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بررسی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ :بهکارگیری الگوی
خودتوضیح برداری مارکوف-سویچینگ ()MSVAR
اسماعیل پیشبهار ،رویا فردوسی و فرشته اسدالهپور
تاریخ دریافت6131/66/61 :
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تاریخ پذیرش6131/31/13 :

چکیده
در این تحقیق عاملهای موثر بر انتقال قیمت گوشت مرغ با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری مارکوف-
سویچینگ و دادههای هفتگی در سالهای  3131-3113مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مدل انتقال
قیمت ،رفتاری غیر خطی داشته و قیمت نهادههای جوجه یک روزه ،سویا و ذرت بر روی قیمت گوشت مرغ
تأثیرگذارند .همچنین مشخص شد که انتقال قیمت نامتقارن بوده و افزایش قیمت نهادههای تولیدی گوشت مرغ
نسبت به کاهش قیمت نهادهها سریعتر به قیمت گوشت مرغ منتقل میشود و احتمال پایداری در رژیم افزایش
قیمت مرغ بیشتر از رژیم کاهش قیمت است .در این راستا ،پیشنهاد میشود که سیاستگذاران بخش کشاورزی با
اجرای سیاستهای تنظیم بازار و رفتار عاملهای بازاریابی موجبات کاهش نوسانهای قیمت گوشت مرغ و
افزایش رفاه مصرفکنندگان را فراهم آورند.
طبقهبندی Q1, C32, C5 : JEL
واژههای کلیدی :جوجه یک روزه ،ذرت ،سویا ،گوشت مرغ ،مدل خود توضیح برداری مارکوف-سویچینگ.
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مقدمه
یکي از چالشهای اساسي بخش کشاورزی در ایران ،ناکارایي نظام بازاریابي محصوالت
کشاورزی و ناکارآمد بودن بازار این محصوالت است که در کنار روشهای سنتي تولید،
بازدارنده تحقق هدفهایي چون پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی ،امنیت غذایي ،خودکفایي
در تولید و رشد صادرات بوده است (کرباسي و اکبرزاده .)1831 ،نوسان و بيثباتي قیمت
محصوالت کشاورزی به دالیلي چون فصلي بودن ،فسادپذیری ،نوسان تولید و رقابت ناقص و
حتي انحصاری در بازار این محصوالت و باال بودن حاشیههای بازاریابي از جمله شاخصههای
اصلي ناکارایي بازاریابي محصوالت این بخش است .بنابراین ،تالش در جهت بهبود کارایي
قیمت و ساختار بازار محصوالت کشاورزی تأثیر قابل مالحظهای در حل چالشهای موجود در
فرایند بازاررساني و کارا کردن نظام بازاریابي این محصوالت خواهد داشت .کارایي قیمت و بازار
نیز خود تحت تاثیر عاملهای بسیاری است که یکي از مهمترین آنها تقارن 3انتقال قیمت در
سطوح مختلف بازار است .وجود تقارن در بازار گویای انتقال کامل تغییرات قیمت در یك سطح
از بازار( افزایش یا کاهش) به سطوح دیگر است .در انتقال نامتقارن 2تأثیر افزایش یا کاهش
قیمت در یك سطح بهطور کامل به سطوح دیگر منتقل نميشود .از نظر وونکرامون ()1993
انتقال نامتقارن قیمت پدیده ای است که ممکن است از رقابت ناقص بازار ناشي شود .از نظر وی
دو نوع کشش کوتاهمدت و بلندمدت برای انتقال قیمت قابل محاسبه است .کشش کوتاه مدت
سنجش انتقال سریع و کامل قیمت بین دو سطح بازار است و کشش بلندمدت انتقال با وقفه و
تدریجي تغییرات قیمت در دو سطح بازار را اندازه ميگیرد .از نظر هانسن ( )1991عدم تقارن
کوتاهمدت یك اثر موقت بر حاشیه بازار را منعکس ميکند در حاليکه عدم تقارن بلندمدت
بیانگر آن است که واسطهها ،حاشیه بازار را بهطور پایدار افزایش ميدهند (آکچای.)1111 ،
در سالهای اخیر صنعت مرغداری به دلیل تولید گوشت سفید با چربي کم و قیمت به نسبت
مناسب به یك صنعت بزرگ و سودآور تبدیل شده است .در ایران نیز صنعت مرغداری ،یکي از
زیر بخشها ی مهم کشاورزی کشور است که از کشاورزی سنتي فاصله گرفته و توانسته با جذب
سرمایههای فراوان و بهکارگیری فناوریهای روز جهان جایگاه ویژهای در تولید و اشتغال بخش
کشاورزی پیدا کند (مقدسي و یوسفي .)1891 ،دوره عملآوری کوتاهتر گوشت مرغ نسبت به
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گوشت قرمز ،هزینه کمتر برای ایجاد یك مرغداری و میزان تولید باالتر در واحد سطح و در
نهایت قیمت پایینتر تولید این نوع گوشت در کشور باعث شد حمایت دولت از سرمایهگذاران
در این بخش افزایش یافته و به نوعي الگوی مصرف خانوارهای ایراني نیز تحت تأثیر همین
سیاست از گوشت قرمز به مصرف گوشت مرغ کشیده شود .بررسي روند سرانه مصرف
خانوارهای ایراني نشان ميدهد در سال  1831هر خانوار ایراني به طور میانگین ساالنه 99
کیلوگرم گوشت قرمز و  11کیلوگرم گوشت مرغ مصرف ميکرده است ولي در سال  1891این
ترکیب به سود گوشت مرغ تغییر محسوسي پیدا کرده است بهطوریکه مصرف سرانه گوشت
مرغ در این سال به  91کیلو رسیده است در حاليکه میزان مصرف سرانه گوشت قرمز در همان
سال معادل  91کیلوگرم بوده است (شرکت پشتیباني امور دام .)1891 ،انتقال نامتقارن قیمت
