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چکیده
کنندگان محصوالت کشاورزي را تحت یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف

ي ال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیهانتق. گونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار استدهد، چهتاثیر قرار می
گونگی انتقال قیمت در این مطالعه، الگویی براي بررسی چه. کندبازار، منافعی براي عوامل بازاریابی کاال ایجاد می

هاي انتقال قیمت، بر اساس الگوي تصحیح خطا و با استفاده از آزمون. مرغ ایران تدوین شده استدر بازار تخم
نتایج حاصل از برآورد الگوي . مرغ بررسی شده استهاي تخمگی قیمت محصول و نهادههاي هفتداده

مرغ، در بلندمدت متقارن دهد که انتقال قیمت در بازار تخمنشان می1380-84ي اقتصادسنجی مطالعه براي دوره
ندمدت انتقال قیمت بین مدت و بلهاي کوتاهچنین کششدر این مطالعه هم. مدت نامتقارن استاست اما در کوتاه

. مرغ، برآورد شده استفروشی تخمها به قیمت خردهچنین از بازار نهادهمرغ و همفروشی تخمسطوح مزرعه و خرده
تري ها و محصول سر مزرعه، با سرعت بیشهاي قیمت نهادهدهد که افزایشهاي برآورد شده نشان میکشش

به دلیل نبود تقارن در فرایند انتقال قیمت در بازار . شوندی منتقل میفروشها به سطح خردهنسبت به کاهش قیمت
هاي بازاریابی، منافعی پردازند و بنگاهي محصول میشدهتري از قیمت تمامکنندگان قیمت بیشمرغ، مصرفتخم

ازار در بقیمتهايهاي دولت در کاهش نوساندهد که سیاستنتایج این پژوهش نشان می. کنندکسب می
. مرغ ایران، موفق نبوده استتخم
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مقدمه
کنندگان یکی از مسایل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف

گونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف دهد، چهمحصوالت کشاورزي را تحت تاثیر قرار می
وتحلیل قیمت محصوالت کشاورزي، هم از نظر اقتصادي و به همین دلیل تجزیه. بازار است

با توجه به اهمیت مساله، بسیاري از اقتصاددانان به . هم از نظر سیاسی داراي اهمیت است
؛ اگویار و 2000، 1پلتزمن(اندفرایند انتقال قیمت در ساختار بازارهاي مرتبط توجه نشان داده

؛ حسینی و 2007، 5کاران؛ بالکومب و هم2005، 4؛ کپس و شرول2003، 3؛ مایر2002، 2سانتانا
). 1386؛ نیکوکار، 1386کاران، ؛ حسینی و هم1385؛ حسینی و دوراندیش، 1385نیکوکار، 

شود و منتقل میسرعت به سطوح مختلف بازارها به در یک بازار رقابت کامل، تغییر قیمت
هاي تجربی نشان پژوهش). 2004، 6مایر و فون کرامون تاوبادل(انتقال قیمت، متقارن است 

دهد که در عمل، بازار مواد غذایی در رقابت کامل نیستند و در بسیاري از بازارهاي می
د شوفروشی منتقل میتر از کاهش آن به سطح خردهکشاورزي، افزایش قیمت سر مزرعه، سریع

؛ وارا و 2004، 9اکونومیکس؛ لندن2003، 8؛ تومک و رابینسون2000، 7براون و یوسل(
ي بازار، منافعی براي در صورت نبود تقارن در انتقال قیمت، افزایش حاشیه). 2005، 10گودوین

گونگی انتقال قیمت به دلیل تاثیري که بر به این ترتیب، چه. کندعوامل بازاریابی کاال ایجاد می
گذاري گذارد، براي سیاستکنندگان میي بازار و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان و مصرفشیهحا

گونگی انتقال این پژوهش نیز الگوي مناسبی براي بررسی و ارزیابی چه. اي دارداهمیت ویژه
.دهدمرغ ایران ارایه میقیمت در بازار تخم

1- Von Cramon-Taubadel
2- Aguiar and Santana
3- Meyer
4- Capps and Sherwell
5- Balcombe et al
6- Von Cramon-Taubadel
7- Brown and Yucel
8- Tomek and Robinson
9- London Economics
10- Varra andGoodwin



شده و مقدار تولید در هاي انجاماريگذهاي دولت، حجم سرمایهبررسی تاریخی روند سیاست
دهد که حمایت دولت از میهاي پس از پیروزي انقالب نشان مرغ کشور در سالصنعت تخم

ي پس از پیروزي انقالب، تولید و هاي اولیهمرغ در سالکنندگان تخمتولیدکنندگان و مصرف
هاي مرغ در سالي تخمرانهتولید س. گیري افزایش داده استطور چشممصرف این کاال را به 

مرغ، درصد رشد داشته است و افزون بر قطع واردات تخم36پس از پیروزي انقالب بیش از 
معاونت (شود هاي اخیر مقداري از تولید داخلی این کاال به بازارهاي جهانی صادر میدر سال

هاي تولید یتدرصد ظرف87اما ). هاي مختلفامور دام وزارت جهاد کشاورزي، آمار سال
بنابراین برخی ). 1383مرکز آمار ایران، (مرغ در هشت استان کشور متمرکز شده است تخم

مرغ در کشور به وجود هاي قیمتی ناشی از اختالف مکانی مراکز تولید و مصرف تخمنوسان
ي هامرغ، روندي فصلی دارد و مصرف این کاال در ماهافزون بر این، مقدار مصرف تخم. آیدمی

