
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 200

  )مرغ،گاو وگوساله،گوسفند و بز(بررسي پيوستگي بازارانواع گوشت

  استان كهگيلويه و بوير احمد:مطالعه موردي

 1اسماعيل شمس الديني

  چكيده

ــه    ــازار ســر مزرع ــه دو ب ــازار محصــوالت كشــاورزي از لحــاظ مكــاني ب و خــرده ) عمــده فروشــي(ب

توليدكنندگان، محصـول توليـدي خـود را در بـازار سـرمزرعه بـا       .تقسيم بندي مي شود)مغازه(فروشي

قيمتي تحت عنوان قيمت عمده فروشي عرضه مي كنند و مصرف كنندگان در بازار خرده فروشـي بـا   

در فاصله بين اين دو بـازار عمليـاتي همچـون    .تحت عنوان قيمت خرده فروشي تهيه مي كنند قيمتي

بررسي ارتباط بين قيمت در ايـن  .بسته بندي،درجه بندي و حمل و نقل روي محصول صورت ميگيرد

اين ارتباط با معياري تحت عنوان پيوستگي بازار .دو بازار معياري جهت سنجش پيشرفت بازار ميباشد

در صورتيكه بازار محصول پيوسته باشد قانون يك قيمتي تحـت ايـن عنـوان كـه     .ازه گيري ميشوداند

اختالف قيمت بين دو بازار بيشتر از هزينه حمل ،مبادله وتبديل كاال نميباشـد وجـود خواهـد داشـت     

وبازار كارا ميباشدو در صورت عدم پيوستگي نيروهاي جانبي بر قيمـت محصـول بخصـوص در سـطح     

در پژوهش حاضر پيوستگي بلند مدت و كوتاه مدت .فروشي تأثيرگذارندوبازار نا كارا عمل ميكندخرده 

بـدليل اهميـت فـراوان در تـأمين نيازهـاي      )مرغ،گوسـفند و بز،گـاو وگوسـاله   (بازارمحصوالت گوشـتي 

پروتئيني در سطح استان كهگيلويه و بويراحمد با روشهائي همچون ضريب همبستگي سـاده بـين دو   

نتايج تخمين ضرايب .گرنجرويوهانسون وآزمون تصحيح خطا بررسي شد-ر،آزمونهاي همگرائي انگلبازا

همبستگي ساده حاكي از آنست كه بيشترين پيوستگي مربوط به بازار سر مزرعه و خرده فروشي گاو و 

سون و نتايج آزمونهاي همگرائي يوهان.گوساله وكمترين آن مربوط به بازار گوشت گوسفند و بز ميباشد

                                                
  ياسوج عضو هيأت علمي تمام وقت گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد - 1
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گرنجر نشان دهنده ارتباط بلندمدت و پيوستگي بازار خرده فروشي و عمده فروشي گوشت گـاو  -انگل

 نتايج آزمون تصحيح .وگوساله ومرغ وعدم ارتباط بلند مدت بازار خرده و عمده فروشي گوسفند ميباشد

زنـده آن  خطاي برداري نيز حاكي از عدم انتقال قيمـت كوتـاه مـدت گوشـت گوسـفند و قيمـت دام       

دليل عمـده نيـز   .ميباشد و در اين مورد عليت يكطرفه قيمت از خرده فروشي به عمده فروشي ميباشد

  .عدم ماهيت صنعتي گوسفنداري در استان ميباشد

 

  مقدمه 

بدون ترديد، محوري ترين و اصلي ترين وظيفه وزارت كشـاورزي توليـد بيشـترين مقـدار محصـوالت      

در . موجود كشور و برنامه ريزي براي افزايش توليـد در آينـده اسـت   كشاورزي در چهارچوب امكانات 

گسترة اين وظيفه خطير، تالش در جهت ايجاد امنيت غذايي براي جمعيت فزايندة كشور از اهميت و 

مفاهيم خودكفايي و خوداتكايي در محصوالت كشاورزي كـه پـس از   . حساسيتي بسيار برخوردار است

نوان يكي از محوري ترين سياستهاي دولت انتخاب شـده، نشـان دهنـدة    پيروزي انقالب اسالمي به ع

توجه عملي به اين موضوع است كه خوشبختانه با دستاوردهاي ارزنده اي همراه بـوده اسـت، ضـريب    

  ).1378آذربايجاني ، . صنايعي، ع و ك. (رسيده است% 80امنيت غذايي در كشور به حدود 

هم به عنوان كاالي اقتصادي و هم بـه عنـوان يكـي از محصـوالت      از منظر برنامه ريزي و توسعه، غذا

اصلي توسعه اقتصادي، نقشي اساسي در تأمين استقالل كشور، تامين سالمت جامعه و افزايش كارايي 

امنيت غذايي به معناي تضمين دسترسي فيزيكي و اقتصادي به يك برنامه غذايي . نيروي انساني دارد

اين امر به علت چالش دائمـي بـين غـذا و جمعيـت از اهميـت ويـژه اي        متوازن براي جمعيت است و

در دهه هاي آينده تقاضا براي غذا به دليل رشد جمعيت و همچنين افـزايش تقاضـاي   . برخوردار است

از اين رو به منظور تامين نيازهاي اوليه غذايي، تدوين برنامه هاي . سرانه براي غذا فزوني خواهد يافت

براي دستيابي به توسعه اقتصادي اهميت ارتقاء . در كشور داراي اهميت ويژه اي استصحيح اقتصادي 
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توان توليدي آشكار مي گردد و در راه افزايش توليد، بكارگيري هرچه بهتر منـابع الزم اسـت ولـي بـا     

  .توجه به كميابي منابع توليد امكان به كارگيري هرچه بيشتر نهاده ها مقدور نمي باشد

  يقاهميت تحق 

) بخصوص كشورهاي در حال توسعه(بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه غذاي اكثر مردم جهان

داراي كمبود پروتئين مي باشد و از آنجايي كه پروتئين، بخصوص پروتئين حيـواني نقـش اساسـي در    

  )1.(تغذيه بشر دارد، كيفيت و ميزان آن بايد به حد مطلوب برسد

زي در بازاري تحت عنوان بازار محصوالت كشاورزي عرضه مي گردند و در اين ميان محصوالت كشاور

. متقاضيان محصوالت مورد نظر خود را كه اغلب مواد غذايي مي باشد در اين بازار خريداري مي كنند

تقريبـاً تمـامي   . بطوركلي مفهوم بازار از سؤاالت مهم و اساسي است كه در هر اقتصادي مطـرح اسـت  

چنين عنـوان  ) 1974(مارشال. رد اقتصادي بر پايه تعريف بازار استوار مي باشد تجزيه و تحليلهاي خ

درجه اين رقابـت  . مي كند كه يك بازار از تعدادي كاال تشكيل شده كه قابليت رقابت با همديگر دارند

بـازار  . بستگي به جايگزيني كاالها دارد و تغييرات قيمت عاملي مهم در جـايگزيني كاالهـا مـي باشـد    

والت كشاورزي بدليل شرايط خاص حاكم بر توليد اين محصوالت و ضروري بودن آنهـا در سـبد   محص

رشد روزافزون جمعيت در دنيا خصوصاً در كشـورهاي در حـال   . مصرفي خانوار ويژگيهاي مهمي دارد

  .توسعه و به تبع آن افزايش تقاضاي مواد غذايي نگاهها را بيشتر معطوف به اين بخش كرده است

و بازار خرده ) عمده فروشي(كلي بازار محصوالت كشاورزي از لحاظ مكاني به دو بازار سر مزرعه بطور 

محصول توليدي خود را در بازار سرمزرعه با قيمتي ) زارع(توليد كننده . فروشي تقسيم بندي مي شود

