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 چکیده
ی فاصله گرفته ها از شرایط بازار رقابتدلیل تولید سهم باالی محصوالت توسط معدودی از بنگاهساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به

سطهبهکه پیامد آن شکست بازار  توان ه میآید که چگونناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش می وا
نظور پاسییخ به این مها و سییاختار بازار این صیینعت چگونه اسییت. بههایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاهاهسییهم بنگ

ال مبتنی بر روش ایدهگیرنده مجازی آنتیبندی کارایی متقاطع حداکثر فاصله نسبی از واحد تصمیمسواالت، ابتدا با استفاده از روش رتبه
تار، سودآوری، کارگیری الگوهای پارامتریک، روابط بین رفها پرداخته شد. سپس با بهها به ارزیابی کارایی این بنگاهپوششی دادهتحلیل 

با اسییتفاده از  1373های بیان شییده بررسییی شیید. آمار و اطالعات کارخانجات قند و شییکر ایران در سییال کارایی و سییاختار بازار بنگاه
 نتایج پژوهش ،  ارتباط متقابل بین سیییاختار و عملکرد در هیپا برمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SHAZAMو  GAMSافزارهای نرم

صیینایع حاضییر در  زنجیره تامین قند و شییکر ایران وجود دارد و این در حالی اسییت که رفتار بازار شییکر ایران از الگوی خاصییی تبعیت 
سودآوری واحدهای کوچک مقینمی ستکند. تقویت  سیا سبت به واحدهای بزرگ از طریق اعمال  های حمایتی و کاهش هزینه اس ن

وسعه بازار با گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین تواسطه سرمایهها، برندسازی، افزایش کارایی و کیفیت تولید قند و شکر بهتامین نهاده
اهکارهای افزایش سودآوری در صنعت و در نتیجه، تعدیل وری از رهای محرک صادرات و اجرای چرخه مدیریت بهرهاعمال سیاست
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 مقدمه -1

رسیید از سییطوح مختلف زنجیره تامین نهایی می کنندهمصییرفقند و شییکر تا زمانی که به 
ابتدا صنایع قند و شکر، مواد اولیه )نیشکر و چغندرقند(  اول این زنجیره، گذرد. در حلقهمی

تامین می یاز خود را از بخش کشییییاورزی  ند. از مورد ن جاکن هایی  آن به تن که این بخش 
گیرد. زمان صورت میطور همپاسخگوی نیاز این صنایع نیست، اغلب واردات شکر خام به 

های تصییفیه، ارسییال و قند و شییکر تصییفیه شییده به کارخانه دوم زنجیره، شییکرخام در حلقه
هرامی و ب)رسد شود و به مصرف نهایی خانوار میکنندگان به بازار عرضه میتوسط توزیع
 (. 1375همکاران، 

در حال حاضر در زنجیره تامین شکر در کشور، کارخانجات استحصال و تصفیه شکر 
ها براسییاس رصیید وضییعیت تقاضییا برای کاالی تولیدی خود و فعال هسییتند که این بنگاه

بازار می که از  یت خود در بازخوردی  عال ندازه ف به ا بت  ند، نسییی تاهگیر و  مدتکو
ایش سهم کنند. به منظور افزگیری میتصمیمگذاری یا گسترش تولید در بلندمدت سرمایه

ی فنی و هاهنیزمهای تحقیق و توسعه در های اشاره شده، هزینهبازار و افزایش کیفیت، بنگاه
د. بنا بر شونها و تبلیغات ساالنه را متحمل میمطالعات بازار و همچنین شرکت در نمایشگاه

هم زیادی از تولید قند و شییکر در آمار اخذ شییده از انجمن صیینفی صیینایع قند و شییکر، سیی
صنعت، تامین میکشور توسط تعداد معدودی از بنگاه ضر در  شود. در این حالت، های حا

ی حاصل گیرد و در نتیجه، ناکارایصنعت تولید قند و شکر از شرایط بازار رقابتی فاصله می
 . ابدییماز انحصار در این صنعت گسترش 
نندگان بخش کشاورزی به عنوان اعکای ابتدایی زنجیره در زنجیره تامین شکر، تولیدک

زنی کننده عمده در منطقه از سیییطح چانهبه دلیل تعدد بیشیییتر در مقایسیییه با چند فراوری
تری برخوردار هستند. به ویژه در استحصال شکر خام از چغندرقند، قدرت بازاری در پایین

گذاری خرید چغندرقند، عیار ند قیمتی مانمسیییائلکنندگان قرار دارد و در اختیار فرآوری
قند مورد پذیرش کارخانجات و تصیییمیم به خرید چغندرقند یا خرید شیییکرخام خارجی و 

های انتهایی زنجیره که بیشتر کارخانجات استحصال شکرخام و تصفیه آن، فعالین در بخش
هایی که هتصییفیه آن هسییتند، تاثیرگذارند. بنابراین، در صییورت افزایش قدرت بازاری بنگا

شرکت سهم بازار  ست کسهم پایینی در تولید دارند و با تعدیل  ه های عمده، انتظار بر این ا
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توان شییود که چگونه میکارایی بازار در این صیینعت بهبود یابد. حال این سییوال مطرح می
های با تولید پایین را افزایش داد و چه رابطه و علیتی بین رفتار، سیییودآوری و سیییهم بنگاه

 های استحصال و تصفیه شکرخام در زنجیره تامین شکر وجود دارد.هم از بازار بنگاهس

سیییاختار این مقاله پس از ارائه مقدمه در بخش اول به این صیییورت اسیییت که ادبیات 
سوم، یافته های پژوهش  سی پژوهش در بخش  شنا ضوع پژوهش در بخش دوم، روش  مو

ئه می به در بخش چهارم ارا یت  ها جهجمعشیییود و در ن ندی و نتی گیری در بخش پنجم ب
 شود.پرداخته می

 

 ادبیات موضوع -2

سه عنصر با یکدیگر هر بازار در ساختار، رفتار و عملکرد است که این  سه عنصر  برگیرنده 
این عناصر اتفاق نظر جامعی وجود  در ارتباط است، اما در مورد ارتباط و جهت علیت میان

