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 چكیده

غذایی خانوار دارد و سرمایه زیادی به این با توجه به اینکه گوشت مرغ نقش بسزایی در تامین نیاز  :مطالعاتی زمینه

تواند باعث افزایش کارایی و لذا توجه به عوامل موثر بر قیمت مرغ و روند شکل گیری قیمت آن می ؛شودصنعت وارد می

های جوجه یک روزه، ذرت و های قیمتی نهادهاثرات شوکبررسی به در تحقیق حاضر  :هدفتخصیص بهینه منابع شود. 

 سویچینگ-روش مارکوفبرای این منظور از روش  :كار روش .پرداخته شده است قیمت مرغ کشتار شدهسویا بر 

های با استفاده از دادهو  9831-19های دوره مورد مطالعه در طی سال :نهايی گیری نتیجه. استفاده شد اتورگرسیو

های جوجه یک روزه، سویا وذرت بوده و نهادهصورت غیرخطی همرغ ب یقیمت رفتاردهد که هفتگی است. نتایج نشان می

 ها است.احتمال پایداری در رژیم افزایش قیمت مرغ بیشتر از بقیه رژیمبر روی قیمت آن تاثیر گذارند و  کامالً
 

 سویا، ذرت جوجه یک روزه،  شوک نهاده ها، ، سویچینگگوشت مرغ، مدل مارکوف  كلیدی:واژگان 

 

 

 مقدمه

گوشت مرغ نسبت به گوشت  ترکوتاه آوریعمل دوره

 میزان و مرغداری یک ایجاد برای کمتر عرصه ،قرمز

 تر پایین قیمت نهایت در و سطح واحد در باالتر تولید

 دولت حمایت شد باعث کشور در گوشت نوع این تولید

 به و کند پیدا افزایش بخش این در گذاران سرمایه از

 تاثیر تحت نیز ایرانی خانوارهای مصرف الگوی نوعی

 گوشت سمت به قرمز گوشت سمت از سیاست همین

سرانه  مصرف روند بررسی .شد کشیده مرغ

 هر 9819 سال در دهدمی نشان ایرانی خانوارهای

 کیلوگرم 19 ساالنه متوسط طور به ایرانی خانوار

 می مصرف مرغ گوشت کیلوگرم 06 و قرمز گوشت

 گوشت نفع به ترکیب این 9819 سال در ولی است کرده

 طوریکه به است کرده پیدا محسوسی تغییر مرغ

 سال این در ایرانی خانوار هر در مرغ گوشت مصرف

 مصرف میزان حالی که در است رسیده کیلو 16 به

 است بوده کیلوگرم 90 معادل سال این در قرمز گوشت

لذا افزایش تقاضای  .(9819،پشتیبانی امور دامشرکت )

ید این محصول ، سبب افرایش تمایل تولید داخلی به تول

شود. با وجود این محصول و افزایش واردات می

های داخلی و واردات این محصول در سالافزایش تولید 

اخیر شاهد افزایش قیمت مرغ و شوک قیمتی این 

 مرغ گوشت تولید هزینه اقالم بررسی محصول بودیم.

 بیشترین دان خوراک هزینه که است آن بیانگر ایران در
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 هزینه آن از پس و(  درصد 16)  تولید های هزینه میزان

 خود به را( درصد 90)  روزه یک جوجه خرید

 دان قیمت افزایش .(9816)کیانی راد،  دهندمی اختصاص

 افزایش نتیجه در و تولید هزینه افزایش دالیل از یکی

 مرغ دان اعظم بخش همچنین. است مرغ گوشت قیمت

.  شود می تامین واردات طریق از( سویا کنجاله ذرت،)

