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 مقدمه

، ناکارایي نظام بازاریابي محصوالت ایرانهای اساسي بخش کشاورزی در یکي از چالش

 ،های سنتي تولیدکشاورزی و ناکارآمد بودن بازار این محصوالت است که در کنار روش

پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی، امنیت غذایي، خودکفایي  چون هایيهدفتحقق بازدارنده 

ثباتي قیمت . نوسان و بي(1831)کرباسي و اکبرزاده،  در تولید و رشد صادرات بوده است

محصوالت کشاورزی به دالیلي چون فصلي بودن، فسادپذیری، نوسان تولید و رقابت ناقص و 

های بازاریابي از جمله شاخصه هایاشیهحتي انحصاری در بازار این محصوالت و باال بودن ح

اصلي ناکارایي بازاریابي محصوالت این بخش است. بنابراین، تالش در جهت بهبود کارایي 

های موجود در ای در حل چالشر قابل مالحظهیثتأقیمت و ساختار بازار محصوالت کشاورزی 

یمت و بازار واهد داشت. کارایي قنظام بازاریابي این محصوالت خ کردنفرایند بازاررساني و کارا 

انتقال قیمت در  3نها تقارنآترین است که یکي از مهم بسیاری هایاملنیز خود تحت تاثیر ع

انتقال کامل تغییرات قیمت در یك سطح  گویایسطوح مختلف بازار است. وجود تقارن در بازار 

افزایش یا کاهش  تأثیر 2قارناز بازار) افزایش یا کاهش( به سطوح دیگر است. در انتقال نامت

 (1993) کرامونونشود. از نظر وطوح دیگر منتقل نميطور کامل به سهقیمت در یك سطح ب

ای است که ممکن است از رقابت ناقص بازار ناشي شود. از نظر وی انتقال نامتقارن قیمت پدیده

مدت . کشش کوتاه مدت و بلندمدت برای انتقال قیمت قابل محاسبه استدو نوع کشش کوتاه

سنجش انتقال سریع و کامل قیمت بین دو سطح بازار است و کشش بلندمدت انتقال با وقفه و 

عدم تقارن  (1991) گیرد. از نظر هانسنتدریجي تغییرات قیمت در دو سطح بازار را اندازه مي

مدت بلند که عدم تقارنکند در حاليمدت یك اثر موقت بر حاشیه بازار را منعکس ميکوتاه

 (.1111آکچای، دهند )طور پایدار افزایش ميهها، حاشیه بازار را ببیانگر آن است که واسطه

به نسبت کم و قیمت  های اخیر صنعت مرغداری به دلیل تولید گوشت سفید با چربيدر سال

در ایران نیز صنعت مرغداری، یکي از مناسب به یك صنعت بزرگ و سودآور تبدیل شده است. 

ی مهم کشاورزی کشور است که از کشاورزی سنتي فاصله گرفته و توانسته با جذب هابخش یرز

ای در تولید و اشتغال بخش های روز جهان جایگاه ویژهیری فناوریکارگبههای فراوان و سرمایه

تر گوشت مرغ نسبت به کوتاه آوریعمل دوره .(1891مقدسي و یوسفي، ) کشاورزی پیدا کند

                                                           
1 Symmetry 
2 Asymmetric Transmission 
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 در و سطح واحد در باالتر تولید میزان و مرغداری یك ایجاد برای کمتر هزینه ز،گوشت قرم

 گذارانسرمایه از دولت حمایت شد باعث کشور در گوشت نوع این تولید ترپایین قیمت نهایت

 همین تأثیر تحت نیز ایراني خانوارهای مصرف الگوی نوعي به و یافته افزایش بخش این در

 مصرف سرانه روند بررسي .شود کشیده مرغ گوشت مصرف به قرمز گوشت از سیاست

 99 ساالنه یانگینم طور به ایراني خانوار هر 1831 سال در دهدمي نشان ایراني خانوارهای

 این 1891 سال در ولي است کردهيم مصرف مرغ گوشت کیلوگرم 11 و قرمز گوشت کیلوگرم

 گوشتسرانه  مصرف کهطوریبه است کرده پیدا محسوسي تغییر مرغ گوشت سود به ترکیب

 همان در قرمز گوشتسرانه  مصرف میزان کهحالي در است رسیده کیلو 91 به سال این در مرغ

نتقال نامتقارن قیمت ا .(1891شرکت پشتیباني امور دام، است ) بوده کیلوگرم 91 معادل سال

کند و بر بازاریابي کاال ایجاد ميوری و آهای فربرای بنگاه هایيسودآوریبا افزایش حاشیه بازار، 

گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی، کنندگان اثر ميرفاه مصرف

 اهمیت است. دارایهم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسي 

در بخش دام و طیور مورد توجه ویژه بهانتقال قیمت در بازار محصوالت کشاورزی،  بررسي

( در بازار گوشت در 1999ی از پژوهشگران قرار گرفته است. از جمله گودوین و هالت )بسیار

 همچنین ( بازار گوشت انگلیس را مورد بررسي قرار دادند.1111آمریکا و لیوید و همکاران )

به ارزیابي چگونگي انتقال قیمت در بازار گوشت آمریکا با استفاده از  (1119ایوان و موس )

ده و کریژه در قسمت تقاضا اقدام وبهمدت و بلندمدت کوتاه هایتکانها و تأثیر مدل تصحیح خط

است که علت آن را قدرت  سر مزرعهفروشي کمتر از نتیجه گرفتند که نوسان قیمت در خرده

باکوس و  اند.دهکردر بازار و قدرت نیمه انحصاری در صنایع تبدیلي گوشت در آمریکا عنوان 

سویچینگ -تصحیح خطای برداری مارکوفالگوی با استفاده از ز نی( 1113) همکاران

(MSVECM) ،ایران در  به بررسي انتقال قیمت در بازار گندم بین مجارستان و آلمان پرداخت