با افزایش حاشیه بازار ،سودآوریهایي برای بنگاههای فرآوری و بازاریابي کاال ایجاد ميکند و بر
رفاه مصرفکنندگان اثر مي گذارد .به همین دلیل ،تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی،
هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسي دارای اهمیت است.
بررسي انتقال قیمت در بازار محصوالت کشاورزی ،بهویژه در بخش دام و طیور مورد توجه
بسیار ی از پژوهشگران قرار گرفته است .از جمله گودوین و هالت ( )1999در بازار گوشت در
آمریکا و لیوید و همکاران ( )1111بازار گوشت انگلیس را مورد بررسي قرار دادند .همچنین
ایوان و موس ( )1119به ارزیابي چگونگي انتقال قیمت در بازار گوشت آمریکا با استفاده از
مدل تصحیح خطا و تأثیر تکانههای کوتاهمدت و بلندمدت بهویژه در قسمت تقاضا اقدام کرده و
نتیجه گرفتند که نوسان قیمت در خردهفروشي کمتر از سر مزرعه است که علت آن را قدرت
در بازار و قدرت نیمه انحصاری در صنایع تبدیلي گوشت در آمریکا عنوان کردهاند .باکوس و
همکاران ( )1113نیز با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری مارکوف-سویچینگ
( )MSVECMبه بررسي انتقال قیمت در بازار گندم بین مجارستان و آلمان پرداخت ،در ایران
نیز پژوهشهای بسیاری در مورد انتقال قیمت انجام شده است .کاگالیان و همکاران ()1119
در بررسي تأثیرات عدم قطعیت تورم بر رشد تولید ،در ایاالت متحده آمریکا بین سالهای
 ،1911-1111در چارچوب الگوی مارکوف-سوئیچینگ ،دریافتند که عدم قطعیت تورم تاثیر
منفي بر رشد تولید دارد .نتایج تحقیق خود را همراه با تحلیل حساسیت ارائه کردند.
اسماعیلي ( )1839با استفاده از الگوی  VARانتقال قیمت جهاني در بازار گوشت گوسفند،
گوساله و مرغ را بررسي کرد .وی نتیجه گرفت که انتقال قیمتي برای مرغ به میزان بیشتری
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صورت مي گیرد به عبارت دیگر بازار گوشت مرغ همبستگي بیشتری با بازارهای جهاني در
مقایسه با گوشت قرمز دارد .حسیني و همکاران ( )1833با استفاده از الگوی حاشیه بازار و
آزمون هوک ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابي گوشت گاو در ایران را مورد
بررسي قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که پراکنش نامناسب کشتارگاهها و تعداد زیاد
واسطه ها در زنجیره بازاریابي ،ساختار بازار را غیر رقابتي کرده ،حاشیه بازار را افزایش و رفاه
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را کاهش داده است .همچنین در بازار گوشت گاو ایران انتقال
قیمت ها و هزینه بازاریابي نامتقارن است و موجب افزایش حاشیه بازار شده است .نیکوکار و
همکاران ( ) 1839با استفاده از الگوی تصحیح خطا چگونگي انتقال قیمت گوشت گاو از
گاوداری تا کشتارگاه ،از کشتارگاه تا خردهفروشي و از گاوداری تا خردهفروشي را بررسي کردند
و نتیجه گرفتند که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و
در کوتاهمدت از گاوداری تا خرده فروشي و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است.
مرب و مقدسي ( )1831با استفاده از الگوی هوک و تصحیح خطا انتقال قیمت در بازار
گوجهفرنگي و سیبزمیني را بررسي کردند نتایج نشان ميدهد که انتقال قیمت گوجه فرنگي از
مزرعه به خردهفروشي نامتقارن است و انتقال قیمت سیبزمیني از خردهفروشي به مزرعه
متقارن است .مقدسي و اردکاني ( )1831چگونگي انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرفکننده
در مورد دو محصول گوشت مرغ و تخممرغ را بررسي کردند و نشان دادند که نوسانهای قیمت
در سطح تولیدکننده به شکل متقارن به سطح خردهفروشي منتقل ميشود یعني حساسیت
قیمت خردهفروشي نسبت به کاهش و افزایش قیمت تولیدکننده یکسان است .همچنین فاضلي
و مقدسي ( ،)1831چگونگي انتقال قیمت در بازار پسته و خرما را بررسي کردند .نتایج بهدست
آمده از تحقیق بیانگر این ا ست که در بازار پسته براساس رهیافت هوک ،انتقال قیمت بهصورت
نامتقارن صورت ميگیرد و بهعبارتي افزایشهای قیمتي کاملتر انتقال ميیابد .الگوی تصحیح
خطا در بازار خرما نشان ميدهد که افزایش در قیمتهای سرمزرعه کاملتر به قیمتهای
خردهفروشي منتقل ميشود تا کاهشهایي که در ناحیه تولیدکننده صورت ميگیرد .و عبدی و
رضایي ( ،)1833با توجه به سهم باالی دو نهاده ذرت و کنجاله سویا در جیره غذایي مرغ
گوشتي و تخمگذار به بررسي تاثیر تغییرات قیمت این دو نهاده بر قیمت عمدهفروشي گوشت
مرغ و تخممرغ پرداختند .برای این منظور و براساس آزمون علیت گرنجر ،رابطه علي دوطرفه
بین قیمت دو نهاده یاد شده با قیمت دو محصول مورد بررسي قرارگرفته است .نتایج آزمون
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گویای یك رابطه علي دو سویه بین قیمت نهاده کنجاله سویا و تخممرغ ميباشد .ولي در مورد
قیمت تخممرغ و ذرت رابطه علي یك سویه از قیمت ذرت به قیمت تخممرغ به اثبات رسید.
