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چكيده
الگوهاي تعيين ساختار بازار اهميتي بسيار حياتي در نظريهپردازي و كارهاي تجربي داشته و به همين
علت طيف وسيعي از ادبيات اقتصاد خرد ،اقتصاد صنعتي و اقتصاد كاربردي را شكل ميدهد .در اين مقاله با
استفاده از تعيين محدوده هاي حدي در چهار نوع بازار رقابت كامل ،رقابت انحصاري ،انحصار چندجانبه و
انحصار كامل براي شاخص هرفيندال ،با استفاده از شبيهسازي عددي براي بنگاههاي فرضي با سهمهاي
متفاوت از بازار ،اين محدوده ها براي  9شاخص هرفيندال ،سهم بنگاه اول ،سهم چهار بنگاه بزرگ ،هانا و كي
با فرض مقادير  5.1 ، 6.0و  5.1براي  ، αانكا اوا و جاكومين با دو تابع ) Si log(Siو  Si3و آنتروپي ،تعيين
گرديده است .سپس با استفاده از محدودههاي منطق فازي به صورت مثلثي ،فرمولهاي مربوط جهت
شناسايي چهار نوع بازار رقابت كامل ،رقابت انحصاري ،انحصار چندجانبه و انحصار كامل ارائه گرديده است.
واژههاي كليدي :ساختار بازار ،منطق فازي ،شاخصهاي تمركز.
طبقه بندي L1,D4,D21 : JEL