 این جهانی قیمت افزایش یا واردات در اخالل هرگونه

 قرار تاثیر تحت شدت به را مرغ گوشت قیمت ها،نهاده

 گوشت تولید در مهم هاینهاده از همچنین یکی .دهدمی

 جوجه قیمت نوسانات. است یکروزه جوجه مرغ،

 عدم در مؤثری نقش همواره بازار در گوشتی یکروزه

 این بر و داشته مرغ گوشت تقاضای و عرضه تعادل

 منابع از یکی عنوان به یکروزه جوجه قیمت اساس

لذا  .است بوده مطرح کشور مرغ تولیدکنندگان ریسک

بررسی روند و شوک های قیمتی این نهاده ها تاثیر 

 .مهمی بر قیمت مرغ دارد

ها بر قیمت آن نه بازار گوشت مرغ و تاثیر نهادهدر زمی

مطالعات متعددی در داخل و خارج کشور صورت گرفته 

است، مطالعات خارجی شامل  اولیور آلیاس و ورونیک 

های تقاضا و (، که با استفاده از مدل9668) 9نیکل

تقاضا به برآورد تغییر ساختار  سویچینگمارکوف 

ند. این گوشت های گاو ، مرغ و ماهی در فرانسه پرداخت

دی است که تغییرات الگوی دمطالعه شامل معادالت متع

های وشت گاو، مرغ و ماهی را در رژیمگمصرفی 

های دهد که مدلدهد. نتایج نشان میمختلف نشان می

نتایج بهتر و  (MS-AIDS)تقاضا  نگسویچیمارکوف 

-نشان می (S-AIDS)دقیق تری از مدل تقاضای سنتی 

-MS)تقاضا  سویچینگمارکوف دهد. همچنین مدل 

AIDS)  دو تغییر رژیم و تغییر رفتار در الگوی مصرفی

دهد که بخاطر بروز جنون گوشت در فرانسه نشان می

( 9669) 9برومر و زوریاگاوی در این کشور بوده است. 

در اوکراین از مدل تصحیح خطای برداری مارکوف 

                                                           
1 Oliver Allais and Veronique Nichele 
2 Brummer and Zorya 

های چندگانه در رابطه با به منظور رژیم سویچینگ

تا  9666انتقال قیمت بین گندم و آرد گندم از ژوئن 

ها با استفاده نمودند. طبق نتایج رژیم 9662نوامبر 

وقایع سیاسی و اقتصادی در اوکراین تطبیق دارد. 

ها با مداخله سیاست بین رژیم بویژه رابطه شدیدی

یافت شده است. در واقع  9668احتیاطی در 

سیاستگذاران در اوکراین در تعیین قیمت گندم دخالت 

کنند. در بازار گندم اوکراین شوک بزرگی رخ داد به می

-9669های طوری که از جایگاه صادرکننده در سال

ت. تغییر یاف 9668به جایگاه واردکننده در سال  9666

ت و که اثر منفی بر تولید داشته و باعث افزایش قیم

مطالعات داخلی شامل  حاشیه بازاریابی گردیده است.

 دو باالی سهم به توجه (، با9833عبدی و رضایی )

 گوشتی مرغ غذایی جیره در سویا کنجاله و ذرت نهاده

 نهاده دو این قیمت تغییرات تاثیر بررسی گذار بهتخم و

 پرداخته مرغتخم و مرغ گوشت فروشی عمده قیمت بر

 علیت آزمون براساس و منظور این برای. است شده

 فوق نهاده دو قیمت بین دوطرفه علی رابطه گرنجر،

 قرارگرفته بررسی مورد محصول دو قیمت با الذکر

 قیمت که است مساله این نشان دهنده نتایج این. است

 بدین. باشد می نهاده دو قیمت از متاثر محصول دو

 تغییر موجب نهاده دو قیمت در تغییر هرگونه که ترتیب

گردد. گیالنپور و کهنسال می محصول دو قیمت در

 گوشت بازار در دولت مداخالت بررسی ضمن (،9819)

