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تحلیل سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی
(مطالعه موردی :رقم کامفیروزی)
علیرضا علیپور ،سید حبیباهلل موسوی ،رهام رحمانی
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چكیده
قیمت مبادله برنج بهعنوان یک مؤلفه اصلی ،پل ارتباطی میان بخشهای مختلف بازار این محصول است که عامل
اصلی در تعیین سطح درآمد کشاورزان ،مبادلهکنندگان و عرضهکنندگان نهایی آن به شمار میآید .بنابراین ،تحلیل
و بررسی تأثیر متقابل قیمتها بر یکدیگر در سطوح مختلف بازار برنج دارای اهمیت است .در این بررسی ،با استفاده
از آمار دورۀ (سری) زمانی ماهیانه قیمتها در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی در بازه زمانی فروردین  6731تا
اسفند  6731و با بهکارگیری مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره و تصحیح خطای برداری بهصورت
موردی به تحلیل و ارزیابی سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی پرداخته شد .نتایج نشان داد ،بهصورت
کلی ،در کوتاهمدت انتقال قیمت مثبت از سطوح پایینتر بازار برنج کامفیروزی به سطوح باالتر آن رخ نمیدهد و
بهصورت ویژه تولیدکنندگان این محصول توان کافی برای اثرگذاری مثبت بر قیمت برنج کامفیروزی در بازار برنج
کشور نداشتهاند .افزونبراین ،نتایج نشان داد ،یک ارتباط مستقیم میان نبود زمینه انتقال قیمت و نیز نبود زمینه
افزایش نوسان درآمد در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی وجود دارد .در نهایت ،بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان
برنج کامفیروزی پیشنهاد شد که سیاستهای تنظیم بازار دولت بر حمایت از قیمت عمدهفروشی این محصول و
تعدیل مناسب عرضه و تقاضای بازار متمرکز شود.
طبقهبندی L11, C22 :JEL

واژگان کلیدی :برنج کامفیروزی ،انتقال قیمت ،سرایت نوسان قیمت ،مدل واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره
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مقدمه
محصول برنج پس از نان مهمترین ماده غذایی در سبد تغذیه خانوارهای ایرانی است که دارای
اهمیت زیادی در جهت دستیابی افراد جامعه به امنیت غذایی به شمار میآید .بنا بر آمارهای
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سرانه مصرف برنج در ایران حدود  111گرم در روز
است (دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکى.)1931 ،
لذا ،با عنایت به آمارهای مربوط به جمعیت کشور ،1میانگین نیاز سالیانه برنج مصرفی در جامعه
ایرانی در طول سالهای اخیر ( )1931-1931در حدود  1میلیون و  011هزار تن بوده است.
این در حالی است که بنا بر آمارهای وزارت جهاد کشاورزی ،میانگین سالیانه تولید برنج در کشور
در طول این سالها در حدود  1میلیون و  101هزار تن بوده است .بنابراین ،با توجه به آمارهای
یادشده ،در هر سال بایستی بهطور میانگین در حدود  10درصد از برنج مصرفی کشور از محل
واردات تأمین شود .بااینوجود ،بررسی آمارنامههای واردات و صادرات وزارت جهاد کشاورزی
نشان میدهد که در طول این سالها میانگین واردات برنج کشور بیش از  1میلیون و  111هزار
تن در سال بوده است .این رقم بیش از  11درصد نیاز مصرفی برنج در کشور را تشکیل میدهد.
ازاینرو ،به نظر میرسد ادامه روند واردات بیرویه برنج در کشور باعث شود کارایی بازار این
محصول بیشازپیش دچار اختالل شود .ازجمله دالیل ناکارایی بازار برنج نوسان و بیثباتی قیمت
عرضه و تقاضای این محصول است .بنابراین ،تالش در جهت بهبود کارایی سازوکار قیمت در بازار
محصول برنج تأثیر فراوانی در حل چالشهای موجود در فرایند تنظیم بازار و کارا کردن نظام
بازاریابی این محصول دارد (مقدسی و نوروزی.)1903 ،
قیمت دریافتی برنج توسط شالیکاران ازجمله کلیدیترین عاملهای مؤثر بر تصمیمگیریهای
آنان به شمار میآید؛ چراکه قیمت مبادله برنج بهعنوان یک مؤلفه اصلی ،پل ارتباطی میان
بخشهای مختلف بازار برنج است که باعث ایجاد نشانه و زمینههایی برای تصمیمسازی
تولیدکنندگان برنج برای تخصیص منبعهای محدود آنان به تولید این محصول میشود (مقدسی
و رحیمی .)1931 ،ازاینرو ،به نظر میرسد که با ایجاد تغییر و نوسان در قیمت عرضه برنج در
کشور ،میزان عرضه برنج نیز دچار تغییر و نوسان میشود و درنهایت تعادل بازار این محصول را
متأثر میسازد .بنابراین ،بررسی عاملهای مؤثر بر ایجاد تغییر و نوسان در قیمت سر مزرعه برنج
 1بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران ،جمعیت کشور در بازه زمانی  1931-1931با نرخ رشد متوسط  1/11درصد در هر
سال از حدود  57میلیون نفر به حدود  53میلیون نفر رسیده است.
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ایرانی اهمیت بسیاری دارد .در میان عاملهای مختلف اثرگذار بر تغییر و نوسان قیمت عرضه
برنج ایرانی توسط شالیکاران ،قیمتهای عمدهفروشی 1و خردهفروشی 1برنج اهمیت شایان توجهی
دارند .از سوی دیگر ،تأثیر متقابل قیمت سر مزرعه 9برنج بر قیمتهای خردهفروشی و
عمدهفروشی این محصول و اثرگذاری آن بر تعادل عرضه و تقاضا در بازار برنج نیز بسیار اهمیت
دارد (پیشبهار و علیزاده .)1937 ،لذا ،به نظر میرسد که قیمتها مهمترین عامل تعیینکننده
سطح درآمد کشاورزان ،مبادلهکنندگان و عرضهکنندگان نهایی محصوالت کشاورزی است.
افزونبراین ،ارتباط میان قیمتها در سطوح مختلف بازار محصوالت کشاورزی شاخصی از کارایی
عاملهای عرضه و تقاضا در بازار و درنتیجه رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است .لذا ،تحلیل
رفتار نوسان و انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار محصوالت کشاورزی همچون محصول برنج
از جهت مساعدت در امور سیاستگذاریهای مرتبط با بخش کشاورزی بسیار با اهمیت است .با
توجه به آنچه گفته شد ،در این بررسی با استفاده از آمار دورۀ زمانی قیمتها در سطوح مختلف
بازار برنج کامفیروزی شامل قیمتهای سر مزرعه ،عمدهفروشی و خردهفروشی ،بهصورت موردی
به تحلیل و بررسی سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی پرداخته شده است .برنج
کامفیروزی یکی از معروفترین رقمهای برنج ایرانی از جهت عطر ،طعم و کیفیت پخت به شمار
میآید که در بخش کامفیروز شهرستان مرودشت در استان فارس تولید و کشت میشود .بنا بر
آخرین آمار موجود ،استان فارس ازنظر تولید برنج و سطح زیر کشت آن در کشور مقام پنجم را
به خود اختصاص داده است (وزارت جهاد کشاورزی .)1931 ،همچنین ،شهرستان مرودشت با
بیش از  11هزار و  711هکتار سطح زیر کشت برنج ،در میان مناطق تولید برنج در استان فارس
مقام نخست را به خود اختصاص داده است که بخش عمده اراضی کشت برنج در این شهرستان
در منطقه کامفیروز قرار دارد(مرکز آمار ایران .)1939 ،بایستی خاطرنشان کرد که به دلیل وجود
مشکل کمآبی در کشور ،سیاستگذاری دولت در زمینه تولید داخلی برنج به این صورت طراحی
شده است که کشت برنج به مرور به استان های شمالی کشور انتقال پیدا کند .در عین حال ،در
منطقه کامفیروز به دلیل نبود کشت جایگزین مناسب برای محصول برنج ،همچنان شغل اصلی
بسیاری از مردم شالیکاری است و کارخانههای برنجکوبی زیادی نیز در این منطقه وجود دارد.
بنابراین ،تولید و تجارت این محصول از ابعاد اقتصادی و اجتماعی در این منطقه همچنان دارای
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برتریهای فراوان است .بنابراین ،تحلیل کارایی سازوکار انتقال قیمت و سرایت نوسان قیمت در
سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی دارای اهمیت شایان توجهی است .بر این اساس ،در این
بررسی دو هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته است .در آغاز شناسایی رفتار پویای کوتاهمدت و
بلندمدت و اثرگذاری متقابل و انتقال قیمتهای سر مزرعه ،عمدهفروشی ،خردهفروشی برنج
کامفیروزی بررسی و تحلیل شدهاست .سپس ،سرایت نوسان قیمتهای سر مزرعه ،خردهفروشی
و عمدهفروشی برنج کامفیروزی بر یکدیگر بررسی شده است.
در زمینه بررسی سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار محصوالت کشاورزی تاکنون بررسیهای
مختلفی انجام شده است که از آن جمله میتوان به بررسیهای شرینواسا و گومز (،)1112
باکوئدانو و لیفرت ( ،)1111بارک و مایرز ( ،)1111کیم و وارد ( )1119و زئو و همکاران ()1111
در خارج از کشور و بررسیهای پیشبهار و علیزاده ( ،)1937شرافتمند و باغستانی (،)1937
لیانی و همکاران ( ،)1931یوسفی متقاعد و مقدسی ( )1931و رحمانی و اسماعیلی ( )1903در
داخل کشور اشاره کرد .مرور نتایج این بررسیها نشان میدهد ،بهصورت کلی میان سطوح مختلف
بازار محصوالت کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت ارتباط معنیدار برقرار است و در بسیاری از
موارد قیمت محصوالت کشاورزی در سطوح مختلف بازار تحت تأثیر تغییرپذیری و نوسانهای
متقابل قرار میگیرد .با اینوجود ،مرور نتایج بررسیهای انجامشده پیشین در زمینه ارزیابی تأثیر
نوسان و انتقال قیمت در بازار محصوالت کشاورزی نشان میدهد ،در ارتباط با هدفهای
تبیینشده این بررسی تاکنون بررسی جامعی در داخل کشور انجام نشده است .ازاینرو ،با توجه
به اهمیت اثرگذاری متقابل قیمتها در سطوح مختلف بازار برنج ایرانی بر کارایی ساختار این
بازار و با عنایت به اهمیت بررسی انتقال و نوسان قیمت در تشخیص چالشهای تنظیم بازار برنج
تولید داخل ،انجام این بررسی مورد توجه قرار گرفت .لذا ،به صورت مشخص هدف از انجام این
بررسی تحلیل سازوکار سرایت نوسان و انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی به
عنوان یکی از رقمهای اصلی برنج ایرانی است.

