Archive of SID

بررسی همگرایی فصلی فضایی قیمت؛ مطالعه موردی قیمت انواع گوشت مرغ،
گوسفند و گاو در دو استان فارس و اصفهان

دکتر مسعود فهرستی ثانی* ،استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان
دکتر احمد فتاحی اردکانی ،استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان
محمد هاشمی شیری ،دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان
پست الکترونیکmfehresti@ardakan.ac.ir:

چکیده
بررسی رفتار فصلی قیمت یک کاال در مکانهای مختلف ،در شناخت صحیح عوامل موثر بر آن ،کمک قابل مالحظهای
میکند .از این رو تعیین روابط فصلی و تجزیه و تحلیل آن ،میتواند سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی را در تنظی و
اجرای مناسب سیاستهای خویش یاری رساند.بدین منظور در مطالعه حاضربا استفاده از دادههای فصلی قیمت انواع
گوشت مرغ ،گوسفند و گاو در دو استان فارس و اصفهان ،بین سالهای  1981تا  1932بهبررسی رفتار فصلی و همگرایی
فصلی فضایی (مکانی) قیمت انواع گوشت مرغ  ،گوسفند وگاو در دو استان فارس و اصفهان پرداخته شد .بر این اساس
ابتدا با بهکارگیری روش HEGYریشههای فصلی انواع قیمت تعیین و سپس در هر ریشه همگرایی فصلی و نحوه ارتباط
قیمتها برپایه آزمون علیت بررسی شد.نتایج بیانگر عدم وجود ارتباط قیمتی گوشت مرغ در دواستان بوده و بازارفاقد
همگرایی فصلی در این سری قیمتی است.همچنین ارتباط قیمت گوشت گوسفند در فراوانی ششماهه ،از سمت بازار
اصفهان به بازار فارس است و رفتار بین بازاری در سری مورد نظر دارای همگرایی فصلی است .در خصوص قیمت گوشت
گاو در هر سه فراوانی صفر ،ششماهه و سهماهه ،ارتباط یک طرفه از سمت بازار اصفهان به بازار فارس مشاهده میشود و
رفتار بازاری حاک در فراونی مورد نظر دارای همگرایی فصلی است .بهطوری کلی در بازار گوشت مرغ و گوشت گاو دو
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استان ،سریهای ق یمت به طور فصلی همگرا نیستند .بنابراین اتخاذ سیاست بازاری یکسان در دو بازار ،نتایج متفاوتی را
به دنبال خواهد داشت.

کلید واژهها :ریشه واحد فصلی،آزمون علیت ،همگرایی فصلی فضایی.

-1مقدمه
جهت برررسی رفتارهای حاکم بر روابط بین بازاری،توجه به ماهیت فصلی این رف تارها به خصوص در بخش کشاورزی از
اهمیت زیادی برخوردار است چراکه بیشترین اثرپذیری ناشی از نوسانات رفتارهای فصلی در بخش کشاورزی رخ میدهد.
تجزیه و تحلیل رفتار فصلی موجود در سریهای زمانی اقتصادی ،یکی از پیش نیازهای الزم برای انتخاب مطلوب و اجرای
استراتژیهای صحیح و سیاست گذاری مناسب در اقتصاد است .وجود روابط فصلی در پیوستگی بازار قیمت انواع گوشت بر
تقاضا و عرضه موثر بوده و می تواند بر روابط بازاری اثرگذار باشد .مسأله پیوستگی مکانی به شرایطی اطالق میشود که طی
آن تغییر قیمت در یک بازار در کوتاه مدت یا بلندمدت ،به طور جزیی یا کلی ،به بازار دیگر منتقل شود ( دشتی و
همکاران.[1])1934،
قیمت ها ،از نظر اقتصادی ،نقش راهنما برای اتخاذ تصمیمات تولیدی و مصرفی ایفا میکنند (چیذری و نعمتی-7])1931،
[ .در صورتی که دو یا چند سری زمانی قیمت در یک یا چند بازار ،همگرایی فصلی داشته باشند بیانگر آن است که بازار یا
بازارهای مورد بررسی از کارایی آربیتراژ1برخوردار است و فعالیت های تجاری از قیمت کاالهای مختلف که توسط تولید-
کنندگان در بازار به فروش میرسد تمایل به یکنواختی دارد .در صورت وجود همگرایی فصلی بین سریهای قیمت میتوان
در بازارهای درگیر ،سیاست یکسان اتخاذ کرد .در بازار همگرا ،قیمت کاالها تمایل به یکنواختی دارد و وجود اطالعات ناقص
که یکی از ویژگیهای بازار است موجب ناکارآمدی آن شده و به تفاوت قیمتها در بازارهای مختلف و در محدوده یک
کاالی مشخص منجر میشود(کازرونی و همکاران .[9])1939،در بسیاری از مطالعات در مدلسازی نوسانات فصلی بهجای
آزمون رفتار فصلی ،از روش فصلیزدایی و روش متغیرهای موهومی فصلی استفاده شده است .در روش فصلیزدایی به علت
امکان از بین رفتن اطالعات ارزشمند درون سریزمانی مورد انتقاد قرار گرفت .قیسلزو پرون [5])1339(7به وضوح نشان
دادند که فیلترهای فصلیزدایی ممکن است توان آزمون ریشهواحد را در سریهای زمانی فصلیزدایی شده را به شدت
کاهش دهند .وارد کردن متغیر موهومی فصلی نیز اگرچه برای توصیف نمودن و دادن اطالعات بیشتر درباره نوسانهای
فصلی و اثر رفتار فصلی بر متغیر وابسته میباشد ،فرض میکنند که فقط رفتار فصلی قطعی وجود دارد که احتماالً تقریب
ضعیفی از رفتار تصادفی ناپایا خواهد بود ،چرا که بهنظر میرسد نوسانات فصلی در بسیاری از سریهای زمانی در طول
زمان ،بهطور تصادفی تغییر میکند و لذا احتماالً قطعی نیست .قیسلزوهمکاران[1])1335(9وابیزینگ[6])1335(5نشان
دادندکه تحمیل الگوی فصلی قطعی بریک دوره زمانی چه از راه متغیرهای موهومی وچه از راه کاربردتعدیل فصلی بهطور
1