همچنین در مورد رابطه علي بین قیمت گوشت مرغ و قیمت دو نهاده این رابطه در مورد نهاده
ذرت دو سویه بوده ولي در مورد نهاده کنجاله سویا ،وجود یك رابطه علي یك سویه از قیمت
کنجاله سویا به قیمت گوشت مرغ به اثبات رسید .این نتایج نشاندهنده این مسأله است که
قیمت دو محصول متاثر از قیمت دو نهاده ميباشد .بدین ترتیب که هرگونه تغییر در قیمت دو
نهاده موجب تغییر در قیمت دو محصول ميشود .قدمي کوهستاني و همکاران ( )1839با
بهرهگیری از الگوی آستانهای به تحلیل انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ پرداختند ،بنابر نتایج،
انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری،
در مقایسه با کاهش قیمت بیشتر و سریعتر به سطح خردهفروشي منتقل ميشود .همچنین
سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ ،اثر معنيداری بر نوسانهای قیمت گوشت مرغ نداشته است.
دانشور کاخکي و حیدری کمال آبادی ( )1891با استفاده از مدل تصحیح خطا به بررسي اثر
هدفمندی یارانهها بر انتقال قیمت روزانه بازار تخممرغ ایران پرداختند ،نتایج گویای آن است
که پس از اجرای این طرح سرعت انتقال قیمت عمدهفروشي کندتر شده و انحرافهای منفي
تعادل بلندمدت تعدیل نميشود .احمدی شادمهری و احمدی ( )1833انتقال قیمت برای
محصول پنیر در ایران را با روش سنتي هوک و به کارگیری مدل تصحیح خطا را تجزیه و
تحلیل کردند ،بنابر نتایج ،جهت علیت از قیمتهای مصرفکننده به قیمتهای تولیدکننده در
هر دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت وجود دارد و فرض انتقال نامتقارن قیمت بین قیمتهای
تولیدکننده و مصرفکننده رد ميشود.
مروری بر پژوهشهای تجربي نشان ميدهد که در اغلب بررسيها ،نتیجه بهدست آمده گویای
آن است ،انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار نامتقارن بوده از این رو الزم است مدلهایي به
کار گرفته شود که توانایي در نظر گرفتن عدم تقارن را داشته باشند .از این رو ميتوان از
الگوهای غیرخطي بهره جست که در این میان دو الگوی آستانهای و الگوی مارکوف-سویچینگ
به عنوان جایگزین (آلترناتیو) از دیگر الگوها کاربرد بیشتری دارند .مروری بر پژوهشهای
پیشین نشان ميدهد که هر دو الگوی آستانهای و مارکوف-سویچینگ برای بررسي عدم
تقارنها در انتقال قیمت به کار گرفته شدهاند .اما هر یك برای نوع خاصي از رفتار سریهای
زماني مناسب است .تغییر رژیم در مدلهای آستانهای درونزا ميباشد یعني برای مثال قیمت
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تنها براساس مبادله تعیین ميشود و به طور ناگهاني تحت تأثیر عاملهای اقتصادی ،سیاسي یا
طبیعي قرار نميگیرد .در صو رتي که اگر تجارت به طور مداوم تحت تأثیر تکانههای خارجي
مانند دخالتهای دولت ،تحریمها و غیره قرار گیرد و قیمت به طور ناگهاني تغییر کند الگوی
مارکوف سویچینگ مناسبتر خواهد بود (ایهل و ونکرامون .)1113 ،از این مدلها برای بررسي
موضوعهای گوناگوني استفاده شده است که ميتوان به تحقیق همیلتون ( )1939و چن
( )1113برای تعیین سیکلهای تجاری ،اسمیت ( )1118برای بررسي نرخ بهره و نرخ ارز ،گالو
و اوترانتو ( )1113برای بررسي بازار سهام ،کازروني و همکاران ( )1891برای بررسي اثرات
نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتي ایران و فالحي و هاشمي دیزجي ( )1839برای
تعیین رابطه علّیت بین  GDPو مصرف انرژی در ایران اشاره کرد.
برتری الگوی مارکوف-سویچینگ در انعطافپذیری آن ميباشد ،بدین صورت که در این روش
امکان وجود یك تغییر دایمي یا چندین تغییر موقت وجود داشته و این تغییرات ميتوانند بارها
و برای مدت کوتاهي رخ بدهند .در عین حال این مدل به صورت درونزا زمانهای دقیق
تغییرات و شکستهای ساختاری را تعیین ميکند .قابلیت مدلهای  MSبرای نخستین بار در
تبیین رفتار متغیرهای اقتصادی ،که بیشتر تغییر رژیم ميدهند ،سبب استفاده روزافزون این
مدلها در اقتصاد شده است .از این رو در این تحقیق ،با توجه به رفتار غیرخطي قیمت گوشت
مرغ ،با استفاده از داده های سری زماني هفتگي گوشت مرغ در ایران طي دوره  1831-1891و
الگوی خودتوضیح برداری مارکوف-سویچینگ ( ،)MSVARبه ارزیابي انتقال قیمت گوشت مرغ
در ایران پرداخته شد که برتری این تحقیق را نسبت به پژوهشهای پیشین نشان ميدهد .ایراد
الگوهای  VARو  ،ARIMAخطي بودن این روشها و ناتواني در تبیین ویژگيهای غیرخطي
نوسانهای متغیرهاست .الگوی مارکوف-سویچینگ به علت غیرخطي بودن قابلیت تبیین
مشخصههای عدم تقارني نوسانات را دارا بوده و از الگوهای  VARو  ARIMAمناسبتر است.
این روش به دلیل عدم تغییر ماهیت دادهها و استفاده از خود دادهها برای استخراج نوسانها
نسبت به روندزدایي و فیلتر ( HPهودریك-پرسکات) مناسبتر است (تلسچي.)1839 ،