. افزایدمرغ میهاي قیمت تخمتر است که بر نوسانهاي سال، بیشسرد سال نسبت به دیگر ماه
کند، مرغ را تهدید میکنندگان تخمها نیز درآمد تولیدکنندگان و امنیت غذایی مصرفاین نوسان

زار گري در باهاي بازاریابی و واسطهمرغ و سودآوري فعالیتي بازار تخمدر حالی که حاشیه
ونقل این کاال را مرغ، فقط حملهاي بازاریابی تخماین کاال، روندي رو به رشد دارد و واسطه

ها انجام داريبندي این کاال در مرغهاي بازاریابی، مانند بستهدهند و دیگر فعالیتانجام می
. زار نیستندهاي الزم براي حضور موثر در باداران، داراي تواناییاز سوي دیگر مرغ. شودمی

مرغ در دیگر مناطق کشور ي مقدار تقاضا و قیمت تخمتولیدکنندگان اطالعات کافی درباره
ونقل محصول تا مراکز آوري اطالعات و حملهاي جمعتوانند هزینهچنین نمیهم. ندارند

رغ، مدر چنین محیطی، عوامل بازاریابی تخم. هاي بازاریابی را بپردازندفروش و انجام فعالیت
هاي سیاست. هاي بازاریابی این کاال دارندها و هزینهگونگی انتقال قیمتگیري بر چهتاثیر چشم

تر به هاي مورد نیاز براي بازار کارآمد، مناسب نبوده و بیشدولت نیز براي ایجاد نهاده
. هاي قیمتی توجه شده استسیاست

. مرغ استل قیمت در بازار تخمگونگی انتقابنابراین پرسش اصلی در این پژوهش، چه
گونگی هاي دولت در بازار این کاال بر چهآیا سیاستاین مطالعه این است که دیگر پرسش



گونگی انتقال بنابراین هدف از این مطالعه، ارزیابی چهها تاثیر داشته است یا خیر؟انتقال قیمت
.مرغ ایران استهاي قیمت در بازار تخمها و کاهشافزایش

روش تحقیق
یافت هوك، تصحیح خطا و گونگی انتقال قیمت در بازار یک کاال، سه رهبراي تشخیص چه

ترین هاي هوك و تصحیح خطا بیشیافتیافت، رهدر میان این سه ره. اي وجود داردآستانه
هايانباشتگی سريدر صورت هم). 2004مایر و فون کرامون تاوبادل، (اند کاربرد را داشته

از سوي دیگر بتندورف . یافت هاك برتري داردیافت تصحیح خطا بر رهدیگر، رهقیمت با یک
ي یافت تصحیح خطا، انباشتگی از درجهکنند که شرط استفاده از رهبیان می) 2000(11و فربافن

به عبارت دیگر وجود . دیگر استها با یکانباشتگی آنتنهایی و همیک هر یک از متغیرها به
یافت به کارگیري این رهسو شرط الزم براي بههاي قیمت، از یکي بلندمدت بین سريبطهرا

بنابراین پیش از . یافت هوك استیافت بر رهرود و از سوي دیگر دلیل برتري این رهشمار می
رو و نیز آزمون ي الگوي نظري باید آزمون ایستایی هر یک از متغیرهاي پژوهش پیشارایه
فروشی و هاي قیمت در خردهبه همین دلیل براي سري. تگی بین متغیرها صورت گیردانباشهم

هاي انباشتگی این سريچنین آزمون همفولر و هم-مرغ، آزمون ایستایی دیکیي تخمسر مزرعه
مرغ، هاي قیمت در سطوح مختلف بازار تخمهاي انجام شده بین سريآزمون. قیمت انجام شد

بنابراین الگوي اقتصادسنجی . کندهاي قیمت را تایید میگی بین این سريانباشتي همفرضیه
شود که با استفاده اي تدوین میگونهمرغ، بهگونگی انتقال قیمت در بازار تخمبراي بررسی چه

. کار گرفتیافت تصحیح خطا را بهاز آن بتوان ره
ي ا، نخست باید رابطهیافت تصحیح خطبراي تدوین الگوي انتقال قیمت بر اساس ره

این . فروشی و متغیرهاي توضیحی الگو برآورد شودهاي قیمت خردهانباشتگی بین سريهم
:صورت زیر استرابطه به 

)1(TERFttttEtE ECTDPPCPSOPFPRP ,543210  

11-Bettendorf  and Verboven



قیمت یک کیلوگرم tEFPمرغ وفروشی یک کیلوگرم تخمقیمت خردهtERPدر این رابطه، 

ي سویاي نجالهمتوسط موزون قیمت یک کیلوگرم کtSOP. داري استمرغ در مرغتخم

tPPمتوسط موزون قیمت یک کیلوگرم ذرت داخلی و خارجی، tCPداخلی و خارجی، 

متغیر موهومی سیاست Dمتوسط موزون قیمت یک کیلوگرم پودر ماهی خارجی و داخلی و 
) 0(هاي قبل از اجراي این سیاست صفر مرغ است که مقادیر آن براي مشاهدهتنظیم بازار تخم

TERFECTمتغیر. است) 1(پس از اجراي سیاست، یک هايو براي مشاهده جزء اخالل ,
ي تعادلی بلندمدت بین قیمتجزء خطاي رابطه) 1(ي با توجه به رابطه. انباشته استهم