روش تحقیق
بهمنظور تحلیل و ارزیابی چگونگی انتقال قیمت در بازار یک کاال سه رهیافت کلی هوک ،1تصحیح
خطا 1و روش آستانهای 9وجود دارد .در بین این سه رهیافت ،رهیافت هوک و تصحیح خطا
Hoc Method
Error Correction Method
Threshold method

1
2
3

تحلیل سرایت نوسان53...

بیشترین کاربرد را داشتهاند (کرامون و میر .)1111 ،از مهمترین انواع مدلهای تصحیح خطا
میتوان به مدل تصحیح خطای برداری 1اشاره کرد .کاربرد روش تصحیح خطا به گونهای مناسب
به محققان این اجازه را میدهد که سازوکار انتقال قیمت را با توجه به ویژگیهای زمانی
کوتاهمدت و بلندمدت متغیرهای قیمت در بازارهای مالی بررسی کنند (مقدسی و رحیمی،
 .)1931مبنای آماری کاربرد مدل تصحیح خطای برداری که جزء مدلهای پویا به شمار میرود،
وجود همجمعی 1میان متغیرهای اقتصادی است .مدلهای پویای تصحیح خطای برداری امکان
تعیین رابطههای بلندمدت بین متغیرهای درونزا را ایجاد میکنند .شکل کلی مدل تصحیح
خطای برداری به صورت رابطه شماره ( )1است (نصراللهی و همکاران:)1931 ،
() 1