 این آثار فلوید مرتبط بازارهای مدل از با استفاده مرغ،

 چهار دسته آثار بنابراین،. شود بررسی نیز مداخالت

 کنجاله، قیمت تغییر مرغ، گوشت قیمت افزایش سیاست

-شبیه ذرت قیمت تغییر یکروزه و جوجه قیمت تغییر

 یک افزایش اثر در دهدمی نشان نتایج. اندشده سازی

افزایش  90/6، قیمت گوشت مرغ درصدی قیمت کنجاله

. افزایش یک درصد قیمت ذرت، قیمت تمام شده یابدمی

درصد افزایش داده و همچنین یک  30/6گوشت مرغ را 

 شود می موجب یکروزه، درصد افزایش قیمت جوجه

 کاهش درصد 1/6 میزان به مرغ گوشت شده تمام قیمت
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 قیمت انتقال( 9831) همکاران و کوهستانی قدمی. یابد

 الگوی از استفاده با را ایران مرغ گوشت بازار در

 که رسیدند نتیجه این به و نمودند بررسی ایآستانه

 و بوده نامتقارن ایران مرغ گوشت بازار در قیمت انتقال

 با مقایسه در مرغداری، در زنده مرغ قیمت افزایش

 فروشیخرده سطح به سریعتر و بیشتر قیمت، کاهش

 گوشت بازار تنظیم سیاست همچنین. شوندمی منتقل

 نداشته مرغ گوشت قیمت نوسان بر داریمعنی اثر مرغ،

و بر  ARDL( با استفاده از الگوی 9830آماده ) .است

اساس الگوی تصحیح خطا به بررسی ساختار تغییرات 

های عمده قیمتی گوشت مرغ و ارتباط بلندمدت قیمت

آن پرداخته است. نتایج نشان فروشی و خرده فروشی 

فروشی داد، قیمت خرده فروشی به تغییرات قیمت عمده

افزایش و هم در زمان  واکنش قابل توجهی هم در زمان

دهد و عامل اصلی نوسانات قیمت کاهش قیمت نشان می

گوشت مرغ را باید در بازارهای عمده فروشی جستجو 

 انتقال به بررسی نحوه ( 9839حسینی و نیکوکار ) نمود.

گوشت مرغ  کننده مصرف به تولیدکننده از قیمت

 آمار) 9811 -39 دوره برای مطالعه نتایج. اندپرداخته

 قیمت افزایش حالیکه در که است داده نشان( ماهانه

 اما شودمی منتقل کننده مصرف به کامال تولیدکننده

 انتقال و شود نمی منتقل کامل طور به قیمت کاهش

 صنعت این در بلندمدت و مدت کوتاه در قیمتی نامتقارن

 برای فرصتی ایجاد باعث موضوع این. شودمی تایید

 از باالتر سودی کسب جهت در تا گردد می ها واسطه

با توجه به مطالعات انجام شده و . کنند عمل معمول حد

ها و ، بررسی روند قیمت نهادهلب بیان شدهمطا

های آنها بر روی قیمت گوشت مرغ بسیار حائز شوک

 باشد. اهمیت می

خطی استفاده  از روش های داخلی در اکثر مطالعات

 که است متغیرهایی از یکی قیمت شده است حال آنکه

 از آن رفتار بررسی برای باید و دارد غیرخطی رفتار

 این از. جست بهره غیرخطی اقتصادسنجی های روش

 زمانی سری هایداده از استفاده با مطالعه این در رو

 مدل و 9831-19 دوره طی ایران در مرغ گوشت هفتگی

 اثرات ارزیابی به ،(MS) سویچینگ مارکوف غیرخطی

جوجه یک روزه، ذرت و  یهانهاده قیمتی های شوک

 که شودپرداخته میشده سویا بر قیمت مرغ کشتار 

 نشان پیشین مطالعات به نسبت را تحقیق این برتری

 .دهدمی

 

 هامواد و روش

های گوناگونی توان به روشرا می مانایک سری زمانی 

در  هالترین مدلسازیاونمود. یکی از متدسازی مدل

اقتصاد سنجی بر پایه متدولوژی باکس و جنکیز و تکیه 

بر مقادیر گذشته سری زمانی و جمالت خطای 

ها که به مدل سازینوع مدل باشد. ایناستیک میاستوک

، به طور گسترده توسط مشهور است ARIMAسازی  

محققین مورد استفاده قرار گرفته است و حالت کلی آن 

 ytبه صورت زیر است. )متغیر  p,d,q))ARIMAبرای 

 در سطح فرض شده است(. مانا
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سری در مدل سازی ( 9) با وجود کاربرد فراوان مدل

