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چکیده

انتقال نامتقارن قیمت با افزايش حاشیه بازار ،رفاه تولیدكنندگان و مصرفكنندگان را تحت تأثیر قرار داده و كارايي
نظام بازاريابي را كاهش ميدهد .به همین دلیل تجزيه و تحلیل انتقال قیمت هم از نظر اقتصادي و هم از نظر
سیاسي داراي اهمیت است .در همین راستا ،اين پژوهش ،چگونگي انتقال قیمت بین سطوح خردهفروشي و سرمزرعه
گوشت گوساله در استان آذربايجانشرقي را با استفاده از قیمتهاي هفتگي در دوره زماني فروردين  0911تا اسفند
 ،0931مورد بررسي قرار داده است .براي اين منظور از رهیافت همگرايي آستانهاي بهره گیري شده است .نتايج
آزمونهاي  Sup-Fو  Sup-LRوجود ارتباط همگرايي غیرخطي بین اين دو سطح قیمت را نشان ميدهد .همچنین
تصريح تابعي براي الگوهاي تک متغیره بر پايه آزمون  Sup-Fو براي الگوي چندمتغیره  RAVTبر پايه آزمون
 Sup-LRصورت گرفت كه نتايج مؤيد مناسب بودن الگوي دو نظامه ميباشد .نتايج الگوهاي  TARوM-TAR
دو نظامه ،نشان داد كه رفتار تعديلها آستانهاي بوده و قیمتهاي خردهفروشي با افزايش قیمتهاي سرمزرعه با
شتاب بیشتري نسبت به كاهشهاي آن تغییر ميكنند .نتايج الگو  RAVTنیز نشان داد سازوكار انتقال قیمت
آستانهاي است .همچنین نتايج اين الگو بیانگر تأثیرپذيري قیمتهاي سرمزرعه از تغییرات قیمتهاي خردهفروشي
بوده و با بررسي دوسويه رابطه بین قیمتهاي خردهفروشي و سرمزرعه ،مزيت بهكاربردن الگوهاي چندمتغیره را
اثبات نمود .از آنجا كه به نظر ميرسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار اين محصول به دلیل وجود ساختار غیر رقابتي
در صنعت كشتارگاهي به وجود آمده باشد ،پیشنهاد ميشود با سیاستهاي حمايتي ،توان چانهزني تولیدكنندگان
افزايش داده شود .همچنین تشكیل تعاونيهاي بازاريابي محصوالت كشاورزي متشكل از كشاورزان ميتواند راهحل
مناسبي براي رفع اين نارسايي باشد.
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واژههای کلیدی :انتقال نامتقارن قیمت ،گوشت گوساله ،همگرايي آستانه اي ،الگو TVAR