 (.1373، همکاران)شهیکی تاش و ندارد 
دهنده تاثیر طبیعت سیییاختار بازار به صیییورت خصیییوصییییات سیییازمانی بازار که نشیییان

شیییود. سیییاختار بازار همچنین گذاری در بازار اسیییت، تعریف میپذیری و قیمترقابت
شییود که نحوه ارتباط فروشییندگان در بازار را با دیگر خصییوصیییات سییازمانی را شییامل می

صنعت را دارند، ن بنگاهکنندگان بالقوه کاال یا هماعرضه سیل ورود به  های جدیدی که پتان
بازار تعیین می تار  کل، سییییاخ ند. در  ندیمک یداران و  توا جه تمرکز خر به صیییورت در

فروشندگان، درجه تفاوت محصول تولیدی، وجود موانع ورود و خروج از صنعت و توزیع 
 (.1756، 1قدرت تعریف و توصیف شود )باین

ها در ی رقابتی که بنگاه یا گروهی از بنگاههایاسیییتراتژای از وعهرفتار بازار به مجم
ود. برخی شییگیرند، گفته میکار میوکارشییان برای تطبیق خود با شییرایط بازار بهکسییب

صادیق این  ستراتژم ن قیمت ها برای تعییی مختلفی که بنگاههاروش -عبارتند از: الف هایا
یبه -، برندیگیمبه کار  غاتی و اسیییتکارگیری سییی یدی، قیمتی و تبلی  های مختلف تول

 (. 1373ی برای تغییر طرح محصول )صدرایی جواهری و همکاران، ریگمیتصم -ج
ها از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصیییادی بنگاه اسیییت عبارتعملکرد بازار 

عاد گوناگونی دارد که از عملکرد ناشیییی می بازار اب نالشیییود. عملکرد  و نهادهای  هاکا
  
1- Bain 
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ها شود و توسط اثربخشی محصوالت تولیدی، کارایی و سودآوری بنگاهبازاریابی منتج می
کننده و میزان کارایی و نرخ شیییود. اثربخشیییی مرتبط با ترجیحات مصیییرفتوصییییف می
 (.1776، 1ی تولید، تحقیق و بازاریابی است )استرن و همکارانهانهیهزمرتبط با  سودآوری

شمندان در  ست و دان صر بازار از دیدگاه مکاتب مختلف متفاوت ا جهت علیت میان عنا
این زمینه هم نظر نیستند. در واقع این سوال مطرح است که آیا جهت تغییرات از ساختار به 
عملکرد اسییت یا برعکس؟ برای پاسییخ به این سییوال مکاتب مختلفی شییکل گرفت. اولین 

که به مکتب هاروارد نیز معروف اسییت، معتقد اسییت یی اسییت سییاختارگرامکتب، مکتب 
ست. در واقع عملکرد تابعی از رفتار و  سپس به عملکرد ا ساختار به رفتار و  جهت علیت از 
رفتار نیز تابعی از ساختار است. مکتب دیگر در نقطه مقابل مکتب هاروارد، مکتب شیکاگو 

. دانندیمتار و سییاختار در بازار اسییت. طرفداران این مکتب جهت علیت را از عملکرد به رف
گاه تاری بن که الگوی رف قد اسییییت  تارگرایی معت مل اصیییلی درهمچنین مکتب رف عا  ها 

 (.1373ی عملکرد بازار است )صدرایی جواهری و همکاران، ریگشکل
زمان در بازار محصوالت تولید بررسی روابط عناصر بازار در قالب سیستم معادالت هم

و تانگ  1781، 3؛ پاگوالتوس و سورنسن1776، 2ی )استریکلند و ویسشده صنایع غیرغذای
؛ 1786، 5( یا در مورد بازار تولیدات صییینایع غذایی )کوات و همکاران2313، 4و همکاران

و پرامانا و  1373دهقانی، ؛ 1373صدرایی جواهری و همکاران،  ؛2336، 6ونگ و همکاران
یانتی جام و2316، 7هار عا ( ان کارایی بنگاهدر برخی مطال به  ها، افزایش ت پس از محاسییی

 (. 2337، 8بازار محصوالت اثرسنجی شده است )سلرز و همکاران کارایی بر شرایط رقابتی
مراتبی توان عوامل موثر بر سیییودآوری را با اسیییتفاده از روش خطی سیییلسیییلههمچنین می

(HLM)7 نالیز کوواریانس  13(ANOVA way-One)طرفه تحلیل واریانس یک و آزمون، آ
 . بررسی کرد

  
1- Stern et al. 

2- Strickland and Weiss 

3- Pagoulatos and Sorensen 

4- Tung et al. 

5- Coate et al. 

6- Wang et al. 

7- Permana and Hariyanti 

8- Sellers et al. 

9- Hierarchical Linear Model 

10- One-way Analysis of Variance 
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ضیح  صنعتی دو تئوری مختلف )قدرت بازاری و کارایی( در تو سازماندهی  در زمینه 
سهم بازار( و عملکرد مطرح هستند. بنا بر مطالعه باین ساختار بازار )تمرکز و   1ارتباط بین 

کند که تمرکز باالی بازار یا بیان می 2( در یک طرف فرضییییه سییینتی قدرت بازار1756)
شی می کنندهمصرفی باال با مطلوبیت کمتر برای هامتیقسهم باالی بازار  شود که را نا

ه در هایی ک. بنگاهآوردیماین خود سیییودهای باالتری را برای تولیدکنندگان به ارمغان 
ی باالتر هامتیقکنند و نبال میرا د 3کنند معموال رفتار تبانیبازار با تمرکز باال فعالیت می
کنند. در حقیقت در یک بازار متمرکز طلب می کنندهمصییرفبرای محصییوالتشییان را از 

ها انگیزه دارند که برخالف حالت رقابتی به صیییورت همکاری متقابل رفتار کنند. بنگاه
سیل وجود یک تک هاآناگر  شان را هماهنگ کنند و پتان وجود  ررو در بازابتوانند رفتار