ین شود پارامترهای اهای زمانی، چنانچه مشاهده می

شود. به عبارت مدل در طول زمانی ثابت فرض می

-در طول زمان بصورت خطی تعدیل می (9)دیگر، مدل 

شود. اما اکثر متغیرهای اقتصادی در طول زمان به 

ند. به عنوان مثال در شورت خطی تعدیل نمیصو

-های تجاری مشاهدات تجربی نشان میمباحث چرخه

دهد سرعت تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی در 

دوران رونق اقتصادی است. لذا دوران رکود سریعتر از 

ها سازی اینگونه متغیربرای مدل ARIMAهای مدل

-ها برای مدلمناسب نخواهد بود چرا که این مدلچندان 

رود و در تغییرات سازی تعدیالت خطی بکار می

شود. البته الزم به متغیرها در طی زمان تفاوتی قائل نمی

ذکر است در برخی مباحث که فرض خطی بودن تعدیل 

د، استفاده از کنمطالعه وارد نمیخدشه اساسی به متغیر 
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سازی مدل بسیار برای ساده ARIMAمدل سازی 

مناسب است. با توجه به مطالب مذکور برای مطالعه 

ای زمانی هدهای تعدیل غیرخطی و مدلسازی سریفرآین

، نیازمند توسعه مدل های که رفتار غیر خطی دارند

ARIMA .(.9831فالحی،) خواهیم بود 

رفتار متغیر سری  (TAR)ای های آستانه مدلدر 

زمانی در طول زمان به وضعیت سیستم نسبت به سطح 

آستانه بستگی داشته و در رژیم های مختلف متفاوت 

تواند وابسته به یک مقدار قابل است. این تغییر رژیم می

مشاهده باشد که در این صورت مدل مشتمل بر آستانه 

آستانه ناشناخته خواهد  خواهد بود و یا اینکه بر اساس

 9که توسط تانگ TARدر حالت کلی در مدل های  بود.

( طراحی شده است چندین رژیم در نظر 9116و 9138)

مراتب  AR(P)گرفته شده که در هر کدام فرآیندهای 

بهتر مساله مدل ساده  درکبرای باالتر وجود دارد، 

TAR(1) :زیر را در نظر بگیرید 
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 τبا توجه به سطح آستانه  yt، رفتار  (9)در مدل 

 متفاوت است.

