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 ینایرابرنج  و انتقال قیمت در بازار نوسان سرایتتحلیل 

 (یکامفیروز رقم)مطالعه موردی: 

 1اهلل موسوی، رهام رحمانیپور، سید حبیبعلیرضا علی

  32/83/3962 تاریخ پذیرش:                                                                             32/80/6231 تاریخ دریافت: 

 

 چكیده
که عامل  تاس محصول اینمختلف بازار  یهابخش یانم یپل ارتباط ی،مؤلفه اصل یک عنوانبهمبادله برنج  یمتق

تحلیل ، راینبناب. آیدمی به شمار آن ییکنندگان نهاکنندگان و عرضهسطح درآمد کشاورزان، مبادلهدر تعیین  اصلی
با استفاده  ،یبررس یندر ااهمیت است.  دارایسطوح مختلف بازار برنج  دربر یکدیگر ها متقابل قیمت تأثیر و بررسی

تا  6731بازه زمانی فروردین  در یروزیدر سطوح مختلف بازار برنج کامف هایمتقماهیانه  یزمان (یسردورۀ )از آمار 
 رتصوبهی و تصحیح خطای بردار ی چندمتغیرهشرط یناهمسان یانسوارهای مدل یریکارگبهو با  6731اسفند 
 صورتبه ،ادنتایج نشان د .پرداخته شد یرانیدر بازار برنج ا یمتنوسان و انتقال ق یتسرا ارزیابیو  یلتحل به موردی

و  ددهینم خرآن  تربه سطوح باال یروزیبازار برنج کامف تریینمثبت از سطوح پا یمتمدت انتقال قدر کوتاه ،یکل
در بازار برنج  زییروبرنج کامف یمتمثبت بر ق یاثرگذار یبرا یکاف توانل محصو ینا یدکنندگانتول صورت ویژهبه

 زمینه نبود نیز و یمتانتقال ق نبود زمینه یانم یمارتباط مستق یک ،نتایج نشان داد، براینافزون .اندنداشتهکشور 
دگان ظور حمایت از تولیدکننمنبه، در نهایت .وجود دارد کامفیروزیبرنج  بازار در سطوح مختلف درآمد افزایش نوسان

حصول و این م یفروشعمده یمتاز ق یتحمابر دولت بازار  یمتنظ هاییاستسپیشنهاد شد که  یروزیکامف برنج
 .شودمتمرکز بازار  یعرضه و تقاضاتعدیل مناسب 

 JEL: L11, C22بندی طبقه
 غیرهواریانس ناهمسانی شرطی چندمتمدل ، قیمت سرایت نوسان انتقال قیمت،، کامفیروزیبرنج کلیدی:  گانواژ
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 مقدمه

 که دارایاست در سبد تغذیه خانوارهای ایرانی  غذایی مادهترین مهم نانمحصول برنج پس از 

آمارهای  بنا بر. دآیبه شمار میجامعه به امنیت غذایی  افراددر جهت دستیابی زیادی اهمیت 

در روز گرم  111 حدود در ایرانرنج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرانه مصرف ب

 (.1931پزشکى،  آموزش و بهداشت،درمان وزارت جامعه تغذیه بهبود دفتر) است

نیاز سالیانه برنج مصرفی در جامعه  میانگین، 1آمارهای مربوط به جمعیت کشور عنایت بهبا لذا،  

ر تن بوده است. هزا 011میلیون و  1( در حدود 1931-1931های اخیر )ایرانی در طول سال

ر سالیانه تولید برنج در کشو میانگین، وزارت جهاد کشاورزیآمارهای  بنا براین در حالی است که 

بنابراین، با توجه به آمارهای هزار تن بوده است.  101میلیون و  1ها در حدود در طول این سال

صرفی کشور از محل مدرصد از برنج  10در حدود  میانگین طوربهبایستی ، در هر سال یادشده

 دات و صادرات وزارت جهاد کشاورزیوار های، بررسی آمارنامهوجودینبااشود. واردات تأمین 

هزار  111میلیون و  1بیش از کشور واردات برنج  میانگین هادر طول این سالدهد که نشان می

 .دهدا تشکیل میرکشور در درصد نیاز مصرفی برنج  11بیش از بوده است. این رقم در سال تن 

این کارایی بازار شود باعث برنج در کشور رویه واردات بیروند  ادامه رسدبه نظر می رو،ازاین

ی قیمت ثباتنوسان و بیبرنج  ربازا ییناکارا دالیلازجمله . شوددچار اختالل  ازپیشیشب محصول

 بازار رد یمتق سازوکار ییتالش در جهت بهبود کارا . بنابراین،این محصول استعرضه و تقاضای 

 نظام کردنکارا  و تنظیم بازار یندهای موجود در فرادر حل چالش یفراوانر یثتأ برنجمحصول 

  .(1903)مقدسی و نوروزی،  دارد محصول ینا یابیبازار

 هاییریگمؤثر بر تصمیم هایعاملترین کلیدی ازجمله شالیکارانقیمت دریافتی برنج توسط 

پل ارتباطی میان  ،اصلی مؤلفهیک  عنوانبهبرنج  مبادلهقیمت  چراکه د؛آیبه شمار می آنان

سازی برای تصمیم هایینشانه و زمینهکه باعث ایجاد  استهای مختلف بازار برنج بخش

مقدسی شود )میبه تولید این محصول  آنانمحدود  هایمنبعبرای تخصیص  تولیدکنندگان برنج

ر دبرنج  عرضهبا ایجاد تغییر و نوسان در قیمت رسد که ه نظر میبرو، ازاین(. 1931و رحیمی، 

ا ر بازار این محصول تعادل یتدرنهاو  شودنیز دچار تغییر و نوسان می برنج میزان عرضهکشور، 

رنج بسر مزرعه مؤثر بر ایجاد تغییر و نوسان در قیمت  هایعامل. بنابراین، بررسی سازدمتأثر می

                                           
ر درصد در ه 11/1با نرخ رشد متوسط  1931-1931جمعیت کشور در بازه زمانی  های مرکز آمار ایران،گزارشبر اساس   1

 میلیون نفر رسیده است. 53میلیون نفر به حدود  57سال از حدود 
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 هعرضو نوسان قیمت  مختلف اثرگذار بر تغییر هایعاملن در میا. دارد بسیاریایرانی اهمیت 

 یتوجهشایان اهمیت  برنج 1فروشیو خرده 1فروشیهای عمده، قیمتشالیکارانبرنج ایرانی توسط 

فروشی و های خردهبرنج بر قیمت 9متقابل قیمت سر مزرعه سوی دیگر، تأثیراز . دارند

همیت ابسیار بازار برنج نیز عرضه و تقاضا در گذاری آن بر تعادل فروشی این محصول و اثرعمده

کننده یینعامل تع ینترمهم هایمتق رسد کهبه نظر می. لذا، (1937بهار و علیزاده، )پیش دارد

 .کنندگان نهایی محصوالت کشاورزی استعرضهو  کنندگانمبادلهسطح درآمد کشاورزان، 

ها در سطوح مختلف بازار محصوالت کشاورزی شاخصی از کارایی ارتباط میان قیمتبراین، افزون

تحلیل ا، لذ .کنندگان استرفاه تولیدکنندگان و مصرف یجهدرنتبازار و عرضه و تقاضا در  هایعامل

همچون محصول برنج قیمت در سطوح مختلف بازار محصوالت کشاورزی نوسان و انتقال رفتار 

ا ب .اهمیت است بابسیار بخش کشاورزی مرتبط با  هایریگذااز جهت مساعدت در امور سیاست

ها در سطوح مختلف زمانی قیمت دورۀبا استفاده از آمار  بررسی، در این توجه به آنچه گفته شد