Arbitrage
Ghyselsand Perron
3
Ghyselset al
4
Abeysingue
2
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جدی منجر به مسئله خطای تصریح میشود .بولیوومیرون ،[2])1339(1نشان دادندکه تصریح والگوسازی اثرگذاری فصلی
تصادفی به صورت قطعی وبالعکس تصادفی پنداشتن اثرگذاری فصلی قطعی،منجربه ایجاد خطای تصریح و از دست رفتن
بخشی ازاطالعات درونی سری میشود ولذا پیشنهاد میکنند که پیش از مدلسازی دادههای سری زمانی فصلی ،ماهیت
مؤلفه فصلی با استفاده ازآزمونهای ریشه واحدفصلی شناسایی شد .هرچند روشهای مختلفی در مدلسازی رفتار فصلی
سریهای زمانی وجود دارد لیکن به نظر می رسد آزمون  HEGYکه توسط هلبرگ ،انگل ،گرنجر و یو[4])1334(7ارائه
شد ،بر سایر روش ها برتری دارد .در این مطالعه جهت بررسی رفتار فصلی قیمت انواع گوشت و نیز بررسی روابط بازاری به
ترتیب از آزمون  HEGYو آزمون علیت گرنجر استفاده شد .به طور تجربی مطالعات خارجی مختلفی به بررسی رفتار
فصلی سریهای زمانی پرداخته اند .گورل و تیریکاگل ،[3])7417(9به بررسی الگوی فصلی پنج سری ازتولیدات صنعتی
ترکیه در خالل دوره  1322:1تا  7444:5و با استفاده از آزمون  HEGYپرداختند .نتایج نشان داد که در سری مورد
بررسی هم رفتار قطعی-تصادفی فصلی و هم نامانایی تصادفی وجود دارد .تیلور ، [14])1334( 5نیز در پژوهشی به آزمون
ریشههای فصلی در سری های زمانی تک متغیره و همچنین گسترش جداول مقادیر بحرانی بیلیو و مایرون پرداخت.
تیلور (،[11])7447در مطالعهای دریک دوره بلندمدت (144سال) نظریه برابری قدرت خرید در  16کشورصنعتی با استفاده
از آزمون ریشه واحد حداقل مربعات تعمیم یافته دیکی فولر1DF-GLSرابررسی کرد .نتایج نشان داد در  11کشوراز 16
کشور مورد بررسی ،فرضیه صفر وجود ریشه واحد در نرخ حقیقی ارز قابل رد است .اُسبورن و همکاران ،[17])1333(6به
بررسی تولید صنعتی در بخشهای مهم اقتصاد آلمان ،فرانسه و بریتانیا به صورت فصلی پرداختند .نتایج داللت بر رابطه
فصلی بسیار قوی بود ،بهطوری که بیش از  44درصد از تغییرات رشد ماهانه را می توان به تغییرات فصلی نسبت داد.
آندراد و همکاران ،[19])1333( 2به توسعه آزمون  HEGYبرای دادههای روزانه و کاربرد آن برای شاخص بازار سهام
روزانه بریتانیا و ایاالت متحده پرداختند .نتایج حاکی از رد وجود ریشه واحد روزانه در هر دو بازار است .تاسون4
( ،[15])7444به تجزیه و تحلیل ریشه واحد فصلی از طریق آزمون  HEGYدر حضور شکست ساختاری خارجی براساس
تجزیه و تحلیل روی روابط تقاضای پول در اقتصاد ترکیه پرداخت .نتایج نشان داد که ریشه واحد فصلی در تعدیل کننده
تولید ناخالص داخلی ،نقدینگی واقعی( )M2و متغیر تورم مورد انتظاری ظاهر میشود ،درحالی که ریشههای واحد فصلی در
فراوانی ساالنه جهت توازن حجم پول واقعی( ،)M1زمانی که احتمال تغییرات ساختاری در یک فصل یا بیشتر در نظر
گرفته شود ناپدید میشوند .مطالعات انجام گرفته در داخل کشور که ماهیت رفتار فصلی را در بررسی یا پیشبینی های
انجام گرفته خود ،مورد توجه قرار دادهاند بسیار محدود است .از جمله این مطالعات میتوان به مطالعه رفیعی و همکاران
1