 9138که توسط تانگ ) TARدر حالت کلی در مدل های 

( طراحی شده است چندین رژیم در نظر گرفته 9116و 

مراتب باالتر  AR(P)شده که در هر کدام فرآیندهای 

 وجود دارد، 

فرض بر این است که رفتار  خطیردر مدل های غی

متغیری که مدل سازی روی آن انجام می گیرد در 

کند. مدل ای مختلف متفاوت بوده و تغییر میوضعیت ه

های غیر خطی از لحاظ سرعت تغییر از یک وضعیت به 

شوند. در گروه عمده تقسیم می دووضعیت دیگر به 

برخی از مدل های غیر خطی، تغییر از یک وضعیت به 

مدل گیرد مانند )به آهستگی انجام میوضعیت دیگر 

(، در برخی دیگر ANNوعی و شبکه مصن  TARهای 

                                                           
1 Taung 

-خطی این انتقال به سرعت انجام میهای غیراز این مدل

سویچینگ از این نوع مدل ها -گیرد که مدل مارکوف

 (.9819)صمدی ،  باشد.می

سویچینگ که توسط همیلتون در سال -مدل مارکوف 

-مطرح شد و به مدل تغییر رژیم نیز شناخته می 9131

شود یکی از مشهورترین مدل های سری زمانی غیر 

رای توضیح باشد. این مدل از چندین معادله بخطی می

کند. علت های مختلف استفاده میرفتار متغیرها در رژیم

شود این است که تغییر رژیم استفاده میاینکه از واژه 

ای از زمان است در دوره یک متغیر سیاستی ممکن

ای دیگر و فرآیند باشد و در دورهمعین دارای یک رفتار 

رفتار دیگری از خودش نشان دهد. لذا چنانچه در 

بررسی فرآیند متغیر مورد نظر، این موضوع نادیده 

 اهد آمد.گرفته شود نتایج تورش داری بدست خو

شوند واقعه تقسیم می  mدر روش مارکوف، وقایع به

باشد. در اینجا می (t=1,2,..,m)ام و tی واقعه  stکه

تواند بیانگر یک تغییر رژیم باشد. همچنین ه میعهر واق

st باشد که در زمان ای واقعه تواندمی کهt  رخ داده

( در ytاست و منجر به تغییر متغیر مورد نظر )مثال

 ytشود که شود. به عبارت دیگر فرض میمی tزمان 

-تغییر جهت می stهمراه با متغیر غیر قابل مشاهده 

و.. را اختیار 9و9اعداد نیز متغیری است که stدهد. 

 :(9131)همیلتون،  توان نوشتکند، بنابراین میمی

)|Pr(),,Pr( 1121   ttT YYYYY                (8) 

در هر  yکند که توزیع احتمال معادله فوق بیان می

 t-1، فقط بستگی به وضعیت آن در زمان tزمانی مانند 

دارد، لذا در فرآیندهای مارکوف، وابستگی مسیر برای 

ر انعطاف باشد. قوت این مدل دمتغیرها قابل تصور نمی

نظر گرفتن تغییرات واریانس  پذیری است که امکان در

-بین فرآیندها را همراه با تغییر در میانگین فراهم می

با فروض  stنسبت به  ytسازد. تابع چگالی شروطی 

 توان به صورت زیر نوشتتوزیع نرمال را می

 :(9131)همیلتون، 
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)(
2

exp
2

1
)|ƒ(1,0

st

styt

st

stY tst
   (2) 

به  stدر تابع چگالی باال، متغیر غیر قابل مشاهده برای 

نگین و واریانس متغیر قابل صورت پانویس در میا

ظاهر شده است و این بدان معنا است که   ytمشاهده

(دو میانگین  ytبرای سری زمانی 
2

,
1

(   و دو

2,2(واریانس
12

(   وجود خواهد داشت. با وجودی که

یک متغیر تصادفی با توزیع خاص خودش  stمتغیر 

 ون ناشناخته بوده و صرفا بر اساساست، ولی چ

قابل تفسیر است ؛ از تابع  ytمشاهدات سری زمانی 

توان برای تشکیل تابع درستنمایی به چگالی باال نمی

منظور استنباط آماری استفاده کرد. ساده ترین روش 

برای حل این مشکل این است ابتدا احتمال شرطی جزء 

(، یعنیstغیر قابل مشاهده 
1

|(  tst
P   را ساخته و

(آن را در تابع چگالی شرطی
1

,|(  tstYt
p  ضرب

کنیم تا تابع چگالی مشترک به دست آید و سپس بر می

 توان نوشتزنیم. بنابراین میجمع می stروی

 :(9131)همیلتون، 

)
1

|().
1

,|

1

()
1

|(   



  tst
P

tst

j

st
Y t

f
tY t

f   (9) 

از یک زنجیره ی مارکوف مرتبه اول  stفرض کنید 

 پیروی کرده و ماتریس انتقال آن به شکل زیر باشد:





























pp

pp

ststPststP

ststPststP
P

2212

2111

))21|)2(())21|)2((

))11|)1(())11|)1((

          (0)  

