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فروشـی اثرپـذیري    فروشـی از قیمتهـاي عمـده    هاي خرده نشان داد که براي گوشت مرغ قیمت
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ـ   فروشی بازار گوشت گاو هیچ رابطه خرده نتقـال قیمـت   بررسـی الگـوي ا  . ی وجـود نـدارد  علّ
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  مقدمه
الخصـوص   هاي اساسـی بخـش کشـاورزي در بسـیاري از کشـورها علـی       یکی از چالش

یافته از جمله کشور ما، ناکارآمد بـودن نظـام بازاریـابی محصـوالت      کشورهاي کمتر توسعه
اهدافی چون پیشرفت  و هاي سنتی تولید مانعی در تحقق  کشاورزي است که در کنار روش

. توسعه بخش کشاورزي، امنیت غذایی، خودکفایی در تولید و رشد صـادرات بـوده اسـت   
ثباتی قیمت محصوالت کشاورزي به دالیلی چـون فصـلی بـودن، فسـادپذیري،      نوسان و بی

نوسان تولید و رقابت ناقص و حتی انحصاري در بازار این محصـوالت و بـاال بـودن حاشـیه     
بـا  . هاي اصلی ناکارایی بازاریـابی محصـوالت ایـن بخـش اسـت      از جمله شاخصهبازاریابی 

توان اذعان نمود که تالش در جهت بهبود کارایی قیمت و سـاختار بـازار    عنایت به این، می
هاي موجود در فرایند بازاررسـانی   اي در حل چالش محصوالت کشاورزي اثر قابل مالحظه

علیرغم این، متاسـفانه بـه دلیـل    . محصوالت خواهد داشتو کارا نمودن نظام بازاریابی این 
رسـانی بـازار    هاي نامناسب بازرگانی دولت و نبود نظام اطـالع  نوسانات زیاد قیمت، سیاست

 در روند این شک ادامه بی. نیاید وجود به مناسب رسانی ر بازا براي الزم موجب شده تا بستر

 کننده تولیدکننده و مصرف سطح در هم ،نپذیرد انجام آن در اساسی بازنگري که صورتی

ایجاد خواهد کرد و فرایند توسعه کشـاورزي را بـه تـاخیر     را مشکالتی سطح ملی در هم و
 هـاي اخیـر   محصـوالت کشـاورزي طـی سـال     بازار وضعیت به اجمالی نگاهی با. اندازد می

 نوسانات با وضعیت این عموما و داشته وجود آن در نابسامانی که همواره شود می مشاهده

 حـائز  گـردد  نامتقـارن  انتقـال  بـه  منجر چنانچه قیمت نوسانات این. است بوده همراه قیمت

 کننـده  مصـرف  به کامال قیمت تولیدکننده تغییرات اگر عبارتی هب. بود خواهد بسیار اهمیت

اسـت کـه ایـن خـود منجـر بـه افـزایش حاشـیه بازاریـابی           نامتقارن قیمت انتقال نشود منتقل
در این تحقیق با هدف مطالعـه الگـوي تغییـرات قیمـت محصـوالت کشـاورزي،       . گردد می

مهمتـرین اهـداف ایـن    . رفتار انتقال قیمت در بازار گوشت مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت   
  : تحقیق عبارتند از

  .فروشی بازار گوشت شی و خردهفرو ی قیمت در دو سطح عمدهتعیین رابطه علّ -
 .آزمون تقارن انتقال قیمت در بازار گوشت -
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 .هاي انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار گوشت  تعیین کشش -

  :فرضیات مورد نظر تحقیق نیز عبارتند از
فروشـی   فروشـی بـه سـطح خـرده     ی یکطرفه از سطح عمـده در بازار گوشت، رابطه علّ -

  . فروشی است فروشی متاثر از قیمت سطح عمده است و قیمت در سطح خرده
 . در بازار گوشت انتقال قیمت نامتقارن است -

  .مدت است مدت کمتر از بلند کشش انتقال قیمت  گوشت در کوتاه -

  مبانی نظري و سوابق تحقیق. 1
هـاي متعـددي اسـت کـه یکـی از       کارایی قیمت و بازار تحـت تـاثیر عوامـل و شـاخص    

وجود تقارن در بازار . انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است 1ه تقارنمهمترین آنها مسئل
بـه سـطوح   ) افزایش یا کـاهش ( حاکی از انتقال کامل تغییرات قیمت در یک سطح از بازار

اثر افزایش یا کاهش قیمت در یـک سـطح بطـور کامـل بـه       2در انتقال نامتقارن. دیگر است
تر و بطـور کامـل    ها سریع مکن است افزایش قیمتشود و یا اینکه م سطوح دیگر منتقل نمی

انتقـال نامتقـارن قیمـت    . ها آرامتر و  بطور ناقص منتقل شود و یا بالعکس ولی کاهش قیمت
ها گردد و منجـر بـه    شود تا سود ایجاد شده ناشی از افزایش قیمت نصیب واسطه موجب می

  . هاي نهایی محصول شود افزایش حاشیه بازار و قیمت
اي اسـت کـه ممکـن اسـت از      انتقال نامتقارن قیمت پدیده) 1998( 3فون کرامون از نظر

مدت و بلندمدت براي انتقال  از نظر وي دو نوع کشش کوتاه. رقابت ناقص بازار ناشی شود
مدت سنجش انتقـال سـریع و کامـل قیمـت بـین دو       کشش کوتاه . قیمت قابل محاسبه است

