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ای و انتقال نامتقارن قیمت: کاربردی برای همگرایی آستانه
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 چکیده
و كارايي  كنندگان را تحت تأثیر قرار دادهانتقال نامتقارن قیمت با افزايش حاشیه بازار، رفاه تولیدكنندگان و مصرف

دهد. به همین دلیل تجزيه و تحلیل انتقال قیمت هم از نظر اقتصادي و هم از نظر نظام بازاريابي را كاهش مي
رمزرعه فروشي و سیت است. در همین راستا، اين پژوهش، چگونگي انتقال قیمت بین سطوح خردهسیاسي داراي اهم

تا اسفند  0911هاي هفتگي در دوره زماني فروردين شرقي را با استفاده از قیمتگوشت گوساله در استان آذربايجان
اي بهره گیري شده است. نتايج نه. براي اين منظور از رهیافت همگرايي آستا، مورد بررسي قرار داده است0931
دهد. همچنین وجود ارتباط همگرايي غیرخطي بین اين دو سطح قیمت را نشان مي Sup-LRو  Sup-Fهاي آزمون

آزمون  بر پايه RAVTو براي الگوي چندمتغیره  Sup-Fتصريح تابعي براي الگوهاي تک متغیره بر پايه آزمون 
Sup-LR باشد. نتايج الگوهاي اسب بودن الگوي دو نظامه ميصورت گرفت كه نتايج مؤيد منTAR و-TARM 

ا هاي سرمزرعه بفروشي با افزايش قیمتهاي خردهاي بوده و قیمتها آستانهدو نظامه، نشان داد كه رفتار تعديل
ت یمنیز نشان داد سازوكار انتقال ق RAVTكنند. نتايج الگو هاي آن تغییر ميشتاب بیشتري نسبت به كاهش

فروشي اي خردهههاي سرمزرعه از تغییرات قیمتاي است. همچنین نتايج اين الگو بیانگر تأثیرپذيري قیمتآستانه
كاربردن الگوهاي چندمتغیره را هفروشي و سرمزرعه، مزيت بهاي خردهبوده و با بررسي دوسويه رابطه بین قیمت

بازار اين محصول به دلیل وجود ساختار غیر رقابتي  در قیمت رننامتقا انتقال رسدمي نظر به كه آنجا ازاثبات نمود. 
نندگان زني تولیدكچانه توانهاي حمايتي، شود با سیاستپیشنهاد ميآمده باشد،  ددر صنعت كشتارگاهي به وجو

حل واند راهتهاي بازاريابي محصوالت كشاورزي متشكل از كشاورزان ميافزايش داده شود. همچنین تشكیل تعاوني
 باشد. نارساييمناسبي براي رفع اين 

 JEL:  C32 ،C52 ،Q13 بندیطبقه

 TVAR ي، الگوهمگرايي آستانه ا، گوشت گوساله، انتقال نامتقارن قیمت های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 اي با كاراييبه گونهبازارها به صورت عمودي و افقي محصوالت، با ادغام  انتقال قیمتفرآيند 

ي نظريه ايهپ بر گذارد.اثر مي كنندگانمصرف رفاه تولیدكنندگان ورتبط بوده و بر نظام بازاريابي م

ها تغییر كنند، در بازار رقابت كامل، اين تغییر بازارها، به هر دلیلي كه قیمتكالسیک اقتصادي 

جربي هاي تشود و انتقال قیمت متقارن است. آموختهبه سطوح گوناگون بازار منتقل ميا شتاب ب

رقابت بازار مواد غذايي، كامل نیست. نتايج بررسي انتقال قیمت در  كهاست   نشان دادهعمل  در

زاده، ؛ رسولي و قهرمان2113كابیا و همكاران، ؛ بن2111)هاسونه و همكاران،  بازارهاي كشاورزي

هاي فسادپذير وردهآبیانگر آن است كه حتي براي فر( 1833شادمهري و احمدي، احمدي ؛1812

 وجود هاهاي زماني ماهانه در انتقال قیمتهاي تازه نیز وقفهها و سبزيمانند شیر، گوشت، میوه

 تاببا شفروشي شود كه به هنگام افزايش قیمت سرمزرعه، قیمت خردهاين پديده موجب مي. دارد

 فروشي كاهش نیافته و اختالف بین اين دوخرده ، قیمتآنكه با كاهش درحالي دافزايش ياب

به  1831)حسیني و همكاران،  يابدشود، افزايش ميمي گفته يابيي بازارقیمت كه به آن حاشیه

هاي توان به هزينهاز داليل بروز انتقال نامتقارن قیمت مي. (2118نقل از تومک و رابینسون، 

 و مايرهاي منو )فهرست بها( و قدرت انحصاري اشاره نمود )هزينه جستجو، كاالهاي فاسدشدني،

 .(2112تاوبادل، -كرامونوان

، استان آذربايجان شرقي با تولید 1811سالنامه آماري استان آذربايجان شرقي در سال  پايهبر 

 33/11ست كه دست آورده اهدر كشور را باين محصول ، رتبه دوم تولید گوشت قرمز هزار تن 12

 131311و و گوساله اين استان جمعیت گا باشد.مربوط به تولید گوشت گاو مي میزاندرصد اين 

 1هاي مازندران و اصفهان رتبه سوم كشور را داشته و نزديک به از استان پسباشد كه رأس مي

هاي اين استان بسیار كشتارگاه شمارگیرد. اما ميگاو و گوساله كشور را دربردرصد جمعیت 

ال ن منجر شده و بر چگونگي انتقتواند به بروز ساختار غیر رقابتي در اين استامي كهبوده  محدود

ن الگوي به تبیی ،تحقیقاين  روها در زنجیره گوشت گوساله اين استان تأثیر بگذارد. ازاينقیمت

 یمتانتقال ق انتقال قیمت در سطوح عمودي بازار گوشت گوساله اين استان پرداخته و چگونگي

 نمايد.ي ميبررسفروشي و سرمزرعه، بین سطوح خردهرا و نحوه تعديل آن 

مكانیزم انتقال قیمت محصوالت كشاورزي صورت گرفته  زمینهدر  هاييبررسيپیش از اين نیز 

 1131هاي ( انتقال قیمت در بازار ماهي فرانسه را بین سال2111جفري )است. به عنوان مثال، 
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عدم  ،تصحیح خطا يو الگو 1TAR-Mو  TARهاي ، بررسي نمود. وي با استفاده از الگو2111تا 

( الگوي 2113یان و مقدسي )فلسف تقارن را در زنجیره بازار اين محصول به اثبات رساند.