همچـون  تحت عنوان قيمت سرمزرعه ارائه مي كند، در فاصله بين اين بازار خـرده فروشـي عمليـاتي    

و نهايتاً حمل و نقل صورت مي گيرد تا در بازار خـرده فروشـي   . . . تبديل، بسته بندي ، درجه بندي، 

عمليات مربوط به عمليات بازاريابي مشهور . بصورت قابل مصرف در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد

بررسـي  . مـي باشـند   مي باشند و هزينه هاي مربوط به اين عمليات به هزينه هـاي بازاريـابي معـروف   
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. ارتباط بين قيمت محصوالت كشاورزي در دو سطح خرده فروشي و عمده فروشي اهميت زيادي دارد

  . زيرا اين ارتباط معياري جهت سنجش پيشرفت بازار مي باشد

خريد كاال از توليد كننده و فروش فوري آن در بازار خرده فروشي به منظور كسب سـود در ارتبـاط و   

از اين رهگذر پيوستگي بازار در مكانهاي مختلف بـه  )1.(در مكانهاي مختلف تأثير دارد يكساني قيمت

تغييرات قيمت وابسته است بطوريكه بازارهاي پيوسـته بـه بازارهـايي اطـالق مـي شـود كـه در آنهـا         

  )1(قيمتهاي توليدات مختلف نتواند بطور مستقل رفتار نمايند 

فرموله كردن مدلهاي تجاري بطور عمـومي و انـدازه گيـري    تشخيص بازارهاي پيوسته و مستقل براي 

بازارهاي مستقل مي بايست بصورت مجزا و بازارهـاي  . سطح حمايت بطور اخص بسيار با اهميت است

در صورتيكه يك بازار پيوسته باشد قانون يك قيمتي در . پيوسته بصورت تواماً مورد بررسي قرار گيرند

چنين عنوان مي كند كه در يك بازار رقابتي اختالف قيمت يك كاال در  اين قانون. آن برقرار مي باشد

. دو منطقه مختلف و در اشكال مختلف نبايد بيشتر از هزينه حمـل ، مبادلـه و تبـديل آن كـاال باشـد     

بنابراين براي اينكه توليدات داراي يك بازار خاص باشند، ارتباط نزديك قيمتها بين توليـدات در يـك   

  . لزامي استدورة زماني ا

با وجود اهميت زياد پيوستگي بازار در محصوالت كشاورزي و قانون يك قيمتي، پيوسـتگي بازارهـاي   

منطقه اي و مكاني براي بسياري از محصوالت كشاورزي بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته كه در 

  .اين ميان شهم كشور ما بسيار ناچيز بوده است

اين مطالعه با هدف پيوستگي بازار خرده فروشي و عمده فروشـي سـه نـوع    با توجه به موارد ياد شده 

محصول گوشت مرغ، گوسفند و گوساله كه در سبد مصرفي خانوار جايگاه ويژه اي دارند صورت گرفته 

درصد اقتصاد مردم اين استان  80و دليل انتخاب استان كهگيلويه وبويراحمد نيز اين بوده كه بيش از 

  .ص جغرافيايي وابسته به دامداري مي باشدبدليل شرايط خا

  اهداف تحقيق 
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هدف عمده و اصلي از تحقيق حاضر بررسي پيوستگي بازار سـه نـوع محصـول گوشـت مـرغ، گوشـت       

مي باشد و نتايج تفصيلي تحقيق مي توانـد شـامل مـوارد    ) ب.ك(گوسفند و گوشت گوساله در استان 

  .زير باشد

  ب .اله، در استان كبررسي وضعيت توليد گوشت مرغ، گوس

تحليل روند تغييرات قيمت محصوالت در دو سطح خـرده فروشـي و عمـده فروشـي در سـالهاي      

 .مختلف 

بررسي پيوستگي بين بازارهاي خرده فروشي و عمده فروشي سه محصول گوشت مرغ، گوسـفند،  

 .گوساله به روشهاي مختلف

 .دهارائه راهكارهاي مناسب جهت اصالح بازار محصوالت ياد ش

  فرضيات تحقيق 

بازار محصوالت گوشت مرغ، در دو سطح خرده فروشي و عمده فروشـب بـدليل ماهيـت صـنعتي     

  .بودن در استان پيوسته مي باشد

 .بازار گوشت گوساله در دو سطح خرده فروشي و عمده فروشي پيوسته مي باشد

 .صورت نمي گيرد بازار گوشت گوسفند در استان پيوسته نمي باشد و انتقال قيمت به خوبي

بازار گوشت گوسفند و گوساله در هر دو سطح خرده فروشي و عمده فروشي با همـديگر پيوسـته   

 مي باشد و دو كاال جايگزين مناسبي براي همديگر مي باشند

  روش هاي جمع آوري اطالعات 

ن آمـار خـرد   و همچني) استاني(آمار و اطالعات مورد استفاده در اين تحقيق شامل دو گروه آمار كالن

آمار كالن مربوط بـه نشـان دهنـده وضـعيت     . جمع آوري شده از طريق تكميل پرسش نامه مي باشد

جمع آوري ) 1375-1385(كشاورزي و دامپروري استان از طريق آمارنامه استان براي سالهاي مختلف

ختلـف  آمار و اطالعات مربوط به قيمتهاي خرده فروشـي و عمـده فروشـي گوشـتهاي م    . گرديده است

در سالهاي مختلف از سازمان بازرگاني استان تهيـه شـده و آمـار و اطالعـات     ) مرغ، گوسفند، گوساله(
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مربوطه با بازارهاي عمده فروشي در سطح عشاير اسـتان از طريـق تكميـل پرسـش نامـه و مصـاحبه       

وشـي  همچنين ساير آمـار خـرده فر  . حضوري و مراجعه به ميدانهاي فروش دام استان تهيه شده است

گوشت در سطح بازار نيز از فروشگاههاي فروش گوشت در سطح شهرسـتانهاي ياسـوج، دوگنبـدان و    

  .دهدشت بصورت نمونه گيري تصادفي جمع آوري شده است

  

  

  مروري بر مطالعات انجام شده 

در مطالعه اي به بررسي ارتباط بين بازارهاي منطقه اي گوشت مرغ در سطح خرده فروشي ) 1(باقري 

در اين مطالعه براي آزمون پيوستگي بازار از روشهاي ضريب همبستگي . استان كشور پرداخته 36در 

و آزمـون عليـت گرنجـر اسـتفاده     ) ECM( 1گرنجر، مدل تصحيح خطا  -ساده، آزمون همگرايي انگل

رنـد و  بازار، بقيه بازارها با هم ارتباط بلند مـدت دا  36بازار از  11شده و نتايج نشان مي دهد كه بجز 

بازار تنهـا در   25قانون يك قيمتي در اين بازارها رعايت مي شود همچنين ارتباط كوتاه مدت در اين 

بازار مـذكور نشـان داد كـه     11همچنين آزمون عليت براي . تأييد شد ECMبازار توسط آزمون  14

پيوستگي وجود تهران  –آذربايجان شرقي و خوزستان  –فارس  –خوزستان  -تنها بين بازارهاي تهران

  .دارد و آنهم يكطرفه مي باشد و در ساير موارد نتايج با نتايج آزمون همگرايي يكسان مي باشد

در مطالعه اي به تجزيه و تحليل قيمت انواع برنج و پيوستگي آن در دو سطح ) 2(كاظم نژاد و مهرابي 

مت انواع برنج يـك ارتبـاط   خرده فروشي و عمده فروشي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه بين قي

و تغيير قيمت در يك نوع آن مي تواند بر قيمت ديگر انواع آن تأثيرگذار باشد و . دراز مدت وجود دارد