صورت موردی به ،فروشیفروشی و خردهسر مزرعه، عمدههای بازار برنج کامفیروزی شامل قیمت

رنج بقال قیمت در بازار برنج ایرانی پرداخته شده است. تحلیل و بررسی سرایت نوسان و انتبه 

مار به شاز جهت عطر، طعم و کیفیت پخت برنج ایرانی  هایرقمترین معروفکامفیروزی یکی از 

بر نا بشود. که در بخش کامفیروز شهرستان مرودشت در استان فارس تولید و کشت می آیدمی

در کشور مقام پنجم را  آنو سطح زیر کشت  برنجید تول ازنظرآخرین آمار موجود، استان فارس 

(. همچنین، شهرستان مرودشت با 1931به خود اختصاص داده است )وزارت جهاد کشاورزی، 

هکتار سطح زیر کشت برنج، در میان مناطق تولید برنج در استان فارس  711هزار و  11بیش از 

راضی کشت برنج در این شهرستان مقام نخست را به خود اختصاص داده است که بخش عمده ا

وجود  یلبه دل بایستی خاطرنشان کرد که .(1939)مرکز آمار ایران، در منطقه کامفیروز قرار دارد

 یراحصورت ط ینبرنج به ا یداخل یدتول ینهدولت در زم گذارییاستدر کشور، س یآبمشکل کم

ال، در ح ینکند. در ع یدال پکشور انتقا یشمال یشده است که کشت برنج به مرور به استان ها

 یمحصول برنج، همچنان شغل اصل یمناسب برا یگزیننبود کشت جا یلبه دل یروزمنطقه کامف

منطقه وجود دارد.  یندر ا یزن یادیز یکوببرنج یهااست و کارخانه شالیکاریمردم بسیاری از 

 یمنطقه همچنان دارا ینادر  یو اجتماع یمحصول از ابعاد اقتصاد یناو تجارت  یدتول ین،بنابرا

                                           
1  Wholesale Price 
2  Retail Price 
3  Farm Gate Price 
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در  و سرایت نوسان قیمت قیمتانتقال  سازوکاربنابراین، تحلیل کارایی است.  های فراوانبرتری

 یندر  ا، بر این اساس. است یتوجه شایانبازار برنج کامفیروزی دارای اهمیت سطوح مختلف 

و  مدتکوتاه یایار پورفت ییشناسا در آغاز .مورد توجه قرار گرفته است یدو هدف  اصل بررسی

برنج  یفروشخرده ی،فروشسر مزرعه، عمده هاییمتمتقابل و انتقال ق یو اثرگذار بلندمدت

ی فروشخردهسر مزرعه، های ، سرایت نوسان قیمتسپس. استشده یلو تحل یبررس یروزیکامف

   شده است. بررسیبر یکدیگر فروشی برنج کامفیروزی و عمده

 هایبررسییت نوسان و انتقال قیمت در بازار محصوالت کشاورزی تاکنون در زمینه بررسی سرا

(، 1112) گومزشرینواسا و  هایبررسیتوان به که از آن جمله میمختلفی انجام شده است 

( 1111( و زئو و همکاران )1119(، کیم و وارد )1111) مایرزو  بارک(، 1111) لیفرتو  انوئدباکو

(، 1937شرافتمند و باغستانی )(، 1937بهار و علیزاده )پیش هایبررسیدر خارج از کشور و 

( در 1903و اسماعیلی ) رحمانی ( و1931یوسفی متقاعد و مقدسی )(، 1931لیانی و همکاران )

 کلی میان سطوح مختلف صورتبه دهد،ها نشان میبررسینتایج این  مرور. کردداخل کشور اشاره 

برقرار است و در بسیاری از  داریمعنمدت و بلندمدت ارتباط اهبازار محصوالت کشاورزی در کوت

های و نوسان تحت تأثیر تغییرپذیریدر سطوح مختلف بازار موارد قیمت محصوالت کشاورزی 

 تأثیر یارزیابدر زمینه پیشین  شدهانجام هاینتایج بررسی مرور، وجودینا باگیرد. قرار می متقابل

 هایفدهد، در ارتباط با هدر محصوالت کشاورزی نشان میبازانوسان و انتقال قیمت در 

ا توجه برو، انجام نشده است. ازایندر داخل کشور جامعی  بررسیتاکنون  این بررسی شدهتبیین

ین ا ساختارکارایی  برها در سطوح مختلف بازار برنج ایرانی به اهمیت اثرگذاری متقابل قیمت

برنج  تنظیم بازارهای و نوسان قیمت در تشخیص چالش انتقال رسیبرو با عنایت به اهمیت  بازار

. لذا، به صورت مشخص هدف از انجام این مورد توجه قرار گرفت بررسیاین انجام ، تولید داخل

قیمت در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی به سرایت نوسان و انتقال  سازوکارتحلیل  بررسی

  .ج ایرانی استاصلی برن هایرقمعنوان یکی از 

 روش تحقیق

، تصحیح 1منظور تحلیل و ارزیابی چگونگی انتقال قیمت در بازار یک کاال سه رهیافت کلی هوکبه

وجود دارد. در بین این سه رهیافت، رهیافت هوک و تصحیح خطا  9ایو روش آستانه 1خطا

                                           
1  Hoc Method 
2  Error Correction Method 
3  Threshold method 
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 های تصحیح خطاع مدلترین انوااز مهم(. 1111، میراند )کرامون و بیشترین کاربرد را داشته

ای مناسب به گونهروش تصحیح خطا  کاربرد. کرداشاره  1توان به مدل تصحیح خطای برداریمی

زمانی  هایویژگیبا توجه به انتقال قیمت را  سازوکاردهد که ن این اجازه را میبه محققا

رحیمی،  )مقدسی و کنندبررسی متغیرهای قیمت در بازارهای مالی مدت و بلندمدت کوتاه

رود، یبه شمار م یاپو یهاکه جزء مدل یبردار یخطا یحتصح مدل کاربرداری آم ایمبن. (1931

 امکان برداری خطای تصحیح پویایهای مدلمیان متغیرهای اقتصادی است.  1وجود همجمعی

 تصحیح مدل کلی کنند. شکلمی را ایجاد زادرون متغیرهای بین بلندمدت هایرابطه تعیین

 : (1931)نصراللهی و همکاران،  است (1رابطه شماره ) صورت به برداری خطای

(1) 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝑏1∆𝑌𝑡−1 + 𝑏2∆𝑌𝑡−2 +⋯+ 𝑏𝑝−1∆𝑌𝑡−(𝑝−1) + 𝜋𝑌𝑡−𝑝 + 𝑉𝑡 

 

,𝑏1(،  1در رابطه ) 𝑏2, … , 𝑏𝑡−𝑝 های ماتریس𝐾 × 𝐾 هایضریب ∆𝑌  .عبارت است∆𝑌 

𝐾ارهای برد × مزرعه،  های سرشامل قیمت نظر موردمتغیرهای تفاضل مرتبه اول  1

 جزء 𝜇ها، بیانگر تعداد وقفه 𝑝در این رابطه، فروشی برنج کامفیروزی است. فروشی و خردهعمده

بیانگر جمله تصحیح  𝜋𝑌𝑡−𝑝، عبارت همچنینبیانگر اجزای اخالل مدل است.  𝑉𝑡ثابت مدل و 

منظور برآورد مدل تصحیح خطای برداری در تحلیل روابط پویای بین بهمدل است. خطای 

 همجمعی، نظریه بر اساس. شودیید ، بایستی رابطه همجعی بین متغیرها تأیادشدهمتغیرهای 

 در آغاز بررسیلذا، در این . درجه یک ضروری است از الگو یزادرون همه متغیرهای بودن 9ایستا

