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سرریز نوسان قیمت در بازار محصوالت کشاورزی :مطالعه
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چكيده
هدف از این بررسی ،ارزیابی و تحلیل تاثیر سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی بازارهای گوشت گوسفند استان
آذربایجان شرقی ،بین سه سطح نهادههای تولیدی ،خردهفروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند میباشد .بدین منظور
از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته آستانهایی چندمتغیره ( )MV-TGARCHبا استفاده
از روش  BEKKو دادههای قیمتهای هفتگی از فروردین  1711تا اسفند  1731بهرهگیری شد .نتایج نشان داد
که بیشترین میزان سرریز نوسان قیمت دوسویه از بازار خردهفروشی گوشت گوسفند به بازار نهادههای تولیدی و
کمترین آن از بازار نهادههای تولیدی گوسفند به بازار سرمزرعه گوشت گوسفند صورت میگیرد .بنابراین عاملهای
تقاضای محصول بیش از عاملهای عرضه (نهادههای تولیدی) آن باعث ایجاد نوسانها در بازار گوشت گوسفند
میشوند ،لذا کنترل نوسانها قیمت خردهفروشی میتواند به مدیریت خطر (ریسک) قیمت در بازار گوشت گوسفند
کمک کند .از اینرو تمرکز بر روی عاملهای طرف تقاضای گوسفند به منظور کنترل نوسانهای قیمتی در این
بازار توصیه میشود.
طبقهبندی Q14 ،C58 ،C32 :JEL
واژههای کليدی :گوشت گوسفند ،مدل  ،MV-TGARCHسرریز نوسان قیمت ،روش BEKK