زيعي هاي خودتوالگو با استفاده ازقیمتي بین بازار مرغ تهران با دو شهر قم و قزوين را  هايتعديل

رن نامتقا يتصحیح خطا ي( و الگوM-TARگشتاوري )-اي(، خودتوزيعي آستانهTAR)اي آستانه

-بودن انتقال قیمت هم در مسیر قمغیرخطي و نامتقارن  هايگوياي تعديل. نتايج بررسي نمودند

( براي بررسي چگونگي انتقال قیمت 2111پري و بالدي ) تهران بود.-تهران و هم در مسیر قزوين

اي انههاي همگرايي آستالگو موتور ديزلي فسیلي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپابین روغن كلزا و 

ي بودن اقیمت و آستانهانتقال نامتقارن بیانگر  بررسيبردند. نتايج اين كار هچندمتغیره را ب

 2113تا  1131هاي هاي ماهانه سالداده( با استفاده از 2111) باشد. سابروايمي هاتعديل

 لصواين محهاي جهاني و قیمت تولیدكنندگان چگونگي انتقال قیمت محصول قهوه بین قیمت

ي هاي همگرايبا استفاده از الگو (سالوادور، كلمبیا و هند-ال) آنرا در سه كشور عمده صادركننده 

هوه اي بودن انتقال قیمت قعدم تقارن و آستانه گوياي بررسياي بررسي نمود. نتايج اين آستانه

 در اين كشورها بوده است.

تصحیح خطاي  الگوهايكارگیري ه( با ب1831زاده )در داخل كشور نیز، حسیني و قهرمان

مدت بازار گوشت قرمز ايران را در دوره كوتاه هاياي، تعديلهاي همگرايي آستانهشنامتقارن و رو

در  نامتقارن بودن انتقال قیمت گويايتجزيه و تحلیل كردند. نتايج اين تحقیق  1838-31زماني 

وه انتقال قیمت در ساختار بازار گوشت ( نح1833بازار گوشت قرمز ايران بود. حسیني و همكاران )

گیري از الگوي با بهره 1831-31دوره  درهاي هفتگي مرغ استان تهران را با استفاده از داده

تصحیح  الگوي(، با استفاده از 1833شادمهري و احمدي )احمدي تصحیح خطا بررسي نمودند.

نده كننده و تولیدكنسطوح مصرفین كرامون به بررسي روابط قیمت و انتقال قیمت بوان يخطا

وسیله مدل تصحیح خطاي نامتقارن ه( ب1833شاد )بازار پنیر ايران پرداختند. حسیني و سرايي در

د. نیكوكار را بررسي نمودن1831-33كرامون، انتقال قیمت در بازار آبزيان استان فارس در دوره وان

وشت گاو ايران با استفاده از مدل تصحیح بررسي انتقال قیمت در بازار گ ( به1831و همكاران )

( نیز انتقال 1831تاوبادل پرداختند. قدمي كوهستاني و همكاران )-كراموننامتقارن وان يخطا

                                                 
1 Momentum threshold autoregressive 
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-را با استفاده از الگوي آستانه 1831-33هاي قیمت در بازار عمودي گوشت مرغ ايران، بین سال

داد انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ايران  اي نشانقرار دادند. الگوي آستانه بررسياي، مورد 

 نامتقارن است.

متغیره  اي و چندهاي آستانهداخلي به ندرت از الگو هايپژوهشطور كه بیان گرديد در همان

ظر اي با در نهاي آستانهگردد اين درحالي است كه الگوبراي بررسي انتقال قیمت استفاده مي

تري دسودمنكامل، نتايج  هايدادهمتغیره با استفاده از وهاي چند هاي نقص بازار و الگاملگرفتن ع

ر كه آيا سازوكااين پیش از الگوسازي اقتصادسنجي، براي تعیین اين دهد. عالوه بررا ارائه مي

 هاتعديلهاي غیرخطي بودن از آزمون خیر،نمايد يا اي پیروي ميانتقال قیمت از رفتار آستانه

داخل كشور ناديده  هاي صورت گرفته دربیشتر بررسيها در اين آزمونگردد كه استفاده مي

یره متغاي تکهاي همگرايي آستانهتفاده از روشتحقیق با اس در اين رواين گرفته شده است. از

هاي غیرخطي براي بازار گوشت گوساله در استان كاربردن آزمونهو چندمتغیره و همچنین ب

 ذيرد. پآذربايجان شرقي صورت مي

 روش تحقیق
اي هاي آزمون انتقال قیمت، سه روش هوك، تصحیح خطا و الگوهاي آستانهدر میان روش

 يوبه س هاتعديلشود هاي هوك و تصحیح خطا فرض مياند. در روشبیشترين كاربرد را داشته

 هاياملر عهاي مبادله و ديگافتد اما وجود هزينهتعادل بلندمدت در سراسر دوره زماني اتفاق مي

ف از انحرا تنها هنگامي كه هاتعديلپیوسته شود. درواقع  هايتعديلنقص بازار ممكن است مانع 

(. در اين 1113گیرد )بالک و فومبي، تعادل بلندمدت بیشتر از يک مقدار آستانه باشد صورت مي

توانند رفتار توجه خود را روي اين حقیقت كه خطاهاي تعادل مي (1113راستا، بالک و فومبي )

آنها خطاي تعادل از فرآيند خودتوضیحي  يباشند، متمركز نمودند. در الگو اي داشتهآستانه

و فرايند ))ريشه واحد در داخل  1اي كه يک فرآيند ))میانگین بازگشتي در خارج از باند((آستانه

ادله همگرايي در نظر ( به عنوان مع1روش بالک و فومبي رابطه ) برابركند. باند(( است، پیروي مي