Beaulieu and Miron
Hylleberg, Engle, Granger, and Yoo
3
Güreland Tiryakioğlu
4
Taylor
5
Dicky FullerGeneralised Least Squares
6
Osbornet al
7
Andrade et al
8
Tasseven
2
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( [11])1931با عنوان بررسی یکپارچگی مکانی بازار ماهیان استخوانی دریای شمال؛ کاربردی از رهیافت همگرایی فصلی
دادههای ماهیانه ،که با هدف بررسی یکپارچگی مکانی و بررسی قانون قیمت 1واحد برروی قیمت انواع ماهیان استخوانی
دریایی بین دو استان گیالن و مازندران طی  174ماه صورت گرفت ،اشاره کرد .نتایج پژوهش مذکور نشان داد که همگرایی
فصلی در بازار انواع ماهیان وجود داشته و بازارهای مکانی در دو استان از قانون قیمت واحد پیروی میکنند.در مطالعهای
دیگر زاهدیان تجنکی و همکاران( ،[16])1937با عنوان کاربرد آزمون ریشه واحد فصلی در پیشبینی سریهای زمانی؛
بررسی موردی قیمت خردهفروشی گروه کاالیی گوشت در ایران ،با توجه به ماهیت فصلی دادههای قیمت خرده فروشی
انواع گوشت به تعیین ریشه واحدهای این دادهها و استفاده از فیلترهای تفاضلگیری در هر یک از فراوانیهای فصلی به
صورت جداگانه در کار خود پرداختند .قهرمانزاده و رشید قلم(،[12])1935در پژوهشی با عنوان تدوین الگوی پیش بینی
قیمت فصلی انواع گوشت در ایران ؛کاربرد مدل خود توضیحی دورهای ( ،7)PARبه پیش بینی قیمت سه ماهانه انواع
گوشت مرغ ،گاو و گوسفند پرداختند .آنها در مطالعه خود بهمنظور تعیین ریشه واحدهای فصلی و ایستا سازی دادهها از
آزمون  HEGYو جهت تدوین الگوی پیشبینی از الگوی  ARIMA9استفاده کردند.
-2مبانی نظری تحقیق
اغلب سریهای زمانی اقتصادی متشکل از چهار مؤلفه روند ،5تغییرات فصلی ،1حرکتهای چرخه ای6و یک جزء نامنظم
تصادفی2هستند .مؤلفه روند نشان دهنده حرکت افزایشی یا کاهشی متغیردرطول زمان است و می تواند ناشی از تغییر در
درآمد ،فناوری و سلیقه مصرفکننده باشد .حرکتهای چرخهای ،درواقع مربوط به حرکت چرخههای تجاری وتکراری
اقتصادی درطول سال های طوالنی مختلف است .درحالی که مؤلفه تغییرات فصلی مربوط به نوسان تکراری سری درطول
سال می شود .عالوه براین ،رفتاریک سری زمانی اقتصادی ممکن است تحت تأثیر شوکهای نامنظم تصادفی ناشی از
رویدادهای غیرعادی مانند جنگ ،بحرانهای مالی و قحطی قرار گیرد(زاهدیان تجنکی و همکاران .[16])1937:حرکتهای
چرخشی سریهای زمانی بهطور معمول درسریهای کوتاه مدت رخ نمیدهند و لذا یکسری زمانی ( ) میتواند تابعی
ازسه مؤلفه روندزمانی ( ) ،تغییرات فصلی ( )وجزء نامنظم تصادفی ( )باشد که به صورت جمعپذیر
تعریف شود( لیم و مکالر .[14]4)7444،مؤلفه
باشد و یا شکل حاصل ضربی
فصلی یک بخش درونی دادههای اقتصادی است و یک حرکت بین زمانی نظامیافته (سیستماتیک) و نه به ناچار منظم است
که ناشی از تغییر آب و هوا ،تقویم و زمانهای خاص تصمیمگیریهای عوامل اقتصادی بر تولید و مصرف است .این
1