 1بهترتیب دانشیار ،دانشجوي دكتري ،دانشیاران گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريز.
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مقدمه
يكي از ويژگيهاي محصوالت كشاورزي نوسان پیوسته قیمت آنها است .در اقتصاد كشورهاي
درحال توسعه و پیشرفته پايداري نسبي قیمتها بسیار اهمیت دارد .ولي امكان تثبیت قیمتهاي
محصوالت كشاورزي به طور طبیعي بعید بوده و به طور معمول با اعمال سیاستهاي قیمتي
برقرار ميشود (ابونوري و مجاوريان .)1831 ،عاملهاي بسیاري وجود دارد كه ميتواند منجر به
نوسان قیمتها در بخش كشاورزي شوند ،از مهمترين اين عاملها ميتوان به تغییرات فصلي در
عرضه تولیدات ،تغییرات دورهاي (سیكلي) در عرضه به دلیل طبیعت خاص تعادل در بازار كاالهاي
كشاورزي ،انتقال نوسان قیمتهاي جهاني به بازار داخلي محصوالت كشاورزي و نوسان ناشي از
روند عمومي قیمتها اشاره كرد (نجفي و حاج رحیمي .)1831 ،نوسان قیمت در بازارهاي
كشاورزي از جمله بازار گوشت گوسفند ميتواند تولیدكنندگان و مصرفكنندگان را از پیشبیني
دقیق و بهینه قیمتهاي بازار باز دارد .بنابراين تصمیمگیريها در چنین شرايطي در آينده چندان
سودمند واقع نميشود و در نتیجه باعث كاهش رفاه مصرفكننده و تولیدكننده خواهد شد (بینس
وانگر و روزنس ويگ 1131 ،و ساها و دلگادو.)1131 ،
نوسان قیمت 1برآوردي از دامنهاي است كه قیمتها ميتوانند در آينده تغییر يابند (ويور و ناچر،
 .)0222افزايش در نوسان قیمت بیانگر نبود قطعیت قیمتهاي آينده است ،چراكه دامنهاي كه
قیمتها ميتوانند در آن قرار گیرند ،گستردهتر شده است .نوسان قیمت پیشتر توسط اقتصاددانان
به عنوان يک پديده مهم اقتصادي به رسمیت شناخته شده است .اثرات سرريز 0نوسان قیمت
بیان ميكند كه نوسان قیمت در يک بازار ميتواند بر نوسان قیمت در يک يا چند بازار مرتبط
ديگر تأثیر داشته باشند (ژانگ و همكاران .)0223 ،براي مثال ،میزان نوسان قیمت در بازار
نهادههاي تولیدي گوشت گوسفند ،عالوه بر اينكه تحت تأثیر نوسان دورههاي پیش خود ميباشد،
تحت تأثیر نوسان قیمت در ديگر بازارهاي مرتبط گوشت گوسفند مانند بازار خردهفروشي و
سرمزرعه نیز قرار ميگیرد .اگر نوسان قیمت بازارهاي گوشت گوسفند از راه كانالهاي بازار سرريز
كند ،تغییرات سیاست در كشاورزي معطوف به بازار نهادههاي دام كه نوسان قیمت را تغییر
ميدهند ،بر روي نوسان قیمت گوشت گوسفند از راه زنجیرههاي عمودي بازار اثر ميگذارد .اين
سرريزها نیازمند اين هستند كه در مباحث سیاستگذاريهاي عمومي مورد توجه قرار گیرند
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(بوگوک و همكاران .)0228 ،بررسي رفتار قیمتها در بازار گوشت گوسفند گوياي آن است كه
به عنوان مثال در طي سالهاي  1833تا  1812قیمت سرمزرعه گوشت گوسفند با افزايش 38
درصدي از  88028ريال به  12303ريال ،قیمت خردهفروشي با افزايش  121درصدي از 11822
ريال به  111883ريال و میانگین قیمت خوراک دام با افزايش  38درصدي از  0313ريال به
 1034ريال رسیده است .در اين میان ضريب تغییرات )cv( 1قیمت سرمزرعه و خردهفروشي
گوشت گوسفند و خوراک دام به ترتیب  3/0درصد 1/1 ،درصد و  3/1درصد ميباشد .بنابراين
مالحظه مي شود بازار گوشت گوسفند عالوه بر رشد باالي قیمتها داراي نوسان قیمتي قابل
توجهي نیز ميباشد.
پیش از اين نیز بررسيهايي در زمینه اثرات سرريز نوسان قیمتها در بازار محصوالت كشاورزي
صورت گرفته است .از جمله آپرجیس و رزيتیس ( )0228با استفاده از شاخصهاي قیمت ماهانه
سرمزرعه ،خردهفروشي و نهادههاي تولیدي براي دوره  1134-11نشان دادند نوسان قیمتهاي
محصوالت كشاورزي متأثر از اثرات سرريز نوسان قیمتهاي نهادههاي كشاورزي ،قیمتهاي
خردهفروشي مواد غذايي و همچنین نوسان خود ميباشند .بوگوک و همكاران ( )0228به بررسي
اثرات سرريز نوسان قیمت در زنجیره عرضه «گربه ماهي» آمريكا پرداختند .نتايج به دست آمده،
مؤيد اثرات سرريز نوسان قیمتي شديدي در زنجیره عرضه ميباشد ،به طوري كه نوسان از
نهادههاي ذرت و سويا به قیمت گربهماهي آماده پخت منتقل ميشود .رزيتیس ( )0228اثرات
سرريز نوسان قیمت در بازار گوشت گوسفند ،خوک و مرغ كشور يونان را بررسي نمود .نتايج
نشان داده است كه نوسان قیمت در هر يک از اين بازارها اثر مثبت و معنيداري بر بازار ديگر
محصوالت مورد بررسي داشته و نوسان شديدي در بازار اين محصوالت ايجاد مينمايد .ايومي و
سركر ( )0212به بررسي سرريز قیمت در اتحاديه گمركي آفريقايي جنوبي پرداختند .نتايج نشان
ميدهد كه اثر معنيداري در سرريز قیمت در درون اتحاديه گمرگي آفريقايي جنوبي وجود دارد.
بهعالوه يافتهها بیان ميكند ،سرريز قیمت تأثیر زيادتري بر روي مصرفكننده نسبت به
تولیدكننده دارد .رزيتیس و استاورپولوز ( )0212به بررسي سرريز قیمت تولیدكننده-
مصرفكننده براي چهار بازار شامل گوشت گاو ،گوشت خوک ،گوشت گوسفند و گوشت مرغ در
يونان پرداختند .نتايج گوياي آن است كه در حال حاضر بازار گوشت خوک و مرغ نسبت به بازار
گوشت گاو و گوسفند داراي پايداري باالتري در سرريز قیمت ميباشد .بنابر مطالب ياد شده
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ضريب تغییرات ( )Coefficient Variationبه صورت درصد تقسیم انحراف استاندارد به میانگین محاسبه شده است.
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مالحظه ميشود بحث نوسان قیمت و سرريز آنها چه در سطح عمودي بازار و چه در سطح افقي
بازار در كشورهاي ديگر نیز از جمله مباحث مهم اقتصاد كشاورزي تلقي شده و نتايج حكايت از
معنيدار بودن اين اثر سرريز نوسان قیمتها در بازارهاي كشاورزي جهان دارد.
در ايران نیز كشاورزيان و همكاران ( )1831به بررسي اثر سرريز نرخ دالر امريكا بر روي قیمت
نفت خام پرداختند .نتايج نشان ميدهد كه سرريز نوسان از بازار نفت به ارز وجود نداشته ،در
صورتي كه نوسان از بازار ارز به بازار نفت سرريز شده است .قهرمانزاده و فلسفیان ( )1811به
بررسي سرريز نوسان قیمت در بازار گوشت گوساله استان تهران پرداختند .نتايج نشان ميدهد
كه نوسان قیمت عمدهفروشي گوشت گوساله زنده بیش از نوسان قیمتي بازارهاي نهادههاي
تولیدي و خردهفروشي تحت تأثیر نوسان ديگر بازارها قرار ميگیرد .مقدسي و همكاران ()1811
به بررسي اثر سرريز نوسان قیمت محصوالت كشاورزي ايران در صنعت گوشت مرغ پرداختند.
نتايج نشان ميدهد كه نوسان قیمت نهادهها و محصول (در سطح خردهفروشي) اثر سرريز مثبت
و معنيداري بر نوسان قیمت محصول (در سطح تولیدكننده) اعمال ميكند .بررسي پژوهشهاي
انجام شده در زمینه اثر سرريز نوسان قیمت در بازارهاي مختلف نشان ميدهد كه نوسان قیمت
در يک بازار ،بازارهاي ديگر را هم تحت تأثیر قرار ميدهد .همچنین اغلب ،بازاري كه بیشترين
اثر سرريز را دارد شناسايي و پس از آن بازاري كه موجب ايجاد بیشترين ناپايداري قیمت شده را
مشخص كردهاند.
بنابر پیشینه بیان شده در كشور ديده ميشود ،بررسيهاي مختلفي در كشور درباره وضعیت
دامپروري و مرغداري از جنبههاي گوناگون انجام ميشود .اما به رغم تالشها در زمینه مسائل
اقتصادي صنعت گوشت قرمز و مرغداري كشور ،بررسي الزم در مورد نوسان قیمت گوشت
گوسفند در كشور به ويژه رفتار آستانهاي اثر سرريز نوسان قیمت در بازارهاي كشاورزي صورت
نگرفته است و بیشتر بررسيها در زمینه انتقال قیمت و پیوستگي بازارها و حاشیه بازاريابي گوشت
قرمز و گوشت مرغ مي باشد .شمار معدودي بررسي در مورد بحث سرريز نوسانات در بازارهاي
غیركشاورزي صورت گرفته است .در اين زمینه ،هدف از اين بررسي ،ارزيابي و تحلیل اثر سرريز
نوسان قیمت در سطوح عمودي بازار يعني بین سه سطح نهادههاي تولیدي ،سرمزرعه و خرده-
فروشي گوشت گوسفند در استان آذربايجان شرقي ميباشد.
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روش تحقیق
الگوسازي نااطمیناني در سري هاي زماني قیمت گوشت در قالب الگوهاي خودتوضیحي واريانس
ناهمسان شرطي ( )ARCHبا بررسي انگل ( )1130مورد توجه قرار گرفت .به دنبال آن الگوهاي
 ARCHبسیاري مورد توجه قرار گرفتند كه بیشترشان الگوهاي  ARCHتکمتغیره بودند .سپس
تعمیم آن به الگوهاي  GARCHو در ادامه براي حالت چندمتغیره ،الگوهاي خودتوضیحي
واريانس ناهمساني شرطي چندمتغیره )MV-GARCH( 1مورد توجه قرار گرفت .اين الگو به
صورت زير بیان ميشود (سیلونیون و ترسويرتا.)0223 ،0
Yt  α  Yt i  εt
() 1
() 0
)  t I t 1  N (0, H t
كه در آن  ،Ytيک بردار  n×nاز متغیرهاي مورد نظر كه به عنوان مثال در اين بررسي  8×8در
زمان  tو  يک ماتريس ( n×nدر اين بررسي  )8×8از ضرايب الگو ميباشد .عناصر قطري ماتريس
 ، اثرات گذشته خود متغیرهاي قیمت بوده ،در حاليكه عناصر غیرقطري ماتريس ،روابط قیمتي
بین بازارها را نشان ميدهد εt .يک بردار  n×1از خطاهاي تصادفي بازارها در زمان  tبوده كه
داراي ماتريس واريانس-كوواريانس  Htميباشد كه در آن قطر اصلي بیانگر واريانس شرطي بازارها
ميباشند ،It-1 .اطالعات بازار در زمان  t-1ميباشد .يكي از روشهاي برآورد الگو MV-GARCH
رهیافت بولرسلو و همكاران ( )1133ميباشد كه به مدل نصف بردار يا ) Vech(q,pمعروف است.
آنان پیشنهاد كردند كه  Htيک تابع خطي از مربعات وقفه خطاها و اثرات متقابل خطاها به
صورت زير ميباشد (جوشي:)0211 ،8
() 8