روش تحقیق
انتقال نامتقارن قیمت در پژوهشهای بسیاری بررسي شده و در بیشتر موارد پرسش اساسي
این بود که چگونه مي توان در حوزه انتقال قیمت ،عدم تقارن را آزمود و اندازه گرفت .تاکنون
الگوهای متفاوتي برای آزمون انتقال نامتقارن قیمت در پزوهشهای گوناگون ارائه شده است.
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الگوهای به کار گرفته شده در پژوهشهای گذشته شامل الگوی هوک ،الگوی تصحیح خطا و
الگوی آستانهای ميباشد .یك الگوی جدید برای بررسي انتقال قیمت الگوی غیرخطي مارکوف-
سویچینگ است .این مدل که توسط همیلتون ( )1939مطرح شد و به مدل تغییر رژیم نیز
شناخته ميشود ،یکي از مشهورترین مدلهای سری زماني غیر خطي ميباشد .این مدل از
چندین معادله برای توضیح رفتار متغیرها در رژیمهای مختلف استفاده ميکند .علت اینکه از
واژه تغییر رژیم استفاده ميشود این است که یك متغیر سیاستي ممکن است در دورهای از
زمان معین دارای یك رفتار و فرآیند باشد و در دورهای دیگر رفتار دیگری از خودش نشان
دهد .لذا چنانچه در بررسي فرآیند متغیر مورد نظر ،این موضوع نادیده گرفته شود نتایج تورش
داری بهدست خواهد آمد.
برای بررسي انتقال قیمت ابتدا مانایي متغیرها با استفاده از روش دیکي فولر تعمیم یافته
( )ADFو  KPSS1آزمون شده و سپس رابطه علي بین متغیرها با استفاده از آزمون علیت تودا-
یاماموتو سنجیده شده است.
آزمون علیت تودا -ياماموتو : 1یکي از مشکالت آزمون علیت گرنجر این است که نتایج آن
به درجه انباشتگي متغیرها حساس است ،بهطوری که اگر متغیرها ) I(0نباشند نتایج آزمون
علیت گرنجر معتبر نخواهد بود ،به همین دلیل تودا و یاماموتو ( )1999روشي ارائه کردند که
این مشکل را برطرف نموده است .روش یاد شده ،صرف نظر از اینکه متغیرها انباشته از درجه
چند باشند قابل استفاده مي باشد .در واقع نیازی به وجود انباشتگي از درجه صفر متغیرها
نیست .آزمون تودا و یاماموتو به دلیل مزیتهایي که در برابر آزمون علیت استاندارد گرنجر و
دیگر آزمونها مانند هشیائو دارد ،امروزه در ادبیات اقتصادی برای تعیین رابطة علي بین
متغیرها بهکار برده ميشود.
تودا و یاماموتو ( )1999یك روش ساده برای بررسي رابطة علیت بین دو یا چند متغیر پیشنهاد
دادند .در این روش ابتدا درجه انباشتگي تعیین شده ،سپس یك مدل خودتوضیح برداری
( )VARاز درجه  d+pبرآورد ميشود که در آن ( )pوقفه بهینه در سیستم  VARاصلي بوده و
 dحداکثر درجه همانباشتگي متغیرهای سیستم  VARميباشد .اساس این روش کاربرد آزمون
والد تعدیل شده )MWald( 8برای محدودیتهایي روی پارامترهای ( VAR)pميباشد که ()p
1