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

در رابطه ( 𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑡−𝑝 ،)1ماتریسهای 𝐾 × 𝐾 ضریبهای 𝑌∆ است .عبارت 𝑌∆
بردارهای  𝐾 × 1تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد نظر شامل قیمتهای سر مزرعه،
عمدهفروشی و خردهفروشی برنج کامفیروزی است .در این رابطه 𝑝 ،بیانگر تعداد وقفهها 𝜇 ،جزء
ثابت مدل و 𝑡𝑉 بیانگر اجزای اخالل مدل است .همچنین ،عبارت 𝑝 𝜋𝑌𝑡−بیانگر جمله تصحیح
خطای مدل است .به منظور برآورد مدل تصحیح خطای برداری در تحلیل روابط پویای بین
متغیرهای یادشده ،بایستی رابطه همجعی بین متغیرها تأیید شود .بر اساس نظریه همجمعی،
ایستا 9بودن همه متغیرهای درونزای الگو از درجه یک ضروری است .لذا ،در این بررسی در آغاز
از آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته )ADF( 1برای تشخیص ایستایی و همجمعی متغیرهای قیمت
در سطوح سهگانه بازار برنج کامفیروزی استفاده شد .در آزمون دیکی فولر تعمیمیافته با استفاده
از معیارهای شوارتز -بیزین ،7آکائیک 2و حنان-کوئین ،5طول بهینه وقفه هریک از متغیرها تعیین
شد .همانگونه که در نتایج بررسیهای همیلتون ( )1331نشان داده شده است ،بیان لگاریتمی
دورههای زمانی باعث کاهش نوسان دورههای زمانی بهصورت فردی میشود .این امر درنهایت
باعث میشود که درستنمایی ایستایی دورههای زمانی پس از یکبار تفاضل گیری افزایش یابد.
)Vector Error Correction Model (VECM
Cointegration
Stationarity
Augmented Dickey–Fuller (ADF) Test
)Schwartz- Bayesian (SBC
)Akaike (AIC
)Hannan- Quinn (HQC
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لذا ،در این بررسی بهمنظور انجام برآوردهای موردنیاز از شکل لگاریتمی متغیرهای موردنظر
استفاده شد .پس از بررسی ایستایی متغیرهای قیمت ،با استفاده از آزمون یوهانسون 1به بررسی
بود یا نبود رابطه همجمعی میان متغیرهای موردنظر پرداخته شد .دلیل استفاده از آزمون
همجمعی یوهانسون نسبت به دیگر آزمونهای همجمعی این است که این آزمون وجود بیش از
یک بردار همجمعی بین متغیرهای مدل را در نظر گرفته و در صورت استفاده از این روش
برآوردکنندهها دارای کارایی مجانبی 1خواهند بود (صادقی و جلیلپور .)1931 ،پسازآنکه رابطه
همجمعی میان متغیرهای قیمت در سطوح مختلف بازار برنج به تأیید رسید ،الزم است وجود
رابطه علیت بین این متغیرها بررسی شده و اثرگذاری و اثرپذیری قیمتها در این بازار از یکدیگر
به اثبات برسد (ابونوری و همدانی .)1903 ،برای این منظور ،از روش آزمون علیت گرنجر 9به این
منظور استفاده شد .پس از برآورد مدل تصحیح خطای برداری ،با استفاده از رهیافت یوهانسون
( )1331میزان انتقال قیمت در بازار برنج کامفیروزی برآورد شد .افزونبراین ،برای بررسی سرایت
نوسان قیمت در بازار برنج و تحلیل آن ،از مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره،1
استفاده شد .بروز نوسان یا واریانس ناهمسانی شرطی طی زمان ازجمله ویژگیهای قیمت در
انواع بازارهای مالی به شمار میآید .منظور از نوسان ،میزان تغییرپذیری قیمت (مانند قیمت
دارایی) ،نرخ (مانند نرخ ارز) یا شاخص معین (مانند شاخص قیمت مصرفکننده) است که به
طور معمول بهصورت واریانس یا انحراف معیار بیان میشود .سرایت نوسان به این معنی است که
ارتباطی بین نوسانها در سطحهای مختلف بازار برنج وجود داشته باشد بهگونهای که نوسانهای
موجود بتواند از یک سطح قیمت در بازار به سطح دیگر آن در بازار منتقل شود (دوراندیش و
همکاران .)1939 ،در الگوهای اقتصادسنجی مرسوم ،فرض بر آن است که واریانس جزء اخالل
در کل نمونه ثابت است؛ اما بهطورمعمول ،بسیاری از دورههای زمانی اقتصادی ،برخی از دورهها
را با نوسانهای زیاد و دورههایی را با تغییرپذیریهای اندک پشت سر میگذارند .لذا ،در این
شرایط فرض وجود واریانس ثابت یا واریانس همسانی چندان منطقی به نظر نمیرسد .انگل7
( )1301برای نخستین بار نشان داد که میتوان الگوهایی که بهطور همزمان شامل میانگین
شرطی و واریانس شرطی هستند را بررسی کرد .این الگوها به الگوهای واریانس ناهمسانی شرطی
Johansen Cointegration Test
Asymptotic Efficiency
Granger Causality Test
)Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic (MV-GARCH
Engle

1
2
3
4
5
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خود بازگشت )ARCH( 1شهرت یافتند که اساس آنها در رفع واریانس ناهمسانی در الگوهای
مورد بررسی نهفته است .برتری الگوهای واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت این است که
میتواند روند واریانس شرطی را با توجه به اطالعات گذشته خود توضیح دهد (انگل و کرونر،
 .)1337در حالت کلی ،فرایند مرتبه qام  ARCHو تابع حداکثر درستنمایی 1آن در رابطههای
( )1و ( )9قابل مشاهده است (ابریشمی و همکاران:)1902 ،
) 𝑡𝜀𝑡 |𝜓𝑡−1 𝑁(0, ℎ
() 1
() 1

2
2
𝑡|𝜎𝑡+1
= ℎ𝑡 = 𝛼0 + ∑𝑞𝑖=1 𝛼𝑖 𝜀̂𝑡−1
𝑖𝑣 +

الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت در سال  1302بهوسیله بیرسدورف 9با عنوان
واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیمیافته ،)GARCH( 1بسط داده شد .اگر 𝑡𝜀 یک
فرایند تصادفی با اعداد حقیقی و بهصورت محدود باشد و 𝑡𝜓 مجموعه اطالعات موجود در فرایند
زمان باشد ،در این صورت الگوی  GARCHبهصورت رابطههای ( )1و ( )7مطرح میشود
(چانگ و لی:)1111 ،
) 𝑡𝜀𝑡 |𝜓𝑡−1 𝑁(0, ℎ
() 9
2
ℎ𝑡 = 𝛼0 + ∑𝑞𝑖=1 𝛼𝑖 𝜀̂𝑡−1
𝑖𝑣 + ∑𝑝𝑖=1 𝛽𝑖 ℎ𝑡−𝑖 +

() 1
در الگوی  GARCHهم اجزای خود همبسته و هم اجزای میانگین متحرک در معادله واریانس
ظاهر میشوند .در رابطههای ( )1و ( ℎ𝑡 ،)7واریانس در دوره  𝜀𝑡 ،tجز خطا در دوره  𝛼𝑖 ،tمعرف
تأثیر سرایت تکانه (شوک) و 𝑖𝛽 معرف تأثیر سرایت نوسان هستند .مدل واریانس ناهمسانی
شرطی اتورگرسیو تعمیمیافته ،نهتنها تابعی از مربع پسماندهای گذشتهی خود ،بلکه تابع واریانس
شرطی تأخیری آنها نیز است .ازاینرو ،این مدل بهتر میتواند واریانس جملهی خطا را توضیح
دهد (کشاورزیان و همکاران .)1903 ،یکی از انواع مدلهای گارچ از نوع چندمتغیره ،مدل
 7BEKKاست که نخستین بار توسط انگل و کرونر در سال  1337معرفی شد و بهصورت همزمان
ارتباط بین نوسانها و تکانههای چند سری از متغیرها را بررسی میکند (انگل و کرونر.)1337 ،
با توجه به هدفهای این بررسی ،روشهای واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره برای بررسی
1