صورت  شد در آن  شته با صنعت را  هاآنندا سود کل  صورت انحصاری رفتار کرده و  به 
 .دهندیمافزایش 

ساختار کارا ضیه  ستز 4در طرف دیگر فر که  کندیم( بیان 6،1777و پلتزمان 1773، 5)دم
اراترین ها وابسیته اسیت. بنابراین، کتمرکز و سیهم بازار به صیورت مسیتقیم با کارایی بنگاه

ن شییوند. تحت ایکنند سییهم بازارشییان را افزایش دهند و بر بازار چیره میها سییعی میبنگاه
ا در پی ر کنندهمصرفبرای  ترمطلوبی هامتیقاز بازار  فرضیه تمرکز باال و افزایش سهم

 شود.منتقل می کنندهمصرفها که منجر به کارایی بیشتر شده به و کاهش هزینهدارد 
شتر بنگاه شتر کارایی بی سهم باال در بازار، سودهای بی ها در بازارهای متمرکزتر و دارای 

کز ، کارایی بیشتر سودآوری و تمرکندیمشود. به طور خالصه این فرضیه بیان را منجر می
انحصاری  های بزرگتر قدرتشود و کارایی بیشتر مربوط به بنگاهنجر میباالتر را در بازار م

 (.2337، 7و همکاران را در بازار ایجاد نخواهد کرد )سلرز
 پاسخ زهنو صنعتی دقتصاا و دخر دقتصاا هینظر گونه که اشییاره شیید، دربنابراین، همان

 سمت به ریساختا یرهایمتغ فریط از اییآ تییعل جهت ایآ که السو نیا ایبر ایهکنندقانع

  
1- Bain 

2- The Market Power Hypothesis 

3- Collusive Behavior 

4- The Efficient Structure Hypothesis 

5- Demsetz 

6- Peltzman 

7- Sellers et al. 
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  صوییییییخصدر که ستا هشد موجب مرا نیهم و هنشد ئهارا ،ستا دیعملکر یرهایمتغ
 باشد شتهدا دویجو رینظ فختالا زاربا میتنظ هنحو و رینحصااضد و قابتیر یایهتیاسیس
 (.1375 پور،بصیرت و حاجیان)

و فرضیه ساختار کارا  1(SCP)عملکرد  -رفتار -برخی مطالعات به بررسی فرضیه ساختار
(ESH)2  ،در صییینایع مواد غذایی و آشیییامیدنی ایران پرداختند ) فهرسیییتی ثانی و همکاران

 (.1374کویچ، و صمدزاده و پورعبادالهان 1374
بررسییی سییاختار بازار قند و شییکر و عوامل موثر بر آن در زنجیره تامین شییکر در قالب 

سیاستپژوهشی علمی می صادی کشور را در زمینه افزایش نامهگذاران و برتواند  ریزان اقت
شکر و جهت سم تامین پایدار قند و  ستم و طراحی مکانی سی سمتعملکرد  اقتصاد  گیری به 

 مقاومتی، یاری رساند. 
 

 شناسی پژوهشروش -5

عملکرد شامل سه معادله است؛ معادله اول، رابطه ساختار است  -رفتار -اصوال مدل ساختار
های هشکند. مطابق با پژوکه ارتباط آن را با دو متغیر دیگر )رفتار و عملکرد( بررسییی می

گرفته در حوزه نظری و تجربی نسییبت تبلیغات به فروش )شییدت تبلیغات( یا نسییبت انجام
شدت تحقیقات( برای اندازه هزینه در تحقیقات سعه به فروش ) صو تو نایع در گیری رفتار 

شییاخص مربوط به سییاختار بازار، سییهم از  نیترجیراو  ردیگیمزنجیره مورد اسییتفاده قرار 
بازار یا سییهم فروش یا محصییوالت تولید شییده در صیینعت توسییط بنگاه اسییت )چارلس و 

 (.2332، 3همکاران
صورت رابطه ) ساختار به  ستی ثانی و همکاران، ( بیان می1معادله  ( که در 1374شود )فهر

Aسییهم بنگاه در دوره جاری،  Stآن 

S
 EFtسییودآوری و  PRtشییدت تحقیقات و تبلیغات،  

 کارایی است.
 
(1) 

St = a0 + a1St−1 + a2 (
A

S
)

t
+ a3PRt + a4EFt + ut 

  
1- Structure, Conduct and Performance 

2- Efficiensy Structure Hypothesis 

3- Charles et al. 
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شان دارامعنمثبت و  a1اگر  شد، ن سهم باالی فروش بنگاه از کل با ست که  دهنده این ا
 شود.فروش صنعت در دوره گذشته باعث افزایش سهم فروش در دوره جاری می

شد،  دارامعنمثبت و  a2اگر  شانبا شدید مانعی برای ورود  دهندهن ست که تبلیغات  این ا
بلیغات شود. از نگاه دیگر تمی و خود باعث تمرکز بیشتر در بازار رودیمشمار به صنعت به

رود،  کارتواند به عنوان یک وسییییله یا ابزار مانع شیییونده برای ورود بهعالوه بر اینکه می
 کندیمعنوان وسیله انتشار اطالعات که شرایط تسهیل ورود به صنعت را فراهم تواند بهمی
 نامعلوم است. a2المت باشد. بنابراین، ع دارامعنمنفی و  a2شمار رود و در نتیجه به

ساختار را بر شدت تحقیقات و توسعه و  دومین معادله، معادله رفتار است که اثر عملکرد و 
)صییدرایی جواهری و همکاران، کند ( ارزیابی می2تبلیغات در صیینعت به صییورت رابطه )

Aو که در آن  (1373

S
سعه و تبلیغات،   ، سهم بنگاه در دوره قبل St−1شدت تحقیقات و تو

PRt  ،سودآوریEFt  ،کاراییGt  شد فروش و ست. انتظار  vtر که  رودیمجمله اخالل ا
 ارتباط بین شدت تحقیقات و توسعه و تبلیغات و سودآوری یک ارتباط مثبت باشد.