:صورت زیر خواهد بودمرغ و متغیرهاي توضیحی الگو به فروشی تخمخرده

)2(DPPCPSOPFPRPECT ttttEtETERF 543210,  

مرغ، بر فروشی تخمداري تا خردهغ، الگوي انتقال قیمت بین سطوح مر)2(ي با توجه به رابطه
: زیر خواهد بودیافت تصحیح خطا به شکلاساس ره
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EttEtEکه در آن،  RPRPRP )1( مرغ را نسبت به فروشی تخمخرده، تغییرات قیمت

متغیر افزایش در قیمت tEINCFPعرض از مبدا الگو، 0. دهدي قبل نشان میدوره

i,1. داري استمرغ در مرغمتغیر کاهش در قیمت تخمtEDECFPداري و مرغ در مرغتخم

هاي متغیر، طول وقفه1Lداري ومرغ در مرغضریب متغیر افزایش در قیمت یک کیلوگرم تخم
i,22داري و ضریب متغیر کاهش در قیمت مرغLهاي این متغیر استطول وقفه .



گیرد مرغ را در بر میهاي تولید تخمدرصد هزینه90ي دان حدود با توجه به آن که هزینه
ذرت، (هاي اصلی خوراك طیور قیمت نهاده) 1383معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي، (

و t-iINCCP. عنوان متغیرهاي توضیحی، وارد الگو شدبه) ي سویا و پودر ماهیکنجاله
t-iDECCPها، هاي آنذرت و وقفههاي قیمتها و کاهشترتیب متغیرهاي افزایشبه
t-iINCSOP وt-iDECSOPي کنجالههاي قیمتکاهشها و ترتیب متغیرهاي افزایشبه

ها و ترتیب متغیرهاي افزایشبهt-iDECPPو t-iINCPPها و هاي آنسویا و وقفه

نیز iα8,و iα3 ،,iα4 ،,iα5 ،,iα6 ،,iα7,. ها استهاي آنپودر ماهی و وقفههاي قیمتکاهش
طول 8Lو 3L ،4L ،5L ،6L ،7Lها هستند و هاي آنضرایب متغیرهاي یادشده و وقفه

ي سویا و پودر ماهی را نشان هاي ذرت، کنجالهر قیمتهاي متغیرهاي افزایش و کاهش دوقفه

. ضریب این متغیر است9αمرغ و متغیر موهومی سیاست تنظیم بازار تخمD. دهندمی

متغیرهاي 


 EtRFECT و ,)1(


 EtRFECT انباشته در ي مقادیر اجزاي اخالل هماولین وقفه,)1(

اند و دهي بلندمدت متغیرهاي الگو هستند که به دو بخش غیرمنفی و منفی تقسیم شرابطه

ي تعادلی هاي منفی و غیرمنفی از رابطهضرایب این متغیرها هستند و اثر انحرافو 
مرغ با دیگر متغیرهاي الگو را بر تغییرات قیمت فروشی تخمبلندمدت بین قیمت خرده

.، جزء اخالل الگو استtE. دهندمرغ نشان میفروشی تخمخرده
شده، از جمله موارد گفته. ل نامتقارن قیمت وجود داردگران، چند نوع انتقااز نظر پژوهش

از . مدت و بلندمدت استنبود تقارن در بزرگی و سرعت انتقال قیمت و نبود تقارن در کوتاه
توان نبود تقارن در بزرگی انتقال قیمت را بررسی آن جا که با برآورد الگوي تصحیح خطا نمی
مدت و بلندمدت بررسی مت و نبود تقارن کوتاهکرد، فقط نبود تقارن در سرعت انتقال قی

مرغ از براي ارزیابی سرعت انتقال قیمت تخم). 2004مایر و فون کرامون تاوبادل، (شود می
:شودبه شکل زیر استفاده می) 3(فروشی، از ضرایب برآوردشده در الگوي داري تا خردهمرغ



)4(2,21,12,22,11,21,10 .....,,,: LLH  

تک ضرایب متغیرهاي ي برابري تکضیه، فر)4(ي صفر نشان داده شده در در فرضیه
. شودهاي آن بررسی میو وقفهtداري در زمان مرغ در مرغتخمافزایش و کاهش در قیمت

داري در مرغ در مرغقیمت تخمي صفر در این آزمون، یعنی افزایش و کاهشقبول فرضیه
چنین اثر تغییر قیمت در مه. شودفروشی منتقل میخردهها به یک اندازه به قیمتي دورههمه

کشد مدت زمانی مشخص طول می،)افزایش یا کاهش(نظر از جهت آن داري، صرفسطح مرغ
بنابراین پذیرفتن این فرضیه به این معنا است که . شودفروشی مشاهده تا در سطح خرده

ي ل فرضیهبنابراین قبو. فروشی متقارن استداري به خردههاي مرغسرعت انتقال تغییر قیمت
فروشی، متقارن داري به خردههاي مرغصفر در این آزمون، یعنی سرعت انتقال تغییر قیمت

هایی که وارد الگو ها یکسان نباشد، براي ضرایب وقفهاگر تعداد وقفهدر این آزمون. است
tي رهشود، زیرا در هنگام برآورد الگو با توجه به آمااند، مقدار صفر در نظر گرفته مینشده

.ي صفر بودن این ضرایب ثابت شده استفرضیه
مدت مرغ در بلندمدت و کوتاهگونگی انتقال قیمت در ساختار بازار تخمبراي ارزیابی چه

شده براي این پژوهش، بر اساس الگوي طراحی. هاي صفر را آزمودباید دو مجموعه از فرضیه
معناي انباشتگی بین متغیرها بهبوده و همهاي قیمتانباشتگی بین سريي همبرقراري رابطه