1به ترتیب ،دانشآموخته كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي ،استاديار ،دانشیار گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي
دانشگاه تبريز و استاديار اقتصاد كشاورزي گروه مديريت كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.
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مقدمه
فرآيند انتقال قیمت محصوالت ،با ادغام بازارها به صورت عمودي و افقي به گونهاي با كارايي
نظام بازاريابي مرتبط بوده و بر رفاه تولیدكنندگان و مصرفكنندگان اثر ميگذارد .بر پايه نظريهي
اقتصادي كالسیک بازارها ،به هر دلیلي كه قیمتها تغییر كنند ،در بازار رقابت كامل ،اين تغییر
با شتاب به سطوح گوناگون بازار منتقل ميشود و انتقال قیمت متقارن است .آموختههاي تجربي
در عمل نشان داده است كه رقابت بازار مواد غذايي ،كامل نیست .نتايج بررسي انتقال قیمت در
بازارهاي كشاورزي (هاسونه و همكاران2111 ،؛ بنكابیا و همكاران2113 ،؛ رسولي و قهرمانزاده،
1812؛ احمديشادمهري و احمدي )1833 ،بیانگر آن است كه حتي براي فرآوردههاي فسادپذير
مانند شیر ،گوشت ،میوهها و سبزيهاي تازه نیز وقفههاي زماني ماهانه در انتقال قیمتها وجود
دارد .اين پديده موجب ميشود كه به هنگام افزايش قیمت سرمزرعه ،قیمت خردهفروشي با شتاب
افزايش يابد درحاليكه با كاهش آن ،قیمت خردهفروشي كاهش نیافته و اختالف بین اين دو
قیمت كه به آن حاشیهي بازاريابي گفته ميشود ،افزايش مييابد (حسیني و همكاران 1831 ،به
نقل از تومک و رابینسون .)2118 ،از داليل بروز انتقال نامتقارن قیمت ميتوان به هزينههاي
جستجو ،كاالهاي فاسدشدني ،هزينههاي منو (فهرست بها) و قدرت انحصاري اشاره نمود (ماير و
وانكرامون-تاوبادل.)2112 ،
بر پايه سالنامه آماري استان آذربايجان شرقي در سال  ،1811استان آذربايجان شرقي با تولید
 12هزار تن گوشت قرمز ،رتبه دوم تولید اين محصول در كشور را بهدست آورده است كه 11/33
درصد اين میزان مربوط به تولید گوشت گاو ميباشد .جمعیت گاو و گوساله اين استان 131311
رأس ميباشد كه پس از استان هاي مازندران و اصفهان رتبه سوم كشور را داشته و نزديک به 1
درصد جمعیت گاو و گوساله كشور را دربرميگیرد .اما شمار كشتارگاههاي اين استان بسیار
محدود بوده كه ميتواند به بروز ساختار غیر رقابتي در اين استان منجر شده و بر چگونگي انتقال
قیمتها در زنجیره گوشت گوساله اين استان تأثیر بگذارد .ازاينرو اين تحقیق ،به تبیین الگوي
انتقال قیمت در سطوح عمودي بازار گوشت گوساله اين استان پرداخته و چگونگي انتقال قیمت
و نحوه تعديل آن را بین سطوح خردهفروشي و سرمزرعه ،بررسي مينمايد.
پیش از اين نیز بررسيهايي در زمینه مكانیزم انتقال قیمت محصوالت كشاورزي صورت گرفته
است .به عنوان مثال ،جفري ( )2111انتقال قیمت در بازار ماهي فرانسه را بین سالهاي 1131
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تا  ،2111بررسي نمود .وي با استفاده از الگوهاي  TARو  M-TAR1و الگوي تصحیح خطا ،عدم
تقارن را در زنجیره بازار اين محصول به اثبات رساند .فلسفیان و مقدسي ( )2113الگوي
تعديلهاي قیمتي بین بازار مرغ تهران با دو شهر قم و قزوين را با استفاده از الگوهاي خودتوزيعي
آستانهاي ( ،)TARخودتوزيعي آستانهاي-گشتاوري ( )M-TARو الگوي تصحیح خطاي نامتقارن
بررسي نمودند .نتايج گوياي تعديلهاي غیرخطي و نامتقارن بودن انتقال قیمت هم در مسیر قم-
تهران و هم در مسیر قزوين-تهران بود .پري و بالدي ( )2111براي بررسي چگونگي انتقال قیمت
بین روغن كلزا و موتور ديزلي فسیلي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا الگوهاي همگرايي آستانهاي
چندمتغیره را بهكار بردند .نتايج اين بررسي بیانگر انتقال نامتقارن قیمت و آستانهاي بودن
تعديلها ميباشد .سابرواي ( )2111با استفاده از دادههاي ماهانه سالهاي  1131تا 2113
چگونگي انتقال قیمت محصول قهوه بین قیمتهاي جهاني و قیمت تولیدكنندگان اين محصول
را در سه كشور عمده صادركننده آن (ال-سالوادور ،كلمبیا و هند) با استفاده از الگوهاي همگرايي
آستانهاي بررسي نمود .نتايج اين بررسي گوياي عدم تقارن و آستانهاي بودن انتقال قیمت قهوه
در اين كشورها بوده است.
در داخل كشور نیز ،حسیني و قهرمانزاده ( )1831با بهكارگیري الگوهاي تصحیح خطاي
نامتقارن و روشهاي همگرايي آستانهاي ،تعديلهاي كوتاهمدت بازار گوشت قرمز ايران را در دوره
زماني  1838-31تجزيه و تحلیل كردند .نتايج اين تحقیق گوياي نامتقارن بودن انتقال قیمت در
بازار گوشت قرمز ايران بود .حسیني و همكاران ( )1833نحوه انتقال قیمت در ساختار بازار گوشت
مرغ استان تهران را با استفاده از دادههاي هفتگي در دوره  1831-31با بهرهگیري از الگوي
تصحیح خطا بررسي نمودند .احمديشادمهري و احمدي ( ،)1833با استفاده از الگوي تصحیح
خطاي وانكرامون به بررسي روابط قیمت و انتقال قیمت بین سطوح مصرفكننده و تولیدكننده
در بازار پنیر ايران پرداختند .حسیني و سراييشاد ( )1833بهوسیله مدل تصحیح خطاي نامتقارن
وانكرامون ،انتقال قیمت در بازار آبزيان استان فارس در دوره 1831-33را بررسي نمودند .نیكوكار
و همكاران ( )1831به بررسي انتقال قیمت در بازار گوشت گاو ايران با استفاده از مدل تصحیح
خطاي نامتقارن وانكرامون-تاوبادل پرداختند .قدمي كوهستاني و همكاران ( )1831نیز انتقال
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قیمت در بازار عمودي گوشت مرغ ايران ،بین سالهاي  1831-33را با استفاده از الگوي آستانه-
اي ،مورد بررسي قرار دادند .الگوي آستانهاي نشان داد انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ايران
نامتقارن است.
همانطور كه بیان گرديد در پژوهشهاي داخلي به ندرت از الگوهاي آستانهاي و چند متغیره
براي بررسي انتقال قیمت استفاده ميگردد اين درحالي است كه الگوهاي آستانهاي با در نظر
گرفتن عاملهاي نقص بازار و الگوهاي چند متغیره با استفاده از دادههاي كامل ،نتايج سودمندتري
را ارائه ميدهد .عالوه بر اين پیش از الگوسازي اقتصادسنجي ،براي تعیین اينكه آيا سازوكار
انتقال قیمت از رفتار آستانهاي پیروي مينمايد يا خیر ،از آزمونهاي غیرخطي بودن تعديلها
استفاده ميگردد كه اين آزمونها در بیشتر بررسيهاي صورت گرفته در داخل كشور ناديده
گرفته شده است .از اينرو در اين تحقیق با استفاده از روشهاي همگرايي آستانهاي تکمتغیره
و چندمتغیره و همچنین بهكاربردن آزمونهاي غیرخطي براي بازار گوشت گوساله در استان
آذربايجان شرقي صورت ميپذيرد.
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در میان روش هاي آزمون انتقال قیمت ،سه روش هوك ،تصحیح خطا و الگوهاي آستانهاي
بیشترين كاربرد را داشتهاند .در روشهاي هوك و تصحیح خطا فرض ميشود تعديلها به سوي
تعادل بلندمدت در سراسر دوره زماني اتفاق ميافتد اما وجود هزينههاي مبادله و ديگر عاملهاي
نقص بازار ممكن است مانع تعديلهاي پیوسته شود .درواقع تعديلها تنها هنگامي كه انحراف از
تعادل بلندمدت بیشتر از يک مقدار آستانه باشد صورت ميگیرد (بالک و فومبي .)1113 ،در اين
راستا ،بالک و فومبي ( )1113توجه خود را روي اين حقیقت كه خطاهاي تعادل ميتوانند رفتار
آستانهاي داشته باشند ،متمركز نمودند .در الگوي آنها خطاي تعادل از فرآيند خودتوضیحي
آستانه اي كه يک فرآيند ((میانگین بازگشتي در خارج از باند)) 1و فرايند ((ريشه واحد در داخل
باند)) است ،پیروي ميكند .برابر روش بالک و فومبي رابطه ( )1به عنوان معادله همگرايي در نظر
گرفته ميشود:
RPt  aFPt  Zt
,
Zt  ρi Zt 1  ε t
() 1
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كه در آن  𝐹𝑃tو  RPtمتغیرهاي موردنظر مانند قیمت گوشت گوساله در سطوح سرمزرعه و
خردهفروشي ميباشند .سپس متغیر  Zt−1به عنوان متغیر آستانه مدنظر قرار ميگیرد و بنا بر
آن ميتوان الگوي خودتوضیحي  Ztرا كه در رابطه ( )1بیان گرديده است به صورت الگوي
خودتوضیحي آستانهاي ( )TARبه شكل رابطه ( )2نشان داد:
if Zt 1  