Law of One Price

2

Periodic Autoregressive
Autoregressive Moving Average

3
4

5

Seasonal variation
Cyclical movement
7
stochastic irregular component
6

Lim&Mcaleer
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تصمیمگیریها تحت تأثیر انتظارها ،ترجیحها و فناوریهای تولید موجود در اقتصاد است .اگر الگوی فصلی در طول زمان
ثابت باشد ،آن را فرآیند فصلی قطعی و اگر الگوی فصلی در طول زمان تغییر کند ،آن را فرآیند فصلی تصادفی مینامند-
(دارنه و دایبولت.[13]1)7447 ،
یک روند تصادفی به عنوان یک فرایند ریشه واحد معروف است .مشابه آن ،یک مولفه فصلی تصادفی را ،یک فرایند ریشه
واحد فصلی یا فرایند فصلی تصادفی ناایستا نامیدهاند(قیسلز و آزبورن .[74]7)7441 ،از آنجایی که اکثر سریهای زمانی
اقتصادی ،دارای روند تصادفی و یا فرایند فصلی تصادفی ناایستا9هستند (بولیو و مایرن ،[2])1339 ،ادبیات موضوع بیشتر بر
روی تحلیل این فرایندها متمرکز شدهاست .هیلبرگ و همکاران ] [4])1334([HEGYبرای اولین بار بهطور رسمی اقدام
به آزمون خصوصیات یک سری زمانی فصلی شامل روند تصادفی و فصلی تصادفی ،کردند.
به طورکلی سه نوع فرایندفصلی برای سریهای زمانی وجود دارد(به طور مثال داده های سه ماهه یا

=(.) sدارنه و

دیبولت.[13])7447،
روند فصلی قطعی :معمولترین تعریف ،مدل با وجود متغیرهای موهومی فصلی میباشد .روند فصلی کامال قطعی در طول
زمان تغییر نخواهد کرد و به صورت زیر تعریف خواهد شد (رابطه .)1

() 1

متغیر موهومی فصلی s ،نشان دهنده هر فصل و

نشان دهنده فرایند نوفه سفید 5است .این فرایند کامالً قابل پیش-

بینی است ،چرا که عوامل ایجاد تغییرات فصلی این دامی به طور مستقیم قابل تشخیص اند .در واقع الگوی متغیرهای
مجازی برای توضیح رفتارفصلی پایدار و ثابت درطول زمان بهکار برده میشود.
روند فصلی تصادفی ایستا :روند فصلی ایستا میتواند توسط رابطه ()7شکل گیرد.

i.i.d (0,

() 7

with

جزء ثابت بوده که
خارج ازدایره واحد قرار دارند،
 ،)Bهمه ریشههای=0
عملگر وقفهای (
میتواند شامل مجموعه ای از متغیرهای روندزمانی ،عرض از مبدا و متغیرهای موهومی مربوط به اثرگذاری فصلی قطعی
باشد .مشخصه این نوع فرایند فصلی درسری ،داشتن نقاط اوج در فراوانیهای فصلی است.