( 1119کاگالیان و همکاران ) ده است.شبسیاری در مورد انتقال قیمت انجام  هاینیز پژوهش

های بین سال آمریکا ایاالت متحدهدر  ،د تولیدعدم قطعیت تورم بر رش تأثیراتدر بررسي 

سوئیچینگ، دریافتند که عدم قطعیت تورم تاثیر -مارکوفالگوی ، در چارچوب 1111-1911

 حساسیت ارائه کردند. ق خود را همراه با تحلیلمنفي بر رشد تولید دارد. نتایج تحقی

وسفند، در بازار گوشت گ انتقال قیمت جهاني VAR( با استفاده از الگوی 1839) اسماعیلي

بیشتری  یزانوی نتیجه گرفت که انتقال قیمتي برای مرغ به م .دگوساله و مرغ را بررسي کر
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گیرد به عبارت دیگر بازار گوشت مرغ همبستگي بیشتری با بازارهای جهاني در صورت مي

ه بازار و ( با استفاده از الگوی حاشی1833مقایسه با گوشت قرمز دارد. حسیني و همکاران )

آزمون هوک ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابي گوشت گاو در ایران را مورد 

ها و تعداد زیاد قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که پراکنش نامناسب کشتارگاهبررسي 

افزایش و رفاه ها در زنجیره بازاریابي، ساختار بازار را غیر رقابتي کرده، حاشیه بازار را واسطه

کنندگان را کاهش داده است. همچنین در بازار گوشت گاو ایران انتقال تولیدکنندگان و مصرف

ها و هزینه بازاریابي نامتقارن است و موجب افزایش حاشیه بازار شده است. نیکوکار و قیمت

ز ( با استفاده از الگوی تصحیح خطا چگونگي انتقال قیمت گوشت گاو ا1839همکاران )

دند کرفروشي را بررسي فروشي و از گاوداری تا خردهگاوداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده

و نتیجه گرفتند که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و 

 مدت از گاوداری تا خرده فروشي و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است. در کوتاه

هوک و تصحیح خطا انتقال قیمت در بازار  الگوی( با استفاده از 1831و مقدسي ) مرب

دهد که انتقال قیمت گوجه فرنگي از دند نتایج نشان ميکرزمیني را بررسي فرنگي و سیبگوجه

فروشي به مزرعه خرده زمیني ازفروشي نامتقارن است و انتقال قیمت سیبمزرعه به خرده

کننده انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرف چگونگي( 1831و اردکاني )مقدسي متقارن است. 

قیمت  هایو نشان دادند که نوساندند کرمرغ را بررسي در مورد دو محصول گوشت مرغ و تخم

د یعني حساسیت شوفروشي منتقل ميدر سطح تولیدکننده به شکل متقارن به سطح خرده

همچنین فاضلي  یش قیمت تولیدکننده یکسان است.فروشي نسبت به کاهش و افزاقیمت خرده

دست هدند. نتایج بکر بررسي(، چگونگي انتقال قیمت در بازار پسته و خرما را 1831و مقدسي )

صورت هست که در بازار پسته براساس رهیافت هوک، انتقال قیمت با آمده از تحقیق بیانگر این

تصحیح  الگوییابد. تر انتقال ميای قیمتي کاملهعبارتي افزایشهگیرد و بنامتقارن صورت مي

های تر به قیمترمزرعه کاملهای سدهد که افزایش در قیمتخطا در بازار خرما نشان مي

و عبدی و  .گیردهایي که در ناحیه تولیدکننده صورت ميد تا کاهششوفروشي منتقل ميخرده

 مرغ غذایي جیره در سویا کنجاله و ذرت نهاده دو باالی سهم به توجه (، با1833رضایي )

 گوشت فروشيعمده قیمت بر نهاده دو این قیمت تغییرات تاثیر بررسي گذار بهتخم و گوشتي

 دوطرفه علي رابطه گرنجر، علیت آزمون براساس و منظور این برای. پرداختند مرغتخم و مرغ

 آزمون نتایج. است رفتهقرارگ بررسي مورد محصول دو قیمت با یاد شده نهاده دو قیمت بین



 59...بررسی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ 

 

 مورد در ولي. باشدمي مرغتخم و سویا کنجاله نهاده قیمت بین سویه دو علي رابطه یك گویای

. رسید اثبات به مرغتخم قیمت به ذرت قیمت از سویه یك علي رابطه ذرت و مرغتخم قیمت

 نهاده مورد در رابطه این نهاده دو قیمت و مرغ گوشت قیمت بین علي رابطه مورد در همچنین

 قیمت از سویه یك علي رابطه یك وجود سویا، کنجاله نهاده مورد در ولي بوده سویه دو ذرت

 که است مسأله این دهندهنشان نتایج این. رسید اثبات به مرغ گوشت قیمت به سویا کنجاله

 دو متقی در تغییر هرگونه که ترتیب بدین. باشدمي نهاده دو قیمت از متاثر محصول دو قیمت

( با 1839قدمي کوهستاني و همکاران )د. شومي محصول دو قیمت در تغییر موجب نهاده

 ،نتایج بنابر ،ای به تحلیل انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ پرداختندگیری از الگوی آستانهبهره

 انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری،

شود. همچنین فروشي منتقل ميتر به سطح خردهدر مقایسه با کاهش قیمت بیشتر و سریع

های قیمت گوشت مرغ نداشته است. داری بر نوسانسیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، اثر معني

( با استفاده از مدل تصحیح خطا به بررسي اثر 1891دانشور کاخکي و حیدری کمال آبادی )

آن است  گویایمرغ ایران پرداختند، نتایج ا بر انتقال قیمت روزانه بازار تخمههدفمندی یارانه