() 2

D
I

ρi  1


ρi   , ρ  1

if Zt 1  

در رابطه ( )2متغیر نشاندهنده آستانه بحراني است كه الگو را به دو نظام تقسیم ميكند (بالک
و فومبي1.)1113 ،
اندرس و سیلكو ( )2111با الهامگیري از رهیافت بالک و فومبي ( ،)1113الگوي خودتوضیحي
آستانهاي گشتاوري ( )M-TARرا معرفي نمودند كه در آن متغیر آستانهاي به جاي  Zt−dاز بین
تغییرات آن يعني  ،∆Zt−dانتخاب ميشود .مدل  M-TARبا عرض از مبدأ غیر صفر و آستانههاي
نامتقارن به صورت رابطه ( )8ميباشد.
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iv

)θ(1)  Zt d  θ (2

() 8

μ 1  ρ1  l  Zt 1  ε t1 ,

)θ ()  Zt d  θ (
)Zt d  θ (m 1

μ  2  ρ 2  l  Zt 1  ε t 2 ,


=Zt

h
c

μ  m   ρ m   l  Zt 1  ε t m  ,

)(i
) ε(iاجزاء اخالل
كه در آن ) ρ(i) (lچندجملهاي وقفه ،تعداد نظام،
 μعرض از مبدأ و t
تصادفي با میانگین صفر و انحراف معیار ) σ(iاست .عدد صحیح  ،dتأخیر در فرايند تصحیح خطا
را نشان ميدهد و بیانگر اين حقیقت است كه مسئوالن اقتصادي ممكن است با تأخیر به انحرافها
از تعادل بلندمدت واكنش نشان دهند .اندرس و سیلكو ( )2111نشان دادند اين الگو هنگامي كه
تعديلها نامتقارن بوده و سرعت تعديلها در يک نظام بیشتر از سرعت در نظام ديگر باشد،
مناسب است (چانگ.)2118 ،
فرض ضمني در بهكارگرفتن مدلهاي  TARو  M-TARآن است كه رابطه همگرايي متغیرهاي
موردنظر از رفتار آستانهاي پیروي ميكنند .اما در عمل ميبايست وجود رابطه همگرايي آستانهاي
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1ميتوان مدل  TARبیان شده در رابطه ( )2را با قرار دادن عرض از مبدأ غیر صفر و آستانههاي نامتقارن ،بازنويسي نمود.
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يا به عبارت ديگر ،رفتار آستانهاي انتقال قیمتها مورد سنجش قرار گیرد .بالک و فومبي ()1113
براي آزمون وجود رابطه همگرايي آستانهاي يک رهیافت دو مرحلهاي پیشنهاد نمودند .در اين
رهیافت ابتدا وجود همگرايي بین متغیرهاي قیمت موردنظر مانند قیمتهاي خردهفروشي و
سرمزرعه گوشت گوساله با بهكارگیري روشهاي انگل-گرنجر و يا يوهانسن آزمون ميگردد .پس
از تأيید وجود همگرايي خطي بین سريهاي قیمت موردنظر ،وجود رفتار آستانهاي مورد سنجش
قرار ميگیرد .چندين روش براي آزمون اينكه آيا تعديلها به تعادل بلندمدت خطي بوده و يا
رفتار غیرخطي و آستانهاي از خود نشان ميدهند ،وجود دارد .هانسن ( )1111براي اين منظور
روشي بر پايه فرضیههاي آشیانهاي 1معرفي نمود .در روش هانسن معادله خود توضیحي آستانه
ايي چند نظامه ) ،TAR(mبه صورت رابطه ( )1درنظر گرفته ميشود:
() 1
Zt  δ( j)  ρ( j) Zt 1  η(t j) , j  1, 2, , m
سپس يک الگوي خودتوضیحي خطي( ))1(TARبه عنوان الگوي مقید معادله فوق با اعمال
محدوديتهاي  δ(j) = δو  ρ(j) = ρدر نظر گرفته ميشود .پس از برآورد هر دو الگو ،مجموع
مربعات باقیماندهي آنها محاسبه گرديده ،آزمون غیرخطيبودن با فرض صفر  )1(TARدر برابر
فرضیه مقابل ) TAR(mسنجیده ميشود .براي اين منظور هانسن ( )1111آزمون  Sup-Fرا به
صورت رابطه ( )1تعريف نمود:
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S  S 
Sup  F1, m  T  1 m 
 Sm 
 S1و  Smمجموع مربعات باقیمانده از برآورد الگو  )1(TARو ) TAR(mبوده و  ،تعداد

c
r

كه در آن
مشاهدهها ميباشد.
از آنجايي كه متغیرهاي آستانه تحت فرض صفر مبني بر خطي بودن الگو تعريف نشدهاند،
توزيعهاي مجانبي آزمونهاي  Sup-Fاستاندارد نیستند ،لذا نميتوان از جدول استاندارد  Fبه
عنوان مقادير بحراني آن استفاده نمود .لذا بايستي مقادير بحراني آزمون  Sup-Fرا شبیهسازي
نمود .هانسن براي حل اين نارسايي كه به آن مسئله ديويس 2ميگويند ،استفاده از الگوريتم
بوتاستراپ( 8خودپردازي و يا خودگردانسازي) را براي استخراج سطوح احتمال 1پیشنهاد نمود.
در نهايت پس از شبیهسازي مقادير بحراني و مقايسه آن با مقدار آماره  Sup-Fمحاسبه شده،