با وقفه و تـدریجی تغییـرات قیمـت در دو سـطح      سطح بازار است و کشش بلندمدت انتقال
معتقدند الگوي انتقال قیمـت در سـطوح   ) 2000( 4گودوین و هارپر. گیرد بازار را اندازه می

هـاي   کنـد و قیمـت   مختلف بازار نحوه فعالیت نیروهاي دخیل در این بازارها را منعکس مـی 
پیوندنـد و   اي هسـتند کـه سـطوح مختلـف بـازار را بـه هـم مـی         بازار سـاز و کارهـاي اولیـه   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Symmetry. 
2. Asymmetric Transmission. 
3. Von Cramon. 
4. Goodwin & Harper. 
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فروشان  فروشان و خرده هاي وارد بر هر سطح از بازار را در بین تولیدکنندگان، عمده شوك
هـاي بـازار ممکـن اسـت      به همین رو سرعت انتقال و دامنه تعدیالت شوك. دهند انتقال می

هـاي تعیـین قیمـت     همی براي کشف قیمت، حاشیه بازاریابی و فعالیـت کاربردهاي ضمنی م
مدت یک اثر موقت بر حاشیه بـازار را   عدم تقارن کوتاه) 1994( 1از نظر هانسن. داشته باشد
ها، حاشـیه بـازار    مدت بیانگر آن است که واسطه کند در حالیکه عدم تقارن بلند منعکس می

  . دهند را بطور پایدار افزایش می
گونه ماهی مصرفی  12در مطالعه خود به تحلیل انتقال قیمت ) 2007( 2یلن و فرانکوزاگ

نتایج نشان داد کـه کشـش انتقـال قیمـت  بـین دو بـازار سـرتور و        . در بازار اسپانیا پرداختند
مـدت   ضـمن اینکـه کششـهاي کوتـاه    . عمده فروشی نسبت به دیگـر بازارهـا بزرگتـر اسـت    

تحلیل تقارن قیمت در این مطالعه بیانگر عدم تقارن . است هاي بلندمدت کوچکتر از کشش
  .گونه از ماهیان مصرفی است 8قیمت در بازار 

اي بـه تحلیـل    با استفاده از روش آزمون تصحیح خطـاي آسـتانه  ) 2007( 3ویتزل و بایانر
نتیجه نشان داد کـه تنهـا در برخـی    . استان ترکیه پرداختند هشتانتقال قیمت بازار گندم در 

استانها شرط پیوستگی بازار و تقارن قیمت وجود دارد که از نظر آنها ایـن مسـئله بـه انـدازه     
  .بازار هر منطقه بستگی دارد

فروشی و سـرمزرعه طـی    براساس آمار ماهانه قیمت در دو سطح خرده) 2002( 4بوژنک
سـی  الگوي انتقال قیمت بازار گوشت را در کشور اسلوونی مورد برر1990-2000هاي  سال

در این مطالعه از آزمون همگرایی براي تحلیل حاشیه بازار و انتقال عمودي قیمـت  . قرار داد
دهنـده وجـود ارتبـاط تعـادلی      و همینطور آزمون پیوستگی بازار استفاده شد که نتیجه نشـان 

  .مدت بین بازارها است بلند
گوشـت خـوك   اي و متقـارن قیمـت را در بـازار     رفتار آسـتانه ) 2000(گودوین و هارپر

فروشی با استفاده از آزمـون همگرایـی    فروشی و خرده آمریکا در سه سطح سرمزرعه، عمده
هـا در سـطوح    دهنـده همگـرا بـودن قیمـت     نتـایج نشـان  . و مدل تصحیح خطا بررسی کردند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hansen. 
2. Guillen & Franquesa. 
3. Weitzel l & Bayaner. 
4. Bojnec. 
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  .هاي مثبت و منفی قیمت است مختلف بازار  اما نامتقارن بودن قیمت نسبت به شوك
به مطالعه نحوه انتقال قیمـت در بـازار تخـم مـرغ و گوشـت       )1386(مقدسی و اردکانی 
نتیجه این مطالعه نشان داد نوسـانات قیمـت در سـطح تولیـد کننـده بـه       . مرغ ایران پرداختند

  .شود شکل متقارن به سطح خرده فروشی منتقل می
فرنگـی را بـا    نحوه انتقال قیمت در بازار سـیب زمینـی و گوجـه   ) 1386(مرب و مقدسی 

هـاي ایـن    یافتـه . بررسی کردند 1375-84هاي  هاي ماهانه سال ه از مدل هوك و آماراستفاد
خرده فروشی نامتقارن امـا بـراي   عه تا مطالعه نشان داد انتقال قیمت گوجه  فرنگی از سرمزر

  .زمینی متقارن است محصول سیب
وك و رفتار انتقال قیمت محصول پسته را با استفاده از مدل هـ )1386(فاضلی و مقدسی 

نتیجه این مطالعه نشان داد انتقال قیمـت در بـازار پسـته    . الگوي تصحیح خطا بررسی نمودند
  .شود تر منتقل می نامتقارن است بطوریکه افزایش قیمت نسبت به کاهش قیمت کامل

الگوي انتقال قیمت پسته ایران را در بازارهاي جهانی مورد ) 1385(حسینی و دوراندیش
هـاي   اي بـین قیمـت   نتایج آزمـون علیـت نشـان داد کـه رابطـه دو طـرف       .مطالعه قرار دادند
آزمون تقارن قیمـت نیـز نشـان داد کـه انتقـال      . هاي صادراتی وجود دارد سرمزرعه و قیمت