قیمت برای تشخیص ایستایی و همجمعی متغیرهای  (ADF) 1یافتهولر تعمیمف -از آزمون دیکی

ا استفاده ب یافتهیمتعمدیکی فولر در آزمون . استفاده شد کامفیروزیگانه بازار برنج در سطوح سه

، طول بهینه وقفه هریک از متغیرها تعیین 5کوئین-و حنان 2، آکائیک7بیزین -های شوارتزاز معیار

داده شده است، بیان لگاریتمی  ( نشان1331همیلتون ) هاینتایج بررسینه که در گوهمان. شد

یت درنهاشود. این امر فردی می صورتبهزمانی های دوره های زمانی باعث کاهش نوساندوره

ابد. یری افزایش یتفاضل گبار زمانی پس از یکهای دورهنمایی ایستایی شود که درستباعث می

                                           
1  Vector Error Correction Model (VECM) 
2  Cointegration 
3  Stationarity 
4  Augmented Dickey–Fuller (ADF) Test 
5   Schwartz- Bayesian (SBC) 
6   Akaike (AIC) 
7   Hannan- Quinn (HQC) 
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 موردنظریاز از شکل لگاریتمی متغیرهای موردنمنظور انجام برآوردهای به ررسیبلذا، در این 

 به بررسی 1، با استفاده از آزمون یوهانسونقیمتبررسی ایستایی متغیرهای  پس ازاستفاده شد. 

 آزمون از استفاده دلیلپرداخته شد.  موردنظرمیان متغیرهای  همجمعیرابطه  نبودیا  بود

 از بیش وجود آزمون این که است اینجمعی هم هایآزمون دیگر به سبتنجمعی یوهانسون هم

 روش این از استفادهصورت  در و گرفته نظر در را مدل متغیرهای بینجمعی هم بردار یک

رابطه  ازآنکهپس .(1931پور، )صادقی و جلیل بود خواهند 1مجانبی کارایی دارای هابرآوردکننده

 وجودر سطوح مختلف بازار برنج به تأیید رسید، الزم است همجمعی میان متغیرهای قیمت د

بازار از یکدیگر  این ها دربررسی شده و اثرگذاری و اثرپذیری قیمت این متغیرها بین رابطه علیت

به این  9از روش آزمون علیت گرنجر برای این منظور،(. 1903به اثبات برسد )ابونوری و همدانی، 

با استفاده از رهیافت یوهانسون  ،رآورد مدل تصحیح خطای برداریپس از بمنظور استفاده شد. 

 یتسرا یبررس یبرابراین، افزون برآورد شد. یروزیدر بازار برنج کامف یمتانتقال ق یزانم( 1331)

، 1واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره هایمدل از آن، یلدر بازار برنج و تحل یمتنوسان ق

 در قیمت هایویژگی ازجمله زمان طی شرطی ناهمسانی واریانس یا استفاده شد. بروز نوسان

 قیمت مانند) قیمت میزان تغییرپذیری نوسان، از منظور .دآییم به شمار مالی بازارهای انواع

 به که است( کنندهمصرف قیمت شاخص مانند)معین  شاخص یا( ارز نرخ مانند) نرخ ،(دارایی

 که است این معنی نوسان به . سرایتشودیم بیان معیار افانحر یا واریانس صورتبه طور معمول

های اننوس که یاگونهبه باشد داشته وجودبرنج مختلف بازار  هایسطح در هانوسان بین ارتباطی

 و شود )دوراندیش منتقل بازارآن در سطح دیگر  به بازارقیمت در  یک سطح از تواندبموجود 

 جزء اخالل واریانس که است آن بر فرض مرسوم، صادسنجیاقت الگوهای در(. 1939 همکاران،

 هادوره از برخی زمانی اقتصادی،های دوره از بسیاری ،طورمعمولبهاما  است؛ ثابت نمونه کل در

 این درلذا، . گذارندمی سر پشت اندک هایتغییرپذیری با را هاییدوره و زیاد هاینوسان با را

 7انگل .رسدمنطقی به نظر نمی چندان همسانی واریانس یا واریانس ثابت وجود فرض شرایط

 میانگین شامل زمانهم طوربهکه  الگوهایی توانیم که داد نشان بار نخستین ( برای1301)

 رطیش الگوهای واریانس ناهمسانی به الگوها این .کرد را بررسی هستند شرطی واریانس و شرطی

                                           
1  Johansen Cointegration Test 
2  Asymptotic Efficiency 
3  Granger Causality Test 
4  Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic (MV-GARCH)  
5  Engle 
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 الگوهای در ناهمسانی واریانس رفع در هاآن ساسا که یافتند شهرت (ARCH) 1بازگشت خود

 که است بازگشت این خود شرطی الگوهای واریانس ناهمسانی برتریاست.  نهفته یبررس مورد

ر، نودهد )انگل و کر توضیح خود گذشته اطالعات به توجه با شرطی را واریانس روند تواندمی

 هایرابطهآن در  1نماییابع حداکثر درستو ت ARCHام q(. در حالت کلی، فرایند مرتبه 1337

 (:1902( قابل مشاهده است )ابریشمی و همکاران، 9( و )1)
(1)                                                                               𝜀𝑡|𝜓𝑡−1𝑁(0, ℎ𝑡) 

(1)                                                𝜎𝑡+1|𝑡
2 = ℎ𝑡 = 𝛼0 +∑ 𝛼𝑖𝜀�̂�−1

2 + 𝑣𝑖
𝑞
𝑖=1 

عنوان  با 9فبیرسدور یلهوسبه 1302بازگشت در سال  خود شرطی الگوی واریانس ناهمسانی 

یک  𝜀𝑡، بسط داده شد. اگر (GARCH) 1یافتهیمتعمواریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو 

 در فرایندمجموعه اطالعات موجود  𝜓𝑡محدود باشد و  صورتبهفرایند تصادفی با اعداد حقیقی و 

 شود ( مطرح می7( و )1) هایرابطه صورتبه GARCHزمان باشد، در این صورت الگوی 

 (:   1111)چانگ و لی، 
(9)                                                                               𝜀𝑡|𝜓𝑡−1𝑁(0, ℎ𝑡) 

(1)                                        ℎ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝜀�̂�−1
2 + ∑ 𝛽𝑖ℎ𝑡−𝑖 + 𝑣𝑖

𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 

 یانسوار معادلهمتحرک در  یانگینم یخود همبسته و هم اجزا یهم اجزا GARCH یدر الگو

معرف  t  ،𝛼𝑖جز خطا در دوره  t ،𝜀𝑡در دوره  نسیاوار ℎ𝑡، (7( و )1) هایرابطه. در شوندیظاهر م

 یناهمسان یانسمدل وار .هستند نوسان سرایت تأثیرمعرف  𝛽𝑖و  (شوکتکانه ) سرایت تأثیر

 یانسع واری خود، بلکه تاباز مربع پسماندهای گذشته یتنها تابعنه ،یافتهیمتعم یواتورگرس یشرط

 حیی خطا را توضجمله یانسوار تواندیمدل بهتر م ینرو، اینااز .است یزها نآن یریتأخ یشرط

مدل  گارچ از نوع چندمتغیره، هایمدل انواع از یکی (.1903و همکاران،  یاندهد )کشاورز

BEKK7 زمانهم صورتبهشد و  معرفی 1337کرونر در سال  و انگل توسط بار نخستین است که 

(. 1337 نر،وکر و انگل)د کنمی یبررسد سری از متغیرها را های چنها و تکانهبین نوسان ارتباط