 -1دانشآموخته دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد عاوم و تحقیقات ،نویسنده مسئول daghighiasli@gmail.com
 -2عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات ،نویسنده مسئول
( این مقاله برگرفته از بخشي از نتایج پایان نامه دکترای مولف اول در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران ميباشد که با راهنمایي
مرحوم دکتر حسین عظیمي در زمان حیات ایشان انجام پذیرفته است .دکتر جمشید پژویان استاد مشاور پایاننامه بودهاند که در ادامه نقش اساسي
در تکمیل پایان نامه داشته اند)
 -3عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات
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 -1مقدمه
دمستز بيان مي دارد كه شركت ها و توليدكنندگان بزرگ در بازاريابي و توليد نسبت به رقباي خود برتر
هستند و در نتيجه سودهايي باالتر از حد نرمال كسب ميكنند.5
پلتزمن در مطالعات خود در مورد سود ناشي از فعاليتهاي نوآورانه به اين نتيجه رسيد كه بين
سودآوري و تمركز رابطه مثبتي وجود دارد.5
سالينجر نشان داد كه افزايش تمركز منجر به كاهش قيمت و هزينهها ميشود اما توانايي قيمتها در
پوشش هزينهها را افزايش مي دهد 1و در نتيجه بر سودآوري موثر است.
واردن در مطالعه خود نشان داد 4كه  %25/8از مجموعه مطالعات گردآوري شده توسط وايس 1نشان
مي دهند كه بين تمركز و قيمت رابطه مستقيم ومعناداري وجود دارد و در نتيجه بر سودآوري شركتها نيز
اثر مستقيم خواهد داشت.
0
مطالعات تجربي مبتني بر ساختار-رفتار-عملكرد نشانگر ان است كه ادغامهاي صنعتي اثر معناداري بر
سود عملياتي شركت دارد و در نتيجه ميتوان نتيجه گرفت كه هرچقدر كه درجه تمركز باالتر باشد
سودآوري بيشتر است.2
بيشتر ادبيات اقتصادي موجود در مورد ساختار و عملكرد صنعتي بر رويكرد ساختار-رفتار-عملكرد به
دنبال بررسي اثر ساختار بازار(كه با تعداد بنگاه ها ،درجه تمركز و موانع ورود مشخص ميشوند) بر عملكرد
بنگاهها هستند .كه عملكرد خود را در قدرت بازار ،8كارايي توزيع 9و سود نشان ميدهد.56
ديدگاه هاي سنتي از آمارهاي يک مقطع زماني براي تخمين و بررسي ارتباط ساختار و عملكرد استفاده
ميكردند .در اين راستا ميتوان به مقاله وايس اشاره نمود .55كه اين مقاله و روش آن توسط مقاالت بعدي
مورد توجه خاص قرار گرفت كه از جمله ميتوان به مقاالت دوموويتز ،هيوبارد و پترسون 55و همچنين مقاله
سالينجر 51اشاره نمود .همچنين ميتوان به مقاالت كالين و پترسون 54اشاره نمود.
برسناهان 51به مطالعه آمارهاي مرتبط به صنايع نزديک به هم 50پرداخت .اين مقاله حجم قابل مالحظه-
اي از مقاالت و پژوهش هاي گذشته را مرور نموده است .نتايج اين مقاله حاكي از آن است كه بيشتر مقاالت
و پژوهشها تمركز را بر مبناي توليد واقعي و نه ساير روشهاي ديگر مانند اشتغال اندازهگيري كردهاند.
ضمن آن كه نتايج حاكي از رابطه نزديک ساختار و تمركز بر عملكرد و سودآوري است.
با توجه به رابطة بسيار نزديكي كه تمركز و سودآوري با يكديگر دارند 52و اين امر در پژوهشها و
مقاالت بسياري به اثبات رسيده است از يک سو و اين نكتة بسيار مهم كه هر چه قدر از ساختار بازار رقابت
كامل به ساختار بازار انحصاريتر و در نهايت انحصار كامل حركت كنيم ،سودآوري بيشتر ميشود 58و اين
نكته اگر در كوتاهمدت مصداق نداشته باشد ،در بلندمدت مصداق دارد به گونهاي كه سود بلندمدت در
بازارهاي رقابت كامل و رقابت انحصاري صفر فرض ميگردد.
از سوي ديگر رابطه اي بسيار تناتنگ بين تمركز و سودآوري وجود دارد .اولين كسي كه به اين نكته در
مطالعات خود اشاره مينمايد بين است .وي رابطهاي بسيار قوي بين تمركز و سودآوري در برخي صنايع
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منتخب اياالت متحده پي دا كرد و در نتيجه تا آن جا پيش رفت كه سودآوري را به عنوان يک شاخص تمركز
59
معرفي نمايد.
بنابراين به راحتي مي توان با قيول ارتباط بين ساختار بازارها و سودآوري از يک سو و سودآوري و تمركز
از سوي ديگر از شاخص هاي تمركز براي سنجش ساختار بازار استفاده نمود ضمن آن كه بايد توجه داشت
كه در عمل شاخص هاي تمركز در اين مقاله با استفاده از منطق فازي به صورت يک طيف نشانگر ساختار
بازارها به كار رفتهاند و نوآوري اين مقاله در معرفي اين طيفها مي باشد كه البته كارهاي تجربي بيشتر و در
56
زيرحوزههاي تخصصي ميتواند اين شاخصها را كاملتر سازد.
 -2تعيين ساختار بازارها با استفاده از منطق فازي
در اين بخش به بيان تاريخچه اي مختصر و ضرورت ارزشيابي فازي عملكرد بازارها و معرفي اجزاي
تشكيل دهنده يک سيستم ارزشيابي كنترل فازي ميپردازيم .در ادامه شاخصهاي ارزشيابي معرفي
ميشوند و توابع عضو يت فازي متناظر با آنها تعريف شده و به تعيين قواعد اگر – آنگاه سيستم فازي
ميپردازيم.
منطق فازي در سال  5901ميالدي تولد يافت .در آن سال ،پرفسور لطفيزاده استاد ايرانياالصل
دانشگاه بركلي كاليفرنيا ،مقالهاي با عنوان «مجموعههاي فازي» در مجله اطالعات و كنترل 55به چاپ
رساند .اين مقاله گويا دو سال قبل از چاپ و انتشارش تدوين و تكميل شده بود اما به خاطر نظرات و
انديشههاي اساسي و ريشه اي ارائه شده در آن هيچ مجله علمي جرات پذيرش و چاپ آن را نداشت .در آن
دوره از زمان ،قبول ابهام و عدم صراحت در زمينه مسائل مهندسي دور از ذهن به نظر ميرسيد .تنها مجله
اطالعات و كنترل كه سردبير آن خود لطفي زاده بود مبادرت به چاپ اين مقاله نمود .چندي بعد لطفيزاده
انديشه الگوريتم فازي را كه مبنايي براي منطق و استدالل فازي است ،ارائه كرد .سال  5924ميالدي نقطع
عطفي براي منطق فازي بود .ابراهيم ممداني از دانشگاه لندن براي نخستين بار منطق فازي را در زمينه
كنترل بكار گرفت 55.اولين كاربرد صنعتي منطق فازي شش سال بعد به منصه ظهور رسيد.
منطق فازي نظريه گسترده اي است كه نظريه مجموعه فازي ،منطق فازي ،اندازه فازي ،و غيره را در بر
ميگيرد .نظريه مجموعه فازي توسعه نظريه مجموعه معمولي است .منطق فازي نيز توسعه منطق معمولي
(دودويي) است .اندازه فازي نيز توسعه اندازه احتمالي است .فازي بودن ،همان طور كه در منطق فازي بكار
مي رود ،به انواع مختلف ابهام و عدم اطمينان و به خصوص به ابهامات مربوط به زبان بياني و طرز فكر بشر
اشاره دارد و با عدم اطميناني كه به وسيله نظريه احتمال بيان ميشود متفاوت است .عدم اطمينان احتمالي
عبارت از مثال شانس آمدن عدد  1در پرتاب يک تاس است .ميزان عدم اطمينان احتمالي را ميتوان به طور
واقعي و غيرنظري با تكرار آزمونها مورد بررسي قرار داد .ب راي مثال ،پس از بينهايت تكرار پرتاب يک تاس
ميزان شانس آمدن  1ميتواند به مقدار يک ششم نزديک شود.
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از سوي ديگر ،معيار سنجش كلماتي مثل «زيبا» و «جوان» به ديدگاه شخصي فردي بستگي دارد كه
آنها را داوري ميكند و لذا ما ميتوانيم حتي با انجام آزمونهاي بيپايان يک قاعده اكيد براي قضاوت در
مورد آنها وضع كنيم .براي مثال ،يک مرد سيساله ممكن است در يک كشتي تفريحي اقيانوسپيما كه
مسافران آن را غالبا افراد مسن تشكيل ميدهند جوان تلقي شود ،حال آن كه همين مرد در جمع
فارغ التحصيالن دبيرستان ،ديگر جوان تلقي نخواهد شد .كلماتي مانند «زيبا» و «جوان» نظري هستند و به
موقعيتي كه در آن بهكار گرفته ميشوند بستگي دارند .منطق فازي ميتواند رياضي وار با اين ابهامات
برخورد نمايد.

~

فرض ميكنيم مجموعه فازي  Aبه صورت زير تعريف ميشود.

