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چکیده
زمینـی و  فروشی سـه محـصول پیـاز، سـیب     فروشی و خرده  در این مطالعه انتقال نامتقارن قیمت در دو سطح عمده         

ي ت ماهیانـه از اطالعـا . ي عدم تقارن قیمـت مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت         کارگیري معادله فرنگی با به  گوجه
این سه محصول در استان فارس استفاده 1386ماه تا شهریور1377فروشی مهرماه فروشی و عمدههاي خردهقیمت

ي ایـن اسـت   دهندهزمینی نشاني عدم تقارن قیمت براي محصول سیب   نتایج به دست آمده از تخمین معادله      . شد
گر آن است که عدم بازار این محصول وجود دارد  که بیانفروشی فروشی و عمدهکه یک ارتباط بین دو سطح خرده

فرنگـی در دو  ي عدم تقارن منفی قیمتی محـصول گوجـه  دهندهنتایج به دست آمده نشان. تقارن قمیت وجود ندارد 
فـروش  ي این است که واکنش خـرده کنندهفروشی است که منفی بودن عدم تقارن بیانفروشی و عمدهسطح خرده 

نتـایج بـراي    . فـروش اسـت   فروشی بیش از کاهش قیمت در سـطح عمـده         ایش قیمت در سطح عمده    نسبت به افز  
فروشی بازار این محصول ارتباط وجـود       فروشی و عمده  ي آن است که بین دو سطح خرده       دهندهمحصول پیاز نشان  

ه عـرض از مبـدا تـابع    شود کـ در ارتباط با هر سه محصول دیده می. دارد، و دلیلی بر عدم تقارن قمیت وجود ندارد       
پس با توجه . فروشی استفروشی و عمدهي بازاریابی در دو سطح خرده  ي حاشیه کنندهمثبت و معنادار بوده که بیان     

چنـین افـزایش   شود و هـم کننده میفرنگی متوجه مصرفي عدم تقارن قیمت گوجهبه افزایش قیمتی که در نتیجه   
بایـست توجـه    گذاري به این موارد می    هاي قیمت ها، در سیاست  اي واسطه ي بازار بر  سود انحصاري ناشی از حاشیه    
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مقدمه
فروشـی و   کننـده، عمـده   هـا در سـطوح مختلـف بـازار از قبیـل تولیـد             ارتباط میـان قیمـت    

ي قیمتی ممکن است بـه      گامی و وقفه  ت قابل توجه علم اقتصاد است، پیش      فروشی از نکا  خرده
خاطر اختالف در اطالعات بازار وجود داشته باشد که درك این مـساله بـراي ارزیـابی کـارایی           

عدم تقـارن قیمـت در       الگوي. قیمتی در میان سطوح مختلف بازار محصوالت بسیار مهم است         
انتقـال قیمـت،     يدهد که مباحث متعددي از قبیل دامنه      می هاي با وقفه اجازه   نظر گرفتن قیمت  

سرعت انتقال قیمت و وجود اختالف در واکنش نسبت به افزایش و یا کاهش قیمـت بـه طـور     
دانستن پیونـد میـان سـطوح مختلـف بـازار بـه       ). 1982وارد، (زمان مورد بررسی قرار گیرد     هم

هـاي  خواهـد کـرد، بـراي نمونـه سیاسـت     هاي کشاورزي کمـک  ي سیاست ارزیابی تاثیر بالقوه  
کننـده نباشـد اگـر قیمـت     ي تولیـد ممکـن اسـت بـه نفـع مـصرف          حمایتی براي کاهش هزینه   

کـاران،  گیراپامتونـگ و هـم   (کننـده کـاهش نیابـد       ي کاهش قیمت تولیـد    فروشی در نتیجه  خرده
2003.(

، نوسـانات   هـاي محـصوالت کـشاورزي     ترین ویژگی نظران یکی از مهم   ي صاحب به عقیده 
ایـن نوسـانات قیمتـی در       . ها در بازار است که این نوسانات امري گریزناپـذیر اسـت           قیمت آن 

، به دلیل اختالفـی کـه در واکـنش    )1382شیروانیان و نجفی،   (سطوح مختلف بازار وجود دارد      
قیمتـی  ها وجود دارد یک انتقال نامتقـارن        ها در مقایسه با کاهش هزینه     ها به افزایش هزینه   بنگاه