A

1

Nested Hypothesis
Davis Problem
3
Bootstrap
4
P- Values
2
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چنانچه فرضیه عدم از لحاظ آماري رد شود؛ ميتوان نتیجه گرفت ،مكانیزم انتقال قیمت به صورت
غیرخطي رفتار ميكند .به عبارت ديگر وجود رفتار آستانهاي در تعديلهاي قیمتها تأيید
ميگردد .هم چنین براي تعیین تعداد نظام مناسب در الگو  TARبا همین روش الگو مقید
 )2(TARدر مقابل الگو  )8(TARآزمون ميگردد (چانگ( )2118 ،عموماً تعداد نظام در الگوهاي
آستانهاي از سه عدد تجاوز نميكند) .اين پژوهش نیز مستثني از اين قاعده نبوده و از آزمون
 Sup-Fبهره گرفته و مقادير بحراني آن برابر رهیافت هانسن ( )1111شبیهسازي خواهد نمود.
اگرچه بالک و فومبي ( )1113روش مناسبي براي الگوسازي رفتار آستانهاي به وجود آوردند ،اما
روش آنان تنها روي رفتار اجزاء اخالل رابطه همگرايي به صورت تک متغیره تمركز دارد و قادر
به بررسي رفتار آستانهاي در مجموعههاي چندمتغیره نميباشد .اين درحالي استكه الگوسازي
چندمتغیره مكانیزم كاملي از تحلیل رفتار آستانهاي انتقال قیمتها ميباشد .بدين منظور در اين
تحقیق براي الگوسازي رفتار آستانه اي چندمتغیره از روش خودتوضیحي برداري آستانهاي1
( )TVARلو و زيوت ( )2111نیز بهره گرفته خواهد شد.
لو و زيووت ( )2111براي الگوسازي ارتباطات همگرايي آستانهاي چندمتغیره يک الگوي
خودتوضیح برداري آستانهاي را كه توسط تيسي ( )1113ابداع گرديد معرفي نمودند كه به شكل
رابطه ( )1ميباشد:
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Pt   A 01  A i1 Pt i  ε t1  Ι1t  Z t d  c1 
i 1





+  A 02   A i 2  Pt i  ε t 2   Ι 2 t  c1  Z t d  c(2) 
i 1


k

c
r

() 1

k


+  A 0  A i Pt i  ε t  Ιt  c  Z t d  c () 
i 1


k


  A 0m   A i m  Pt i  ε t m   Ι mt  Z t d  c m 1 
i 1



A

)(j

كه در آن  εtيک بردار دو متغیره كه به صورت نوفه سفید ميباشند Pt ،يک بردار  2×1شامل
دو متغیر براي مثال سريهاي قیمت خردهفروشي و سرمزرعه گوشت گوساله ،وقفههاي
)(j

)(j

خودتوضیحي A0 ،بردار  2×1پارامترها و  A0يک ماتريس  2×2براي نظامهاي = j

 1, 2, 3, … , mميباشد  Zt−dمتغیر آستانه و پارامتر تأخیر نامیده ميشود كه مثبت بوده و

Threshold Vector Autoregressive
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به طور معمول كوچكتر و يا برابر با تعداد وقفه ) ( ،ميباشد و  Ιjtتابع شاخص بوده كه به شكل
زير تعريف ميگردد:
if c j1  Zt d  c j
otherwise

 1,
Ι jt  c j1  Zt d  c j   
0,

لو و زيوت همچنین روش تک متغیره هانسن براي آزمون غیرخطي بودن را گسترش داده و با
استفاده از الگوي  ، TVARفرضیه غیرخطي بودن را آزمون نمودند .بدين منظور ،فرض صفر
الگوي خودتوضیحي برداري ( )VARدر مقابل ) TVAR(mبا استفاده از روش نسبت راستنمايي
( )sup-LRآزمون ميگردد .فرمول رياضي آزمون  sup-LRدر رابطه ( )3آمدهاست.

D
I

() 3

S
f



   