~
} A  {x,  A~ ( x) | x  X

كه در آن   Aتابع عضويت فازي و )  A (xدرجه عضويت فازي عنصر  xاست.
سيستم كنترل فازي سيستمي است كه با به كارگيري قواعد اگر – آنگاه فازي متغيرهاي ورودي را كه
وابسته به موقعيتي خاص ميباشند ،توسط عبارات متغيرهاي كنترلي پيوند ميدهد و درنهايت متغيرهاي
51
خروجي را كه بيانگر ميزان تاثير متغيرهاي كنترلي بر متغيرهاي ورودي هستند ،تعيين ميكند.
چگونگي تعيين و فرمولبندي مشخصههاي بازارها كه اغلب توسط واژههاي زبان طبيعي بيان ميشود،
به صورت گزارههاي رياضي ،نكته بسيار مهمي است .اينجاست كه از مجموعههاي فازي براي مشخص كردن
واژههاي زبان طبيعي استفاده ميكنيم .به بيان ديگر متغيرهايي زباني تنها ميتوانند واژههايي از زبان
طبيعي را به عنوان مقدار خود بپذيرند ،اما با منطق فازي ميتوانيم اين توصيفهاي مبهم و نامفهوم را به
صورت گزارههاي اگر – آنگاه فازي فرمولبندي كنيم.
روش كار به اين منوال است كه با استفاده از منطق فازي پيوسته ،شاخصهاي ارزيابي ساختار بازار را به
صورت وروديهاي سيستم كنترل فازي در نظر گرفته ،براي هر كدام از آنها تابع عضويت فازي متناظر با
خودش را تعريف ميكنيم و پس از تعيين قواعد سيستم اگر – آنگاه فازي ،از روش استدالل فازي با قاعده
زير استفاده ميكنيم.
قاعده استدالل فازي با دو ورودي و يک خروجي به صورت زير بيان ميشود.
اگر  Ai ،xاست و  Bi ،yاست ،آن گاه  Z=Ciمي باشد به طوري كه  rو  ...و 5و  i=5است .كه  iانديس
قاعدهها r ،تعداد كل قاعدهها  Bi , Ai ،مجموعههاي فازي و  Ciيک مقدار ثابت حقيقي است .نتيجه
استدالل به صورت زير داده ميشود:
r
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كه در آن  Wiيک ميانگين وزني به نام سازگاري بخش قياس از قاعده  iمطابق با روش كازو تاناكا ()5185
54
است.
براي مثال اگر چهار معيار براي سنجش انتخاب نماييم تعريف ميگردد:
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 -5مجموعه فازي  Aنشانگر جواب نسبتا مثبت از نظر معيار اول و مجموعه فازي
منفي از نظر معيار اول است.
 -5مجموعه فازي  A 2نشانگر جواب نسبتا مثبت از نظر معيار دوم و مجموعه فازي  B 2نشانگر جواب نسبتا
منفي از نظر معيار دوم است.
~
 -1مجموعه فازي  A~3نشانگر جواب نسبتا مثبت از نظر معيار سوم و مجموعه فازي  B3نشانگر جواب نسبتا
منفي از نظر معيار سوم است.
~
 -4مجموعه فازي  A~4نشانگر جواب نسبتا مثبت از نظر معيار چهارم و مجموعه فازي  B4نشانگر جواب
نسبتا منفي از نظر معيار چهارم است.
فرض مي كنيم معيارهاي اول و دوم يک حد نسبتا مثبت و نسبتا منفي دارند كه با اعداد  nو  p ,نشان
داده ميشود ،معيار سوم حد مجاز  mو حداكثر قابل قبول  eاضافي دارد و معيار چهارم حداكثر عدد  rرا
ميگيرد.
براي مثال اگر در مورد بازارها شاخص هر فيندال  56666براي انحصار كامل باشد و صفر مربوط به بازار
رقابت كامل باشد و معيار به دست آوردن ميزان انحصاري در بازار باشد آنگاه شاخصهاي  A~4و  B~4نشانگر
نقش شاخص هرفيندال در ساختار بازار ميباشد .اكنون توابع عضويت فازي ،متناظر با شاخصهاي موردنظر
را در جدول را تعريف ميكنيم.
B1

1

نشانگر جواب نسبتا

جدول  -1توابع فازي متناظر با شاخصهاي ارزشيابي عوامل عملكردي
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با استفاده از روش استدالل فازي كازو تاناكا( ، )5185نتيجه نهايي را كه به صورت مجموعهاي فازي
است؛ با استفاده از نافازي زير محاسبه ميكنيم .اين مقدار ،همان نتيجة كلي ارزشيابي بازار است؛ كه
مقداري بين صفر و  566ميباشد( 51.البته بسته به نوع شاخصها اين معيار متفاوت است و براي مثال
شاخص لرنر بين  6و  ،5شاخص هرفيندال بين  6و  56666ميباشند ،اما ميتوان با نرمااليز كردن اين
شاخصها را تغيير مقياس داد و شاخصها بين  6تا 566خواهند شد)
m

yi wi
wi



i 1
m



J

i 1

كه  mتعداد قواعد اگر – آن گاه فازي wi ،ميزان سازگاري بخش قياس قاعده iام و  y iمقدار ثابت
حقيقي است .همچنين ميتوان به جاي استفاده از تابع نافازي از تقريب مثلي و يا ذوزنقهاي استفاده كرد.
بحث برآورد و تقريب اعداد فازي چه در حوزه مباحث تئوري و چه در بخشهاي عملي از اهميت قابل
مالحظهاي برخوردار بوده ،و مطالعات نسبتا گستردهاي در اين زمينه انجام گرفته است .براي مثال ميتوان
به كار بورتاالن ( ،52)5981چاناس ( 58)5665و چيانگ و لين ( 59 )5999اشاره نمود .در اين ميان ،بحث
تخمين اعداد فازي از جمله حوزههايي بوده كه همواره كانون مطالعات قرار داشته است .روشهاي مختلف
ارايه شده در ادبيات موضوع ،هرچند شرايط الزم مربوطه را برآورده ميسازند ،با اين حال ،امكان يک قضاوت
جامع نسبت به ارجحيت روشهاي مختلف تخمين اعداد فازي وجود ندارد .درواقع ،روشهاي ارايه شده هر
يک به فراخور كاربردي خاص توسعه داده شده اند و از ديدگاه كاربرد مربوطه از كارايي الزم برخوردار
ميباشند.
اعداد مثلثي و ذوزنقهاي ازجمله مهمترين و متداولترين اعداد فازي مورد استفاده است.
اعداد مثلثي در حالتي به كار مي رود كه در كه تابع عضويت آن عضويت قطعي در يک مولفه يا
مشخصه به جز در يک عدد ثابت وجود نداشته باشد .در اين مقاله با توجه به نبود محدوده قطعي به جز در
مرزهاي بااليي و پايينب از اعداد فازي مثلثي استفاده شده است كه به تفصيل در مورد آن ها توضيح داده
شده است .اعداد ذوزنقهاي در حالتي به كار ميرود كه در كه تابع عضويت آن كه به صورت ذيل نشان داده
مي شود ،عضويت قطعي در يک مولفه يا مشخصه در يک محدوده يا بازه عددي وجود داشته باشد .در تابع
عضويت زير در محدوده بين  a2و  a3عضويت كامل وجود دارد.