تـر از   تر و سـریع  ها از سر مزرعه کامل قیمت بین این دو بازار نامتقارن است و کاهش قیمت
  .شود می ها به بازار صادرات منتقل افزایش قیمت

 1377-81الگـوي انتقـال قیمـت گوشـت مـرغ را طـی دوره       ) 1385(حسینی و نیکوکار
نتیجه نشان داد که افزایش قیمت در سرمزرعه بطور کامل اما کاهش قیمت . بررسی نمودند

مـدت   انتقال قیمت در کوتاه مـدت و بلنـد  . شود فروشی منتقل می بطور ناقص به سطح خرده
  .نیز نامتقارن است
المللی  هاي قیمت را در بازار بین در مطالعه خود کشش انتقال نوسان) 1375(امیراصالنی

نتیجـه  . براي گروهی از محصوالت اساسی کشاورزي وارداتـی و صـادراتی محاسـبه نمـود    
و براي خرما  4/0تا  0نشان داد که کشش انتقال قیمت براي گندم،ذرت، پسته و خاویار بین 

  . ک استتا ی 7/0و برنج در حد 
مطالعه حاضر با هدف تحلیـل الگـوي قیمـت و کـارایی بـازار محصـوالت کشـاورزي،        
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، حاشـیه بازاریـابی، رابطـه علیـت بـین بازارهـاي       )تقارن یا عدم تقـارن (الگوي انتقال قیمت 
ــاه   ــش کوت ــف و کش ــازار       مختل ــف ب ــطوح مختل ــت در س ــال قیم ــدت انتق ــدت و بلندم م

به عنوان یکی از کاالهـاي مهـم در   ) مرغگوشت گاو، گوشت گوسفند و گوشت (گوشت
از آنجا کـه مطالعـه   . سبد مصرفی خانوارهاي ایرانی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است

هاي اصلی تحلیل مکانیسم انتقال قیمت را در نظر می گیرد به همـین رو   حاضر همه شاخص
ز الگـوي تغییـرات   تـري ا  تـر و دقیـق   نسبت به مطالعات پیشین صورت گرفته، تحلیـل کامـل  

ایـن مطالعـه در سـطح بـازار اسـتان مازنـدران صـورت        . قیمت یک کاال را نشان خواهد داد
فروشــی و  هــاي هفتگــی قیمــت انــواع گوشــت در دو ســطح عمــده گرفتــه اســت و از آمــار

اسـتفاده   1387و سـه ماهـه اول سـال     1384-86هـاي   فروشی بـازار اسـتان بـراي سـال     خرده
هـایی ذیـربط چـون سـازمان بازرگـانی،       هـا و ارگـان   نظر از سـازمان اطالعات مورد . گردید

  .سازمان جهاد کشاورزي و اتحادیه دامداران و مرغداران گردآوري شده است

  ها مواد و روش
هـاي متعـددي بـراي بررسـی نحـوه انتقـال قیمـت در سـطوح          در مطالعات اخیر از روش

، آزمـون همگرایـی   1ه روش هـوك تـوان بـ   مختلف بازار استفاده شده است که از جمله می
در ایـن مطالعـه جهـت آزمـون تقـارن      . اشاره نمـود   2گرانجر و الگوي تصحیح خطا -انگل

هاي سري زمـانی   به لحاظ اینکه از داده(انتقال قیمت در بازار گوشت، ابتدا ایستایی متغیرها 
شـود و   فـولر بررسـی مـی    –از طریق آزمون ریشـه واحـد و آمـاره دیکـی     ) شود استفاده می

چنانچـه متغیرهـا   . شـود  چنانچه متغیرهاي سري زمانی ایستا باشند از مدل هوك استفاده مـی 
ناایستا باشند ابتدا از طریق آزمـون همگرایـی یوهانسـون ارتبـاط بلندمـدت بـین متغیرهـا در        

شود و در صورت همگرا بودن از مدل تصحیح خطـا بـراي    سطوح مختلف بازار بررسی می
  . گردد ال قیمت استفاده میتحلیل الگوي انتق

  :شود مدل هوك بصورت زیر بیان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Houck Approach. 
2. Error Correction Model. 
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شـوکهاي مثبـت یـا افـزایش       +Pw∆فروشی،    قیمت در سطح خرده Prدر معادله فوق، 

ــده  ــا کــاهش قیمــت در ســطح     -Pw∆فروشــی و   قیمــت در ســطح عم ــی ی شــوکهاي منف
مدل هوك حائز اهمیت اسـت کـه بـراي ایـن      تعیین طول وقفه بهینه در. فروشی است  عمده

هاي مثبت یـا   جهت بررسی تقارن انتقال شوك. منظور از آماره آکائیک استفاده شده است
منفی قیمت بین این دو سطح بـازار بـراي هـر محصـول از آزمـون فرضـیه برابـري ضـرایب         

  :شود صورت زیر بیان میه این فرض ب. شود متغیرها  استفاده می

          
∑∑

==

=
m

j
j

n

i
i

00
αα

           
هاي مختلـف بـا    صفر مبنی بر برابري مجموع ضرایب افزایش قیمت در وقفه یهاگر فرض

صـورت انتقـال قیمـت بـین بازارهـاي       مجموع ضرایب کاهش قیمت پذیرفتـه شـود در ایـن   
قال قیمـت  صفر، انت یهفروشی متقارن خواهد بود و در صورت رد فرض فروشی و خرده عمده