ARCH
Maximum Likelihood
3
Beiersdorf
4
GARCH
5
Baba, Engle, Kraft and Kroner
2
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و تحلیل سرایت نوسان در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی استفاده شد .ازآنجاکه مدل
مورداستفاده در این بررسی جزو خانواده مدلهای واریانس شرطی تعمیمیافته به شمار میآید،
بایستی وجود اثر واریانس ناهمسانی برای متغیرهای مورداستفاده به تأیید برسد (موسوی و
همکاران .)1937 ،در این بررسی از آزمون لیونگ باکس 1استفاده شد .روش  BEKKبرای مدل
واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیمیافته در رابطه ( )2آمده است (میشرا و همکاران،
:)1115
′
′
′
′
𝐵 𝐻𝑡 = 𝐶 𝐶 + 𝐴 𝜀𝑡−1 𝜀𝑡−1 𝐴 + 𝐵 𝐻𝑡−1
() 7
با توجه به متغیرهای سهگانه قیمت مورداستفاده در این بررسی (شامل قیمت سر مزرعه برنج
کامفیروزی ،قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی و قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی) ،در این
رابطه 𝑡𝐻 عبارت از ماتریس واریانس کوواریانس شرطی  3 × 3در زمان  tو  Cعبارت از ماتریس
پایین مثلثی با شش فراسنجه (پارامتر) میباشند .ماتریس  Aتوان دوم ماتریس ضریبها و میزان
وابستگی واریانس شرطی به مجذور خطاهای گذشته را محاسبه میکند .ماتریس  Bنیز توان دوم
ماتریس ضریبها و میزانی که سطح جاری واریانس شرطی به مقادیر گذشته واریانس وابسته
است را اندازهگیری میکند .ماتریس  Cنیز معرف عرض از مبدأ مدل موردنظر هستند و معنیداری
یا عدم معنیداری آنها به لحاظ اقتصادی تعبیر مشخصی ندارد (تهرانی و همکاران.)1931 ،
الزم به یادآوری است که در این بررسی بهمنظور تحلیل سرایت نوسان قیمت در بازار این محصول
𝑝

از متغیر عایدی که بهصورت رابطه ) 𝑡 𝑝(  logتعریف میشود و تغییر نسبی در میزان قیمت را
𝑡−1

نشان میدهد ،استفاده شد؛ بهطورمعمول ،در تجزیه و تحلیلهای مرتبط با تغییر نوسان
متغیرهای مالی ،دورههای بازدهی نسبت به دورههای زمانی مالی ترجیح داده میشوند؛ زیرا آنها
افزون بر ایستا بودن از یک الگوی تصادفی محض پیروی میکند (تیسای.)1111 ،
درنهایت ،اطالعات موردنیاز برای انجام آزمونها و برآورد مدلهای مورد نظر در این بررسی شامل
دورۀ زمانی ماهیانه قیمت سر مزرعه ،قیمت عمدهفروشی و قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی
برای دوره زمانی فروردین سال  1952تا اسفند  1931با مراجعه به آمارنامههای سازمان جهاد
کشاورزی استان فارس گردآوری شد .همچنین ،برای انجام آزمونهای مورد نیاز و برآورد مدل

Ljung–Box Test

1
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تصحیح خطا از نرمافزار  Eviews 9و برای برآورد مدل گارچ چندمتغیره از نرمافزار RATS 9

استفاده شد.

نتایج و بحث
مقادیر آمارههای توصیفی متغیرهای استفاده شده در جدول ( )1ارائه شده است .نتایج جدول
( )1نشان میدهد که در دوره مورد بررسی ،میانگین ماهیانه قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی
نسبت به قیمت سر مزرعه این محصول در حدود  19درصد بیشتر بوده است .همچنین ،میانگین
ماهیانه قیمت خردهفروشی این محصول در حدود  0درصد نسبت به قیمت عمدهفروشی آن
بیشتر بوده است .میانگین ماهیانه قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی نیز در حدود  19درصد
نسبت به قیمت سر مزرعه این محصول بیشتر بوده است .بنابراین ،میتوان گفت که حاشیه کل
بازاریابی برنج کامفیروزی از سر مزرعه تا سر سفره بهطور میانگین در حدود  19درصد بوده است.
بهعبارتدیگر ،قیمت خرید محصول برنج کامفیروزی توسط مصرفکنندگان به میزان  19درصد
نسبت به قیمت فروش این محصول توسط تولیدکنندگان بیشتر است.
جدول ( )1آمار توصیفی دادههای مورداستفاده
آماره  /متغیر

قیمت سر مزرعه برنج
کامفیروزی (ریال)

قیمت عمدهفروشی برنج
کامفیروزی (ریال)

قیمت خردهفروشی برنج
کامفیروزی (ریال)

میانگین
انحراف معیار
بیشینه
کمینه

10391
15122
21111
9711

11157
13721
23211
1123

19911
11121
57111
1721

منبع -1 :سازمان جهاد کشاورزی استان فارس -1 .یافتههای تحقیق.

با توجه به ویژگیهای بازاری برنج کامفیروزی به عنوان یکی از انواع برنج ایرانی ،به نظر میرسد
که به دلیل توان بازاری شایان توجه برای عمدهفروشان و واسطهگران این محصول در سراسر
استان فارس و حتی در بسیاری از مناطق کشور از یک سو و نبود توان رقابت کافی برای این
محصول با محصوالت رقیب در افزایش قیمت در بازار خردهفروشی به سبب وجود تنوع شایان
توجه محصول برنج در کشور از سوی دیگر ،حاشیه سود عمدهفروشی این محصول بیش از دیگر
بخشهای بازار این محصول است .در جدول ( )1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیمیافته
ارائه شده است .همانطور که نتایج جدول ( )1نشان میدهد ،فرض صفر آزمون دیکی -فولر
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تعمیمیافته در مورد متغیرهای قیمت در بازار برنج کامفیروزی را نمیتوان رد کرد و درنتیجه
متغیرهای قیمت در هر سه سطح سر مزرعه ،عمدهفروشی و خردهفروشی در سطح ایستا نبوده و
با یکبار تفاضل گیری ایستا میشوند.
جدول ( )2نتایج آزمون ریشه واحد
متغیر
لگاریتم قیمت سر مزرعه برنج
کامفیروزی ()LF
لگاریتم قیمت عمدهفروشی برنج
کامفیروزی ()LW
لگاریتم قیمت خردهفروشی برنج
کامفیروزی ()LR

آماره آزمون

آماره آزمون

(در سطح)

(با یکبار تفاضل گیری)