) ˆSup  LR1, m  T ln Σˆ  ln Σˆ m (cˆ , d

 Σو )̂̂m (ĉ, d
كه در آن ̂
 Σبه ترتیب برآورد ماتريس واريانس-كواريانس در الگوهاي  VARو
) TVAR(mميباشد .در گام بعدي به منظور تعیین تعداد نظام ،يک الگوي  )2(TVARدر برابر
 )8(TVARبا استفاده از آماره  Sup-LRسنجیده ميشود .به عبارت ديگر ،يک الگو دو نظامه در
برابر سه نظامه مورد بررسي قرار ميگیرد .با توجه به وجود مشكل ديويس ،توزيع آماره Sup-LR
استاندارد نبوده و ميتوان با استفاده از الگوريتم بوتاستراپ ،مقادير بحراني آن را شبیهسازي
نمود كه اين پژوهش نیز مستثني از اين قاعده نبوده و مقادير بحراني شبیهسازي خواهند شد.
دادههاي مورد نیاز در اين پژوهش ،مربوط به سريهاي زماني قیمت گوشت گوساله در سطوح
خردهفروشي و سرمزرعه بوده كه به صورت هفتگي از فروردين  1833تا اسفند  1811از شركت
پشتیباني امور دام كشور و سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي تهیه گرديدهاست.
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نتایج و بحث
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در ابتدا به منظور تبیین هرچه بهتر رفتار سريهاي زماني قیمت ،نمودار سري لگاريتم قیمتهاي
دو سطح خرده فروشي و سرمزرعه گوشت گوساله استان آذربايجان شرقي در دوره زماني
 1833:1-1811:12در نمودار ( )1ارائه گرديده است .همانطور كه مشاهده ميشود هر دو سري
قیمت خردهفروشي و سرمزرعه گوشت گوساله داراي روند صعودي در طول زمان بوده و رفتار و
نوسانهاي مشابهي را در طول زمان نشان ميدهند كه نخستین مورد بیانگر وجود روند در
متغیرها بوده و دومین مورد ميتواند بیانگر همگرايي دو متغیر قیمت باشد.
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لگاريتم قیمت

D
I

نمودار ()1لگاریتم قیمت هفتگی گوشت گوساله در سطوح سرمزرعه و خردهفروشی استان آذربایجان
شرقی در دوره زمانی 1322:1-1396:52

S
f

به منظور تعیین درجه انباشتگي متغیرها ،از دو آزمون ديكي -فولر تعمیميافته و فیلیپس پرون
استفاده گرديده است .نتايج بهدست آمده از اين آزمونها در سطح و تفاضل اول در جدول ()1
آمده است .هر دو آزمونها مؤيد وجود ريشه واحد در سطح دادهها ميباشند و نتايج بیانگر
ايست ايي در تفاضل مرتبه اول متغیرها است ،به عبارت ديگر ،سري زماني قیمتهاي سرمزرعه و
خردهفروشي گوشت گوساله در استان آذربايجان شرقي انباشته از درجه يک  ])1([Iهستند.

o
e

iv

جدول ( )1آزمون ایستایی متغیرها در سطح و تفاضل مرتبه اول
سطح دادهها

متغیر
قیمت سرمزرعه گوشت گوساله()FP
قیمت خردهفروشي گوشت گوساله()RP

PP

-1/8218
1/1313

منبع :يافتههاي تحقیق ** .معنيداري در سطح احتمال  1درصد.

تفاضل مرتبه اول

ADF

-1/8113
-1/3111

h
c

PP

**-28/1831
**-21/1113

ADF
**-12/2111
**-1/8113

r
A

برابر رهیافت بالک و فومبي ( ،)1113وجود رابطه تعادلي بلندمدت بین قیمتهاي سرمزرعه و
خردهفروشي گوشت گوساله با بهكارگیري آزمون يوهانسن سنجیده شده كه نتايج آن در جدول
( )2ارائه گرديده است .هر دو آماره اثر و حداكثر مقدار ويژه ،فرض صفر مبني بر عدم همگرايي
را در سطح احتمال  1درصد رد كرده ولي فرض صفر وجود حداكثر يک بردار همگرايي را
ميپذيرند .در نتیجه يک رابطه بلندمدت خطي بین لگاريتم قیمتهاي خردهفروشي و سرمزرعه
وجود دارد.
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جدول ( )2نتایج آزمون همگرایی یوهانسن
فرضیه صفر
عدم وجود بردار همگرايي
حداكثر يک بردار همگرايي

آماره اثر

مقادير بحراني در
1/11

آماره حداكثر
مقدار ويژه

مقادير بحراني در
1/11

**88/2111
1/1113

11/1113
8/3111

**88/2111
1/1113

11/2111
8/3111

منبع :يافتههاي تحقیق ** .معنيداري در سطح احتمال  1درصد

در اين مرحله ،ابتدا الگوي خودتوضیحي آستانهاي ( )TARدو و سه نظامه برآورد گرديد .مقدار
آستانه در الگوي  )2(TARبرابر با  -1/1131و مقادير آستانه در الگوي  )8(TARبرابر با -1/1131
و  -1/1113ميباشد .پس از تعیین پارامترهاي آستانه ،آزمون غیرخطي بودن تعديلهاي قیمت،
توسط دو الگوي  )2(TARو  )8(TARبا بهكارگیري آزمون  Sup-Fهانسن ( )1111انجام گرفت.
مقادير آمارههاي  Sup-F1,2براي الگوي  )2(TARو آماره  Sup-F1,3براي الگوي  )8(TARدر جدول
( )8ارائه گرديدهاست .مقادير بحراني در سطح  1درصد و سطوح احتمال آنها با استفاده از روش
بوتاستراپ با  1111تكرار شبیهسازي به دست آمده است كه نتايج مربوطه در جدول ( )8گزارش
شده است.
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جدول ( )3نتایج آزمونهاي غیرخطی بودن تعدیلهاي قیمت و تصریح الگو
Sup-F1,2