 شود:گرفته مي

(1) i
t t t t t 1 taFP Z           ,          Z ρ Z εRP      

                                                 
1 Mean-reverting in the outer regimes 
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متغیرهاي موردنظر مانند قیمت گوشت گوساله در سطوح سرمزرعه و  RPtو  𝐹𝑃tكه در آن 

 بنا برگیرد و به عنوان متغیر آستانه مدنظر قرار مي Zt−1باشند. سپس متغیر فروشي ميخرده

 ياست به صورت الگو گرديدهبیان  (1را كه در رابطه ) Ztخودتوضیحي  يتوان الگوآن مي

 نشان داد: (2( به شكل رابطه )TARاي )خودتوضیحي آستانه

(2) 
i

t 1

i
t 1

ρ 1                                  Z
 

ρ   ,  ρ 1                    Z

if

if



 





  


   

 

الک كند )بدهنده آستانه بحراني است كه الگو را به دو نظام تقسیم مينشان متغیر  (2در رابطه )

 1.(1113و فومبي، 

خودتوضیحي  ي(، الگو1113گیري از رهیافت بالک و فومبي )( با الهام2111اندرس و سیلكو )

از بین  Zt−dبه جاي  اي( را معرفي نمودند كه در آن متغیر آستانهM-TARاي گشتاوري )آستانه

هاي هبا عرض از مبدأ غیر صفر و آستان M-TARشود. مدل ، انتخاب ميZt−d∆تغییرات آن يعني 

 .باشد( مي8نامتقارن به صورت رابطه )

(8) Zt=

       

       

       

11 1 (1)
t 1 t t d

22 2 (1) (2)
t 1 t t d

( ) ( )
t d

mm m (m 1)
t 1 t t d

       μ ρ l Z ε ,            Z θ

       μ ρ l Z ε ,            θ Z θ

                                                 θ Z θ

       μ ρ l Z ε ,           Z θ

 

 

 



 

  

   

  

  

  

εtعرض از مبدأ و  μ(i)تعداد نظام،  اي وقفه، چندجمله ρ(i)(l)كه در آن   
(i)  اجزاء اخالل

یح خطا ، تأخیر در فرايند تصحdاست. عدد صحیح  σ(i)تصادفي با میانگین صفر و انحراف معیار 

 هادي ممكن است با تأخیر به انحرافدهد و بیانگر اين حقیقت است كه مسئوالن اقتصارا نشان مي

كه هنگامي  ( نشان دادند اين الگو2111از تعادل بلندمدت واكنش نشان دهند. اندرس و سیلكو )

، باشد در يک نظام بیشتر از سرعت در نظام ديگر هاتعديلنامتقارن بوده و سرعت  هاتعديل

 (.2118مناسب است )چانگ، 

آن است كه رابطه همگرايي متغیرهاي  M-TARو  TARهاي كارگرفتن مدلهفرض ضمني در ب

اي بايست وجود رابطه همگرايي آستانهكنند. اما در عمل مياي پیروي ميموردنظر از رفتار آستانه

                                                 
 هاي نامتقارن، بازنويسي نمود.را با قرار دادن عرض از مبدأ غیر صفر و آستانه (2)بیان شده در رابطه  TARتوان مدل مي1
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( 1113ش قرار گیرد. بالک و فومبي )ها مورد سنجاي انتقال قیمتيا به عبارت ديگر، رفتار آستانه

اي پیشنهاد نمودند. در اين اي يک رهیافت دو مرحلهبراي آزمون وجود رابطه همگرايي آستانه

فروشي و هاي خردهرهیافت ابتدا وجود همگرايي بین متغیرهاي قیمت موردنظر مانند قیمت

س گردد. پيوهانسن آزمون ميگرنجر و يا -هاي انگلكارگیري روشبا بهسرمزرعه گوشت گوساله 

اي مورد سنجش هاي قیمت موردنظر، وجود رفتار آستانهاز تأيید وجود همگرايي خطي بین سري

به تعادل بلندمدت خطي بوده و يا  هاتعديلگیرد. چندين روش براي آزمون اينكه آيا قرار مي

( براي اين منظور 1111) دهند، وجود دارد. هانسناي از خود نشان ميرفتار غیرخطي و آستانه

معرفي نمود. در روش هانسن معادله خود توضیحي آستانه  1ايهاي آشیانهروشي بر پايه فرضیه

 شود:مي ( درنظر گرفته1، به صورت رابطه )TAR(m)ايي چند نظامه 

(1) ( j) ( j) ( j)

t t 1 tZ δ ρ Z η ,   j 1,  2,   ,  m      

ادله فوق با اعمال مقید مع ي( به عنوان الگوTAR(1)خودتوضیحي خطي)ي سپس يک الگو

δ(j)هاي محدوديت = δ  وρ(j) = ρ شود. پس از برآورد هر دو الگو، مجموع در نظر گرفته مي

در برابر  TAR(1)بودن با فرض صفر ي آنها محاسبه گرديده، آزمون غیرخطيمربعات باقیمانده

را به  Sup-F( آزمون 1111شود. براي اين منظور هانسن )سنجیده مي TAR(m)فرضیه مقابل 

 ( تعريف نمود:1صورت رابطه )

(1) 1 m
1, m

m

S S
Sup F T

S

 
   

 

 

، تعداد بوده و  TAR(m)و  TAR(1)الگو  برآوردمجموع مربعات باقیمانده از  Smو  S1كه در آن 

 باشد.مي هامشاهده

د، انكه متغیرهاي آستانه تحت فرض صفر مبني بر خطي بودن الگو تعريف نشدهاز آنجايي

به  Fتوان از جدول استاندارد استاندارد نیستند، لذا نمي Sup-Fهاي هاي مجانبي آزمونتوزيع

سازي را شبیه Sup-Fعنوان مقادير بحراني آن استفاده نمود. لذا بايستي مقادير بحراني آزمون 

لگوريتم گويند، استفاده از امي 2كه به آن مسئله ديويس نارسايينمود. هانسن براي حل اين 

