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سرریز نوسان قیمت در بازار محصوالت کشاورزی: مطالعه 

 آذربایجان شرقیموردی بازار گوشت گوسفند استان 

 1بهار، قادر دشتیزاده، محدثه اشتیاقی، اسماعیل پیشمحمد قهرمان
 72/79/3030: تاریخ پذیرش                                                                               90/09/0030تاریخ دریافت: 

 چكيده
نوسان قیمت در سطوح عمودی بازارهای گوشت گوسفند استان  هدف از این بررسی، ارزیابی و تحلیل تاثیر سرریز 

ن منظور باشد. بدیفروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند میهای تولیدی، خردهآذربایجان شرقی، بین سه سطح نهاده
( با استفاده MV-TGARCHایی چندمتغیره )یافته آستانهاز الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم

گیری شد. نتایج نشان داد بهره 1731تا اسفند  1711های هفتگی از فروردین های قیمتو داده BEKKاز روش 
تولیدی و  هایفروشی گوشت گوسفند به بازار نهادهکه بیشترین میزان سرریز نوسان قیمت دوسویه از بازار خرده

های عامل گیرد. بنابراینوسفند صورت میهای تولیدی گوسفند به بازار سرمزرعه گوشت گکمترین آن از بازار نهاده
د وسفندر بازار گوشت گ هاهای تولیدی( آن باعث ایجاد نوسانهای عرضه )نهادهتقاضای محصول بیش از عامل

تواند به مدیریت خطر )ریسک( قیمت در بازار گوشت گوسفند فروشی میقیمت خرده هاشوند، لذا کنترل نوسانمی
ین قیمتی در ا هایهای طرف تقاضای گوسفند به منظور کنترل نوسانتمرکز بر روی عاملرو کمک کند. از این

 شود. بازار توصیه می

  JEL: C32 ،C58،    Q14 بندیطبقه 

 BEKK، سرریز نوسان قیمت، روش MV-TGARCHگوشت گوسفند، مدل های کليدی: واژه
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 مقدمه

ها است. در اقتصاد كشورهاي پیوسته قیمت آنهاي محصوالت كشاورزي نوسان از ويژگييكي 

اي هها بسیار اهمیت دارد. ولي امكان تثبیت قیمتدرحال توسعه و پیشرفته پايداري نسبي قیمت

هاي قیمتي محصوالت كشاورزي به طور طبیعي بعید بوده و به طور معمول با اعمال سیاست

 به منجر تواندمي كه دارد وجود بسیاري هاي(. عامل1831شود )ابونوري و مجاوريان، برقرار مي

 در فصلي تغییرات به توانمي هاعامل اين ترينمهم شوند، از كشاورزي بخش در هاقیمت نوسان

 كاالهاي بازار در تعادل خاص طبیعت دلیل به عرضه در سیكلي(اي )دوره تغییرات تولیدات، عرضه

 از نوسان ناشي و كشاورزي محصوالت داخلي بازار به جهاني هايقیمت نوسان انتقال كشاورزي،

(. نوسان قیمت در بازارهاي 1831)نجفي و حاج رحیمي،  كرد اشاره هاقیمت عمومي روند

بیني كنندگان را از پیشتواند تولیدكنندگان و مصرفكشاورزي از جمله بازار گوشت گوسفند مي

 در چنین شرايطي در آينده چندان هاگیريهاي بازار باز دارد. بنابراين تصمیمدقیق و بهینه قیمت

كننده و تولیدكننده خواهد شد )بینس شود و در نتیجه باعث كاهش رفاه مصرفسودمند واقع نمي

 (. 1131و ساها و دلگادو،  1131وانگر و روزنس ويگ، 

چر، و ناتوانند در آينده تغییر يابند )ويور ها مياي است كه قیمتبرآوردي از دامنه 1نوسان قیمت

كه  ايهاي آينده است، چراكه دامنه(. افزايش در نوسان قیمت بیانگر نبود قطعیت قیمت0222

تر شده است. نوسان قیمت پیشتر توسط اقتصاددانان توانند در آن قرار گیرند، گستردهها ميقیمت

یمت نوسان ق 0اثرات سرريز به عنوان يک پديده مهم اقتصادي به رسمیت شناخته شده است.

تواند بر نوسان قیمت در يک يا چند بازار مرتبط كند كه نوسان قیمت در يک بازار ميمي بیان

(. براي مثال، میزان نوسان قیمت در بازار 0223ديگر تأثیر داشته باشند )ژانگ و همكاران، 

اشد، بهاي پیش خود ميهاي تولیدي گوشت گوسفند، عالوه بر اينكه تحت تأثیر نوسان دورهنهاده

و  فروشيتحت تأثیر نوسان قیمت در ديگر بازارهاي مرتبط گوشت گوسفند مانند بازار خرده

رريز هاي بازار سگیرد. اگر نوسان قیمت بازارهاي گوشت گوسفند از راه كانالسرمزرعه نیز قرار مي

 غییرهاي دام كه نوسان قیمت را تكند، تغییرات سیاست در كشاورزي معطوف به بازار نهاده

گذارد. اين هاي عمودي بازار اثر ميدهند، بر روي نوسان قیمت گوشت گوسفند از راه زنجیرهمي

هاي عمومي مورد توجه قرار گیرند گذاريسرريزها نیازمند اين هستند كه در مباحث سیاست

                                                 
1 Price Volatility  
2 Spillover 
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ها در بازار گوشت گوسفند گوياي آن است كه (. بررسي رفتار قیمت0228)بوگوک و همكاران، 

 38قیمت سرمزرعه گوشت گوسفند با افزايش  1812تا  1833هاي ه عنوان مثال در طي سالب

 11822درصدي از  121فروشي با افزايش ريال، قیمت خرده 12303ريال به  88028درصدي از 

ريال به  0313درصدي از  38ريال و میانگین قیمت خوراک دام با افزايش  111883ريال به 

فروشي ( قیمت سرمزرعه و خردهcv) 1ت. در اين میان ضريب تغییراتريال رسیده اس 1034

باشد. بنابراين درصد مي 1/3درصد و  1/1درصد،  0/3گوشت گوسفند و خوراک دام به ترتیب 

ها داراي نوسان قیمتي قابل شود بازار گوشت گوسفند عالوه بر رشد باالي قیمتمالحظه مي

 باشد.توجهي نیز مي

ها در بازار محصوالت كشاورزي هايي در زمینه اثرات سرريز نوسان قیمتبررسي پیش از اين نیز