50

x a1
a1  x a 2

if

a 2  x a3
a3  x  a 4

if
a4  x
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a 2  a1
if

 A ( x)  1

a4  x
a 4  a3
if

0
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از آنجايي كه چهار شاخص  a1  a2  a3  a4تعيين كننده يک عدد فازي ذوزنقهاي هستند ،معموال
اعداد فازي ذوزنقهاي به صورت )  A(a1 , a2 , a3 , a4نشان داده ميشوند .با توجه به رابطه فوق براي محاسبه
بازه اعداد فازي ،اين بازه در اعداد ذوزنقهاي به سادگي و به صورت زير محاسبه خواهد شد.
 a  a2 a3  a4 
EI ( A)   1
,
2 
 2

تقريب ذوزنقهاي اعداد فازي از روشهاي مختلفي امكانپذير است.
اعداد فازي مثلثي كه الگو بر اساس آن ارائه شده است ،معموال به صورت )  A(a1 , a2 , a3نشان داده
ميشوند .براي مثال عدد نرمال فازي مثلثي ( )6 ،5 ،5را مطابق شكل  5در نظر بگيريد .حال با اعمال
برشهاي  αبه صورت ) AL(αو ) AU(αخواهيم داشت:
AL ( )  1    0

AU ( )  1    2

2

1

0

شكل  .1عدد فازي مثلثي ()2 ،1 ،0
زاده و بلمن 16اولين كساني بودند كه اعداد فازي با ردههاي مفهومي يكسان و حدود مشخص را در
مسائل تصميم گيري بكار بردند .در پايان الزم است كه نگاهي گذرا نيز به نظريه مجموعه فازي كه الگو در
فضاي آن ارائه مي شود داشته باشيم .15ميدانيم كه تعلق يا عضويت يک عضو به يک مجموعه ،مفهومي
قطعي و دقيق است بنابراين يک شيء يا عضو يک مجموعه است و يا نيست ،پس تابع عضويت ،تنها دو
مقدار  5يا  6را دريافت ميكند .به منظور توصيف تغييرات تدريجي و اندك ،لطفيزاده ( ،)5901بنيانگذار
مجموعههاي فازي ،درجات بين  6و  5و مفهوم عضويت درجهبندي شده را معرفي كرده است.
{ x2 , x3
هر يک از شش عنصر مجموعه مرجع { U =}x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6يا متعلق به مجموعه
 A =},x5است و يا نيست .طبق اين مفهوم تابع نشانگر فقط يكي از مقادير  6و  5را اختيار ميكند .فرض
كنيد تابع نشانگر بتواند مقاديري از بازه [ ]6 ،5را بگيرد .در اين روش مفهوم عضويت زياد قطعي (يا  6يا )5
نيست بلكه به منظور معرفي تعلق جزئي يا درجه عضويت ،فازي ميشود .براي مثال در اين حالت عضويت
يک ساختار در يک ساختار بازاري مي تواند به صورت فازي و درصدي از سهم ارائه گردد.
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مجموعه كالسيک  Aاز مرجع  Uرا در نظر بگيريد ،مجموعه فازي  Aبا استفاده از يک مجموعه يا زوج
مرتب به صورت يک رابطه دو دويي تعريف ميشود:
}] A ( x)) / x  A,  A ( x)  [0,1

A  {( x,

در رابطه باال ) µA(xتابع عضويت ناميده ميشود؛ ) µA(xدرجه يا رتبهاي را نشان ميدهد كه هر عنصر
موجود در مجموعه  Aبا آن درجه به مجموعه فازي  Aمتعلق است .تعريف باال به هر عنصر  xدر  ،Aيک
عدد طبيعي ) µA(xاز بازده [ ]6 ،5اختصاص ميدهد .مقادير بزرگتر ) µA(xنشانگر درجه عضويت بيشتر
است .عناصر اوليه  xدر زوج مرتب )) (x, µA(xاعداد يا اجزاء معين از مجموعه كالسيک  Aهستند ،آنها چند
ويژگي ( )Pمورد نظر را تا حدودي (با درجات مختلف) برآورده ميكنند .عناصر دوم ) µA(xمتعلق به بازه [،5
 ]6هستند (مجموعه كالسيک) ،آنها مقدار يا درجهاي را كه عناصر  xويژگي  Pرا دارا هستند ،نشان
ميدهند .در اينجا فرض ميشود تابع عضويت ) µA(xاز نوع پيوسته قطعه به قطعه يا گسسته ميباشد.
مجموعه فازي  Aطبق تعريف باال به روشني ،برابر با تابع عضويت آن ،يعني ) µA(xاست .بدين ترتيب هر
مجموعه فازي را با تابع عضويت آن خواهيم شناخت ،لذا ،اين دو مفهوم را به طور مترادف به كار ميبريم.
همچنين ممكن است يک مجموعه فازي را روي دامنه  Aبه عنوان تابع نگاشت Aدرون [ ]5،6بنگريم.
مجموعههاي فازي به وسيله حروف مايل A, B, C ،...و توابع عضويت متناظر آنها با استفاده از ،µC(x) ،...
) µA(x) ،µB(xنمايش داده مي شوند .عناصر با درجه عضويت صفر بطور معمول ،در مجموعه فازي نوشته
نميشوند .مجموعههاي كالسيک ميتوانند به عنوان يک مورد خاص از مجموعههاي فازي نگريسته شوند كه
درجه عضويت همه آنها برابر با  5است.
x