1

Darne&Diebolt
Ghysels and Osborn
3
No Stationary
4
White noise process.
2
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روند فصلی تصادفی غیرایستا :یک روند تصادفی غیرایستا میتواند توسط رابطه ( )9شکل گیرد ،به طوریکه اگر دست کم
داخل دایره واحد قرار داشته باشد .به عبارتی سری زمانی حداقل در یکی از
یک ریشه از ریشههای معادله =0
فراوانی های فصلی همگرا از درجه یک است.

i.i.d (0,

() 9

with

این فرایند فصلی همگرا ،دارای حافظه بلندمدت بوده به این معنی که بروز هرگونه شوک که منجر به اثرگذاری طوالنی
مدت بر رفتار فصلی الگو خواهد شد.
-9مواد و روش
در مطالعه حاضر به منظور بررسی وجود همگرایی بین بازارها ،با در نظر گرفتن رفتار فصلی ،تعیین ریشه واحدهای فصلی و
غیرفصلی و ایستا سازی آن با استفاده از تفاضل گیری متناسب در هر فراوانی و نیز به منظور تعیین وجود قانون قیمت واحد
و اثرگذاری های قیمتی و تعیین جهت این اثرگذاری به لحاظ قدرت بازاری و مشخص نمودن رهبری بازار به ترتیب از
آزمونهای  HEGYو علیت گرنجر استفاده شد .در ادامه هریک از این آزمونها تشریح میشود.
 -1-9آزمون ریشه واحد فصلی
هلبرگ و همکاران( ،[4])1334با استفاده از چارچوب آزمون دیکیفولر روشی برای آزمون ریشه واحد فصلی و غیر فصلی
ایجاد میشود .جهت
به طور جداگانه توسعه دادند .سری توسط یک فرایند خودرگرسیونی کلی
تشخیص ریشه واحد در فراوانی صفر و فراوانی فصلی باید چند جمله ای خود رگرسیونی را بر پایه اصل الگرانژ باز نویسی
کرد(رابطه .)5

() 5

=

که در آن

=،

،

،

یک پسماند است که ریشه های آن خارج از دایره واحد قرار گرفته و
است که می توان رابطه آن را به شکل رابطه ( )1نوشت.

() 1
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اگر چند جملهای
میآید.

برای دادههای فصلی ( )s=4حول ریشههای

و

بسط داده شود رابطه ( )6بدست

() 6

،
= ،
به منظور امکان برآورد معادالت
باید در رابطه ( )6جایگزین کرد .سپس رابطه بهدست آمده در معادله خود رگرسیون
رگرسیون کمکی به شکل رابطه ( )2بهدست میآید.

را

و
قرار داده و

() 2
که در آن

ریشه واحد در فراوانی صفر را نگه داشته و ریشه واحد فصلی را از بین میبرد ،این در حالی است که سری
سری
ریشه واحد شش ماهه (نیم ساالنه) را نگه داشته و ریشه ها را در فراوانی صفر و ساالنه از بین میبرد .از دیگر سو سری
را نگه داشته و ریشه ها را در سایر فراوانی ها از بین میبرد .جهت آزمون ریشههای واحد
ریشههای مزدوج مرکب و
برآورد شده ،سپس معنی داری
فصلی وغیرفصلی ،ابتدا معادله فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
پارامترهای به شرح زیر آزمون میشود.
برای فراوانی صفر؛از آماره تست یک طرفه برای آزمون فرضیه عدم در برابر فرضیه مقابل آزمون میشود
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اگر محاسباتی بیشتر از جدول باشد ،فرضیه عدم رد نمیشود و سری قیمت دارای یک ریشه واحد صفر است.
برای فراونی نیز از آماره تست یک طرفه برای آزمون فرضیه عدم در برابر فرضیه مقابل آزمون استفاده میشود.

جدول باشد ،فرضیه عدم رد نمی شود و سری مربوطه دارای یک ریشه واحد در فراوانی شش

اگر محاسباتی بیشتر از
ماهه( ) است.
برای فراوانی فصلی:از آماره برای آزمون فرضیه عدم در برابر فرضیه مقابل به شکل زیر استفاده میشود.

اگر

محاسباتی کوچکتر از

جدول باشد فرضیه عدم رد نمیشود و سری زمانی دارای یک فراوانی ساالنه ( ) است.

در نهایت پس از تعیین ریشههای فصلی از طریق آزمونهای فوق جهت بررسی همگرایی در ریشههای فصـلی موجـود ،بایـد
تمام ریشههای موجودبه جز ریشه مورد مطالعه از طریق فیلترهای تفاضلی به صورت جدول ( )1ازبین رود.