پیشنهاد نمود.  1را براي استخراج سطوح احتمال( سازيخودپردازي و يا خودگردان) 8استراپبوت

شده، محاسبه  Sup-Fسازي مقادير بحراني و مقايسه آن با مقدار آماره در نهايت پس از شبیه

                                                 
1 Nested Hypothesis 
2 Davis Problem 
3 Bootstrap 
4 P- Values 
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ه صورت ب توان نتیجه گرفت، مكانیزم انتقال قیمتچنانچه فرضیه عدم از لحاظ آماري رد شود؛ مي

ها تأيید قیمت هايتعديلاي در كند. به عبارت ديگر وجود رفتار آستانهغیرخطي رفتار مي

با همین روش الگو مقید  TARچنین براي تعیین تعداد نظام مناسب در الگو همگردد. مي

TAR(2)  در مقابل الگوTAR(8) هاي )عموماً تعداد نظام در الگو (2118چانگ، ) گرددآزمون مي

نیز مستثني از اين قاعده نبوده و از آزمون  پژوهش. اين (كنداي از سه عدد تجاوز نميتانهسآ

Sup-F  سازي خواهد نمود. ( شبیه1111رهیافت هانسن ) برابربهره گرفته و مقادير بحراني آن 

ما اي به وجود آوردند، اسازي رفتار آستانه( روش مناسبي براي الگو1113اگرچه بالک و فومبي )

روي رفتار اجزاء اخالل رابطه همگرايي به صورت تک متغیره تمركز دارد و قادر  آنان تنها روش

 كه الگوسازيباشد. اين درحالي استهاي چندمتغیره نمياي در مجموعهبه بررسي رفتار آستانه

ر در اين وباشد. بدين منظها مياي انتقال قیمتچندمتغیره مكانیزم كاملي از تحلیل رفتار آستانه

 1اياي چندمتغیره از روش خودتوضیحي برداري آستانهتحقیق براي الگوسازي رفتار آستانه

(TVAR( لو و زيوت )نیز بهره گرفته خواه2111 ) شد.د 

 ياي چندمتغیره يک الگوسازي ارتباطات همگرايي آستانه( براي الگو2111لو و زيووت ) 

( ابداع گرديد معرفي نمودند كه به شكل 1113سي )تي كه توسطرا اي خودتوضیح برداري آستانه

 باشد:مي (1)رابطه 

(1) 

        

        

        

        

k
1 1 1 1

t 0 i t i t 1t t d

i 1

k
2 2 2 1 (2)

0 i t i t 2t t d

i 1

k

( )
0 i t i t t t d

i 1

k
m m m m 1

0 i t i t mt t d

i 1

P A A P ε Ι Z c

    + A A P ε Ι c Z c

    + A A P ε Ι c Z c

A A P ε Ι Z c

 



 



    
  




 



 
   

 

 
    

 

 
    

 

 
    
 

 







 

εtكه در آن 
(j) باشند، يک بردار دو متغیره كه به صورت نوفه سفید ميPt  شامل  2×1يک بردار

هاي وقفه ه، فروشي و سرمزرعه گوشت گوسالهاي قیمت خردهسريبراي مثال دو متغیر 

A0خودتوضیحي، 
(j)  پارامترها و  2×1بردارA0

(j)  هاي براي نظام 2×2يک ماتريسj =

1, 2, 3, … , m باشد ميZt−d  شود كه مثبت بوده و پارامتر تأخیر نامیده مي متغیر آستانه و

                                                 
1 Threshold Vector Autoregressive 
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شاخص بوده كه به شكل  تابع Ιjtباشد و ( ميكوچكتر و يا برابر با تعداد وقفه، ) به طور معمول

 گردد:زير تعريف مي

    
   j 1 j

t dj 1 j
jt t d

1  ,           c Z c
Ι c Z c

0,                             

if

otherwise






  
   



 

متغیره هانسن براي آزمون غیرخطي بودن را گسترش داده و با لو و زيوت همچنین روش تک

، فرضیه غیرخطي بودن را آزمون نمودند. بدين منظور، فرض صفر  TVAR ياستفاده از الگو

با استفاده از روش نسبت راستنمايي  TVAR(m)مقابل  ( درVARخودتوضیحي برداري ) يالگو

(sup-LRآزمون مي ) گردد. فرمول رياضي آزمونsup-LR ( آمده3در رابطه ).است 

(3)     1, m mSup LR T ln Σ ln Σ (c ˆˆ ˆ dˆ,   )    

,Σ̂m(ĉو  Σ̂كه در آن  d̂)  هاي كواريانس در الگو-برآورد ماتريس واريانسبه ترتیبVAR  و

TVAR(m) يشد. در گام بعدي به منظور تعیین تعداد نظام، يک الگوبامي TVAR(2)  در برابر

TVAR(8)  با استفاده از آمارهSup-LR شود. به عبارت ديگر، يک الگو دو نظامه در سنجیده مي

 Sup-LRگیرد. با توجه به وجود مشكل ديويس، توزيع آماره برابر سه نظامه مورد بررسي قرار مي

سازي ستراپ، مقادير بحراني آن را شبیهاتوان با استفاده از الگوريتم بوتو مي استاندارد نبوده

 .سازي خواهند شدمستثني از اين قاعده نبوده و مقادير بحراني شبیه اين پژوهش نیزنمود كه 

هاي زماني قیمت گوشت گوساله در سطوح مربوط به سري اين پژوهش،مورد نیاز در  هايداده

از شركت  1811تا اسفند  1833رمزرعه بوده كه به صورت هفتگي از فروردين فروشي و سخرده

 ت.اسپشتیباني امور دام كشور و سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي تهیه گرديده

 نتایج و بحث
هاي قیمت، نمودار سري لگاريتم قیمتزماني هاي در ابتدا به منظور تبیین هرچه بهتر رفتار سري

فروشي و سرمزرعه گوشت گوساله استان آذربايجان شرقي در دوره زماني خرده دو سطح

شود هر دو سري طور كه مشاهده ميارائه گرديده است. همان (1)در نمودار  1811:12-1833:1