هاي قیمت ماهانه ( با استفاده از شاخص0228صورت گرفته است. از جمله آپرجیس و رزيتیس )

هاي نشان دادند نوسان قیمت 1134-11هاي تولیدي براي دوره فروشي و نهادهسرمزرعه، خرده

هاي هاي كشاورزي، قیمتهاي نهادهثر از اثرات سرريز نوسان قیمتمحصوالت كشاورزي متأ

به بررسي  (0228باشند. بوگوک و همكاران )چنین نوسان خود ميفروشي مواد غذايي و همخرده

آمريكا پرداختند. نتايج به دست آمده، « ماهيگربه »اثرات سرريز نوسان قیمت در زنجیره عرضه 

باشد، به طوري كه نوسان از یمتي شديدي در زنجیره عرضه ميمؤيد اثرات سرريز نوسان ق

( اثرات 0228شود. رزيتیس )ماهي آماده پخت منتقل ميهاي ذرت و سويا به قیمت گربهنهاده

سرريز نوسان قیمت در بازار گوشت گوسفند، خوک و مرغ كشور يونان را بررسي نمود. نتايج 

داري بر بازار ديگر از اين بازارها اثر مثبت و معنينشان داده است كه نوسان قیمت در هر يک 

نمايد. ايومي و محصوالت مورد بررسي داشته و نوسان شديدي در بازار اين محصوالت ايجاد مي

به بررسي سرريز قیمت در اتحاديه گمركي آفريقايي جنوبي پرداختند. نتايج نشان  (0212سركر )

در درون اتحاديه گمرگي آفريقايي جنوبي وجود دارد.  داري در سرريز قیمتدهد كه اثر معنيمي

كننده نسبت به كند، سرريز قیمت تأثیر زيادتري بر روي مصرفها بیان ميعالوه يافتهبه

 -رسي سرريز قیمت تولیدكنندهبه بر( 0212تولیدكننده دارد. رزيتیس و استاورپولوز )

وک، گوشت گوسفند و گوشت مرغ در كننده براي چهار بازار شامل گوشت گاو، گوشت خمصرف

يونان پرداختند. نتايج گوياي آن است كه در حال حاضر بازار گوشت خوک و مرغ نسبت به بازار 

باشد. بنابر مطالب ياد شده گوشت گاو و گوسفند داراي پايداري باالتري در سرريز قیمت مي

                                                 
  ( به صورت درصد تقسیم انحراف استاندارد به میانگین محاسبه شده است.Coefficient Variationضريب تغییرات )  1
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بازار و چه در سطح افقي  ها چه در سطح عموديشود بحث نوسان قیمت و سرريز آنمالحظه مي

بازار در كشورهاي ديگر نیز از جمله مباحث مهم اقتصاد كشاورزي تلقي شده و نتايج حكايت از 

 ها در بازارهاي كشاورزي جهان دارد.دار بودن اين اثر سرريز نوسان قیمتمعني

بر روي قیمت  ( به بررسي اثر سرريز نرخ دالر امريكا1831در ايران نیز كشاورزيان و همكاران )

دهد كه سرريز نوسان از بازار نفت به ارز وجود نداشته، در نفت خام پرداختند. نتايج نشان مي

( به 1811زاده و فلسفیان )صورتي كه نوسان از بازار ارز به بازار نفت سرريز شده است. قهرمان

دهد نتايج نشان ميبررسي سرريز نوسان قیمت در بازار گوشت گوساله استان تهران پرداختند. 

 هايفروشي گوشت گوساله زنده بیش از نوسان قیمتي بازارهاي نهادهكه نوسان قیمت عمده

( 1811گیرد. مقدسي و همكاران )فروشي تحت تأثیر نوسان ديگر بازارها قرار ميتولیدي و خرده

ند. اختبه بررسي اثر سرريز نوسان قیمت محصوالت كشاورزي ايران در صنعت گوشت مرغ پرد

فروشي( اثر سرريز مثبت ها و محصول )در سطح خردهدهد كه نوسان قیمت نهادهنتايج نشان مي

اي هكند. بررسي پژوهشداري بر نوسان قیمت محصول )در سطح تولیدكننده( اعمال ميو معني

 دهد كه نوسان قیمتانجام شده در زمینه اثر سرريز نوسان قیمت در بازارهاي مختلف نشان مي

چنین اغلب، بازاري كه بیشترين دهد. همدر يک بازار، بازارهاي ديگر را هم تحت تأثیر قرار مي

اثر سرريز را دارد شناسايي و پس از آن بازاري كه موجب ايجاد بیشترين ناپايداري قیمت شده را 

 اند.مشخص كرده

ت شور درباره وضعیهاي مختلفي در كشود، بررسيبنابر پیشینه بیان شده در كشور ديده مي

ها در زمینه مسائل شود. اما به رغم تالشهاي گوناگون انجام ميدامپروري و مرغداري از جنبه

اقتصادي صنعت گوشت قرمز و مرغداري كشور، بررسي الزم در مورد نوسان قیمت گوشت 

ورت ي صاي اثر سرريز نوسان قیمت در بازارهاي كشاورزگوسفند در كشور به ويژه رفتار آستانه

ها در زمینه انتقال قیمت و پیوستگي بازارها و حاشیه بازاريابي گوشت نگرفته است و بیشتر بررسي

باشد. شمار معدودي بررسي در مورد بحث سرريز نوسانات در بازارهاي قرمز و گوشت مرغ مي

رريز س غیركشاورزي صورت گرفته است. در اين زمینه، هدف از اين بررسي، ارزيابي و تحلیل اثر

-هاي تولیدي، سرمزرعه و خردهنوسان قیمت در سطوح عمودي بازار يعني بین سه سطح نهاده

 باشد. فروشي گوشت گوسفند در استان آذربايجان شرقي مي
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 روش تحقیق
هاي زماني قیمت گوشت در قالب الگوهاي خودتوضیحي واريانس الگوسازي نااطمیناني در سري