در سطح خرده فروشي ارتباط نزديكتر و فشرده تري بين قيمت انواع برنج وجود دارد و نشان مي دهد 

  .ي قيمتي توجه دارندكه مصرف كنندگان بيش از توليد كنندگان به پارامترها

  

Error Corrention Model. -1 
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در مطالعه اي به پيوستگي بازار ماهي سفيد در فرانسه پرداختند، بـه عقيـده   ) 5(گوردن و فرانك 

آنان دو رويكرد در رابطه با اندازه گيري پيوستگي قيمت وجود دارد، يكي استفاده از سـري هـاي   

ز سري هاي زماني قيمتي ناايستا و با استفاده از روشـهاي،  زماني قيمتي ايستا و ديگري استفاده ا

گرنجر، يوهانسون ارتباط بين چهـار نـوع محصـول مـاهي سـفيد را       –آزمون هاي همگرايي انگل 

بررسي كردند، نتايج نشان داد فقط بين دو نوع محصول توليدي ماهي سفيد ارتباط بلند مـدت و  

  . ساير موارد بازار محصوالت مستقل از هم مي باشدنهايتاً قانون يك قيمتي وجود دارد و در 

در مطالعه اي به بررسي ارتباط بين بازار گوجه فرنگي بـين دو كشـور آمريكـا و    ) 7(زاك و پاديال

مكزيك پرداختند و از يـك مـدل دينـاميكي قيمـت اسـتفاده كردنـد و بـا اسـتفاده از آزمونهـاي          

  .گوجه فرنگي تأييد شد همگرايي يوهانسون ، قانون يك قيمتي در بازار

  .در مطالعه اي به بررسي بازار گاوهاي پرواربندي در آمريكا پرداختند) 9(شرودر و پاندل 

در اين مطالعه با استفاده از آزمون همگرايي يوهانسون ارتباط بلند مدت بين قيمـت در بازارهـاي   

از روش تصـحيح خطـا   مختلف كشور آمريكا آزمون شد، همچنين ارتباط كوتاه مدت بـا اسـتفاده   

بررسي شد، نتايج مطالعه نشان داد كه يك ارتباط بلند مدت بين بازارهاي گـاوپرواري در ايـاالت   

متحده آمريكا وجود دارد و در كوتاه مدت نيز انتقال كامل و فوري قيمت بين انواع بازارها صـورت  

  .مي گيرد

( خم مرغ در شش منطقه پاسـفيك  در مطالعه اي به بررسي پيوستگي بازار ت) 2003(وانگ وليو 

  . پرداختند) واشنگتن، كاليفرنيا، نوادا ، آريزدنا، آرگون، ايداهو

آزمون مورد استفاده ، آزمون همگرايي يوهانسون بود و نتايج نشان داد كه بين سه بازار واشنگتن ، 

  .آريزونا و كاليفرنيا رابطه بلندمدت و پيوستگي قيمت وجود دارد

در مطالعه اي از روشهاي عليت گرنجر و همگرايي به منظـور بررسـي رابطـه    ) 6(نگارسيا و تورنت

بلند مدت و پايدار بين قيمت جهاني كاالها و قيمت خـرده فروشـي كاالهـا در كشـور انگلسـتان      
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استفاده كردند و به بررسي رابطه كوتاه مدت تغييرات در قيمت كاالها با مقدار آينـده متغيرهـاي   

  .اقتصادي پرداختند

در تحقيقي به بررسي ارتباط بلند مدت و كوتاه مدت بازارهـاي عمـده    )2001(پاندل و همكاران 

در ايـن  . فروشي و خرده فروشي گوشت گوساله در دو ايالت كاليفرنيا و نواداي آمريكـا پرداختنـد  

 مطالعه با استفاده از آزمون همگرايي يوهانسون و روش تصحيح خطاي برداري به تجزيه و تحليل

نتايج حاكي از آن بود كه يك ارتبـاط بلنـد مـدت بـين بازارهـاي گوشـت       . رفتار بازارها پرداختند

گوساله در هر دو ايالت وجود دارد ولي در كوتاه مدت انتقال قيمت بين دو بازار به خوبي صـورت  

  .نمي گيرد

ت روابط علي بين متغيرهاي عرضـه پـول و سـطح قيمـت محصـوال     ) 1383(صحرائيان و زيبايي 

كشاورزي را با استفاده از آزمون عليت گرنجر مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كـه  

شاخص عمده فروشي محصوالت كشاورزي و عرضـه پـول ، عليـت دو طرفـه دارنـد امـا در مـورد        

شاخص خرده فروشي محصوالت كشاورزي و عرضه پول عليت يك طرفه از عرضه پول بـه قيمـت   

  .وجود دارد

  روش تحقيق 

بررسي مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه وجود يك نظام بـازار كـاراي محصـوالت در بخـش     

در ايـن  . از اهميت زيادي برخـوردار اسـت  ) به علت ماهيت ويژه محصوالت كشاورزي( كشاورزي 

 رابطه، با استفاده از مدلهاي مناسب كه بتواند اهداف تحقيق را تأمين كنـد حـائز اهميـت بـوده و    

  .بايستي انطباقات الزم صورت گيرد

مفهوم پيوستگي بازارها از مدل تاكاياما و جاج ، مربوط به تعادل رقابت فاصله اي در يك اقتصـاد  

در اين مدل آزمون آمـاري اخـتالف قيمـت بـين دو بـازار، فرضـيه       . نئوكالسيك گرفته شده است

پيوستگي بين بازارهـا  ) 1(راواليون م) 1(اختالف قيمت برابر هزينه حمل و نقل را آزمون مي كند

پيوستگي بلند مـدت از نظـر وي در    -2پيوستگي كوتاه مدت  -1. را به دو دسته تقسيم مي كند
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پيوستگي كوتاه مدت تغييرات قيمت بطور كامل و بالفاصله بدون هيچ وقفه اي بـه ديگـر بازارهـا    

  .منتقل مي شود

ازار در طول زمان به بازارهاي ديگـر منتقـل مـي    اما در پيوستگي بلند مدت تغيير قيمت در يك ب

وجود قانون يك قيمتي در دو بازار را با استفاده از روشهاي همگرايي و ) 5(گوردون و هانسن. شود

  .بررسي مي كنند) VECM( 1تصحيح خطاي برداري 

  

 

1- Vector Correction model. 

وسفند و بز ، گاو و گوساله و مرغ بين در اين تحقيق از آمار ماهيانه قيمت مصرف كننده گوشت گ

كه از معاونت امـور دام وزارت جهـاد كشـاورزي و     1383الي اسفند  1379دوره زماني فروردين 

همانگونـه كـه قـبالً    . سازمان بازرگاني استان كهگيلويه وبويراحمد تهيه شده، استفاده شده اسـت 

ه بودن عمده اقتصاد مردم ايـن اسـتان   عنوان شد دليل انتخاب استان كهگيلويه وبويراحمد، وابست

و هدف . به فعاليتهاي دامداري و شرايط خاص جغرافيايي منطقه و تنوع آب و هوايي آن مي باشد

عمده پي بردن به رابطه بين قيمت دام زنده و قيمت گوشت در سطح خرده فروشـي و همچنـين   

  . ند مدت مي باشدرابطه بين قيمت انواع گوشت و محصوالت زنده در كوتاه مدت و بل

  وجود دارد) بازارها(بطور كلي دو رويكرد اساسي در بررسي پيوستگي قيمتها 

  .بودن داده هاي سري هاي زماني قيمت 1ايستا -1

در صورتي كه سري هاي زماني قيمت ابستا باشند، يعني در طول زمان داراي ميانگين و واريانس ثابت 

  . را بررسي كرد) بازارها(يمتهاباشند، از دو رابطه مي توان پيوستگي ق

  

Stationary . 