 
(2) A

S
= b0 + b1St−1 + b2PRt + b3EFt + b4Gt + vt 

 
، سومین معادله، رابطه سودآوری است که به شکل رابطه SCPبنا بر مطالعات در زمینه  
سودآوری دوره جاری،  PRt( که در آن 1374شود )فهرستی ثانی و همکاران، ( بیان می3)

St  ،سیییهم بنگاه از بازار در دوره قبلA

S
Kرشییید فروش،  Gtکارایی،  EFtشیییدت تبلیغات، 

L
 

سرمایه  شدت  ست که  سرمایه به نیروی کار ا سبت موجودی  Dشود. نیز نامیده مین

F
سبت   ن

 جمله اخالل است. wtاستفاده از مواد داخلی به خارجی بنگاه و 
 
(3) 

PRt=c0+c1St-1+c2(
A

S
)t+c3EFt+c4Gt+c5(

K

L
)+c6(

D

F
)+wt 

 
 لیلبه دهایی که سییهم بیشییتری در فروش بازار دارند رود، سییودآوری بنگاهانتظار می

ر اثرگذاری تبلیغات ب درخصییوصهای ناشییی از مقیاس، بیشییتر باشیید. اسییتفاده از صییرفه



 جفین |يرانشکر ا ينتام يرهتاثير متقابل عناصر ساختار بازار در زنج یبررس   923

توان کرد؛ چراکه از طرفی ا هارنظر قاطعی نمی -که اشیییاره شییید گونههمان-آوری سیییود
 شود و از طرف دیگر، موجبهای داوطلب تلقی میشدت تبلیغات مانعی برای ورود بنگاه

کای رقابتی از طریق ان سودآوری را بهبود ف شود و با کاهش قدرت بازاری  شار اطالعات  ت
 نیز کاهش دهد.

به منظور بررسیییی اثر کارایی ( عنوان می6( تا )4های )گونه که در رابطههمان شیییود 
شود. از آنجایی که ها در هر یک از مولفهبنگاه سبه  شاخص کارایی نیز باید محا های بازار، 

ها قادر به تمایز کارایی واحدهای کارا نیست و داده محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی
شییود از های پارامتریک، سییبب انحراف در اثرسیینجی یک متغیر بر متغیر دیگر میدر مدل

 به منظور ارزیابی کارایی استفاده شد. 1قاطعروش کارایی مت
مکارانش در تالش خود در تشیییخیص تفاوت میان و ه 2سیییکسیییتون 1786در سیییال 
 Nا، مفهوم کارایی متقاطع و ماتریس کارایی متقاطع را معرفی کردند. اگر واحدهای کار

صمواحد  سب  رندهیگمیت در نظر گرفته  شوندیمخروجی ارزیابی  sورودی و  mکه بر ح
قادیر ورودی و خروجی   yrjو   xijشیییود و  iبرای  هاآنم = 1 … . m ، r = 1 … s   و

j = 1 … n  باشیید، کاراییn  با اسییتفاده از مدل  رندهیگمیتصییمواحدCCR  پس از خطی
 شود:گیری می( اندازه4کردن مدل به صورت رابطه )

 
Max θkk = ∑ urkyrko

s
r=1  (8) 

..tS ∑ vikxiko
m
i=1 = 1  

∑ urkyrk

s

r=1

− ∑ vikxik

m

i=1

≤ 0 j = 1 … . N 
 

urk ≥ 0 r = 1 … . s  
vik ≥ 0 i = 1 … . m  

 
urkحال اگر فرض شیییود 

rبرای  ∗ = 1 … . s  وvik
iبرای  ∗ = 1 … . m  نه جواب بهی

شد، 4رابطه ) θkk( با
∗ = ∑ urk

∗ yrko
s
r=1  مقدار کاراییCCR مربوط بهDMUk ست  به د

ما در صیییورتیمی ید. ا θjkکه آ =
∑ urk

∗ yrj
s
r=1

∑ vik
∗ xij

m
i=1

قاطع    کارایی مت در   DMUjkبه عنوان 
  
1- Cross Efficiency Evaluation 

2- Sexton 
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ته می یابی نظیر نظرگرف jبرای )  DMUjبه   DMUkشیییود و ارز = 1 … . n, j ≠ k را )
مجموعه از  nشود و در نتیجه به ترتیب حل می DMU( برای هر 4ه )کند. رابطمنعکس می

DMU ( ،nموجود خواهد بود و هر  DMUتا  nی ورودی و خروجی برای هاوزن − 1 )
ماتریس کارایی  به عنوان هاکاراییخواهد شییید. این  CCRکارایی متقاطع و یک کارایی 

 ( نشان داده است. 1متقاطع در جدول )
 

 بنگاه nها  متقاطع مپبهط به ما پیس کارایی -1جدول
 میانگین کارایی متقاطع n -  - - 2 1 واحد تصمیم گیرنده

1 θ11 θ12 - -  - θ1n 
1

n
∑ θ1k

n

k=1

 

2 θ21 θ22 - -  - θ2n 
1

n
∑ θ2k

n

k=1

 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

n θn1 θn2 - -  - θnn 
1

n
∑ θnk

n

k=1

 

 (1786)ماخذ: سکستون و همکاران 

 
کارایی1پس از تشیییکیل جدول ) یانگین سیییطری این  یار ها می( م به عنوان مع ند  توا

که ممکن اسیییت حالتی پیش آید که مدل کارایی  آنجاکار گرفته شیییود. از بندی بهرتبه
بندی تمامی واحدهای کارا را نداشییته باشیید برای برطرف کردن این متقاطع نیز توانایی رتبه
بندی کارایی متقاطع ، مدلی تحت عنوان روش رتبه1774در سیییال  1مشیییکل دویل و گرین

کارایی  ال مبتنی بر ارزیابیایدهگیرنده مجازی آنتیحداکثر فاصییله نسییبی از واحد تصییمیم
 متقاطع معرفی کردند. 