( مورد توجه قرار گرفت. به دنبال آن الگوهاي 1130سي انگل )( با بررARCHناهمسان شرطي )

ARCH  بسیاري مورد توجه قرار گرفتند كه بیشترشان الگوهايARCH متغیره بودند. سپس تک

و در ادامه براي حالت چندمتغیره، الگوهاي خودتوضیحي  GARCHتعمیم آن به الگوهاي 

مورد توجه قرار گرفت. اين الگو به ( GARCH-MV) 1واريانس ناهمساني شرطي چندمتغیره

  (.0223، 0شود )سیلونیون و ترسويرتاصورت زير بیان مي

(1) εYαY titt    
(0) ),0(1 HNI ttt   

در  8×8از متغیرهاي مورد نظر كه به عنوان مثال در اين بررسي  n×n، يک بردار tYكه در آن 

باشد. عناصر قطري ماتريس ( از ضرايب الگو مي8×8)در اين بررسي  n×nيک ماتريس  و tزمان 
 ، كه عناصر غیرقطري ماتريس، روابط قیمتي گذشته خود متغیرهاي قیمت بوده، در حالياثرات

بوده كه  tاز خطاهاي تصادفي بازارها در زمان  n×1يک بردار  tεدهد. بین بازارها را نشان مي

باشد كه در آن قطر اصلي بیانگر واريانس شرطي بازارها مي tHكوواريانس -داراي ماتريس واريانس

 GARCH-MVهاي برآورد الگو يكي از روش باشد.مي t-1، اطالعات بازار در زمان tI-1 باشند.مي

معروف است.  Vech(q,p)باشد كه به مدل نصف بردار يا ( مي1133رهیافت بولرسلو و همكاران )

متقابل خطاها به  اثرات يک تابع خطي از مربعات وقفه خطاها و tHآنان پیشنهاد كردند كه 

 (:0211، 8باشد )جوشيصورت زير مي

(8) 
 

عملگري است كه  بخش پايین  Vech(0) چنینبردار اجزاي اخالل مدل است. هم tεكه در آن، 

 N(N+1)/2×1يک بردار  cكند و را در يک ستون مرتب مي tHمثلثي يک ماتريس دلخواه مانند 
، jB و ARCHاثرات بعدي از ضرايب  N(N+1)/2×N(N+1)/2ماتريس  ،iAاز مقادير ثابت و 

مدل هستند. اين الگو داراي  GARCHبعدي از ضرايب  N(N+1)/2×N(N+1)/2 ماتريس
                                                 
1  Multivariate Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (MV-GARCH) 
2  Silvennoinen & Terasvirta 
3 Joshi  
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پارامترهايي ، تعداد Nباشد. نخست حتي در صورت كوچک بودن بعد مدل، يعني هايي مينارسايي

كه تنها شرط كافي براي مثبت و مشخص بودن كه بايد برآورد شوند، خیلي زياد است. دوم اين

برقرار است و شرط الزم وجود ندارد. بنابراين، برآورد همگي  tHماتريس كوواريانس شرطي 

هاي ( ماتريس8لذا براي رفع اين نارسايي، فرض شده است كه در رابطه )پذير نخواهد بود. امكان

iA  وjB هايي قطري هستند. در اين حالت رسیدن به يک ماتريس كوواريانس مشخص و ماتريس

(. الگو به دست آمده از فرض ياد شده 0223پذير خواهد بود )سیلونیون و ترسويرتا، مثبت امكان

رسد؛ نامند. برآورد اين مدل ساده به نظر ميمي Diagonal-Vech(q,p)را الگوقطري نصف بردار ،

 است. N(N+1)/2(p+q+1)زيرا تعداد پارامترهاي برآوردي 

معرفي شد كه  (BEKK)توسط بابا و همكاران  Vech(q,p)كالس ديگري از الگو  1111در سال 

با اعمال چند  اين است كهاين الگو ويژگي جالب مشهور شد.  Diagonal-BEKKبه الگو 

 الگواين (. 0212شود )زايو و ديزي، محدوديت، ماتريس كوواريانس شرطي، مثبت و مشخص مي

 توانروش مي اين مثال در عنوان به پردازد.مي متغیرها چند دسته نوسان بین ارتباط بررسي به

و  نوسان آيا و است مؤثر فروشيخرده بازار نوسان بر سرمزرعه بازار نوسان آيا كه كرد بررسي

آن را  BEKKهاي روش . اين ويژگيخیر يا شودمي منتقل ديگر بازار به بازاري از شوک(،) تكانه

سازد و به همین دلیل نیز در اين بررسي از اين جدا مي MV-GARCHهاي برآورد از ديگر روش

ه شود. فرض كنید كروش بهره گرفته خواهد شد كه در ادامه اين الگو توضیح داده مي

 (: 0211به شكل زير باشد )جوشي،  Multivariate GARCHمدل

(1) 
 

هاي اجزاي اخالل هاي خود و وقفهواريانس شرطي بوده كه تابعي از مقدار وقفه، تابع thكه در آن، 

 هاي ضربهاي كوواريانس و وقفهباشد، كه تابعي از وقفهكوواريانس مي-ماتريس واريانس tHو 

داراي میانگین صفر و به صورت نرمال توزيع شده است. متقاطع اجزاي اخالل است. اين مقدار 

( به شكل زير ارائه BEKK)يعني مدل  tHيک الگوسازي جديدي براي  (1114انگل و كرونر )

 كردند:

(4) BHBAACC jtttt   
/

11  

 GARCHماتريس ضرايب  Bو  ARCHماتريس ضرايب  Aمقادير ثابت،  Cكه در آن، ماتريس 

اين روش، عمومي بودن آن است و ترين ويژگي است. اين ماتريس، مثبت معین است. مهم

هاي زماني هم كوواريانس شرطي سري-هاي آن اين است كه واريانسچنین از ديگر مشخصههم

),0(,1

2

10 tttitit HNhh   
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ضرايب زيادي را برآورد  VECHكنند و از سوي ديگر الزم نیست مانند روش ديگر را متأثر مي

اما ضرايب  هستند، VECHشكل خاصي از الگوهاي  BEKKوري است، الگوهاي كرد. الزم به يادآ