iv

Sup-F1,3

Sup-F2,3

31/1811

11/1118

آماره

13/1111

مقدار بحراني ()%1

11/3112

81/1111

سطح احتمال

1/1111

1/1111

پارامتر آستانه در -TAR2=0574/0
منبع :يافتههاي تحقیق

h
c

13/2311
1/231

پارامترهاي آستانه در  -TAR3= 0058/0و -1/1131

r
A

همانطور كه در جدول ( )8مالحظه ميشود هر دو آماره آزمون  Sup-F1,2و  Sup-F1,3از لحاظ
آماري در سطح احتمال  1درصد معنيدار ميباشند .لذا فرضیه عدم خطي بودن در مقابل الگوهاي
دو نظامه و سه نظامه رد ميشود .براين اساس ميتوان نتیجه گرفت رفتار تعديلهاي قیمت
گوشت گوساله در استان آذربايجان شرقي به صورت غیرخطي ميباشد.
در ادامه به منظور تصريح الگو ،آزمون  Sup-F2,3محاسبه گرديد كه نتايج اين آزمون در جدول
( )8به تصوير كشیده شدهاست .مطابق اين جدول ،مقدار آماره آزمون ( )11/11در سطح احتمال
 1درصد معنيدار نبوده و نميتوان فرضیه عدم اين آزمون مبني بر  TARدو نظامه را در برابر
فرضیه مقابل  TARسه نظامه رد نمود .در نتیجه انتقال قیمت در بازار گوشت گوساله استان
آذربايجان شرقي از رفتار خودتوضیحي آستانهاي دو نظامه پیروي ميكند .در نهايت الگوي TAR
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و  M-TARدو نظامه مورد برازش قرار گرفت كه نتايج برآورد اين الگوها در جدول ( )1بیان
گرديدهاست.
جدول ()7نتایج برآورد الگوي  TARو  M-TARبراي لگاریتم قیمتها
TAR

ضرايب

آماره

انحراف معیار

عرض از مبدأ

***-1/1111

ρ1

***1/1113
***-1/3111
*1/1318

1/1121
1/13111
1/1811
1/1111

***1/3182
**-1/2112
1/1113

-1/1113
***1/1831

1/1111
1/1131

-1/1111
***1/1818

D
I

نظام اول

ρ2
ρ3

نظام دوم

M-TAR

عرض از مبدأ
ρ1

S
f

آستانه= -1/11113
درصد مشاهدهها در نظام اول= 11/2
درصد مشاهدهها در نظام دوم= 33/3
-1111 =AIC

آماره

انحراف معیار

*-1/1131

1/1112
1/1321
1/1113
1/1181
1/1111
1/1111

o
e

آستانه= -1/1181
درصد مشاهدهها در نظام اول= 11/31
درصد مشاهدهها در نظام دوم= 33/11
-1111 =AIC

منبع :يافتههاي تحقیق .عالمتهاي ***  ** ،و * به ترتیب معنيداري در سطوح احتمال  %1 ،%1و  %11را نشان ميدهد.

طول وقفه مناسب براي اين الگوها توسط معیار دادههاي آكائیک گزينش شده است .همانطور
كه مالحظه ميشود هنگاميكه انحراف از تعادل بلندمدت كوچكتر از میزان آستانه باشد سه وقفه
يعني سه هفته طول ميكشد تا الگو به رابطه تعادلي بلندمدت بازگردد ولي هنگاميكه اين انحراف
از مقدار آستانه تجاوز كند ،تنها يک هفته طول ميكشد تا قیمتها به رابطه تعادلي خود بازگردند.
به عبارتي انتقال قیمت در زنجیرههاي بازار گوشت گوساله استان آذربايجان شرقي از نظر شتاب،
نامتقارن است .همچنین مقدار آماره آكائیک براي الگوي  TARكمتر از مقدار اين آماره براي
الگوي  M-TARميباشد كه ميتوان نتیجه گرفت كه الگوي  TARبراي اين تحقیق مناسبتر از
الگوي  M-TARاست.
در الگوهاي تکمتغیره  TARو  M-TARدر اين پژوهش ،تنها قیمت خردهفروشي تابعي از قیمت
سرم زرعه درنظر گرفته شده است به عبارتي فرض بر اين است كه فقط مصرفكنندگان تحت
تأثیر تغییرات قیمت تولیدكنندگان قرار ميگیرند اما در عمل ممكن است تغییرات قیمت در
طرف تقاضا نیز بر قیمتهاي گوشت گوساله در سمت عرضه اثرگذار باشد .به همین منظور در
اين مطالعه آزمون علیت تودا و ياماماتو ( )1111براي دو سري قیمت خردهفروشي و سرمزرعه
گوشت گوساله مورد استفاده قرار گرفت .بر پايه آماره آكائیک وقفه دو براي هر دو متغیر سرمزرعه
و خردهفروشي انتخاب گرديد .نتايج اين آزمون در جدول ( )1بیان شده است .بنابر اين جدول
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هر دو فرضیه علیت در سطح  1درصد رد شده و بیانگر وجود علیت دوطرفه بین قیمتهاي
خردهفروشي و سرمزرعه گوشت گوساله در استان آذربايجان شرقي ميباشد از اينرو الگوهاي
تکمتغیره نميتواند به خوبي مكانیزم انتقال قیمت در اين بازار را تبیین نمايد و استفاده از
الگوهاي چندمتغیره كه اثر هر دو متغیر را به صورت همزمان بر روي هم بررسي مينمايد ،بهتر
مي تواند الگوي انتقال قیمت در اين بازار را به تصوير بكشد .بدين منظور اقدام به برآورد الگو
 TVARپیشنهادي لو و زيوت ( )2111گرديد كه نتايج در ادامه آمدهاست.
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آماره كايدو

سطح احتمال

11/31
1/83

1/1111
1/1118
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e

در اين قسمت ابتدا به منظور انجام آزمون غیرخطي بودن ( )VARدر مقابل الگوي  TVARدو و
سه نظامه ،هر دو الگوي  TVARدو و سه نظامه برآورد شده و مقادير آستانه آنها تعیین گرديده
است .سپس با استفاده از مقادير الگوهاي برآوردشده مقادير آزمونهاي  Sup-LR1,2و Sup-LR1,3
محاسبه شد كه اين آزمونها فرض صفر مبني بر خطي بودن تعديلها را به ترتیب در مقابل
الگوهاي  TVARدو و سه نظامه مورد سنجش قرار ميدهند .در اين آزمونها نیز مقادير بحراني
و سطح احتمال به پیروي از رهیافت لو و زيوت ( )2111توسط فرآيند بوتاستراپ با  1111تكرار
شبیهسازي ،محاسبه شده است .اين دو آزمون ،فرض صفر مبني بر خطي بودن تعديلها را در
سطح احتمال  1درصد رد ميكنند .به عبارت ديگر ،نتايج اين دو آزمون مؤيد آستانهاي بودن
تعديلهاي قیمتها در بازار گوشت گوساله استان آذربايجان شرقي ميباشند.
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جدول ( )2نتایج آزمون غیرخطی بودن تعدیلهاي قیمت و برازش الگو
Sup-LR1,2