 یبررس یبرا چندمتغیره شرطی ناهمسانی واریانس های، روشبررسی های اینهدفبه  توجه اب

                                           
1  ARCH 
2  Maximum Likelihood 
3  Beiersdorf 
4  GARCH 
5 Baba, Engle, Kraft and Kroner 
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 لمد ازآنجاکه استفاده شد. یروزیبرنج کامفبازار نوسان در سطوح مختلف  یتسرا یلو تحل

 د،آیمی به شمار یافتهتعمیم شرطی واریانس هایمدل خانواده جزو بررسی این در مورداستفاده

 و موسوی)برسد  تأیید به مورداستفاده متغیرهای برای ناهمسانی واریانس اثر وجود بایستی

برای مدل  BEKKروش شد.  استفاده 1باکس لیونگ آزمون از بررسیدر این  (.1937 همکاران،

است )میشرا و همکاران،  آمده( 2) ابطهر یافته درواریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم

1115 :) 
(7)                                               𝐻𝑡 = 𝐶

′𝐶 + 𝐴′𝜀𝑡−1𝜀𝑡−1
′ 𝐴 + 𝐵′𝐻𝑡−1𝐵 

قیمت سر مزرعه برنج شامل ) بررسیدر این  مورداستفاده قیمت گانهبا توجه به متغیرهای سه

 این در ،(فروشی برنج کامفیروزیقیمت خردهو  فروشی برنج کامفیروزیهقیمت عمد، کامفیروزی

3شرطی  کوواریانس یانسوار عبارت از ماتریس 𝐻𝑡رابطه  ×  عبارت از ماتریس Cو  tدر زمان  3

 میزان و هاضریب توان دوم ماتریس Aباشند. ماتریس می (پارامترفراسنجه ) شش با مثلثی پایین

 دوم نیز توان Bماتریس  .کندمی محاسبه را گذشته مجذور خطاهای به رطیش واریانس وابستگی

 واریانس وابسته گذشته مقادیر به شرطی واریانس جاری سطح که و میزانی هاضریب ماتریس

 دارییمعن معرف عرض از مبدأ مدل موردنظر هستند ونیز  C ماتریس د.کنمی گیریاندازه را است

 (. 1931)تهرانی و همکاران،  ندارد یمشخص یرتعب به لحاظ اقتصادی هاآن دارییمعن عدم یا

تحلیل سرایت نوسان قیمت در بازار این محصول  منظوربه بررسیاست که در این  یادآوریالزم به 

log  رابطه صورتبه عایدی که متغیر از (
𝑝𝑡

𝑝𝑡−1

 را میزان قیمت در نسبی تغییر و شودمی تعریف(

های مرتبط با تغییر نوسان ، در تجزیه و تحلیلطورمعمولبهشد؛  استفاده دهد،مینشان 

ا هشوند؛ زیرا آنزمانی مالی ترجیح داده می هایدورهبازدهی نسبت به  هایدورهمتغیرهای مالی، 

  (. 1111سای، کند )تیبر ایستا بودن از یک الگوی تصادفی محض پیروی می افزون

شامل  بررسی ینا های مورد نظر دربرآورد مدل ها وانجام آزمون برای یازموردناطالعات ، یتدرنها

فروشی برنج کامفیروزی فروشی و قیمت خردهسر مزرعه، قیمت عمده زمانی ماهیانه قیمت دورۀ

های سازمان جهاد با مراجعه به آمارنامه 1931تا اسفند  1952برای دوره زمانی فروردین سال 

های مورد نیاز و برآورد مدل ، برای انجام آزمونهمچنین .شدآوری گردفارس کشاورزی استان 

                                           
1 Ljung–Box Test 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_a3VouvWAhVDLVAKHfsxAXgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLjung%25E2%2580%2593Box_test&usg=AOvVaw2l14_y2ygOPBN-W1WKRwdt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_a3VouvWAhVDLVAKHfsxAXgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLjung%25E2%2580%2593Box_test&usg=AOvVaw2l14_y2ygOPBN-W1WKRwdt
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 RATS 9افزار از نرم گارچ چندمتغیرهو برای برآورد مدل  Eviews 9افزار تصحیح خطا از نرم

   .استفاده شد

  نتایج و بحث

یج جدول نتا ( ارائه شده است.1استفاده شده در جدول ) یرهایمتغ یفیتوص یهاآماره یرمقاد

فروشی برنج کامفیروزی میانگین ماهیانه قیمت عمده، یبررس مورد دورهدهد که در ( نشان می1)

درصد بیشتر بوده است. همچنین، میانگین  19در حدود نسبت به قیمت سر مزرعه این محصول 

فروشی آن درصد نسبت به قیمت عمده 0فروشی این محصول در حدود ماهیانه قیمت خرده

درصد  19در حدود نیز فروشی برنج کامفیروزی بوده است. میانگین ماهیانه قیمت خردهبیشتر 

کل ه توان گفت که حاشی. بنابراین، مینسبت به قیمت سر مزرعه این محصول بیشتر بوده است

است. بوده درصد  19میانگین در حدود  طوربهاز سر مزرعه تا سر سفره بازاریابی برنج کامفیروزی 

درصد  19کنندگان به میزان ، قیمت خرید محصول برنج کامفیروزی توسط مصرفیگردعبارتبه

 نسبت به قیمت فروش این محصول توسط تولیدکنندگان بیشتر است. 

 مورداستفادههای آمار توصیفی داده( 1جدول )

 / متغیر آماره
قیمت سر مزرعه برنج 

 )ریال( کامفیروزی

فروشی برنج قیمت عمده

 یال()ر کامفیروزی

فروشی برنج قیمت خرده

 )ریال( کامفیروزی

 19911 11157 10391 میانگین

 11121 13721 15122 انحراف معیار

 57111 23211 21111 بیشینه

 1721 1123 9711 کمینه
 .های تحقیقیافته -1 .سازمان جهاد کشاورزی استان فارس -1: منبع

 رسدیم به نظر یرانی،از انواع برنج ا یکیه عنوان ب یروزیبرنج کامف یبازار هایویژگیبا توجه به 

محصول در سراسر  ینگران افروشان و واسطهعمده یتوجه برا شایان یبازار توان یلکه به دل

 ینا یبرا یرقابت کاف نبود توانو  سو یکاز مناطق کشور از  یاریدر بس یاستان فارس و حت

 شایانبه سبب وجود تنوع  یفروشزار خردهدر با یمتق یشدر افزا یببا محصوالت رق ولمحص

 گردیبیش از محصول  ینا یفروشعمده سود یهحاش یگر،د سویکشور از در توجه محصول برنج 

ه یافتفولر تعمیم -( نتایج آزمون ریشه واحد دیکی1در جدول ) .های بازار این محصول استبخش

فولر  -دیکیفرض صفر آزمون د، ده( نشان می1که نتایج جدول ) طورهمان شده است.ارائه 
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 جهیتوان رد کرد و درنترا نمیدر بازار برنج کامفیروزی قیمت  هاییافته در مورد متغیرتعمیم

فروشی در سطح ایستا نبوده و فروشی و خردههر سه سطح سر مزرعه، عمدهقیمت در  هایمتغیر

 شوند.یری ایستا میتفاضل گبار با یک

  شه واحدنتایج آزمون ری (2جدول )

 متغیر
 آماره آزمون

 )در سطح(

 آماره آزمون 

 (یریتفاضل گ باریک)با 
 ایستایی *ارزش بحرانی

 لگاریتم قیمت سر مزرعه برنج

 (LF)کامفیروزی  
11/9- 03/1- 54/2- I(1) 

فروشی برنج لگاریتم قیمت عمده

 (LW)کامفیروزی 
75/1- 13/0- 54/2- I(1) 

ج فروشی برنلگاریتم قیمت خرده

 (LR)کامفیروزی 
13/1- 42/68- 54/2- I(1) 

 درصد  1در سطح  .*   های تحقیق: یافتهمنبع   

( 9در جدول ) 1مقدار ویژه بیشینهو آزمون  1های آزمون اثرآماره بنا بر یوهانسونروش  یجنتا

حداکثر دو بردار درصد  7در سطح بحرانی د، شوگونه که مالحظه میهمانگزارش شده است. 