ارزش بحرانی

*

ایستایی

-9/11

-1/03

-2/54

)I(1

-1/75

-0/13

-2/54

)I(1

-1/13

-68/42

-2/54

)I(1

منبع :یافتههای تحقیق * .در سطح  1درصد

نتایج روش یوهانسون بنا بر آمارههای آزمون اثر 1و آزمون بیشینه مقدار ویژه 1در جدول ()9
گزارش شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،در سطح بحرانی  7درصد حداکثر دو بردار
همجمعی بین متغیرهای قیمت در بازار برنج کامفیروزی وجود دارد.
جدول ( )3نتایج آزمون همجمعی یوهانسون
آزمون اثر
فرضیه
𝐻0
𝑟=0
𝑟≤1
𝑟≤2

فرضیه
𝐻1
𝑟=1
𝑟=2
𝑟=3

آزمون حداکثر مقدار ویژه

آماره آزمون

مقدار بحرانی

آماره آزمون

مقدار بحرانی

17/13
11/70
7/15

11/13
17/03
3/12

51/31
12/07
7/15

97/13
11/12
3/12

منبع :یافتههای تحقیق

بنابراین ،بردار همجمعی نرمال شده نسبت به قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی برای متغیرهای
یادشده به ترتیب رابطه ( )5است:
() 2

𝐿𝐹𝑡 = −
⏟1/11 ∗ 𝐿𝑅𝑡 + 1/11
𝑡𝑊𝐿 ∗ ⏟
)(1/19

)(1/19

Trace Test Statistic
Maximum Eigenvalue Test Statistic

1
2
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رابطه ( )5یک تعادل بلندمدت میان قیمتهای سر مزرعه ،عمدهفروشی و خردهفروشی برنج
کامفیروزی را نشان میدهد هنگامیکه همۀ تعدیلهای مورد انتظار در بازار این محصول رخ
دهد .بنابراین ،متغیرهای سهگانه قیمت در بازار برنج کامفیروزی در بلندمدت متناسب با یکدیگر
تغییر میکنند .نتایج جدول ( )1نشان میدهد که در سطوح مختلف قیمت بازار برنج کامفیروزی،
قیمتهای عمدهفروشی و خردهفروشی علت گرنجری قیمت سر مزرعه این محصول به شمار
میآیند .همچنین ،قیمت خردهفروشی این محصول علت گرنجری قیمت عمدهفروشی آن و قیمت
سر مزرعه نیز علت گرنجری قیمت خردهفروشی است.
جدول ( )4نتایج آزمون علیت گرنجر در میان سطوح مختلف قیمت در بازار برنج کامفیروزی
آماره والد

فرضیه صفر
قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی:
قیمت خردهفروشی علت گرنجری قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی نیست.
قیمت عمدهفروشی علت گرنجری قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی نیست.
قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی:
قیمت سر مزرعه علت گرنجری قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی نیست.
قیمت خردهفروشی علت گرنجری قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی نیست.
قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی:
قیمت سر مزرعه علت گرنجری قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی نیست.
قیمت عمدهفروشی علت گرنجری قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی نیست.

***

01/13
***75/15
1/17
**11/7
**

3/99
1/11

منبع :یافتههای تحقیق ** .و *** به ترتیب معنیدار در سطح  7و  1درصد

نتایج رابطه کوتاهمدت میان متغیرهای قیمت در بازار برنج کامفیروزی در جدول ( )7گزارش
شده است.
جدول ( )5نتایج برآورد رابطه کوتاهمدت مدل  VECMمیان قیمتها در بازار برنج کامفیروزی
متغیر
𝑀𝐶𝐸
∆𝐿𝐹𝑡−1
∆𝐿𝑊𝑡−1
∆𝐿𝑅𝑡−1
𝜇