Sup-LR1,3

آماره

11/1131

31/1311

21/1118

مقدار بحراني ()%1

11/2188

31/1221

---

سطح احتمال

1/1211

1/1111

1/1111

پارامتر آستانه در مدل
11/12188 =TVAR2
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پس از اثبات غیرخطي بودن تعديلهاي قیمت ،اقدام به تعیین تعداد نظام مناسب در الگوي
 TVARگرديد .بدين منظور ،يک الگوي  TVARدو نظامه در مقابل الگوي  TVARسه نظامه با
بهكارگیري آماره آزمون Sup-LR2,3مورد سنجش قرار گرفت كه نتايج مربوطه در جدول ( )1آمده
است .برابر آماره آزمون  Sup-LR2,3نميتوان فرض صفر  TVARدو نظامه را در مقابل فرض
 TVARسه نظامه رد نمود در نتیجه ميتوان عنوان نمود كه مكانیسیم انتقال قیمت در بازار
گوشت گوساله استان آذربايجان شرقي از يک الگوي  TVARدو نظامه پیروي مينمايد .در نهايت
الگوي  TVARدو نظامه مورد برازش قرار گرفت كه نتايج مربوطه در جدول ( )3ارائه شده است.
به منظور مقايسه ابتدا در جدول ( )3نتايج برآورد يک الگوي  VARخطي نشان داده شده و
سپس نتايج برآورد الگوي آستانهاي  TVARارائه گرديده است.
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جدول ( )2نتایج برآورد الگوهاي  VARخطی و  VARآستانهاي
VAR

TVAR

o
e
نظام اول

FP

نظام دوم

نظام اول

نظام دوم

-1/1111
()1/1132

1/1231
()1/1283

1/1131
()1/1832

***1/3133
()1/1181

***1/1111
()1/1111

FP

RP

عرض
از مبدأ

**-1/1833
()1/1111

-1/1113
()1/1123

RPt-1

-1/1231
()1/1111

***1/3111
()1/1811

-1/1111
()1/1311

RPt-2

*1/1121
()1/1118

***1/1282
()1/1813

1/1811
()1/1311

*1/1133
()1/1113

FPt-1

***1/1181
()1/1112

*1/1111
()1/1812

***1/3123
()1/1388

***1/1113
()1/1131

FPt-2

-1/1111
()1/1118

-1/1231
()1/1818

***1/2111
()1/1381

***-1/2111
()1/1133

- 11131/3 = AIC

1/1121
()1/1812

RP
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1/1213
()1/1111

***

1/2281
()1/1111

1/1111
()1/1111

-1/1121
()1/1133

**1/1331
()1/1831
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1/1138
()1/1131

-1/1181
()1/1831

متغیر آستانه= -11111/11 = AIC 11/1218
درصدمشاهدهها در نظام اول= 13/2نظام دوم=12/3
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اعداد داخل پرانتز مقادير انحراف معیار ضرايب را نشان ميدهند و عالمتهاي ***  ** ،و * به ترتیب بیانگر معنيداري در
سطوح  %1 ،%1و  %11ميباشد.