 یرهای قیمت در بازار برنج کامفیروزی وجود دارد.متغ ینبمعی جهم

 ( نتایج آزمون همجمعی یوهانسون 3جدول )

 آزمون حداکثر مقدار ویژه آزمون اثر 

 فرضیه

𝐻0 

 فرضیه

𝐻1 
 مقدار بحرانی آماره آزمون مقدار بحرانی آماره آزمون

𝑟 = 0 𝑟 = 1 13/17 13/11 31/51 13/97 

𝑟 ≤ 1 𝑟 = 2 70/11 03/17 07/12 12/11 

𝑟 ≤ 2 𝑟 = 3 15/7 12/3 15/7 12/3 
 های تحقیق : یافتهمنبع

های برای متغیرشده نسبت به قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی بنابراین، بردار همجمعی نرمال

 ( است:5به ترتیب رابطه ) یادشده

(2)                                                       𝐿𝐹𝑡 = −1/11 ∗ 𝐿𝑅𝑡⏟        

(1/19)

+ 1/11 ∗ 𝐿𝑊𝑡⏟      

(1/19)

  

                                           
1  Trace Test Statistic 
2  Maximum Eigenvalue Test Statistic 
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فروشی برنج فروشی و خردههای سر مزرعه، عمده( یک تعادل بلندمدت میان قیمت5رابطه )

 رخمورد انتظار در بازار این محصول  هایهمۀ تعدیل کهیهنگامدهد کامفیروزی را نشان می

بازار برنج کامفیروزی در بلندمدت متناسب با یکدیگر گانه قیمت در متغیرهای سهبنابراین، . دهد

دهد که در سطوح مختلف قیمت بازار برنج کامفیروزی، ( نشان می1نتایج جدول )کنند. تغییر می

به شمار فروشی علت گرنجری قیمت سر مزرعه این محصول فروشی و خردههای عمدهقیمت

فروشی آن و قیمت ت گرنجری قیمت عمدهفروشی این محصول علد. همچنین، قیمت خردهآینمی

 فروشی است.سر مزرعه نیز علت گرنجری قیمت خرده

 ( نتایج آزمون علیت گرنجر در میان سطوح مختلف قیمت در بازار برنج کامفیروزی4جدول )

 آماره والد فرضیه صفر

  :قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی

 13/01*** .رنج کامفیروزی نیستفروشی علت گرنجری قیمت سر مزرعه بقیمت خرده

 15/75*** .فروشی علت گرنجری قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی نیستقیمت عمده

  :فروشی برنج کامفیروزیقیمت عمده

 17/1 .فروشی برنج کامفیروزی نیستقیمت سر مزرعه علت گرنجری قیمت عمده

 7/11** .یروزی نیستفروشی برنج کامففروشی علت گرنجری قیمت عمدهقیمت خرده

  :فروشی برنج کامفیروزیقیمت خرده

 99/3** .فروشی برنج کامفیروزی نیستقیمت سر مزرعه علت گرنجری قیمت خرده

 11/1 .فروشی برنج کامفیروزی نیستفروشی علت گرنجری قیمت خردهقیمت عمده
 درصد 1و  7دار در سطح .  ** و *** به ترتیب معنیهای تحقیق: یافتهمنبع   

گزارش ( 7در جدول )مدت میان متغیرهای قیمت در بازار برنج کامفیروزی نتایج رابطه کوتاه  

  شده است. 

 در بازار برنج کامفیروزی هامیان قیمت VECM مدلمدت ( نتایج برآورد رابطه کوتاه5جدول )

 𝐿𝐹𝑡 ∆𝐿𝑊𝑡 ∆𝐿𝑅𝑡∆ متغیر

𝐸𝐶𝑀 ***10/1- ***11/1- 113/1- 

∆𝐿𝐹𝑡−1 ***1/1- 11/1- *11/1- 

∆𝐿𝑊𝑡−1 **71/1 *11/1- 10/1 

∆𝐿𝑅𝑡−1 110/1 **11/1 **91/1 

𝜇 **11/1 **113/1 **110/1 
 درصد 1و  7، 11دار در سطح * و ** و *** به ترتیب معنی . های تحقیق: یافتهمنبع   
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برای متغیرهای قیمت سر مزرعه و  (ECM) ضریب تصحیح خطا شودیطور که مالحظه مهمان

فروشی این محصول برای قیمت خرده لیو بودهدار فروشی برنج کامفیروزی معنیقیمت عمده

در  نظامباشد،  یکاز  ترکوچکآن  قدر مطلقو  یمنف ECMیب اگر ضر دار نیست.معنی

ای به الگو مدت تکانهدر کوتاهاگر  یاکه آ مسئله ینا یبرای بررسلذا،  رسد.یممدت به تعادل کوتاه

شود. بنابراین، استفاده می ECMیب از ضر ید،بلندمدت به تعادل خواهد رس در نظاموارد شود، 

فروشی برنج های سر مزرعه و عمدهقیمترابطه ای به دهد که اگر تکانه( نشان می7نتایج جدول )

ماه عدم تعادل ایجادشده  9/0و  7/7زمان مدتپس از گذشت به ترتیب کامفیروزی وارد شود، 

داری ضریب تصحیح خطا برای ، عدم معنیوجودینبااد. شوه سمت تعادل بلندمدت تعدیل میب

، ای به این رابطه وارد شوددهد که اگر تکانهفروشی برنج کامفیروزی نشان میرابطه قیمت خرده

 . دایجاد نخواهد شمدت به سمت بلندمدت از کوتاهداری معنیتعدیل 

قیمت  هایمدت، متغیر وقفه تغییرپذیریدر کوتاهدهد که ( همچنین نشان می7نتایج جدول )

. داردسر مزرعه برنج کامفیروزی تأثیر منفی بر رفتار قیمت در بازار سر مزرعه این محصول 

با تغییرات و افزایش قیمت سر مزرعه برنج مدت در کوتاهدهد که بنابراین، این موضوع نشان می

براین، افزایش قیمت سر مزرعه برنج افزونیابد. در یک دوره، در دوره بعدی قیمت آن کاهش می

، همچنین .فروشی آن نخواهد داشتداری بر قیمت عمدهتأثیر معنیدر یک دوره، کامفیروزی 

مدت باعث کاهش قیمت در یک دوره در کوتاهسر مزرعه در بخش کامفیروز افزایش قیمت برنج 

رسد که تقاضای سر مزرعه برنج لذا، به نظر می شود.شی این محصول در دوره بعدی میفروخرده

های تولید پذیر بوده و با افزایش قیمت این محصول در محلمدت کششکامفیروزی در کوتاه

باعث تعدیل قیمت  یتدرنهایابد و آن در دوره بعد کاهش میکلی در یک دوره، تقاضای محصول 

کافی  انتوکامفیروزی  شالیکاراندهد که بنابراین، این نتایج نشان مید. شومی نیزآن سر مزرعه 