. اسـتفاده میشـود   1صفر  از آزمون والد یهبه منظور آزمون رد یا پذیرش فرض. نامتقارن است
به دلیل ایـن کـه تمـام فـروض خطـی اسـت،       . استوار است χ2و  Fاین آزمون بر پایه آماره 
دار  بـا مقـادیر بحرانـی آن مقایسـه و معنـی       χ2مقید یـا   Fآماره  یهجهت رد یا قبول هر فرض

  .گردد می ن مشخصبودن آ
توانـد   این بررسی مـی . بررسی رابطه علیت بین دو بازار از دیگر اهداف این مطالعه است

تـوان   به عبارت دیگر از طریق آزمون علیـت مـی  . اثرپذیري بازارها را از یکدیگر نشان دهد
 کننده و تاثیرگذار بـر قیمـت و تغییـرات آن در بازارهـاي     تشخیص داد که کدام بازار تعیین

ریـزان و سیاسـتگذاران اقتصـادي در     بطور حتم آگاهی از این مسئله براي برنامه. دیگر است
جهت تعیین عوامل نوسان قیمت در یک بازار و انتخاب استراتژي مناسـب بـراي تثبیـت آن    

  هــاي علیــت بــازار، آزمــون علیــت  یکــی از مهمتــرین آزمــون.  بســیار حــائز اهمیــت اســت
ه این آزمـون بـ  . ین مطالعه نیز از این آزمون استفاده شده استاست که در ا 2گرانجر -انگل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wald Test. 
2. Engle –Granger Causality Test.   

H0 : 
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  :شود صورت زیر بیان می
Pwt= ∑ iα  Pwt-i + ∑ jβ  Prt-j + U1t             i,j = 1,2,…,n            (1) 

Prt=   ∑ iλ Prt-i +   ∑ jδ  Pwt-j + U2t            i,j = 1,2,…,m            (2) 
  

حالـت زیـر    چهـار نا همبسته باشـند ،   U2tو  U1tبا این فرض که اجزا اخالل معادله یعنی 
  : قابل تفکیک است

از ) 1(در رابطـه  ) فروشـی  قیمت در سطح خـرده ( Prیب با وقفه اضرمجموع چنانچه  -1
∑≠0(   نظر آماري غیر صـفر  jβ  (     و مجمـوع ضـرایب بـا وقفـهPw )   قیمـت در سـطح

∑) از نظر آماري صفر باشد) 2(در رابطه  )فروشی عمده jδ به  Prت یکطرفه از ی، عل (0 =
Pw فروشـی   پذیر از قیمت سطح خـرده  یعنی قیمت در سطح عمده فروشی تاثیر. خواهد بود
  .است
∑اول ، اگــر از نظــر آمــاري  حالــت خــالفبــر  -2 jβ ∑≠0 و  0 =  jδ ، در   
فروشی علـت تغییـرات    یعنی بازار عمده .خواهد بود Prبه  Pwت یکطرفه از یصورت عل این

   .فروشی است قیمت در بازار خرده
در هر دو رگرسیون از نظـر آمـاري معنـی دار و غیـر      Prو  Pwاگر مجموع ضرایب  -3

   .و هر دو بازار بر یکدیگر تاثیر دارند د علیت دو طرفه استنصفر باش
 بـازار در هر دو رگرسیون از نظر آماري معنی دار نباشـد ، دو   Prو  Pwاگر ضرایب  -4

  . می باشند از هم ارتباطی با هم نداشته و مستقل
آزمـون علیـت بـراي هـر     ) 2(و ) 1(وقفه بهینـه در معـادالت    همانند مدل هوك، بایستی

آزمـون   نیـز از  براي آزمون ضرایب در هر یک از فروض آزمـون علیـت   . متغیر تعیین شود
   .خواهد شدلد استفاده اضرایب و

. هاي مهم در تحلیل الگـوي انتقـال قیمـت، کشـش قیمـت اسـت       یکی دیگر از شاخص
ازار نشان میدهد کـه بـا تغییـر درصـد مشخصـی در      کشش انتقال قیمت در سطوح مختلف ب

هیلـدرث و  . قیمت یک سطح از بازار، قیمت در سطح دیگر چه میـزان تغییـر خواهـد کـرد    
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تغییــر نســبی در قیمــت : کشــش انتقــال قیمــت را چنــین تعریــف کردنــد ) 1995( 1جــارت
جـورج و   .فروشی به تغییر نسبی در قیمت سرمزرعه زمانیکه سایر عوامل ثابـت باشـند   خرده

  :صورت زیر تعریف کردنده کشش انتقال قیمت در زنجیره بازار را ب) 1971( 2کینگ 
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قیمـت در سـطح مزرعـه یـا محـل       Peفروشـی و   قیمت در سطح خرده Prدر این معادله، 
تـوان براسـاس معادلـه فـوق یـا معادلـه رگرسـیونی         کشش انتقـال قیمـت را مـی   . تولید است

مـدت یـا    این کشـش مـی توانـد کوتـاه    . براساس قیمت در سطوح مختلفت بازار تعیین کرد
مدت بیانگر تاثیر آنی تغییرات قیمت در یک سطح بر سـطوح   کشش کوتاه. بلندمدت باشد