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test
Toda-Yamamoto
3
Modified Wald test
2
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در آن طول وقفه مدل ميباشد .زماني که ( VAR(p+dتعدیل شده برآورد شد ،آماره MWald

توزیع   2مجانبي دارد (گالو و اترانتو.)1113 ،
فرآیند انتخاب وقفه زماني معتبر خواهد بود که  p≥dباشد (آکچری .)1111 ،به عنوان مثال اگر
مدل دو متغیرة زیر در نظر گرفته شده و فرض شود که  p+d=1باشد ( ،)d=1آنگاه:
)( 2
  X 1,t  2  e1t 
a12
 
( 2)  
a 22   X 2,t  2 e2t 

() 1

که در آن،

)(1
)( 2
  X 1,t 1  a11
a12



) ( 2
(1) 
a 22
  X 2,t 1 a 21

)(1
 X 1t   a10 a11



)    (1
 X 1t  a20 a 21



e2t 
1t

 eبردار جمالت اخالل و از نوع نوفة سفید است .برای آزمون این فرضیه که

 X 2علت گرنجر  X 1نیست ،ابتدا  X 2بر روی ( X 1با استفاده از روش  )OLSبرازش شده و
سپس محدودیت  a12(1)  0آزمون ميشود .در صورتيکه وجود این محدودیت رد شود،
ميتوان نتیجه گرفت که  X 2علت گرنجر  X 1ميباشد .آمارة آزمون مورد استفاده ،والد 1است.
آمارة آزمون مورد استفاده صرف نظر از اینکه متغیرهای  X 1tو  X 2tپایا از هر درجهای،
ناانباشته یا هم انباشته از هر درجهای باشند ،معتبر خواهد بود.
الگوی خودتوضیح برداری مارکوف-سويچینگ ( :)MSVARاگر تصور بر این باشد که
سری زماني مورد بررسي (  ) ytدر طي زمان توام با تغییرات در رژیم است ،در آن صورت فرض
ثابت بودن پارامترها در مدل  VARموجه نبوده و از مدل های  MSVARميتوان به عنوان
یك جایگزین مناسب استفاده نمود .ایده اصلي این روش آن است که پارامترهای مدل VAR
به متغیر رژیم (  ) S tبستگي دارند ،در عین حال  S tقابل مشاهده نبوده و فقط ميتوان احتمال
مربوط به آن را به دست آورد .در این صورت تابع چگالي شرطي سری زماني قابل مشاهده yt
به صورت رابطه ( )1خواهد بود (فالحي:)1839 ،

if st  1
 f  yt | yt 1 ,1 
() 1
p yt | yt 1 , st   
if st  N
 f  yt | yt 1 , N 
بهطوری که   Nبردار پارامترهای مدل  VARدر رژیمهای مختلف و  yt 1نشانگر مشاهدههای

  yt 1 j 1ميباشد .برای یك رژیم مشخص  y t ، stرا ميتوان به وسیله مدل ) VAR(pزیر

نشان داد:
() 8

yt    t   A1  t yt 1  ...  Ap st yt  p  ut

Wald

1
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که در آن  ut  NID0,  st ميباشد .برای تکمیل کردن فرایند ایجاد دادهها نیاز است
که به گونهای تغییر در رژیم (  ) Stرا بشناسیم ،که در الگوهای مارکوف-سویچینگ فرض
ميشود (  ) S tبهوسیله زنجیره مرتبه اول مارکوف به صورت رابطه ( )1ایجاد ميشود:


() 1
Pr St | St  j  , Yt  j 
 PrSt | St 1, P



j 1



j 1

که در آن  Pبرداری متشکل از پارامترهای احتمالهای مربوط به رژیمهاست .براساس این
فرض ميتوان احتمال انتقال بین رژیمهای مختلف را بهدست آورد:
() 9

i, j  1, ... , N 

1

N

p

ij

i 1

pij  PrSt 1  j | St  i ,

با در کنار هم قرار دادن این احتمالها در یك ماتریس  ، N×Nماتریس احتمال انتقاالت )(p

بهدست ميآید که هر عنصر از آن (  ) pijاحتمال وقوع رژیم  jبعد از رژیم  iرا نشان ميدهد
بهگونهای که   p  1و  0  pij  1ميباشد.
ij
N

J 1

pN1 
p N 2 

 

 p NN 



() 1

 p11
p
P   12
 

 p1N

p21
p22

p2 N

با لحاظ کردن امکان تغییر پارامترها در رژیمهای مختلف ،مدل  VARخطي تبدیل به مدل
 MSVARزیر ميشود:
yt   st   A1 st yt 1  ...  Ap st yt  p  ut
() 3
که در این مدل تمام پارامترها به وضعیت متغیر رژیم (  ) stوابسته هستند ،بنابراین مدل فوق را
ميتوان به شکل رابطه ( )3هم نشان داد:
1/ 2