  : مي باشد بصورت زير معرفي مي شود) ساكن(رابطه اول كه يك رابطه استاتيكي 

)1       (                                                                ttt ebpap ++= 21
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P1در اين رابطه 
t و ) 1(زار قيمت كاالي مورد نظر در باP2

t  2(قيمت كاالي مورد نظر در بازار شماره (

P1اما در تحقيق حاضر . مي باشد
t      قيمت خرده فروشي انواع گوشـت در سـطح خـرده فروشـي وP2

t 

، جزء ثابت تابع مي باشد كه ناشي از هزينه حمل و نقل و تفـاوت   aپارامتر . قيمت دام زنده مي باشد

باشد نشان دهنده آنست كـه هيچگونـه قابليـت     b = 0)  1(در رابطه اگر . در كيفيت كاالها مي باشد

جايگزيني بين دو كاال وجود ندارد و يا در تحقيق حاضر هيچگونـه ارتبـاطي بـين قيمـت در دو بـازار      

  .خرده فروشي و عمده فروشي وجود ندارد

يوسـتگي كامـل دو   باشد نشان دهنده پ b=1و دو بازار مستقل از همديگر مي باشند، اما در صورتيكه 

  .مي باشد) lop(بازار و وجود قانون يك قيمتي 

يكي از ايراداتي كه به مدل استاتيكي مورد نظر وارد است، مشخص كردن متغير وابسته مي باشد يعني 

به همـين  . از لحاظ اقتصادي موجود نمي باشد) 1(راه حلي جهت تشخيص متغير وابسته براس رابطه 

يناميكي زير را جهت بررسي پيوستگي بازار پيشنهاد مـي كننـد كـه صـورت     دليل اقتصاددانان مدل د

  .كلي آن به شكل زير مي باشد كه بعدها توسط دو اقتصاددان به نام انگل و گرنجر تعميم داده شد

)2        (                                          ∑ ∑
= =

−− +++=
m

j

n

i

titijtjt ePcpbaP
1 0

211

  

مي باشد، اگر عليتي مشاهده نشد ) متغير(رسي عليت بين دو قيمت بر) 2(مبناي استفاد از رابطه 

)         2(نشان دهنده آن است كه دو بازار مستقل از همديگر مي باشند، آزمون يك قيمتـي در رابطـه   

∑ ∑ =+ 1ij cb   مي باشد.  

زمـاني اقتصـاد و    به اين نتيجه رسيدند كه بيشتر سري هاي 1980اما اقتصاددانان در اوايل دهه 

هستند، يعني ميانگين و واريانس آنها در طول دوره زماني ) غيرساكن( 1بخصوص قيمت ها ناايستا

ثابت نمي باشد، و طبيعي است، تخمـين معادلهـاي رگرسـيوني بـه شـيوه مـدلهاي اسـتاتيكي و        

له مـي گـردد و نتـايج حاصـ    ) ساختگي( 2ديناميكي كه عنوان شد، منجر به رگرسيون هاي كاذب

براي بررسي روابط  3در چنين حالتي از آزمونهاي همگرايي. ارزش واقعي خود را از دست مي دهد
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بلند مدت بين متغيرها و پيوستگي قيمت اسـتفاده مـي شـود، بطـور كلـي در تحقيـق حاضـر از        

آزمون همگرايـي يوهـانس،    -آزمون همگرايي انگل و گرنجر. . . آزمونهاي ضريب همبستگي ساده

حيح خطا و آزمون عليت براي بررسي پيوستگي بازار استفاده شده كه ابتدا در ذيـل بـه   آزمون تص

  .معرفي روشهاي مذكور مي پردازيم

  

  

  

1- Non stationary  

2- Spurious Regression 

3- Co- in tegration 

  1روش ضريب همبستگي ساده  

ب همبستگي ساده بين قيمت در يكي از روشهاي اوليه براي مطالعه پيوستگي بازارها تخمين ضري

مقدار اين ضريب بين صفر و يك نـــوسان دارد، اگـر ضريب همبستگي برابر صـفر  . بازار مي باشد

باشد دو بازار مستقل از هم و ناپيوسته مي باشند و اگر برابر يـك شـود نشـان دهنـده پيوسـتگي      

  .ل زير محاسبه مي شودضريب همبستگي ساده بين قيمت دو بازار از فرمو. كامل بازارهاست

)3             (                                         

( ) ( )

( ) ( )
2

22211

2211

∑

∑
−−

−−
=

tttt

tt

PPPP

PPPP
r

  

 r :    ضريب همبستگي ساده  

P1
t  : خرده فروشي(قيمت در بازار اول (  

P2
t  : عمده فروشي يا قيمت دام زنده(قيمت در بازار دوم (  

P =مت هاميانگين قي  
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مسأله اصلي اين است كه بازارهايي كه . در استفاده از ضريب همبستگي محدوديتهايي وجود دارد

در عمل مستقل هستند ، مي توانند همبسه باشند، اگر قيمتها در هر يك از آن بازارها تحت تأثير 

  بازار سومي و يـا يك فاكتور عمومي قــــرار گيرند، 

  

Correlation Coefficient 

بـراي  . نابراين اين محدوديتها باعث مي شوند كه همبستگي ساده قيمت ها عليت را نشان ندهـد ب

مثال دو سري قيمت كه داراي روند روبه باال معني داري با توجه به فشار تورمي عمـومي، فصـلي   

بودن، غير ساكن بودن طبيعت سريهاي قيمت و يا هر عامل كلي كه يك رابطه مثبت نسبتاً بااليي 

  .باعث ايجاد تغييرات ساختگي قيمت مي شوند. بوجود آورد را

  1آزمون ريشه واحد و همگرايي

در مطالعات مبتني بر داده هاي سري زماني فرض مي شود كه داده هاي مورد مطالعه سـاكن يـا   

اين داده ها در صورتي ايستا مي باشند كه داراي ميـانگين و واريـانس ثـابتي در    . ايستا مي باشند

و تعداد كو واريانس بين هر دورة زماني آنها تنها به فاصله زماني يا وقفه بين آن . ان باشندطول زم

و بـدليل  . در غير اينصورت متغيرهاي مورد مطالعـه ناايسـتا هسـتند   . دو دوره بستگي داشته باشد

  .داراي اعتبار الزم نيستند t , Fمواجه بودن با رگراسيون كاذب آزمونهاي 

در اين تحقيق . ده از داده هاي سري زماني الزم است ايستايي متغيرها آزمون شودلذا هنگام استفا

ابتدا ايستا و غير ايستا بودن و همچنين درجه هم انباشتگي متغيرهاي مورد مطالعه بـا اسـتفاد از   

  .بررسي گرديده است  2آزمون ريشه واحد و آماده ديكي فولر افزوده

  

1- Unit Root and Cointegretion Test 

2- Augmented Dicky – Fuller 

  فولر افزوده -آزمون ديكي

Archive of SID

www.SID.ir



 212

در اين مطالعه آماده ديكي فولر افزوده براي تعيين درجه هـم انباشـتگي و ايسـتايي متغيرهـا بـه      

  .صورت زير بكار گرفته شده است

)4            (                        t

k

i

titt ePPtP +∆+++=∆ ∑
=

−−

1

1

1

1

1210

1 αααα  

در اين رابطه معيار آكائيك براي . مي باشد2αضريب تخمين زده شده  tره آماره مذكور همان آما

ديكي فولر افزوده بيشتر از  tاگر قدرمطلق آماره . تعيين وقفه بهينه مورد استفاده قرار گرفته است

وجـود ريشـه واحـد يـا غيـر سـاكن بـودن         ( H0مقدار بحراني جدول مـك كنيـون باشـد فـرض     

0: 20
=αH (1يعني . رد مي شود

tP  0(يك متغير ساكن (I در صورت قبول فرض . مي باشدH0  :

1متغير ) غيرساكن بودن(نا ايستا بودن 

tP براي ايستا كردن آن بايد آزمون را براي . تأييد مي شود

1تفاضل مرتبه اول 

tP در اين حالت اگر قدر مطلق آماره . انجام دادt     ديكي فـولر بيشـتر از مقـدار

1نتيجه مي گيريم كـه   H0بحراني جدول مك كنيون باشد با رد فرضيه 

tP    1(يـك متغيـر(I   يـا

1

tP∆  0(يك متغير(I است و با تفاضل گيري مرتبه اول ساكن شده است.  