p

q

)Vech ( H t )  Vech (C )    jVech ( t  j  t  j  )    jVech ( t  j

t

j 1

j 1

كه در آن εt ،بردار اجزاي اخالل مدل است .همچنین ) Vech(0عملگري است كه بخش پايین
مثلثي يک ماتريس دلخواه مانند  Htرا در يک ستون مرتب ميكند و  cيک بردار N(N+1)/2×1
از مقادير ثابت و  ،Aiماتريس  N(N+1)/2×N(N+1)/2بعدي از ضرايب اثرات  ARCHو ،Bj
ماتريس  N(N+1)/2×N(N+1)/2بعدي از ضرايب  GARCHمدل هستند .اين الگو داراي
1

)Multivariate Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (MV-GARCH
Silvennoinen & Terasvirta
3
Joshi
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نارساييهايي ميباشد .نخست حتي در صورت كوچک بودن بعد مدل ،يعني  ،Nتعداد پارامترهايي
كه بايد برآورد شوند ،خیلي زياد است .دوم اينكه تنها شرط كافي براي مثبت و مشخص بودن
ماتريس كوواريانس شرطي  Htبرقرار است و شرط الزم وجود ندارد .بنابراين ،برآورد همگي
امكانپذير نخواهد بود .لذا براي رفع اين نارسايي ،فرض شده است كه در رابطه ( )8ماتريسهاي
 Aiو  Bjماتريسهايي قطري هستند .در اين حالت رسیدن به يک ماتريس كوواريانس مشخص و
مثبت امكانپذير خواهد بود (سیلونیون و ترسويرتا .)0223 ،الگو به دست آمده از فرض ياد شده
را الگوقطري نصف بردار  Diagonal-Vech(q,p)،مينامند .برآورد اين مدل ساده به نظر ميرسد؛
زيرا تعداد پارامترهاي برآوردي  (p+q+1)N(N+1)/2است.
در سال  1111كالس ديگري از الگو ) Vech(q,pتوسط بابا و همكاران ( )BEKKمعرفي شد كه
به الگو  Diagonal-BEKKمشهور شد .ويژگي جالب اين الگو اين است كه با اعمال چند
محدوديت ،ماتريس كوواريانس شرطي ،مثبت و مشخص ميشود (زايو و ديزي .)0212 ،اين الگو
به بررسي ارتباط بین نوسان چند دسته متغیرها ميپردازد .به عنوان مثال در اين روش ميتوان
بررسي كرد كه آيا نوسان بازار سرمزرعه بر نوسان بازار خردهفروشي مؤثر است و آيا نوسان و
تكانه (شوک) ،از بازاري به بازار ديگر منتقل ميشود يا خیر .اين ويژگيهاي روش  BEKKآن را
از ديگر روشهاي برآورد  MV-GARCHجدا ميسازد و به همین دلیل نیز در اين بررسي از اين
روش بهره گرفته خواهد شد كه در ادامه اين الگو توضیح داده ميشود .فرض كنید كه
مدل Multivariate GARCHبه شكل زير باشد (جوشي:)0211 ،
2
() 1
ht   0   i  t 1   i ht 1  
) ,  t  N (0, H t
كه در آن ،ht ،تابع واريانس شرطي بوده كه تابعي از مقدار وقفههاي خود و وقفههاي اجزاي اخالل
و  Htماتريس واريانس-كوواريانس ميباشد ،كه تابعي از وقفههاي كوواريانس و وقفههاي ضرب
متقاطع اجزاي اخالل است .اين مقدار داراي میانگین صفر و به صورت نرمال توزيع شده است.
انگل و كرونر ( )1114يک الگوسازي جديدي براي ( Htيعني مدل  )BEKKبه شكل زير ارائه
كردند:
() 4