𝑡𝐹𝐿∆
***-1/10
***-1/1
**1/71
1/110
**1/11

منبع :یافتههای تحقیق * .و ** و *** به ترتیب معنیدار در سطح  7 ،11و  1درصد

𝑡𝑊𝐿∆
***-1/11
-1/11
*-1/11
**1/11
**1/113

𝑡𝑅𝐿∆
-1/113
*-1/11
1/10
**1/91
**1/110
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همانطور که مالحظه میشود ضریب تصحیح خطا ( )ECMبرای متغیرهای قیمت سر مزرعه و
قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی معنیدار بوده ولی برای قیمت خردهفروشی این محصول
معنیدار نیست .اگر ضریب  ECMمنفی و قدر مطلق آن کوچکتر از یک باشد ،نظام در
کوتاهمدت به تعادل میرسد .لذا ،برای بررسی این مسئله که آیا اگر در کوتاهمدت تکانهای به الگو
وارد شود ،نظام در بلندمدت به تعادل خواهد رسید ،از ضریب  ECMاستفاده میشود .بنابراین،
نتایج جدول ( )7نشان میدهد که اگر تکانهای به رابطه قیمتهای سر مزرعه و عمدهفروشی برنج
کامفیروزی وارد شود ،به ترتیب پس از گذشت مدتزمان  7/7و  0/9ماه عدم تعادل ایجادشده
به سمت تعادل بلندمدت تعدیل میشود .بااینوجود ،عدم معنیداری ضریب تصحیح خطا برای
رابطه قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی نشان میدهد که اگر تکانهای به این رابطه وارد شود،
تعدیل معنیداری از کوتاهمدت به سمت بلندمدت ایجاد نخواهد شد.
نتایج جدول ( )7همچنین نشان میدهد که در کوتاهمدت ،متغیر وقفه تغییرپذیریهای قیمت
سر مزرعه برنج کامفیروزی تأثیر منفی بر رفتار قیمت در بازار سر مزرعه این محصول دارد.
بنابراین ،این موضوع نشان میدهد که در کوتاهمدت با تغییرات و افزایش قیمت سر مزرعه برنج
در یک دوره ،در دوره بعدی قیمت آن کاهش مییابد .افزونبراین ،افزایش قیمت سر مزرعه برنج
کامفیروزی در یک دوره ،تأثیر معنیداری بر قیمت عمدهفروشی آن نخواهد داشت .همچنین،
افزایش قیمت برنج سر مزرعه در بخش کامفیروز در یک دوره در کوتاهمدت باعث کاهش قیمت
خردهفروشی این محصول در دوره بعدی میشود .لذا ،به نظر میرسد که تقاضای سر مزرعه برنج
کامفیروزی در کوتاهمدت کششپذیر بوده و با افزایش قیمت این محصول در محلهای تولید
محصول در یک دوره ،تقاضای کلی آن در دوره بعد کاهش مییابد و درنهایت باعث تعدیل قیمت
سر مزرعه آن نیز میشود .بنابراین ،این نتایج نشان میدهد که شالیکاران کامفیروزی توان کافی
برای اثرگذاری مثبت بر قیمتهای بازار این محصول را ندارند .افزونبراین ،با توجه به نتایج جدول
( ،)7تحلیل بهنسبت همسانی پیرامون قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی وجود دارد.
بهعبارتدیگر ،بنا بر نتایج بهدستآمده ،تقاضای برنج از عمدهفروشان این محصول نیز کششپذیر
است؛ چراکه با افزایش قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی در کوتاهمدت ،قیمت عمدهفروشی
آن در دوره بعد کاهش مییابد و قیمت خردهفروشی آن نیز تحت تأثیر معنیدار قرار نمیگیرد.
ازاینرو ،به نظر میرسد که یکی از مهمترین دالیل این موضوع را بایستی در توان اثرگذاری
بیشتر خریداران نهایی برنج کامفیروزی بر قیمت این محصول نسبت به خریداران عمده و
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شالیکاران دانست .با توجه به این نتایج ،به نظر میرسد که کششپذیر بودن تقاضای عمدهفروشی
و سر مزرعه این محصول را بایستی در وجود محصوالت رقیب داخلی و بهویژه خارجی برنج در
بازار دانست .بهبیاندیگر ،وجود جانشینهای بهنسبت زیاد در بازار برنج باعث میشود که تقاضای
برنج کامفیروزی بهعنوان یکی از رقمهای برنج ایرانی در این دو سطح کششپذیر باشد .هرچند
که تقاضای خردهفروشی برنج کامفیروزی با توجه به نتایج این بررسی کششناپذیر به نظر
میرسد.
به رغم آنچه گفته شد ،نتایج جدول ( )7نشان میدهد که با افزایش قیمت عمدهفروشی برنج
کامفیروزی در کوتاهمدت ،قیمت سر مزرعه آن نیز افزایش مییابد؛ درعینحال ،افزایش قیمت
خردهفروشی این محصول تأثیر معنیداری بر قیمت سر مزرعه آن نخواهد داشت .افزونبراین،
افزایش قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی بهصورت مستقیم باعث افزایش قیمت عمدهفروشی
این محصول میشود .ازاینرو ،میتوان نتیجهگیری کرد که اگر هر عاملی باعث افزایش قیمت
خردهفروشی برنج کامفیروزی شود ،بهصورت مستقیم سود معنیداری برای کشاورزان تولیدکننده
این محصول نخواهد داشت و سود تولیدکنندگان برنج کامفیروزی در افزایش قیمت عمدهفروشی
این محصول خالصه میشود .علت اصلی این موضوع را بایستی در وجود مرکزهای پرشمار
عمدهفروشی و واسطهگری خرید و فروش برنج کامفیروزی در سراسر استان فارس و بسیاری از
مناطق کشور دانست .این موضوع زمینه افزایش توان بازاری برای عمدهفروشان و واسطهها و نیز
زمینه افزایش حاشیه سود آنان را به شدت تقویت میکند .به عبارت دیگر ،به دلیل آنکه عمده
خرید محصول از کشاورزان توسط عمدهفروشان و واسطهها صورت میپذیرد ،به دلیل وجود توان
بازاری برای عمدهفروشان و واسطهگرها ،امکان افزایش قیمت فروش محصول توسط شالیکاران
در هنگام افزایش قیمت خردهفروشی بسیار محدود خواهد بود و با وقفههای زمانی و به کندی
صورت میپذیرد .به عبارت دیگر ،میتوان گفت که انتقال قیمت از بازار خردهفروشی به سر مزرعه
تنها به صورت غیر مستقیم و از مسیر بازار عمدهفروشی رخ میدهد که به دلیل وجود توان
واسطهگری در زمینه توزیع این محصول این امر با سرعت بسیار کم و با تأخیر زمانی رخ میدهد.
نتایج مربوط به میزان انتقال قیمت در بازار برنج کامفیروزی بر اساس رهیافت یوهانسون ()1331
در جدول ( )2و شکل ( )1گزارش شده است.
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جدول ( )6انتقال قیمت در بازار برنج کامفیروزی
تأثیر نهایی

آماره والد

فرضیه صفر
قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی:
تغییرپذیریهای قیمت خردهفروشی به قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی منتقل میشود.
تغییرپذیریهای قیمت عمدهفروشی به قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی منتقل میشود.

1/117
1/95

1/111
***17/17

قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی:
تغییرپذیریهای قیمت سر مزرعه به قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی منتقل میشود.
تغییرپذیریهای قیمت خردهفروشی به قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی منتقل میشود.

-1/11
1/92

قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی:
تغییرپذیریهای قیمت سر مزرعه به قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی منتقل میشود.
تغییرپذیریهای قیمت عمدهفروشی به قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی منتقل میشود.

-1/10
1/17

1/10
***11/11
**

9/00
1/22

منبع :یافتههای تحقیق ** .و *** به ترتیب معنیدار در سطح  7و  1درصد

نتایج جدول ( )2و شکل ( )1نشان میدهد که در بازار برنج کامفیروزی ،انتقال قیمت تنها از
سطح عمدهفروشی به سر مزرعه ،از سطح خردهفروشی به عمدهفروشی و از سطح سر مزرعه به
خردهفروشی رخ میدهد .به صورت مشخص با افزایش قیمت سر مزرعه برنج کامفیروزی ،قیمت
خردهفروشی آن در دوره بعد کاهش مییابد .از دالیل این موضوع میتوان به امکان عرضه مستقیم
این محصول از بازار سر مزرعه به خردهفروشی آن به صورت خاص در بسیاری از نقاط شمال و
مرکز استان فارس اشاره کرد.