  آزمون همگرايي

و بـه گفتـه بسـياري از    . بـه متـون اقتصـادي وارد شـد     1980تحليل همگرايي در اواسـط دهـه   

اگر دو يا چند متغير ) 1(اقتصاددانان از مهمترين پيشرفتها در مدلسازي تجربي به شمار مي رود  

شـند در  با) غيرسـاكن (كه هر يك در طول زمان داراي ميـانگين، واريـانس و كوواريـانس متغيـر     

امـا اگـر   . تخمين معادله هاي رگرسيوني به كار رونـد رگرسـيونهاي حاصـله كـاذب خواهنـد بـود      

از نظـر  . متغيرهاي مذبور همگرا باشـند مسـأله رگرسـيونهاي كـاذب ديگـر صـادق نخواهـد بـود        

ايـن مفهـوم در   . همگرايي عبارت از مطالعه ثبات روابط بلندمدت بين متغيرها مي باشـد  مفهومي،

اي تجربي بسيار مفيد است، زيرا پژوهشگران را قادر مي سازد كه وجود يك رابطه تعـادلي  تحليله

بـراي  . را ميان دو يا چند سري زماني كه خـود غيرسـاكن هسـتند پيـدا كنـد     ) ساكن(يا با ثبات 

اجتناب از حصول رگرسيونهاي كاذب برخي از كارشناسان اقتصادسنجي تفاضل گيري را به عنوان 

امـا ايـن   . يشنهاد مي كنند تا سريهاي زماني غيرساكن را به سـاكن تبـديل نماينـد   يك راه حل پ
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روش . تفاضل گيري موجب از دست رفتن خواص تعادلي و بلنـد مـدت بـين متغيرهـا مـي شـود      

همگرايي با محاسبه جزء تصحيح خطا از روابط بلند مدت و لحاظ كردن آن در معادله هـايي كـه   

د، موجب مي شود كه خواص تعادلي بلند مـدت همچنـان حفـظ    بصورت تفاضلي فرموله مي شون

  .شود

  گرنجر –روش همگرايي انگل 

طبق اين روش اگر يـك  . گرنجر استفاده شده است -در اين مطالعه از روش آزمون همگرايي انگل

رابطه تعادلي بلندمدت ساكن بين دو متغير ساكن وجود داشته باشد اين دو متغير همگرا خواهند 

نشان دهنده تعداد دفعاتي است كه يك متغير بايد تفاضل گيري شـود تـا    dگر فرض كنيم ا. بود 

اسـت بنـابراين دو    d (I( يا  dساكن شود، آنگاه گفته مي شود كه چنين متغيري همگرا از درجه 

1متغير مانند 

tP  2و

tP  كه)d(I ستند وقتي مي توانند همگرا باشند كـه يـك تركيـب خطـي     ه

21نظير 

ttt PPE β−=     بين آنها وجود داشته باشد كه درجـه همگرايـي آن كمتـر ازd  باشـد .

در ايـن  . سئوالي كه مطرح است اين است كه چگونه درجه همگرايي يك متغير را محاسبه نمائيم

براي تعيين درجه همگرايـي متغيرهـا اسـتفاده    ) ADF(ده مطالعه از آماره آزمون ديكي فولر افزو

 et) 1(بدين صورت كـه ابتـدا بـا اسـتفاده از رابطـه شـماره       ) 4-4(شده است طبق رابطه شماره 

آزمـون مـي گـردد در     etايسـتايي يـا ناايسـتايي    4(محاسبه مي شود و سپس طبق رابطه شماره 

و . تباط بلند مدت بين دو متغير تأييد مي گرددوجود همگرايي و ار. ايستا باشد etصورتيكه متغير 

در صورتيكه متغيرهاي قيمت مورد نظر در اين مطالعه داراي ارتباط بلند مدت باشـند مـي تـوان    

اما اقتصاد دانان براين عقيده اند كه اسـتفاده از  . نتيجه گرفت بازارهاي مربوطه پيوسته مي باشند

  : يتهايي مي باشدگرنجر داراي محدود -آزمون همگرايي انگل

 سبي براي پيدا كردن متغير وابسـته ، در حقيقت راه حل منا)1(تشخيص متغير وابسته در رابطه 

  .وجود ندارد) 1(در رابطه 
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. در صورتيكه بيشتر از دو متغير در مدل موجود باشند اسـتفاده از ايـن روش ممكـن نمـي باشـد     

ن متغيرها و همچنين يكسان بـودن  شايان ذكر است كه الزمه آزمون همگرايي غيرساكن بود

در صورتيكه رابطه بلند مدت براساس آزمونهاي مختلـف همگرايـي   . درجه همگرايي آنهاست

و در . تأييد نشود مي توان از آزمونهاي عليت براي بررسي رابطه بين متغيرهـا اسـتفاده كـرد   

مدل تصحيح خطـا  صورتي كه رابطه بلند مدت بين متغيرها تأييد شد مي توان با برآورد يك 

1)ECM (الزم به ذكر است در صورت وجود رابطـه  . اين رابطه را در كوتاه مدت بررسي كرد

بنـابراين در مطالعـه حاضـر بـراي     . همگرايي، آزمون عليت كارايي خود را از دست مي دهـد 

 بازارهايي كه ارتباط بلند مدت آنها تأييد شده با استفاده از روش تصحيح خطا ارتباط پويايي

 .كوتاه مدت آنها بررسي مي شود

  

1- Error correction model. 

  يح خطاي مورد استفاده حصمدل ت

  .ساختار مدل تصحيح خطاي مورد استفاده در اين مطالعه بصورت زير مي باشد

)5                (                                    tttt UPP εααα ++∆+=∆ −12

2

10

1  

11مي باشند اگر فرضيه  I)0(تغيرها داراي درجه در اين معادله تمامي م
=α   تأييد شود نشان دهنـده

112پيوستگي ضعيف كوتاه مدت است و اگر فرضيه  ==− αα      ،تأييد شـود نشـان دهنـده پيوسـتگي

  .انتقال كامل و فوري قيمت در كوتاه مدت است

   1آزمون يوهانسون) 8-4(

عدم استفاده از تفاضل گيـري   -1از جمله . گرنجر داراي مزايايي است -ت به روش انگلاين روش نسب

در صورتيكه بيش از دو متغير وجود داشته باشند هـم مـي تـوان از ايـن      -2در ايستا كردن متغيرها  

و لحاظ كردن آن در معادالتي ) ECT( 2در اين روش با محاسبه جزء تصحيح خطا. روش استفاده كرد
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ورت تفاضلي فرمول بندي مي گردند موجب مي گردد كه خـواص تعـادلي درازمـدت همچنـان     كه بص

  .بصورت زير بنا نهاده شده است VAR(3(اين روش براساس يك مدل اتورگرسيو برداري . حفظ شود

)6                    (                                                                ∑
=