 رندهیگمیتصیییم( و واحد IDMUال )ایدهگیرنده مجازی در ادامه، ابتدا واحد تصیییمیم
برای ارزیابی کارایی متقاطع  DEA( معرفی و سیییپس مدل AIDMUال )ایدهمجازی آنتی

 شود.ی میبندفرمول

  
1-Doyle and Green 
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ترین ها، کمشود اگر در بین ورودیال نامیده میایده DMUمجازی، DMU: یک 1تعریف 
مجازی بیشیییترین  DMUورودی را برای تولید بیشیییترین خروجی مصیییرف کند. اگر یک 

 شود.ال نامیده میایده، آنتیDMUف کند آن ورودی را برای تولید کمترین خروجی مصر
به صیییورت  تواندیمال ایدهی DMUی هایخروجورودی ها و  1با اسیییتفاده از تعریف 

طه یدهآنتی  DMUی هایخروجو  هایورود( تعیین شیییود. همچنین 6( و )5های )راب ال ا
 ( تعیین شود.8( و )7های )به صورت رابطه تواندیم
 
(5) xi

min = minj{xij} i = 1 … . m 
 
(6) yr

max = maxj{yrj} r = 1 … . s 
 
(7) xi

max = maxj{xij} i = 1 … . m 
 
(8) yr

min = minj{yrj} r = 1 … . s 
 

( و 7ی )هارابطهبه صییورت  DMUkال و ایدهال و آنتیایده DMU: فاصییله بین 2تعریف 
 شود.( تعریف می13)
 
(7) 

DK
IDMU = ∑ urk(yr

max − yrk

s

r=1

) + ∑ vik(xik

m

i=1

− xi
min) 

k = 1 … . n 
 
(13) 

DK
AIDMU = ∑ urk(yrk − yr

min

s

r=1

) + ∑ vik(xi
max − xik

m

i=1

) 

k = 1 … . n 
 

ال و یا به عبارت ایدهمجازی آنتی DMUال و ایدهمجازی  DMU: فاصیییله بین 3تعریف 
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ال از ایدهمجازی آنتی DMUو  DMUkال از ایدهمجازی  DMUی هافاصلهدیگر، مجموع 
DMUk ( تعریف می11به صورت رابطه ).شود 

 
(11) DAIDMU

IDMU = Dk
IDMU + Dk

AIDMU

= ∑ urk(yr
max − yr

min

s

r=1

) + ∑ vik(xi
max

m

i=1

− xi
min) 

k = 1 … . n 
 

جازی   DMUبرحسییییب   DMUk: نزدیکی نسیییبی 4تعریف  یدهم جازی   DMUال و ا م
 شود.( تعریف می12ال به صورت رابطه )ایدهآنتی
 
(12) 

RCk =
Dk

AIDMU

Dk
IDMU + Dk

AIDMU

=
∑ urk(yrk − yr

mins
r=1 ) + ∑ vik(xi

max − xik
m
i=1 )

∑ urk(yr
max − yr

mins
r=1 ) + ∑ vik(xi

maxm
i=1 − xi

min)
 

k = 1 … . n 
 

ی ورودی و خروجی را برای هاوزنفرد از یک مجموعه منحصربه تواندیم DMUیک 
سبی صله ن شد. این درصورتی  AIDMUاش را از اینکه فا شته با تا جای ممکن زیاد کند، دا

ین قبلی ثابت بماند. بر ا پذیر اسیییت که مقدار کارایی بنگاه مورد ارزیابی در سیییطحانجام
بندی کارایی متقاطع حداکثر فاصیییله نسیییبی از واحد اسیییاس مدلی تحت عنوان روش رتبه

( 13ال مبتنی بر ارزیابی کارایی متقاطع به صییورت رابطه )ایدهگیرنده مجازی آنتیتصییمیم
  (.1373شود )دوستی دیلمی و دریغ، ساخته می
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(13) MaxRCk = ∑ urk(yrko − yr
mins

r=1 ) + ∑ vik(xi
max − xiko

m
i=1 )  

 

S. t. 
 

∑ urk(yr
max − yr

min

s

r=1

) + ∑ vik(xi
max

m

i=1

− xi
min) = 1 

 

 

 
∑ urkyrk

s

r=1

− ∑ vikxik

m

i=1

≤ 0        j = 1 … . N 

 

∑ urkyrko

m

i=1

− θkk
∗ ∑ vikxiko

m

i=1

= 0 

 

urk ≥ 0 r = 1 … . s 
 

vik ≥ 0 i = 1 … . m 
 

 

های مورد استفاده در این پژوهش شامل هزینه تولید به تفکیک میزان مصرف و داده
کارگرفته شده در فرآیند تولید شکرخام و شکر تصفیه شده از های عمده بهقیمت نهاده

آوری شییده توسییط نفر کارکن و بیشییتر، جمع 13های صیینعتی اطالعات آماری کارگاه
سال  ستفا 1373مرکز آمار ایران در  سطوح ا شاخص کارایی در  سبه  ست. محا شده ا ده 

 SHAZAMو  GAMSافزارهای مختلف زنجیره تامین شکر در ایران با استفاده از نرم
 انجام شده است. 

 

 های پژوهشیافته -4

منظور بررسییی سییاختار بازار زنجیره تامین شییکر در ایران با اسییتفاده از آمار و اطالعات به
های سییاختار رفتار عملکرد اشییاره شییده در یره، ضییرایب مدلهای حاضییر در این زنجبنگاه

نوع تخمین معادالت به  در خصییوصبرآورد شییدند. برای قکییاوت  هاروشبخش مواد و 
 زمان در ابتدا، متغیرهایصییورت تک معادله، سیییسییتم برگشییتی و یا سیییسییتم معادالت هم

زا بودن متغیرهای ا و درونززای هر مدل، شناسایی شدند. برای آزمون برونزا و بروندرون
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سمن ساس آزمون ها ضیحی برا سی را روی بقیه متغیرهای مدل به 1تو ، ابتدا متغیر مورد برر
عالوه متغیر یا متغیرهایی که ممکن اسیت با آن رابطه داشیته باشید، تخمین زده شید. سیپس 
جمالت پسییماند این برآورد ضییرایب به عنوان یک متغیر جدید وارد مدل اصییلی شیید. اگر 

ا به ززا و در غیر این صییورت برونبود، متغیر درون دارامعنضییریب متغیر جمالت پسییماند 
 شمار می رود.