دول ، با توجه به نتایج جبراینافزون. را ندارندهای بازار این محصول برای اثرگذاری مثبت بر قیمت

. کامفیروزی وجود دارد فروشی برنجپیرامون قیمت عمده همسانی نسبتبه(، تحلیل 7)

پذیر فروشان این محصول نیز کششتقاضای برنج از عمده، آمدهدستبهنتایج  بنا بر، یگردعبارتبه

ی فروشمدت، قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی در کوتاهبا افزایش قیمت عمده چراکه؛ است

رد. گیدار قرار نمیتحت تأثیر معنینیز فروشی آن یابد و قیمت خردهآن در دوره بعد کاهش می

 اثرگذاری توانترین دالیل این موضوع را بایستی در رسد که یکی از مهمبه نظر می رو،ازاین

نسبت به خریداران عمده و بر قیمت این محصول بیشتر خریداران نهایی برنج کامفیروزی 
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فروشی پذیر بودن تقاضای عمدهرسد که کششبا توجه به این نتایج، به نظر میدانست.  شالیکاران

خارجی برنج در  ویژهبهن محصول را بایستی در وجود محصوالت رقیب داخلی و و سر مزرعه ای

قاضای شود که تباعث میزیاد در بازار برنج  نسبتبههای جانشین، وجود دیگریانببهبازار دانست. 

ند پذیر باشد. هرچدر این دو سطح کششبرنج ایرانی  هایرقمیکی از  عنوانبهبرنج کامفیروزی 

نظر  ناپذیر بهکشش بررسیفروشی برنج کامفیروزی با توجه به نتایج این خرده که تقاضای

 رسد.می

فروشی برنج دهد که با افزایش قیمت عمده( نشان می7غم آنچه گفته شد، نتایج جدول )به ر 

حال، افزایش قیمت یندرعیابد؛ مدت، قیمت سر مزرعه آن نیز افزایش میکامفیروزی در کوتاه

 ،براینافزون. داری بر قیمت سر مزرعه آن نخواهد داشتی این محصول تأثیر معنیفروشخرده

فروشی مستقیم باعث افزایش قیمت عمده صورتبهفروشی برنج کامفیروزی افزایش قیمت خرده

باعث افزایش قیمت  عاملیهر گیری کرد که اگر توان نتیجهمیرو، ازاین. شوداین محصول می

یدکننده ولکشاورزان ت داری برایمعنی سودمستقیم  صورتبه، شودکامفیروزی فروشی برنج خرده

روشی فافزایش قیمت عمده در تولیدکنندگان برنج کامفیروزی سودو  داشتاین محصول نخواهد 

 پرشمار مرکزهایدر وجود  یستیموضوع را با ینا یعلت اصل شود.این محصول خالصه می

از  یاریدر سراسر استان فارس و بس یروزیبرنج کامففروش  خرید و یگرو واسطه یفروشعمده

 زیها و نفروشان و واسطهعمده یبرا یبازار توان یشافزا ینهموضوع زم ینمناطق کشور دانست. ا

عمده  آنکه یلبه دل یگر،د. به عبارت دکنیم یتسود آنان را به شدت تقو یهحاش یشافزازمینه 

 توانوجود  یلبه دل پذیرد،یها صورت مفروشان و واسطههمحصول از کشاورزان توسط عمد یدخر

 شالیکاران توسطمحصول  فروش یمتق یشامکان افزا ،گرهافروشان و واسطهعمده یبرا یبازار

 یو به کند یزمان یهامحدود خواهد بود و با وقفه یاربس یفروشخرده یمتق یشدر هنگام افزا

ر مزرعه به س یفروشاز بازار خرده یمتگفت که انتقال ق توانیم ،به عبارت دیگر. پذیردیصورت م

 توانوجود  یلکه به دل ددهیم رخ یفروشبازار عمده مسیرو از  یممستق یرتنها به صورت غ

 .ددهیم رخ یزمان یرتأخبا کم و  یارامر با سرعت بس ینا لمحصو ینا یعتوز ینهدر زم یگرواسطه

 (1331) یوهانسون یافتبر اساس رهدر بازار برنج کامفیروزی میزان انتقال قیمت نتایج مربوط به 

 گزارش شده است. ( 1و شکل )( 2جدول ) در
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 ( انتقال قیمت در بازار برنج کامفیروزی6جدول )

 آماره والد تأثیر نهایی فرضیه صفر

   :قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی

 111/1 117/1 ود.شمنتقل میرنج کامفیروزی قیمت سر مزرعه ب بهفروشی قیمت خرده هایتغییرپذیری

 17/17*** 95/1 ود.شمنتقل میقیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی  بهفروشی قیمت عمده هایتغییرپذیری

   :فروشی برنج کامفیروزیقیمت عمده

 10/1 -11/1 ود.شمنتقل میفروشی برنج کامفیروزی قیمت عمده بهقیمت سر مزرعه  هایتغییرپذیری

 11/11*** 92/1 شود.منتقل میفروشی برنج کامفیروزی قیمت عمده بهفروشی قیمت خرده هایتغییرپذیری

   :فروشی برنج کامفیروزیقیمت خرده

 00/9** -10/1 ود.شمنتقل میفروشی برنج کامفیروزی قیمت خرده بهقیمت سر مزرعه  هایتغییرپذیری

 22/1 17/1 شود.منتقل میفروشی برنج کامفیروزی یمت خردهق بهفروشی قیمت عمده هایتغییرپذیری
 درصد 1و  7دار در سطح .  ** و *** به ترتیب معنیهای تحقیق: یافتهمنبع

انتقال قیمت تنها از  ،بازار برنج کامفیروزیدهد که در نشان می( 1و شکل )( 2تایج جدول )ن

فروشی و از سطح سر مزرعه به ه عمدهفروشی بفروشی به سر مزرعه، از سطح خردهسطح عمده

با افزایش قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی، قیمت  به صورت مشخص د.دهرخ میفروشی خرده

توان به امکان عرضه مستقیم یابد. از دالیل این موضوع میفروشی آن در دوره بعد کاهش میخرده

در بسیاری از نقاط شمال و اص به صورت خفروشی آن این محصول از بازار سر مزرعه به خرده

 .کردمرکز استان فارس اشاره 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

فیروزی بازار برنج کام تراز سطوح پایینمثبت کلی انتقال قیمت  صورتبه شود کهمشاهده می لذا،

تر بازار برنج دیگر، افزایش قیمت در سطوح پایین سویاز . ددهرخ نمیه سطوح باالی آن ب

 یدارااین موضوع از این جهت بازار است.  این زایش قیمت در سطوح باالترکامفیروزی معلول اف

 انتقال قیمت در بازار برنج کامفیروزیچرخه ( 1شکل )
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دهد در بازار برنج کامفیروزی امکان اثرگذاری بر قیمت نهایی برنج در اهمیت است که نشان می

ذاری اثرگفروشان و تولیدکنندگان این محصول یا وجود ندارد و یا فروشی از سوی عمدهبازار خرده

 شود. آن می نهاییقیمت  باعث کاهشآنان 

امفیروزی کرسد که تولیدکنندگان برنج به نظر می ،به وجود تنوع زیاد در بازار برنجلذا، با توجه 

 انواع قیمت نهایی هایتحت تأثیر تغییرپذیری یرمستقیمغ صورتبهفروشان این محصول و عمده

 عنوانهبراین، در بازار برنج کامفیروزی بنابگیرند. قرار میدر بازار برنج کشور داخلی و خارجی برنج 

تقارن در انتقال قیمت از سطوح پایین و باالی  نبودبرنج ایرانی، یک  هایرقمترین یکی از معروف

قیمت  دهد که افزایشنشان می بررسی، نتایج این یگردعبارتبهیکدیگر وجود دارد.  سمت بازار به

 ودمندیسیک علت در افزایش  عنوانبهزار بیش از آنکه با ترپایینتقاضای برنج ایرانی در سطوح 

، معلول افزایش قیمت در سطوح باالتر کندموجود در زنجیره تأمین آن ایفای نقش  هایعامل

تشکیل زنجیره مناسب در بازار برنج  نبود زمینهنتایج پیشین،  با توجهلذا،  بازار برنج است.