جدول  :1فیلتر های الزم در ریشه واحد های موجود
نوع آزمون

فراوانی

فیلتر های الزم

آزمون :t
آزمون :t

شش ماهه

آزمون :f

آزمون علیت گرنجر

سه ماهه

1

پس از استفاده از فیلترهای مورد نیاز جهت بررسی اثرگذاری ،اثرپذیری و یا عدم تأثیرگذاری قیمتی در جفت سری قیمت-
های موجود از آزمون علیتگرنجر در وقفه بهینه و به صورت معادالت ( )4و ( )3استفاده شد ( و جفت قیمت انواع
مقادیر وقفههای متناظر قیمتی می باشند).
و
گوشت در دو استان مورد بررسی و

1

Granger Causality Test
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() 4

() 3
معادالت( )4و ( )3به صورت زیر تفسیر میگردد.
بوده و از نظر آماری معنی دار باشند ،در این صورت اثر قیمتی از به است.
و
اگر
باشد ،در این صورت اثر قیمتی از به است.
و
اگر
باشد ،در این صورت اثر قیمتی دو طرفه است.
و
اگر
باشد ،جفت قیمت های مورد بررسی بر یک دیگر اثر گذار نبوده و دو بازار در سری مورد
و
اگر و
بررسی مستقل عمل میکنند.
معناداری روابط فوق از طریق آماره

قابل آزمون میباشد.

و

در معادالت فوق طول وقفه را نشان میدهد .تعیین

طول وقفه از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است بین دو سری ،در وقفههای کوتاه رابطهای وجود نداشته باشد ولی با
وقفههای طوالنیتر بین آن ها رابطه علیت بوجود آید .به منظور تعیین وقفه بهینه جهت جلوگیری از این خطا یک رابطه
برای
نظاممند وجود دارد(گرنجر  .[71])1363این روش که ترکیبی از علیت گرنجر و پیش بینی خطای نهایی
تعیین طول وقفه بهینه هر متغیر ترکیبی استفاده بکار گرفته میشود .برای انجام این کار ابتدا هر متغیر بر وقفههای خود
با توجه به رابطه ( )14تعیین میشود.
برآورد و مقدار

()14

/

اندازه نمونه و طول وقفه است .انتخاب طول وقفه طبق رگرسیون برازش شده بر روی وقفههای خود براساس کمترین
انتخاب میشود.سپس وقفههای متغیر دیگر به عنوان متغیر مستقل در کنار وقفههای بهینه انتخاب شده مدل اول
در مدل رگرسیونی جدید انتخاب میشود .کمترین مقدار
قرار میگیرد .طول وقفه بهینه بر اساس کمترین
انتخاب شده در مدل جدید براساس رابطه ( )11تعیین میشود.

()11
وقفه بهینه متغیر اول( ) و وقفه بهینه متغیر دوم ( )در رابطه معادالتی گرنجر میباشد.
در بررسیهای صورت گرفته در این مطالعه با استفاده از دو نرم  Eviews9و shazam9استفاده شده است.
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 -4نتایج و یافته های پژوهش
استان فارس براساس آمار نامه کشاورزی در سال  ،1937به عنوان اولین تولیدکننده گوشت قرمز کشور واستان اصفهان بـه
عنوان دومین تولیدکننده گوشت مرغ در کشور معرفی می شود .نقش دو استان فارس و اصفهان در تأمین انواع گوشت و نیز
روابط بازاری موجود بین دو استان ،از جمله دالیل انتخاب این دو بازار در مطالعـه حاضـر اسـت .دادههـای مـورد اسـتفاده،
قیمت گوشت گوسفند ،گاو و مرغ در بازار آزاد در این دو استان است .
روند قیمت فصلی انواع گوشت در دو استان فارس و اصفهان بین سالهای 1946تا سال  1937در نمودارهـای  1و  7نشـان
داده شده است.

نمودار :1روند قیمت انواع گوشت در استان فارس
همانطور که در نمودار ( )1مشاهد میشود در مورد قیمت مرغ تا سال  1946روند ثابت وجود دارد اما از سال  1946به بعد
افزایش قابل توجه قیمت مشاهده میشود .در خصوص قیمت گوشت گاو و گوسفند در طول سالهای مورد بررسی روند
افزایشی دیده میشود .اما این افزایش از سال  1946به بعد انفجاری بوده است .نکته دیگر اینکه از اواسط سال 1946تا
اوایل سال  1931افزایش شکاف بین قیمت گوشت گوسفند و قیمت گوشت گاو مالحظه میشود.