شکل ( )1چرخه انتقال قیمت در بازار برنج کامفیروزی

لذا ،مشاهده میشود که بهصورت کلی انتقال قیمت مثبت از سطوح پایینتر بازار برنج کامفیروزی
به سطوح باالی آن رخ نمیدهد .از سوی دیگر ،افزایش قیمت در سطوح پایینتر بازار برنج
کامفیروزی معلول افزایش قیمت در سطوح باالتر این بازار است .این موضوع از این جهت دارای
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اهمیت است که نشان می دهد در بازار برنج کامفیروزی امکان اثرگذاری بر قیمت نهایی برنج در
بازار خردهفروشی از سوی عمدهفروشان و تولیدکنندگان این محصول یا وجود ندارد و یا اثرگذاری
آنان باعث کاهش قیمت نهایی آن میشود.
لذا ،با توجه به وجود تنوع زیاد در بازار برنج ،به نظر میرسد که تولیدکنندگان برنج کامفیروزی
و عمدهفروشان این محصول بهصورت غیرمستقیم تحت تأثیر تغییرپذیریهای قیمت نهایی انواع
برنج داخلی و خارجی در بازار برنج کشور قرار میگیرند .بنابراین ،در بازار برنج کامفیروزی بهعنوان
یکی از معروفترین رقمهای برنج ایرانی ،یک نبود تقارن در انتقال قیمت از سطوح پایین و باالی
بازار به سمت یکدیگر وجود دارد .بهعبارتدیگر ،نتایج این بررسی نشان میدهد که افزایش قیمت
تقاضای برنج ایرانی در سطوح پایینتر بازار بیش از آنکه بهعنوان یک علت در افزایش سودمندی
عاملهای موجود در زنجیره تأمین آن ایفای نقش کند ،معلول افزایش قیمت در سطوح باالتر
بازار برنج است .لذا ،با توجه نتایج پیشین ،نبود زمینه تشکیل زنجیره مناسب در بازار برنج
کامفیروزی برای برخورداری از سودمندی و برتریهای این زنجیره را بایستی ازجمله مهمترین
کاستیهای کارایی بازار برنج در کشور بهواسطه وجود مازاد عرضه و تنوع رقمهای برنج داخلی و
خارجی در این بازار دانست .در این رابطه ،به نظر میرسد که وجود رقمهای پر شمار برنج وارداتی
با قیمتهای پایین نسبت به برنج تولید داخل در بازار برنج کشور باعث میشود که توان رقابت
محصول برنج کامفیروزی در بازار خردهفروشی در مقایسه با برنج وارداتی به سبب عاملهای
قیمتی مرتبط با تولید و توزیع داخلی این محصول تحت تأثیر مناسب قرار نگیرد .به عبارت دیگر،
به نظر میرسد که افزایش قیمت خردهفروشی این محصول بیش از آنکه وابسته به افزایش قیمت
عمدهفروشی و سرمزرعه آن باشد ،وابسته به تغییرپذیریهای قیمت خردهفروشی رقمهای دیگر
برنج در بازار برنج کشور است.
درعینحال ،با توجه به انتقال قیمت مثبت از سطح عمدهفروشی به سمت تولیدکنندگان در بازار
برنج کامفیروزی و وجود ارتباط مستقیم تغییر قیمت سر مزرعه با تغییرپذیریهای قیمت
عمدهفروشی در این بازار بهعنوان یکی از نمونههای بازار برنج ایرانی ،به نظر میرسد که افزایش
تمرکز سیاستهای دولت در امر تنظیم بازار برنج داخلی در بخش عمدهفروشی باعث صیانت از
درآمد و سود تولیدکنندگان برنج ایرانی خواهد شد .با توجه به نتایج جدول ( ،)5فرض صفر
آزمون لیونگ باکس نبود خودهمبستگی است؛ لذا ،با رد شدن فرض صفر ،وجود خودهمبستگی
و درنتیجه واریانس ناهمسانی در متغیرها تأیید میشود .الزم به یادآوری است که وقفه نهایی در
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نظر گرفتهشده برای آزمون لیونگ باکس در این ارزیابی برابر  92است که به دلیل رعایت اختصار،
در اینجا نتایج این آزمون تا وقفه  11گزارش شده است .ازاینرو ،در جدول ( )0و شکلهای ()1
و ( )9نتایج مربوط به سرایت نوسان قیمت در سطحهای مختلف بازار برنج کامفیروزی گزارش
شده است.
جدول ( )7نتایج آزمون لیونگ باکس برای درآمد قیمت در بازار برنج کامفیروزی
قیمت سر مزرعه
آماره Q
P-Value

وقفه

قیمت عمدهفروشی
آماره Q
P-Value

قیمت خردهفروشی
آماره Q
P-Value

1

7/0

1/112

1/1

1/12

12/1

1/111

1
9
1
7
2
5
0
3
11

3/1
17/7
17/0
15/9
15/1
15/1
15/1
10/7
11/9

1/113
1/111
1/119
1/111
1/110
1/117
1/112
1/113
1/119

5/1
11/1
11/2
12/13
12/1
12/1
12/2
15/7
15/0

1/111
1/117
1/119
1/115
1/119
1/111
1/199
1/111
1/175

99/1
99/3
99/3
99/3
91/1
95/1
90/9
90/0
90/3

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج جدول ( )0نشان میدهد که تکانههای گذشته بازار خردهفروشی برنج کامفیروزی بر
نوسانهای جاری این بازار اثرگذار است و باعث تأثیر مثبت بر نوسان درآمد در این بازار میشود.
لذا ،بخشی از نوسانهای بازار خردهفروشی برنج کامفیروزی در هر دوره وابسته به رخداد تکانههای
دوره گذشته در همین بازار است.
جدول ( )8سرایت نوسان قیمت در بازار برنج کامفیروزی
آماره t

متغیر

ضریب

خطای استاندارد

)C(R,R

1/111

1/119

***

)C(W,R
)C(W,W
)C(F,R
)C(F,W
)C(F,F
)A(R,R

1/111
1/119
1/111
1/111
1/1111111
1/111

1/111
1/111
1/117
1/111
1/111
1/121

***

9/79

1/59
***9/13
**1/17
***3/11
1/11111
**1/10
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ادامه جدول ( )8سرایت نوسان قیمت در بازار برنج کامفیروزی
)A(R,W
)A(R,F
)A(W,R
)A(W,W
)A(W,F
)A(F,R
)A(F,W
)A(F,F
)B(R,R
)B(R,W
)B(R,F
)B(W,R
)B(W,W
)B(W,F
)B(F,R
)B(F,W
)B(F,F

-1/711
1/151
1/173
1/012
1/111
-1/111
-1/111
1/109
1/713
1/957
-1/172
-1/121
1/921
1/911
1/135
1/101
1/717

1/132
1/113
1/133
1/111
1/132
1/177
1/170
1/113
1/101
1/112
1/171
1/112
1/123
1/157
1/121
1/112
1/113

***-1/21
1/13
1/73
***2/15
1/19
-1/51
-1/13
*1/25
***9/11
*1/27
*-1/01
*-1/55
**1/19
1/13
*1/01
1/11
**1/11

منبع :یافتههای تحقیق * .و ** و *** به ترتیب معنیدار در سطح  7 ،11و  1درصد

درعینحال ،نتایج نشان میدهد که ایجاد تکانههای گذشته در بازار خردهفروشی برنج کامفیروزی
بر نوسانهای جاری بازار عمدهفروشی این محصول تأثیر منفی دارد .بااینوجود ،نوسانهای جاری
در بازار سر مزرعه برنج کامفیروزی اثرپذیری معنیداری از تکانههای گذشته بازار خردهفروشی
ندارد .با توجه به شکل ( ،)1مشاهده میشود که ایجاد یک تکانه در بازار خردهفروشی برنج
کامفیروزی باعث کاهش نوسان در درآمدها در بازار عمدهفروشی این محصول میشود .لذا ،به
نظر میرسد که اعمال سیاستهایی همچون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت و یا افزایش
تعرفه واردات این محصول در کشور که تأثیر خود را در قالب تکانههای مثبت در بازار خردهفروشی
نمایان میسازد ،میتواند باعث ایجاد ثبات درآمدی برای عمدهفروشان برنج کامفیروزی شود.
بنابراین ،با توجه به آنچه که پیشتر به آن اشاره شد ،اعمال سیاستهای حمایت از قیمت برنج
تولید داخل همچون اعمال ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت افزون بر آنکه باعث افزایش
قیمت برنج کامفیروزی در سطوح مختلف بازار میشود ،زمینه انتقال قیمت از سطحهای پایین
به باالی بازار و تقویت سازوکار انتقال قیمت این محصول را نیز فراهم میسازد .درعینحال ،ایجاد
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تکانه در بازار عمدهفروشی برنج کامفیروزی تأثیر معنیداری بر نوسانهای بازار سر مزرعه و
خردهفروشی این محصول ندارد .افزونبراین ،تکانههای ایجادشده در بازار سر مزرعه برنج
کامفیروزی نیز همچون بازار عمدهفروشی آن تنها بر نوسانهای درآمدی خود این بازار اثرگذار
است.