t  CC  A  t 1  t 1 A  B H t  j B
/

كه در آن ،ماتريس  Cمقادير ثابت A ،ماتريس ضرايب  ARCHو  Bماتريس ضرايب GARCH

است .اين ماتريس ،مثبت معین است .مهمترين ويژگي اين روش ،عمومي بودن آن است و
همچنین از ديگر مشخصههاي آن اين است كه واريانس-كوواريانس شرطي سريهاي زماني هم
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ديگر را متأثر ميكنند و از سوي ديگر الزم نیست مانند روش  VECHضرايب زيادي را برآورد
كرد .الزم به يادآوري است ،الگوهاي  BEKKشكل خاصي از الگوهاي  VECHهستند ،اما ضرايب
الگو  ،BEKKبرخالف الگو  ،VECHبه طور مستقیم تأثیر وقفهها را روي عناصر  Htنشان
نميدهند .با وجود اعمال محدوديتهاي مختلف بر روي الگوهاي  ،BEKKبه طور معمول زياد
بودن ضرايب همچنان يک نارسايي اساسي ميباشد.
نگ و كرونر ( )1111با توسعه الگو  BEKKاجازه دادند كه بتوان اثر نامتقارن نوسان قیمتي،
يعني تكانههاي منفي و مثبت نوسان قیمتها را نشان داد .يعني بتوان اثرات خبرهاي بد و خوب
را بر روي نوسان قیمت جداگانه بررسي كرد .بنابراين ميتوان اثر متفاوت رويدادهاي خوب و بد
و تكانههاي مثبت و منفي را بر نوسان قیمتها الگوسازي كرد .در آن صورت ماتريس واريانس-
كوواريانس ( )4به صورت زير خواهد بود (جوشي:)0211 ،


() 1
t  C C  A  t 1  t 1 A  B H t  j B  D   D
t 1

t 1

در رابطه ( ξt-1 ،)1پايه  εt-1تعريف ميشود بدين صورت كه  ξt-1 =εt-1است اگر  εt-1منفي باشد
و در غیر اين صورت  ξt-1 =0ميباشد .اجزاي اين ماتريس به اين شرح ميباشند ،C :يک ماتريس
مثلثي پايین از مقادير ثابت و  ،Aيک ماتريس  n×nكه اثرات  ARCHيا به عبارت ديگر اثرات
تكانههاي گذشته قیمتها را نشان ميدهد .عناصر قطر اصلي اين ماتريس ،αii ،بیانگر اثرات
 ARCHخود بازار  iو عناصر غیرقطري  αijبیانگر اثرات سرريز تكانههاي قیمتي بازار  iدر بازار j
ميباشد .همچنین  ،Bيک ماتريس  n×nكه اثرات  GARCHيا به عبارت ديگر اثرات نوسان
گذشته قیمتها را نشان ميدهد .عناصر قطر اصلي  ،biiبیانگر اثرات  GARCHخود بازار ( iبه
عبارت ديگر از نوسان گذشته قیمت خود بازار  )iو عناصر غیرقطري ،bij ،نشاندهنده اثر سرريز
نوسان قیمت بازار  iبه بازار  jميباشد ،D .ماتريس  n×nبوده كه عناصر قطر اصلي آن اثرات
تكانههاي منفي يا به عبارت ديگر اثرات خبر بد را نشان ميدهد و عناصر غیرقطري  ،dijواكنش
بازار  iرا نسبت به خبر بد بازار  jنشان ميدهد .در حقیقت  dijواكنشهاي نامتقارن بین بازاري
بوده و اثرات آستانهاي را نشان ميدهد.
الگوي  BEKKرا ميتوان با استفاده از روش حداكثر راستنمايي ( )MLبرآورد كرد .تابع لگاريتم
حداكثر راستنمايي توزيع مشترک برابر با همهي توابع لگاريتمي راستنمايي توزيعهاي نرمال
چندمتغیره ميباشد كه شكل جبري آن در رابطه ( )3بیان شده است (زايو و ديزي.)0212 ،
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() 3