ن تریمهم ازجملهاین زنجیره را بایستی  هایبرتریو  سودمندیبرخورداری از  برایکامفیروزی 

و  داخلی های برنجرقموجود مازاد عرضه و تنوع  واسطهبهکارایی بازار برنج در کشور  هایکاستی

 برنج وارداتی های پر شماررقمرسد که وجود در این رابطه، به نظر میدر این بازار دانست. خارجی 

رقابت  وانتشود که ج تولید داخل در بازار برنج کشور باعث مینسبت به برن پایینهای با قیمت

 هایعاملفروشی در مقایسه با برنج وارداتی به سبب محصول برنج کامفیروزی در بازار خرده

بارت دیگر، گیرد. به عنقرار  مناسب یرقیمتی مرتبط با تولید و توزیع داخلی این محصول تحت تأث

 بیش از آنکه وابسته به افزایش قیمت فروشی این محصولت خردهقیم افزایشرسد که به نظر می

گر دی هایرقمفروشی قیمت خرده هایمزرعه آن باشد، وابسته به تغییرپذیریفروشی و سرعمده

 برنج در بازار برنج کشور است. 

 ر بازارد تولیدکنندگانفروشی به سمت ، با توجه به انتقال قیمت مثبت از سطح عمدهحالدرعین

مت قیهای تغییرپذیریسر مزرعه با و وجود ارتباط مستقیم تغییر قیمت برنج کامفیروزی 

ش رسد که افزایهای بازار برنج ایرانی، به نظر مییکی از نمونه عنوانبه بازاراین فروشی در عمده

از  صیانتباعث فروشی عمدهدر بخش برنج داخلی  تنظیم بازارهای دولت در امر تمرکز سیاست

فرض صفر  (،5با توجه به نتایج جدول ) تولیدکنندگان برنج ایرانی خواهد شد. درآمد و سود

 وجود خودهمبستگی ،با رد شدن فرض صفرلذا،  ؛خودهمبستگی است نبودآزمون لیونگ باکس 

در  وقفه نهاییاست که  یادآوریالزم به  .شودمیناهمسانی در متغیرها تأیید  واریانس یجهدرنتو 
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است که به دلیل رعایت اختصار،  92برابر  ارزیابیبرای آزمون لیونگ باکس در این  شدهتهگرفنظر 

( 1های )( و شکل0رو، در جدول )ازاینگزارش شده است.  11در اینجا نتایج این آزمون تا وقفه 

مختلف بازار برنج کامفیروزی گزارش  هایسطحسرایت نوسان قیمت در مربوط به نتایج  (9و )

 ست. شده ا

 قیمت در بازار برنج کامفیروزی درآمدبرای نتایج آزمون لیونگ باکس ( 7جدول )

 فروشیقیمت خرده فروشیقیمت عمده قیمت سر مزرعه 

 Q P-Value آماره Q P-Value آماره Q P-Value آماره وقفه

1 0/7 112/1 1/1 12/1 1/12 111/1 

1 1/3 113/1 1/5 111/1 1/99 111/1 

9 7/17 111/1 1/11 117/1 3/99 111/1 

1 0/17 119/1 2/11 119/1 3/99 111/1 

7 9/15 111/1 13/12 115/1 3/99 111/1 

2 1/15 110/1 1/12 119/1 1/91 111/1 

5 1/15 117/1 1/12 111/1 1/95 111/1 

0 1/15 112/1 2/12 199/1 9/90 111/1 

3 7/10 113/1 7/15 111/1 0/90 111/1 

11 9/11 119/1 0/15 175/1 3/90 111/1 

 های تحقیق : یافتهمنبع

فروشی برنج کامفیروزی بر گذشته بازار خردههای دهد که تکانه( نشان می0جدول ) نتایج

شود. در این بازار می درآمدنوسان های جاری این بازار اثرگذار است و باعث تأثیر مثبت بر نوسان

های هتکان رخدادشی برنج کامفیروزی در هر دوره وابسته به فروهای بازار خردهلذا، بخشی از نوسان

 در همین بازار است.  گذشتهدوره 

 ( سرایت نوسان قیمت در بازار برنج کامفیروزی8جدول )

 tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

C(R,R) 111/1 119/1 ***79/9 

C(W,R) 111/1 111/1 ***59/1 

C(W,W) 119/1 111/1 ***13/9 

C(F,R) 111/1 117/1 **17/1 

C(F,W) 111/1 111/1 ***11/3 

C(F,F) 1111111/1 111/1 11111/1 

A(R,R) 111/1 121/1 **10/1 
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 ( سرایت نوسان قیمت در بازار برنج کامفیروزی8جدول )ادامه 

A(R,W) 711/1- 132/1 ***21/1- 

A(R,F) 151/1 113/1 13/1 

A(W,R) 173/1 133/1 73/1 

A(W,W) 012/1 111/1 ***15/2 

A(W,F) 111/1 132/1 19/1 

A(F,R) 111/1- 177/1 51/1- 

A(F,W) 111/1- 170/1 13/1- 

A(F,F) 109/1 113/1 *25/1 

B(R,R) 713/1 101/1 ***11/9 

B(R,W) 957/1 112/1 *27/1 

B(R,F) 172/1- 171/1 *01/1- 

B(W,R) 121/1- 112/1 *55/1- 

B(W,W) 921/1 123/1 **19/1 

B(W,F) 911/1 157/1 13/1 

B(F,R) 135/1 121/1 *01/1 

B(F,W) 101/1 112/1 11/1 

B(F,F) 717/1 113/1 **11/1 

 درصد 1و  7، 11دار در سطح .  * و ** و *** به ترتیب معنیهای تحقیق: یافتهمنبع   

 فروشی برنج کامفیروزیههای گذشته در بازار خردایجاد تکانه دهد که، نتایج نشان میحالنیدرع

 های جاری، نوسانوجودنیباافروشی این محصول تأثیر منفی دارد. های جاری بازار عمدهبر نوسان

ی فروشهای گذشته بازار خردهداری از تکانهدر بازار سر مزرعه برنج کامفیروزی اثرپذیری معنی

فروشی برنج در بازار خرده نهتکاشود که ایجاد یک (، مشاهده می1با توجه به شکل ) ندارد.