− +=
k

i

titit PAP
1

ε  

  

1- Johansen  

2- Error Correction term 

3- Vector Auto Regression  

tε  بردار ستوني جمالت اخالل وtP با افزودن جمالت. بردار متغيرهاست :  

ktttktktt PPPPAPAPA −−−−−−− ,...,,,,...,, 2113221  

  :آيد رابطه زير بدست مي) 6(به دو طرف رابطه شماره 

)7                      (                                     ∑
−

=
−− ++∆=∆

1

1

k

i

tktitit PPP επδ  

راجع به تعـداد بردارهـاي هـم انباشـتگي در بـين متغيرهـا        πدراين روش با استفاده از رتبه ماتريس

) VAR(ابر تعداد متغيرهاي مـدل خـود رگرسـيوني بـرداري     بر πاگر رتبه ماتريس. قضاوت مي شود

اگر رتبه اين ماتريس برابر صفر باشـد، مـاتريس   . باشد در اين صورت تمام متغيرها هم انباشته هستند

مذكور يك ماتريس خنثي است و در اين صورت هيچگونه ارتباط بلندمدتي بين متغيرهاي مورد نظـر  

تعداد متغيرهاي ( nنشان داده مي شود كمتر از  rبه اين ماتريس كه با اگر رت. وجود ندارد Ptدر بردار  

βαπبصورت  πباشد ماتريس ) مدل مـاتريس هـم انباشـتگي اسـت كـه      βمـاتريس . خواهد بود =.

نشـان   αعناصـر  . را نشان مي دهـد  ستونهاي آن در صورت نرمال شدن روابط بلندمدت بين متغيرها

بنابراين مهمترين مرحله در اين روش يافتن . دهنده سرعت تعديل در رابطه تعادلي بلند مدت هستند

تغيـر وجـود   است گفتني است كه روش گرنجر زماني مفيد است كـه فقـط دو م   αو بردار βماتريس 

واضح است كه در غيراينصورت و با وجود چند متغير و بيش از يك رابطه هـم انباشـتگي   . داشته باشد
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براي تعيين وقفه هاي بهينه در اين روش نيز مي تـوان از معيـار   . بايد از روش يوهانسون استفاده كرد

رها بوسيله آزمونهاي همگرايي در صورتيكه رابطه بلند مدت بين متغي. آكاايك و يا شوارتز استفاده كرد

  .تأييد نشد از آزمون عليت براي بررسي رابطه بين قيمتها استفاده مي كنيم 

  آزمون عليت گرنجر

آزمون عليت گرنجر بر اين فرض است كه اطالعات مهم براي بررسي هـر متغيـر در داده هـاي سـري     

ي بررسي عليت بين قيمت هـا در دو  در آزمون گرنجر برا. زماني دوره گذشته مربوط به آن وجود دارد

  .بازار روابط زير تخمين زده مي شود

)8  (                                                     ∑ ∑
=

−− ++=
m

i

tjtjitit uPPP
1

1
211 βα  

)9                        (                               ∑ ∑
= =

−− ++=
m

i

n

j

tjtjitit uPPP
1 0

2

122 δλ  

1

tP  2و

tP   البتـه بـا ايـن    . به ترتيب قيمتهاي خرده فروشي انواع گوشت و قيمت دام زنده مـي باشـند

  .ناهميسته باشند U2tو  U1tفرض كه اجزاء اخالل 

1با مقايسه ضرايب 

tP  2و

tP چهار حالت زير ممكن است رخ دهد.  

∑نظر آماري و چنانچه از  -1 ≠ 0jβ  ∑ =0jδ   2باشد عليت يك طرفه از

tP  1به

tP مي باشد .  

∑چنانچه از نظر آماري  -2 = 0jβ   و∑ ≠ 0jδ 1باشد عليت يك طرفه از

tP  2به

tP است.  

∑اگر از نظر آماري   -3 ≠ 0jβ   و∑ ≠ 0jδباشد عليت دو طرفه مي باشد.  

∑اگر از نظر آماري  -4 =0jβ   و∑ =0jδ  باشد ، دو بازار مستقل از هم مي باشند.  

  ثنتايج و بح

دام (نتايج حاصل از محاسبة ضريب همبستگي ساده بين متغير قيمت خرده فروشي و عمـده فروشـي  

انواع گوشت نشان مي دهد كه كمترين ضريب مربوط به رابطه قيمت گوسفند زنده و قيمت مرغ ) زنده

زنده مي باشد و بيشترين ضريب كه نشان دهنده بيشترين پيوستگي مي باشـد مربـوط بـه قيمتهـاي     

بطور كلـي ضـريب مـورد نظـر نشـان      . ده فروشي گوشت گاو و گوساله و گوشت گوسفند مي باشدخر
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) 1(نتـايج حاصـله در جـدول شـماره     . انواع گوشت مـي باشـد  ) بازار(دهنده پيوستگي باال بين قيمت 

  . مشاهده  مي گردد

  

  

  

  

  ضرايب همبستگي ساده) 1(جدول 

ــت دام  قيمـــ
  زنده مرغ

قيمت خرده فروشـي  
  گوشت مرغ

قيمت دام زنده گـاو  
  و گوساله

قيمــــت خــــرده 
فروشي گوشت گاو 

  و گوساله

ــده   ــت دام زنـ قيمـ
  گوسفند وبز

قيمــــت خــــرده 
فروشــي گوشــت  

  گوسفند و بز

  انواع

قيمت خـرده فروشـي     1  92/0  99/0  91/0  90/0  85/0
  گوشت گوسفند و بز

ــده      1  92/0  93/0  86/0  77/0 ــت دام زنــ قيمــ
  )گوسفند وبز(

قيمت خـرده فروشـي         1  91/0  92/0  84/0
  گوشت گاو و 

  گوساله

قيمت دام زنده گـاو و          1  84/0  78/0
  گوساله

قيمت خـرده فروشـي             1  81/0
  گوشت مرغ

  قيمت دام زنده مرغ            1

  يافته هاي تحقيق: مĤخذ

را براي تعيين درجه همگرايـي هـر   ) ADF(آزمون ديكي فولر افزوده  –قبل از انجام آزمون همگرايي 

خالصـه شـده   ) 3(و ) 2(نتايج اين آزمون در جدول . از سري هاي زماني مورد استفاده قرار داديم يك

يـا بعبـارت   . اين نتايج نشان مي دهد تمامي سريهاي قيمتي مورد مطالعه غير ايستا مي باشند. است 

مگرايي آنها در نتيجه درجه ه. ديگر داراي ريشه واحد مي باشند و با يك بار تفاضل گيري ايستا شدند

)1(I مي باشد.  
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  )ADF(نتايج آزمون ديكي فولر افزوده ) 2(جدول 

