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 چکیده
با  دام و طیور کشور،بازار  سطوح عمودیبین  ات قیمتیارتباط ها و نیزتالطم قیمت بررسی، هدف از این پژوهش

و  DCC) و پویا (CCC) های همبستگی شرطی ثابتشامل مدل تالطم یهای چندمتغیرهمدلگیری از بهره

VCC) مرغ زنده، گوشت مرغ، علوفه، گوسفند مرغدانی های زمانی قیمت ماهانهسریاز  باشد. بدین منظورمی ،

 برآورد .ده شده استاستفا 6731-29ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در طی دوره زمانی زنده، گوساله
های شرطی در طول زمان فرض بسیار محدود ثابت بودن همبستگی کههای همبستگی شرطی نشان داد مدل

 و داریدر محل مرغی مرغ زنده ی قیمتی بینرابطه به استثنای باشد.تحت بررسی می متغیرهایای برای نندهک
 هایهمبستگیموارد  دیگرهای قیمتی آن در طول زمان ثابت است در که همبستگیی پخت آمادهگوشت مرغ 
ی شرطی هاکه همبستگی طوریه ب ،های شرطی ثابت داردبا همبستگی فاحشیتفاوت  ی برآورد شدهشرطی پویا

دست آمده مبین این است که در بازار دام و ه تایج بن. تجربه کرده است موارد یهمهشدیدی را در  هاینوسانپویا 
 ولیدکنندهتفروشی و ها به سمت دو سطح دیگر یعنی خردهاز سمت سطح نهاده بیشتر طیور کشور اطالعات قیمتی

طوح سدر مدنظر قرار گیرد.  به طور کاملهای مربوط به این بخش سیاستگذارییابد که بایستی در جریان می
 تولیدکننده -فروشیهمبستگی بین سطوح خرده گوساله،گوشت گوسفند و گوشت مرغ، گوشت  هر سه بازارعمودی 
تر بودن یکه مبین قو باشدمینهاده   -تولیدکنندهنهاده و  -فروشیهمبستگی بین سطوح خردهاز بزرگتر بازارها 

بار جدید ها و اختکانهبیانگر این است که برآورد شده  تالطمهای نتایج مدل ارتباط بازارها بین این دو سطح است.
ن اری بازار دام و طیور کشور دارند و ایجقیمت تالطم  بر تریقوی تأثیر حادث شده، پیشینهای نسبت به تالطم

 دهد.مسئله لزوم مدیریت اخبار را نشان می

 Q11  و JEL: Q13بندی طبقه

 دام و طیور، ، همبستگی شرطیجریان اطالعات قیمتیسطوح عمودی بازار، تالطم قیمت،  :های کلیدیواژه
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 مقدمه
کنندگان با یکدیگر ارتباط است که تولیدکنندگان و مصرف یبازار محصوالت کشاورزی بازار

(. 1831ر دارند )ابونوری و مجاوریان، های مختلف به طور مستقل قرامستقیم نداشته و در مکان

طور طبیعی بازار محصوالت کشاورزی، هم در سطوح عمودی و هم در سطوح افقی با هم مرتبط به

، ارتباط بازار 1یا پیوسته هستند. منظور از ارتباط افقی یا به معنای دیگر پیوستگی مکانی بازارها

ی دیگر است. اما منظور از ارتباط عمودی منطقهکاالیی خاص در یک منطقه با بازار همان کاال در 

عمودی بازار ، تأثیری است که بازارهای مختلف مرتبط با یک نوع کاال در سطوح 2بین بازارها

، وارد، 1831)رسولی،  فروشی بر هم دارندو خرده تولیدکنندههای تولیدی، نهادهسطوح  مانند

 مرغو دان علوفه مانندتولیدی دام و طیور کشور های تأثیری که بازار نهاده برای مثال. (1132

در  ،دارد -در این مورد گوشت دام و طیور -روی بازار کاالهای نهایی صنعت دام و طیور کشور

 گیرد. ی ارتباطات عمودی بازارها قرار میزیرمجموعه

ابی تأثیر ارزی به فروشیو خرده تولیدکننده، هانهاده مانند دانستن پیوند میان سطوح مختلف بازار

 غگوشت مر فروشیاگر قیمت خرده اورزی کمک خواهد کرد، برای نمونههای کشی سیاستبالقوه

ی های حمایتی برای کاهش هزینهکاهش نیابد، سیاستآن  تولیدکنندهی کاهش قیمت در نتیجه

یا  (2008کننده نباشد )گیراپامتونگ و همکاران، مصرف سودممکن است به گوشت مرغ تولید 

بر این (. 2010ارتباط عمودی بازار ممکن است منجر به انحصار چندجانبه شود )اوچزوبا،  اینکه

 مه سطوح عمودیدر و همبستگی آنها ارتباطات قیمتی ، سعی شده است تا پژوهشاین در  پایه

ی بررس 8چندمتغیرهتالطم  هایبه طور جداگانه و در قالب مدل طیور کشور هم بازار بازار دام و

 . شود

بزرگ  پذیریتغییرها و بینی قیمتمتعارف پیشناقابلیت  نبودترکیبی است از  که هاقیمت تالطم

ها قیمت نهاده تالطم مانند (2008، فرنسس و دیجک، 2018)برومر و همکاران،  غیر معمول آنها

 اشدبو محصوالت دام و طیور، بسیار تحت تأثیر اخبار داخلی و خارجی مرتبط با آنها می

ه شود، باطالعاتی که در بازار منتشر میاخبار و فرضیه بازار کارآ،  پایهبر  (.1191)سامئلسون، 

ساس ح هاتکانهیا  جدید اخبارگذارد. به عبارت دیگر بازار نسبت به سرعت بر قیمت تأثیر می

                                           
1 Spatial market integration 
2 Vertical market integration  
8  Multivariate volatility models 
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سازی ادهیشامل پ هاتکانهیا  این اخبار .(1131)بنز،  دهدبوده و نسبت به آن واکنش نشان می

های های اقتصادی است. قیمتدر بازار، اطالعات داخلی و بحران هاههای دولت، مداخلسیاست

ر اخبار مربوط اگ افزون بر این ،یابندتغییر می پیوسته بینی آیندهبه اخبار و پیش واکنشکاالها در 

و یا اگر بازارها باهم  آنها نیز همبسته خواهند بود و تالطم هاه دو کاال همبسته باشند، قیمتب

 دیهای تولینهاده مانندسطح بازار  ارتباط داشته باشند و تغییر شرایط عرضه و تقاضا در یک

به  وضعیتاین فروشی را تحت تأثیر قرار دهد که سطوح بازار مانند تولید کننده و خرده دیگر

لکه ب آنهاتالطم ها و تقیمبنابراین نه تنها . شودشناخته می هاپیوستگی عمودی بازارعنوان 

ود تا د بنوابسته خواه بازار نیز به اطالعات کاالهای مختلف و تالطم هابین قیمت هایهمبستگی

(. به علت وجود این همبستگی 1191)سامئلسون،  شوندها متناسب با آن به روز توزیع قیمت

 واهد کرد.دیگر تغییر خ تغییر قیمت کاالی پایهکه قیمت یک کاال چگونه بر  کردتوان بررسی می

دهند در طول است ماهیت اخباری که هر دو کاال را در تحت تأثیر قرار می روشناز سوی دیگر 

که همبستگی بین این کاالها هم در طول زمان  کردتوان تصور یابند. بنابراین میزمان تغییر می

ارتباط بازارها  در نتیجهها و در نظر داشتن این همبستگی(. 2012تغییر بیابند )ماپا و همکاران، 

زیرا در خیلی از موارد تالطم قیمت در  کردها را نیز کاراتر خواهد تالطم قیمت برآورد ،باهم

ی های چندمتغیرهکارگیری مدله ب به مفهومکه این موضوع  شوندمی تأثیربازارها از هم مت

GARCH به  این بررسیاست که  موضوعیاین همان باشد. متغیره میهای تکبه جای مدل

 باشد.دنبال آن می

، تالطم قیمت بازارهای محصوالت کشاورزی و مواد غذایی توجه اخیرهای در طول سال

گذاران را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. این توجه فزاینده، از بحران قیمت سیاست

شاورزی دارای افزایش محصوالت ک بیشترشد که  آغاز 2003و  2002های مواد غذایی در سال

(. گیلبرت و 2018)برومر و همکاران،  به سرعت کاهش یافتند پس از آنودند و قیمت پرشتابی ب

زیادی از محصوالت کشاورزی در طی  شمارالمللی ( با بررسی آمارهای مالی بین2010مورگان )

ی المللبیننشان دادند سطح تالطم قیمت محصوالت کشاورزی در سطح  2001تا  1120ی دوره

تر بوده است. همچنین پایین 30و  20های ی گذشته نسبت به دههبه جز در مورد برنج در دو دهه

باال بوده است  2002-01ی دوره نتیجه گرفتند که تالطم قیمت برای بسیاری از مواد غذایی در

م اذعان ( ه2011های اخیر، تالطم قیمت غالت اصلی افزایش یافته است. پراکاش )و در سال

سطح بسیار باالیی از تالطم را  1128-22های در سال جهانداشت که قیمت مواد غذایی در 
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رغم سطوح باالی تالطم در به برده است. اما  به کاری بحران را در مورد آن اند و واژهنشان داده