هاي هاي قیمت و وقفهها و کاهشبنابراین متغیرهاي افزایش. ي تعادلی بلندمدت استرابطه
ي انباشته، بیانگر رابطهها و متغیرهاي جزء اخالل هممدت بین قیمتي کوتاهها، بیانگر رابطهآن

هاي مدت، همان فرضیهال متقارن قیمت در کوتاهي انتقفرضیه. ها هستندبلندمدت بین قیمت
ي ي برابر بودن ضرایب اجزاي تفکیک شدهآزمون فرضیه. است) 4(ي نشان داده شده در رابطه
ي صفر انتقال متقارن قیمت در بلندمدت بوده که نیز معادل فرضیه) 3(تصحیح خطا در الگوي 

:به شکل زیر است
)5(  :0H



ي بلندمدت بین کند که هرگونه انحراف مثبت و یا منفی از رابطهاین فرضیه بیان می
فروشی و متغیرهاي توضیحی الگو، اثر یکسان و متقارنی بر تغییرات متغیرهاي قیمت خرده

.فروشی داردقیمت خرده
هاي آماري و اقتصادسنجی این مطالعه، شامل آمار قیمت هاي مورد استفاده براي تحلیلداده

هاي آمار قیمت. است1380-84ي مرغ در دورهکاال در سطوح مختلف بازار تخمها ونهاده
هاي شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور ایران ها از دفتر آمار و بررسیکاال و نهاده

. آوري شده استجمع

نتایج و بحث
د تعداد درص87دهد که حدود نشان می) 1383(آمار ارایه شده از سوي مرکز آمار ایران 

آذربایجان شرقی، خراسان، تهران، قم، اصفهان، استان10گذار کشور در هاي تخمداريمرغ
درصد ظرفیت 84. آذربایجان غربی، مازندران و قزوین قرار داردمرکزي، همدان، 

هاي آذربایجان غربی جز استانبه(استان 10گذار نیز به هشت استان از این هاي تخمداريمرغ
هاي هاي تولیدي این محصول، در برخی از استانبنابراین ظرفیت. اختصاص دارد) ندرانو ماز

اند، متمرکز شده است، در ي شمالی کشور واقع شدهکشور که از نظر جغرافیایی نیز در نیمه
ي مراکز تولید و مصرف فاصله. شودحالی که این محصول در سراسر کشور استفاده می

تواند به نوسان قیمت و ناسب مراکز تولیدي در سطح کشور میمرغ و پراکنش نامتخم
هاي قیمتی و این نوسان. ي قیمت در نقاط مختلف کشور منجر شوداطالعات متفاوت درباره

براي . ها باشداي براي ایجاد انتقال نامتقارن قیمتاختالف در اطالعات، ممکن است زمینه
مرغ در سطوح مختلف بازار این ت تخمتر این موضوغ، نخست نوسان قیمبررسی بیش

.  شودمحصول و سپس الگوي انتقال قیمت در بازار این محصول بررسی می
1380-84هاي مرغ در سالي تخمسر مزرعهدهد که میانگین قیمتبررسی آمار نشان می
نسبت به سال1384داري در سال مرغ در مرغکه قیمت تخمطوريافزایش یافته است، به 

اما در . درصد رشد یافته است8/8طور متوسط ساالنه در حدود درصد و به 44بیش از 1380



مرغ از رشد سطح داري تخمي قیمت در مرغمقایسه با نرخ تورم، متوسط نرخ رشد ساالنه
مرغ با نرخ ي نرخ رشد سال به سال قیمت تخمالبته مقایسه. تر بوده استها کمعمومی قیمت

میانگین قیمت 1382نسبت به سال 1383ها مانند سال دهد که در برخی سالمیتورم نشان 
درصد 15تر از که نرخ تورم در این سال کمدرصد رشد یافته، در حالی34مرغ بیش از تخم

مرغ در میانگین قیمت تخم1383نسبت به سال 1384از سوي دیگر در سال . بوده است
ناهماهنگی . درصد بوده است12که نرخ تورم بیش از الیدرصد کاهش یافته، در ح12حدود 

هاي هزینهتر حاصل نوسانها، بیشمرغ با نرخ رشد سطح عمومی قیمتنرخ رشد قیمت تخم
هاي چنین نوسان صادرات این کاال در طی سالتولید و در نتیجه، تغییرات مقدار تولید و هم

هاي تولید و در نتیجه، افزایش عرضه ت نهادهبراي نمونه؛ کاهش شدید قیم. مورد بررسی است
گام با افزایش عرضه سو و افزایش نیافتن تقاضا هممرغ از یکچنین کاهش صادرات تخمو هم

هاي قبل نسبت به سال1384مرغ در سال ترین دالیل کاهش قیمت تخماز سوي دیگر، مهم
مرغ نیز نشان داري تخمدر مرغهاي انحراف معیار و واریانس قیمت بررسی شاخص. بوده است

. هاي قیمت این کاال زیاد بوده استدهد که نوسانمی
فروشی درصدي قیمت خرده53، رشد 1384و 1380هاي ي میانگین قیمت در سالمقایسه

مرغ با نرخ فروشی تخمي نرخ رشد سال به سال قیمت خردهمقایسه. دهدمرغ را نشان میتخم
هاي این کاال، نرخ رشد قیمت این ه بویژه پس از آزادسازي بازار نهادهدهد کتورم نشان می