منفي  هایفروشي کندتر شده و انحرافاز اجرای این طرح سرعت انتقال قیمت عمدهپس که 

( انتقال قیمت برای 1833احمدی شادمهری و احمدی )شود. تعادل بلندمدت تعدیل نمي

سنتي هوک و به کارگیری مدل تصحیح خطا را تجزیه و  محصول پنیر در ایران را با روش

های تولیدکننده در کننده به قیمتهای مصرفنتایج، جهت علیت از قیمت بنابر ،دندکرتحلیل 

های مدت و بلندمدت وجود دارد و فرض انتقال نامتقارن قیمت بین قیمتهر دو دوره کوتاه

 شود.کننده رد ميتولیدکننده و مصرف

دست آمده گویای نتیجه به ها،بررسيدهد که در اغلب تجربي نشان مي هایپژوهش مروری بر

هایي به انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار نامتقارن بوده از این رو الزم است مدل آن است،

توان از کار گرفته شود که توانایي در نظر گرفتن عدم تقارن را داشته باشند. از این رو مي

سویچینگ -ای و الگوی مارکوفخطي بهره جست که در این میان دو الگوی آستانهالگوهای غیر

 هایپژوهشکاربرد بیشتری دارند. مروری بر  دیگر الگوهااز  (آلترناتیوجایگزین )به عنوان 

سویچینگ برای بررسي عدم -ای و مارکوفآستانهالگوی دهد که هر دو پیشین نشان مي

های اند. اما هر یك برای نوع خاصي از رفتار سریکار گرفته شدهها در انتقال قیمت به تقارن

قیمت  برای مثال باشد یعنيای درونزا ميهای آستانهدر مدل رژیمزماني مناسب است. تغییر 
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اقتصادی، سیاسي یا  هایاملناگهاني تحت تأثیر ع شود و به طورتنها براساس مبادله تعیین مي

های خارجي تکانهرتي که اگر تجارت به طور مداوم تحت تأثیر گیرد. در صوطبیعي قرار نمي

الگوی ها و غیره قرار گیرد و قیمت به طور ناگهاني تغییر کند های دولت، تحریممانند دخالت

ها برای بررسي از این مدل (.1113 کرامون،)ایهل و ون تر خواهد بودمارکوف سویچینگ مناسب

چن و ( 1939)همیلتون  تحقیقتوان به ه است که ميگوناگوني استفاده شد هایموضوع

گالو برای بررسي نرخ بهره و نرخ ارز،  (1118)اسمیت های تجاری، برای تعیین سیکل (1113)

بررسي اثرات  برای( 1891کازروني و همکاران )( برای بررسي بازار سهام، 1113) و اوترانتو

( برای 1839) فالحي و هاشمي دیزجي و یراننامتقارن نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتي ا

 و مصرف انرژی در ایران اشاره کرد. GDPتعیین رابطه علّیت بین 

باشد، بدین صورت که در این روش پذیری آن ميسویچینگ در انعطاف-مارکوفالگوی  برتری

بارها د تواننامکان وجود یك تغییر دایمي یا چندین تغییر موقت وجود داشته و این تغییرات مي

های دقیق زا زمان. در عین حال این مدل به صورت درونرخ بدهندو برای مدت کوتاهي 

در بار  نخستینبرای  MSهای کند. قابلیت مدلهای ساختاری را تعیین ميتغییرات و شکست

دهند، سبب استفاده روزافزون این تبیین رفتار متغیرهای اقتصادی، که بیشتر تغییر رژیم مي

، با توجه به رفتار غیرخطي قیمت گوشت تحقیقرو در این در اقتصاد شده است. از این  هادلم

و  1831-1891های سری زماني هفتگي گوشت مرغ در ایران طي دوره با استفاده از داده مرغ،

(، به ارزیابي انتقال قیمت گوشت مرغ MSVAR) سویچینگ-مارکوف برداریالگوی خودتوضیح 

دهد. ایراد پیشین نشان مي هایپژوهشد که برتری این تحقیق را نسبت به شدر ایران پرداخته 

غیرخطي  هایویژگيدر تبیین  ها و ناتواني، خطي بودن این روشARIMAو  VARالگوهای 

سویچینگ به علت غیرخطي بودن قابلیت تبیین -مارکوفالگوی متغیرهاست.  هاینوسان

تر است. مناسب ARIMAو  VARالگوهای وده و از های عدم تقارني نوسانات را دارا بمشخصه

 هاها برای استخراج نوسانخود دادهها و استفاده از این روش به دلیل عدم تغییر ماهیت داده

 (.1839تلسچي، تر است )پرسکات( مناسب-)هودریك HPنسبت به روندزدایي و فیلتر 

 روش تحقیق
اساسي  پرسشموارد  بیشترده و در شرسي های بسیاری بردر پژوهش قیمتانتقال نامتقارن 

توان در حوزه انتقال قیمت، عدم تقارن را آزمود و اندازه گرفت. تاکنون این بود که چگونه مي

های گوناگون ارائه شده است. الگوهای متفاوتي برای آزمون انتقال نامتقارن قیمت در پزوهش
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الگوی هوک، الگوی تصحیح خطا و های گذشته شامل الگوهای به کار گرفته شده در پژوهش

-غیرخطي مارکوفالگوی باشد. یك الگوی جدید برای بررسي انتقال قیمت ای ميالگوی آستانه

 نیز رژیم تغییر مدل به و شد مطرح (1939) همیلتون توسط که سویچینگ است. این مدل

 از مدل نای. باشدمي خطي غیر زماني سری هایمدل مشهورترین از یکي ،شودمي شناخته

 از اینکه علت. کندمي استفاده مختلف هایرژیم در متغیرها رفتار توضیح برای معادله چندین

 از ایدوره در است ممکن سیاستي متغیر یك که است این شودمي استفاده رژیم تغییر واژه

 نشان خودش از دیگری رفتار دیگر ایدوره در و باشد فرآیند و رفتار یك دارای معین زمان

 تورش نتایج شود گرفته نادیده موضوع این نظر، مورد متغیر فرآیند بررسي در چنانچه لذا. دهد

 .آمد خواهد دستهب داری

برای بررسي انتقال قیمت ابتدا مانایي متغیرها با استفاده از روش دیکي فولر تعمیم یافته 

(ADF)  1وKPSS از آزمون علیت تودا ده و سپس رابطه علي بین متغیرها با استفادهشزمون آ-

 یاماموتو سنجیده شده است.