بوده و رفتار و روند صعودي در طول زمان  دارايفروشي و سرمزرعه گوشت گوساله قیمت خرده

مورد بیانگر وجود روند در  نخستیندهند كه طول زمان نشان مي مشابهي را در هاينوسان

 تواند بیانگر همگرايي دو متغیر قیمت باشد. متغیرها بوده و دومین مورد مي
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فروشی استان آذربایجان (لگاریتم قیمت هفتگی گوشت گوساله در سطوح سرمزرعه و خرده1نمودار )

 1322:1-1396:52شرقی در دوره زمانی 

پرون  يافته و فیلیپسفولر تعمیم -نظور تعیین درجه انباشتگي متغیرها، از دو آزمون ديكيبه م

 (1)ها در سطح و تفاضل اول در جدول از اين آزمون دست آمدهبهاستفاده گرديده است. نتايج 

باشند و نتايج بیانگر ها ميها مؤيد وجود ريشه واحد در سطح دادهآمده است. هر دو آزمون

ه و هاي سرمزرعايي در تفاضل مرتبه اول متغیرها است، به عبارت ديگر، سري زماني قیمتايست

 هستند. [I(1)]فروشي گوشت گوساله در استان آذربايجان شرقي انباشته از درجه يک خرده

 ( آزمون ایستایی متغیرها در سطح و تفاضل مرتبه اول1جدول )

 تفاضل مرتبه اول  هاسطح داده 

 PP ADF  PP ADF متغیر

 -8218/1- 8113/1-  **1831/28- **2111/12 (FPقیمت سرمزرعه گوشت گوساله)

 -1313/1 3111/1-  **1113/21- **8113/1 (RPفروشي گوشت گوساله)قیمت خرده

 درصد. 1داري در سطح احتمال معني **. هاي تحقیقمنبع: يافته

هاي سرمزرعه و عادلي بلندمدت بین قیمت(، وجود رابطه ت1113رهیافت بالک و فومبي ) برابر

آزمون يوهانسن سنجیده شده كه نتايج آن در جدول  كارگیريبا بهفروشي گوشت گوساله خرده

است. هر دو آماره اثر و حداكثر مقدار ويژه، فرض صفر مبني بر عدم همگرايي  ارائه گرديده (2)

داكثر يک بردار همگرايي را د حدرصد رد كرده ولي فرض صفر وجو 1را در سطح احتمال 

رعه فروشي و سرمزهاي خردهمدت خطي بین لگاريتم قیمتپذيرند. در نتیجه يک رابطه بلندمي

 وجود دارد.
  

ت
یم

م ق
ريت

گا
 ل
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 ( نتایج آزمون همگرایی یوهانسن2جدول )

 آماره اثر فرضیه صفر
مقادير بحراني در 

11/1 
 

آماره حداكثر 

 مقدار ويژه

مقادير بحراني در 

11/1 

 2111/11 2111/88**  1113/11 2111/88** د بردار همگراييعدم وجو

 3111/8 1113/1  3111/8 1113/1 حداكثر يک بردار همگرايي

 درصد 1داري در سطح احتمال معني **. هاي تحقیقمنبع: يافته

( دو و سه نظامه برآورد گرديد. مقدار TARاي )خودتوضیحي آستانه يدر اين مرحله، ابتدا الگو

 -1131/1برابر با  TAR(8) يو مقادير آستانه در الگو -1131/1برابر با  TAR(2) يه در الگوآستان

، قیمت هايتعديلباشد. پس از تعیین پارامترهاي آستانه، آزمون غیرخطي بودن مي -1113/1و 

( انجام گرفت. 1111هانسن ) Sup-Fآزمون  كارگیريبا به TAR(8)و  TAR(2) يتوسط دو الگو

در جدول  TAR(8) يبراي الگو 1,3F-Supو آماره  TAR(2) يبراي الگو 1,2F-Supهاي آمارهمقادير 

درصد و سطوح احتمال آنها با استفاده از روش  1است. مقادير بحراني در سطح ارائه گرديده (8)

( گزارش 8)است كه نتايج مربوطه در جدول سازي به دست آمده تكرار شبیه 1111استراپ با بوت

 ست.اشده 

 هاي قیمت و تصریح الگوهاي غیرخطی بودن تعدیل( نتایج آزمون3جدول )

 1,2F-Sup 1,3F-Sup 2,3F-Sup 

 1118/11 1811/31 1111/13 آماره

 2311/13 1111/81 3112/11 (%1مقدار بحراني )

 231/1 1111/1 1111/1 سطح احتمال

 -1131/1و  -3TAR= 0058/0پارامترهاي آستانه در                       -0574/02TAR=پارامتر آستانه در 

 هاي تحقیقمنبع: يافته

از لحاظ  1,3F-Supو  1,2F-Supشود هر دو آماره آزمون مالحظه مي (8)طور كه در جدول همان

باشند. لذا فرضیه عدم خطي بودن در مقابل الگوهاي دار ميدرصد معني 1آماري در سطح احتمال 

قیمت  هايتعديلتوان نتیجه گرفت رفتار شود. براين اساس ميمه رد ميدو نظامه و سه نظا

 باشد. گوشت گوساله در استان آذربايجان شرقي به صورت غیرخطي مي

محاسبه گرديد كه نتايج اين آزمون در جدول  2,3F-Supدر ادامه به منظور تصريح الگو، آزمون 

( در سطح احتمال 11/11قدار آماره آزمون )است. مطابق اين جدول، مبه تصوير كشیده شده (8)

دو نظامه را در برابر  TARتوان فرضیه عدم اين آزمون مبني بر دار نبوده و نميدرصد معني 1

سه نظامه رد نمود. در نتیجه انتقال قیمت در بازار گوشت گوساله استان  TARفرضیه مقابل 

 TAR يكند. در نهايت الگوامه پیروي مياي دو نظآذربايجان شرقي از رفتار خودتوضیحي آستانه
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بیان  (1)ها در جدول دو نظامه مورد برازش قرار گرفت كه نتايج برآورد اين الگو M-TARو 

 است.گرديده
 هابراي لگاریتم قیمت M-TARو  TAR(نتایج برآورد الگوي 7جدول )