نشان  tHها را روي عناصر ، به طور مستقیم تأثیر وقفهVECH، برخالف الگو BEKKالگو 

، به طور معمول زياد BEKKهاي مختلف بر روي الگوهاي دهند. با وجود اعمال محدوديتنمي

 باشد.ي ميبودن ضرايب همچنان يک نارسايي اساس

نامتقارن نوسان قیمتي، اثر دادند كه بتوان  اجازه BEKK( با توسعه الگو 1111نگ و كرونر )

وب خبرهاي بد و خاثرات ها را نشان داد. يعني بتوان هاي منفي و مثبت نوسان قیمتيعني تكانه

 رويدادهاي خوب و بدتوان اثر متفاوت را بر روي نوسان قیمت جداگانه بررسي كرد. بنابراين مي

-ها الگوسازي كرد. در آن صورت ماتريس واريانسهاي مثبت و منفي را بر نوسان قیمتو تكانه

 (:0211( به صورت زير خواهد بود )جوشي، 4كوواريانس )

(1) DDBHBAACC
ttjtttt

   1111  
منفي باشد  tε-1است اگر  tε= 1-tξ-1شود بدين صورت كه تعريف مي tε-1پايه  tξ-1، (1)رابطه در  

، يک ماتريس Cباشند: باشد. اجزاي اين ماتريس به اين شرح ميمي tξ-1 0=و در غیر اين صورت 

اثرات يا به عبارت ديگر  ARCHاثرات كه  n×nيک ماتريس  ،Aمثلثي پايین از مقادير ثابت و 

اثرات ، بیانگر iiαدهد. عناصر قطر اصلي اين ماتريس، ها را نشان ميهاي گذشته قیمتتكانه

ARCH  خود بازارi و عناصر غیرقطريij α  هاي قیمتي بازار سرريز تكانهاثرات بیانگرi  در بازارj 

يا به عبارت ديگر اثرات نوسان  GARCHاثرات كه  n×n، يک ماتريس Bباشد. همچنین مي

)به  iخود بازار  GARCHاثرات ، بیانگر iibدهد. عناصر قطر اصلي ها را نشان ميگذشته قیمت

سرريز اثر دهنده ، نشانijb ( و عناصر غیرقطري،iعبارت ديگر از نوسان گذشته قیمت خود بازار 

اثرات بوده كه عناصر قطر اصلي آن  n×n، ماتريس Dباشد. مي jبه بازار  iنوسان قیمت بازار 

، واكنش ijdدهد و عناصر غیرقطري هاي منفي يا به عبارت ديگر اثرات خبر بد را نشان ميتكانه

هاي نامتقارن بین بازاري واكنش  ijdدهد. در حقیقت نشان مي jرا نسبت به خبر بد بازار  iبازار 

 دهد.اي را نشان ميبوده و اثرات آستانه

برآورد كرد. تابع لگاريتم  (ML)توان با استفاده از روش حداكثر راستنمايي را مي BEKKالگوي 

نرمال  هايي توابع لگاريتمي راستنمايي توزيعحداكثر راستنمايي توزيع مشترک برابر با همه

  (.0212( بیان شده است )زايو و ديزي، 3باشد كه شكل جبري آن در رابطه )چندمتغیره مي
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(3)  

 باشد.ها ميتعداد مشاهده Tتعداد بازارها و  K، تابع راستنمايي، Lدر آن كه 

 باشند: قیمت هفتگي گوسفندهاي مورد استفاده و متغیرهاي اين بررسي بدين شرح ميآمار و داده

ها و میادين فروش دام كه در حقیقت )متغیر( قیمت سرمزرعه گوشت زنده درب كشتارگاه

فروشي ود، گوشت گوسفند آماده پخت كه همان )متغیر( قیمت خردهشگوسفند را شامل مي

و، هاي جهاي نهادههاي تولیدي گوشت گوسفند شامل قیمتگوشت گوسفند بوده و قیمت نهاده

اي هها )سطح نهادهچغندر بوده است. در زمینه قیمت نهادهكنسانتره، علوفه، كاه، سبوس و تفاله

هاي متغیر گوسفند پرواري مربوط به آنجا كه سهم عمده هزينهتولیدي( قابل يادآوري است از 

ا هها در محاسبه شاخص قیمت نهادهباشد، تنها اين بخش از نهادههاي تولیدي ياد شده مينهاده

هاي تولیدي يادشده به صورت مدنظر قرار گرفت. لذا، يک شاخص قیمت مربوط به قیمت نهاده

اي )وزن( هر يک از اقالم عمده خوراک با توجه به سهم هزينه هاگیري وزني از قیمتيک میانگین

 دام يادشده به دست آمده است. چگونگي محاسبه آن در زير بیان شده است:

(3) IPt = 𝛼1𝑝1,𝑡 + 𝛼2𝑝2,𝑡 + 𝛼3𝑝3,𝑡 + 𝛼4𝑝4,𝑡 + 𝛼5𝑝5,𝑡 + 𝛼6𝑝6,𝑡              

هاي جو،  اي نهادهسهم هزينه 1α، امtهاي تولیدي در هفته شاخص قیمت نهاده tIPكه در آن، 

1,tP  قیمت جو در هفتهt ،2ام برحسب كیلوگرم ريالα 2هاي كنسانتره، اي نهادهسهم هزينه,tP 

قیمت  tP,3هاي علوفه، اي نهادهسهم هزينه 3αام برحسب كیلوگرم ريال، tقیمت كنسانتره در هفته 

قیمت كاه در  tP,4هاي كاه، اي نهادهسهم هزينه 4αام برحسب كیلوگرم ريال، tعلوفه در هفته 

قیمت سبوس در هفته  tP,5هاي سبوس، اي نهادهسهم هزينه 5αام برحسب كیلوگرم ريال، tهفته 

t ،6ام برحسب كیلوگرم ريالα  6چغندر و هاي تفالهاي نهادههزينهسهم,tP چغندر در قیمت تفاله

از گزارش تجزيه قیمت  iαاي باشد. پارامترهاي سهم هزينهام برحسب كیلوگرم ريال ميtهفته 

يک گیلوگرم گوشت گوسفند از معاونت امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي 

 1812 تا اسفند 1833هاي يادشده به صورت هفتگي از فروردين ي دادههمه به دست آمده است.