T
k
1
1
L   Lt  Lt  ln(2 )  ln H t   t  H t1  t
2
2
2
i 1

كه در آن  ،Lتابع راستنمايي K ،تعداد بازارها و  Tتعداد مشاهدهها ميباشد.
آمار و دادههاي مورد استفاده و متغیرهاي اين بررسي بدين شرح ميباشند :قیمت هفتگي گوسفند
زنده درب كشتارگاه ها و میادين فروش دام كه در حقیقت (متغیر) قیمت سرمزرعه گوشت
گوسفند را شامل ميشود ،گوشت گوسفند آماده پخت كه همان (متغیر) قیمت خردهفروشي
گوشت گوسفند بوده و قیمت نهادههاي تولیدي گوشت گوسفند شامل قیمتهاي نهادههاي جو،
كنسانتره ،علوفه ،كاه ،سبوس و تفالهچغندر بوده است .در زمینه قیمت نهادهها (سطح نهادههاي
تولیدي) قابل يادآوري است از آنجا كه سهم عمده هزينههاي متغیر گوسفند پرواري مربوط به
نهادههاي تولیدي ياد شده ميباشد ،تنها اين بخش از نهادهها در محاسبه شاخص قیمت نهادهها
مدنظر قرار گرفت .لذا ،يک شاخص قیمت مربوط به قیمت نهادههاي تولیدي يادشده به صورت
يک میانگینگیري وزني از قیمتها با توجه به سهم هزينهاي (وزن) هر يک از اقالم عمده خوراک
دام يادشده به دست آمده است .چگونگي محاسبه آن در زير بیان شده است:
𝑡IPt = 𝛼1 𝑝1,𝑡 + 𝛼2 𝑝2,𝑡 + 𝛼3 𝑝3,𝑡 + 𝛼4 𝑝4,𝑡 + 𝛼5 𝑝5,𝑡 + 𝛼6 𝑝6,
() 3
كه در آن IPt ،شاخص قیمت نهادههاي تولیدي در هفته tام α1 ،سهم هزينهاي نهادههاي جو،
 P1,tقیمت جو در هفته tام برحسب كیلوگرم ريال α2 ،سهم هزينهاي نهادههاي كنسانترهP2,t ،
قیمت كنسانتره در هفته tام برحسب كیلوگرم ريال α3 ،سهم هزينهاي نهادههاي علوفه P3,t ،قیمت
علوفه در هفته tام برحسب كیلوگرم ريال α4 ،سهم هزينهاي نهادههاي كاه P4,t ،قیمت كاه در
هفته tام برحسب كیلوگرم ريال α5 ،سهم هزينهاي نهادههاي سبوس P5,t ،قیمت سبوس در هفته
tام برحسب كیلوگرم ريال α6 ،سهم هزينهاي نهادههاي تفالهچغندر و  P6,tقیمت تفالهچغندر در
هفته tام برحسب كیلوگرم ريال ميباشد .پارامترهاي سهم هزينهاي  αiاز گزارش تجزيه قیمت
يک گیلوگرم گوشت گوسفند از معاونت امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي
به دست آمده است .همهي دادههاي يادشده به صورت هفتگي از فروردين  1833تا اسفند 1812
از سازمان جهاد كشاورزي و شركت پشتیباني امور دام استان آذربايجان شرقي گردآوري شده
است.
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نتایج و بحث
از آنجا كه ترسیم نمودار قیمتها در برابر زمان به طور معمول نخستین مرحله در تجزيه و تحلیل
سري زماني است .شكلهاي ( )0( ،)1و ( )8بهترتیب ،نمودار قیمت هفتگي گوشت گوسفند زنده
(سرمزرعه) ،قیمت گوشت گوسفند (خردهفروشي) و قیمت نهادههاي تولیدي گوشت گوسفند در
طول دورههاي زماني  1833-12ترسیم شده است .نخستین نكته قابل استناد آن است كه همه
اين سريهاي زماني در طول زمان روند افزايشي داشتهاند .تنها قیمت نهادههاي تولیدي از سال
 ، 1833پس از يک سیر افزايشي زياد يک سیر كاهشي داشته ،اما در كل روند افزايشي را نشان
ميدهد .در نتیجه روشن است كه میانگین آنها در طول زمان ثابت نبوده و ناايستا بودن
سريهاي قیمتها قابل انتظار است .اگرچه اين روند افزايشي قیمتها چندان يكنواخت نیست
ولي همانندي بسیاري در روند تغییرات قیمت گوشت گوسفند زنده (سرمزرعه) و قیمت گوشت
گوسفند (خردهفروشي) وجود دارد .لذا ديده ميشود ،میانگین ،واريانس و كواريانسهاي سريهاي
زماني مورد بررسي در اين پژوهش ،دست كم بهطور مشهودي در طي زمان ثابت به نظر نميرسد
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
اقتصادسنجي و آزمونهاي مربوطه مورد سنجش قرار گیرد ،كه در ادامه تحقیق نتايج آنها بیان
خواهد شد.
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شکل ( )1نمودار سري زمانی قیمت هفتگی گوشت گوسفند زنده (سرمزرعه) در استان آذربایجان شرقی در دوره
زمانی 1322-06
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شکل( )2نمودار سري زمانی قیمت هفتگی خردهفروشی گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقی در دوره
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شکل( )3نمودار سري زمانی قیمت هفتگی نهادههاي تولیدي گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقی در دوره
زمانی 1322-06

د ر ادامه ،وضعیت ايستايي متغیرهاي مورد نظر با آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعمیميافته
( )ADFو آزمون فیلیپس و پرون ( )PPبا در نظر گرفتن عرض از مبدأ و روند زماني مورد بررسي
قرار گرفت كه نتايج در جدول ( )1آمده است.
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جدول ( )1نتایج آزمون ایستایی لگاریتم سريهاي قیمت مورد نظر
آزمون ديكي فولر تعمیميافته ()ADF

متغیر

سطح

لگاريتم قیمت سرمزرعه ()LnFP
لگاريتم قیمت خردهفروشي ()LnRP
لگاريتم قیمت نهادههاي تولیدي
()LnIP

-8/01
-0/18
-0/43

تفاضل مرتبه اول
**

-3/13
-01/82
-01/11

**

**

آزمون فیلیپس و پرون ()PP
سطح

تفاضل مرتبه اول
**

-8/81
-0/31

-03/82
**
-48/31

-0/33

**

-82/14

منبع :يافتههاي تحقیق
مقادير بحراني با عرض از مبدأ و روند براي آزمون در سطح متغیر و با عرض از مبدأ و بدون روند براي تفاضل مرتبه اول
متغیر ** :معنيداري در سطح  4درصد

الزم به يادآوري است كه براي تعیین تعداد بهینه وقفه از معیار آكائیک ( )AICبه شرط دارا بودن
ويژگيهاي نوفه سفید 1اجزاي اخالل معادله ،استفاده شد .بنابر جدول ( ،)1سريهاي زماني
لگاريتم قیمت سرمزرعه ،قیمت خردهفروشي و قیمت نهادههاي تولیدي در سطح دادهها ناايستا
بوده كه با يکبار تفاضلگیري ايستا ميشوند ،به عبارت ديگر سريهاي قیمت مورد نظر جمعي
از درجه اول ،I)1( ،ميباشد .بنابراين سريهاي زماني ياد شده شرط الزم براي انجام آزمون
همجمعي جوهانسون را دارند .بدين منظور از آزمون همجمعي جوهانسون جوسیلیوس ()1112
استفاده شده است كه نتايج آن در جدول ( )0ارايه شده است .نتايج به دست آمده از آزمون
همجمعي نشان داد كه يک رابطه همجمعي بلندمدت بین سريهاي قیمت وجود دارد.
جدول ( )2نتایج آزمون همجمعی جوهانسون جوسیلیوس براي قیمتهاي گوشت گوسفند و نهادههاي تولیدي
فرضیه صفر
عدم وجود بردار
حداقل يک بردار
حداقل دو بردار

مقدار حداكثر ريشه
مشخصه

ارزش بحراني در
سطح %4

مقدار آماره اثر

ارزش بحراني در سطح
%4

*00/11

01/11
11/01
8/31

*88/14
3/24
2/28

01/13
14/11
8/31

12/12
2/28

منبع :يافتههاي تحقیق

در ادامه براي شناسايي میانگین اثرات سرريز نوسان قیمت بین سه بازار سرمزرعه گوشت
گوسفند ،خردهفروشي گوشت گوسفند و نهادههاي تولیدي از آزمون علیت گرنجر بهره گرفته
شده است .به منظور تصمیمگیري براي آزمون علیت گرنجري بین سه سري قیمت سرمزرعه،