st  1

if

 A11 yt 1  ...  Ap1 yt  p   ut

1

1

() 3
st  N

1/ 2

if

 A1N yt 1  ...  ApN yt  p   ut
N

N





yt  








پس از مقدمهای که بر الگوی مارکوف-سویچینگ ارائه شد در ادامه الگوی تجربي تحقیق
معرفي ميشود .الگوی غیرخطي  MSبه صورت رابطه ( )9است:
Lht   0  1lcht   2lst   3lz t
() 9
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که در آن  ، lhtلگاریتم قیمت مرغ کشتار ، lcht ،لگاریتم قیمت جوجه یك روزه ، ls t ،لگاریتم
قیمت کنجاله سویا و  lz tلگاریتم قیمت ذرت ميباشند.
در این بررسي ،از دادههای هفتگي در دوره  1833تا  1891استفاده شد .این دادهها از سایت
شبکه اطالعات صنعت مرغداری و دامپروری  )1891( )I.T.P)1جمعآوری شد .همچنین الزم به
توضیح است که قیمتهای مورد استفاده در این تحقیق ،قیمتهای داخلي بوده و بر حسب
ریال ميباشند و به منظور برآورد الگوی یاد شده از نرمافزار متلب ( )MATLABاستفاده شد.
نتايج و بحث
نخستین مرحله در برآورد سریهای زماني ،بررسي وضعیت مانایي متغیرها است .با توجه به
آنکه سریهای زماني مورد استفاده در این تحقیق دارای تواتر بیشتر از ساالنه هستند؛ الزم
است وجود ریشه واحد فصلي مورد بررسي قرار گیرد .برای این منظور از آزمون HEGY
استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول ( )1نمایش داده شده است.
جدول ( )1نتايج آزمون ريشه واحد فصلی  HEGYبرای سری های زمانی مورد بررسی
متغیر
قیمت مرغ کشتار ()lh
قیمت جوجه یک روزه ()lch
قیمت سویا ()ls
قیمت ذرت ()lz
مقادیر بحرانی در سطح 5
درصد
منبع :یافتههای تحقیق

) t ( 1

) t ( 2

) F ( 3 , 4

) F ( 2 ,..., 4

) F ( 1 ,..., 4

**-1/99
**-3/88
**-1/31
**-1/99

**-11/11
**-3/19
**-3/99
**-9/91

**19/11
**11/98
**98/98
**31/31

**31/11
**11/11
**18/39
**31/11

**31/11
**11/81
**99/93
**31/99

-1/91

-1/39

1/11

9/99

9/93

** معني داری در سطح  9درصد

بر اساس نتایج گزارش شده در جدول ( )1سریهای زماني مورد بررسي دارای ریشه واحد
فصلي در هیچ یك از تواترها نميباشند .با این حال به منظور بررسي بیشتر و دقیقتر با استفاده
از دو آزمون ریشهی واحد دیکي -فولر تعمیم یافته ( )ADFو آزمون  KPSSمانایي متغیرها
دوباره بررسي شد و نتایج این آزمونها در جدول ( )1آورده شده است .مطابق نتایج تمامي
متغیرها با یك بار تفاضلگیری در سطح  9درصد مانا شدند.
با توجه به نتایج جدول ( )1حداکثر درجه انباشتگي متغیرها برابر با یك ميباشد ( .)d=1در
ادامه برای تعیین وقفه بهینه برای سیستم  VARاز آزمون  LRتعدیل شده ترتیبي ،خطای
Information of Time series for Poultry

1
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پیشبیني نهایي ( ،)FPEمعیارهای اطالعاتي آکائیك ( ،)AICشوارتز بیزین ( )SBICو حنان-
کوئیك ( )HQاستفاده گردید .با توجه به نتایج بهدست آمده وقفهی بهینهی مدل بر اساس
معیارهای اطالعاتي آکاییك  ،شوارتز و حنان کوئیك  8وقفه ميباشد.
جدول ( )2نتايج آزمون های  ADFو  KPSSريشه واحد
تفاضل مرتبه اول
در سطح
متغیرها
کمیت
کمیت
KPSS
KPSS
بحرانی%5
بحرانی%5
**0/022
0/316
0/262
0/316
قیمت مرغ کشتار
**
0/012
0/316
0/136
0/316
قیمت جوجه یک روزه
**0/015
0/316
0/11
0/316
قیمت سویا
**
0/053
0/316
0/11
0/316
قیمت ذرت
** معني داری در سطح  9درصد
منبع :یافتههای تحقیق

در سطح
کمیت
ADF
بحرانی%5
-2/103
-1/11
-1/121
-1/11
-2/033
-1/11
-2/231
-1/11

تفاضل مرتبه اول
کمیت
ADF
بحرانی%5
**-3/111
-1/11
**
-33/115
-1/11
**-35/515
-1/11
**
-32/216
-1/11

به این ترتیب برای آزمون رابطه علیت تودا-یاماموتو بین متغیرها باید یك مدل  VARچهار
وقفهای ( )p+d=4برآورد شوند .نتایج آزمون والد برای ضرایب بهدست آمده در جدول ()8
گزارش شده است .نتایج نشان ميدهد که از سوی قیمت جوجه به قیمت مرغ رابطه یك سویه
وجود دارد ،و بین متغیرهای مرغ و سویا رابطه دو سویه وجود دارد  .لذا با توجه به نتایج آزمون
علیت چون رابطه دو سویه بین متغیرها وجود دارد ،به جای الگوهای تك معادلهای نظیر
خودرگرسیو ( )MSARالزم است از الگوهای چند معادلهای مانند ( )MSVARاستفاده شود.
جدول ( )3نتايج آزمون تودا-ياماموتو
فرضیه صفر