از سازمان جهاد كشاورزي و شركت پشتیباني امور دام استان آذربايجان شرقي گردآوري شده 

 است.
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 نتایج و بحث
ها در برابر زمان به طور معمول نخستین مرحله در تجزيه و تحلیل از آنجا كه ترسیم نمودار قیمت

ترتیب، نمودار قیمت هفتگي گوشت گوسفند زنده به (8)و  (0)، (1)هاي ي زماني است. شكلسر

هاي تولیدي گوشت گوسفند در فروشي( و قیمت نهاده)سرمزرعه(، قیمت گوشت گوسفند )خرده

ن نكته قابل استناد آن است كه همه ترسیم شده است. نخستی 1833-12هاي زماني طول دوره

هاي تولیدي از سال اند. تنها قیمت نهادهزماني در طول زمان روند افزايشي داشتههاي اين سري

، پس از يک سیر افزايشي زياد يک سیر كاهشي داشته، اما در كل روند افزايشي را نشان 1833

ن ثابت نبوده و ناايستا بودن ها در طول زمادهد. در نتیجه روشن است كه میانگین آنمي

ها چندان يكنواخت نیست قابل انتظار است. اگرچه اين روند افزايشي قیمتها هاي قیمتسري

ولي همانندي بسیاري در روند تغییرات قیمت گوشت گوسفند زنده )سرمزرعه( و قیمت گوشت 

اي ههاي سريشود، میانگین، واريانس و كواريانسفروشي( وجود دارد. لذا ديده ميگوسفند )خرده

د رسطور مشهودي در طي زمان ثابت به نظر نمين پژوهش، دست كم بهزماني مورد بررسي در اي

و احتمال دارد كه ناايستا باشند. البته اين امكان وجود دارد كه يک متغیر سري زماني در عین 

حالي كه داراي روند زماني است در حول اين روند ايستا باشد. اما اين مسأله بايستي با 

ان ها بیطه مورد سنجش قرار گیرد، كه در ادامه تحقیق نتايج آنهاي مربواقتصادسنجي و آزمون

 خواهد شد. 

 
نمودار سري زمانی قیمت هفتگی گوشت گوسفند زنده )سرمزرعه( در استان آذربایجان شرقی در دوره  (1شکل )

 1322-06زمانی 
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آذربایجان شرقی در دوره فروشی گوشت گوسفند در استان نمودار سري زمانی قیمت هفتگی خرده( 2شکل)

 1322-06زمانی 

 
هاي تولیدي گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقی در دوره ( نمودار سري زمانی قیمت هفتگی نهاده3شکل)

 1322-06زمانی 
 

ه يافتر ادامه، وضعیت ايستايي متغیرهاي مورد نظر با آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعمیمد

(ADF)  و آزمون فیلیپس و پرون(PP)  با در نظر گرفتن عرض از مبدأ و روند زماني مورد بررسي

  ( آمده است.1قرار گرفت كه نتايج در جدول )
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 هاي قیمت مورد نظرنتایج آزمون ایستایی لگاریتم سري( 1جدول )

 متغیر
 (PPآزمون فیلیپس و پرون ) (ADFيافته )آزمون ديكي فولر تعمیم

 تفاضل مرتبه اول سطح تفاضل مرتبه اول سطح

 **-01/8- 13/3-** 81/8- 82/03 (LnFPلگاريتم قیمت سرمزرعه )

 **-18/0- 82/01-** 31/0- 31/48 (LnRPفروشي )لگاريتم قیمت خرده

هاي تولیدي لگاريتم قیمت نهاده

(LnIP) 
43/0- 11/01-** 33/0- 14/82-** 

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

بحراني با عرض از مبدأ و روند براي آزمون در سطح متغیر و با عرض از مبدأ و بدون روند براي تفاضل مرتبه اول مقادير 

 درصد 4داري در سطح متغیر **: معني

به شرط دارا بودن  (AIC)الزم به يادآوري است كه براي تعیین تعداد بهینه وقفه از معیار آكائیک 

هاي زماني (، سري1اجزاي اخالل معادله، استفاده شد. بنابر جدول ) 1هاي نوفه سفیدويژگي

ا ها ناايستهاي تولیدي در سطح دادهفروشي و قیمت نهادهلگاريتم قیمت سرمزرعه، قیمت خرده

ي هاي قیمت مورد نظر جمعشوند، به عبارت ديگر سريگیري ايستا ميبار تفاضلبوده كه با يک

هاي زماني ياد شده شرط الزم براي انجام آزمون اشد. بنابراين سريب، ميI(1)از درجه اول، 

( 1112جوهانسون جوسیلیوس ) جمعيهم آزمون . بدين منظور ازجمعي جوهانسون را دارندهم

نتايج به دست آمده از آزمون ( ارايه شده است. 0است كه نتايج آن در جدول ) شده استفاده

 هاي قیمت وجود دارد. جمعي بلندمدت بین سريجمعي نشان داد كه يک رابطه همهم

 هاي تولیديهاي گوشت گوسفند و نهادهجمعی جوهانسون جوسیلیوس براي قیمت( نتایج آزمون هم2جدول )

مقدار حداكثر ريشه  فرضیه صفر

 مشخصه

ارزش بحراني در 

 %4سطح 

 ارزش بحراني در سطح مقدار آماره اثر

 4% 

 عدم وجود بردار

 بردارحداقل يک 

 حداقل دو بردار

11/00* 

12/12 

28/2 

11/01 

01/11 

31/8 

*14/88 

24/3 

28/2 

13/01 

11/14 

31/8 

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

در ادامه براي شناسايي میانگین اثرات سرريز نوسان قیمت بین سه بازار سرمزرعه گوشت 

هاي تولیدي از آزمون علیت گرنجر بهره گرفته فروشي گوشت گوسفند و نهادهگوسفند، خرده

گیري براي آزمون علیت گرنجري بین سه سري قیمت سرمزرعه، به منظور تصمیمشده است. 