- 83هاي که در سالطوريها، هماهنگ نبوده است، به کاال با نرخ رشد سطح عمومی قیمت
هاي که در سالدر حالی. مرغ بیش از دو برابر نرخ تورم بوده استنرخ رشد قیمت تخم1382

هاي تولید بررسی روند قیمت نهاده. منفی شده استنرخ رشد قیمت این کاال84-1383
هاي دان بیش متوسط نرخ رشد قیمت نهاده1382-83هاي دهد که در سالمرغ نشان میتخم
درصد 2ها نرخ رشد قیمت این نهاده1383-84هاي که در سالدرصد بوده، در حالی20از 

. است1383-84هاي در سالهاادهشده است که به دلیل وجود ثبات نسبی در بازار این نه
ها از شود که تغییرات قیمت این کاال، افزون بر نرخ رشد سطح عمومی قیمتبنابراین دیده می

اي از پذیرد، بویژه آن که به دلیل واردات بخش عمدههاي تولید تاثیر میتغییرات قیمت نهاده



هاي افزون بر بازار داخلی از نوسانهاي دان، ي سویا و پودر ماهی، قیمت نهادهذرت، کنجاله
هاي وارداتی و مرغ از قیمت نهادهبه دلیل اثرپذیري قیمت تخم. پذیردبازار جهانی نیز تاثیر می

ي سویا و پودر هاي ذرت، کنجالههاي داخلی و خارجی نهادهنرخ ارز، متوسط موزون قیمت
. شودفروشی وارد میداري تا خردهمرغ از مرغماهی بر حسب ریال در الگوي انتقال قیمت تخم

دهد که افزایش قیمت مرغ نشان میفروشی تخمداري و خردهي نرخ رشد قیمت در مرغمقایسه
رود در طی بنابراین انتظار می. تر بوده استداري، بیشقیمت در مرغفروشی از افزایشخرده
مرغ ي بازار تخمآمار حاشیه. ه باشدي بازار این کاال افزایش یافتهاي مورد بررسی، حاشیهسال

مرغ و قیمت این فروشی تخمهاي هفتگی قیمت خردهکه بر اساس داده1380-84ي براي دوره
مرغ در طی ي بازار تخمدهد که حاشیهداري محاسبه شده است، نشان میکاال در سطح مرغ

بنابراین . د داشته استدرص94ي مورد بررسی، پیوسته افزایش یافته و رشدي در حدود دوره
رشد سودي که توسط عوامل بازاریابی این کاال کسب شده است، از رشد سودي که 

ي ي نرخ تورم با نرخ رشد حاشیهمقایسه. تر بوده استاند، بیشدست آوردهتولیدکنندگان به
ترش ها از گسي بازار این کاال در تمامی سالدهد که گسترش حاشیهمرغ نشان میبازار تخم

مرغ و در ي بازار تخمتر بوده، بنابراین نرخ رشد واقعی حاشیهها بیشسطح عمومی قیمت
. نتیجه، نرخ رشد واقعی سود عوامل بازاریابی این کاال مثبت بوده است

محصول ي قیمتهاي ماهانهمرغ ایران از دادهبراي برآورد الگوي انتقال قیمت در بازار تخم
براي برآورد . استفاده شد1384تا اسفند 1380بهشت اردييزار در دورههاي این باو نهاده

مرغ، گونگی انتقال قیمت در بازار تخمیافت تصحیح خطا براي آزمون چهالگو و استفاده از ره
مرغ، قیمت فروشی تخمهاي قیمت خردهانباشتگی بین سريي همنخست آزمون پایایی و رابطه

، قیمت پودر )میانگین وزنی قیمت ذرت داخلی و خارجی(قیمت ذرت داري،مرغ در مرغتخم
میانگین (ي سویا ، قیمت کنجاله)میانگین وزنی قیمت پودر ماهی داخلی و خارجی(ماهی 

و متغیر موهومی تغییر سیاست دولت ) ي سویاي داخلی و خارجیوزنی قیمت کنجاله
ي هاي یادشده، ناپایا از مرتبهداد که سريها نشان ي آزموننتیجه. صورت گرفت)) 1(ي رابطه(

هاي انباشتگی بین سريي همسپس اجزاي اخالل رابطه. انباشته هستنددیگر همیک و با یک



مربعات معمولی ) کمینه(قیمت و متغیر موهومی، با استفاده از برآورد الگو به روش حداقل 
خش منفی و غیرمنفی تقسیم شد و ي تعادلی بلندمدت به دو باجزاي اخالل رابطه. حاصل شد

ي تعادلی بلندمدت ي اجزاي منفی و غیرمنفی جزء اخالل رابطهبه صورت دو متغیر وقفه
. کار گرفته شدفروشی بهداري به خردهمرغ از مرغتعریف و در برآورد الگوي انتقال قیمت تخم

یافت روشی بر اساس رهفداري به خردهمرغ از مرغي برآورد الگوي انتقال قیمت تخمنتیجه
. نشان داده شده است) 1(تصحیح خطا در جدول 

فروشیداري به خردهمرغ از مرغالگوي انتقال قیمت تخم). 1(جدول 
ي قبلمرغ نسبت به دورهفروشی تخمتغییر قیمت خرده: متغیر وابسته