بوردن -ی نیست. هوچتگذشتهو سطح آن قابل مقایسه با مورد  تأثیر 2009-02های سال

( 2010مانند گیلبرت و مورگان )همحصول کشاورزی مختلف،  ده( با بررسی تالطم قیمت 2011)

 باالتر است.  20ی ی اخیر از تالطم دههبیان کرد که تنها در مورد غالت، تالطم دهه

صورت گرفته است از  کاالهای کشاورزی ی تالطم قیمتخل کشور در زمینهدر دا هاییبررسی

 ،(1811زاده و فلسفیان )قهرمان، (1811مقدسی و همکاران ) هایررسیبتوان به می جمله

متغیره بهره تالطم تکهای از مدل هابررسیکه این  کرداشاره ( 1818زاده و همکاران )قهرمان

ی هایرسیبراست که اغلب  یادآوریالزم به  اند و ارتباط بین بازارها در نظر گرفته شده است.گرفته

کشاورزی صورت ر برای بررسی تالطم قیمت انجام شده است در بازارهای غیر که در داخل کشو

دالوری و  ،(1833بهبودی و همکاران ) ،(1833ابونوری و همکاران ) هایبررسی که گرفته است

نظیفی  و (1810( کشاورزحداد و همکاران )1831کشاورزیان و همکاران )، (1831رحمتی )

 یخانوادههای از مدل بیشتر هابررسی در این. باشندمی گونهین از ا( 1811نایینی  و همکاران )

GARCH مارشتحقیق بهره گرفته شده است. البته  هایهدفبه  دستیابیبرای  متغیرهتک 

کم نیز عمدتاً  شمارشمار است و این در داخل کشور بسیار محدود و انگشت هاگونه پژوهشاین

 موارد نادر و همین اندبودهجام شده و در بخش کشاورزی نادر در بازارهای نفت، ارز و یا بورس ان

کمتر و اند گرفته متغیره بهرهتک GARCHهای از روش نیزانجام شده در بخش کشاورزی کشور 

 یچندمتغیره هایمدلاز  این بررسی. در حالی که در اندهای چندمتغیره پرداختهبه روش

برای بررسی تالطم و همبستگی  8VCCو  1CCC ،2DCC هایهمبستگی شرطی شامل مدل

 شد.  زار دام وطیور کشور استفادهها در سطوح عمودی باقیمت

ی اسبندر مقایسه با سطح تقاضای آن در سطح متولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران  میزان

 زیادتریتولید گوشت قرمز نوسان است.  بودهی همراه هاینوساندر طول زمان با هرچند  قرار دارد،

همزمان با بحران مواد غذایی  ،1832ویژه اینکه در سال ه ب ،های اخیر تجربه کرده استدر سال

از این سال تولید گوشت قرمز در کشور خیلی به  پسکاهش شدیدی داشته است.  ،در جهان

 گوشتگروه کاالیی ی مصرف، افزایش یافته است. از جنبه درصد در سال 2و با نرخ حدود  آرامی

خانوارهای مواد غذایی در سبد مصرفی  دیگررا در بین  درصد 2/28یعنی  ایباالترین سهم هزینه

                                           
1 Constant Conditional Correlation 
2  Dynamic Conditional Correlation 
8  Varying Conditional Correlation 
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ت گوشت شامل گوشت مرغ، گوش شتیبانی امور دام کشور، قیمتشرکت پ آمار پایهایرانی دارد. بر 

ه بزیادی را تجر هانوسانو های اخیر همواره روند صعودی داشته گوسفند و گوشت گوساله در دهه

 ، گوشت گوسفند و گوشتفروشی هر کیلوگرم گوشت مرغای که قیمت خردهبه گونه کرده است؛

، 211818، 91321به  1821ریال در فروردین سال   8112و  8121، 1121از  گوساله به ترتیب

های تولیدی دام و طیور نیز نهاده. افزایش یافته است 1812ریال در اسفند سال  2982201

 اند. را در طول زمان تجربه کردهوضعیت همین 

 هاقیمت میانگینقیمت این کاالها به بررسی نوسان  و انتقال ی نوساندر کشور در زمینه محققانی

زاده حسینی و قهرمان چون ؛اندهای میانگین، پرداختهو با استفاده از مدلانتقال قیمت  سازوکار

 و (1831اسماعیلی ) (،1833)بازار و اردی (، مقدسی 1839(، حسینی و همکاران )1831)

بر نوسان قیمت در سطح، تالطم قیمت که  افزونولی از آنجا که ( 1831کوهستانی و همکاران )

ا ر دام و طیورفعالیت پرورش  خطرپذیریقیمت است نیز ممکن است  واریانسدر واقع نوسان 

های متنیز با قی کنندگان آنو مصرف کرده را ناراضی تدهد و تولیدکنندگان این محصوالافزایش 

ت های گوشتالطم قیمت در سطوح عمودی بازار وضعیتلذا در این پزوهش ، روبرو شوندنامطمئن 

 هایفروشی، تولیدکننده و نهادهمرغ، گوشت گوساله و گوشت گوسفند و در سه سطح خرده

ها قیمت نهاده بررسی اطالعات آماری مربوط به صنعت دام و طیور از جمله. شدبررسی  تولیدی

های ی اخیر نهادهدهد که در طی دو سه دهههای دام و طیور کشور هم نشان میو فرآورده

ی از متفاوت هایدرجهبا  ضمن افزایش قیمت فروشی در بازار گوشتتولیدی، تولیدکننده و خرده

ازدهی ی بنمودارها بوده است. روبرو نیز قیمت احتمالی خطرپذیریتالطم قیمت و در نتیجه 

 دتأکیاین مسئله بر های و محصوالت دام و طیور کشور نیز برای نهاده 1ترسیم شده در شکل 

 های تولیدی،های تولیدی نشان داد که در بین نهادهی ترسیم شده برای نهادهنمودارها. دکنمی

یمت به آنالیز قها با توجه دهند و از آنجا که این نهادهو علوفه بیشترین تالطم را نشان می مرغدان

برای بررسی سطح  ایی دام و طیور هستند به عنوان نمایندههای عمدهکاالی نهایی، جزء نهاده

 انتخاب شدند. در این پژوهش فروشیها در کنار دو سطح دیگر یعنی تولیدکننده و خردهنهاده
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ی و طیور کشور در طی دوره ها و محصوالت دامی برخی نهادههای ماهانهی مربع بازدهینمودارها (2)شکل

 .1821-12زمانی 

 روش تحقیق 
برخی اخبار خاص، همزمان  کمدستها به عنوان اخبار و این واقعیت که تکانهبا توجه به تفسیر 

گذارند، ممکن است تالطم این بازارها در طول زمان به هم مرتبط می تأثیربر بازارهای مختلفی 

های چندمتغیره برای توضیح تالطم چند د بود که از مدلشوند. در نتیجه اغلب مطلوب خواه

ی یرههای چندمتغبا استفاده از مدل افزون بر اینو ارتباط احتمالی بین آنها استفاده شود.  متغیر

GARCH های شرطی های شرطی، رفتار متغیر با زمان کواریانسبر واریانس افزونتوان می

برای فرایند   1GARCH-MVیمدل عمومی چندمتغیره. کردهای زمانی را هم الگوسازی سری

k- بعدی)kt, …, ε1t=(εtε باشد.می 1ی به صورت رابطه 

         (1)                                              2/1

ttt Hz      

ی عادلهخطای مربوط به م هایجملهبردار  tε ،کواریانس شرطی-واریانسماتریس  tH در آن که

با میانگین  (iid)مستقل و همانند  متغیر( که به صورت k) بعدی-kفرایند  tzمیانگین شرطی و 

خطا  هایجملهرو میانگین و واریانس بردار . از ایناندتوزیع شده kIصفر و ماتریس کواریانس واحد 

                                           
1 Multivariate GARCH 

1371m1 1376m1 1381m1 1386m1 1391m1
0

0.02

0.04

0.06

0.08
Retail Broiler 

S
q
u
a
re

d
 R

e
tu

n
s

1371m1 1376m1 1381m1 1386m1 1391m1
0

0.005

0.01

0.015
Mutton 

S
q
u
a
re

d
 R

e
tu

n
s

1371m1 1376m1 1381m1 1386m1 1391m1
0

0.005

0.01

0.015
Beef 

S
q
u
a
re

d
 R

e
tu

n
s

1371m1 1376m1 1381m1 1386m1 1391m1
0

0.02

0.04

0.06

0.08
Alive Broiler 

S
q
u
a
re

d
 R

e
tu

n
s

1376m1 1380m1 1384m1 1388m1 1392m1
0

0.01

0.02

0.03

0.04
Alive Sheep 

S
q
u
a
re

d
 R

e
tu

n
s

1376m1 1380m1 1384m1 1388m1 1392m1
0

0.05

0.1

0.15

0.2
Alive Calf 

S
q
u
a
re

d
 R

e
tu

n
s

1376m1 1380m1 1384m1 1388m1 1392m1
0

0.01

0.02

0.03

0.04
Broiler Feed 

S
q
u
a
re

d
 R

e
tu

n
s

1371m1 1376m1 1381m1 1386m1 1391m1
0

0.02

0.04

0.06
Hay 

S
q
u
a
re

d
 R

e
tu

n
s



 01بررس تالطم و همبستگی... 