White Noise

1
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قیمت خردهفروشي و قیمت نهاده هاي تولیدي ،آزمون والد نیز پس از برآورد مدل انجام گرفته
است كه در جدول ( )8گزارش شده است .نتايج نشان ميدهد كه يک رابطه يکسويه از قیمت
سرمزرعه به قیمت خردهفروشي گوشت گوسفند وجود دارد .اين بدان معني است كه قیمت
سرمزرعه علیت گرنجري قیمت خردهفروشي گوشت گوسفند ميباشد .جهت علیت گرنجر ،جهت
وجود میانگین اثرات سرريز قیمتها را مشخص ميكند ،در نتیجه میانگین اثرات سرريز نوسان
قیمت تنها از سوي بازار سرمزرعه به سمت بازار خردهفروشي گوشت گوسفند از لحاظ آماري
معنيدار مي باشد كه اين رابطه يک سويه است .به عبارت ديگر میانگین اثرات سرريز نوسان
قیمت سرمزرعه گوشت گوسفند يا به عبارت ديگر اثر خوشهاي نوسان قیمتها سرمزرعه بر روي
قیمتهاي خردهفروشي اثرات معنيداري دارد.
جدول ( )3نتایج آزمون والد براي قیمتهاي گوشت گوسفند و نهادههاي تولیدي
آزمون والد
آماره كايدو
سطح احتمال

معادله اول

معادله سوم

معادله دوم

LnRP

LnIP

LnFP

LnIP

LnFP

LnRP

0/00
2/801

2/11
2/323

11/32
2/222

2/11
.2/304

1/10
.2/111

2/41
.2/311

منبع :يافتههاي تحقیق

پس از اينكه وجود رابطه همجمعي بین سه متغیر تأيید شد ،الزم است كه وجود واريانس ناهمسان
شرطي ،يعني اثرات  ،ARCHدر سه سري قیمت خرده و عمدهفروشي گوشت گوسفند و نهادههاي
تولیدي شناسايي شود .بدين منظور از آزمون  LMانگل ( )1130بهرهگیري شد .بدين منظور ،در
آغاز مكانیزم تصحیح-خطا برداري )VECM( 1كه روابط پويايي كوتاهمدت را شرح ميدهد ،مورد
برازش واقع شد .در واقع الگو  VECMجايگزيني براي معادالت میانگین شرطي در فرايند MV-
 TGARCHميباشد .نتايج معادلههاي برآورد شده در جدول ( )1گزارش شده است .بنابر اين
جدول ،همهي ضرايب تصحیح خطا ( )ect-1مطابق انتظارهاي نظري و از لحاظ آماري معنيدار
بوده و بر پايه مقادير آزمون لجانگ -باكس ( )Qمحاسبه شده ،الگو داراي عدم خودهمبستگي
ميباشد .پس از برآورد مدل ،آزمون  LMبراي سنجش وجود رفتار واريانس ناهمساني شرطي
خطي ( )ARCHدر معادلهها ،مورد برازش واقع شد كه در جدول ( )4ارايه شده است .نتايج

1

)Vector Error Correction Modeling (VECM
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گوياي وجود رفتار واريانس ناهمساني شرطي در سريهاي قیمت دارد كه بیانگر آن است كه
اثرات خوشهاي نوسان قیمتها بین سه معادله تحت بررسي وجود دارد.
در ادامه آزمون غیرخطي بودن اثرات  ،ARCHارائه شده توسط نگ و انگل ( )1118انجام گرفت
كه نتايج در جدول ( )1گزارش شده است .بنابر جدول ( ،)1اثر عالمت تكانهها وابسته بودن اندازه
تكانههاي قیمتي به تكانههاي مثبت و منفي از لحاظ آماري در سطح احتمال  12درصد معنيدار
مي باشند .نتايج گوياي آن است كه رفتار واريانس ناهمساني قیمتها از فرآيند غیرخطي پیروي
ميكند ،لذا براي الگوسازي نوسان قیمتها بايستي از مدلهاي غیرخطي استفاده كرد.
جدول ( )7نتایج برآورد معادله میانگین شرطی متغیرهاي قیمتهاي گوشت گوسفند و نهادههاي تولیدي
∆LnIPt

∆LnRPt

∆LnFPt

ضرايب

)2/221(2/221
)2/242(2/221

)-2/228 (2/221
)-2/201(2/221

)-8/012 (2/221
)-2/231 (2/221
)2/128 (2/221

)2/033 (2/221
(2/211 )2/830
)2/212 (2/044
-

)-2/221 (2/221
)2/282(2/221
-

α
ect-1

)0/112 (2/221
)2/843 (2/221
)2/111 (2/221
)-2/112 (2/221
)-2/802 (2/221
سطح احتمال

آماره Q

2/413

4/113

)-2/021 (2/221
)2/112 (2/221

)2/821(2/221
)2/221 (2/211
)2/111 (2/221

∆LnRPt
∆LnRPt-1
∆LnRPt-2

)2/212 (2/221
)-2/212 (2/221
)-2/211 (2/224

)-/882 (2/221
)-2/112 (2/221
)-2/102 (2/221

∆LnIPt
∆LnIPt−1
∆LnIPt-2

)Ljung-Box(6

2/441

12/133

)Ljung-Box(12

2/314

18/103

)Ljung-Box(52

2/111

8/311

)Ljung-Box(6

2/183

10/233

)Ljung-Box(12

2/333

18/11

)Ljung-Box(52

2/041

1/030

)Ljung-Box(6

2/132

1/413

)Ljung-Box(12

2/434

03/110

)Ljung-Box(52
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)-2/208 (2/221
)2/210 (2/221

∆LnFPt
∆LnFPt-1
∆LnFPt-2

معادله میانگین قیمت خردهفروشي

معادله میانگین قیمت سرمزرعه

معادله میانگین قیمت نهادههاي تولیدي
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جدول ( )5نتایج آزمون  LMبراي آزمون وجود اثر  ARCHبراي معادلههاي میانگین شرطی
آماره كايدو
سطح احتمال

معادله ∆LnFPt

معادله ∆LnRPt

معادله ∆LnIPt

18/13
2/222

40/118
2/222

81/111
2/222

منبع :يافتههاي تحقیق

جدول ( )2آزمون غیرخطی بودن رفتار  ARCHبراي قیمتهاي گوشت گوسفند و نهادههاي تولیدي
وابسته بودن تكانه
مثبت به اندازه تكانهها

وابسته بودن تكانه منفي به
اندازه تكانهها

اثر عالمت تكانهها

نوع آزمون

تكانه مثبت به اندازه
تكانهها بستگي ندارد.