براي مثال مجموعه فازي زير را در نظر بگيريد كه در آن نماد  به معني «تعريف ميشود به وسيله»


ميباشد:
x6
0/ 2

x5
1

x4
0/8

تابع عضويت ) µA(xاز  Aمقادير زير را روي [ ]6 ،5دريافت ميكند:
µA)x1( =6/1
µA)x0( =6/5

x3
0/3

x2
0/5

(µA)x5

=6/1
µA)x1( =5

x1
0 /1

| A


µA)x5( = 6/5
µA)x4( = 6/8

عنصر  x1عنصر كامل ،عنصر  x5عنصر كمرتبه ،عناصر  x1و  x0اعضاء كمي بيش ، ،عنصر  x4يک عنصر
تقريبا كامل و عنصر  x5يک عضو كم و بيش (كمتر يا بيشتر) ،از مجموعه فازي  Aاست.
با توجه به ادبيات بيان شده در باال ،در اين مقاله با پيشنهاد توابع عضويت فازي در بازارهاي گوناگون،
ساختار بازار را تعيين مي نماييم.
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 -3شاخص هاي تعيين بازار
يكي از مهم ترين مسائل در اقتصاد خرد ،اقتصاد صنعتي و اقتصاد مديريت تعيين ساختار بازاري حاكم بر
بنگاه است .براي اين منظور فروض گوناگوني در اقتصاد وجود دارد و براي مطالعه بازار در هر صنعت و يا
توليد خاصي مورد استفاده قرار ميگيرد .متاسفانه بسياري از اين فروض ،تا حد بسيار زيادي تجربي بوده و
در عمل براي مطالعه ساختار بازارها در بسياري از موراد نميتوانيم وجود يا عدم وجود يک فرض را به
صورت كامل مورد مطالعه قرار دهيم .براي مثال تعداد محدود فروشنده يا بيشمار فروشنده اساسا تعريف
نسبتا مبهم است كه به راحتي نميتوان روي آن بحث و بررسي دقيق انجام داد.
يكي از راهكارهايي كه براي مشخص نمودن ساختارهاي بازار اتخاذ گرديده است ،استفاده از شاخص
هرفيندال و محدودههاي عددي آن است .برمبناي شاخص هرفيندال اگر اين شاخص مساوي  56666باشد
بديهي است كه بازار انحصار كامل و اگر به سمت  6ميل نمايد بديهي است كه بازار رقابت كامل است.
براي تعيين ساختارهاي بازار بينابين ميتوان محدودههاي عددي استفاده شده در قوانين اياالت متحده
در مورد تمركز در بازارها و ساختارهاي بازاري مرتبط با هركدام را مورد استفاده قرار داد .برمبناي اعداد
مربوط به شاخص فوق ميتوان نتيجه گرفت كه اگر اين شاخص  8000<HHI<10000باشد آن گاه ساختار
بازاري حاكم بر بنگاه تقريبا انحصاري كامل است .اگر 6000<HHI<8000باشد آن گاه ساختار بازاري حاكم
بر بنگاه تقريبا انحصار چندجانبه با راهحلهاي نزديک به تباني است .اگر 4000<HHI<6000باشد آنگاه
ساختار بازاري حاكم بر بنگاه تقريبا انحصار چندجانبه با راهحلهاي انحصارتر است .اگر 2000<HHI<4000
باشد آنگاه ساختار بازاري حاكم بر بنگاه تقريبا انحصار چندجانبه با راهحلهاي رقابتيتر است .اگر
 1800<HHI<2000باشد آن گاه ساختار بازاري حاكم بر بنگاه تقريبا انحصار چندجانبه با راهحلهاي نزديک
به رقابت است .اگر  1000<HHI<1800باشد آن گاه ساختار بازاري حاكم بر بنگاه تقريبا انحصار چندجانبه با
راهحل شبه رقابت است .و در نهايت اگر  0<HHI<1000باشد آن گاه ساختار بازاري حاكم بر بنگاه تقريبا
رقابت انحصاري است.
باتوجه به آن كه مرزهاي بيان شده به صورت كامال دقيق نيستند و به ويژه در نزديكي مرزها امكان
هم پوشاني بازارها كامال وجود دارد بنابراين در اين مقاله اقدام به استفاده از شبيهسازي براي به دست آوردن
محدوده شاخصهاي عددي ديگر گرديد .عليرغم تعدد شاخصهاي موجود در ادبيات اقتصادي در پژوهش
انجام شده براي  55شاخص هرفيندال ،15سهم  5بنگاه بزرگ ،11سهم  5بنگاه بزرگ ،14سهم  1بنگاه
بزرگ ،11سهم  4بنگاه بزرگ ،10شاخص هانا و كي 12با چهار ضريب  ،5.1 ،5 ،5.1 ،6.0 αآنتروپي 18شانون،
آنتروپي نسبي  ،19تايل ، 46شاخص انكا اوا و جاكومين 45با دو تابع ) Silog(Siو  ، Si3شاخص سهم نسبي، 45
شاخص پراكندگي ، 41شاخص واريانس اندازه بنگاه  ،44شاخص ميانگين ها 41با چهار روش ميانگين حسابي
به ميانگين هندسي  ،ميانگين حسابي به ميانگين هارمونيک ،ميانگين لگاريتم هندسي و ميانگين لگاريتم
هارمونيک و در نهايت شاخص هوروات ، 40شش عدد حد مرزي از شبيهسازي انجام شده استخراج گرديده
است .روش استخراج شاخص ها و محاسبات مربوط به مرزها به اين صورت بوده است كه سهمهاي مربوط به
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بنگاهها به صورت درصدهاي ضريب  1انتخاب گرديدهاند و لذا براي يک بنگاه مستقل سهم  %566و براي دو
بنگاه در صنعت تركيبهاي زير استخراج گرديده است 1( :و  56( ،)91و  51( ،)96و  56( ،)81و 51( ،)86
و  16( ،)21و  11( ،)26و  46( ،)01و  41( ،)06و  )11و درنهايت سهم مساوي ( 16و  )16فرض گرديده
است .به همين ترتيب براي  1بنگاه تا درنهايت  56بنگاه با سهم مساوي  1درصد براي هر كدام شاخصها
محاسبه گرديد .براي دقت بيشتر مي شد محدوده تغييرات را تا  %5پايين آورد كه به دقت محاسبات شبيه
سازي مي افزود اما در مراحل الگو و نتايج آن تاثيري نداشت .لذا براي سهولت محاسبات از محدوده %1
استفاده شد.
با توجه به اعداد محاسبه شده براي محدوده هاي مرزي شاخص ها از بين شاخص هاي فوق به دليل
امكان محاسبه محدوده ها و عدم پيچيدگي بيش از حد و به ويژه اجتناب از محاسبه مضاعف شاخص هايي
كه رفتار عددي نسبتا نزديكي داشتند در ميانگين گيري عضويت فازي ،در نهايت  9شاخص هرفيندال ،سهم
بنگاه اول ،سهم چهار بنگاه بزرگ ،هانا و كي با فرض مقادير  5.1 ، 6.0و  5.1براي  ، αانكا اوا و جاكومين با
دو تابع ) Silog(Siو  Si3و آنتروپي ،براي تعيين شاخص تعيين نوع بازار انتخاب گرديدند.
نتيجه نهايي تلفيق اعداد فازي (با تلفيق دو محدوده چپ و راست تعيين شده در بسط شبيهسازي)
براي شاخصهاي مختلف در جدول هاي زير ارائه گرديده است كه بديهي است كه در هر بازاري با تفكيک
سهم بنگاهها در بازار و سنجش شاخصهاي فوق به عنوان معيار اصلي ميتوان ساختار اصلي حاكم بر بنگاه
را به تفكيک بازارهاي رقابت كامل ،رقابت انحصاري ،انحصار چندجانبه شبهرقابتي ،انحصار چندجانبه ضعيف،
انحصار چندجانبه قوي ،انحصار چندجانبه كارتل ،انحصار دوجانبه و انحصار كامل معرفي نمود.