یکي از مشکالت آزمون علیت گرنجر این است که نتایج آن  : 1ياماموتو -آزمون علیت تودا

نباشند نتایج آزمون  I(0)طوری که اگر متغیرها به درجه انباشتگي متغیرها حساس است، به

( روشي ارائه کردند که 1999یاماموتو )علیت گرنجر معتبر نخواهد بود، به همین دلیل تودا و 

صرف نظر از اینکه متغیرها انباشته از درجه  یاد شده،این مشکل را برطرف نموده است. روش 

باشد. در واقع نیازی به وجود انباشتگي از درجه صفر متغیرها چند باشند قابل استفاده مي

ابر آزمون علیت استاندارد گرنجر و هایي که در برنیست. آزمون تودا و یاماموتو به دلیل مزیت

ائو دارد، امروزه در ادبیات اقتصادی برای تعیین رابطة علي بین یها مانند هشآزمون دیگر

 شود.کار برده ميهمتغیرها ب

( یك روش ساده برای بررسي رابطة علیت بین دو یا چند متغیر پیشنهاد 1999تودا و یاماموتو )

برداری  خودتوضیحسپس یك مدل  ،دهشه انباشتگي  تعیین دادند. در این روش ابتدا درج

(VAR) از درجه d+p برآورد مي( شود که در آنp)  وقفه بهینه در سیستمVAR  اصلي بوده و

d انباشتگي متغیرهای سیستم حداکثر درجه همVAR باشد. اساس این روش کاربرد آزمون مي

 (pباشد که )مي VAR(p)پارامترهای  هایي روی( برای محدودیتMWald) 8والد تعدیل شده

                                                           
1 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test 
2 Toda-Yamamoto 
3 Modified Wald test 
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 MWaldد، آماره شتعدیل شده برآورد  VAR(p+dباشد. زماني که )در آن طول وقفه مدل مي
 . (1113گالو و اترانتو، مجانبي دارد ) 2 توزیع

. به عنوان مثال اگر (1111آکچری، )باشد  p≥dفرآیند انتخاب وقفه زماني معتبر خواهد بود که 

 (، آنگاه:d=1) باشدp+d =1مدل دو متغیرة زیر در نظر گرفته شده و فرض شود که 
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 برای آزمون این فرضیه که. بردار جمالت اخالل و از نوع نوفة سفید است 1

2X  1علت گرنجرX  ،2ابتدا نیستX  1بر رویX  با استفاده از روش(OLS برازش شده و )

)1(0 محدودیتسپس 

12 a که وجود این محدودیت رد شود، . در صورتيدشوآزمون مي

است.  1باشد. آمارة آزمون مورد استفاده، والدمي 1X علت گرنجر 2Xتوان نتیجه گرفت که مي

tXو  tX1آمارة آزمون مورد استفاده صرف نظر از اینکه متغیرهای  ای، پایا از هر درجه 2

 شند، معتبر خواهد بود.ای باناانباشته یا هم انباشته از هر درجه

اگر تصور بر این باشد که  :(MSVAR)سويچینگ -برداری مارکوف توضیحخودالگوی 

در طي زمان توام با تغییرات در رژیم است، در آن صورت فرض  (ty) سری زماني مورد بررسي

توان به عنوان مي MSVAR های موجه نبوده و از مدل VARثابت بودن پارامترها در مدل 

 VARیك جایگزین مناسب استفاده نمود. ایده اصلي این روش آن است که پارامترهای مدل 

 توان احتمالقابل مشاهده نبوده و فقط مي tS بستگي دارند، در عین حال (tS) به متغیر رژیم

 tyدست آورد. در این صورت تابع چگالي شرطي سری زماني قابل مشاهده مربوط به آن را به

 (:1839فالحي، خواهد بود )( 1رابطه )به صورت 

(1)  
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های هنشانگر مشاهد 1ty های مختلف ودر رژیم VAR بردار پارامترهای مدل Nطوری که به

 
 11 jty باشد. برای یك رژیم مشخصمي ts  ،ty مدل  توان به وسیلهرا ميVAR(p)  زیر

 نشان داد:

(8)       tpttptttt uysAyAy   ...11  

                                                           
1 Wald 



 53...بررسی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ 

 

 که در آن   tt sNIDu نیاز است  هاکمیل کردن فرایند ایجاد دادهباشد. برای تمي 0,

سویچینگ فرض -مارکوفالگوهای بشناسیم، که در  ( راtS) تغییر در رژیم ایگونهکه به 

 شود:ایجاد مي (1رابطه )وسیله زنجیره مرتبه اول مارکوف به صورت به( tS) شودمي

(1)       PSSYSS ttjjtjjtt ,|Pr,|Pr 111 







  

هاست. براساس این مربوط به رژیم هایاری متشکل از پارامترهای احتمالبرد P که در آن

 دست آورد:های مختلف را بهتوان احتمال انتقال بین رژیمفرض مي

(9)    NjipiSjSp
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ijttij ,...,1,1,|Pr
1
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 (p) ماتریس احتمال انتقاالت ، N×N در یك ماتریس هار کنار هم قرار دادن این احتمالبا د

) آید که هر عنصر از آندست ميبه
ijp ) احتمال وقوع رژیمj  بعد از رژیمi دهد را نشان مي

کهای گونهبه
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 خطي تبدیل به مدل VAR های مختلف، مدلپارامترها در رژیمبا لحاظ کردن امکان تغییر 