www.SID.ir

 772اقتصاد كشاورزي /جلد  /2شماره 7414 /6

بنابر جدول ( )3مالحظه ميشود كه در الگوي  ،VARبراي معادله خردهفروشي ( ،)RPعالوه بر
وقفههاي اول و دوم خود قیمت خردهفروشي ،وقفه اول متغیر قیمت سرمزرعه نیز از لحاظ آماري
معنيدار ميباشد .به عبارت ديگر در صورت تغییر در قیمت سرمزرعه ،قیمت خردهفروشي نیز در
همان هفته اول تغییر ميكند .در الگوي  TVARنیز معادله خردهفروشي در نظام دوم ،همین
رفتار را از خود نشان ميدهد و قیمت خردهفروشي به وقفههاي اول و دوم خود و همچنین به
وقفه اول متغیر قیمت سرمزرعه وابسته ميباشد .اما در الگوي  TVARمعادله خردهفروشي در
نظام اول رفتار متفاوتي را نشان ميدهد .در اين نظام قیمت خردهفروشي تنها به تغییرات قیمت
خود در وقفههاي اول و دوم يعني هفتههاي اول و دوم واكنش نشان ميدهد و تغییرات قیمت
سرمزرعه از لحاظ آماري تأثیر معنيداري بر قیمت خردهفروشي نميگذارد كه اين تفاوت رفتار
در دو نظام به روشني وجود تعديلهاي غیرخطي قیمتها را نشان ميدهد .به عبارت ديگر در
نظام اول ،قیمت خردهفروشي تنها به تغییرات گذشته خود واكنش نشان ميدهد درحاليكه در
نظام دوم عالوه بر قیمت خود ،به تغییرات قیمت سرمزرعه گوشت گوساله در هفته گذشته نیز
واكنش نشان ميدهد .عالوه بر اين ضرايب متغیرها در نظام دوم بیشتر از نظام اول ميباشد يعني
اثرگذاري رفتار گذشته قیمتها در نظام ميگیرد.
در معادله قیمت سرمزرعه ( )FPنیز تقريباً همین روال ادامه دارد .در نظام دوم الگوي ،TVAR
قیمت سرمزرعه عالوه بر وقفههاي اول و دوم خود به وقفه دوم قیمت خردهفروشي واكنش نشان
ميدهد؛ اين در حالي استكه در نظام اول متغیر قیمت خردهفروشي تأثیر معنيداري بر روي
قیمت سرمزرعه ندارد و معادله قیمت سرمزرعه در نظام اول به يک الگوي خودتوضیحي ساده
تبديل ميشود .درنتیجه ميتوان بیان نمود هنگاميكه انحراف از تعادل بلندمدت كوچکتر از
مقدار آستانه ( )11/1218باشد ،نه از سمت خردهفروشان و نه از سمت دامداران تعديلي صورت
نميگیرد و تنها هنگاميكه قیمتهاي خردهفروشي و سرمزرعه در نظام دوم قرار ميگیرند
مسئوالن تعديل قیمتها را آغاز مينمايند و يا بازار شروع به تعديل قیمتها ميكند.
مقايسه نتايج بهدست آمده از برآورد الگوي انتقال قیمت در بازارگوشت گوساله استان آذربايجان
شرقي با بررسيهاي انجام شده در بازار كاالهاي گوشتي نشان ميدهد كه انتقال غیرخطي و
باوقفه تغییرات قیمت در بازار اين كاالها امري معمول است .براي مثال؛ قدمي كوهستاني و
همكاران ( ) 1831در مطالعه خود در بازار مرغ ايران نشان دادند كه اگر قیمت مرغ زنده در
مرغداري كمتر از  11ريال افزايش يابد و يا كمتر از  12ريال كاهش يابد قیمت خردهفروشي
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گوشت مرغ تغییر نميكند .بنكابیا و همكاران ( )2111در پژوهش خود نشان دادند كه به هنگام
كاهش قیمتها كمتر از  % 1/3و افزايش قیمت كمتر از  ،%1/3قیمتهاي خردهفروشي و سرمزرعه
تغییر نميكنند .فلسفیان و همكاران ( )2111نیز با برآورد متغیر آستانه معادل  1/181و حاشیه
بازاريابي برابر با  2121ريال نشان دادند كه تعديل قیمتها هنگامي كه حاشیه بازار كمتر از
 2121باشد آهستهتر از هنگامي است كه حاشیه بازاريابي بیشتر از اين مقدار باشد.
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نتیجهگیري و پیشنهادها
با توجه به اهمیت موضوع انتقال نامتقارن قیمت بر روي رفاه تولیدكنندگان و مصرفكنندگان،
اين تحقیق به بررسي چگونگي انتقال قیمت در بازار گوشت گوساله استان آذربايجان شرقي
پرداخته است .بدين منظور از روشهاي همگرايي آستانهاي تک متغیره  TARو  M-TARو
چندمتغیره  TVARاستفاده گرديد .نتايج پژوهش گوياي آستانهاي بودن تعديلها به سمت تعادل
بلندمدت ميباشد .همچنین تفاوت تعداد وقفهها در نظام اول و دوم گوياي انتقال نامتقارن قیمت
در زنجیره بازار اين كاال است .به عبارت ديگر هنگامي كه قیمتهاي سرمزرعه افزايش مييابد
خردهفروشان سريعتر قیمتهاي خود را باال برده و به هنگام كاهش قیمتهاي سرمزرعه ديرتر
اقدام به كاهش قیمتهاي خود مينمايند .از آنجا كه قیمتهاي سرمزرعه نیز ممكن است متأثر
از قیمتهاي خردهفروشي باشد ،آزمون علیت تودا و ياماماتو بهكارگرفته شد كه نتايج آن ،بیانگر
وجود رابطه دوسويه بین قیمتهاي خردهفروشي و سرمزرعه بوده و گوياي لزوم استفاده از الگو-
هاي چندمتغیره براي بررسي كاراتر و جامعتر فرايند انتقال قیمت در اين تحقیق ميباشد .به
همین منظور الگوي خودتوضیحي برداري آستانهاي ( )TVARاستفاده گرديد كه نتايج آن نشان
داد در نظام اول كه انحراف از تعادل بلندمدت كمتر از مقدار آستانه ( )11/1218ميباشد نه
خردهفروشان و نه دامداران اقدام به تعديل قیمتهاي خود نميكنند و هنگاميكه اين انحراف از
میزان آستانه تجاوز ميكند هر دو گروه اقدام به تعديل قیمتها و بازگشتن به رابطه تعادلي
بلندمدت خود مينمايند .از طرف ديگر تعديلها افزايش قیمتها سريعتر از كاهش قیمتها در
سطح خردهفروشي گوشت گوساله رخ ميدهند.
در نهايت ميتوان بیان نمود كه انتقال قیمت بین سطوح سرمزرعه و خردهفروشي گوشت گوساله
استان آذربايجان شرقي نامتقارن بوده و در صورت افزايش قیمتها ،قیمت پرداختي مصرف-
كنندگان افزايش مييابد در حاليكه به هنگام كاهش قیمت تمام شده فرآورده ،مصرفكنندگان
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از كاهش قیمت كمتري بهرهمند ميشوند .درنتیجه سطح رفاه مصرفكنندگان اين كاال كاهش
مي يابد .از داليل وجود انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت گاو كشور و استان آذربايجان شرقي
ميتوان به قدرت بازاري كشتارگاهها و همچنین اطالعات نامتقارن اشاره نمود .تشكیل تعاونيهاي
تولید و بازاريابي گوشت گاو در سطح تولیدكنندگان و يا ايجاد نهادهاي اطالعرساني بازار ميتواند
به بهبود سازوكار بازار اين كاال كمک كند .اين نهادها ميتواند قیمت نهادهها ،هزينههاي تولید،
فراوري و بازاريابي و همچنین میزان تولید گوشت گاو را در دسترس همگان قرار داده ،دامداران
را از صرفههاي ناشي از مقیاس بهرهمند وآنها را در بازاريابي گوشت گاو توانمند ميسازد.
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