، 2009، 2رانبوونز و همکا ،2002 و تراسویرتا، 1خواهد بود )سیلونوینن 2ی رابطهبه صورت 

 (: 2008، 8فرنسس و دیجک

(2)     tttttt HEE   11 |,0|  
 گوناگونیهای بر تصریحبنا باشد. می t-1اطالعات در دسترس در زمان مجموعه  tΩ-1که در آن 

توسعه  GARCH-MVهای گوناگونی در ادبیات برای رهیافت ،توان در نظر گرفتمی tHکه برای 

های از بین مدلپژوهش این در  ،بررسیبا توجه به هدف  (.2009، یافته است )بوونز و همکاران

اند. استفاده شده VCCو  CCC  ،DCCهمبستگی شرطی هایمدل مختلف موجود در ادبیات

 تالطمهمبستگی بین ها، بر تالطم قیمت افزوندهند تا های همبستگی شرطی اجازه میمدل

ها در ترین مدلپراستفادهی جملهاز ها که ن مدلایدر ادامه . بررسی شوند نیز بازارهای منتخب

شود. برای سادگی در نمادگذاری به جای می توضیح دادهبه صورت خیلی خالصه ، هستندادبیات 

  .ه است( استفاده شد1،1( از شکل )p,qتصریح به فرم )

 (CCC) ستگی شرطی ثابتبهم مدل

ر است و مشهو CCCگی شرطی ثابت مدلی را ارائه کرد که به مدل همبست (1110)بولرسلو 

توان گفت این مدل در حقیقت روش دیگری ( توسعه یافت. می1113) 2توسط جینثئو هابعد

(. در مدل 2010، 1باشد )پنگ و دنگمی( VECHنصف بردار ) مدل عمومی ساختنتر برای ساده

CCC ن ثابت شود که ماتریس همبستگی شرطی مستقل از زمان بوده و در طول زمافرض می

ضرب متناسب با حاصل jtεو  itεبین  ij,thماند. این ویژگی مبین این است که کواریانس شرطی می

دهد. در این پارامترهای نامعلوم را کاهش می شمارست. این قید انحراف معیارهای شرطی آنها

 نوشت: 8ی توان به صورت رابطهرا می CCCصورت مدل قطری 

(8) 
2/12/1

2/1

ttt

ttt

ttt

RDDH

H

Cxy











 

 آماده گوشت مرغهای شامل بازدهی این پژوهشکه  متغیرهای وابسته  m 1بردار  ty در آن که

در سطوح عمودی بازار گوشت مرغ،  مرغدانو  در محل مرغداریی گوشت مرغ زنده، پخت

                                           
1  Silvennoinen  
2  Bauwens et al., 
3  Franses and Dijk 
4  Jeantheau 
5  Peng and Deng 
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گوشت گوساله و سطوح عمودی بازار ی زنده و علوفه برای ، گوسالهگوشت گوساله هایبازدهی

 گوشتسطوح عمودی بازار فند، گوسفند زنده و علوفه برای گوشت گوسهای ازدهیب سرانجام

از متغیرهای   k 1بردار  txاز پارامترهای مدل میانگین و   k mماتریس  C باشند.گوسفند می

2/1باشد،  tyهای مستقل که ممکن است شامل وقفه
tH  فاکتور چولسکی ماتریس کواریانس

قطری شامل   m mماتریس  tDاز اجزای اخالل نرمال،   m 1بردار  tH ،tνمتغیر شرطی 

های غیرشرطی متقارن شامل همبستگی  m mماتریس  Rهای شرطی روی قطر اصلی و واریانس

ttDی ، اجزای اخالل استاندارد شدهijρثابتِ،  2/1 باشد. تمام چیزی که برای معین مثبت می

، 2002معین مثبت باشد )سیلونوینن و تراسویرتا،  Rالزم است این است که  tHماتریس  بودن

 (. 2002، انگل، 2008، فرنسس و دیجک، 2009بوونز و همکاران، 

  (:DCC) همبستگی شرطی پویا مدل

های شرطی ممکن است در اکثر کارهای تجربی خیلی محدودکننده فرض ثابت بودن همبستگی

( و تس 2002(، انگل )2002) 1کریستدوالکیس و استچل پایهنظر برسد. بر این و غیرواقعی به 

را با تعمیم مدل از حالت همبستگی شرطی ثابت به  CCCهایی از مدل ( بسط2002) 2و تسوی

در ساختار  CCCند که تنها تفاوت آنها با مدل کردحالت همبستگی شرطی غیر ثابت پیشنهاد 

ی بین این مدل با (. مقایسه2009، بوونز و همکاران، 2002باشد )انگل، همبستگی آن می

تر بودن آن است. مدل در کارهای عملی عموماً مؤید مناسب ،های دیگر چندمتغیرهمدل

و فقط دو متغیره است. مدل انگل  گرفته به کار( تبدیل فیشر را 2002سچل ) کریستدوالکیس و

 ( معروف به مدل 2002مدل تس و تسوی ) معروف شده و DCC( که در ادبیات به مدل 2002)

VCCهتولیدکنندفروشی، ی حاضر که سه سطح خردهبررسیهای چندمتغیره بوده و برای ، مدل 

 باشند.شود، مناسب میرا شامل می و نهاده

 شود:استفاده می 2 یرابطه از یک ساختار همبستگی به صورت DCCدر مدل 

                                           
1  Christodoulakis and Satchell 
2  Tse and Tsui 
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، 1های شرطیمتقارن شامل شبه همبستگی  m mماتریس  tRضرب هادامارد،  آن،  که در

(ij,tρ) ی اجزای اخالل استاندارد شدهttt D  2/1~  و R  میانگین وزنی ماتریس کواریانس غیر

 خود را دارند ذشتهگ هایمتغیرها همان تعریف دیگربوده و شرطی اجزای اخالل استاندارد شده 

نه ماتریس همبستگی شرطی است  Rتوان نشان داد که (. می2010پنگ و دنگ، و  2002)انگل، 

نامیده  2عنوان شبه همبستگی بااغلب  R. به این دلیل پارامترهای tQو نه میانگین غیرشرطی 

 2λو  1λ ی دو پارامتربندی فرایند همبستگی بوسیله( در این فرمول2001شوند )انگل، می

پارامترهایی  شمارباشد چرا که می DCCهای مدل برتریشود. این ویژگی یکی از یشناسایی م

متغیرهای مدل بستگی نخواهد داشت.  شمارزده شوند به  برآوردکه برای همبستگی شرطی باید 

دل (. این م2009، و بوونز و همکاران، 2002)انگل،  شودسیله بار محاسباتی مدل کم میبدین و

 (. 2002)انگل،  کرد برآوردلگاریتم راستنمایی کلی ع و از طریق تابتوان در دو مرحله را می

 (:VCC) همبستگی شرطی متغیر مدل

بوده و به  DCCمدل  همانند( ساختار همبستگی بسیار 2002تس و تسوی ) VCCدر مدل 

 شود.نشان داده می 1ی صورت رابطه

(1) 

,0,01

)1(
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1  Conditional quasicorrelations 
2  Quasi Correlation 
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ماتریس  R، (ij,tρ) های شرطیمتقارن شامل همبستگی  m mماتریس  tR در آن، که

ماتریس همبستگی اجزای اخالل  1غلتان یکنندهبرآورد tΨهای بازگشتی فرآیند پویا و میانگین

 (.2002)تس و تسوی،  گیردمی به کاررا  پیشمشاهده  m + 1استاندارد شده است که 

و نیز همبسییتگی  دام و طیور کشییوربازار سییطوح عمودی  در هایمتق ، رفتار تالطماین بررسییی

 -tبا در نظر گرفتن دو توزیع گوسییین و   مذکور و هایبا اسییتفاده از مدل شییرطی بین بازارها

 بازدهیهای سریکشور از  طیورسطوح عمودی بازار  درمنظور  این به .شداستیودنت الگوسازی 

مرغ استفاده شده در محل مرغداری و دانی شت مرغ زندهگو، پخت آماده گوشیت مرغ ی ماهانه

، گوشییت گوسییاله یماهانه بازدهیهای سییریاز گوشییت گوسییاله سییطوح عمودی بازار و برای 

 یبازدههای سریاز  گوشت گوسفندسطوح عمودی بازار برای  سرانجامی زنده و علوفه و گوساله

مبین قیمت در  tpاگر سیتفاده شیده است.   ی زنده و علوفه افند، گوسیاله گوشیت گوسی   یماهانه

آوردن سیییری بییازدهی بییه صیییورت   بییه دسیییت مربوطییه برای  بییاشییید، تبییدیییل  tزمییان 

)log()log()log( 1
1




 tt
t

t
t pp

p

p
r ی زمانی دورهمربوط به  های قیمتسری یهمه باشید. می

انتخاب شییده )در  هایمدل .گرفته شییداز شییرکت پشییتیبانی امور دام کشییور بوده و  12-1829

 بررسییییشیییده در  یمعرف یانتابع  ز هفت پایهبر  بعدی گام درهر بازار(  یمدل برا 9 مجموع

 ,MSE_2, MSE_1, PSE, QLIKE, R2LOG, MAD_2 یعنی( 2001)  2یوندهانسییین و ل

MAD_18 ،اطالعات  یاردو معAIC  وBIC و بهترین  یسییهمقا یگرهمد با ییراسییتنما یتمو لگار

آزمون  چهار، از هابازدهیبررسیییی چگونگی توزیع  برایهیا از بین آنهیا انتخیاب شیییدند.    میدل 