هاي تیوري اقتصادي است، براي نمونـه، مطـابق         وجود دارد و عدم تقارن قیمتی یکی از ویژگی        
مزد پولی به طرف پایین داراي چسبندگی است و همواره این اعتقـاد             ي دست تیوري کینز رابطه  

وجود دارد که منحنی تقاضا در وضعیت پویا نامتقارن اسـت، یعنـی ممکـن اسـت کـه سـطوح            
هـاي متفـاوتی نـسبت بـه افـزایش و یـا کـاهش قیمـت داشـته باشـند                     ر واکـنش  مختلف بـازا  

معتقد است کـه بـه سـه    ) 1978(سکیتورسکی در این رابطه،). 2003کاران، گیراپامتونگ و هم (
دلیل ممکن است عدم تقارن قیمت در سطوح مختلف بازار وجود داشته باشد، یکی این که بـا                  

کننـده از کاالهـاي جانـشین اسـتفاده     ممکن است مصرف) افزایش قیمت(تغییر قیمت یک کاال     
دوم این که ممکن است براي یک کاالي خاص دو گروه بازار وجـود داشـته باشـد، اگـر                     . کند
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شود که مشتریان آن به بازاري مراجعـه        قیمت در یکی از این بازارها افزایش پیدا کند باعث می          
کاهش نیابد، به بازار اولیه برگـشت نخواهنـد   تر است و تا زمانی که قیمتکنند که قیمت پایین   

کننده نسبت به بـازار آگـاهی و اطالعـات کامـل نداشـته         سوم این که ممکن است مصرف     . کرد
کننده به دلیل گران بودن یک کاال به طور مـداوم           باشد، براي نمونه ممکن است که یک مصرف       

. از قیمت آن کاال آگاهی نداشته باشد
رود تغییرات قیمتی بین سطوح مختلف متقارن باشد ولـی بـه            ی انتظار می  در یک بازار رقابت   

ایـن مطالعـات    . اند که فرایند انتقال قیمتی غیرمتقارن اسـت       هر حال، مطالعات زیادي نشان داده     
هـاي حمـایتی و   ي قیمـت هاي دولت به وسـیله اند که عوامل مختلفی از قبیل مداخله    نشان داده 

ي عرضـه و    دهنـده ، اثرات متفاوت عوامل شیفت    )1987وین و فورکر،    کینو(ي بازاریابی   سهمیه
) 1998برنـارد و ویلـت،      (و تمرکز سطوح بازار در آن سوي سر مزرعه          ) 1977گاردنر،  (تقاضا  

کننـده را در    واکـنش مـصرف   ) 1980(یانـگ   . ها شود ممکن است باعث غیرمتقارن شدن قیمت     
اده است، به این منظور از دو آلترناتیو خـاص تـابع   ارتباط با تغییرات قیمت مورد بررسی قرار د   

دهـد  ي یانگ نشان می   نتایج مطالعه . غیرمتقارن براي تقاضاي قهوه در آمریکا استفاده شده است        
که واکنش نسبت به افزایش قیمت قهوه تقریبا نصف واکنش نسبت به کاهش قیمت قهوه است            

ي انتخـابی فـراهم     کم براي تمام دوره   دست و به هرحال معادالت تخمینی، نتایج بسیار مشابهی       
دهد که اگر چـه  نشان می) 1999(اعظم . کند و هیچ یک از آن دو بر دیگري ارجحیت ندارد          می

تر از نرخ کاهشی آن باشد، ولی افـزایش  فروشی ممکن است بیش   هاي خرده نرخ افزایش قیمت  
واهد بود و اگر یک بازار رقابت       تر خ ها زمانی که رقابت در بازار کامل و سخت باشد کم          قیمت

.ناقص باشد کاهش قیمت زیادترخواهد شد
فـروش را   فـروش و خـرده    کننده، عمـده  ي بین تولید  رابطه) 2003(کاران  گیراپامتونگ و هم  
فرنگی در ایاالت متحده بررسی کرد، نتایج نشان داد که انتقال قیمتی یـک              براي محصول گوجه  