  TAR  M-TAR 

 انحراف معیار آماره  انحراف معیار آماره ضرايب 

 م اولنظا

 1112/1 -1131/1*  1121/1 -1111/1*** عرض از مبدأ
1ρ ***1113/1 13111/1  ***3182/1 1321/1 
2ρ ***3111/1- 1811/1  **2112/1- 1113/1 
3ρ *1318/1 1111/1  1113/1 1181/1 

 نظام دوم
 1111/1 -1111/1  1111/1 -1113/1 عرض از مبدأ

1ρ ***1831/1 1131/1  ***1818/1 1111/1 

 -11113/1آستانه= 

 2/11ها در نظام اول= درصد مشاهده

 3/33ها در نظام دوم= درصد مشاهده

AIC =1111- 

 -1181/1آستانه=  

 31/11ها در نظام اول= درصد مشاهده

 11/33ها در نظام دوم= درصد مشاهده

AIC =1111- 

 
 

 دهد.را نشان مي %11و  %1، %1داري در سطوح احتمال ترتیب معنيبه  *و  **،  ***هاي عالمت. هاي تحقیقمنبع: يافته

ر طواست. همان گزينش شدهآكائیک  هايدادهها توسط معیار طول وقفه مناسب براي اين الگو

كه انحراف از تعادل بلندمدت كوچكتر از میزان آستانه باشد سه وقفه هنگاميشود كه مالحظه مي

اين انحراف  كهالگو به رابطه تعادلي بلندمدت بازگردد ولي هنگامي كشد تايعني سه هفته طول مي

 د.ها به رابطه تعادلي خود بازگردنكشد تا قیمتيک هفته طول مي تنهااز مقدار آستانه تجاوز كند، 

، شتاب رنظهاي بازار گوشت گوساله استان آذربايجان شرقي از به عبارتي انتقال قیمت در زنجیره

كمتر از مقدار اين آماره براي  TAR يهمچنین مقدار آماره آكائیک براي الگو نامتقارن است.

تر از براي اين تحقیق مناسب TAR يتوان نتیجه گرفت كه الگوباشد كه ميمي M-TAR يالگو

 است. M-TAR يالگو

فروشي تابعي از قیمت قیمت خرده اين پژوهش، تنهادر  M-TARو  TARمتغیره هاي تکدر الگو

ت كنندگان تحزرعه درنظر گرفته شده است به عبارتي فرض بر اين است كه فقط مصرفسرم

گیرند اما در عمل ممكن است تغییرات قیمت در تأثیر تغییرات قیمت تولیدكنندگان قرار مي

هاي گوشت گوساله در سمت عرضه اثرگذار باشد. به همین منظور در طرف تقاضا نیز بر قیمت

فروشي و سرمزرعه ( براي دو سري قیمت خرده1111) تودا و ياماماتویت اين مطالعه آزمون عل

آماره آكائیک وقفه دو براي هر دو متغیر سرمزرعه  پايه گوشت گوساله مورد استفاده قرار گرفت. بر

اين جدول  بنابربیان شده است.  (1)فروشي انتخاب گرديد. نتايج اين آزمون در جدول و خرده
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هاي درصد رد شده و بیانگر وجود علیت دوطرفه بین قیمت 1ر سطح هر دو فرضیه علیت د

 هايرو الگوباشد از اينفروشي و سرمزرعه گوشت گوساله در استان آذربايجان شرقي ميخرده

ند به خوبي مكانیزم انتقال قیمت در اين بازار را تبیین نمايد و استفاده از توامتغیره نميتک

نمايد، بهتر زمان بر روي هم بررسي مير هر دو متغیر را به صورت همهاي چندمتغیره كه اثالگو

تواند الگوي انتقال قیمت در اين بازار را به تصوير بكشد. بدين منظور اقدام به برآورد الگو مي

TVAR ( گرديد كه نتايج در ادامه آمده2111پیشنهادي لو و زيوت ).است 

 ماتوتودا و یاما( نتایج آزمون علیت 5جدول )
 سطح احتمال دوآماره كاي فرضیه عدم

 1111/1 31/11 فروشي نیستقیمت سرمزرعه علیت گرنجري قیمت خرده

 1118/1 83/1 فروشي علیت گرنجري قیمت سرمزرعه نیستقیمت خرده

 هاي تحقیقمنبع: يافته

دو و  TVAR الگوي ( در مقابلVARدر اين قسمت ابتدا به منظور انجام آزمون غیرخطي بودن )

گرديده ها تعیین دو و سه نظامه برآورد شده و مقادير آستانه آن TVAR يسه نظامه، هر دو الگو

 1,3LR-Supو  1,2LR-Supهاي هاي برآوردشده مقادير آزموناست. سپس با استفاده از مقادير الگو

 مقابل را به ترتیب در هاتعديلها فرض صفر مبني بر خطي بودن محاسبه شد كه اين آزمون

ها نیز مقادير بحراني دهند. در اين آزموندو و سه نظامه مورد سنجش قرار مي TVARهاي الگو

تكرار  1111استراپ با ( توسط فرآيند بوت2111و و زيوت )از رهیافت ل پیرويو سطح احتمال به 

ر د را هاتعديلفرض صفر مبني بر خطي بودن  دو آزمون،است. اين سازي، محاسبه شده شبیه

اي بودن مؤيد آستانهدو آزمون  كنند. به عبارت ديگر، نتايج ايندرصد رد مي 1سطح احتمال 

 باشند.ها در بازار گوشت گوساله استان آذربايجان شرقي ميقیمت هايتعديل

 هاي قیمت و برازش الگو ( نتایج آزمون غیرخطی بودن تعدیل2جدول )

 1,2LR-Sup 1,3LR-Sup 2,3LR-Sup 

 1118/21 1311/31 1131/11 هآمار

 --- 1221/31 2188/11 (%1مقدار بحراني )

 1111/1 1111/1 1211/1 سطح احتمال

 پارامتر آستانه در مدل 

2TVAR =12188/11 
 12188/11و  3TVAR=  82113/11پارامترهاي آستانه در الگو 

 هاي تحقیقمنبع: يافته
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 يقدام به تعیین تعداد نظام مناسب در الگوقیمت، ا هايتعديلپس از اثبات غیرخطي بودن 

TVAR يگرديد. بدين منظور، يک الگو TVAR يدو نظامه در مقابل الگو TVAR  با سه نظامه

 آمده (1)مورد سنجش قرار گرفت كه نتايج مربوطه در جدول  2,3LR-Supآماره آزمون كارگیريبه

دو نظامه را در مقابل فرض  ARTVتوان فرض صفر نمي LR-Sup,32آماره آزمون  برابراست. 