-Mardia mSkewness ،Mardia mKurtosis ،Henzeهایی چندمتغیره شییامل آزموننرمالیته

Zirkler و Hansen-Doornik2 ی محییاسیییبییه آزمون نرمییالیتییه، افزون بر. بهره گرفتییه شییید

و نیز  (1191) ت گرنجریها، آزمون علیهای غیرشیییرطی دو به دوی ماتریس دادههمبسیییتگی

                                           
1 Rolling estimator 
2 Hansen and Lunde 

و برای  آورندراهم میفهای مختلف بینی را به روشمیزان خطای پیشی امکان محاسبهاین معیارهای آماری در واقع   8

مربوط به توابع زیان اشاره شده، امکان  هایرابطهبه علت زیاد بودن تعداد  شوند.استفاده می GARCHهای ی مدلمقایسه

به  توانندجلوگیری از طوالنی شدن مقاله وجود ندارد لذا در صورت نیاز خوانندگان محترم می برای این بررسیآوردن آنها در 

 .کنندمراجعه  (2001) 8انسن و لیوندهاصل مقاله 
هانسن  -( و دورنیک1110ذیکلر ) -(، هنز1120های به ترتیب ماردیا )های ارائه شده در مقالهی رهیافتها بر پایهاین آزمون 2

  باشند.( می2003)
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ی های چندمتغیرهمدل برآورداز  پیشی بهینه و انتخیاب وقفه  VAR(q)برآورد میدل مییانگین   

در  ی بهینهبرای تعیین وقفهشد. انجام  هااین مدل برآوردهای حین از پیچیدگی پرهیزو  تالطم

شییوارتز بیزین و نیز های اطالعات شییامل آکائیک، حنان کوئین و مدل میانگین شییرطی از آماره

و  برآوردهای پیش از برای انجام آزمون. ( اسییتفاده شیید FPE) 1بینی نهاییی خطای پیشآماره

 بهره گرفته شد. stataافزار ها از نرممدل برآوردنیز 

و بحثنتایج   
پرون  -ولر، فیلیپسف-های دیکیآزمون برای بررسی وضعیت ایستایی متغیرهای تحت بررسی از

درصد و ایستایی  1ریشه واحد در سطح  نبود گویایاستفاده شد که نتایج  KPSSایستایی و آزمون 

ی آزمون نرمالیته چهار هر .باشدهای بازدهی میسری یهمهدرصد برای  10ها در سطح داده

در سطوح عمودی هر سه بازار تحت ها ی نرمال بودن ماتریس دادهمنجر به رد فرضیهچندمتغیره 

استیودنت نیز بهره  –tاز توزیع به درستی های تالطم چند متغیره، مدل برآوردلذا در  .شدبررسی 

ی بهینه انتخاب به عنوان وقفه 2ی در سطوح عمودی هر سه بازار تحت بررسی، وقفهگرفته شد. 

لی ی عنشان داد که تنها رابطه برای سه بازار مرغ، گوساله و گوسفند علیت نتایج آزمون .شد

از گوشت مرغ زنده به گوشت  سویهی یک ر در سطوح عمودی بازار گوشت مرغ، رابطهدامعنی

های علوفه و گوشت بازدهیباشد. در سطوح عمودی بازار گوشت گوساله، می پختی مرغ آماده

علوفه علت گرنجری بازدهی  بازدهی بوده و همچنینی زنده گوساله علت گرنجری بازدهی گوساله

فند های علوفه و گوسبازدهیدر سطوح عمودی بازار گوشت گوسفند، . دباشمینیز گوشت گوساله 

یعنی تنها از سطح نهاده و  باشند.زنده هر دو علت گرنجری بازدهی گوشت گوسفند می

ی علی رابطه هاتدیگر جهفروشی علیت گرنجری وجود دارد و در به سطح خرده تولیدکننده

های میانگین شرطی و واریانس همزمان مدل برآورددر هنگام ها این یافتهاز . شدداری یافت نمعنی

مده آ به دستنتایج  قابل اعتماد بودناز های همبستگی شرطی استفاده شد تا شرطی در مدل

های بازدهی سریهای غیرشرطی دو به دوی همبستگی. در همین راستا، شودحاصل  اطمینان

مرغ، گوساله و  هایبازارسطوح عمودی برای  1 نیز محاسبه شدند که نتایج مربوطه در جدول

 اند.گوسفند ارائه شده

 

 

                                           
1 Final Prediction Error 
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 دام و طیورهای غیرشرطی در سطوح عمودی بازار همبستگی (1)جدول

 گوشت مرغ مرغ زنده مرغدان 

   0000/6 مرغدان

 مرغ زنده
*6902/0 
(080/0) 

0000/6  

 گوشت مرغ
**6727/0 
(043/0) 

***237/0 
(000/0) 

0000/6 

 گوشت گوساله ی زندهگوساله علوفه 

   0000/6 علوفه

 ی زندهگوساله
*6634/0 
(024/0) 

0000/6  

 گوشت گوساله
***6833/0 
(003/0) 

***7434/0 
(000/0) 

0000/6 

 گوشت گوسفند گوسفند زنده علوفه 

   0000/6 علوفه

 گوسفند زنده
***9184/0 
(000/0) 

0000/6  

 گوشت گوسفند
***9009/0 
(004/0) 

***4801/0 
(000/0) 

0000/6 

  باشند.درصد می 10و  1، 1داری در سطح به ترتیب مبین معنی *و **  ، *** اعداد داخل پرانتز بیانگر سطوح احتمال و 

 های تحقیق:یافتهنبعم

، مرغدان بین سه سری بازدهی دو به دو های غیرشرطیهمبستگی یهمه، 1نتایج جدول  بنا بر

 های بازدهیدار بوده و بیشترین میزان همبستگی مربوط به سریمعنی گوشت مرغ مرغ زنده و

های بازدهی مرغ زنده و گوشت مرغ و مرغ زنده و کمترین میزان همبستگی متعلق به سری

ه ی زندعلوفه، گوساله های غیرشرطی بین سه سری بازدهیهمبستگی یهمهباشد. می مرغدان

دار بوده و بیشترین میزان همبستگی معنی سطوح عمودی بازار مرغ و گوشت گوساله نیز همانند

ی زنده و کمترین میزان همبستگی متعلق های بازدهی گوشت گوساله و گوسالهمربوط به سری

ی گوساله -باشد. همبستگی غیرشرطی علوفهی زنده و علوفه میهای بازدهی گوسالهبه سری

های یهمبستگ یهمه سرانجام. باشندکوچکی می ه نسبتبگوشت گوساله مقادیر  -زنده و علوفه

دار بوده و بیشترین میزان همبستگی معنی سطح عمودی بازار گوسفند نیزغیرشرطی بین سه 

های بازدهی گوشت گوسفند و گوسفند زنده و کمترین میزان همبستگی متعلق مربوط به سری

شود که در هر سه مورد، الحظه میمباشد. های بازدهی گوشت گوسفند و علوفه میبه سری
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در هر . استهفروشی بیشتر از دیگر حاتولیدکننده و خردههمبستگی غیرشرطی بین سطوح ت

دهند که در بلندمدت سطوح عمودی و نشان می های غیرشرطی بودهصورت اینها همبستگی

ها در یمبستگاصلی این است که آیا این ه پرسش لیو باشندبازارهای تحت بررسی همبسته می

متقابل بین بازارها در طول زمان متغیر  هایهطبه عبارت دیگر آیا راب؟ کنندمیطول زمان تغییر 

( و متغیر CCCثابت ) شرطی های همبستگیمدل برآوردسعی شد تا با  این پژوهشدر ؟ هستند

(DCC و VCC.پاسخ این سؤال تا حدودی روشن شود ) 

 شرطیهای همبستگی مدل برآوردنتایج 

به همراه مدل واریانس شرطی چند متغیره شامل  VARی مدل میانگین شرطی چندمتغیره

نتایج  ادامهدر شد.  برآوردبرای سطوح عمودی هر سه بازار  VCCو  CCC  ،DCCهای مدل

 به ترتیب در سطوح عمودی بازار مرغ، بازار گوساله و بازار گوسفندها این مدل برآوردمربوط به 

 ارائه شده است. به تفکیک

 مرغ کشورگوشت سطوح عمودی بازار 

که با فرض توزیع گوسین برآورد شدند با  VCCهای مدل یهمهدر سطوح عمودی بازار مرغ، 

ی ایسهمعیارهای مق پایهبر  ماندهباقیمدل رقیب  پنجدر نهایت لذا . بودندرو ههمگرایی روبنامشکل 

ارائه شده است.  2نتایج مربوطه در جدول  وایسه مق اشاره شده در انتهای بخش روش تحقیق،

 t (_TVCCبا توزیع  CCCو  VCCهای مدل 1مشخص استطور که از اطالعات این جدول همان

ی در صورتی که دو مدل همبستگ ،نیستند پذیرفتنیانتخاب خیلی معیارهای  پایهبر ( CCC_Tو 

تا از معیارها به عنوان  سهکدام با  هرt (DCC_T )با توزیع  DCCبا توزیع گوسین و  CCCشرطی 

های و در نهایت به عنوان مدل دانانتخاب شده اند،بینی را داشتهی که کمترین خطای پیشمدل

 نشان داده شده است.  8ول در جد آنها برآوردنتایج و  شده نهایی برآورد

 

 

 

 