نتیجه آزمون والد
Probability

Chi-Squared

رد یا پذیرش فرضیه صفر

قیمت گوشت مرغ علیت گرنجر قیمت جوجه یک روزه نیست

0/31

5/52

قیمت جوجه یک روزه علیت گرنجر قیمت گوشت مرغ نیست

0/01

*1/06

نمیتوان فرضیه صفر را رد کرد
رد فرضیه صفر

قیمت گوشت مرغ علیت گرنجر قیمت سویا نیست

0/02

**1/11

رد فرضیه صفر

قیمت سویا علیت گرنجر قیمت گوشت مرغ نیست

0/003

***35/11

رد فرضیه صفر

قیمت گوشت مرغ علیت گرنجر قیمت ذرت نیست

0/33

0/61

نمیتوان فرضیه صفر را رد کرد

قیمت ذرت علیت گرنجر قیمت گوشت مرغ نیست

0/16

2/56

نمیتوان فرضیه صفر را رد کرد

*و**و*** به ترتیب معني داری در سطح  11درصد 9 ،درصد و  1درصد

پس از اینکه آزمون مانایي بر روی متغیرها و آزمون تودا یاماموتو برای بررسي رابطه علي
متغیرها انجام گرفت ،از آزمون هم انباشتگي جوهانسن-جوسلیوس برای بررسي رابطه بلندمدت
متغیرها استفاده شد .همانطورکه در آزمون همانباشتگي جوهانسون-جوسلیوس معمول است
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پس از تعیین وقفه بهینه ،تعداد بردارهای همانباشتگي با استفاده از آماره اثر و آماره حداکثر
مقدار ویژه تعیین ميشود .نتایج نشان ميدهد مقدار آماره اثر برابر ( 18/98مقدار
بحراني= )13/13و مقدار آماره حداکثر مقدار ویژه برابر ( 11/11مقدار بحراني= )13/11بوده و
مقادیر هر دو آماره مذکور از مقادیر بحرانيشان کمتر بوده و نميتوان فرضیه صفر مبني بر عدم
وجود بردار همانباشتگي را رد کرد.
مرحلهی بعد ،تعیین تعداد رژیم بهینه در مدل  MSميباشد .برای این کار با استفاده از نرمافزار
متلب ،مدل با رژیمهای گوناگون برآورد شد و مقادیر معیارهای اطالعاتي نظیر  HQ ،SBICو
 AICمقایسه شد و در نهایت مدل با دو رژیم دارای مقدار آکاییك ( )AICکمتری بوده و به
عنوان رژیم مناسب انتخاب شد .بنابراین مدل شامل دو رژیم رکود و رونق ميباشد.
جدول ( ،)1نتایج تخمین پارامترهای مدل  MSVARبا استفاده از روش حداکثر درستنمایي
نشان ميدهد .عدد  p-valueمربوط به آماره  ،LRنشاه ميدهد که الگوی  MSVARاز لحاظ
آماری معتبر است .نتایج نشان مي دهند که میزان بیشتر ضرایب (همراه با انحراف معیار آنها) با
تغییر رژیم تغییر کردهاند .همچنین نتایج نشان ميدهند وقفههای متغیر گوشت مرغ در رژیم
صفر (رژیم افزایش قیمت) بر روی قیمت گوشت مرغ تأثیرگذار است و همچنین در رژیم 1
(رژیم کاهش قیمت) وقفههای قیمت سویا و قیمت جوجه یك روزه بر قیمت گوشت مرغ
تأثیرگذار مي باشد .به عبارت دیگر در دوره افزایش قیمت گوشت مرغ  ،قیمت گوشت مرغ تحت
تاثیر خودش در دورههای گذشته و در زمان کاهش قیمت از قیمتهای گذشته سویا و جوجه
یك روزه تأثیر ميپذیرد .همچنین وقفههای متغیر قیمت سویا در هر دو رژیم و قیمت جوجه
یك روزه در وقفه  1در رژیم  1بر روی قیمت سویا تأثیرگذار ميباشند .به عبارت دیگر زماني
که در فاز کاهش قیمت هستیم قیمت جوجه یك روزه و قیمت سویا در دورههای قبلي بر روی
قیمت سویا تأثیرگذار ميباشند.
به منظور بررسي میزان ثبات رژیمها همچنین محاسبه احتماالت انتقال هر رژیم به رژیم دیگر
ماتریس احتمال انتقال استخراج شده و در جدول ( )1گزارش گردیده است .همانطور که
مالحظه ميشود احتمال انتقال از رژیم افزایش قیمت(رژیم صفر) به همان رژیم بسیار باال و
نزدیك  1/39ميباشد پس این رژیم نسبت به رژیم کاهش قیمت (رژیم  )1دارای پایداری
بیشتری است .احتمال انتقال از رژیم کاهش قیمت (رژیم  )1به رژیم افزایش قیمت(رژیم صفر)
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حدود  1/11است که بیان ميکند این احتمال از سایر احتماالت ضعیفتر است .همچنین پس از
فاز افزایش در قیمت گوشت مرغ ،به احتمال 1/98قیمت گوشت مرغ وارد فاز کاهش ميشود.
جدول ( )4نتايج تخمین مدل MSVAR
متغیرها
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(-0/11 )0/01
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** :معني داری در سطح %11 ،%9