                                                 
1 White Noise 
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هاي تولیدي، آزمون والد نیز پس از برآورد مدل انجام گرفته فروشي و قیمت نهادهقیمت خرده

سويه از قیمت كه يک رابطه يکدهد نتايج نشان مي( گزارش شده است. 8است كه در جدول )

فروشي گوشت گوسفند وجود دارد. اين بدان معني است كه قیمت سرمزرعه به قیمت خرده

جهت علیت گرنجر، جهت باشد. فروشي گوشت گوسفند ميسرمزرعه علیت گرنجري قیمت خرده

وسان يز نكند، در نتیجه میانگین اثرات سررها را مشخص ميوجود میانگین اثرات سرريز قیمت

فروشي گوشت گوسفند از لحاظ آماري قیمت تنها از سوي بازار سرمزرعه به سمت بازار خرده

باشد كه اين رابطه يک سويه است. به عبارت ديگر میانگین اثرات سرريز نوسان دار ميمعني

ي ها سرمزرعه بر رواي نوسان قیمتقیمت سرمزرعه گوشت گوسفند يا به عبارت ديگر اثر خوشه

 داري دارد.فروشي اثرات معنيهاي خردهقیمت

 هاي تولیديهاي گوشت گوسفند و نهادهبراي قیمت ( نتایج آزمون والد3جدول )

 آزمون والد معادله اول معادله دوم معادله سوم

LnRP LnFP LnIP LnFP LnIP LnRP 

 دوآماره كاي 00/0 11/2 32/11 11/2 10/1 41/2

 سطح احتمال 801/2 323/2 222/2 .304/2 .111/2 .311/2

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

جمعي بین سه متغیر تأيید شد، الزم است كه وجود واريانس ناهمسان پس از اينكه وجود رابطه هم

هاي فروشي گوشت گوسفند و نهاده، در سه سري قیمت خرده و عمدهARCHشرطي، يعني اثرات 

گیري شد. بدين منظور، در ( بهره1130انگل ) LMتولیدي شناسايي شود. بدين منظور از آزمون 

دهد، مورد مدت را شرح ميكه روابط پويايي كوتاه (VECM) 1خطا برداري-آغاز مكانیزم تصحیح

-MVجايگزيني براي معادالت میانگین شرطي در فرايند  VECMبرازش واقع شد. در واقع الگو 

TGARCH بنابر اين  ( گزارش شده است.1هاي برآورد شده در جدول )نتايج معادلهباشد. مي

دار مطابق انتظارهاي نظري و از لحاظ آماري معني (tec-1)ي ضرايب تصحیح خطا جدول، همه

( محاسبه شده، الگو داراي عدم خودهمبستگي Qباكس ) -بوده و بر پايه مقادير آزمون لجانگ

براي سنجش وجود رفتار واريانس ناهمساني شرطي  LMپس از برآورد مدل، آزمون  باشد.مي

( ارايه شده است. نتايج 4ها، مورد برازش واقع شد كه در جدول )در معادله (ARCH)خطي 

                                                 
1Vector Error Correction Modeling (VECM) 
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هاي قیمت دارد كه بیانگر آن است كه گوياي وجود رفتار واريانس ناهمساني شرطي در سري

 ها بین سه معادله تحت بررسي وجود دارد. اي نوسان قیمتاثرات خوشه

انجام گرفت  (1118، ارائه شده توسط نگ و انگل )ARCHبودن اثرات  غیرخطيدر ادامه آزمون 

ها وابسته بودن اندازه (، اثر عالمت تكانه1( گزارش شده است. بنابر جدول )1كه نتايج در جدول )

دار درصد معني 12لحاظ آماري در سطح احتمال هاي مثبت و منفي از هاي قیمتي به تكانهتكانه

 ها از فرآيند غیرخطي پیرويباشند. نتايج گوياي آن است كه رفتار واريانس ناهمساني قیمتمي

 هاي غیرخطي استفاده كرد. ها بايستي از مدلكند، لذا براي الگوسازي نوسان قیمتمي

 هاي تولیديهاي گوشت گوسفند  و نهادهقیمتي ( نتایج برآورد معادله میانگین شرطی متغیرها7جدول )

 t∆LnFP t∆LnRP t∆LnIP ضرايب

α -  221/2 ( 221/2 ) -  228/2 ( 221/2 ) 221/2 ( 221/2 ) 

1-tec 282/2 ( 221/2 ) 201/2- ( 221/2 ) 242/2 ( 221/2 ) 

t∆LnFP - 033/2  ( 221/2 ) - 012/8  ( 221/2 ) 

1-t∆LnFP -  208/2 ( 221/2 ) (830/2) 211/2  -  231/2 ( 221/2 ) 

2-t∆LnFP 210/2  ( 221/2 ) 212/2  ( 044/2 ) 128/2  ( 221/2 ) 

t∆LnRP 821/2 ( 221/2 ) - 112/0  ( 221/2 ) 

1-t∆LnRP 221/2  ( 211/2 ) -  021/2 ( 221/2 ) 843/2  ( 221/2 ) 

2-t∆LnRP 111/2  ( 221/2 ) 112/2  ( 221/2 ) 111/2  ( 221/2 ) 

t∆LnIP -/882 (2/221) 212/2  ( 221/2 ) - 

t−1∆LnIP -  112/2 ( 221/2 ) -  212/2 ( 221/2 ) -  112/2 ( 221/2 ) 

2-t∆LnIP -  102/2 ( 221/2 ) 211/2-  ( 224/2 ) -  802/2 ( 221/2 ) 

    Qآماره سطح احتمال

413/2 113/4 Ljung-Box(6) 
 فروشي معادله میانگین قیمت خرده

 
441/2 133/12 Ljung-Box(12) 

314/2 103/18 Ljung-Box(52) 

111/2 311/8 Ljung-Box(6) 

 Ljung-Box(12) 233/10 183/2 معادله میانگین قیمت سرمزرعه

333/2 11/18 Ljung-Box(52) 

041/2 030/1 Ljung-Box(6) 

 Ljung-Box(12) 413/1 132/2 هاي تولیديمعادله میانگین قیمت نهاده

434/2 110/03 Ljung-Box(52) 

 هاي تحقیق: يافتهمنبع
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 هاي میانگین شرطیبراي معادله ARCHبراي آزمون وجود اثر  LM( نتایج آزمون 5جدول )

  t∆LnFPمعادله  t∆LnRPمعادله  t∆LnIPمعادله 

 دوآماره كاي 13/18 118/40 111/81

 سطح احتمال 222/2 222/2 222/2

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

 هاي تولیدينهادههاي گوشت گوسفند و براي قیمت ARCH( آزمون غیرخطی بودن رفتار 2جدول )

وابسته بودن تكانه 

 اهمثبت به اندازه تكانه

وابسته بودن تكانه منفي به 

 هااندازه تكانه

  نوع آزمون اهاثر عالمت تكانه

تكانه مثبت به اندازه 

 ها بستگي ندارد.تكانه

-منفي به اندازه تكانه تكانه

 ها بستگي ندارد.