                                           
 بینی را داشته است.است چرا که کمترین خطای پیشترین مقدار مربوط به بهترین مدل در این معیارهای مقایسه کوچک  1
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 مرغبازار  سطوح عمودی های مختلف  برآورد شده برایی مدلنتایج معیارهای مقایسه (2)جدول 
 CCC CCC_T DCC DCC_T VCC_T 

MSE_2 †01/60433 04/69337 34/60143 60/66080 93/60383 

MSE_1 004/601 8444/626 4708/601 3108/618 386/960 

PSE 7602/3 6001/1 0080/3 4921/1 8020/0 

QLIKE 1001/69 2100/69 1728/69 1486/69 9678/67 

R2LOG 324/99 7373/90 9743/90 3001/90 0084/99 

MAD_2 8677/602 8997/670 8094/667 9334/668 9741/649 

MAD_1 1308/61 0190/68 1042/61 9633/63 4986/62 

AIC 182/7676 092/7694 947/7663 030/7083 302/7617 

BIC 436/7904 493/7904 242/7622 02/7637 36/7991 

loglikelihood 84/6047- 06/6077- 19/6077- 32/6063- 88/6019- 

  دهند.بینی را نسبت به بقیه نشان میترین زیان پیشمواردی که زیر آنها خط کشیده شده کوچک †

 های تحقیق:یافتهنبعم

مدل در ی والد برای آزمون صفر بودن پارامترهای تعدیل برآورد شده مقدار آماره، 8جدول  برابر

DCC  با توزیعt 2 0 =، یعنی= λ 1λ  دار درصد معنی 1احتمال بوده و در سطح  11/9برابر با

های شرطی در طول زمان که در دهد فرض ثابت بودن همبستگی. این یافته نشان میباشدمی

د. باشمی های تحت بررسیقیمتای برای بیان شده است، فرض بسیار محدود کننده CCCمدل 

ی شرطی در هاهمبستگیتالطم و برای الگوسازی رفتار  DCCتوان گفت که مدل می پایهبر این 

. است CCCتر از مدل و محصوالت مرغ زنده و گوشت مرغ مناسب مرغدانی بازارهای نهاده

نادیده گرفتن همبستگی متغیر  ،باشدمی DCCمتداخل در مدل  CCCهمچنین از آنجا که مدل 

نشان  DCCهای شرطی برآورد شده از مدل . شبه همبستگیشودمیمنجر به خطای تصریح 

، درا دار 13/0بسیار باالی  گوشت مرغ مقدار-به همبستگی شرطی بین مرغ زندهدهد که شمی

 .ندباشمی دارای ارتباطات بسیار قویبازار این دو سطح تالطم قیمت در توان گفت که لذا می

گوشت مرغ  در مورددهد که نشان می 8برآورد شده در جدول  )تالطم( های واریانسنتایج مدل

دار هستند. هر سه پارامتر معنی مرغدان یدر معادلهباشد و دار میمعنی βریب و مرغ زنده تنها ض

بوده و مبین بیشتر بودن پایداری α  (0423 )کوچکتر از β  (81/0)، مقدارمرغدان مورددر 

شین پیهای )پایداری تالطم از پایداری بلندمدت آن جدید( هایتکانه)پایداری  مدت تالطمکوتاه

گوشت  بازارمرغ زنده نسبت به  بازار ،برآورد شده β یهاضریبباشد. با توجه به می (هبوقوع پیوست

  دهد.به ماه جاری انتقال می پیشتالطم بیشتری را از ماه  مرغدان بازارمرغ و آن هم نسبت به 
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 بازار مرغ  سطوح عمودی برای DCCو  CCCهای مدل برآوردنتایج  (3)جدول 

 CCC DCC مدل

 گوشت مرغ مرغ زنده مرغدان گوشت مرغ مرغ زنده مرغدان پارامترها

ین
نگ

میا
ل 

مد
 

C 
***3382/0 
(000/0) 

***7686/6 
(060/0) 

***9466/6 
(007/0) 

***1604/0 
(000/0) 

***3024/6 
(006/0) 

***4110/6 
(006/0) 

  مرغدانوقفه اول 
***9717/0 
(009/0) 

--- --- 
***9682/0 
(001/0) 

**0181/0 
(062/0) 

--- 

 --- مرغ زنده وقفه اول 
*0962/0 
(009/0) 

***3063/0 
(006/0) 

--- 
**3082/0 
(064/0) 

***8299/0 
(000/0) 

 --- مرغ زنده وقفه دوم 
***4766/0- 
(000/0) 

***7994/0- 
(000/0) 

--- 
***7237/0- 
(000/0) 

***7008/0- 
(000/0) 

 
گوشت وقفه اول 
 مرغ

--- 
7004/0- 

(704/0) 

**0307/0- 
(070/0) 

--- 
0396/0- 

(670/0) 

**3910/0- 
(063/0) 

س
یان

وار
ل 

مد
 

ω 
***8070/6 
(000/0) 

0711/61 
(678/0) 

**4719/99 
(098/0) 

*0386/9 
(036/0) 

2910/63 
(690/0) 

0821/68 
(672/0) 

α 
***4001/0 
(000/0) 

0418/0 
(910/0) 

*0307/0 
(020/0) 

***4807/0 
(004/0) 

0062/0 
(706/0) 

0406/0 
(401/0) 

β 
***4179/0 
(000/0) 

***1032/0 
(007/0) 

7602/0 
(906/0) 

*7070/0 
(087/0) 

***1896/0 
(006/0) 

*0060/0 
(011/0) 

ه 
شب

ی
تگ

بس
هم

 
ی

ود
عم

 
 6 مرغدان

**6301/0 
(064/0) 

***6260/0 
(000/0) 

6 
**6390/0 
(077/0) 

**6864/0 
(094/0) 

 6 --- مرغ زنده
***2394/0 
(000/0) 

--- 6 
***2876/0 
(000/0) 

 6 --- --- 6 --- --- گوشت مرغ

یل
عد

ی ت
ها

متر
ارا

پ
 

6λ --- 
**0276/0 
(070/0) 

9λ --- 
6308/0 

(407/0) 

 --- درجه آزادی
***7076/1 
(000/0)     

  باشند.درصد می 10و  1، 1داری در سطح به ترتیب مبین معنی *و **  ، *** اعداد داخل پرانتز بیانگر سطوح احتمال و 

 های تحقیق:یافتهنبعم

 نمودارهااین  پایهدهد. بر را نشان می قیمت متغیرهای تحت بررسی ، تالطم2ی شکل نمودارها

ر هم بیشتشرطی مرغ زنده بیشتر از گوشت مرغ و آن تالطم ،بررسیی ای از دورهدر قسمت عمده
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های از تالطم مرغدانماه تا پایان سال تالطم از تیر 1822جز اینکه در سال هباشد؛ بمی مرغداناز 

از جدیدی ی با اجرای مرحلهدولت سال  این درمرغ زنده و گوشت مرغ پیشی گرفته است. 

 تأمین بخش ،"توسعه و ساماندهی صنعت طیور" عنوان با آزادسازی در صنعت مرغداری سیاست

، تالطم نمودارها. با توجه به کرد رواگذابه بخش خصوصی را ها خوراکی مرغداریاعظمی از دان 

اند در حالیکه تالطم هکردطی  نزدیک به همسانیدر بازارهای مرغ زنده و گوشت مرغ مسیر 

هر چه تالطم در بازاری بیشتر باشد  دارد. پیشینهای آشکاری با دو مورد تفاوت مرغدانقیمت 

 ایهپبر این  ازار بیشتر خواهد بود.حتمیت حاکم بر ب عدمو به مدت زمان بیشتری هم ادامه یابد 

و عدم حتمیت ناشی از تالطم قیمت در بازار مرغ زنده  خطرپذیریی تالطم، نمودارهابا توجه به 

 باشد. می مرغدانهم بیشتر از بازار بیشتر از بازار گوشت مرغ و آن

 
 مرغبازار برای سطوح عمودی  شرطی تالطم ینمودارها (2) شکل

 درها مسیر زمانی این همبستگی ،های شرطیاز همبستگی ترروشنبه تصویری دستیابی  برای

مرغ  -مرغدانهای شرطی پویای شود همبستگیطور که مالحظه میهمان .ترسیم شد 8شکل 

های شرطی ثابت برآورد شده از مدل گوشت مرغ تفاوت زیادی با همبستگی -مرغدانزنده و 

CCC طی های شر. همبستگیکندهای شرطی پویا تأکید میستگیی همبدارد و لذا بر محاسبه

که مسیر زمانی  کردتوان بیان شدیدی را در هر دو جفت تجربه کرده است و می یهانوسانپویا 

یکسان و دارای عالمت متغیر بوده و در اطراف  نزدیک بههای شرطی در این دو جفت همبستگی

 یهمهگوشت مرغ  -در مورد مرغ زنده. کنندمی نوسان( 2/0و  -2/0)بین همبستگی ثابت خود 

که  ریطوه ها مثبت و بسیار نزدیک به یک بوده و در طول زمان تقریباً ثابت است بهمبستگی

 باشند. می CCCهای ثابت برآورد شده از مدل همبستگی سازگار باتوان گفت می
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 مرغبازار مودی برای سطوح ع تالطم قیمت شرطی همبستگی ینمودارها (3) شکل

 اشند.بهای پویا میدار مربوط به همبستگیی نوساننمودارهاهای ثابت و ی ثابت افقی مربوط به همبستگینمودارهانکته: 