3651/3211
** (111/31 )0/00
(اعداد داخل پرانتز مقادیر  p-valueميباشند).
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نمودار ( )1مقادیر قیمت گوشت مرغ کشتار و مقادیر توضیح داده شده به وسیلهی مدل و
احتمالهای انتقال در دو رژیم اقتصادی پیشبیني شده توسط مدل را نمایش ميدهد .این
نمودارها با استفاده از دادههای تحقیق استخراج شدهاند و برای تعیین رژیم از روی نمودار
«احتمالهای صاف شده »1استفاده ميشوند .محور افقي در این نمودارها دادههای تحقیق را
نشان مي دهند .نمودار دوم تابع احتمال شرطي هر یك از متغیرهای توضیحي را نمایش
ميدهد و نمودار سوم نشان ميدهد که هر یك از دادههای تحقیق در کدام رژیم قرار گرفتهاند.
توابع یك ،دو ،سه و چهار به ترتیب مربوط به تابع قیمت گوشت مرغ ،قیمت سویا ،قیمت
جوجه یك روزه و قیمت ذرت ميباشد .مالحظه ميشود که توابع قیمت سویا و جوجه یك روزه
همدیگر را دنبال ميکنند .هرچه «احتمال صاف شده» یك رژیم در یك دورهی زماني به یك
نزدیك تر باشد ،احتمال قرار گرفتن تغییرات قیمت گوشت مرغ در آن رژیم ،در آن دوره زماني
بیشتر است .براساس احتمالهای صاف شده مدل  MSVARزماني که تغییرات قیمت گوشت
مرغ منفي است (یعني وارد فاز کاهش قیمت ميشود) ،احتماالت رژیم یك ( ،)state2به مقدار
یك نزدیك ميشود .یعني دورههایي که کاهش قیمت مرغ وجود دارد ،بیشتر با رژیم یك
منطبق هستند .بنابرای ن رژیم یك به عنوان رژیم کاهش قیمت نامگذاری شده است .همچنین
رژیم صفر ( )state1بر دورههایي که تغییرات مثبت در قیمت گوشت مرغ زیاد است منطبق
است و رژیم افزایش قیمت نامگذاری شده است.

 1احتمال صاف شده یک تکنیک مدلسازی است که رویداد برخی احتماالت غیر صفری که در دادهها پنهان هستند را تعیین میکند .در
این تکنیک احتمال روی رویدادهای بیشتری تقسیم میشود .از این رو توزیع احتمال صافتر میشود.
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نمودار( )1مقادير برازش شده و احتمال انتقال رژيم ها در قیمت مرغ کشتار
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج حاصل از مدل MSVARنشان ميدهد ،قیمت گوشت مرغ تحت تاثیر قیمت نهادههای
سویا ،ذرت و جوجه یك روزه ميباشد .همچنین احتمال پایداری در افزایش قیمت مرغ بیشتر
از کاهش قیمت مرغ است ،بنابراین ميتوان نتیجهگیری کرد که در نوسانهای قیمت مرغ،
تقارن وجود ندارد .این نوسانها و پافشاری در افزایش قیمت مرغ اثرات رفاهي نامطلوبي بر
مصرفکنندگان دارد که در مجموع منجر به کاهش رفاه جامعه ميشود .برای کاهش نوسان در
قیمت این کاال باید نوسان قیمت و در نتیجه نوسان مقدار عرضه نهادهها را کاهش داد .با توجه
به نیازهای فصلي ،برنامهریزی برای جوجهریزی اهمیت بسیاری در حذف این نوسانها دارد.
همچنین ،وجود بانك اطالعاتي برای جوجهی یکروزه در سراسر کشور ضرورت دارد .از دیگر
دالیل نوسان گوشت مرغ ،نوسان در قیمت دان (ذرت و کنجاله سویا) است .با توجه به اینکه در
حال حاضر بخش اعظمي از دان مرغ وارد ميشود بهعبارتي واردات ذرت از  3181191تن در
سال  1891به  18139311تن در سال  1891رسیده همینطور در مورد کنجاله سویا از

Smoothed States Probabilities

regime 2

0.8
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 319931تن در سال  1891به  1831311تن در سال  1891رسیده است .بنابراین هرگونه
اخالل در واردات ،اثر قابل توجهي بر قیمت گوشت مرغ دارد باید این نهادهها به مقدار کافي
خریده و ذخیره شوند تا قیمت مرغ دچار نوسان شدید نشود .با توجه به اینکه یکي دیگر از
دالیل نوسان قیمت و انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ ،نوسان قیمت کنجاله سویا
است ،برای کاهش نوسان در قیمت این کاال باید نوسان مقدار عرضهی نهادهها را کاهش داد که
با استفاده از سیاستهای حمایتي مناسب در زیربخش زراعت ،ميتوان تولیدکنندگان کاالهای
کشاورزی را به تولید بیشتر سویا و تأمین نیازهای این صنعت تشویق کرد .در نتیجهی عدم
تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ،مصرفکنندگان قیمتي بیش از هزینهی تمام شده
فرآورده پرداخته و عاملهای بازاریابي از نوسانهای قیمت ،سود بهدست ميآورند .بنابراین
دولت با اجرای سیاست تنظیم بازار و رفتار عاملهای بازاریابي ميتواند نوسانهای قیمت
گوشت مرغ را کاهش و رفاه مصرفکنندگان را افزایش دهد.
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