نمودار :2روند قیمت انواع گوشت در استان اصفهان
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همانگونه که در نمودار( )7مشاهده میشود ،روند ثابت در م ورد قیمت گوشت مرغ وجود دارد و از اواخر سال  1941این
روند با افزایش قیمت همراه بود .در مورد قیمت گوشت گاو و گوسفند روند افزایشی وجود دارد و این روند در سال 1946
یکباره افزایش چشمگیری داشته است .آزمون  HEGYبا در نظر گرفتن عرض از مبدأ ،متغیر مجازی فصلی و روند بر روی
سری قیمتی انواع گوشت در بازار دو استان فارس و اصفهان صورت گرفت و نتایج این آزمون در جدول ()7و جدول( )9آمده
است.

جدول  :2آزمون  HEGYدر قیمت انواع گوشت گاو ،مرغ و گوسفند در استان فارس
فراوانی

نوع آزمون
آزمون :t
آزمون :t
آزمون :f

گوشت گاو

گوشت گوسفند

-1/

-4/

شش ماهه

-5/425

-6/119

سه ماهه

19/765

95/491

گوشت مرغ

حدود بحرانی

4/

-9/21

-7/

-9/44

14/332

6/11

* فرض وجود ریشه واحد در سطح  1درصد پذیرفته می شود

نتایج جدول( )7نشان می دهد که قیمت گوشت گاو و گوسفند در استان فارس فقط در فراوانی صفر دارای ریشه واحد است
است .اما در مورد قیمت مرغ عالوه بر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر،
و فیلتر مورد نیاز برای ایستا سازی آن
ریشه واحد شش ماهه نیز دیده میشود .فیلترهای مورد نیاز جهت ایستا سازی آن در این فراوانی ها به ترتیب
است.
و

جدول :9آزمون  HEGYدر قیمت انواع گوشت گاو ،مرغ و گوسفند در استان اصفهان
فراوانی

نوع آزمون
آزمون

:t

آزمون

:t

آزمون:f

گوشت گاو

گوشت گوسفند

گوشت مرغ

حدود بحرانی

-1/

-4/

4/

-9/21

ششماهه

-7/

-9/547

-7/

-9/44

سه ماهه

1/

3/714

3/595

6/11

* فرض وجود ریشه واحد در سطح  1درصد پذیرفته می شود.

نتایج جدول()9نشان می دهد که قیمت گوشت گاو در استان اصفهان داری هر سه فراوانی صفر ،شش ماهه و سه ماهه
است .قیمت گوشت گوسفند در
و
،
است .فیلترهای الزم برای ایستا سازی آن به ترتیب
امکان
این استان در فراوانی صفر دارای ر یشه واحد است .ایستا سازی مورد نیاز در این ریشه با استفاده از فیلتر
پذیر است .قیمت گوشت مرغ این استان در فراوانی صفر و شش ماهه دارای ریشه واحد است و بهمنظور مانا کردن آن از
به ترتیب در فراوانی های موجود استفاده میشود.
و
فیلترهای تفاضلگیری
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پس از بررسی ایستایی دادهها در هریک از فراوانیهای مورد بررسی ،به منظور مطالعه روابط بازاری و قانون قیمت واحد،
ابتدا در جفت سری قیمت های موجود ،ریشه واحد در فراوانی مورد نظر نگه داشته شده و سپس سایر ریشهها در فراوانی-
های دیگر از طریق فیلترهای مورد نیاز ایستا شد .به عنوان مثال بهمنظور بررسی همگرایی فصلی در قیمت گوشت گاو در
دو استان فارس و اصفهان در فراوانی صفر ،ریشه واحد در فراوانی صفر جفت قیمت گوشت گاو نگه داشته شده و سایر
ریشهها درفراوانیها دیگر ،در فیلتر مورد نیاز ضرب شد .سپس بررسی همگرایی بازاری و اثرگذاری ،اثرپذیری و یا عدم وجود
تأثیر قیمتی بین بازارهای این دو استان با توجه به وقفه بهینه که توسط آماره آکائیک مشخص میشود توسط آزمون علیت
گرنجر بررسی شد .نتایج آزمون علیت گرنجردر ریشه های موجود به تفکیک انواع گوشت برای دو بازار اصفهان و فارس در
جدول  5نشان داده شده است.

جدول  :4آزمون علیت گرنجر در ریشه موجود قیمت انواع گوشت
نوع
گوشت

فرضیه صفر

مرغ
گوسفند

=0

قیمت گوشت مرغ فارس ،بر قیمت گوشت مرغ اصفهان اثر ندارد.