شود. لذا، به فروشی این محصول میدر بازار عمده درآمدهاکامفیروزی باعث کاهش نوسان در 

همچون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت و یا افزایش  هاییاعمال سیاسترسد که نظر می

روشی فدر بازار خرده ای مثبتهتکانهخود را در قالب تأثیر که تعرفه واردات این محصول در کشور 

 شود.فروشان برنج کامفیروزی برای عمده ثبات درآمدیباعث ایجاد تواند می ،سازدمینمایان 

 های حمایت از قیمت برنجتر به آن اشاره شد، اعمال سیاستبنابراین، با توجه به آنچه که پیش

بر آنکه باعث افزایش  افزون برداشت در فصل برنج ممنوعیت وارداتاعمال تولید داخل همچون 

ایین پ هایسطحشود، زمینه انتقال قیمت از میدر سطوح مختلف بازار قیمت برنج کامفیروزی 

ایجاد  حال،درعین. دسازت این محصول را نیز فراهم میانتقال قیم سازوکاربه باالی بازار و تقویت 
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های بازار سر مزرعه و ری بر نوساندافروشی برنج کامفیروزی تأثیر معنیدر بازار عمده تکانه

در بازار سر مزرعه برنج  جادشدهیاهای براین، تکانهفروشی این محصول ندارد. افزوندهخر

خود این بازار اثرگذار  درآمدیهای فروشی آن تنها بر نوسانکامفیروزی نیز همچون بازار عمده

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازار برنج کامفیروزیسطوح مختلف در قیمت تکانه بر نوسان بروز ( تأثیر 2شکل )

فروشی برنج کامفیروزی به بازار در بازار خرده جادشدهیاهای دهد که نوسان( نشان می9شکل )

در  جادشدهیاکند. بر این اساس، نوسان فروشی و سر مزرعه این محصول سرایت میعمده

در خود این بازار  فزایش نوسانفروشی برنج کامفیروزی در یک دوره باعث ابازار خرده درآمدهای

رغم داشتن سرریز این بازار به  درآمدهایدر  جادشدهیا، نوسان حالنیدرعشود؛ در دوره بعد می

برنج  تولیدکنندگان درآمدیهای فروشی، تأثیر منفی بر نوسانبازار عمده درآمدیمثبت بر نوسان 

 کامفیروزی خواهد داشت.

 

 

 

 

 
 

 

 

 یروزیدر سطوح مختلف بازار برنج کامف قیمت نوسان یتسرا( 3شکل )



 79تحلیل سرایت نوسان...   

نبود  شود که ارتباط مستقیمی میان( به خوبی مشاهده می9( و )1های )با مقایسه شکللذا، 

ی نوسان در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروز سرایت مثبت نیز نبود زمینهانتقال قیمت و  زمینه

دهد که در هر دو سطحی از بازار این ن مینشا بررسیوجود دارد. به عبارت دیگر، نتایج این 

 خواهد بود. دور از انتظار در آن دو سطح نوسان  افزایش، ندهد رخمحصول که انتقال قیمت 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ریزی سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی طرح ارزیابیتحلیل و  هدف با بررسیاین 

زمانی ماهیانه بلندمدت  دورۀموردی از اطالعات و آمار  صورتبه، و اجرا شد. به این منظور

برنج  هایرقمترین از مهمفروشی برنج کامفیروزی هدفروشی و خرهای سر مزرعه، عمدهقیمت

کلی  صورتبه بررسینتایج این استفاده شد. از جهت کیفیت عطر و طعم و کمیت عرضه ایرانی 

فروشی در فروشی و خردههای سر مزرعه، عمدهمیان قیمت بلندمدت تعادلیک  ،دهدنشان می

بازار در بلندمدت متناسب با این گانه قیمت در و متغیرهای سه وجود دارد بازار برنج کامفیروزی

تقال ان مدتدر کوتاهدهد که نشان می بررسی، نتایج این حالیندرع کنند.یکدیگر تغییر می

و  دهدنمی رخبازار برنج کامفیروزی به سطوح باالی آن از سطوح پایین قیمت در  مثبت قیمت

کافی برای اثرگذاری مثبت بر قیمت  دارای توانمشخص تولیدکنندگان این محصول  صورتبه

یین دیگر، افزایش قیمت در سطوح پا سوی. از نهایی برنج کامفیروزی در بازار برنج کشور نیستند

خاص معلول افزایش قیمت  صورتبهو  وح باالترت در سطبازار این محصول معلول افزایش قیم

رسد به نظر میموجودی برنج در کشور  میزانبا توجه به ارتباط قیمت و لذا،  است. فروشیخرده

اشی از نقیمتی  اند در معرض تهدیدهایتوایرانی در کشور میقیمت برنج  دگرگونیکه تغییر و 

ج که واردات برنرسد در این رابطه، به نظر می. دتعادل در بازار این محصول قرار گیر نبود زمینه

 شودیتنوع محصول در بازار باعث م یجادو ا یبرنج داخل یمتکمتر نسبت به ق هاییمتبه سبب ق

قابت ر توانخل در بازار برنج کشور محدودتر شود. لذا، کاهش اد یدبرنج تول یرقابت برا توانکه 

 امفیروزیکبرنج  یفروشخرده یمتق یشکه افزا شودیباعث منیز سبب  ینبه ا یروزیبرنج کامف

ب باشد، مناس یابیبازار یندفرا یکبازار در  یینپا هایسطحاز  یمتاز آنکه به علت انتقال ق یشب

 مؤثر بر آن از جمله هایعاملو برنج در کل بازار برنج در کشور  یمتق هایتغییرپذیریبه علت 

 د.دهمیرخ مازاد عرضه یا تقاضای این محصول 
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بود نانتقال قیمت و  نبود زمینهارتباط مستقیم میان یک دهد که نتایج نشان میبراین، افزون

ج لذا، با توجه به نتای. وجود دارد کامفیروزیدر سطوح مختلف برنج  درآمدهافزایش نوسان ا زمینه

های دولت تشود که سیاسمی تاکیدبرنج داخلی  کنندگانحمایت از تولید منظوربه، این بررسی

تمرکز م آنزنجیره تأمین فروشی عمده حلقهدر  ویژه صورتبهو این محصول  تنظیم بازار زمینهدر 

این  ازارو کاراتر شدن ب ینتأم جیرهزن بهبود یبرا یبسترساز، بررسینتایج این  بنا بر زیرا؛ شود

 ایانیپ عرضهو  زینآغافروشی به عنوان واسطه اصلی میان عرضه محصول با تمرکز بر حلقه عمده

من ، ضدهدینشان م بررسی ینا یجنتابه بیان دیگر،  رسد.تر به نظر میناسبتاین محصول م

 هایی درتغییرپذیریبرنج کامفیروزی با رابطه مستقیم باعث  یفروشعمده یمتق یاز طرف اینکه

 هایرپذیریتغی یرتحت تأث یفروشعمده درآمدهایو  یمتق ،شودمی این محصولسرمزرعه  یمتق

و  یمتقبه هر نحوی که  یدر صورت ین،. بنابراگیردنیز قرار می یفروشبازار خرده یهاو نوسان

 کاهشفروشی قیمت در بازار خردهیا تغییر بروز نوسان  در نتیجه فروشیدهدرآمد در بازار عم

بازار  یمتنظ یهایاستستمرکز  ین،خواهد شد. بنابرانیز  یدکنندگانباعث کاهش درآمد تول ،یابد

 جبازار برن یعرضه و تقاضا تعدیل مناسبدر کنار  یفروشعمده قیمت حمایت از زمینهدولت در 

که  رسدنظر میبه براین، افزون خواهد شد.نیز داخلی نندگان یدکتول درآمد و سودباعث بهبود 

ج در کشور نیز در گری برنفروشی و واسطهبازار عمدههای قانونی بر و ایجاد نظارتدهی مانزسا

رنج تولیدکنندگان ب درآمد و سودکنار افزایش کارایی زنجیره تأمین این بازار باعث خواهد شد تا 

ویژه در هنگام افزایش هباجزای بازار این محصول  دیگر درآمدهایکامفیروزی متناسب با افزایش 

 .رود باالفروشی های خردهقیمت

 ها:منبع

ثباتی قیمت یب بینییشپ یهامدل(. ارزیابی عملکرد 1902. )ی یانا،آر ح.، مهرآرا، م.، یشمی،ابر

 .1-11، ص 50نفت، شماره 
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 .مطلوب براى جامعه ایرانى. قم: اندیشه ماندگار
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