),2,1(که در آن  jipij
ی احتمال انتقال نشان دهنده

istاز 


1
jstبه 

عناصر قطر اصلی در باشد. می

این ماتریس بیانگر عدم تغییر وضعیت بوده و سایر 

  دهند. در حالت کلیعناصر تغییر وضعیت را نشان می

pij
دهد. به نشان می jبه  iاحتمال تغییر وضعیت از 

iباشد، ثبات وضعیت و اگر  i=jطور کلی اگر  ≠ j 

p11دهد. لذا باشد، تغییر وضعیت را نشان می
احتمال   

 یکرژیم اقتصادی در وضعیت  tاین است که در دوره 

نیز در  (t-1)باشد، به  شرطی که در دوره قبلی 

p22باشد.  یکوضعیت 
نیز همین احتمال را برای حالتی 

در وضعیت  tدهد که رژیم اقتصادی در دوره نشان می

نیز در وضعیت  (t-1)باشد، به شرطی که در دوره  دو

p12باشد. از طرف دیگر  دو
از  ytاحتمال این است که  

در  دوبه وضعیت  (t-1)در دوره قبلی  یکوضعیت 

p21 تغییر جهت دهد. (t)دوره فعلی 
نیز عبارت است   

 t)-(1در دوره قبلی  دواز وضعیت  ytکه از احتمال این

تغییر جهت دهد.  (t)در دوره فعلی  یکبه وضعیت 

1واضح است که احتماالت انتقال باید شرط
21
 PiPi

 

p11را تامین نمایند. بنابراین به طور خالصه  
p22و  

 

p1در بین دو دوره،  ytاحتمال ثبات وضعیت   11
و 

p22
1   احتمال تغییر وضعیتy  در بین این دو دوره

باشد. با فرض اینکه  t
یک بردار ستونی تصادفی است  

jstبرای  9ام آن برابر با jکه عنصر 
 و در غیر

باشد. در دو وضعیتی، اینصورت برابر با صفر می t
 

 عبارت است از:

)2(

)1(

1

0

0

1
































st

stif
t

                     )1( 

istباشد )یعنی iاگر وضعیت فعلی معادل با 
  ، )

ام  jسپس عنصر  1t
یک متغیر تصادفی است که با 

pijاحتمال
و در غیر اینصورت مقدار صفر را  9مقدار  

کند. بنابراین امید ریاضی اختیار می 1t
با معلوم  

 بودن وضعیت فعلی، برابر است با :















pi

piistt
E

2

1)|
1

(                             )3( 

باشد. همچنین وقتی می pام ماتریس iکه برابر با ستون 

istکه
  باشد، بردار t

ام ماتریس iدقیقا با ستون  

( یکسان است و 2Iدر این مثال mI واحد )در حالت کلی
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توان بردار می لذا در این حالت












pi

pi

2

را به صورت 1

 t
p 1نوشت. اگرst

 باشد، در این صورت 









0

1
 t

یکسان  2Iاست که با ستون اول ماتریس 

ضرب است و حاصل t
p:برابر است 

)1|1(
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1

12
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2212

2111 































stt
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توان امید ریاضی بدین ترتیب می 1t
را به صورت  

 :زیر نوشت

ttttt pEisE    )|()|( 11               )96( 

iStبدیهی است که اگر با فرض   از رابطه باال امید

در آید. ( بدست می96)ریاضی را حساب کنیم؛ معادله 

و بردار  pحالت کلی، ماتریس انتقال  t
برای حالتی که  

m :وضعیت داشته باشیم، عبارتند از 
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بدین ترتیب امید ریاضی  1t
 نویسیم:می 

ttt

im

i

i

tt pE

p

p

p

isE  



















  )|()|( 1

2

1

1


    

(99)  

معادله زیر را که موسوم به زنجیره مارکوف است 

برای  1t
 نویسم:می 

11   ttt vp                                            )98( 

و برای  t
 عبارت است از: 

ttt vp  1                                              )92( 

با توجه به اینکه بردار  t
به صورت  








0

یا  1







1

است، 0

ztلذا اگر  
عنصر اول آن را نشان دهد، عنصر دوم آن 

-( را به صورت زیر می09است، حال ) zt1برابر با 

 نویسیم:
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v

v

z

z
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z
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2