MSVAR شود:زیر مي 

(3)       tpttptttt uysAysAsy   ...11 

) که در این مدل تمام پارامترها به وضعیت متغیر رژیم
ts)  وابسته هستند، بنابراین مدل فوق را

 :هم نشان داد (3رابطه )توان به شکل مي

(3) 
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تحقیق در ادامه الگوی تجربي سویچینگ ارائه شد -مارکوفالگوی ای که بر پس از مقدمه

 است: (9رابطه ) به صورت MSالگوی غیرخطي  شود.معرفي مي

(9) tttt lzlslchLh 3210    
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لگاریتم  ،tlsقیمت جوجه یك روزه، لگاریتم  ،tlchقیمت مرغ کشتار، لگاریتم  ،tlhکه در آن 

 . باشندميذرت  قیمتلگاریتم  tlz قیمت کنجاله سویا و

ها از سایت استفاده شد. این داده 1891تا  1833دوره  در های هفتگياز داده بررسي،در این 

همچنین الزم به  .دشآوری جمعI.T.P )(1891 )(1دامپروری شبکه اطالعات صنعت مرغداری و 

های داخلي بوده و بر حسب قیمت ،تحقیقمورد استفاده در این  یهاتوضیح است که قیمت

 د.شاده فاست (MATLAB) افزار متلباز نرم یاد شدهالگوی برآورد  به منظور و باشندریال مي

 نتايج و بحث

با توجه به . است متغیرها مانایي وضعیت بررسي زماني، ایهسری وردآبر در مرحله نخستین

؛ الزم هستندساالنه دارای تواتر بیشتر از های زماني مورد استفاده در این تحقیق آنکه سری

 HEGYآزمون برای این منظور از  .است وجود ریشه واحد فصلي مورد بررسي قرار گیرد

 است.نمایش داده شده ( 1نتایج این آزمون در جدول )استفاده شد که 

 برای سری های زمانی مورد بررسی  HEGYنتايج آزمون ريشه واحد فصلی  (1)جدول 

)( متغیر 1t  )( 2t  ),( 43 F  ),...,( 42 F  ),...,( 41 F  

 99/1- **11/11- **11/19 **11/31 **11/31** (lh) قیمت مرغ کشتار

 88/3- **19/3- **98/11 **11/11 **81/11** (lch) قیمت جوجه یک روزه

 31/1- **99/3- **98/98 **39/18 **93/99** (ls) قیمت سویا

 99/1- **91/9- **31/31 **11/31 **99/31** (lz) قیمت ذرت

 5مقادیر بحرانی در سطح 
 درصد

91/1- 39/1- 11/1 99/9 93/9 

 درصد 9های تحقیق      ** معني داری در سطح یافته منبع:

های زماني مورد بررسي دارای ریشه واحد ( سری1بر اساس نتایج گزارش شده در جدول )

 استفاده با. با این حال به منظور بررسي بیشتر و دقیقتر باشندفصلي در هیچ یك از تواترها نمي

 متغیرها مانایي KPSS آزمون و( ADF) یافته تعمیم فولر -دیکي واحد یریشه آزموندو  از

 تمامي نتایج مطابق .است شده آورده( 1) جدول درها این آزمون نتایج و شد بررسيدوباره 

 .ا شدندمان درصد 9 سطح در گیریتفاضل بار یك با متغیرها

(. در d=1) باشد( حداکثر درجه انباشتگي متغیرها برابر با یك مي1به نتایج جدول ) توجهبا 

عدیل شده ترتیبي، خطای ت LRاز آزمون  VARیستم ادامه برای تعیین وقفه بهینه برای س

                                                           
1 Information of Time series for Poultry 
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-( و حنانSBIC(، شوارتز بیزین )AIC(، معیارهای اطالعاتي آکائیك )FPEنهایي )بیني پیش

ی مدل بر اساس ی بهینهوقفهدست آمده ( استفاده گردید. با توجه به نتایج بهHQکوئیك )

 باشد. وقفه مي 8 اطالعاتي آکاییك ، شوارتز و حنان کوئیك رهایمعیا

 ريشه واحد KPSSو  ADFهای  آزموننتايج  (2)جدول 

 مرتبه اول تفاضل در سطح مرتبه اول تفاضل در سطح متغیرها

کمیت  
 %5بحرانی

KPSS 
کمیت 

 %5بحرانی
KPSS 

کمیت 
 %5بحرانی

ADF 
کمیت 

 %5بحرانی
ADF 

 -111/3** -11/1 -103/2 -11/1 022/0** 316/0 262/0 316/0 قیمت مرغ کشتار
 -115/33** -11/1 -121/1 -11/1 012/0** 316/0 136/0 316/0 قیمت جوجه یک روزه

 -515/35** -11/1 -033/2 -11/1 015/0** 316/0 11/0 316/0 قیمت سویا
 -216/32** -11/1 -231/2 -11/1 053/0** 316/0 11/0 316/0 قیمت ذرت

 درصد 9** معني داری در سطح          های تحقیقیافته منبع:

چهار  VARیاماموتو بین متغیرها باید یك مدل -این ترتیب برای آزمون رابطه علیت تودابه 

( 8آمده در جدول ) دستهب ضرایب نتایج آزمون والد برای ( برآورد شوند.p+d=4ای )وقفه

 سویهقیمت جوجه به قیمت مرغ رابطه یك  سویاز دهد که گزارش شده است. نتایج نشان مي

وجود دارد . لذا با توجه به نتایج آزمون  سویه وجود دارد، و بین متغیرهای مرغ و سویا رابطه دو

ای نظیر بین متغیرها وجود دارد، به جای الگوهای تك معادله سویهعلیت چون رابطه دو 

 .( استفاده شودMSVARای مانند )دله( الزم است از الگوهای چند معاMSARرگرسیو )خود

 ياماموتو-نتايج آزمون تودا (3)جدول 

 صفر یهفرض
 صفر یهرد یا پذیرش فرض نتیجه آزمون والد

Probability Chi-Squared  

 صفر را رد کرد یهتوان فرضنمی 52/5 31/0 جوجه یک روزه نیستقیمت گوشت مرغ علیت گرنجر قیمت 