سهم  4بنگاه بزرگ

سهم بنگاه اول

هرفيندال

x=0

x=0

x=0

رقابت كامل

0<x<=27

0<x<=13.5

0<x<=1800

رقابت انحصاري

15<=x<=30

7.5<=x<=15

1000<=x<=2000

انحصار چندجانبه شبه رقابتي

27<=x<=60

13.5<=x<=45

1800<=x<=4000

انحصار چندجانبه ضعيف

30<=x<=90

15<=x<=75

2000<=x<=6000

انحصار چندجانبه قوي

60<=x<=95

45<=x<=87.5

4000<=x<=8000

انحصار چندجانبه كارتل

90<=x<100

75<=x<100

6000<=x<10000

انحصار دوجانبه

x=100

x=100

x=10000

انحصار كامل

فصلنامـه علوم اقتصادی
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علیرضا دقیقي اصل ،حسین عظیمي (آراني) و جمشید پژویان 03 /
آنتروپي

انكا اوا جاكومين
Si3

)Si log(Si

x=0

x=0.00

رقابت كامل

x>=1.1750

x<=38700

x<=118.00

رقابت انحصاري

1.0500<=x<=2.1000

11500<=x<=43000

92.00<=x<=122.22

انحصار چندجانبه شبه رقابتي

0.9135<=x<=1.1750

38700<=x<=215000

118.00<=x<=150.00

انحصار چندجانبه ضعيف

0.7770<=x<=1.0500

43000<=x<=430000

122.22<=x<=169.00

انحصار چندجانبه قوي

0.3885<=x<=0.9135

215000<=x<=715000

150.00<=x<=184.50

انحصار چندجانبه كارتل

0.0000<=x<=0.7770

430000<=x<=1000000

169.00<=x<=200.00

انحصار دوجانبه

x=0.0000

x=1000000

x=200.00

انحصار كامل

با استفاده از مرز هاي باال مي توان توابع عضويت را براي هر كدام از شاخص ها بهصورت زير به دست آورد:

هانا و كي
2.5

1.5

0.6

x>=0.002475

x>=0.000006028

x>=7590

رقابت انحصاري

0.00225<=x<=0.00464

0.00000548<=x<=0.00001

6900<=x<=13800

انحصار چندجانبه شبه
رقابتي

0.0014925<=x<=0.002475

0.00000362875<=x<=0.000006028

4400<=x<=7590

انحصار چندجانبه ضعيف

0.000735<=x<=0.00225

0.0000017775<=x<=0.00000548

1900<=x<=6900

انحصار چندجانبه قوي

0.000735<=x<=0.0014925

0.0000017775<=x<=0.00000362875

1450<=x<=4400

انحصار چندجانبه كارتل

0.0005995<=x<=0.000735

0.00000138875<=x<=0.0000017775

1000<=x<=1900

انحصار دوجانبه

x=0.000464

x=0.000001

x=1000

انحصار كامل

فصلنامـه علوم اقتصادی
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 / 03الگویي برای تعیین ساختار بازار با استفاده از منطق فازی

م دوده هاي فازي توابع ع وی

شاخص هرفيندال


x 0

0  x  1000
1000  x  1800

1000  x  1800
1800  x  2000

1800  x  2000
2000  x  4000

2000  x  4000
4000  x  6000

4000  x  6000
6000  x  8000

6000  x  8000
8000  x  10000

 1بازار رقابت كامل



 x
1000

1800  x
 800

 x  1000

  800بازار انحصارچندجانبه شبه رقابتي
 2000  x
 200

 x  1800

  200بازار انحصارچندجانبه ضعيف
 4000  x
 2000

 x  2000

  2000بازار انحصارچندجانبه قوي
 6000  x
 2000
 x  4000
 2000

 8000  x
 2000

بازار انحصارچندجانبه كارتل

 x  6000
 2000

10000  x
 2000

بازار انحصار دوجانبه



x  10000

فصلنامـه علوم اقتصادی
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بازار رقابت انحصاري