در  های شرطی نیزها، همبستگیهای غیرشرطی و شبه همبستگیهمراستا با نتایج همبستگی

های گر است و نیز اینکه همبستگیگوشت مرغ بسیار بیشتر از دو جفت دی -مورد جفت مرغ زنده

 دهد که بازاراین مسئله نشان می مرغ زنده بیشتر است. -مرغدانگوشت مرغ از  -مرغدانشرطی 

ر پذیرد. از نظر اقتصادی همی مرغدانگوشت مرغ نسبت به بازار مرغ زنده تأثیر بیشتری از بازار 

ری قال اطالعات بین آنها هم با احتمال بیشتی همبستگی بین دو متغیر بزرگتر باشد، انتچه اندازه

 -دهمرغ زنکه با توجه به همبستگی بسیار باالی بین  کردتوان استنباط خواهد داد. لذا می رخ

اقتصادی در بازار مرغ زنده، به شدت به بازار گوشت مرغ انتقال  رخدادهای اثرگذاری گوشت مرغ

 رافزون بتواند ها در تالطم قیمت میبستگیگونه هماین سوی دیگرخواهد یافت و برعکس. از 

 های بازار نیز ناشی شده باشد.به سیگنال همانندهای انتقال مستقیم از واکنش

 گوشت گوساله سطوح عمودی بازار

 هایی که با فرض توزیع گوسین برآوردمدل یهمهدر گوساله،  گوشت در سطوح عمودی بازار

 برآورد tتوزیع با  VCCو  CCC ،DCCهای  مدل تنهاهمگرایی پیش آمد، لذا نا مشکل ندشد

با توجه به معیارهای ارائه شده است.  2در جدول  هامدل این ینتایج مقایسه که شده است

تا از معیارها به عنوان مدل  چهارهر کدام با  DCCو  CCCدو مدل همبستگی شرطی  مقایسه،

، در 1جدول  برابرنشان داده شده است.  1ول ددر ج آنها برآوردنتایج که  دانبهینه انتخاب شده

داول سطوح مت یهمهدر ها ثابت بودن همبستگیفرض اینجا نیز مانند بازار گوشت مرغ، 
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دهد که نشان می DCCهای شرطی برآورد شده از مدل . شبه همبستگیشودرد میداری معنی

باالی  بتبه نسبوده و مقدار  داری زنده و گوشت گوساله معنیشبه همبستگی شرطی بین گوساله

بین بازارهای  قوی به نسبت تواند مؤید وجود ارتباط عمودیکه این موضوع می درا دار 98/0

  .باشد همانند گوشت مرغ گوشت گوساله تولیدکنندهفروشی و خرده

 ه بازار گوسال سطوح عمودی های مختلف  برآورد شده برایی مدلنتایج معیارهای مقایسه (4)جدول 
 CCC DCC VCC 

MSE_2 843/4190 368/4144 933/0080 

MSE_1 4681/82 7416/88 9420/82 
PSE 7998/79 6698/79 1229/90 

QLIKE 6084/8 6022/8 4627/8 
R2LOG 7026/99 1131/99 0986/91 
MAD_2 0703/40 8822/40 0608/44 
MAD_1 9948/60 9018/60 6668/60 

AIC 438/9024 412/9084 700/9179 
BIC 209/9117 010/9110 337/9306 

Log-likelihood 94/6931- 97/6912- 60/6920- 

 های تحقیق:یافتهنبعم

در بازارهای علوفه و گوشت گوساله  دهد کهنشان می 1در جدول  برآورد شده تالطم هایمدل

ولی در  ،باشدمیبیشتر  های جدیدتکانهبه تالطم حساسیت از  قیمت پایداری بلندمدت تالطم

ی برأورد شده βو  αهای . ضریبباشدمیبرقرار عکس حالت ی زنده مورد سری بازدهی گوساله

دهد تالطم قیمت در سطوح عمودی بازار گوشت گوساله دار و به نسبت بزرگ نشان میمعنی

ارهای نمود دار بوده و لذا شرایط عدم حتمیت و خطرپذیری زیادی در این بازار وجود دارد.معنی

تالطم در  ،این نمودارهادهد. با توجه به را نشان می DCCتالطم برآورد شده از مدل  2شکل 

در بازار علوفه بزرگتر از بازارهای گوشت گوساله و گوساله زنده  بررسیی ای از دورهبخش عمده

کسانی ینزدیک به روند گوشت گوساله تالطم قیمت  تولیدکنندهفروشی و بوده و در بازار خرده

مقدار را بیشترین  1810-11و  1829-22 هایدر سال بازارهر سه  تالطم. تجربه کرده است

 2010-11و  2002-03های ها مصادف با بحران جهانی مواد غذایی در سالداشته است. این سال

 ج ازاند. لذا به احتمال زیاد افزایش تالطم در بازارهای داخلی ناشی از انتقال تالطم از خاربوده

 کشور بوده باشد.
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 بازار گوساله سطوح عمودی برای  DCCو  CCCهای مدل برآوردنتایج  -5دول ج

 CCC DCC مدل

 گوشت گوساله ی زندهگوساله علوفه گوشت گوساله ی زندهگوساله علوفه پارامترها

ین
نگ

میا
ل 

مد
 

C 
***0227/6 
(000/0) 

***4019/0 
(000/0) 

***0393/0 
(000/0) 

***0771/6 
(000/0) 

***4273/0 
(000/0) 

***0204/0 
(000/0) 

 علوفه وقفه اول 
***7230/0 
(000/0) 

--- --- 
***4072/0 
(000/0) 

--- --- 

 --- علوفهوقفه دوم 
***0241/0- 
(000/0) 

**0728/0- 
(093/0) 

--- 
***6002/0- 
(000/0) 

**0720/0- 
(093/0) 

 گوسالهوقفه اول 

 زنده 
--- ---- 

*0338/0 
(007/0) 

--- --- 
**0870/0 
(067/0) 

 

گوشت وقفه اول 

 گوساله 

--- 
***1798/0 
(000/0) 

***4798/0 
(000/0) 

--- 
***1018/0 
(000/0) 

***4629/0 
(000/0) 

س
یان

وار
ل 

مد
 

ω 
***3271/64 
(000/0) 

***8043/0 
(000/0) 

**7003/0 
(079/0) 

***1349/60 
(000/0) 

***8940/0 
(000/0) 

**7308/0 
(076/0) 

α 
***0420/0 
(060/0) 

***0003/0 
(000/0) 

**9366/0 
(041/0) 

***4368/0 
(060/0) 

***0064/0 
(004/0) 

**9234/0 
(092/0) 

β --- 
***7212/0 
(000/0) 

***1063/0 
(000/0) 

--- 
***4968/0 
(000/0) 

***0820/0 
(000/0) 

ه 
شب

ی
تگ

بس
هم

 
ی

ود
عم

 

 6 علوفه
0600/0- 

(840/0) 

0786/0- 
(174/0) 

6 
0726/0- 

(128/0) 

0626/0- 
(806/0) 

 6 --- ی زندهگوساله
***0863/0 
(000/0) 

--- 6 
***1799/0 
(000/0) 

 6 --- --- 6 --- --- گوشت گوساله

یل
عد

ی ت
ها

متر
ارا

پ
 

6λ --- 
***6831/0 
(004/0) 

9λ --- 
**7303/0 
(040/0) 

 2748/7***     (000/0) 0866/7***     (000/0) درجه آزادی

 باشند.درصد می 60و  0، 6داری در سطح به ترتیب مبین معنی *و **  ، *** اعداد داخل پرانتز بیانگر سطوح احتمال و 

 های تحقیق:یافتهنبعم 
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 گوسالهگوشت بازار سطوح عمودی در  شرطیتالطم  ینمودارها (4)شکل

 یهای شرطی پویا بین گوسالههمبستگی 1 شکلدر شرطی پویا  همبستگیی نمودارهابا توجه به 

های شرطی پویای در سه ماه( هستند. همبستگی به جززنده و گوشت گوساله همگی مثبت )

نوسان  -1/0و  1/0بین ی زنده عالمت متغیر داشته و گوساله -گوشت گوساله و علوفه -علوفه

جفت مقدار بسیار برای این دو  CCCاز مدل  حاصللذا با وجود اینکه همبستگی ثابت  .کنندمی

در  DCCهای متغیر برآورد شده از مدل دهد، ولی همبستگیکوچک نزدیک به صفر را نشان می

 ،شودگونه که مالحظه میهماندهند. مقداری غیر از صفر را نشان می بررسیی اغلب دوره

 فراهم های شرطی ثابتهای شرطی پویا اطالعات بسیار بیشتری نسبت به همبستگیهمبستگی

 ی تغییر کواریانس بیندهندهتواند نشانتغییر همبستگی تالطم در طول زمان می ه است.کرد

تولید  یهاگیریی تصمیمتولیدکنندگان در زمینه ی خود عدم حتمیتمتغیرها باشد که به نوبه

 دهد.بازار را افزایش می گذاری درو سرمایه
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 گوسالهگوشت بازار سطوح عمودی در  اهقیمتشرطی تالطم همبستگی  ینمودارها (5)شکل

 اشند.بهای پویا میدار مربوط به همبستگیی نوساننمودارهاهای ثابت و ی ثابت افقی مربوط به همبستگینمودارهانکته: 