ست اما کشش بلندمدت اثـرات بـا وقفـه تغییـرات قیمـت در یـک سـطح بـازار را بـر          دیگرا
تـوان تقـارن انتقـال قیمـت را      هـا نیـز مـی    از طریق تحلیل کشش. دهد سطوح دیگر نشان می

مدت انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار با  مدت و بلند چنانچه کشش کوتاه. تشخیص داد
هد بود که قیمـت در یـک سـطح بـازار بطـور کامـل بـه        یکدیگر برابر نباشند بیانگر آن خوا

شود و انتقال قیمت بـین سـطوح مختلـف در چنـدین دوره بـا وقفـه        سطوح دیگر منتقل نمی
  .کند یابد و این نامتقارن بودن انتقال قیمت را بیان می تعدیل می

  نتایج و بحث. 3
د لـذا در گـام اول   باشـن  صورت سري زمانی میه با توجه به اینکه اطالعات این تحقیق ب

فولر افزوده بررسی شـد کـه نتـایج آن     –ایستایی متغیرها از طریق آزمون ریشه واحد دیکی
گـردد مقـادیر    مـی  همانگونه که از ایـن جـدول مالحظـه    . آمده است) 1(در جدول شماره  

فولر از نظر قدر مطلق در مرتبه یک بزرگتر از مقادیر بحرانی قیمت براي هر  –آماره دیکی 
. ه محصول در هر دو سطح بازار است و لذا همه متغیرها در تفاضل مرتبه اول ایستا هسـتند س

  . وقفه بهینه هر متغیر نیز براساس آماره آکائیک تعیین شده است
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hildreth & Jarrett. 
2. George & King. 
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 آزمون ریشه واحد جهت تعیین ایستایی متغیرهاي قیمت انواع گوشت -1 جدول

در تفاضل  tآماره   وقفه بهینه
  مرتبه اول

ر سطح د tآماره 
  ها داده

سطح   مقادیر بحرانی
 داري معنی

  )درصد(

  متغیر

عمده   فروشی خرده  عمده فروشی  فروشی خرده  عمده فروشی  فروشی خرده
  فروشی

عمده   فروشی خرده
  فروشی

0  6  *84/10 -  *34/4-  66/2 -  47/3 -  
قیمت گوشت   1  - 51/3  - 51/3

  5  - 89/2  - 89/2  مرغ
58/2 -  58/2 -  10  

3  4  *59/8-  *39/6-  15./ -  16./ -  
قیمت گوشت   1  - 52/3  - 52/3

  5  - 90/2  - 90/2  گوسفند
58/2 -  58/2 -  10  

2  2  *35/8-  *61/7-  52/1 -  68/1 -  
قیمت گوشت   1  - 51/3  - 51/3

  5  - 89/2  - 89/2  گاو
58/2 -  58/2 -  10  

  هاي تحقیق یافته: ماخذ

  آزمون علیت . 1-3
گرانجـر جهـت بررسـی     –که بیان شد در این مطالعه از آزمـون علیـت انگـل    همانگونه 

در آزمون علیت ابتدا الزم است تـا وقفـه   . ی بین سطوح مختلف استفاده شده استرابطه علّ
یـن  ه ابـ . قیمت در هر معادله بر اساس کمترین آمـاره آکائیـک تعیـین گـردد    بهینه هر متغیر 

بـر مقـادیر بـا وقفـه خـود بطـور جداگانـه        قیمت هر محصول در هر سـطح  ابتدا متغیر  منظور
معادله مـورد نظـر    سپس. شده استمتغیر در معادله تعیین آن و وقفه بهینه براي  هرگرس شد

 هاي مختلف رگرس شـد و براسـاس کمتـرین آمـاره آکائیـک وقفـه       وقفهبر متغیر دیگر در 
ین وقفه بهینه متغیرها، معـادالت زیـر تخمـین و    پس از تعی. دیگر نیز معین گردیدبهینه متغیر 

هر یک از فروض آزمون علیت براساس آزمون والد بررسی شـد کـه نتـایج آن در جـداول     
  .آمده است) 4(تا ) 2(

Pwt= ∑ iα  Pwt-i + ∑ jβ  Prt-j + U1t  
Prt=   ∑ iλ Prt-i +   ∑ jδ  Pwt-j + U2t  

فروشی گوشت مرغ  فروشی و خرده نتایج آزمون علیت را بین دو سطح عمده) 2(جدول
صـفر در   یهآید براسـاس آزمـون والـد، فرضـ     که از این جدول برمی همانگونه. دهد نشان می
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د و لـذا  گـرد  فروشـی رد مـی   فروشی به عمـده  شود لذا علیت از خرده معادله اول پذیرفته می
امـا در  . فروشـی نیسـتند   هاي سـطح خـرده   فروشی تاثیرپذیر از قیمت ها در سطح عمده قیمت

بـراین  . شـود  فروشی پذیرفته می فروشی به خرده صفر رد و علیت از عمده یهمعادله دوم فرض
فروشی وجـود دارد و   فروشی به خرده اساس براي گوشت مرغ ارتباط علی یکطرفه از عمده

  . فروشی قرار دارد فروشی تحت تاثیر قیمت بازار عمده سطح خردهقیمت مرغ در 

  فروشی و خرده فروشی گوشت مرغ آزمون علیت بین دو سطح عمده -2 جدول
رد یا پذیرش   رابطه علیت