 1بازار انحصار كامل



علیرضا دقیقي اصل ،حسین عظیمي (آراني) و جمشید پژویان 03 /

م دوده هاي فازي توابع ع وی

شاخص سهم بزر ترین بنگاه


x 0

0  x  7.5
7.5  x  13.5

7.5  x  13.5
13.5  x  15

13.5  x  15
15  x  45

15  x  45
45  x  75

45  x  75
75  x  87.5

75  x  87.5
87.5  x  100

 1بازار رقابت كامل



x

  7.5بازار رقابت انحصاري
13.5  x
 5
 x  7.5

  5بازار انحصارچندجانبه شبه رقابتي
15  x
 1.5
 x  13.5

  1.5بازار انحصارچندجانبه ضعيف
 45  x
 30
 x  15
 30

 75  x
 30

 x  45

  30بازار انحصارچندجانبه كارتل
 87.5  x
 12.5

 x  75

  12.5بازار انحصار دوجانبه
100  x
 12.5


x  100

فصلنامـه علوم اقتصادی
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بازار انحصارچندجانبه قوي

 1بازار انحصار كامل



 / 08الگویي برای تعیین ساختار بازار با استفاده از منطق فازی

م دوده هاي فازي توابع ع وی

شاخص سهم  4بنگاه بزرگ


1



x 0

0  x  15
15  x  27

15  x  27
27  x  30

27  x  30
30  x  60

30  x  60
60  x  90

60  x  90
90  x  95

90  x  95
95  x  100

x
15

 27  x
 12

بازار رقابت كامل

بازار رقابت انحصاري

 x  15
 12

 30  x
 3

بازار انحصارچندجانبه شبه رقابتي

 x  27
 3

 60  x
 30

بازار انحصارچندجانبه ضعيف

 x  30
 30

 90  x
 30

بازار انحصارچندجانبه قوي

 x  60
 30

 95  x
 5

بازار انحصارچندجانبه كارتل

 x  90
 5

100  x
 5


1



x  100

فصلنامـه علوم اقتصادی
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بازار انحصار دوجانبه

بازار انحصار كامل

علیرضا دقیقي اصل ،حسین عظیمي (آراني) و جمشید پژویان 03 /

م دوده هاي فازي توابع ع وی
x  13800
7590  x  13800

7590  x  13800
6900  x  7590

6900  x  7590
4400  x  6900

4400  x  6900
1900  x  4400

1900  x  4400
1450  x  1900

1450  x  1900
1000  x  1450

x  1000

شاخص هانا و كي با ضری

0.

1

 x  7590
 6210

بازار رقابت انحصاري

13800  x
 6210

 x  6900
 690

بازار انحصارچندجانبه شبه رقابتي

 7590  x
 690

 x  4400
 2500

بازار انحصارچندجانبه ضعيف

 6900  x
 2500

 x  1900
 2500

بازار انحصارچندجانبه قوي

 4400  x
 2500

 x  1450
 450

بازار انحصارچندجانبه كارتل

1900  x
 450

 x  1000
 450

بازار انحصار دوجانبه



1



بازار انحصار كامل

فصلنامـه علوم اقتصادی
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 / 34الگویي برای تعیین ساختار بازار با استفاده از منطق فازی

م دوده هاي فازي توابع ع وی
x  0.00001
0.000006028  x  0.00001

0.000006028  x  0.00001
0.00000548  x  0.000006028

0.00000548  x  0.000006028
0.00000362875  x  0.00000548

0.00000362875  x  0.00000548
0.0000017775  x  0.00000362875

0.0000017775  x  0.00000362875
0.00000138875  x  0.0000017775

0.00000138875  x  0.0000017775
0.000001  x  0.00000138875

شاخص هانا و كي با ضری

1.

1

 x  0.000006028
 0.000003972

بازار رقابت انحصاري

 0.00001  x
 0.000003972

 x  0.00000548
 0.000000548

بازار انحصارچندجانبه شبه رقابتي

 0.000006028  x
 0.000000548

 x  0.00000362875
 0.00000185125

بازار انحصارچندجانبه ضعيف

 0.00000548  x
 0.00000185125

 x  0.0000017775
 0.00000185125

بازار انحصارچندجانبه قوي

 0.00000362875  x
 0.00000185125

 x  0.0000138875
 0.00000038875

بازار انحصارچندجانبه كارتل

 0.0000017775  x
 0.00000038875

 x  0.000001
 0.00000038875

بازار انحصار دوجانبه



1



بازار انحصار كامل

x  0.000001
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علیرضا دقیقي اصل ،حسین عظیمي (آراني) و جمشید پژویان 33 /

م دوده هاي فازي توابع ع وی
x  0.00464
0.002475  x  0.00464

0.002475  x  0.00464
0.00225  x  0.002475

0.00225  x  0.002475
0.0014925  x  0.00225

0.0014925  x  0.00225
0.000735  x  0.0014925

0.000735  x  0.0014925
0.0005995  x  0.000735

0.0005995  x  0.000735
0.000464  x  0.0005995

x  0.000464

شاخص هانا و كي با ضری

2.