 صفرفرضیه رد  06/1* 01/0 گوشت مرغ نیستقیمت گرنجر  جوجه یک روزه علیتقیمت 

 صفرفرضیه رد  11/1** 02/0 سویا نیستقیمت گوشت مرغ علیت گرنجر قیمت 

 صفرفرضیه رد  11/35*** 003/0 گوشت مرغ نیستقیمت سویا علیت گرنجر قیمت 

 رد کرد صفر رافرضیه توان نمی 61/0 33/0 ذرت نیستقیمت گوشت مرغ علیت گرنجر قیمت 

 صفر را رد کردفرضیه توان نمی 56/2 16/0 گوشت مرغ نیستقیمت ذرت علیت گرنجر قیمت 

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

تو برای بررسي رابطه علي موپس از اینکه آزمون مانایي بر روی متغیرها و آزمون تودا یاما

مدت جوسلیوس برای بررسي رابطه بلند-مون هم انباشتگي جوهانسنمتغیرها انجام گرفت، از آز

جوسلیوس معمول است -انباشتگي جوهانسونطورکه در آزمون هم. همانشدمتغیرها استفاده 
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انباشتگي با استفاده از آماره اثر و آماره حداکثر پس از تعیین وقفه بهینه، تعداد بردارهای هم

)مقدار  98/18دهد مقدار آماره اثر برابر مينشان  شود. نتایجمقدار ویژه تعیین مي

( بوده و 11/13)مقدار بحراني= 11/11( و مقدار آماره حداکثر مقدار ویژه برابر 13/13بحراني=

صفر مبني بر عدم  یهتوان فرضشان کمتر بوده و نميمقادیر هر دو آماره مذکور از مقادیر بحراني

 انباشتگي را رد کرد.وجود بردار هم

افزار با استفاده از نرم باشد. برای این کارمي MSی بعد، تعیین تعداد رژیم بهینه در مدل مرحله

و  SBIC ،HQمعیارهای اطالعاتي نظیر شد و مقادیر  برآوردهای گوناگون یمژر ، مدل بامتلب

AIC   د و در نهایت مدل با دو رژیم دارای مقدار آکاییك شمقایسه(AIC )ه کمتری بوده و ب

 .باشدبنابراین مدل شامل دو رژیم رکود و رونق مي. عنوان رژیم مناسب انتخاب شد

با استفاده از روش حداکثر درستنمایي  MSVAR(، نتایج تخمین پارامترهای مدل 1جدول )

از لحاظ  MSVARدهد که الگوی  ، نشاه ميLRمربوط به آماره  p-valueدهد. عدد نشان مي

دهند که میزان بیشتر ضرایب )همراه با انحراف معیار آنها( با ج نشان ميآماری معتبر است. نتای

های متغیر گوشت مرغ در رژیم دهند وقفهاند. همچنین نتایج نشان ميتغییر رژیم تغییر کرده

 1صفر )رژیم افزایش قیمت( بر روی قیمت گوشت مرغ تأثیرگذار است و همچنین در رژیم 

قیمت سویا و قیمت جوجه یك روزه بر قیمت گوشت مرغ های )رژیم کاهش قیمت( وقفه

باشد. به عبارت دیگر در دوره افزایش قیمت گوشت مرغ ، قیمت گوشت مرغ تحت تأثیرگذار مي

های گذشته سویا و جوجه های گذشته و در زمان کاهش قیمت از قیمتتاثیر خودش در دوره

مت سویا در هر دو رژیم و قیمت جوجه های متغیر قیپذیرد. همچنین وقفهیك روزه تأثیر مي

باشند. به عبارت دیگر زماني بر روی قیمت سویا تأثیرگذار مي 1در رژیم  1یك روزه در وقفه 

های قبلي بر روی که در فاز کاهش قیمت هستیم قیمت جوجه یك روزه و قیمت سویا در دوره

 باشند.قیمت سویا تأثیرگذار مي

 دیگر رژیم به رژیم هر انتقال احتماالت محاسبه همچنین هاژیمر ثبات میزان بررسي منظور به

 که همانطور .است گردیده گزارش (1) جدول در و شده استخراج انتقال احتمال ماتریس

 و باال بسیار رژیم همان به قیمت)رژیم صفر( افزایش رژیم از انتقال احتمال شودمي مالحظه

 پایداری ( دارای1)رژیم  کاهش قیمت رژیم به نسبت رژیم این پس باشدمي 39/1 نزدیك

قیمت)رژیم صفر(  رژیم افزایش به (1قیمت )رژیم  کاهش رژیم از انتقال احتمال. است بیشتری
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 از پس همچنین. از سایر احتماالت ضعیفتر است احتمال این کندمي بیان که است 11/1 حدود

 .شودمي کاهش فاز وارد مرغ گوشت قیمت 98/1احتمال به مرغ، گوشت قیمت در افزایش فاز
 MSVARنتايج تخمین مدل  (4)جدول 

 متغیرها 
 lzمتغیر وابسته : lchمتغیر وابسته : lsمتغیر وابسته : lhمتغیر وابسته :