  صفر یهفرض
  متغیرهاي مدل  فرض صفر  نتیجه آزمون والد

فروشی به   علیت از خرده
  شود فروشی رد می عمده

∑=F= .005 0  پذیرش jβ  
Pw , Pr (1 , 1) 

Pw→Pr  Probability = .943 

فروشی به   علیت از عمده
  شود فروشی تایید می خرده

∑=F= 12.49 ** 0  رد jδ  
Pr , Pw (1 , 1) 

Pr→Pw  Probability = .0007 

  .باشند وقفه بهینه هر متغیر در مدل میاعداد داخل پرانتز  -

فروشی گوشت گاو  فروشی و خرده نتایج آزمون علیت را بین دو سطح عمده) 3(جدول
شود لـذا بـراي    صفر در هر دو معادله پذیرفته می یهبراساس آزمون والد، فرض. دهد نشان می

د ندارد و قیمت فروشی وجو فروشی و خرده این محصول  هیچ رابطه علی بین دو بازار عمده
  .کنند در دو بازار مستقل از هم رفتار می

  فروشی و خرده فروشی گوشت گاو  آزمون علیت بین دو سطح عمده - 3 جدول
 یهرد یا پذیرش فرض  رابطه علیت

  صفر
  متغیرهاي مدل  صفر یهفرض  نتیجه آزمون والد

فروشی  علیت از خرده
فروشی رد  به  عمده
  شود می

∑=F= .441 0  پذیرش jβ  
Pw , Pr (2 , 3) 

Pw→Pr  Probability = .508 

فروشی  علیت از عمده
فروشی رد  به  خرده
  شود می

∑=F= .717 0  پذیرش jδ  
Pr , Pw (3 , 4) 

Pr→Pw  Probability = .399 

  .باشند بهینه هر متغیر در مدل میاعداد داخل پرانتز وقفه  -

فروشـی گوشـت    فروشـی و خـرده   نتایج آزمون علیت را بین دو سـطح عمـده  ) 4(جدول
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 یهدهد که براساس آزمـون والـد، فرضـ    هاي این جدول نشان می یافته. دهد گوسفند نشان می
توان نتیجـه گرفـت کـه بـرخالف بـازار گوشـت        شود و لذا می صفر در هر دو معادله رد می

فروشی گوشت گوسفند وجود  فروشی و عمده ی دو طرفه بین بازارهاي خردهاو، رابطه علّگ
  .پذیرند و برهم تاثیر دارند ها در هر دو بازار از یکدیگر اثر می دارد و قیمت

  فروشی و خرده فروشی آزمون علیت بین دو سطح عمده -4 جدول
  گوشت گوسفند

رد یا   رابطه علیت
پذیرش 

  صفر یهفرض

  متغیرهاي مدل  صفر یهفرض  آزمون والدنتیجه 

فروشی به   علیت از خرده
فروشی تایید  عمده

  شود می

∑=F= 7.014 0  رد jβ  
Pw , Pr (5 , 1) 

Pw→Pr  Probability = .010 

فروشی به   علیت از عمده
فروشی تایید  خرده

  شود می

∑=F= 14.41 0  رد jδ  
Pr , Pw (4 , 1) 

Pr→Pw  Probability = .0003 

  .باشند اعداد داخل پرانتز وقفه بهینه هر متغیر در مدل می -

  آزمون تقارن انتقال قیمت.2-3
با توجه به اینکه همه متغیرهاي مدل ایستا بودند لذا براي بررسی تقارن انتقـال قیمـت در   

بـراي ایـن منظـور ابتـدا     . فروشی از مدل هـوك اسـتفاده شـد    فروشی و عمده سطح خرده دو
) 5(وقفه بهینه متغیرها در مدل تعیین و سپس مدل برآورد گردید که نتایج تخمین در جدول

مدت مدل اثر افزایش یـا کـاهش قیمـت در     مطابق با این جدول، ضرایب کوتاه. آمده است
فروشی در همـان دوره زمـانی نشـان     ات قیمت در سطح خردهفروشی را بر تغییر سطح عمده

. دهـد  دهد و ضرایب بلند مدت انتقال با وقفه قیمت بین این دو سطح بـازار را نشـان مـی    می
گردد براي همه انواع گوشت، سرعت انتقال افزایش  می  همانگونه که از این جدول مالحظه

ال کاهش قیمت یا شوك قیمتی منفـی  قیمت یا شوکهاي مثبت قیمتی سریعتر از سرعت انتق
بطوریکه براي گوشت مـرغ، گوشـت گـاو و    . فروشی است فرروشی به خرده از سطح عمده

فروشـی بالفاصـله و در همـان دوره بـه      گوشت گوسفند شوك مثبت قیمت در سطح عمده
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شود در حالیکه کـاهش قیمـت بـا تـاخیر و پـس از یـک دوره        فروشی منتقل می سطح خرده
فروشان نسبت به افزایش قیمت در سـطح   این بیانگر آن است که خرده. یابد قال میزمانی انت

تري نشان مـی دهنـد در    عمده فروشی حساسیت بیشتري دارند و نسبت به آن واکنش سریع
تـر اسـت و بـا کـاهش      العمل یا واکنش آنهـا ضـعیف   حالیکه نسبت به کاهش قیمت  عکس

دهنـد و    الفاصـله قیمـت خـود را کـاهش نمـی     فروشی در یک دوره، ب قیمت در سطح عمده
این نتیجه بـا شـرایط فعلـی بـازار مـواد      . تمایل کمتري به کاهش قیمت در همان دوره دارند