  متغير  ADFآماره   مقادير بحراني  وقفه بهينه  درجه همگرايي

)1(I  1  1219/4-  
4875/3-  
1718/3-  

  
17/2-  

قيمت خـرده فروشـي گوشـت    
  گوسفند و بز

)0 (I  0  1219/4-  
4875/3-  
1718/3-  

ت قيمت خرده فروشـي گوشـ  (  -81/7
  D) گوسفند و بز

)1 (I  2  1249/4-  
4889/3-  
1727/3-  

قيمت خـرده فروشـي گوشـت      -82/2
  مرغ

)0 (I  0  1219/4-  
4875/3-  
1718/3-  

قيمت خرده فروشـي گوشـت   (  -91/7
  D) مرغ

)1 (I  1  1190/4-  
4862/3-  
1711/3-  

قيمت خرده فروشي گوشت گاو   -46/2
  و گوساله

)0 (I  0  1219/4-  
4875/3-  
1718/3-  

قيمت خرده فروشـي گوشـت   (  -38/5
  D) گاو و گوساله

D :دهنده تفاضل مرتبه اول هر متغير        نشان                                                       

  .هستند% 10و % 5، % 1مقادير بحراني به ترتيب از باال به پايين در سطح     

  نتايج آزمون ديكي فولر افزوده) 3( جدول 

  متغير ADFآماره   مقادير بحراني  وقفه بهينه  جه همگراييدر

)1(I  0  1190/4-  
4862/3-  
1711/3-  

  
39/2-  

  قيمت  دام زنده  گوسفند و بز

)0 (I  1  1219/4-  
4875/3-  
1718/3-  

  D) قيمت دام زنده گوسفند و بز(  -02/7

)1 (I  0  1190/4-  
4862/3-  
1711/3-  

  قيمت دام زنده گاو و گوساله  -02/3

)0 (I  0  1219/4-  
4875/3-  
1718/3-  

  D)قيمت دام زنده گاو و گوساله(  -81/8

)1 (I  2  1190/4-  
4862/3-  
1711/3-  

  قيمت دام زنده مرغ  -21/2

)0 (I  1  1219/4-  
4875/3-  
1718/3-  

  D) قيمت دام زنده مرغ(  -79/7

D :نشان دهنده تفاضل مرتبه اول  
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  هستند % 10و % 5  ،%1در سطح مقادير بحراني به ترتيب از باال به پايين 

  .وقفه بهينه براساس معيار آكاايك انتخاب شده

  گرنجر –نتايج آزمون همگرايي انگل  

آورده شده، نتايج حاكي از آن است كه بين قيمـت  ) 4(گرنجر در جدول  -نتايج آزمون همگرايي انگل

ه بلندمدتي مشـاهده نمـي   زنده گوسفند و بز و قيمت خرده فروشي گوشت آن در سطح مغازه ها رابط

دليل آن نيز تقريباً واضـح اسـت   . شود بعبارت ديگر قيمتها در دو سطح مستقل از هم ديگر مي باشند

زيرا قيمت در سطح خرده فروشي معمول قيمت مصوب سازمان بازرگاني و يا سازمانهاي وابسـته مـي   

هوايي استان دارد زيرا دو فعاليـت   باشد، ولي قيمت دام زنده معموالً بستگي به تغييرات فصلي و آب و

گوسفندداري و بز، ماهيتاً صنعتي نمي باشد و در فصول زاد و ولد دامها و وجود علوفه بـدليل فراوانـي   

دام معموالً قيمت دام زنده پايين تر مي باشد و بالعكس در فصول زمسـتان و پـاييز قيمـت دام زنـده     

هش قيمت دام زنده تأثير زيادي روي قيمـت گوشـت   روندي صعودي پيدا مي كند و اين افزايش و كا

اينگونه دامها ندارد و فقط تغييرات قيمت دام زنده باعث افزايش يا كاهش سود دريـافتي فروشـندگان   

بدين ترتيب مستقل بودن بازار در دو سطح و قيمتها منطقي . گوشت در سطح خرده فروشي مي گردد

قيمت گاو و گوساله زنده با قيمت خرده فروشي گوشت آنها و به نظر مي رسد اما در رابطه با تغييرات 

قيمت مرغ زنده و گوشت مرغ در سطح خرده فروشي وجود رابطه بلند مدت توسط آزمـون همگرايـي   

دليل آن نيز مي تواند صنعتي بودن پرواربندي گاو و گوساله و همچنين مرغ توليـدي  . تأييد مي گردد

ه گوشت گاو و گوساله و همچنين مرغ تغييرات زيـادي در فصـول   مي باشد، بعبارت ديگر ميزان عرض

كـاملتر بـه بـازار خـرده فروشـي      ) دام زنـده (مختلف سال ندارد و انتقال قيمت از سطح عمده فروشي 

. پس پيوستگي بازار و قانون يك قيمتي در اين رابطه مـورد تأييـد قـرار مـي گيـرد     . صورت  مي گيرد

كه به جز زوج قيمت دام زنده گوسفند و بز و قيمت خـرده فروشـي   همچنين نتايج حاكي از آن است 

گوشت گاو و قيمت دام زنده گوسفند و بز و قيمت خرده فروشي گوشت مرغ و قيمت دام زنده گـاو و  

گوساله و قيمت خرده فروشي گوشت مرغ در بقيه موارد ارتباط بلندمدت بين قيمـت انـواع گوشـت و    
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و قيمتها تأييد مي گردد كه از داليل عمده آن قدرت جايگزيني انـواع   قيمت دام زنده، پيوستگي بازار

  .گوشت مي باشد

  انگل و گرنجر –نتايج آزمون همگرايي ) 4(جدول  

قيمــت دام زنــده   
  مرغ

ــرده  ــت خــ قيمــ
فروشـــي گوشـــت 

  مرغ

قيمــت دام زنــده   
  گاو و گوساله

قيمت خـرده فروشـي   
  گوشت گاو و گوساله

قيمــت دام زنــده   
  گوسفند و بز

ت خرده فروشـي  قيم
  گوشت گوسفند و بز

  انواع بازار

قيمت خرده فروشـي گوشـت       -7/2  -67/3**  -55/3**  -44/3***  -41/3***
  گوسفند و بز

  )گوسفند و بز(قيمت دام زنده       -11/2  -05/3  - 1/2  -22/3***
قيمت خرده فروشي گوشت         -34/3***  -87/3**  -42/2*

  گوساله
  زنده گاو و گوساله قيمت دام          -31/2  -48/3**
قيمت خرده فروشي گوشت             -97/3**

  مرغ

  قيمت دام زنده مرغ            

  .مي باشد% 10و % 5، % 1به ترتيب معني داري در سطح *** ، ** ، * 

  يافته هاي تحقيق : مĤخذ

 -1711/3و  -4862/3و  -1190/4به ترتيـب  % 10و % 5، % 1مقادير بحراني مك كينون در سطح 

 . است 

  نسون نتايج آزمون همگرايي يوها

همانگونه كه در روش تحقيق عنوان شد يكي ديگر از آزمونهاي همگرايي، آزمون يوهانسون مي باشـد،  

كه در اين مطالعه براي بررسي ارتباط بلند مدت قيمت انواع گوشت از آن استفاده شد، نتـايج حاصـله   

  .آورده شده است) 5(در جدول شماره 

  نتايج حاصل از آزمون همگرايي يوهانسون )5(جدول شماره 
  متغيرها  r = 0  قانون يك قيمتي

Trace  Max – Eigen  
  قيمت گوشت مرغ/ قيمت مرغ زنده  2545/14**  8038/15* *  قبول
قيمت گوشـت گوسـفند و   )/ گوسفند و بز(قيمت دام زنده  5946/8  6449/8  رد

  بز
  قيمت گوشت گاو و گوساله/ زندهقيمت گاو و گوساله   1236/16**  9534/16**  قبول

  .مي باشد% 10و % 5، % 1به ترتيب معني داري در سطح *** و ** و * 

  يافته هاي تحقيق: مĤخذ
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  .مي باشد Traceبراي آماره  41/15و  04/20به ترتيب % 5و % 1مقادير بحراني در سطح 

  .مي باشد Max-Eigبراي آماره  07/14و  63/18به ترتيب % 5و % 1مقادير بحراني در سطح 

با توجه به نتايج آزمون يوهانسون مالحظه مي شود كه ارتباط بلندمدت بـين دو زوج قيمـت گوشـت    

و قيمت مرغ زنده و همچنين قيمت گوشت گاو و گوساله و قيمت گاو و گوساله زنده تأييد مـي  / مرغ 