تكانه منفي به اندازه تكانه-
ها بستگي ندارد.

عدم وجود اثر
عالمت

فرضیه عدم/
مقدار آماره

متغیر

18/11

1/22

8/14

آماره F

2/222

2/220

2/213

سطح احتمال

قیمت سرمزرعه
گوشت گوسفند

18/12

13/41

4/43

آماره F

2/222

2/222

2/213

سطح احتمال

قیمت خردهفروشي
گوشت گوسفند

8/22

1/01

2/20

آماره F

2/238

2/210

2/233

سطح احتمال

قیمت نهادههاي
تولیدي

منبع :يافتههاي تحقیق

براي الگوسازي رفتار نوسان قیمتها و بررسي اثرات سرريز نوسان قیمت در بازارهاي گوشت
گوسفند ،مدل  GARCHآستانهاي به صورت سه متغیره ( )MV-TGARCHبه روش BEKK
مورد برازش قرار گرفت .نتايج اولیه عناصر ماتريس  B ،A ،Cو ( Dرابطه  )1در جدول ( )3آمده
است .عناصر قطري ماتريس  ،Aاثرات  ARCHيا اثرات تكانههاي گذشته قیمت و عناصر قطري
ماتريس  ،Bاثرات  GARCHيا اثرات نوسان گذشته قیمت بازار  iبر روي واريانس شرطي را اندازه
ميگیرد .برآورد ضرايب قطري ماتريس  Aنشان ميدهد كه همه اين عناصر يعني پارامترهاي a11
تا  a33از لحاظ آماري در سطح احتمال  1درصد معنيدار هستند .اثر  ARCHيا همان اثرات
تكانههاي گذشته قیمتها در بازار سرمزرعه گوشت گوسفند برابر با  ،a11=2/111بازار خردهفروشي
آن برابر با  a22=2/421و بازار نهادههاي تولیدي برابر با  a33=2/132ميباشد كه بازار نهادههاي
تولیدي بیشترين تأثیر را از تكانههاي گذشته خودش و بازار سرمزرعه گوشت گوسفند كمترين
تأثیر را ميگیرد .همچنین تمامي عناصر قطري برآورد شده ماتريس  Bيعني پارامترهاي  b11تا
 b33از نظر آماري در سطح احتمال  1درصد معنيدار ميباشند .میزان نوسان خوشهاي يا به
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عبارت ديگر نوسان دوره گذشته به ترتیب در بازار سرمزرعه گوشت گوسفند برابر با ،2/118
خردهفروشي گوشت گوسفند برابر با  2/812و نهادههاي تولیدي برابر  2/882بوده كه در مقايسه
با تكانههاي قیمتي گذشته ( )aiiبیشترين تأثیر را بر روي واريانس شرطي قیمتها دارند.
جدول ( )2نتایج برآورد مدل BEKK-TGARCH
معادله