فـروش و  فروش وجود دارد و یک واکنش نامتقـارن بـین عمـده          ردهاي از تولیدکننده به خ    طرفه
فـروش در هنگـام     اي کـه واکـنش قیمتـی خـرده        فروش وجود دارد، به گونه    تولیدکننده و خرده  
فروشی نـسبت بـه کـاهش    هاي خرده تر از کاهش قیمت بوده است و قیمت       افزایش قیمت بیش  



چنین هم. زایش قیمت تولیدکننده داشته است    تري در مقایسه با اف    کننده واکنش بیش  قیمت تولید 
) 1982(وارد  . فروش وجود نداشت  نتایج نشان داد که واکنش نامتقارنی بین تولیدکننده و خرده         

فروش و سر مزرعه  پرداخته است، در این مطالعه       فروشی، عمده ي قیمتی خرده  به بررسی رابطه  
ي تـوزیعی توسـعه     قال قیمت، الگو با وقفه    ي انت تر درباره براي فراهم کردن شواهد تجربی بیش     

داده شده و عدم تقارن قیمتی مورد توجه قرار گرفت و از آزمون علیت گرنجر براي نشان دادن                
هـاي  نتـایج نـشان داد کـه کـاهش قیمـت          . ها استفاده شـد   ارتباط مستقیم و جهت علیت قیمت     

هـاي  تـري در قیمـت  ار بـیش  فروسی به مقد  هاي عمده فروشی در مقایسه با افزایش قیمت     عمده
.شودفروشی منعکس میخرده

فرنگـی داراي   زمینـی و گوجـه    در ایران در بین محـصوالت کـشاورزي، محـصوالت سـیب           
هاي سال تولیـد  نوسانات قیمتی زیادي بوده و به دلیل این که این محصوالت در برخی از فصل   

رسد که انتقـال نامتقـارنی      ه نظر می  گیرند ب هاي سال مورد استفاده قرار می     شده و در تمام فصل    
در ایـران  . در قیمت این محصوالت در سطوح مختلف بازار این محصوالت وجود داشته باشـد         

فرنگی و پیـاز حـدود سـه درصـد از کـل سـطح       زمینی، گوجه به طور متوسط محصوالت سیب    
یی وهـوا زیرکشت کشور را به خود اختصاص داده است و استان فـارس بـه دلیـل شـرایط آب                  

هاي کشاورزي کـشور را بـه   درصد از کل زمین4/8متنوع و امکانات مناسب و پهناور بودن آن    
ــد محــصوالت ســیب   ــصاص داده اســت و داراي جایگــاه مناســبی در تولی ــی، خــود اخت زمین

ي پس در این مقاله به بررسـی رابطـه        ). 1386ي کشاورزي،   آمارنامه(فرنگی و پیاز است     گوجه
فروشی محصوالت یادشده پرداختـه شـده   فروشی و عمدهدر سطح خردهقیمتی این محصوالت  

.است

روش تحقیق
نهاد شـد و    پیش 1971ي توتن و کوانس در سال       ي الگوي عدم تقارن نخست به وسیله      پایه

الگوهاي ارایـه شـده، الگوهـاي ایـستا         . تعدیل شد ) 1977(و هوك   ) 1971(ي ولفرام   به وسیله 
پس الگـوي عـدم تقـارن قیمـت     . تغییرات قیمتی در طول زمان نیستندهستند و قادر به توضیح    



ي انتقـال قیمـت،     بیان شد به دلیل اینکه مباحث گوناگونی ماننـد دامنـه           1982وارد که در سال     
سرعت انتقال قیمت و وجود اختالف در واکنش نسبت به افزایش و یا کاهش قیمت را به طور                  

.تفاده قار گرفتکند، مورد اسزمان مورد بررسی میهم
R، کـه    Rt=f(w)اي کـه    دیگر مرتبط هستند به گونه    ها در سطوح مختلف بازار با یک      قیمت