 ضریب ضریب ضریب ضریب

 رژیم صفر

lh
t 1

 **(00   )./21/0 (31  )./03/0 (56/0  )31/0 (16/0  )06/0- 

lh
t 2

 **   )./..(21/0 (21  )./06./ (11/0  )2/0 (51/0  )05/0 

ls
t 1

 (36  )./01/0- ** (01/0  )06/0- (61/0  )06/0 (33/0  )06/0- 

ls
t 2

 (51  )./02/0 ** (00/0  )31/0- (15/0  )31/0- (3/0  )03/0 

lch
t 1

 (51  )./03/0 (32/0  )00/0 (15/0  )01/0 (31/0 )00/0 

lch
t 2

 (23  )./03/0- (11/0  )03/0 ** (01/0  )31/0- (63/0  )03/0- 

lz
t 1

 (33  )./06./ (61/0  )02/0 (12/0  )02/0- (21/0  )01/0- 

lz
t 2

 (26/0  )05/0 (55/0  )02/0- (33/0  )11/0 ** (00/0  )23/0- 

 رژیم یک

lh
t 1

 (01  )./21./ (15  )./11./- (66/0  )13/0 (15/0  )35/0- 

lh
t 2

 (13  )./31/0- (52  )./11/0 (13/0  )51/0 (65/0  )01/0- 

ls
t 1

 ** (03/0  )23/0 ** (05/0  )36/0 (22/0  )15/0 (21/0  )3/0 

ls
t 2

 ** (00/0  )21./ ** (02  )./11/0- (3/0  )01/0 (11/0  )05/0 

lch
t 1

 ** (01/0  )32./0- (11/0  )31/0- ** (02/0  )53/0 ** (00/0  )3 

lch
t 2

 ** (03  )./36/0 ** (01/0  )61/0 (65/0  )33/0- ** (01/0  )01/0 

lz
t 1

 (01/0  )11/0- (16/0  )16/0 (55/0  )13/0- ** (00/0  )56/0 

lz
t 2

 (12  )./35/0- (3/0  )11/0- (21/0  )31/3- (53/0  )31/0 

p
00

 31/0  

p
01

 51/0  

p
10

 33/0  

p
11

 11/0  

LnL 3211/3651  

LR-Test ** (00/0  )31/111 

 باشند.(مي  p-value )اعداد داخل پرانتز مقادیر         %11، %9**: معني داری در سطح         های تحقیقیافته منبع:
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مدل و  یبه وسیله داده شده توضیح مقادیر قیمت گوشت مرغ کشتار و مقادیر( 1نمودار )

این . دهدمي نمایش را بیني شده توسط مدلانتقال در دو رژیم اقتصادی پیش هایاحتمال

یین رژیم از روی نمودار اند و برای تعهای تحقیق استخراج شدهنمودارها با استفاده از داده

های تحقیق را مودارها دادهمحور افقي در این ن شوند.استفاده مي« 1صاف شده هایاحتمال»

دهند. نمودار دوم تابع احتمال شرطي هر یك از متغیرهای توضیحي را نمایش نشان مي

اند. های تحقیق در کدام رژیم قرار گرفتهدهد که هر یك از دادهدهد و نمودار سوم نشان ميمي

سویا، قیمت  توابع یك، دو، سه و چهار به ترتیب مربوط به تابع قیمت گوشت مرغ، قیمت

د که توابع قیمت سویا و جوجه یك روزه شوباشد. مالحظه ميجوجه یك روزه و قیمت ذرت مي

ی زماني به یك یك رژیم در یك دوره «صاف شدهاحتمال »کنند. هرچه همدیگر را دنبال مي

ي زمانتر باشد، احتمال قرار گرفتن تغییرات قیمت گوشت مرغ در آن رژیم، در آن دوره نزدیك

زماني که تغییرات قیمت گوشت  MSVARصاف شده مدل  هایبیشتر است. براساس احتمال

(، به مقدار state2شود(، احتماالت رژیم یك )مرغ منفي است )یعني وارد فاز کاهش قیمت مي

هایي که کاهش قیمت مرغ وجود دارد، بیشتر با رژیم یك شود. یعني دورهیك نزدیك مي

گذاری شده است. همچنین ن رژیم یك به عنوان رژیم کاهش قیمت نام. بنابرایهستند منطبق

هایي که تغییرات مثبت در قیمت گوشت مرغ زیاد است منطبق ( بر دورهstate1رژیم صفر )

  گذاری شده است.است و رژیم افزایش قیمت نام

                                                           
کند. در ها پنهان هستند را تعیین میرویداد برخی احتماالت غیر صفری که در دادهحتمال صاف شده یک تکنیک مدلسازی است که ا 1

 .شودتر میشود. از این رو توزیع احتمال صافاین تکنیک احتمال روی رویدادهای بیشتری تقسیم می
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 کشتار مرغ قیمت در ها رژيم انتقال احتمال و شده برازش مقادير (1)نمودار
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 های تحقیقبع: یافتهمن

 و پیشنهادها گیرینتیجه

های نهادهقیمت قیمت گوشت مرغ تحت تاثیر  ،دهدنشان مي  MSVARمدلنتایج حاصل از 

همچنین احتمال پایداری در افزایش قیمت مرغ بیشتر  .باشدسویا، ذرت و جوجه یك روزه مي

 ،قیمت مرغ هایدر نوسان گیری کرد کهتوان نتیجهاز کاهش قیمت مرغ است، بنابراین مي

و پافشاری در افزایش قیمت مرغ اثرات رفاهي نامطلوبي بر  هااین نوساندارد. نتقارن وجود 

 در نوسان کاهش شود. برایمنجر به کاهش رفاه جامعه مي کنندگان دارد که در مجموعمصرف

 توجه با. داد کاهش را هانهاده عرضه مقدارقیمت و در نتیجه نوسان  نوسان باید کاال این قیمت

 دارد. هانوسان این حذف در بسیاری اهمیت ریزیبرای جوجه ریزیبرنامه فصلي، نیازهای به

 دیگر از دارد. ضرورت کشور سراسر در یکروزه یجوجه اطالعاتي برای بانك وجود همچنین،

 در اینکه به توجه با است. (سویا کنجاله و ذرت)قیمت دان  در نوسان مرغ، گوشت نوسان دالیل