کشش سطح معناداري ضریب متغیر نام متغیر
- تر از یک درصدکم 5/207- رض از مبداع

69/0 تر از یک درصدکم 82/0 کاهش در قیمت سر مزرعه 
27/0 تر از یک درصدکم 32/0 کاهش در قیمت سر مزرعه با یک وقفه
01/1 تر از یک درصدکم 2/1 افزایش در قیمت سر مزرعه
16/0 تر از پنج درصدکم 44/0 ي سویا کاهش در قیمت کنجاله
66/0 معنابی 74/0 ي سویا در قیمت کنجالهافزایش
08/0 تر از پنج درصدکم 38/0 کاهش در قیمت ذرت 
11/0 معنابی 5/0 افزایش در قیمت ذرت 
48/0 معنابی 55/0 کاهش در قیمت پودر ماهی 
05/1 تر از یک درصدکم 22/1 افزایش در قیمت پودر ماهی 
- درصد15تر از کم 52/0- ي تعادلی رابطهمقادیر غیرمنفی جزء اخالل

بلندمدت با یک وقفه
- تر از پنج درصدکم 47/0- ي تعادلی بلندمدت مقادیر منفی جزء اخالل رابطه

با یک وقفه
- معنابی 98/119 متغیر موهومی تغییر سیاست دولت

98/1 واتسون-دوربین 88/0 2Rضریب تعیین 

شودرد می آزمون تقارن در سرعت انتقال قیمت در 
مدتکوتاه

شودپذیرفته می آزمون تقارن در انتقال قیمت در بلندمدت
هاي تحقیقیافته: ماخذ



ي بستگی اجزاي اخالل وجود داشت که در هنگام برآورد دوبارهدر این الگو مشکل خودهم
و سطوح 2Rي آماره. یافته، این مشکل رفع شدمربعات تعمیم) کمینه(الگو به روش حداقل 

دهد که متغیرهاي توضیحی وارد شده در الگو، تغییرات متغیرها نشان میداري ضرایبمعنا
دهد که واتسون نشان می-ي دوربینچنین آمارههم. دهندخوبی توضیح میمتغیر وابسته را به 

هاي آکاییک و شوارتز نشان آماره. بستگی در الگوي برآورد شده وجود نداردمشکل خودهم
ي دیگر دار است اما اثر وقفهداري معنامرغ در مرغهش در قیمت تخماول کايداد که اثر وقفه

افزون بر ضرایب ) 1(در جدول . دار نیستندمتغیرهاي توضیحی الگو از نظر آماري معنا
هاي قیمت هاي انتقال افزایش و کاهشها مقادیر کششداري آنمعنابرآوردي و سطوح

مرغ محاسبه و گزارش شده فروشی تخممت خردهداري به قیهاي تولید و قیمت مرغنهاده
. است

ترین متغیرهاي اثرگذار بر تغییرات قیمت دهد که مهمنشان می) 1(اعداد جدول 
قیمت ي جاري، کاهشداري در دورهمرغ در مرغقیمت تخممرغ، افزایشفروشی تخمخرده
ي سویا، قیمت ذرت و کنجالهي قبل، کاهشي جاري و در دورهداري در دورهمرغ در مرغتخم

ي تعادلی ي مقادیر منفی و غیرمنفی اجزاي اخالل رابطهافزایش قیمت پودر ماهی و وقفه
ي سویا، کاهش قیمت پودر ماهی و متغیرهاي افزایش قیمت ذرت و کنجاله. بلندمدت هستند

ند اما این اثر از مرغ اثر دارفروشی تخمتغییر سیاست دولت نیز اگرچه بر تغییرات قیمت خرده
داري، مرغ در مرغو افزایش قیمت تخمضرایب متغیرهاي کاهش. دار نیستنظر آماري معنا

ها و متغیر موهومی تغییر سیاست دولت، عالمت مثبت دارند که قیمت نهادهو کاهشافزایش
ه سخن دیگر ب. فروشی استي مستقیم تغییر این متغیرها با تغییر قیمت خردهمعناي رابطهبه

هاي تولید این کاال باعث افزایش قیمت داري و نهادهمرغ در مرغافزایش قیمت تخم
هاي تولید این کاال داري و نهادهمرغ در مرغشود و کاهش قیمت تخممرغ میفروشی تخمخرده

.شودمرغ میفروشی تخمباعث کاهش قیمت خرده
انباشتگی بین ي همفی جزء اخالل رابطهي مقادیر منفی و غیرمنضرایب متغیرهاي وقفه

ي بنابراین هرگونه انحراف از رابطه. داري عالمت منفی دارندفروشی و مرغهاي خردهقیمت



داري و مرغ در مرغمرغ با قیمت تخمفروشی تخمهاي خردهتعادلی بلندمدت بین قیمت
به سخن دیگر . گذاردی میفروشی اثر منفمرغ، بر تغییرات قیمت خردههاي تولید تخمنهاده
گرایی در بلندمدت دارند و مرغ تمایل به همداري تخمفروشی و در مرغهاي قیمت خردهسري

بنابراین اثر . شودهاي بعدي جبران میي تعادلی بلندمدت در دورههرگونه انحراف از رابطه
اما . روداز بین میي تعادلی بلندمدت پس از مدتیهرگونه انحراف مثبت و یا منفی در رابطه

تر از مقدار مطلق ي انحرافات غیرمنفی، بزرگبا توجه به این که مقدار مطلق ضریب متغیر وقفه
تري الزم است تا اثر هرگونه انحراف ي انحرافات منفی است، مدت زمان کمضریب متغیر وقفه
. ي تعادلی بلندمدت از بین برودغیرمنفی از رابطه

دهد که اثر داري نشان میغیرهاي کاهش و افزایش قیمت در مرغي ضرایب متمقایسه
مرغ یکسان فروشی تخمداري بر تغییرات قیمت خردههاي قیمت در مرغها و کاهشافزایش
داري از ضریب متغیر شود ضریب متغیر افزایش قیمت در مرغگونه که دیده میهمان. نیست