غذایی کشور همخـوانی دارد زیـرا در بسـیاري از مـوارد علیـرغم کـاهش قیمـت محصـول         
در  خصـوص ه تولیدي کشاورزان در یک دوره، قیمت آن محصول در سطوح دیگر بازار ب

یابد در حالیکه بـا   فروشی بازارهاي کشور ما تغییر محسوسی در همان دوره نمی سطح خرده
بـه  . یابـد  فروشی بالفاصله افـزایش مـی   رشد قیمت سرمزرعه، قیمت محصول در سطح خرده

هاي مثبت قیمتی در  فروشان چسبندگی بیشتري  به شوك عبارتی تغییر قیمت از سوي خرده
توان استنباط نمود که انتقـال قیمـت بـراي     با توجه به نتیجه فوق می. دسطوح دیگر بازار دار

هـاي مثبـت و    محصوالت مورد مطالعه در بازارهاي مختلف متقـارن نبـوده و انتقـال شـوك    
براساس آزمون والد ایـن نتیجـه   . فروشی نامتقارن است فروشی به خرده منفی قیمت از عمده

صفر مبنـی بـر برابـري مجمـوع ضـرایب افـزایش        یه، فرض)5(مطابق با جدول . شود تایید می
هاي مختلف با مجموع ضرایب  کاهش قیمت براي هر سه محصول بـا توجـه    قیمت در وقفه

  . لذا انتقال قیمت در بازار گوشت نامتقارن است. رد می شود Fدار بودن آماره  به معنی

  نتقالنتایج تخمین مدل هوك و آزمون والد براي بررسی تقارن ا  -5 جدول
  قیمت انواع گوشت

تقارن انتقال 
  قیمت

رد یا پذیرش 
  صفر یهفرض

مدت  ضرایب بلند  نتیجه آزمون والد
  تغییر قیمت

مدت  ضریب کوتاه
  تغییرات قیمت

  متغیر

  افزایش  کاهش  افزایش  کاهش
  قیمت گوشت مرغ  /.F= 14.24  59./   -  15./  73  رد  نامتقارن 

Probability = .002  
  قیمت گوشت گاو  F= 19.88  42/1   -  22./  26/1  رد  نامتقارن

Probability = .004  
قیمت گوشت   /.F= 169.87 96/1   -  20./  89  رد  نامتقارن

  Probability = .000  گوسفند

  هاي تحقیق یافته: ماخذ
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  کشش انتقال قیمت. 3-3
دهد با تغییر قیمت در یک سطح  همانگونه که قبال بیان شد کشش انتقال قیمت نشان می

بر حسـب طـول دوره   . از بازار با درصد معین، قیمت در سطح دیگر چه تغییري خواهد کرد
مـدت کـه بیـانگر تـاثیر آنـی تغییـرات قیمـت و         تواند کوتاه تعدیل  انتقال قیمت، کشش می

بنـابراین تحلیـل کشـش نیـز     . با وقفه تغییرات قیمـت اسـت باشـد   بلندمدت که بیانگر اثرات 
با توجه به روند تغییرات قیمت . دهنده متقارن بودن یا نبودن انتقال قیمت باشد تواند نشان می

فروشی، کشش انتقال قیمت بـراي گوشـت    فروشی و خرده انواع گوشت در بازارهاي عمده
) 6(ازار محاسبه شد که نتـایج در جـدول   مرغ، گوشت گاو و گوشت گوسفند بین این دو ب

گردد کشـش تغییـرات قیمـت     همانگونه که از این جدول مالحظه می. نشان داده شده است
مدت  فروشی انواع گوشت در کوتاه فروشی و خرده بین بازارهاي عمده) افزایش یا کاهش(

فروشی بـازار   دهد که اثر تغییر قیمت در سطح عمده کمتر از بلندمدت است و این نشان می
شـود و در   فروشی در همان دوره منتقـل نمـی   گوشت در یکدوره بطور کامل به سطح خرده
به عبارت دیگر انتقال قیمـت بـین دو سـطح    . یابد طول دوره زمانی و با وقفه زمانی انتقال می

گیرد و این  بازار در یکدوره کامل نبوده و با تاخیر و به تدریج  و طی چند دوره صورت می
  .  ود دلیل دیگري بر نامتقارن بودن انتقال قیمت در بازار هر سه نوع گوشت استخ

فروشی انواع  فروشی و خرده کشش انتقال قیمت بین دو سطح عمده -6جدول
  گوشت

  متغیر  مدت کشش کوتاه  ) Pw , Pr( *وقفه متغیرها   کشش بلند مدت
  گوشت مرغ  /.82  )0و    2(  /.87
  گوشت گاو  /.93  )1و    1(  01/1
  گوشت گوسفند  /.78  )1و    2(  28/1

  براساس آماره آکائیک تعیین شده است *

  اهگیري و پیشنهاد نتیجه
. مطالعه حاضر مکانیسم رفتار انتقال قیمـت را در بـازار گوشـت مـورد بررسـی قـرار داد      

آزمون تقارن انتقال قیمت، تحلیل رابطـه علیـت بـین بازارهـاي مختلـف و محاسـبه کشـش        
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مدت و بلندمدت انتقال قیمت انواع گوشت در بازار استان مازندران مهمترین اهـداف   کوتاه
گرانجر نشان داد که براي گوشت گاو بـه   -نتایج آزمون علیت انگل. این مطالعه بوده است