TVAR توان عنوان نمود كه مكانیسیم انتقال قیمت در بازار سه نظامه رد نمود در نتیجه مي

نمايد. در نهايت مي پیرويدو نظامه  TVAR يگوشت گوساله استان آذربايجان شرقي از يک الگو

است.  ارائه شده (3) دولدو نظامه مورد برازش قرار گرفت كه نتايج مربوطه در ج TVAR يالگو

شده و خطي نشان داده  VAR ييک الگو برآوردنتايج  (3) به منظور مقايسه ابتدا در جدول

 ارائه گرديده است. TVARاي آستانه يسپس نتايج برآورد الگو
 اي آستانه VARخطی و  VARهاي ( نتایج برآورد الگو2جدول )

   TVAR 
 VAR FP RP 

 FP RP نظام دوم نظام اول دوم نظام نظام اول 

عرض 

 از مبدأ

**1833/1- 

(1111/1) 

1113/1- 

(1123/1) 

1121/1 

(1812/1) 

1111/1- 

(1132/1) 

1231/1 

(1283/1) 

1131/1 

(1832/1) 

1-tRP 1231/1- 

(1111/1) 

***3111/1 

(1811/1) 

1111/1- 

(1311/1) 

1213/1 

(1111/1) 

***3133/1 

(1181/1) 

***1111/1 

(1111/1) 

2-tRP *1121/1 

(1118/1) 

***1282/1 

(1813/1) 

1811/1 

(1311/1) 

*1133/1 

(1113/1) 

***2281/1 

(1111/1) 

1111/1 

(1111/1) 

1-tFP ***1181/1 

(1112/1) 

*1111/1 

(1812/1) 

***3123/1 

(1388/1) 

***1113/1 

(1131/1) 

1121/1- 

(1133/1) 

**1331/1 

(1831/1) 

2-tFP 1111/1- 

(1118/1) 

1231/1- 

(1818/1) 

***2111/1 

(1381/1) 

***2111/1- 

(1133/1) 

1138/1 

(1131/1) 

1181/1- 

(1831/1) 

= AIC 3/11131 -   =1218/11متغیر آستانه      = AIC 11/11111- 

                3/12نظام دوم=     2/13در نظام اول= هادرصدمشاهده

 هاي تحقیقمنبع: يافته

داري در به ترتیب بیانگر معني *و  **،  ***هاي دهند و عالمتاف معیار ضرايب را نشان مياعداد داخل پرانتز مقادير انحر

 باشد.مي %11و  %1، %1سطوح 
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(، عالوه بر RPفروشي )، براي معادله خردهVAR يشود كه در الگومالحظه مي (3)جدول  بنابر

سرمزرعه نیز از لحاظ آماري فروشي، وقفه اول متغیر قیمت هاي اول و دوم خود قیمت خردهوقفه

ز در فروشي نیخردهباشد. به عبارت ديگر در صورت تغییر در قیمت سرمزرعه، قیمت دار ميمعني

فروشي در نظام دوم، همین نیز معادله خرده TVAR يكند. در الگوهمان هفته اول تغییر مي

و دوم خود و همچنین به هاي اول فروشي به وقفهدهد و قیمت خردهرفتار را از خود نشان مي

فروشي در معادله خرده TVAR يباشد. اما در الگووقفه اول متغیر قیمت سرمزرعه وابسته مي

فروشي تنها به تغییرات قیمت قیمت خرده دهد. در اين نظامنظام اول رفتار متفاوتي را نشان مي

دهد و تغییرات قیمت هاي اول و دوم واكنش نشان ميهاي اول و دوم يعني هفتهخود در وقفه

گذارد كه اين تفاوت رفتار فروشي نميداري بر قیمت خردهسرمزرعه از لحاظ آماري تأثیر معني

دهد. به عبارت ديگر در ها را نشان ميغیرخطي قیمت هايتعديلوجود  روشنيدر دو نظام به 

ر كه دهد درحاليدنشان مي واكنشبه تغییرات گذشته خود  تنهافروشي نظام اول، قیمت خرده

یز نبه تغییرات قیمت سرمزرعه گوشت گوساله در هفته گذشته  ،نظام دوم عالوه بر قیمت خود

عني باشد ياين ضرايب متغیرها در نظام دوم بیشتر از نظام اول ميدهد. عالوه بر واكنش نشان مي

 گیرد.ها در نظام مياثرگذاري رفتار گذشته قیمت

، TVAR ي( نیز تقريباً همین روال ادامه دارد. در نظام دوم الگوFP)در معادله قیمت سرمزرعه 

 فروشي واكنش نشانهاي اول و دوم خود به وقفه دوم قیمت خردهقیمت سرمزرعه عالوه بر وقفه

داري بر روي فروشي تأثیر معنيكه در نظام اول متغیر قیمت خردهاين در حالي استدهد؛ مي

خودتوضیحي ساده  يله قیمت سرمزرعه در نظام اول به يک الگوقیمت سرمزرعه ندارد و معاد

ر از تكه انحراف از تعادل بلندمدت كوچکتوان بیان نمود هنگاميشود. درنتیجه ميتبديل مي

فروشان و نه از سمت دامداران تعديلي صورت ( باشد، نه از سمت خرده1218/11مقدار آستانه )

گیرند ي و سرمزرعه در نظام دوم قرار ميفروشاي خردههكه قیمتهنگامي تنهاگیرد و نمي

 كند.ها مينمايند و يا بازار شروع به تعديل قیمتها را آغاز ميمسئوالن تعديل قیمت

ورد الگوي انتقال قیمت در بازارگوشت گوساله استان آذربايجان آاز بر دست آمدهبهمقايسه نتايج 