1

 x  0.002475

 0.002165

بازار رقابت انحصاري

 0.00464  x
 0.002165

 x  0.00225
 0.000225

بازار انحصارچندجانبه شبه رقابتي

 0.002475  x
 0.000225

 x  0.0014925
 0.0007575

بازار انحصارچندجانبه ضعيف

 0.00225  x
 0.0007575

 x  0.000735
 0.0007575

بازار انحصارچندجانبه قوي

 0.0014925  x
 0.0007575

 x  0.0005995
 0.0001355

بازار انحصارچندجانبه كارتل

 0.000735  x
 0.0001355

 x  0.000464
 0.0001355

بازار انحصار دوجانبه



1



بازار انحصار كامل

فصلنامـه علوم اقتصادی
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 / 38الگویي برای تعیین ساختار بازار با استفاده از منطق فازی

م دوده هاي فازي توابع ع وی

x  0.00

0.00  x  92.00
92.00  x  118.00

92.00  x  118.00
118.00  x  122.22

118.00  x  122.22
122.22  x  150.00

122.22  x  150.00
150.00  x  169.00

150.00  x  169.00
169.00  x  184.50

169.00  x  184.50
184.50  x  200.00

x  200.00

شاخص انكا اوا جاكومين با تابع )Si log(Si


1



بازار رقابت كامل

x
 92

118  x
 26

بازار رقابت انحصاري

 x  92
 26

122.22  x
 4.22

بازار انحصارچندجانبه شبه رقابتي

 x  118
 4.22

150  x
 27.28

بازار انحصارچندجانبه ضعيف

 x  122.22
 27.28

169  x
 19

بازار انحصارچندجانبه قوي

 x  150
 19

184.5  x
 15.5

بازار انحصارچندجانبه كارتل

 x  169
 15.5

 200  x
 15.5

بازار انحصار دوجانبه



1



بازار انحصار كامل
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شماره  / 22پاییز 1333

علیرضا دقیقي اصل ،حسین عظیمي (آراني) و جمشید پژویان 35 /

م دوده هاي فازي توابع ع وی

x 0

0  x  11500
11500  x  38700

11500  x  38700
38700  x  43000

38700  x  43000
43000  x  215000

43000  x  215000
215000  x  430000

215000  x  430000
430000  x  715000

430000  x  715000
715000  x  1000000

x  1000000

شاخص انكا اوا جاكومين با تابعSi3


1



بازار رقابت كامل

x
10

18  x
 8

بازار رقابت انحصاري

 x  10
 8

 20  x
 2

بازار انحصارچندجانبه شبه رقابتي

 x  18
 2

 50  x
 30

بازار انحصارچندجانبه ضعيف

 x  20

 30

 80  x

 30

بازار انحصارچندجانبه قوي

 x  50

 30

 90  x

 10

بازار انحصارچندجانبه كارتل

 x  80
 10

100  x
 10

بازار انحصار دوجانبه



1



بازار انحصار كامل
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 / 30الگویي برای تعیین ساختار بازار با استفاده از منطق فازی

م دوده هاي فازي توابع ع وی
x  2.1000
1.1750  x  2.1000

1.1750  x  2.1000
1.0500  x  1.1750

1.0500  x  1.1750
0.9135  x  1.0500

0.9135  x  1.0500
0.7770  x  0.9135

0.0.7770  x  0.9135
0.3885  x  0.7770

0.3885  x  0.7770
0.0000  x  0.3885

شاخص آنتروپي

1

 0.00001  x

 0.000003972

بازار رقابت انحصاري

 0.00001  x
 0.000003972

 x  0.00000548
 0.000000548

بازار انحصارچندجانبه شبه رقابتي

 0.000006028  x
 0.000000548

 x  0.00000362875
 0.00000185125

بازار انحصارچندجانبه ضعيف

 0.00000548  x
 0.00000185125

 x  0.0000017775
 0.00000185125

بازار انحصارچندجانبه قوي

 0.00000362875  x
 0.00000185125

 x  0.0000138875
 0.00000038875

بازار انحصارچندجانبه كارتل

 0.0000017775  x
 0.00000038875

 x  0.000001
 0.00000038875

بازار انحصار دوجانبه



1



بازار انحصار كامل

x  0.0000
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علیرضا دقیقي اصل ،حسین عظیمي (آراني) و جمشید پژویان 33 /

بديهي است با استفاده از الگوي فوق ميتوان با توجه به سهم بنگاه ها و توليدكنندگان در هر بازار ،با
توجه به محاسبه شاخص هاي مربوط به آن بازار ،ارقام شاخصهاي مرتبط با هر بازار را وارد الگو نمود و
توابع عضويت 9گانه آن ها را به دست آورد .در نهايت با استفاده از ميانگين گيري از اين مشخصهها مي توان
به صورت تقريبي شاخصه هاي هر ساختار بازاري را به دست آورد و مشخص كرد كه هر بازار چه مقدار از
خصايص هر كدام ار ساختارهاي بازاري حاكم را دارا است.
 -4نتيجه يري
اين مقاله ارائه دهنده نتايج پژوهشي بنيادي است .اين مقاله الگويي براي سنجش ساختار بازار با
استفاده از شاخص هاي تمركز و همچنين منطق فازي را ارائه داده است .با استفاده از الگوي فوق ميتوان با
توجه به سهم بنگاهها و توليدكنندگان در هر بازار ،با محاسبه  9شاخص هرفيندال ،سهم بنگاه اول ،سهم
چهار بنگاه بزرگ ،هانا و كي با فرض مقادير  5.1 ، 6.0و  5.1براي  ، αانكا اوا و جاكومين با دو تابع
) Silog(Siو  Si3و آنتروپي و با توجه به توابع عضويت فازي بيان شده در الگو ،ميزان عضويت نسبي بازار در
هر يک از ساختارهاي بازاري رقابت كامل ،انحصارچندجانبه شبه رقابتي ،انحصارچندجانبه ضعيف،
انحصارچندجانبه قوي ،انحصارچندجانبه ك ارتلي ،انحصارچندجانبه نزديک به انحصار دوجانبه و انحصار كامل
را به دست آورد و با ميانگين گيري مشخص نمود كه هر بازار چه مقدار از خصايص هر كدام ار ساختارهاي
بازاري حاكم را دارا است.
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