عدم وجود اثر 

 عالمت

 فرضیه عدم/

 آمارهمقدار 

 متغیر

قیمت سرمزرعه  Fآماره  14/8 22/1 11/18

 سطح احتمال 213/2 220/2 222/2 گوشت گوسفند

فروشي قیمت خرده Fآماره  43/4 41/13 12/18

 سطح احتمال 213/2 222/2 222/2 گوشت گوسفند

هاي قیمت نهاده Fآماره  20/2 01/1 22/8

 سطح احتمال 233/2 210/2 238/2 تولیدي

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

ها و بررسي اثرات سرريز نوسان قیمت در بازارهاي گوشت براي الگوسازي رفتار نوسان قیمت

 BEKKبه روش  (MV-TGARCH)اي به صورت سه متغیره آستانه GARCHگوسفند، مدل 

( آمده 3( در جدول )1)رابطه  Dو  C ،A ،Bنتايج اولیه عناصر ماتريس  .برازش قرار گرفت مورد

هاي گذشته قیمت و عناصر قطري يا اثرات تكانه ARCH، اثرات Aعناصر قطري ماتريس  است.

بر روي واريانس شرطي را اندازه  iيا اثرات نوسان گذشته قیمت بازار  GARCH، اثرات Bماتريس 

 11aصر يعني پارامترهاي اين عنادهد كه همه ينشان م Aگیرد. برآورد ضرايب قطري ماتريس مي

يا همان اثرات  ARCHدار هستند. اثر درصد معني 1از لحاظ آماري در سطح احتمال  33aتا 

فروشي ، بازار خرده11a=111/2ها در بازار سرمزرعه گوشت گوسفند برابر با هاي گذشته قیمتتكانه

هاي باشد كه بازار نهادهمي 33a=132/2هاي تولیدي برابر با و بازار نهاده 22a=421/2آن برابر با 

هاي گذشته خودش و بازار سرمزرعه گوشت گوسفند كمترين تولیدي بیشترين تأثیر را از تكانه

تا  11bيعني پارامترهاي  Bگیرد. همچنین تمامي عناصر قطري برآورد شده ماتريس تأثیر را مي

33b  اي يا به میزان نوسان خوشهباشند. دار ميدرصد معني 1از نظر آماري در سطح احتمال
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، 118/2عبارت ديگر نوسان دوره گذشته به ترتیب در بازار سرمزرعه گوشت گوسفند برابر با 

بوده كه در مقايسه  882/2هاي تولیدي برابر و نهاده 812/2فروشي گوشت گوسفند برابر با خرده

 ها دارند.س شرطي قیمت( بیشترين تأثیر را بر روي واريانiiaهاي قیمتي گذشته )با تكانه

 BEKK-TGARCH( نتایج برآورد مدل 2) جدول

معادله                                                                                      

 پارامترها

 

(i=1 )tLnFP  
 

(i=2 )tLnRP 
 

(i=3 )tLnIP 

i1c (221/2) 211/2 (221/2 )221/2 (221/2 )221/2- 

i2c 2 (221/2) 213/2 (221/2) 242/2 

i3c 2 2 (123/2 )222/2 

i1a (221/2) 111/2 (221/2) 111/2 (211/2) 211/2 

i2a (221/2) 111/2- (221/2) 421/2 (221/2) 012/2- 

i3a (133/2) 222/2 (221/2) 112/2- (221/2) 132/2 

i1b (221/2) 118/2 (221/2) 288/2- (221/2) 213/2- 

i2b (221/2) 212/2 (221/2) 812/2 (221/2) 113/2 

i3b (221/2) 184/2- (221/2) 131/1 (221/2) 882/2 

i1d (221/2) 130/2 (221/2) 803/2- (132/2) 213/2 

i2d (221/2) 413/2- (221/2) 348/2 (221/2) 014/2- 

i3d (221/2) 082/0- (221/2) 141/0 (221/2) 331/2- 

 .باشندپارانتز، سطح احتمال ميمقادير درون  *

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

هاي قیمت و سرريز نوسان قیمت در بین ، اثرات سرريز تكانهBو  Aغیرقطري ماتريس عناصر 

كه به ترتیب  32aو  23aو  21aو  12aدهند. پارامترهاي سه بازار گوشت گوسفند را نشان مي

 فروشي گوشت گوسفندبین بازار سرمزرعه و خرده هاي دوسويهدهنده ضرايب انتقال تكانهنشان

هاي تولیدي گوسفند هستند از لحاظ آماري در سطح فروشي گوشت گوسفند و نهادهو بازار خرده

 دهنده ارتباط قوي بین بازارهاي گوشتباشند. اين نتايج تكانه دوسويه نشاندار ميدرصد معني 1

فروشي گوشت گوسفند ها از بازار خردهر سرريز تكانه(، اث3باشد. با توجه به جدول )گوسفند مي

يعني سرريز تكانه  31a( بیشترين اثر سرريز و همچنین پارامتر 23aهاي تولیدي )به بازار نهاده

هاي تولیدي گوسفند به بازار سرمزرعه گوشت گوسفند از لحاظ آماري در قیمتي از بازار نهاده

كه به ترتیب  32bو  23bو  31bو  21b  ،13bو  12bترهاي باشد. پارامدار ميدرصد معني 1سطح 

ي فروشدهنده ضرايب نوسانات قیمت دوسويه بین بازار سرمزرعه گوشت گوسفند و خردهنشان

روشي فتولیدي گوسفند و بازار خرده هايگوشت گوسفند، بازار سرمزرعه گوشت گوسفند و نهاده
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دار درصد معني 1تند از لحاظ آماري در سطح هاي تولیدي گوسفند هسگوشت گوسفند و نهاده