فروشی است که فرم کلی قیمت در سطح عمده    wفروشی و   ي قیمت در سطح خرده    دهندهنشان
:است) 1(ي ي شمارهآن مطابق رابطه
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تـر یـا   بـزرگ wtبـسته بـه ایـن کـه        t0داشته باشد در ایـن صـورت         اگر عدم تقارنی وجود   
، متغیر )1980(ي یانگ   با استفاده از چارچوب ارایه شده     . باشد، متفاوت است   wt-1تر از   کوچک

wt کنـد و  ها افزایش پیدا میتواند به دو بخش تقسیم شود، یک بخش حالتی است که قیمت  می
را ) 1(ي  ي شماره یابد، در این صورت معادله    ها کاهش می  عیتی است که قیمت   بخش دیگر وض  

: توان به صورت زیر نوشتمی
)2(   t1jtj1jtjt0t )WdW(R

:ي زیر ساده کردتوان با استفاده از مشتق گلونیک به صورت رابطهرا می) 2(ي که معادله
)3(    t1jtjj01jtjt0t ]W)(WW[R

هـاي  وقفـه . یک آزمون مستقیم براي بررسی شرایط عدم تقارن اسـت          j-jکه در این رابطه     
ي تواند در نظر گرفته شود، تحت این فـرض کـه در نقطـه   اي در این الگوي کلی می چند جمله 

هاي در نظر  وزن وقفه  Jبیشینه، واکنش نسبت به تغییرات قیمت فوري و بدون واسطه است و             
4جـاي داده شـود در ایـن صـورت فقـط             ) 3(ي  در معادله ) 4(ي  اگر معادله . گرفته شده است  

پارامتر ناشـناخته وجـود   k2، به میزان    )3(ي  پارامتر ناشناخته وجود دارد در حالی که در معادله        
.است) 5(ي ي شمارهگذاري به صورت رابطهدارد که این الگوي کلی پس از جاي
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فروشی کاهش قیمت عمدهwفروشی، قیمت عمدهwفروشی، قیمت خردهRtکه در این رابطه 
کند که آیا آزمون فرض عدم تقارن این مساله را بررسی می. جزء خطاي تصادفی استtو 

سطح دیگر غیرمتقارن ها در تغییرات قیمت در یک سطح از بازار در افزایش یا کاهش قیمت
چنین فروشی نسبت به افزایش و هماین باشد که واکنش قیمت خردهH0اگر فرض . است

شود که رفتار نامتقارن بین فروشی متقارن است؛ بنابراین نتیجه گرفته میکاهش قیمت عمده
.ها در دو سطح بازار وجود داردقیمت

تعیین شود، یکی جهت علیـت  ) 5(ي هموضوعات دیگري که الزم است قبل از تخمین رابط        
عموما براي تعیین جهت علیت دو روش وجود دارد، یکـی آزمـون             . و دیگري طول وقفه است    

شـود، بـه طـور      علیت گرنجر و دیگري این که به طور ساده و معمولی جهت علیت تعیین مـی               
م است کـه    هاي تجربی براي تعیین جهت علیت ارجحیت دارد ولی الز         واضح استفاده از آزمون   

دهدکه آیـا در    آزمون علیت به این سوال پاسخ می      . ارجحیت این آزمون مورد بررسی قرار گیرد      
تواند باعث تغییر در متغیـر دیگـري شـود یـا         الگوهاي عدم تقارن قیمت تغییرات یک متغیر می       

در این تحقیق از آزمون علیت گرنجر استفاده شده است که تیوري علیت گرنجـر فـرض                 . خیر
H0 به این منظور   . بینی متغیر دیگري نیست   کند که تغییر در یک متغیر قادر به پیش        ا آزمون می  ر

:شودي زیر استفاده میاز رابطه
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ی فروشـ ي عمدههاي با وقفهشود که قیمتکار گرفته می به H0براي آزمون فرض     Fي  آماره
، )پذیرفتـه شـود  (رد شـود  H0اگـر فـرض   . فروشی نـدارد تاثیر معناداري در تعیین قیمت خرده    



هـاي  علـت قیمـت  ) توانـد مـی (توانـد  فروشی نمـی هاي عمده ي این است که قیمت    دهندهنشان
.فروشی باشدخرده

توانـد علـت    فروشـی مـی   هـاي عمـده   به سخن دیگر الزم است تعیین شود کـه آیـا قیمـت            
مطالعات مختلفی در صنایع غـذایی کـشاورزي علیـت را           . فروشی باشد یا خیر   ي خرده هاقیمت