(LnFPt )i=1

(LnRPt )i=2

(LnIPt )i=3

ci1
ci2
ci3

(2/211 )2/221
2
2

(2/221 )2/221
(2/213 )2/221
2

(-2/221 )2/221
(2/242 )2/221
(2/222 )2/123

ai1
ai2
ai3

(2/111 )2/221
(-2/111 )2/221
(2/222 )2/133

(2/111 )2/221
(2/421 )2/221
(-2/112 )2/221

(2/211 )2/211
(-2/012 )2/221
(2/132 )2/221

bi1
bi2
bi3

(2/118 )2/221
(2/212 )2/221
(-2/184 )2/221

(-2/288 )2/221
(2/812 )2/221
(1/131 )2/221

(-2/213 )2/221
(2/113 )2/221
(2/882 )2/221

di1
di2
di3

(2/130 )2/221
(-2/413 )2/221
(-0/082 )2/221

(-2/803 )2/221
(2/348 )2/221
(0/141 )2/221

(2/213 )2/132
(-2/014 )2/221
(-2/331 )2/221

پارامترها

* مقادير درون پارانتز ،سطح احتمال ميباشند.
منبع :يافتههاي تحقیق

عناصر غیرقطري ماتريس  Aو  ،Bاثرات سرريز تكانههاي قیمت و سرريز نوسان قیمت در بین
سه بازار گوشت گوسفند را نشان ميدهند .پارامترهاي  a12و  a21و  a23و  a32كه به ترتیب
نشاندهنده ضرايب انتقال تكانههاي دوسويه بین بازار سرمزرعه و خردهفروشي گوشت گوسفند
و بازار خردهفروشي گوشت گوسفند و نهادههاي تولیدي گوسفند هستند از لحاظ آماري در سطح
 1درصد معنيدار ميباشند .اين نتايج تكانه دوسويه نشاندهنده ارتباط قوي بین بازارهاي گوشت
گوسفند ميباشد .با توجه به جدول ( ،)3اثر سرريز تكانهها از بازار خردهفروشي گوشت گوسفند
به بازار نهادههاي تولیدي ( )a23بیشترين اثر سرريز و همچنین پارامتر  a31يعني سرريز تكانه
قیمتي از بازار نهاده هاي تولیدي گوسفند به بازار سرمزرعه گوشت گوسفند از لحاظ آماري در
سطح  1درصد معنيدار ميباشد .پارامترهاي  b12و  b13 ، b21و  b31و  b23و  b32كه به ترتیب
نشان دهنده ضرايب نوسانات قیمت دوسويه بین بازار سرمزرعه گوشت گوسفند و خردهفروشي
گوشت گوسفند ،بازار سرمزرعه گوشت گوسفند و نهادههاي تولیدي گوسفند و بازار خردهفروشي
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گوشت گوسفند و نهادههاي تولیدي گوسفند هستند از لحاظ آماري در سطح  1درصد معنيدار
ميباشند .بدين مفهوم كه سرريز نوسان قیمت در تمام بازارهاي گوشت گوسفند حالت دوسويه
دارد .همچنین بیشترين اثر سرريز نوسان قیمت دوسويه از سوي بازار خردهفروشي گوشت
گوسفند به سوي بازار نهادههاي تولیدي ( )b23بوده و كمترين اثر سرريز نوسان قیمت دوسويه از
بازار نهادههاي تولیدي به بازار سرمزرعه گوشت گوسفند ( )b31ميباشد.
ماتريس  Dبیانگر نامتقارن بودن اثرگذاري تكانههاي مثبت و منفي نوسان قیمتها در بازارهاي
گوشت گوسفند ميباشد .در اين ماتريس كه عناصر قطر اصلي آن نشاندهنده اثرات تكانههاي
منفي يا به عبارت ديگر اثرات اخبار بد بر نوسان قیمت ميباشد كه شامل پارامترهاي  d11تا d33
هستند كه از لحاظ آماري در سطح  1درصد معنيدار ميباشند .يعني اثرگذاري اخبار منفي
نسبت به اخبار مثبت بر میزان نوسان قیمت شديدتر ميباشد .به عبارت ديگر ،بروز اخبار منفي
همچون محدوديت واردات نهادههاي تولید ،افزايش واردات گوشت قرمز ،افزايش نرخ ارز و يا هر
خبر بدي كه باعث ايجاد بدبیني نسبت به وضعیت آتي اقتصاد شود ،نسبت به اخبار خوب تاثیر
بیشتري بر ريسک قیمت بازار گوشت گوسفند دارد .همچنین بیشترين اثر نامتقارن تكانه منفي
در بازار نهادههاي تولیدي ( )d33و كمترين تاثیر نامتقارن شوک منفي در بازار سرمزرعه گوشت
گوسفند ( )d11ميباشد.

نتیجهگیري و پیشنهادها
نتايج برآورد معادله هاي واريانس شرطي گوياي آن است كه بیشترين تاثیر سرريز نوسان قیمت
دوسويه در بین سه بازار مورد بررسي ،مربوط به سرريز نوسان قیمت از بازار خردهفروشي به بازار
نهادههاي تولیدي ميباشد و همچنین كمترين میزان سرريز نوسان قیمت دوسويه از بازار
نهادههاي تولیدي به بازار سرمزرعه ميباشد .بنابر نتايج به دست آمده ،اثر  ARCHيا اثر تكانههاي
گذشته قیمت در بازار نهادههاي تولیدي بیشترين تأثیر و در بازار سرمزرعه كمترين تأثیر را دارد.
همچنین نتايج گوياي آن است كه بازار نهادههاي تولیدي ناپايدارتر بوده و بخشي از نوسان آن
ناشي از نوسان بازار خردهفروشي بوده است .براين پايه پیشنهاد ميشود كه براي برقراري ثبات و
پايداري در بازار نهادههاي تولیدي به ايجاد تثبیت قیمتها در بازار خردهفروشي هم توجه شود
و عاملهايي كه باعث ناپايداري بیشتر بازار خردهفروشي ميشوند شناسايي و در جهت كنترل و
هدايت آن به سمت پايداري بیشتر اقدام كنند .به عبارت ديگر ،نظر به اينكه دولت به دنبال ايجاد
پايداري قیمت گوشت گوسفند و اجراي سیاست تنظیم بازار در سطح خردهفروشي است،
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ميبايستي در اجراي سیاستهاي تثبیتي به عاملهايي طرف عرضه (يعني سطح نهادههاي
تولیدي) نیز دقت كافي داشته باشد.
يافتههاي تحقیق نشان داد كه اثرات سرريز بازار خردهفروشي بیشتر از اثرات سرريز بازار نهادههاي
تولیدي است .يعني عوامل طرف تقاضا محصول بیشتر از عاملهاي طرف عرضه محصول باعث
ايجاد نوسان و ناپايداري قیمتها در بازار گوشت گوسفند ميشود .در كل اثرات سرريز نوسان
قیمتي بازار خردهفروشي و سرمزرعه گوشت گوسفند به سوي بازار نهادههاي تولیدي بیشتر از
اثرات سرريز نوسان قیمت بازار نهادههاي تولیدي بر دو بازار ديگر است .لذا در صورت توجه دولت
و سیاستگذاران به ايجاد پايداري قیمت بیشتر براي پرورشدهندگان گوسفند پرواري و حمايت
از آنان ،بايستي شركت پشتیباني امور دام با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و بانک كشاورزي به
طراحي يک برنامه مديريت خطر (ريسک) جامع كه ميتواند شامل رونق هر چه بیشتر بازار بورس
كشاورزي و بیمه محصوالت باشد ،اقدام كند .با توجه به اينكه بازار نهادههاي تولیدي عالوه بر
اينكه به نوسان خود بستگي دارد ،به نوسان بازار خردهفروشي نیز بستگي دارد لذا ضرورت دارد
دولت براي مديريت نوسان قیمت در بازارها ،اين وابستگي را در برنامهريزيهاي خود مدنظر
داشته باشد .در نهايت اين كه مالحظه شد ،اخبار منفي مانند كنترل واردات نهادههاي تولیدي،
محدوديتهاي وارداتي و تغییرات نرخ ارز تاثیر معنيداري بر نوسان قیمتي دارد ،لذا الزم است،
دولت در راستاي كاهش بروز اخبار منفي اقدامها و سیاستهاي مؤثري طراحي كرده و تا حد
ممكن مانع از شكل گیري اخبار منفي در كشور شود .زيرا بروز اجبار منفي در مقايسه با اخبار
خوب تاثیر بیشتري بر افزايش خطر (ريسک) قیمتها داشته و در نتیجه نبود اطمینان به وضعیت
آتي فعالیت پرواربندي گوسفند افزايش يافته و كاهش امنیت سرمايهگذاري در اين بخش را
موجب شود.
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