فروشـی، قیمـت در ایـن دو سـطح      فروشی و خـرده  دلیل عدم رابطه علی بین دو سطح عمده
فروشی بـه   ی یکطرفه از عمدهبراي گوشت مرغ ارتباط علّ. کنند ار میبازار مستقل از هم رفت

فروشـی تاثیرپـذیر از  قیمـت آن در     فروشی وجود دارد و قیمت مرغ در سـطح خـرده   خرده
ـ   . فروشــی اسـت  سـطح عمـده   ی دو طرفــه بـین ســطح  در بــازار گوشـت گوسـفند، رابطــه علّ

  .دو سطح بر یکدیگر اثر دارندها در هر  فروشی وجود دارد و قیمت فروشی و عمده خرده
با توجه به ایستا بودن متغیرها، جهت بررسی تقارن انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار 

نتیجه نشان داد که براي همـه انـواع گوشـت، سـرعت انتقـال      . از مدل هوك استفاده گردید
وك تر از سرعت انتقال کاهش قیمـت یـا شـ    هاي مثبت قیمتی سریع افزایش قیمت یا شوك

بطوریکـه بـراي گوشـت مـرغ،     . فروشـی اسـت   فرروشی به خرده قیمتی منفی از سطح عمده
فروشـی بالفاصـله و در    گوشت گاو و گوشت گوسفند شوك مثبت قیمت در سطح عمـده 

شود در حالیکه کاهش قیمت با تاخیر و پـس از   فروشی منتقل می همان دوره به سطح خرده
  . انتقال قیمت در بازار گوشت نامتقارن استلذا . یابد یک دوره زمانی انتقال می
فروشـی انـواع    فروشی و خـرده  قیمت بین دو سطح عمده لهاي انتقا نتایج محاسبه کشش

فروشـی انـواع    فروشـی و خـرده   گوشت نشان داد که کشش انتقال قیمت بین سـطوح عمـده  
قیمـت در   دهد کـه اثـر تغییـر    مدت است و این نشان می مدت کمتر از بلند گوشت در کوتاه

فروشـی در همـان    سطح عمده فروشی بازار گوشت در یکدوره بطور کامل به سـطح خـرده  
  . یابد شود و در طول دوره زمانی و با وقفه زمانی انتقال می دوره منتقل نمی

با توجه به نتایج حاصله، انتقال قیمت در بازار هر سه نوع گوشت نامتقارن است که ایـن  
ریــزي صــحیح در زمینــه بازاریــابی  ازاریــابی و عــدم برنامــهخــود موجــب افــزایش حاشــیه ب

یکـی   قیمـت  اطالعات خصوص در مورده رسانی بازار ب ضعیف بودن نظام اطالع. گردد می
شود بانک اطالعات بـازار   لذا پیشنهاد می. است انتقال قیمت در تقارن از عوامل اصلی عدم

آوري و تحلیـل   شـود تـا بـا جمـع    تشکیل  در وزارت جهاد کشاورزي و یا وزارت بازرگانی
رسانی بهنگام به عوامل بازار درجه آگـاهی آنهـا از    اطالعات و انتقال این اطالعات و اطالع



 192 پژوهشنامه بازرگانی

بینی قیمت را براي آنهـا فـراهم    شرایط بازار و تغییرات قیمت را افزایش دهد و توانایی پیش
   .  کند

ن و تقارن انتقال قیمـت،  شود براي کاهش نوسانات قیمت و ثبات آ همچنین پیشنهاد می
 هـر  زمـانی  دوره همچنـین  و محصـول  هـر  بـراي  قیمتـی  هاي سیکل تعداد گرفتن درنظر با

 ایـن  شـناخت  بـا  و گرفته قرار نظر مد مختلف زمانهاي در قیمت کاهش و سیکل، افزایش

  .جهت تنظیم بازار استفاده شود ابزاري عنوان آنها به از ها، سیکل
منبع  تغییرات قیمت  توان آزمون علیت انتقال قیمت در بازار میتقارن و  از طریق تحلیل

 توانـد  این می. در بازار و نحوه و زمان انتقال قیمت را در سطوح مختلف بازار مشخص کرد
 و معـین  زمان در تعیین قیمت راستاي اران درذگ ریزان و سیاست الگوي مناسبی براي برنامه

 در قیمـت  دنبـال تثبیـت   بـه  دولـت  چنانچه شود می پیشنهاد لذا .باشد تثبیت قیمت همچنین
 هـاي  ها و سیاست در برنامه تقارن انتقال قیمت از الگوي مشخص است، زمانی دوره یا زمان

  .خود بهره ببرد
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ــته  ــا و پس ــوردي خرم ــاورزي    . "م ــاد کش ــرانس اقتص ــمین کنف ــاالت شش ــه مق مجموع

 .1386مشهد،

فــروش  مطالعــه نحــوه انتقــال قیمــت از مزرعــه تــا خــرده" ؛)1386. (و مقدســی،ر. مــرب، آ
مجموعـه مقـاالت   .  "فرنگـی  مطالعه موردي سـیب زمینـی و گوجـه   : والت زراعیمحص

 .1386،ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي مشهد

مطالعه نحوه انتقال قیمت در بازار تخم مـرغ و گوشـت   " ؛)1386. (و اردکانی،ز. مقدسی،ر
 .مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي مشهد.  "مرغ ایران

پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،      ،آزمون پیوستگی بازار برنج ایـران   ؛)1379. (نوروزي،قاسم
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