نهاد داده است که جهت علیـت ممکـن اسـت بـه طـور               پیش) 1995(گجراتی  . اندبررسی کرده 
معتقدند کـه  ) 198(پینداکی و رابینفلد . هاي در نظر گرفته شده باشد    بحرانی بسته به تعداد وقفه    

که نتایج تجربی به طول وقفـه حـساسیت چنـدانی نـدارد، آزمـون علیـت                  براي اطمینان از این   
ي مناسـب بـا در      براي تعیین طول وقفه   . هاي متفاوت مورد بررسی قرار گیرد     بایستی با وقفه  می

هـاي  توان ازآماره نظر گرفتن این نکته که تغییرات قیمت در طول زمان نیاز به انعطاف دارد، می              
، ي مناسب را تعیین کرد و سپس با در نظرگـرفتن طـول وقفـه   وقفهآکاییک و شواتزبیزین طول   

3وزن هر وقفه به صورت 
j Jتعیین می شود.

انباشـتگی و سـاکن بـودن     ي هـم ي دیکی فولر افزوده براي تعیین درجهدر این مطالعه آماره   
:کار گرفته شده استمتغیرها به صورت زیر به

)8(
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در ایـن رابطـه معیـار       . اسـت  2ي  ضریب تخمین زده شده    tي  ي یادشده همان آماره   آماره
دیکـی  tي اگر قدرمطلق آمـاره . ي بهینه مورد استفاده قرار گرفته است     آکاییک براي تعیین وقفه   

حـد یـا   وجود ریـشه وا (H0کنیون باشد، فرض تر از مقدار بحرانی جدول مک  فولر افزوده بیش  
:H0 غیرساکن بودن  2=0 (شود یعنی رد میtP یک متغیر ساکنI(0)در صورت قبـل  . است

بـراي ایـستا کـردن آن بایـد     . شودتایید میPtمتغیر ) غیرساکن بودن(نا ایستا بودن  : H0فرض  
دیکـی  tي در مطلق آمـاره   در این حالت اگر ق    . انجام داد  Ptي اول   آزمون را براي تفاضل مرتبه    

Ptگیـریم کـه   نتیجه میH0ي کنیون باشد با رد فرضیهتر از مقدار بحرانی جدول مک     فولر بیش 

.اول ساکن شده استگیري مرتبهاست و با تفاضلI(0)یک متغیر Ptیا I(1)یک متغیر 



فروشـی از  ی و خـرده فروشدر این مطالعه براي بررسی انتقال نامتقارن قیمت در دو سطح عمده          
زمینـی و   فروشی سه محـصول پیـاز، سـیب       فروشی و عمده  هاي خرده ي قیمت اطالعات ماهیانه 

.استفاده شد1386تا شهریورماه 1377فرنگی مهرماه گوجه

نتایج و بحث
هاي قیمتی محصوالت آزمون ریشه واحد انجام شد که نتـایج           براي بررسی ساکن بودن داده    

شـود،  همان گونه که در جدول دیـده مـی  . است) 1(این بررسی مطابق جدول به دست آمده از  
ي صـفر   نباشته از درجـه   اهاي قیمتی در سطح ساکن هستند و یا به سخن دیگر هم           تمامی سري 

مربعـات  ) کمینـه (تـوان بـه روش حـداقل        هستند؛ پس با رگرسیون کاذب مواجه نبـوده و مـی          
.معمولی توابع را برآورد کرد

(ADF)نتایج آزمون دیکی فولر افزوده ). 2(جدول 

آماره متغیر
ADF

ي درجهوقفه بهینهمقادیر بحرانی
انباشتگیهم

-09/4*-93/3زمینیفروشی سیبقیمت خرده
**47/3-

***26/3-

)3(I(0)

-09/4-93/3زمینیفروشی سیبقیمت عمده
47/3-
16/3-

)3(I(0)

-09/4-11/5فرنگیفروشی گوجهقیمت خرده
48/3-
17/3-

)3(I(0)

-09/4-52/4فرنگیفروشی گوجهقیمت عمده
47/3-
17/3-

)3(I(0)



(ADF)نتایج آزمون دیکی فولر افزوده ).2(ادامه جدول 

-09/4-02/5فروشی پیازقیمت خرده
47/3-
17/3-

)3(I(0)