نتایج آزمون هاسییمن معادالت سییاختار، رفتار و عملکرد کارخانجات قند و شییکر ایران 
 ( ارائه شده است.2در جدول ) 1373در سال 

 
نتایج آدمهن هاسمن م ادالت سا تار، رفتار و عملکپد کار انجات قند و شکپ ایپان در  -2جدول 

 1131سال 
 tآماره  خطای معیار ضریب متغیرمورد بررسی متغیر وابسته

-14/6 شدت هزینه تبلیغات و تحقیقات سهم بازار  25/17 - 36/3  

x 133 21427 x 134 27/3 58213 شدت هزینه تبلیغات و تحقیقات شاخص سودآوری  

x 133 47737 x 133 82/3 43838 مجذور سهم بازار شاخص سودآوری  

تبلیغات و شدت هزینه 
 تحقیقات

373/3 سهم از بازار  31/3  23/3  

 های پژوهشماخذ: یافته

 
ساس جدول ) شدت 2برا ضریب  ست،  سته ا سهم بازار متغیر واب ساختار که  ( در معادله 

ست،  سته ا سودآوری متغیر واب شاخص  هزینه تبلیغات و تحقیقات و در معادله عملکرد که 
تار که ی رفدار و در معادلهمجذور سهم بازار معناضریب شدت هزینه تبلیغات و تحقیقات و 

یسییتند. این دار نشییدت هزینه تبلیغات و تحقیقات متغیر وابسییته اسییت، متغیر سییهم بازار معنا
مدل جازه برآورد مجزای  یانگر ا تایج ب عدم وجود همن یدی بر  تای زمانی در ها و در نتیجه 

ساختار کارخانجات قند  SCPهای موجود در الگوی مدل ست. در برآورد الگوی مدل  و ا
سال  شکر سهم  1373در  سودآوری، مجذور  شاخص  سته،  سهم بازار به عنوان متغیر واب از 

سهم از ابازار، شدت هزینه در تبلیغات و تحقیقات به عنوان متغیر مستقل وارد الگو شده ند. 
خود از کل فروش محصییوالت  بازار که معادل سییهم فروش بنگاه از محصییوالت تولیدی

شییود. شییاخص سییودآوری تولیدی اسییت، یکی از متغیرهای سییاختار بازارها محسییوب می
  
1- Hausman Test 
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شامل درآمد  ست. درآمد، دریافتی  سی ا سبت درآمد به هزینه برای بنگاه مورد برر معادل ن
ار کحاصیل از فروش محصیوالت اسیت. هزینه نیز شیامل جبران خدمات پرداختی به نیروی

های مربوط به خرید و فرآوری شیییکر خام اسیییت. شیییدت هزینه در رفته، هزینهکار گبه
ی هاسانهرتحقیقات و تبلیغات برابر با نسبت هزینه برای انجام تحقیقات، تبلیغات، آگهی در 

به ارزش فروش محصییوالت تولیدی اسییت. نتایج برآورد  گروهی و شییرکت در نمایشییگاه
 ( ارائه شده است.3در جدول ) 1373ر در سال شک قند ومدل ساختار بازار کارخانجات 

 
 1515شکر در سال  قند ونتایج برآورد مدل ساختار بازار کارخانجات  -5جدول 

 متغیر وابسته: سهم بازار

سطح 
 یداریمعن

  ضریب انحراف معیار tآماره 

348/3  13/2  4825 x13-11 1337 x13-11 شاخص سودآوری 

72/3  - 35/3  25/17  - 14/6  
هزینه در شدت 

 تبلیغات و تحقیقات

53/3  - 62/3  75/6  - 24/4  
سهم بازار در دوره 

 گذشته

Prob 
23/3 

برا  -آماره جارک
15/3 

h دوربین 
11/1 

 ضریب تعیین
73/3 

 

 های پژوهشماخذ: یافته

 
ساس جدول ) ضریب 3برا ست به این معنی 73تعیین (  صد ا ستقل در در که متغیرهای م

سته صد مدل توان ضیح دهند که ایناند در سته را تو ا همه اعتبار هباالیی از تغییرات متغیر واب
مشیییکل  نبودبیانگر  PC1نتایج آزمون دهد. رگرسییییون محاسیییباتی را مورد تایید قرار می

ل نتایج آزمون خودهمبستگی و نرما همخطی بین متغیرهای مستقل ارائه شده در الگو است.
که بودن حاکی از عدم وجود خودهمبسیییتگی و وجود پسیییماندهای نرمال در الگو اسیییت 

سباتی را مورد تایید قرار  هانیا سودآوری .دهدیمهمه اعتبار رگرسیون محا شاخص   متغیر 
ر هزینه ددار و مثبت است. متغیرهای سهم بازار در دوره گذشته و شدت از نظر آماری معنا

ی و دارای رابطه منفی با قدرت بازاری در دوره معنیبتبلیغات و تحقیقات از لحاظ آماری 

  
1 - Principal Component 
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پیامد انحصاری بودن تولید و عدم ثبات در تولید شکر باشد  تواندیمجاری است. این نتیجه 
  است.( 2332( و کلی )1786و سازگار با مطالعه کوات و همکاران )

رد مدل رفتار بازار کارخانجات قند و شکر ارائه شده است. در ( نتایج برآو4در جدول )
این معادله شدت هزینه تبلیغات و تحقیقات به عنوان متغیر وابسته، شاخص سودآوری، سهم 

 اند.عنوان متغیر مستقل وارد الگو شدهبازار، ارزش افزوده، مجذور سهم بازار به
ساس جدول ) ضریب 4برا ست؛ به  15تعیین (  ستقل در این معنیدرصد ا که متغیرهای م

  PCزمون آاند درصد باالیی از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. براساس مدل نتوانسته

 نتایج آزمون خودهمبسیییتگی و هیپامدل فاقد مشیییکل همخطی بین متغیرهای مسیییتقل و بر 
لگو اسییت. های نرمال در انرمال بودن حاکی از عدم وجود خودهمبسییتگی و وجود پسییماند

دار نیسییتند. این نتایج سییازگار با نتایج اخذ متغیرهای مورد بررسییی همه از لحاظ آماری معنا
صدرایی جواهری )شده در پژوهش ستی ثانی و 1373های  ست. 1374همکاران )( و فهر ( ا

ستقل آنضریب هیچ ست. ها در مدل رفتار معناکدام از متغیرهای م  تواندیماین نتیجه دار نی
غ و ریزی شییده در تبلیپیامد انحصییاری بودن تولید و عدم وجود یک الگوی پایدار و برنامه

نه تولید در زمی هایگذاراستیستحقیق و توسعه در صنعت قند و شکر باشد و از عدم ثبات 
 و واردات شکر منتج شود.