تن در  3181191عبارتي واردات ذرت از هب شودمي وارد دان مرغ از اعظمي بخش حاضر حال

طور در مورد کنجاله سویا از رسیده همین 1891تن در سال  18139311به  1891سال 
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 هرگونهرسیده است. بنابراین  1891تن در سال  1831311به  1891تن در سال  319931

 کافي مقدار به هانهاده این دارد باید مرغ گوشت قیمت بر قابل توجهي اثر ت،واردا در اخالل

با توجه به اینکه یکي دیگر از نشود.  نوسان شدید تا قیمت مرغ دچار شوند ذخیره و خریده

دالیل نوسان قیمت و انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ، نوسان قیمت کنجاله سویا 

ها را کاهش داد که ی نهادهدر قیمت این کاال باید نوسان مقدار عرضه است، برای کاهش نوسان

توان تولیدکنندگان کاالهای های حمایتي مناسب در زیربخش زراعت، ميبا استفاده از سیاست

ی عدم در نتیجه کشاورزی را به تولید بیشتر سویا و تأمین نیازهای این صنعت تشویق کرد.

ی تمام شده کنندگان قیمتي بیش از هزینهازار گوشت مرغ، مصرفتقارن در انتقال قیمت در ب

آورند. بنابراین دست ميهقیمت، سود ب هایبازاریابي از نوسان هایخته و عاملفرآورده پردا

قیمت  هایتواند نوسانبازاریابي مي هایدولت با اجرای سیاست تنظیم بازار و رفتار عامل

 .کنندگان را افزایش دهدگوشت مرغ را کاهش و رفاه مصرف

 منابع

کننده های تولیدکننده و مصرف. بررسي رابطه بین قیمت(1833)احمدی شادمهری، م. و احمدی، م. 

پژوهشي( سال -)مطالعه موردی بخشي از محصوالت لبني در ایران(، مجله دانش و توسعه )علمي

 . 33-91، 13 شانزدهم، شماره

های جهاني گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به داخل پذیری قیمتقالبررسي انت (.1839) اسماعیلي، ع.

 .183-111، 1 ، شماره11-1کشور، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 

های پولي بر قیمت در ایران با استفاده از تکنیك . اثرات نامتقارن شوک(1839) تلسچي امیرخیز، ا.

 کارشناسي ارشد، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه تبریزسویچینگ، پایان نامه -مارکوف

. تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه (1833)حسیني، س. ص.، نیکوکار. ا و دوراندیش. آ. 

، 11-1بازاریابي در صنعت گوشت گاو ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 

 .113-193، 1 شماره

ها بر انتقال قیمت در . بررسي اثر هدفمندی یارانه(1891)آبادی. ر. دانشور کاخکي. م و حیدری کمال

 ، شماره19بازار تخم مرغ ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی )علوم و صنایع کشاورزی(، جلد 

1 ،911-913. 

به صورت آنالین در آدرس  (.I.T.P( )1891) شبکه خبری و اطالعات صنعت مرغداری و دامپروری

http://www.itpnews.com/ باشد.موجود مي 

 http://www.iranslal.com .(1891)شرکت پشتیباني امور دام. 
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 .فازی -پیش بیني قیمت ذرت و کنجاله سویا با استفاده از شبکه عصبي (.1833عبدی، ا. و رضایي، ع.)

 .ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

. مطالعه چگونگي انتقال قیمت در بازار محصوالت باغي )مطالعه (1831)فاضلي، ف و مقدسي، ر. 

موردی پسته و خرما(. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی. مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، 

 دانشگاه فردوسي مشهد.

و مصرف انرژی در ایران با استفاده از  GDP. رابطه علّیت بین (1839)دیزج، ع. فالحي، ف و هاشمي 

 .181-191، 11 ، شماره3ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال نامههای مارکوف سوئیچینگ. فصلمدل

ای انتقال قیمت در بازار گوشت . الگوی آستانه(1839)قدمي کوهستاني، م، نیکوکار. ا و دوراندیش. آ. 

-891، 8 ، شماره11ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی )علوم و صنایع کشاورزی(، جلد مرغ 

831. 

اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعي ارز بر صادرات  (.1891، رضازاده. ع و محمدپور. س. )کازروني، ع

، سال نامه تحقیقات مدلسازی اقتصادیفصلسوئیچینگ. -غیرنفتي ایران رویکرد غیرخطي مارکوف
 .198،صفحه 9دوم، شماره 

. ارزیابي توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با استفاده از (1831)کرباسي، الف و اکبرزاده، ج. 

 .91-88، صفحه 11. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی. شماره سیستم معادالت همزمان

فروشي در بازار محصوالت عه تا خرده. مطالعه نحوه انتقال قیمت از مزر(1831)مرب، آ. و مقدسي ر. 

 .ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایرانفرنگي(. زمیني و گوجهزراعي )مطالعه موردی سیب

مرغ ایران. ی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ و گوشت ی نحوه. مطالعه(1831)مقدسي، ر. و اردکاني، ز. 

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسي 
 مشهد.

کاربرد نمودارهای  -ها در بازار گوشت مرغ. کشف قیمت(1891)مقدسي، ر. و یوسفي متقاعد. ه. 

 .39-93، 1 ، شماره8مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد دار. غیرسیکلي جهت

)مطالعه موردی: . مطالعه رفتار انتقال قیمت در بازار گوشت ایران (1891)نوروزی، ق. و مقدسي، ر. 

 ./http://www.agroeco.ir/118گوشت-بازار/ قیمت-(. انتقالاستان مازندران

. الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران. (1839)نیکوکار، ا، حسیني. س ص و دوراندیش. آ. 

 .18-81، 1 ، شماره11قتصاد و توسعه کشاورزی )علوم و صنایع کشاورزی(، جلد نشریه ا

Akchay. S. (2011). Causality relationship between total R&D investment and 

economic growth: evidence from United States. suleyman demirel university, 

the journal of faculty of economics and administrative sciences, 16, 1,79-92. 
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