-09/4-76/4فروشی پیازقیمت عمده
48/3-
17/3-

)3(I(0)

درصد10و 5، 1مقادیر بحرانی در سطوح ***و **، *
هاي تحقیقیافته: ماخذ

شود که در تمامی موارد طبـق معیـار آکاییـک، طـول             دیده می ) 1(چنین براساس جدول    هم
برآورد شد و نتایج بـه دسـت         7و   6براي تعیین علیت روابط     . ي مناسب برابر با سه است     وقفه

طرفه وجـود  زمینی علیت یکفرنگی و سیبسه محصول پیاز، گوجه    آمده نشان داد که براي هر     
.فروشی استهاي خردهفروشی علت قیمتهاي عمدهدارد و قیمت

بـراي سـه   ) 6(ي ي عدم تقـارن قیمـت مطـابق رابطـه     نتایج به دست آمده از تخمین معادله      
عالمـت مثبـت   به طور کلـی . است) 2(زمینی و پیاز مطابق جدول     فرنگی، سیب محصول گوجه 

ي آن دهنـده زمینـی نـشان  براي محصول سـیب % 96در سطح ) اثر افزایش (2Hو   H1متغیرهاي  
. فروشی بازار این محـصول وجـود دارد  فروشی و عمدهاست که یک ارتباط بین دو سطح خرده  

حاکی از آن است کـه شـواهدي دال بـر عـدم تقـارن               H4و   H3معنادار شدن ضریب متغیرهاي     
ندارد و از طرف دیگر معنادار شـدن ضـریب ثابـت تـابع در سـطح یـک درصـد                     قمیت وجود   

وجـود  . فروشـی اسـت   فروشـی و عمـده    ي بازاریـابی در دو سـطح خـرده        ي حاشیه دهندهنشان
ي آن است که در شرایطی که عدم تقارن قیمت وجـود داشـته باشـد                دهندهي بازار نشان  حاشیه
.کنندتري کسب میو سود بیشدهندي خود را افزایش میها حاشیهواسطه



فروشی بر اساس چنین اثرات تجمعی تغییر قیمت خرده  هم


3

0j

1
j   براي افـزایش قیمـت و





3

0j
j      شـود بـا    دیده مـی  ) 2(همان گونه که در جدول      . براي کاهش قیمت بازار محاسبه شد

نـدارد، بنـابراین اثـرات تجمعـی بـراي محـصول             ي غیرمتقـارنی وجـود    توجه به این که رابطه    
.زمینی قابل تعیین نیستسیب

زمینـی،  فروشـی سـیب   فروشـی و عمـده    هاي خـرده  ارتباط نامتقارن قیمت بین قیمت    ). 2(جدول  
86تا شهریور 77مهرماه يفرنگی و پیاز در استان فارس طی دورهگوجه

اثر تجمعیضرایب برآورد شده کاال
عرض از 

مبدا
H1H2H3H4R2Fکاهشافزایش

08/1170زمینیسیب
)18/32(

110/1
)17/20(

92/0-
)56/15-(

19/0-
)43/0-(

16/0
)41/0(

96/061/43608/108/1

42/695فرنگیگوجه
)42/12(

09/1
)54/18(

92/0
)43/12-(

76/0-
)74/1-(

64/0
72/1

93/022/22799/031/0

29/944پیاز
)42/12(

36/2
)08/7(

78/1-
)12/6-(

35/0
)69/0(

31/0-
)72/0-(

92/080/217--

.محاسباتی استtاعداد داخل پرانتز *
هاي تحقیقیافته: ماخذ

فرنگـی نیـز    ي عدم تقارن قیمت براي محصول گوجـه       نتایج به دست آمده از تخمین معادله      
شود، عرض از مبدا این تابع مثبت و        یهمان گونه که در جدول دیده م      . است) 1(مطابق جدول   

ي بازاریـابی در دو سـطح       ي حاشـیه  ي دامنـه  دهنـده دار است که نشان   در سطح یک درصد معنا    
نیز در سطح    H2و   H1ضرایب متغیرهاي   . فروشی براي این محصول است    فروشی و عمده  خرده