 
 1515شکر در سال  قند وبازار کارخانجات  نتایج برآورد مدل رفتار -4جدول 

 متغیر وابسته: شدت هزینه تبلیغات و تحقیقات

  ضریب انحراف معیار tآماره  یداریمعنسطح 

854/3  - 18/3  267x13-13 -47837 x13-13 شاخص سودآوری 

81/3  23/3  31/3  73/3  سهم بازار 

64/3  - 47/3  3377 x13-12 -16368 x13-13 ارزش افزوده 
781/3  - 324/3  72/3  - 223/3  مجذور سهم بازار 

Prob 
633/3 

 برا -آماره جارک
313/1 

 دوربین واتسون
77/1 

 ضریب تعیین
  15/3 

 

 های پژوهشماخذ: یافته
 

ست. در  قند ونتایج برآورد مدل عملکرد کارخانجات ( 5در جدول ) شده ا شکر ارائه 
این مدل شییاخص سییودآوری به عنوان متغیر وابسییته، شییدت هزینه در تبلیغات و تحقیقات، 
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اند. شیییدت کارگیری سیییرمایه وارد الگو شیییدهبازار، شیییاخص کارایی، شیییدت بهسیییهم 
سرمایه به نیروی کار بهبه سبت موجودی  سرمایه از ن شده در تکارگیری  ولید به کار گرفته 

ساس  سرمایه برا ست. آمار موجودی  ست آمده ا شده مرکز آمار ایران در هادادهد ی اخذ 
ص شاخ های فعال در صنعت قند و شکر است.ارگاهی کهاییدارای گذارارزششناسایی و 

ضر  ساسکارایی نیز رتبه بنگاه مورد بررسی در بین واحدهای حا سبات کارای برا ی فنی محا
 به آن اشاره شد. هاروشاست که در بخش مواد و  هادادهبه روش تحلیل پوششی 

 
 1515ل شکر در سا قند ونتایج برآورد مدل عملکرد بازار کارخانجات  -3جدول

 متغیر وابسته: شاخص سودآوری

سطح 
 داریمعنی

  ضریب انحراف معیار tآماره 

71/3  37/3  3717x135 14285x133 
شدت هزینه در تبلیغات و 

 تحقیقات

33/3  33/7  1573x133 14157x133 ارسهم باز 

77/3  36/3  1213x132 438263 شاخص کارایی 

88/3  14/3  173 188/24  سرمایهشدت به کارگیری  

Prob 
47/3 

 برا -آماره جارک
41/1 

دوربین واتسون    
72/1 

ضریب تعیین    
76/3 

 

 های پژوهشماخذ: یافته
 

ساس جدول ) ضریب 5برا ست؛ به این معنی 76تعیین (  ستقل در درصد ا که متغیرهای م
ی هازمونآاند درصیید باالیی از تغییرات متغیر وابسییته را توضیییح دهند. نتایج مدل توانسییته

و نرمال بودن حاکی از اعتبار برآورد ضرایب در مدل ارائه شده است.  PC خودهمبستگی،
دار و رابطه مثبت با سودآوری دارد. این نتیجه با حاصل متغیر سهم بازار از لحاظ آماری معنا

هانهای صیییمدزاده و پژوهش (، صیییدرایی جواهری و همکاران 1374کویچ ) پورعبادال
ناسییازگار ( )سییهم بازاری باالتر منجر به سییودآوری نخواهد شیید( 1373( و دهقانی )1371)

تانگ و همکاران ) تایج مطالعات  با ن شییییفر و همکاران  و(، 2313اسیییت و در عین حال 
ریب ضیی (، سییازگار اسییت.شیید( ) سییهم بازاری باالتر منجر به سییودآوری خواهد 2313)

برآوردی متغیر شییدت اسییتفاده از سییرمایه معنادار نیسییت، این نتیجه با ضییریب برآوردی 
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ی اسیت، همخوانی دارد؛ چراکه معنیبشیاخص کارایی که این ضیریب نیز از لحاظ آماری 
باالتری  وری و کاراییی سییرمایه بیشییتر از سییطح بهرهریکارگبهها معموال به دلیل این بنگاه

 نیز برخوردارند. 
 

 گیریبندی و نتیجهجمع -3

امین شکر های فعال در زنجیره تنتایج بررسی ارتباط بین سه عنصر اصلی بازار در بین بنگاه
شان داد سودآوری تنها متغیر  در ایران ن به طور کلی از بین متغیرهای تبلیغات و تحقیقات و 

شان ست. این امر ن سهم بازار تاثیر گذار ا ست کسودآوری بر افزایش  ه دهنده این واقعیت ا
بلکه افزایش  ،رودینمشمار ها مانعی برای ورود به صنعت شکر بهتبلیغات و تحقیقات بنگاه

عنوان عامل تمرکز بیشییتر و افزایش سییهم بنگاه در بازار اسییت. ی سییودآوری به هاتیموقع
های موجود گذاری و توسعه فعالیت بنگاهانداز سودآوری بیشتر سبب ترغیب سرمایهچشم

 شود و این امر منجر به افزایش سهم فروش بنگاه شده است.در صنعت می
عمال هیچ نظامی در  های موجود نشیان داد،نتایج برآورد معادله رفتار درخصیوص بنگاه