بدين مفهوم كه سرريز نوسان قیمت در تمام بازارهاي گوشت گوسفند حالت دوسويه باشند. مي

فروشي گوشت دارد. همچنین بیشترين اثر سرريز نوسان قیمت دوسويه از سوي بازار خرده

ن اثر سرريز نوسان قیمت دوسويه از ( بوده و كمتري23b) هاي تولیديگوسفند به سوي بازار نهاده

 باشد. ( مي31bهاي تولیدي به بازار سرمزرعه گوشت گوسفند )بازار نهاده

اي ها در بازارههاي مثبت و منفي نوسان قیمتبیانگر نامتقارن بودن اثرگذاري تكانه Dماتريس 

اي هثرات تكانهدهنده اباشد. در اين ماتريس كه عناصر قطر اصلي آن نشانگوشت گوسفند مي

 33dتا  11dباشد كه شامل پارامترهاي منفي يا به عبارت ديگر اثرات اخبار بد بر نوسان قیمت مي

اثرگذاري اخبار منفي باشند. يعني دار ميدرصد معني 1هستند كه از لحاظ آماري در سطح 

ار منفي بروز اخبباشد. به عبارت ديگر، نسبت به اخبار مثبت  بر میزان نوسان قیمت شديدتر مي

هاي تولید، افزايش واردات گوشت قرمز، افزايش نرخ ارز و يا هر همچون محدوديت واردات نهاده

خبر بدي كه باعث ايجاد بدبیني نسبت به وضعیت آتي اقتصاد شود، نسبت به اخبار خوب تاثیر 

كانه منفي ت بیشترين اثر نامتقارن بیشتري بر ريسک قیمت بازار گوشت گوسفند دارد. همچنین

كمترين تاثیر نامتقارن شوک منفي در بازار سرمزرعه گوشت و  (33dهاي تولیدي )در بازار نهاده

 باشد.مي (11dگوسفند )

 گیري و پیشنهادهانتیجه
هاي واريانس شرطي گوياي آن است كه بیشترين تاثیر سرريز نوسان قیمت نتايج برآورد معادله

ازار فروشي به ببررسي، مربوط به سرريز نوسان قیمت از بازار خردهدوسويه در بین سه بازار مورد 

وسان قیمت دوسويه از بازار باشد و همچنین كمترين میزان سرريز نهاي تولیدي مينهاده

هاي تكانه يا اثر ARCHباشد. بنابر نتايج به دست آمده، اثر هاي تولیدي به بازار سرمزرعه مينهاده

هاي تولیدي بیشترين تأثیر و در بازار سرمزرعه كمترين تأثیر را دارد. نهادهگذشته قیمت در بازار 

هاي تولیدي  ناپايدارتر بوده و بخشي از نوسان آن چنین نتايج گوياي آن است كه بازار نهادههم

و  شود كه براي برقراري ثباتبوده است. براين پايه پیشنهاد مي فروشيناشي از نوسان بازار خرده

فروشي هم توجه شود ها در بازار خردههاي تولیدي به ايجاد تثبیت قیمتري در بازار نهادهپايدا

شوند شناسايي و در جهت كنترل و فروشي ميهايي كه باعث ناپايداري بیشتر بازار خردهو عامل

اد جهدايت آن به سمت پايداري بیشتر اقدام كنند. به عبارت ديگر، نظر به اينكه دولت به دنبال اي

فروشي است، بازار در سطح خردهگوشت گوسفند و اجراي سیاست تنظیم  پايداري قیمت
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هاي هايي طرف عرضه )يعني سطح نهادههاي تثبیتي به عاملبايستي در اجراي سیاستمي

 تولیدي( نیز دقت كافي داشته باشد. 

هاي هاثرات سرريز بازار نهاد فروشي بیشتر ازهاي تحقیق نشان داد كه اثرات سرريز بازار خردهيافته

هاي طرف عرضه محصول باعث تولیدي است. يعني عوامل طرف تقاضا محصول بیشتر از عامل

شود. در كل اثرات سرريز نوسان ها در بازار گوشت گوسفند ميايجاد نوسان و ناپايداري قیمت

ز اي تولیدي بیشتر اهفروشي و سرمزرعه گوشت گوسفند به سوي بازار نهادهقیمتي بازار خرده

هاي تولیدي بر دو بازار ديگر است. لذا در صورت توجه دولت اثرات سرريز نوسان قیمت بازار نهاده

دهندگان گوسفند پرواري و حمايت گذاران به ايجاد پايداري قیمت بیشتر براي پرورشو سیاست

ه ورزي و بانک كشاورزي باز آنان، بايستي شركت پشتیباني امور دام با همكاري وزارت جهاد كشا

تواند شامل رونق هر چه بیشتر بازار بورس طراحي يک برنامه مديريت خطر )ريسک( جامع كه مي

هاي تولیدي عالوه بر با توجه به اينكه بازار نهادهكشاورزي و بیمه محصوالت باشد، اقدام كند. 

د بستگي دارد لذا ضرورت دار فروشي نیزاينكه به نوسان خود بستگي دارد، به نوسان بازار خرده

هاي خود مدنظر ريزيدولت براي مديريت نوسان قیمت در بازارها، اين وابستگي را در برنامه

، هاي تولیديداشته باشد. در نهايت اين كه مالحظه شد، اخبار منفي مانند كنترل واردات نهاده

وسان قیمتي دارد، لذا الزم است، داري بر نهاي وارداتي و تغییرات نرخ ارز تاثیر معنيمحدوديت

هاي مؤثري طراحي كرده و تا حد ها و سیاستدولت در راستاي كاهش بروز اخبار منفي اقدام

گیري اخبار منفي در كشور شود. زيرا بروز اجبار منفي در مقايسه با اخبار ممكن مانع از شكل

عیت نتیجه نبود اطمینان به وضها داشته و در خوب تاثیر بیشتري بر افزايش خطر )ريسک( قیمت

گذاري در اين بخش را آتي فعالیت پرواربندي گوسفند افزايش يافته و كاهش امنیت سرمايه

 موجب شود. 
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