 سطوح عمودی بازار گوشت گوسفند -

د دهنشان می 9در جدول  در سطوح عمودی بازار گوسفند ی برآورد شدههای مدلمقایسهنتایج 

اند. به عنوان مدل بهینه انتخاب شده tبا توزیع  VCCو  CCCدو مدل همبستگی شرطی  که

فرض ثابت بودن ، پیشین بازارهمانند دو  دهد کهمینشان  2این دو مدل در جدول  برآوردنتایج 

همبستگی مربوط به جفت گوسفند بیشترین مقدار شبه و دوشمیرد های شرطی همبستگی

فروشی و درنتیجه سطوح خرده باشد.می 20/0باالی  به نسبتمقدار  ند باگوشت گوسف-زنده

 دیگرت به نسبنیز مانند بازارهای گوشت مرغ و گوشت گوساله بازار گوشت گوسفند  تولیدکننده

  تری باهم دارند.سطوح بازار، ارتباطات عمودی قوی
  فندبازار گوس سطوح عمودی برای های مختلف  برآورد شدهی مدلنتایج معیارهای مقایسه (6)جدول 

 CCC DCC VCC 

MSE_2 180/0923 824/1309 607/1098 

MSE_1 2330/27 6348/600 3403/27 
PSE 1709/64 7091/61 4880/61 

QLIKE 7730/2 1400/2 9212/2 
R2LOG 9038/97 1691/90 9627/91 
MAD_2 4841/48 9601/04 8698/42 
MAD_1 2631/66 7064/69 3401/66 

AIC 048/9322 096/9860 206/9380 
BIC 096/9812 380/9886 211/9836 

loglikelihood 33/6738- 31/6783- 28/6711- 
    های تحقیق:یافتهنبعم
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 برآورد شدهسطح بازار، مدل برای هر سه  ،2در جدول واریانس شرطی  هایبا توجه به نتایج مدل

تر بزرگ βی ار برآورد شدهاز مقد α یبرآورده شده ، مقدارهر سه مدلدر بوده و  GARCH مدل

 . دار آنها نشان از وجود تالطم و عدم حتمیت در این بازارهاستو مقادیر معنی باشدمی
 بازار گوسفند  سطوح عمودیبرای  DCCو  CCCهای مدل برآوردنتایج  (7) جدول

 CCC DCC 

 گوشت گوسفند گوسفند زنده علوفه گوشت گوسفند گوسفند زنده علوفه معادله

م
ین

نگ
میا

ل 
د

 

C 
***6106/6 
(000/0) 

***3139/0 
(000/0) 

***1232/0 
(000/0) 

***6028/6 
(000/0) 

***6382/4 
(003/0) 

***8074/0 
(000/0) 

 علوفه وقفه اول 
***7200/0 
(000/0) 

--- --- 
***7884/0 
(000/0) 

--- --- 

 --- --- علوفهوقفه دوم 
***0439/0- 
(009/0) 

--- 
0933/0- 

(766/0) 

***0047/0- 
(009/0) 

 --- گوسفند زنده وقفه اول 
***4030/0 
(000/0) 

***6309/0 
(000/0) 

--- 
***0738/0 
(000/0) 

***6813/0 
(000/0) 

گوشت وقفه اول 
 گوسفند 

--- --- 
***7946/0 
(000/0) 

--- 
***9416/0- 
(006/0) 

***7094/0 
(000/0) 

 
گوشت وقفه دوم 

 گوسفند
--- --- --- --- --- 

**6798/0- 
(074/0) 

س
یان

وار
ل 

مد
 

ω 
**6664/66 
(097/0) 

***4104/0 
(000/0) 

**0832/6 
(063/0) 

**9481/66 
(090/0) 

***6382/40 
(003/0) 

**4189/6 
(060/0) 

α 
**0342/0 
(077/0) 

**0668/0 
(063/0) 

**7310/0 
(094/0) 

**1067/0 
(091/0) 

***4171/0 
(092/0) 

**7882/0 
(063/0) 

β 
*9210/0 
(086/0) 

*9761/0 
(080/0) 

*9804/0 
(080/0) 

*9380/0 
(026/0) 

*9002/0 
(083/0) 

**7601/0 
(070/0) 

ی
تگ

بس
هم

 

 --- --- 6 --- --- 6 علوفه

 گوسفند زنده
**9924/0 
(009/0) 

6 --- 
**9722/0 
(070/0) 

6 --- 

 گوشت گوسفند
0183/0 

(783/0) 

***1066/0 
(000/0) 

6 
0417/0 

(129/0) 

***8112/0 
(000/0) 

--- 

یل
عد

ی ت
ها

تر
رام

پا
 

6λ --- 
*6099/0 
(600/0) 

9λ --- 
***1270/0 
(006/0) 

 9103/7***       (000/0) 9946/7***       (000/0) درجه آزادی

 های تحقیق:یافتهنبعم      باشند.درصد می 60و  0، 6داری در سطح معنی *و **  ، *** اعداد داخل پرانتز بیانگر سطوح احتمال و 
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 بازار گوسفند سطوح عمودی در شرطیتالطم  ینمودارها  (6)شکل

 
 بازار گوسفند سطوح عمودی در قیمتتالطم همبستگی  ینمودارها  (7)شکل

 اشند.بهای پویا میدار مربوط به همبستگیی نوساننمودارهاهای ثابت و ی ثابت افقی مربوط به همبستگینمودارهانکته: 

پیشنهادهاو  یریگنتیجه  
در سطوح عمودی بازار دام ها قیمتتالطم  و همبستگی تالطم بررسی به منظور این پژوهش در

( CCCهای همبستگی شرطی ثابت )شامل مدل GARCH یهای چندمتغیرهمدل ،و طیور کشور

به  ،های شرطی ثابت و پویای برآورد شدههمبستگی یهمه .برآورد شد( VCCو  DCCو پویا )

شدیدی را در  یهانوسان ،مرغگوشت  و مرغ زندههمبستگی شرطی موجود بین بازارهای  زج

ها در طول زمان شدیدتر باشد بازار این همبستگی تغییرپذیریهر چه . اندتجربه کرده طول زمان
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که بایستی در جهت کاهش این  و عدم حتمیت بیشتری روبرو خواهدبود خطرپذیریبا 

م تالطبین  وجود همبستگی .پذیردمناسب صورت درمانی  هایاقدام و عدم حتمیت خطرپذیری

رها ین بازاسطوح عمودی بازار دام و طیور کشور، نشانگر ارتباط و پیوستگی عمودی اقیمت در 

ای دولت هگذاری سیاستتأثیر چگونگیمیزان و قیمتی تأثیر زیادی در  هایباشد. این ارتباطمی

ی مرتبط با بازار های توسعهبرنامه ضرورت داردد داشت. لذا ندر بخش دام و طیور کشور خواه

ن بی هایبا در نظر گرفتن این ارتباط ،خطرپذیریهای کاهش از جمله برنامه دام و طیور کشور

های از پیامدهای منفی برنامه هم گذاری را داشته باشند وتأثیربیشترین هم تدوین شود تا بازارها 

 لوگیری به عمل آید. غیر منسجم و ناهماهنگ ج

عت در صنکه کشور نشان داد  دام و طیورمدل میانگین شرطی در بازار  یی برآورد شدهپارامترها 

نی یع ها به سمت دو سطح دیگراز سمت سطح نهادهبیشتر دام و طیور کشور اطالعات قیمتی 

وط به های مربریگذایابد و این مسئله بایستی در سیاستجریان می فروشی و تولیدکنندهخرده

رفته و توجه بیشتری نسبت به تأمین مدنظر قرار گ به طور جدیها این بخش و اجرای سیاست

 ARCH هایاثرگداری برآورد نتایج. اعمال شودهای تولیدی دام و طیور و مدیریت بازار آنها نهاده

 هایضریبدر سطوح عمودی هر سه بازار تحت بررسی، نشان داد که همواره  GARCH و

بدین مفهوم  ؛دنباشمی تربزرگبرآورد شده  GARCH اثرگذاری هایضریباز  ARCH اثرگذاری

 بزرگتری روی تالطم تأثیر حادث شده پیشینهای ها و اخبار جدید نسبت به تالطمتکانهکه 

 نعتر دام و طیور کشور دارند. این مسئله اهمیت زیاد مدیریت اخبار را در صقیمت جاری در بازا

و عدم  خطرپذیریدهد چرا که تالطم قیمت باعث بوجود آمدن م و طیور کشور نشان میدا

ن افزو. کردتوان تا حدودی زیادی از آن جلوگیری شود و با مدیریت اخبار میحتمیت در بازار می

بیشترین تالطم  1811و  1810، 1822، 1829های سال ،های برآورد شدهتالطم پایهبر این،  بر

اند. در این دوران شرایط خاص سیاسی بر کشور حاکم بوده و تجربه کرده بررسیی هدر دور را

به  یاد شدهسال  چهاراقتصاد کشور شاهد شرایط نامساعدی بوده است. به عنوان نمونه در هر 

گونه نبرای رفع ایدلیل کاهش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته است. 