(4/71)4/61

(4/91 )4/12

-

قیمت گوشت گوسفند مرغ  ،بر قیمت گوشت مرغ فارس اثر ندارد.

(4/41)4/12

(4/77 )4/69

-

قیمت گوشت گوسفند فارس ،بر قیمت گوشت گوسفند اصفهان اثر ندارد.

(4/17×14-5 )4/33

-

-

-

-

(3/41 )4/46

(4/71)4/65

(56/ )4/44

(141/ 1)4/44

قیمت گوشت گوسفند اصفهان ،بر قیمت گوشت گوسفند فارس اثر ندارد.
گاو

=0

قیمت گوشت گاو فارس ،بر قیمت گوشت گاو اصفهان اثر ندارد.
قیمت گوشت گاو اصفهان ،بر قیمت گوشت گاو فارس اثر ندارد.

()4/49

5/

(9/93)4/14
()4/44

77/

* فرض صفر رد میشود .اعداد داخل جدول مقدار آماره والد و اعداد داخل پرانتز میزان p-valueرا نشان می دهد.

معنادار شدن ضرایب موجود در معادالت گرنجر به معنای رد فرضیه صفر و وجود حداقل یک ارتباط بین سری قیمتی
است .در واقع می توان گفت که در فراوانی صفر ،بین بازار مرغ هیچ ارتباط قیمتی وجود ندارد و در این فراوانی سری قیمتی
گوشت مرغ فاقد همگرایی فصلی است .اما در بازارگوشت گوسفند و گاو یک ارتباط بازاری از سمت بازار استان اصفهان بر
بازار استان فارس حاکم است و درواقع در دو استان فارس و اصفهان در فراوانی صفر بازار قیمتی گوشت گاو و گوسفند
همگرایی فصلی وجود دارد .در فراوانی نیم ساالنه یا شش ماهه نیز ارتباط بازاری بین بازار گوشت مرغ دو استان وجود ندارد
و بازار قیمتی گوشت مرغ در این فراوانی فاقد همگرایی فصلی است .لیکندر بازار گوشت گاو ارتباط یک سویه از سمت
استان اصفهان به سمت استان فارس وجود دارد و بازار در این سری قیمتی و در ریشه مورد بررسی دارای همگرایی فصلی
است .در مورد فراوانی سه ماهه ارتباط بازاری موجود در قیمت گوشت گاو از سمت بازار استان اصفهان به فارس بوده و
ارتباط یک طرفه میباشد و بازار این سری قیمتی از همگرایی فصلی برخوردار است.

 -3نتیجه گیری و پیشنهادات
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از آنجا که جمعیت دام (گوسفند) استان فارس براساس آمار در آخرین سال مورد تحقیق یعنی سال  1937در حدود
 949411444رأس و جمعیت دامی (گوسفند) در استان اصفهان 119315444رأس اعالم شده است ،انتظار میرود که
باتوجه به جمعیت دام بیش از دوبرابری در است ان فارس نسبت به استان اصفهان ،ارتباط قیمتی از سمت فارس به اصفهان
باشد .اما نتایج پژوهش حاضر عکس این انتظار را نشان داد .در واقع تحلیل مذکور بدون در نظر گرفتن تعداد کشتار دام در
هر استان دارای انحراف است .با مقایسه تعداد الشه کشتار شده در استان فارس( 766455الشه گوسفند کشتار شده) و
مقایسه آن با میزان کشتار در استان اصفهان ( 1171172الشه کشتار گوسفند شده) این گونه نتیجهگیری میشود که
استان فارس بر اساس این آمار با مازاد جمعیت دامی و مشکل در بازار فروش روبرو است و استان اصفهان به منظور جبران
کمبود عرضه و برآورده سازی تقاضا با وارد کردن دام از این استان و سایر استانهایی که با مشکل بازار رسانی دام مواجهاند،
در زمینه تقاضا و واردات گوشت از استان های دیگر به یک استان بزرگ تبدیل شده است .بنابراین ضروری است در نحوه اثر
گذاری و جهت علیت این بازار ضمن توجه به تولید ،میزان تقاضا نیز در هر استان درنظرگرفته شود .بنابراین پیشنهاد می-
شود به منظور افزایش ایجاد کارایی در بازار گوشت در دو استان مورد بررسی ،کشتارگاههایی در استان فارس احداث و
تسهیالتی نیز از طرف دولت برای عرضه خدمات مختلف بازاریابی برای انواع گوشت در دو استان ارائه شود.
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