دهد كه انتقال غیرخطي و كاالهاي گوشتي نشان مي انجام شده در بازار هايبررسيشرقي با 

باوقفه تغییرات قیمت در بازار اين كاالها امري معمول است. براي مثال؛ قدمي كوهستاني و 

( در مطالعه خود در بازار مرغ ايران نشان دادند كه اگر قیمت مرغ زنده در 1831همكاران )

فروشي ريال كاهش يابد قیمت خرده 12از  رريال افزايش يابد و يا كمت 11مرغداري كمتر از 
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( در پژوهش خود نشان دادند كه به هنگام 2111كابیا و همكاران )كند. بنگوشت مرغ تغییر نمي

فروشي و سرمزرعه هاي خرده، قیمت%3/1تر از و افزايش قیمت كم % 3/1تر از ها كمكاهش قیمت

و حاشیه  181/1با برآورد متغیر آستانه معادل  ( نیز2111كنند. فلسفیان و همكاران )تغییر نمي

ها هنگامي كه حاشیه بازار كمتر از ريال نشان دادند كه تعديل قیمت 2121بازاريابي برابر با 

 .ه حاشیه بازاريابي بیشتر از اين مقدار باشدهنگامي است كتر از باشد آهسته 2121

 گیري و پیشنهادهانتیجه
دگان، كننتقال نامتقارن قیمت بر روي رفاه تولیدكنندگان و مصرفبا توجه به اهمیت موضوع ان

اين تحقیق به بررسي چگونگي انتقال قیمت در بازار گوشت گوساله استان آذربايجان شرقي 

و  M-TARو  TARاي تک متغیره هاي همگرايي آستانهپرداخته است. بدين منظور از روش

عادل به سمت ت هاتعديلاي بودن آستانه گوياي هشپژواستفاده گرديد. نتايج  TVARچندمتغیره 

 انتقال نامتقارن قیمتگوياي ها در نظام اول و دوم باشد. همچنین تفاوت تعداد وقفهبلندمدت مي

د يابهاي سرمزرعه افزايش ميدر زنجیره بازار اين كاال است. به عبارت ديگر هنگامي كه قیمت

هاي سرمزرعه ديرتر باال برده و به هنگام كاهش قیمت هاي خود راتر قیمتفروشان سريعخرده

هاي سرمزرعه نیز ممكن است متأثر نمايند. از آنجا كه قیمتهاي خود مياقدام به كاهش قیمت

 كارگرفته شد كه نتايج آن، بیانگرهفروشي باشد، آزمون علیت تودا و ياماماتو بهاي خردهاز قیمت

-لزوم استفاده از الگو گويايفروشي و سرمزرعه بوده و خرده هايوجود رابطه دوسويه بین قیمت

. به باشدتر فرايند انتقال قیمت در اين تحقیق ميهاي چندمتغیره براي بررسي كاراتر و جامع

( استفاده گرديد كه نتايج آن نشان TVARاي )خودتوضیحي برداري آستانه يهمین منظور الگو

باشد نه ( مي1218/11دل بلندمدت كمتر از مقدار آستانه )داد در نظام اول كه انحراف از تعا

كه اين انحراف از كنند و هنگاميهاي خود نميفروشان و نه دامداران اقدام به تعديل قیمتخرده

ها و بازگشتن به رابطه تعادلي كند هر دو گروه اقدام به تعديل قیمتمیزان آستانه تجاوز مي

ر ها دتر از كاهش قیمتها سريعافزايش قیمت هاتعديلف ديگر از طر نمايند.بلندمدت خود مي

  دهند.مي رخفروشي گوشت گوساله سطح خرده

اله فروشي گوشت گوستوان بیان نمود كه انتقال قیمت بین سطوح سرمزرعه و خردهدر نهايت مي

-مصرف ها، قیمت پرداختياستان آذربايجان شرقي نامتقارن بوده و در صورت افزايش قیمت

گان كنندورده، مصرفآشده فركه به هنگام كاهش قیمت تمام يابد در حاليكنندگان افزايش مي
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كنندگان اين كاال كاهش شوند. درنتیجه سطح رفاه مصرفمند ميتري بهرهاز كاهش قیمت كم

رقي شيابد. از داليل وجود انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت گاو كشور و استان آذربايجان مي

اي هها و همچنین اطالعات نامتقارن اشاره نمود. تشكیل تعاونيتوان به قدرت بازاري كشتارگاهمي

تواند يرساني بازار متولید و بازاريابي گوشت گاو در سطح تولیدكنندگان و يا ايجاد نهادهاي اطالع

د، هاي تولیها، هزينهادهتواند قیمت نهبه بهبود سازوكار بازار اين كاال كمک كند. اين نهادها مي

فراوري و بازاريابي و همچنین میزان تولید گوشت گاو را در دسترس همگان قرار داده، دامداران 

 سازد.ها را در بازاريابي گوشت گاو توانمند ميمند وآنهاي ناشي از مقیاس بهرهرا از صرفه

 منابع
كننده هاي تولیدكننده و مصرفین قیمت(. بررسي رابطه ب1833احمدي شادمهري، م. و احمدي، م. )

(: 23پژوهشي(. ) -)مطالعه موردي بخشي از محصوالت لبني در ايران(. مجله دانش و توسعه )علمي

33-11. 

(. الگوي انتقال قیمت در ساختار بازار گوشت مرغ 1833حسیني، س. ص. سالمي، ح. و نیكوكار، آ. )

 .21-1 (:1، )2ايران. مجله اقتصاد كشاورزي. جلد 

آالي پرورشي در استان فارس. مجله (. انتقل قیمت در بازار قزل1833شاد، ز. )حسیني، س. ص. و سرايي

 .181-121(: 1، )1جلد  .تحقیقات كشاورزي

(. تعديل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ايران. 1831زاده، م. )حسیني، س. ص. و قهرمان

 .22-1(: 18، )11سعه، جلد مجله اقتصاد كشاورزي و تو
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