فروشـی و  طح خـرده ي ارتباط قیمتی محصول در دو سـ دهندهدار است که نشان یک درصد معنا  
ي ایـن   کننـده بیـان  H4و   H3چنین معنـادار شـدن ضـرایب متغیرهـاي          فروشی است و هم   عمده



ي ایـن اسـت     کنندهواقعیت است که عدم تقارن قیمتی وجود دارد و منفی بودن عدم تقارن بیان             
فروشی بیش از کاهش قیمت در      فروش نسبت به افزایش قیمت در سطح عمده       که واکنش خرده  

فرنگـی در شـرایطی کـه    فروشی گوجههاي خردهقیمتبه سخن دیگر،. فروش استعمده سطح
در مقایـسه بـا   . کنـد تري افزایش پیدا مـی کند به مقدار بیش فروشی افزایش پیدا می   قیمت عمده 

کند این نتایج مخالف با نتایج وارد فروشی این محصول کاهش پیدا می     وضعیتی که قیمت عمده   
تري نسبت به کاهش قیمت در  فروش حساسیت بیش  کند قیمت خرده  یان می است که ب  ) 1982(

تاییـد  ) 2003(کـاران   ي گیراپونتونـگ و هـم     ي مطالعـه  فروشی دارد ولی به وسـیله     سطح عمده 
فـروش نتوانـد   شـود خـرده   شود؛ زیرا معتقدند که دالیل گوناگونی وجود دارد که باعث مـی           می

یکـی  . ه وجود داشته باشد، رفتار خود را تعـدیل کنـد          هنگام کاهش قیمت وقتی که مازاد عرض      
دوم . تـري خریـداري نکنـد     کننده  هنگام کاهش قیمت، مقدار بیش      این که ممکن است مصرف    

سوم این که حتی    . این که کاهش قیمت به قدري کم باشد که این کاهش قیمت مشخص نباشد             
ي افزایش مکن است نتواند انگیزه اي که قابل توجه باشد، م     اگر کاهش قیمت زیاد باشد به گونه      

.در فروش باشد
شود که عرض از مبدا تابع مثبت و معنـادار بـوده کـه    در ارتباط با محصول پیاز نیز دیده می 

بـه طـور کلـی     . فروشی اسـت  فروشی و عمده  ي بازاریابی در دو سطح خرده     ي حاشیه کنندهبیان
ي دهنـده براي محصول پیاز نشان   % 93ح  در سط ) اثر افزایش (H2و H1عالمت مثبت متغیرهاي    

. آن است که بین دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بازار این محصول، ارتباط وجود دارد                
حاکی از این است که شواهدي دال بـر عـدم تقـارن              H4و   H3معنادار نشدن ضریب متغیرهاي     

. قمیت وجود ندارد

نهادهاگیري و پیشنتیجه
هاي کـشاورزي   تواند به ارزیابی سیاست   ها در سطوح مختلف می    قیمتي بین   دانستن رابطه 

ي بـازار بـراي هـر سـه محـصول مـورد       وجود حاشیه . کننده کمک کند  کننده و مصرف  بر تولید 
ها ي آن است که در شرایطی که عدم تقارن قیمت وجود داشته باشد، واسطه             دهندهبررسی نشان 



). 1385حسینی و نیکوکـار،     (کنند  تري کسب می  بیش دهند و سود  ي خود را افزایش می    حاشیه
ي آن اسـت کـه هـر گونـه       دهندهزمینی و پیاز نشان   انتقال متقارن قیمت براي دو محصول سیب      

فرنگـی  براي محصول گوجه  . گذاري در هر دو سطح تاثیر یکسانی خواهد داشت        سیاست قیمت 
فرنگـی  فروش گوجـه هاي خردهقیمتي آن است که کنندهعدم تقارن قیمتی وجود دارد که بیان     

کنـد،  تري افزایش پیدا مـی کند به مقدار بیشفروشی افزایش پیدا میدر شرایطی که قیمت عمده    
چنـین افـزایش سـود      شـود و هـم    کننـده مـی   پس با توجه به افزایش قیمتی که متوجه مـصرف         

ذاري بـه ایـن مـوارد    گـ هاي قیمت سیاستها، در   ي بازار براي واسطه   انحصاري ناشی از حاشیه   
.بایست توجه داشتمی
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