خش ویژه در به تواند وابستگی به درآمدهای نفتی بایستی تا جایی که میمشکالت، کشور ب

های خارجی در بازار داخلی کمتر شده و از افزایش تکانهات تأثیرکشاورزی را کاهش دهد تا 

به ها هم به تولیدکنندگان و هم الطم قیمتها جلوگیری به عمل آید چرا که تتالطم قیمت

الص کنندگان خمصرف زیانتالطم قیمت به  یگستردهی . دامنهرساندکنندگان آسیب میمصرف
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 یعامل بازدازندهها، بینی ناشی از تالطم قیمتقابلیت پیش فقدان افزون بر اینباشد. می

همراه ساخته و کشاورزان و دامداران را از تولید  خطرپذیریگذاری را با ریزی شده، سرمایهبرنامه

سازد. این مسئله از یک سو فرصت افزایش درآمد را از دامداران و بیشتر برای بازار دلسرد می

لب ی امنیت غذایی را از کشور سهای بالقوهبرنامه کشاورزان گرفته و از سوی دیگر فرصت پیشبرد

    .کندمی

 منابع
مه نا. تحلیل قانون یک قیمتی در بازار محصوالت زراعی ایران. پژوهش1831ابونوری ا. و مجاوریان م. 

 .129-31، 21بازرگانی، شماره 

اخبار بر نوسان نرخ ارز در ایران: کاربردی از خانواده  تأثیر. 1833پور ا و عباسی ج. خانعلی ،ابونوری ا

ARCH120-101 ،10نامه بازرگانی، شماره . پژوهش. 

ه داخل های جهانی گوشت گوسفند، گوساله و مرغ بپذیری قیمت. بررسی انتقال1831اسماعیلی، ع. 

 .182-129، 2، شماره 21-2کشور. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 

ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ات بیتأثیر. 1833بهبودی د، متفکر آزاد م و رضازاده ع. 

 .8-1، 20اقتصادی انرژی، سال ششم، شماره  هایبررسیایران. فصلنامه 

الگوی انتقال قیمت در ساختار بازار گوشت مرغ ایران، فصلنامه . 1839 .ح و نیکوکار ا حسینی س، سالمی

 .1-21، ص 1، شماره 2اقتصاد و کشاورزی، جلد 

. تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ایران. 1831زاده، م. حسینی، س.ص. و قهرمان

 .1-22، 18اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره 

های قیمت سکه طال در ایران با استفاده از مدل هانوسان. بررسی تغییرپذیری 1831دالوری م و رحمتی ز. 

ARCH 93-11، 80. مجله دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره. 

ارشد،  نامه کارشناسیتحلیل رفتار فصلی و پیوستگی مکانی در بازار گوشت مرغ، پایان .1831 .رسولی ز

 گاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی.دانش

به آدرس  . وب سایت اختصاصی شرکت پشتیبانی امور دام کشور1812شرکت پشتیبانی امور دام کشور. 

www.iranslal.com. 

بازار گوشت گوساله استان تهران. ات سرریز نوسان قیمت در تأثیر. 1811زاده م و فلسفیان آ. قهرمان

 .81-20، 1، شماره 29نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 

 بررسی. سرریز نوسان قیمت در بازار محصوالت کشاورزی: 1818بهار ا. و پیش ،اشتیاقی م ،زاده مقهرمان

-1 ،1ماره ، ش3دوره موردی بازار گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی، مجله اقتصاد کشاورزی، 

11. 



 0311/ 3/ شماره 01اقتصاد کشاورزی/ جلد  66

. بررسی سرایت تالطم میان بازدهی سهام صنعت 1810ب و جعفرعبدی ا.  ابراهیمی ،کشاورز حداد غ

 .90 -80،10، شماره12تحقیقات مالی، دورهسیمان و صنایع مرتبط با آن در ایران. مجله

نفت خام. فصلنامه  سرریز نرخ دالر امریکا بر روی تأثیر. 1831ه.  نژادو پناهی م م، زمانی کشاورزیان

 .112-181، 22اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره  هایبررسی

ای انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ . الگوی آستانه1831کوهستانی، م.ق.، نیکوکار، ا. و دوراندیش، آ. 

                                                                       832-812، 8، شماره 22ی اقتصاد و توسعه کشاورزی )علوم و صنایع کشاورزی( جلد ایران. نشریه

 یبررسشناسایی منابع نوسان قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی ) .1833 .مقدسی ر و اردی بازار ه

 .38-12( 18)8موردی گوشت، گوساله و ماکیان(، علوم کشاورزی، 

قیمت محصوالت  هانوسانات سرریز تأثیر. 1811. مقدسی ر، خلیق خیاوی پ، یوسفی ه و اسکندرپور ب

 موردی بازار مرغ(. هشتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه شیراز. بررسیکشاورزی ایران )

بازار سهام با استفاده  هانوسانبینی سازی و پیشمدل .1811 .نظیفی نایینی م، فتاحی ش و صمدی س

 .112-121، 1سازی اقتصادی شماره نامه تحقیقات مدلاز مدل انتقالی گارچ مارکف، فصل

Banz R, 1981. The Relationship Between market value and Return of common 

stocks,Journal of financial economics, 9: 3-18. 

Bastianin, A., Manera, M., Nicolini, M., & Vignati, I. (2012). Speculation, Returns, 

Volume and Volatility in Commodities Futures Markets. Review of 

Environment, Energy and Economics, 20 January 2012 (available online: 

http://re3.feem.it/).  

Bauwens, L., Laurent, S. and Rombouts V. K. 2006. Multivariate GARCH models: 

a survey. Journal of Applied Econometrics, 29: 79- 109. 

Bollerslev T. 1986. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. 

Journal of Econometrics 31: 307–327. 

Bollerslev T. 1990. Modeling the coherence in short-run nominal exchange rates: a 

multivariate generalized ARCH model. Review of Economics and Statistics 72: 

498–505.  
Brummer B., Korn O., Schlubler K., Jaghdani T.J. and Saucedo A. 2013. Volatility 

in the after crisis period: A literature review of recent empirical research. 

Working Paper, No.1.   

Christodoulakis GA, Satchell SE. 2002. Correlated ARCH: modelling the time-

varying correlation between financial asset returns. European Journal of 

Operations Research 139: 351–370.   

Doornik, J. A., and H. Hansen. 2008. An omnibus test for univariate and 

multivariate normality. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70: 927–

939.  

Engle RF. 2002. Dynamic conditional correlation—a simple class of multivariate 

GARCH models. Journal of Business and Economic Statistics 20: 339–350.  



 61بررس تالطم و همبستگی... 

Engle RF. 2009. Anticipating Correlations: A New Paradigm for Risk 

Management. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Franses PH, van Dijk D. 2003. Non-Linear Series Models in Empirical Finance. 

Cambridge University Press: Cambridge.  

Gilbert, C.L., & Morgan, C. W. (2010). Food price volatility. Philosophical 

Transactions of the Royal Society B, 365, 3023–3034.  
Girapumthong, N., Vansickle, J. J. and Renwick, A. 2003. A price asymmetry in the 

United States fresh tomato market. Journal of Food Distribution Research, 34: 

51-59. 

Granger, C. W. J. 1969. Investigating causal relations by econometric models and 

cross-spectral methods. Econometrica 37: 424–438. 

Hansen P.R and Lund A. 2001. A comparison of volatility models: Does anything 

beat a GARCH (1,1)? Working Paper Series, No.48. 

Henze, N., and B. Zirkler. 1990. A class of invariant consistent tests for 

multivariate normality. Communications in Statistics, Theory and Methods 19: 

3595–3617.  

Huchet-Bourdon, M. (2011). Agricultural Commodity Price Volatility - Papers - 

OECD iLibrary. Paris. 
Jeantheau T. 1998. Strong consistency of estimators for multivariate ARCH models. 

Econometric Theory 14: 70–86.  

Manera, M., Nicolini, M., & Vignati, I. (2012). Returns in commodities futures 

markets and financial speculation: a multivariate GARCH approach. Quaderni di 

Dipartimento.  
Mapa, D. S., Paz, N. J. I., Eustaquie J. D., and Mindananao, M. A. C. 2014. 

Forecasting Time Varying correlation using the Dynamic conditional correlation 

(DCC) model.Online at http://mpra.ub.uni- muenchen.de/55861/MPRA Pap er 

No. 55861, p osted 11. May 2014 12:57 UTC.  

Mardia, K. V. 1970. Measures of multivariate skewness and kurtosis with 

applications. Biometrika 57: 519–530. 

Peng, S and Deng, H. 2010. Modeling the Dynamic ConditionalCorrelation between 

Hong Kong and Tokyo Stock Markets with Multivariate GARCH models D-

Level thesis in Statistics, School of Technology and Business Studies Dalarna 

University, Sweden. 

Prakash, A. 2011. Safeguarding Food Security in Volatile Global Markets. FAO (1st 

ed.). Rom, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 

1-24).   

Silvennoinen, A. and Ter svirta, T.: 2007, Multivariate GARCH models, in T. G. 

Andersen, R. A. Davis, J.-P. Kreiss and T. Mikosch (eds), Handbook of Financial 

Time Series, Springer, New York. 
Tse YK, Tsui AKC. 2002. A multivariate GARCH model with time-varying 

correlations. Journal of Business and Economic Statistics 20: 351–362. 



 0311/ 3/ شماره 01اقتصاد کشاورزی/ جلد  64

Uchezuba D. 2010. Measuring asymmetric price and volatility spilover in the south 

African poultry market. Dissertation. Faculty of natural and agricultural sciences 

department of agricultural economics university of free state Bloemfontein. 
Ward, R. W. 1982. Asymmetry in retail, wholesale and shipping point pricing of 

fresh vegetables. American Journal of Agricultural Economics, 64: 205-212. 

 

 