امـا  . دو زوج تأييد مي شودشود، بعبارت ديگر پيوستگي بازار و قيمت ها و قانون يك قيمتي براي اين 

براي دو زوج قيمت گوشت گوسفند و بز و قيمت گوسفند و بز زنده، رابطه بلند مـدتي مشـاهده نمـي    

  . بعبارت ديگر قانون يك قيمتي و پيوستگي بازار تأييد نمي گردد. شود

رنجـر در  گ -همانگونه كه مالحظه مي گردد نتايج آزمون همگرايي يوهانسون با آزمون همگرايي انگـل 

  .صورتي كه دو متغير وجود داشته باشند تفاوت چنداني با هم ندارد

  ) ECM(نتايج آزمون تصحيح خطا  

همانطور كه قبالً عنوان شد به منظور بررسي ارتبـاط پويـايي كوتـاه مـدت بازارهـا در صـورت تأييـد        

آورده شده ) 6(شماره نتايج اين آزمون در جدول . همگرايي، از آزمون تصحيح و خطا استفاده مي شود

  . است

  نتايج حاصل از آزمون تصحيح خطا) 6(جدول شماره 

112 ==− αα  11 =α  بـــازار  
  قيمت گوشت گاو/ قيمت گاو و گوساله زنده  20/47*  38/324*
  قيمت گوشت مرغ/ قيمت مرغ زنده  74/8*  189/40 *
  قيمت خرده فروشي گوشت گوسفند/ شي گوشت گاوقيمت خرده فرو  78/15*  58/23 *
  قيمت خرده فروشي گوسفند و بز/ قيمت گاو و گوساله زنده  21/14*  32/26 *
  قيمت خرده فروشي گوسفند و بز/ قيمت مرغ زنده  42/26*  87/74 *
  قيمت گوسفند و بز زنده/ قيمت مرغ زنده   26/27*  55/65 *
  قيمت خرده فروشي گوشت گوساله /قيمت خرده فروشي مرغ  85/9*  32/31*
  قيمت گاو و گوساله زنده/ قيمت مرغ زنده  58/12*  98/93*
  قيمت خرده فروشي گوسفند و بز/ قيمت گوشت مرغ  52/46*  44/339*

  . است% 10و % 5، % 1به ترتيب معني داري در سطح *** و ** و * 

     .     محاسباتي آزمون والد مي باشد Fآماره مذكور آماره  -
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  يافته هاي تحقيق : مĤخذ 

زوج قيمتي كه پيوستگي بلنـد مدتشـان توسـط آزمـون      9نشان مي دهد كه از بين ) 6(نتايج جدول 

  . همگرايي تأييد شده است، در كوتاه مدت هيچگونه انتقال قيمتي بينشان وجود ندارد

ن  مي دهد بين دو بازار در صورت عدم تأييد همگرايي از آزمون عليت گرنجر استفاده شد و نتايج نشا

خرده فروشي گوشت گوسفند و بز و قيمت گوسفند و بز زنـده عليـت يـك طرفـه و از قيمـت خـرده       

  .فروشي گوشت گوسفند و بز به قيمت دام زنده  مي باشد

  ارائه پيشنهادات 

به نظر دامداران مهمترين مشكل در خصوص توليد در واحدهاي صنعتي و نيمه صـنعتي و سـنتي    -1

عدم ثبات و هماهنگي در قيمت بازار عنوان شده است و ) غداريها، پروار بنديها، گوسفند و گاوداريهامر(

ساير مشكالت و موانع توليدي عبارتند از گراني علوفه، نداشتن نقدينگي كافي، تقلبـي و پـايين بـودن    

عمـده مـواد غـذايي    لذا با توجه به آنكه محصوالت گوشتي از . كيفيت دارد، كمبود واكسن و گراني آن

پيشـنهاد مـي گـردد دولـت و     . مورد مصرف خانوار و منبع مهم درآمد بيشتر اقشار استان مي باشـند  

از جمله اين تسهيالت . ارگانهاي ذيربط تسهيالت الزم را براي دامداران و توليد كنندگان فراهم سازند

اخت طوالني ، پرداخت علوفه خصوصـاً  مي توان به ارائه وامهاي بانكي با نرخ بهره پايين و مدت بازپرد

  . در فصول زمستان با قيمتهاي دولتي و ايجاد بازار مناسب براي فروش دام، دامداران

  . ترويج و آموزش روشهاي جديد توليد مطابق با شرايط جغرافيايي -2

گران و كنترل و نظارت بر بازار فروش محصوالت گوشتي توسط سازمان بازرگاني و مقابله با واسطه -3

  . سود جويان جهت كم كردن فاصله بين بازارهاي خرده فروشي و عمده فروشي در كوتاه مدت

( تعيين قيمت مصوب فروش محصوالت دامي خصوصاً گوساله و گوسفند در سطح عمده فروشـي   -4

  . جهت جلوگيري از تضييع حقوق توليد كنندگان و عشاير) ميادين فروش دام 

مت مرغ و تخم مرغ و ساير نهادهاي صنعت مرغداري در بازار نوسان بسيار زياد با توجه به آنكه قي -5

روبرو است و مرغدار تحت شرايط عدم اطمينان و همراه با ريسك مالي زياد اقدام به توليد مي كنـد ،  
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ثبات قيمت مرغ و تعيين تضميني آن از سوي دولت به عنوان يك تكنيك مالي مي تواند در تخصيص 

دها ، برنامه ريزي با ثبات براي توليد بيشتر مرغدار و افزايش بهره وري توليد بسيار مثمر ثمر بهينه نها

عالوه بر آن ثبات سياستهاي اقتصادي دولت از جمله در واردات دان، دارو و مرغ، در اختيار قرار . باشد

غدار مي توانـد در  دادن اعتبار كافي براي سرمايه گذاري در اين صنعت و همچنين تامين نقدينگي مر

بنابراين عالوه بر تغييرات تكنولوژي فني، پارامترهاي . افزايش توليد و عملكرد در سطوح باال موثر باشد

اقتصادي، فرهنگي، مالي و بازاريابي براي بهبود وضعيت توليد صنعت مرغداري خروج از ركود آن الزم 

ير باشد در پايان با توجه به يافته هاي مجري است و لذا تغييرات در اين صنعت بايد همه جانبه و فراگ

طرح و هنمكاران ، عناوين تحقيقاتي ذيـل را در راسـتاي طـرح حاضـر بـراي شـناخت بهتـر صـنعت         

  . مرغداري و حل معضالت آن در سطوح كشور ، استان و منطقه پيشنهاد مي گردد

  . بررسي اقتصادي توليد در قالب تعاونيها-1

  . عتبار مالي و مرغداري و گاوداري و گوسفنداريها در سطح استانبررسي ساختار بازار ا-2

بررسي اقتصادي آموزشهاي ارائه شده در افزايش توليد و بهره وري واحدهاي پرواربندي گوسـاله و  -3

  . گوسفند 

در ... ) دان ، دارو ، واكسـن و  ( بررسي ساختار بـازار و بـازار رسـاني نهادهـاي صـنعت مرغـداري        -4

  . عاوني و خصوصي بخشهاي ت

بررسي عوامل موثر بر توليـد گـاو گوشـتي در شـرايط مختلـف منطقـه اي در بخشـهاي تعـاوني و         -5

  . خصوصي 

  بررسي و مقايسه كارايي توليد كنندگان صنعتي و سنتي صنعت پرواربنديهاي تعاوني و خصوصي  -6

  . عاوني و خصوصي بررسي نقش سياستهاي اقتصادي دولت در رونق و ركود صنعت مرغداري ت-7

  . بررسي وضعيت ضايعات در مرغداريهاي تعاوني و خصوصي -8
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