ي متغیر کاهش قیمت در بر این اثر وقفهافزون. تر استداري بزرگکاهش قیمت در مرغ
هاي انتقال قیمت نیز نشان کشش. دار شده استمرغ معنافروشی تخمداري بر قیمت خردهمرغ
فروشی داري، قیمت خردهمرغ در مرغازاي هر یک درصد افزایش قیمت تخمدهد که بهمی

مرغ یک درصد کاهش در قیمت تخمازاي یابد اما بهدرصد افزایش می01/1ي اندازهمرغ بهتخم
درصد و در 69/0ي اندازهي جاري بهفروشی این کاال در دورهداري، قیمت خردهدر مرغ

مرغ در هاي قیمت تخمبنابراین اثر افزایش. یابددرصد کاهش می27/0ي اندازهي بعد بهدوره
مرغ در هاي قیمت تخماهشي جاري از اثر کفروشی این کاال در دورهداري بر قیمت خردهمرغ
دار است دهد که این اختالف معناهاي انتقال قیمت نیز نشان میآزمون. تر استداري بزرگمرغ

چنین نشان این آزمون هم. فروشی نامتقارن استداري به خردهو سرعت انتقال قیمت از در مرغ
مرغ ایران وشی بازار تخمفرداري و خردهدهد که انتقال قیمت در بلندمدت بین سطوح مرغمی

. متقارن است
ي سویا، ذرت و پودر هاي کنجالههاي قیمت نهادهها و کاهشهاي برآوردي افزایشکشش

مرغ از اثر یک هاي تولید تخمدهد که اثر یک درصد افزایش در قیمت نهادهماهی نشان می



که طوريتر است، به زرگمرغ بفروشی تخمها بر قیمت خردهدرصد کاهش در قیمت این نهاده
و 11/0، 66/0ترتیب به ي سویا، ذرت و پودر ماهی به هر یک درصد افزایش در قیمت کنجاله

ي مرغ و یک درصد کاهش در قیمت کنجالهفروشی تخمدرصد افزایش در قیمت خرده05/1
درصد کاهش در قیمت 48/0و 08/0، 16/0ترتیب به سویا، ذرت و پودر ماهی به 

. شودمرغ منجر میفروشی تخمدهخر
فروشی داري به خردهمتغیر دیگري که در الگوي برآوردي براي انتقال قیمت از در مرغ

. مرغ استمرغ وارد شده، متغیر موهومی در پیش گرفتن سیاست تنظیم بازار تخمتخم
به . مثبت استمعنا و عالمت آنشود، اثر این متغیر از نظر آماري بیگونه که دیده میهمان

هاي قیمت این کاال را سخن دیگر در پیش گرفتن سیاست تنظیم بازار صنعت طیور، نوسان
ي تنظیم بازار محصوالت صنعت طیور کشور، البته با توجه به این که برنامه. کاهش نداده است

در عمل فقط براي بازار گوشت مرغ و آن هم با اشکاالت فراوان انجام شده است، پس 
فروشی هاي قیمت خردهتوان انتظار داشت که در پیش گرفتن این سیاست بر نوساننمی
چنین با توجه به مشکالت پدید آمده در بازار صنعت هم. داري داشته باشدمرغ تاثیر معناتخم

هاي هاي اخیر، از جمله بروز بیماري آنفلوانزاي مرغی در چندین مرحله، نوسانطیور در سال
. به این سو افزایش یافته است1381مرغ از سال تخمقیمت در بازار 

مرغ دهد که در بازار تخمنتایج حاصل از برآورد الگوي اقتصادسنجی این پژوهش نشان می
هاي فروشی نامتقارن است و واسطهداري به خردهها از مرغایران، سرعت انتقال قیمت

کنند، اما فروشی منتقل میداري به خردهزمان از مرغمرغ را همبازاریابی، افزایش قیمت تخم
دهند و با تاخیر در فروشی انتقال میداري را پس از یک هفته به خردهکاهش قیمت در مرغ

هاي ها بر قیمتچنین اثر افزایش قیمت نهادههم. آورنددست میها، سود به انتقال کاهش قیمت
فروشی خردهبنابراین قیمت. تر استها بیشقیمت آنمرغ، از اثر کاهشفروشی تخمخرده
ها نیز قیمت نهادهداري این کاال، بلکه به افزایشتنها به افزایش قیمت در مرغمرغ، نهتخم

.دهدواکنش شدیدتري نشان می



هاي انتقال قیمت در بازار مرغ ایران با کششهاي انتقال قیمت در بازار تخمي کششمقایسه
دهد که انتقال ناقص هاي گذشته برآورد شده است، نشان میپژوهشکاالهاي کشاورزي که در

براي نمونه؛ . ي تغییرات قیمت در بازار کاالهاي کشاورزي، امري معمول استو باوقفه
هاي در پژوهش خود در بازار لبنیات آمریکا، کشش انتقال افزایش) 1987(12کینوکان و فرکر

دست به 07/0و 49/0، 16/0، 27/0ترتیب مدت بهوتاهشیر، پنیر، کره و بستنی را در کقیمت
، 46/0ترتیب هاي قیمت این کاالها در بلندمدت را نیز به هاي انتقال افزایشکشش. آوردند

هاي انتقال کاهش قیمت براي گران کششاین پژوهش. دست آوردندبه 22/0و 71/0، 58/0
و صفر و در بلندمدت 19/0، 06/0، 18/0ترتیب مدت بهمحصوالت یادشده را در کوتاه