های د، بنگاهرسشود. به نظر میهزینه در تبلیغ و تحقیق و توسعه در صنعت شکر یافت نمی
موجود تمایلی به تغییر وضعیت در رفتارشان در واکنش به تغییر در سهم بازار و سودآوری 

 ناشی از انحصار در عرضه شکر باشد. تواندیمها ندارند. این امر آن
 یهاسیییهم بازار بنگاه یرگذاریاز تاث یحاک یزمعادله عملکرد ن یبرد ضیییرابرآو یجنتا
 یسییهم بازار و سییودآور یردو متغ یناسییاس ب ینها دارد. بر اآن یبر سییودآور یاقتصییاد
ارتباط دوطرفه وجود دارد و نظر مکتب  یران،در صیینعت قند و شییکر ا یاقتصییاد یهابنگاه

 عامل ینتربه عنوان مهم یاقتصییاد یار واحدهاباز سییاختار)که در آن نوع  ییسییاختارگرا
عامل  یآن سودآور یه)که بر پا یکاگو( و مکتب ششودیم یها معرفآن یموثر بر سودآور

صدق  انیرقند و شکر ا ینتام یرهاست( در زنج یاقتصاد یموثر بر نوع ساختار بازار واحدها
بر  ییکارا یرگذاریو نبود تاث عملکردسیییاختار و  ینوجود ارتباط متقابل ب یلدله . بکندیم

شکر، تنها فرض یسودآور یشافزا صنعت قند و  و  شودیم ییدتا یقدرت بازار یسنت یهدر 
 ساختار کارا وجود ندارد. یهفرض ییددال بر تا یشواهد

دسیییت آمده در بخش سیییاختار، رفتار و عملکرد که سیییودآوری را براسیییاس نتایج به
کند، ضروری است زاری در صنعت قند و شکر عنوان میترین عامل در افزایش سهم بامهم
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منظور هدایت صیینعت به سییمت بازار رقابتی، سییازوکارهایی عنوان نخسییتین سیییاسییت بهبه
ها واحدهای کوچک مقیاس و واحدهایی که سییهم پایینی در تدوین شییود که براسییاس آن

سودآو ضوع،  شده بازار دارند مورد حمایت ویژه قرار گیرند، زیرا این مو ری واحدهای یاد
 کند و توسعه آنها را در پی دارد.را در مقایسه با واحدهای بزرگ مقیاس تقویت می

کر خام ش یداخل یدتول یزهدالر در بازار در حال حاضر انگ ینرخ واقع یشبا توجه به افزا
 یشفزاا یلصییادرات به دل هاییتشییده و موقع یشییترشییده نسییبت به واردات آن، ب یهو تصییف
 سییدریرو، به نظر م یناسییت. از ا یافته یشخارج از کشییور افزا یبا واحدها یریپذرقابت

عه و بررسییی طال ند و شیییکر ا ینسیییب یتوجود مز ی)پس از م حاظ  یرانصییییادرات ق و ل
و  یسییودآور یشافزا یبرا یاسییتسیی دومین عنوانمانند آب( به ییهانهاده هاییتمحدود

 هاییشیییگاهو شیییرکت در نما یبرگزار یقز طرا یبرندسیییاز المللی،ینب ینفوا در بازارها
یهسیییرم یقاز طر یدتول یفیتک یشو افزا ییکارا یتتقو المللی،ینب و  یقر تحقد گذاریا

قند و  یعصنا یانجمن صنف یرنظ ییهااساس، نهادها و سازمان ینباشد. بر ا یتوسعه، ضرور
صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگان صنا یشکر، وزارت  شاورز یع،و   یداب یمعادن و ک

 یز اجراکنند تا پس ا یمبخش تنظ ینصادرات در ا یترا به منظور تقو یتیحما هاییاستس
ستس ینا صرف یازن ینعالوه بر تام هایا سو با اهداف  ینا یم شور، هم صول در داخل ک مح

صنعت  نیموجود در ا یهاو تمام بنگاه یردشکل گ المللیینتوسعه بازار ب ی،اقتصاد مقاومت
 بتوانند از منافع آن بهره ببرند.

ست سیا سب با  ست، متنا سترش بازار، نیاز به تامین نهاهمچنین انتظار بر این ا ده های گ
شکر( نیز افزایش  شکر )چغندرقند و نی صنعت قند و  صلی  سومین  یابد، بنابراین، به عنوانا
یاسیییت یاسیییتی از طریق تنظیم و اجرای سییی هاد سییی ل، وزارت های موازی و مکمپیشییین

یی از وری و کاراهای افزایش بهرهی روشریکارگبهجهادکشییاورزی نیز باید با اسییتفاده از 
های توسییعه کشییت، عالوه بر تامین نیاز صیینایع قند و شییکر، قیمت تمام طریق اجرای طرح

 نیز کاهش دهد. شده محصول کشاورزی مورد استفاده این صنایع را
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 .213حات: صف، چاپ اول، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،قند و شکر ایران
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 .37-71 ،57 شماره ،17 دوره ،ایران اقتصادی هایپژوهش

سی اثر 1373صدرایی جواهری، احمد، ابیحی دان، محمد و بالغی، علی ) و  غاتیتبل(. برر
 -یمجله علم. رانیا یدنیو آشییام ییدر صیینعت مواد غذا یبر سییودآور یتمرکز صیینعت
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 یدنیو آشییام ییمواد غذا عی( در صییناESHسییاختار کارا ) هی( و فرضییSCP) عملکرد

 .دانشگاه تبریز ران،یا یاقتصاد صنعت یمل شیهما نیاول در مجموعه مقاالت. رانیا
ستان ،یاحسن و نیحس ریام ،یذریچ ،مسعود ،یثان یفهرست  نیارتباط ب یبررس(. 1374) گل

  نیولامقاالت  مجموعهدر . رانیدر ا یتامین روغن نبات رهیساختار بازار و کارایی در زنج
 .زیتبر دانشگاه ران،یا یصنعت اقتصاد یمل شیهما
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