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

شکل ( )9نشان میدهد که نوسانهای ایجادشده در بازار خردهفروشی برنج کامفیروزی به بازار
عمدهفروشی و سر مزرعه این محصول سرایت میکند .بر این اساس ،نوسان ایجادشده در
درآمدهای بازار خردهفروشی برنج کامفیروزی در یک دوره باعث افزایش نوسان در خود این بازار
در دوره بعد میشود؛ درعینحال ،نوسان ایجادشده در درآمدهای این بازار به رغم داشتن سرریز
مثبت بر نوسان درآمدی بازار عمدهفروشی ،تأثیر منفی بر نوسانهای درآمدی تولیدکنندگان برنج
کامفیروزی خواهد داشت.

شکل ( )3سرایت نوسان قیمت در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی
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لذا ،با مقایسه شکلهای ( )1و ( )9به خوبی مشاهده میشود که ارتباط مستقیمی میان نبود
زمینه انتقال قیمت و نیز نبود زمینه سرایت مثبت نوسان در سطوح مختلف بازار برنج کامفیروزی
وجود دارد .به عبارت دیگر ،نتایج این بررسی نشان میدهد که در هر دو سطحی از بازار این
محصول که انتقال قیمت رخ ندهد ،افزایش نوسان در آن دو سطح دور از انتظار خواهد بود.

نتیجهگیری و پیشنهادها
این بررسی با هدف تحلیل و ارزیابی سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی طرحریزی
و اجرا شد .به این منظور ،بهصورت موردی از اطالعات و آمار دورۀ زمانی ماهیانه بلندمدت
قیمتهای سر مزرعه ،عمدهفروشی و خردهفروشی برنج کامفیروزی از مهمترین رقمهای برنج
ایرانی از جهت کیفیت عطر و طعم و کمیت عرضه استفاده شد .نتایج این بررسی بهصورت کلی
نشان میدهد ،یک تعادل بلندمدت میان قیمتهای سر مزرعه ،عمدهفروشی و خردهفروشی در
بازار برنج کامفیروزی وجود دارد و متغیرهای سهگانه قیمت در این بازار در بلندمدت متناسب با
یکدیگر تغییر میکنند .درعینحال ،نتایج این بررسی نشان میدهد که در کوتاهمدت انتقال
قیمت مثبت از سطوح پایین قیمت در بازار برنج کامفیروزی به سطوح باالی آن رخ نمیدهد و
بهصورت مشخص تولیدکنندگان این محصول دارای توان کافی برای اثرگذاری مثبت بر قیمت
نهایی برنج کامفیروزی در بازار برنج کشور نیستند .از سوی دیگر ،افزایش قیمت در سطوح پایین
بازار این محصول معلول افزایش قیمت در سطوح باالتر و بهصورت خاص معلول افزایش قیمت
خردهفروشی است .لذا ،با توجه به ارتباط قیمت و میزان موجودی برنج در کشور به نظر میرسد
که تغییر و دگرگونی قیمت برنج ایرانی در کشور میتواند در معرض تهدیدهای قیمتی ناشی از
نبود زمینه تعادل در بازار این محصول قرار گیرد .در این رابطه ،به نظر میرسد که واردات برنج
به سبب قیمتهای کمتر نسبت به قیمت برنج داخلی و ایجاد تنوع محصول در بازار باعث میشود
که توان رقابت برای برنج تولید داخل در بازار برنج کشور محدودتر شود .لذا ،کاهش توان رقابت
برنج کامفیروزی به این سبب نیز باعث میشود که افزایش قیمت خردهفروشی برنج کامفیروزی
بیش از آنکه به علت انتقال قیمت از سطحهای پایین بازار در یک فرایند بازاریابی مناسب باشد،
به علت تغییرپذیریهای قیمت برنج در کل بازار برنج در کشور و عاملهای مؤثر بر آن از جمله
مازاد عرضه یا تقاضای این محصول رخ میدهد.
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افزونبراین ،نتایج نشان میدهد که یک ارتباط مستقیم میان نبود زمینه انتقال قیمت و نبود
زمینه افزایش نوسان درآمدها در سطوح مختلف برنج کامفیروزی وجود دارد .لذا ،با توجه به نتایج
این بررسی ،بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان برنج داخلی تاکید میشود که سیاستهای دولت
در زمینه تنظیم بازار این محصول و بهصورت ویژه در حلقه عمدهفروشی زنجیره تأمین آن متمرکز
شود؛ زیرا بنا بر نتایج این بررسی ،بسترسازی برای بهبود زنجیره تأمین و کاراتر شدن بازار این
محصول با تمرکز بر حلقه عمدهفروشی به عنوان واسطه اصلی میان عرضه آغازین و عرضه پایانی
این محصول متناسبتر به نظر میرسد .به بیان دیگر ،نتایج این بررسی نشان میدهد ،ضمن
اینکه از طرفی قیمت عمدهفروشی برنج کامفیروزی با رابطه مستقیم باعث تغییرپذیریهایی در
قیمت سرمزرعه این محصول میشود ،قیمت و درآمدهای عمدهفروشی تحت تأثیر تغییرپذیریها
و نوسانهای بازار خردهفروشی نیز قرار میگیرد .بنابراین ،در صورتی که به هر نحوی قیمت و
درآمد در بازار عمدهفروشی در نتیجه بروز نوسان یا تغییر قیمت در بازار خردهفروشی کاهش
یابد ،باعث کاهش درآمد تولیدکنندگان نیز خواهد شد .بنابراین ،تمرکز سیاستهای تنظیم بازار
دولت در زمینه حمایت از قیمت عمدهفروشی در کنار تعدیل مناسب عرضه و تقاضای بازار برنج
باعث بهبود درآمد و سود تولیدکنندگان داخلی نیز خواهد شد .افزونبراین ،به نظر میرسد که
سازماندهی و ایجاد نظارتهای قانونی بر بازار عمدهفروشی و واسطهگری برنج در کشور نیز در
کنار افزایش کارایی زنجیره تأمین این بازار باعث خواهد شد تا درآمد و سود تولیدکنندگان برنج
کامفیروزی متناسب با افزایش درآمدهای دیگر اجزای بازار این محصول بهویژه در هنگام افزایش
قیمتهای خردهفروشی باال رود.
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