هاي انتقال کشش) 2002(اگویار و سانتانا . دست آوردندبه 06/0و 42/0، 5/0، 33/0ترتیب به
، 56/0ترتیب فرنگی، شیر، قهوه و حبوبات برزیل، به افزایش قیمت را براي بازارهاي گوجه

، 43/0، 54/0ترتیب کاالها را به هاي قیمت اینهاي انتقال کاهشو کشش76/0و 17/0، 49/0
. برآورد کردند73/0و 13/0

هاي قیمت شیر را در آتالنتا، بوستون، هاي انتقال افزایشنیز کشش) 2005(کپس و شرول 
، 24/0، 12/0، 21/0، 26/0، 15/0ترتیب، لوییس، به شیکاگو، داالس، هارتفورد، سیاتل و سنت

، 03/0ترتیب هاي قیمت شیر را در مناطق یادشده، به اهشهاي انتقال کو کشش14/0و 09/0
نیز بیان ) 2003(تومک و رابینسون . انددست آوردهبه 13/0و 05/0، 07/0، 11/0، 07/0، 06/0
هاي قیمتی در بازار کاالهاي دهد، واکنشهاي تجربی نشان میکنند که نتایج پژوهشمی

. استور معمول، ناقص و باوقفهطکشاورزي به
اطالعات نامتقارن ممکن است دلیلی براي پدید آمدن نبود تقارن در انتقال قیمت در بازار 

ها، در برخی مناطق کشور، مازاد عرضه و در داريبه دلیل پراکنش نامناسب مرغ. مرغ باشدتخم
بود وجود مازاد و یا کم. مرغ وجود داردبرخی دیگر از مناطق کشور، مازاد تقاضا براي تخم

مرغ را از هاي بازاریابی، تخممرغ در مناطق مختلف کشور موجب شده است که واسطهتخم
راه مرغ با صرف هزینه هماز آن جا که انتقال تخم. مراکز تولید به مراکز مصرف منتقل کنند
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داران، اطالع کافی از قیمت بازار ندارند، مجبور به فروش کاالي خود به چنین مرغاست و هم
مرغ نیز به دلیل نداشتن آگاهی در بازار فروش تخم. ها هستندنهادي از سوي واسطهت پیشقیم

رسی به بازارهاي دیگر براي تامین کنندگان و یا نداشتن دستفروشان و مصرفکافی خرده
شده، به فروش تر از قیمت تمامتوانند این کاال را به قیمتی بیشهاي بازاریابی میکاال، واسطه

کننده هاي مصرفها و قیمتفروشیداري را به خردهمرغ در مرغنند و کاهش قیمت تخمبرسا
ها به این ترتیب، وجود اطالعات نامتقارن ممکن است به انتقال نامتقارن قیمت. منتقل نکنند

. منجر شود

نهادهاگیري و پیشنتیجه
ان که رفاه تولیدکنندگان و مرغ ایرهاي موجود در ساختار بازار تخمبا توجه به نارسایی

ي بازار را افزایش داده است و موفق نبودن دولت کنندگان این کاال را کاهش و حاشیهمصرف
نهادهاي زیر ارایه مرغ ایران، پیشبود سازوکار بازار تخمدر تنظیم بازار این کاال، براي به

:شودمی
ي شدههاي تولید، بازاریابی، قیمت تمامها، هزینهرسانی که قیمت نهادهایجاد نهادهاي اطالع-

رس مرغ در مناطق مختلف کشور را در دستچنین مقدار تولید تخممرغ و همهر کیلوگرم تخم
. کندمرغ، توانمند میداران را در امر بازاریابی و تنظیم بازار تخمهمگان قرار دهند، مرغ

ي سویا و پودر ماهی بر تغییرات قیمت جالههاي ذرت، کنبا توجه به اثر تغییرات قیمت نهاده-
ها را ي نهادههاي مقدار عرضهمرغ، براي کاهش نوسان در قیمت این کاال باید نوسانتخم

ي سویا و پودر ماهی، قیمت به دلیل وابستگی کشور به واردات ذرت، کنجاله. کاهش داد
بنابراین براي کاهش . پذیردمیهاي قیمت جهانی و نرخ ارز اثرها از نوسانداخلی این نهاده

توان هاي حمایتی مناسب در زیربخش زراعت، مینوسان قیمت داخلی، با استفاده از سیاست
ي سویا تشویق کرد و از تر ذرت و کنجالهتولیدکنندگان کاالهاي کشاورزي را به تولید بیش

چنین با توجه به هم. دهاي تولید را کاهش داهاي مقدار عرضه و قیمت نهادهاین راه، نوسان



هاي شمال و ي تولید پودر ماهی در کشور، مانند ذخایر غنی آبهاي بالقوهوجود ظرفیت
پودر گوشت و (ها گزینی دیگر مواد غذایی، مانند بقایاي کشتارگاهجنوب و یا امکان جاي

ات هاي الزم در صنایع صیادي و تبدیل ضایعگذاريشود به سرمایهنهاد می، پیش)خون
صنایع تبدیل ضایعات کشتارگاهی . ي قابل استفاده در دان طیور توجه شودکشتارگاهی به نهاده

ي پودر گوشت، پر و خون، افزون بر کاهش وابستگی به واردات پودر ماهی، ارزش افزودهبه
. دهدمحیطی را کاهش میهاي زیستداري را افزایش و آلودگیصنعت مرغ
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