1

1

1

2212

2111

11
        )99( 

zt
توصیف شده است که طبق  AR(1)توسط فرایند  

ztآن، مقدار متغیر مجازی 
وابسته به مقدار آن در  

ztباشد. در واقع دوره قبل می
نقش یک متغیر مجازی  

بدین دهد. ها را نشان میکند که انتقال در دادها ایفا میر

ها متعددی را در توان انتقالترتیب در مدل مارکوف می

توجه شود که د. رفتار متغیر مورد نظر مشاهده نمو

)وضعیت قبلی آن را  t-1در دوره  یکوقتی از وضعیت 

1stبا 
 tدر دوره  یکدهیم( به وضعیت نشان می 

برسیم، بدین معنی است که تغییر وضعیت رخ نداده 

ztاست و لذا  0
در دوره  یکاست. اما اگر از وضعیت  

t-1   در دوره  دوبه وضعیتt   برسیم، بدین معنی است

ztکه تغییر وضعیت رخ داده است و لذا  1
است.  

در  yبنابراین میانگین انتظاری و واریانس انتظاری 

و در وضعیت  aبه ترتیب برابر با  یکوضعیت 
2

1
و در  

a)برابر با  دووضعیت  + β)  و
2

1
باشد. برای می 

سادگی  
2

1
را با 

2

1
دهیم. در اینجا نشان می 

a1 پارامترهای مجهوال عبارتند از 
2, a, β  ،PP 2211

که ,

بایستی با روش حداکثر درست نمایی برآورد شوند. از 

آنجا که در هر زمان معینی، این متغیر بایستی در یکی 

شرط  iوضعیت قرار داشته باشد، لذا برای هر  mاز این 

 زیر برقرار است:

nip
m

j

ij ,....,3,2,11
1




             )90( 

 iشرط فوق بدان معنا است که اگر قبال در وضعیت 

وضعیت   mی بعد قطعا در یکی از باشیم در دوره
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کهخواهیم بود. توجه شود 



m

j

ijp
1

برابر با جمع  1

 .است pستونی ماتریس

jsمجددا توجه داریم که اگر  nt



باشد، در این 

بردار   jصورت عنصر  nt
برابر واحد و در غیر این  

ام jصورت برابر با صفر است. بر این اساس، عنصر 

)|,(...,بردار  1 ttntE   بیانگر احتمال این است که

 nt
که وضعیت فعلی باشد به شرطی  jبرابر با  

stیعنی  ،سیستم
 باشد: iبرابر با  

i

n

tnt

tnt

tnt

ep

isnsp

issp
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i

nep معادل با ستونiام ماتریسnp وie  نیز بیانگر

Iام ماتریس iستون  m
-( نشان می29است. بنابراین ) 

ی بعد به دوره nدهد  احتمال تغییر وضعیت در 

)|(برابر با  jوضعیت  isjsp tnt  است که معادل

-می pاز ماتریس  iو ستون  jبا عنصر مربوط به سطر 

 باشد.
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 mاگر مدل معرفی شده در بخش قبلی را که شامل 

یک فرآیند  ytوقفه باشد، به عبارت دیگر  pرژیم و 

AR(p)  بوده وst   مقادیرm ،...،9 ،9  را اختیار کند، در

این صورت بسته به اینکه کدامیک از اجزای معادله 

باشد چند حالت کلی پیش وابسته به متغیر وضعیت می

ات اقتصادی بیشتر مورد توجه آید. آنچه در مطالعمی

سویچینگ  -است، شامل چهار حالت مدل های مارکوف

، ناهمسانی (MSI)، عرض از مبدا(MSM)در میانگین 

 (MSA)و پارامترهای اتورگرسیو  (MSH)در واریانس

توان انواع مختلف مدل های باشد. در حالت کلی میمی

سویچینگ را با استفاده از  مدل -اتورگرسیو مارکوف

به مرور  (9)اتورگرسیو خطی تبین نمود، که در جدول 

، با ترکیب حالت های اول و دوم با مدل پردازیمآنها می

توان مدل های جزئی تری را های دوم و سوم می

ی بدست آورد که در آن، امکان وابسته بودن اجزا

( خالصه 9ها وجود دارد. جدول )مختلف معادله به رژیم

سویچینگ را نشان -حالت های مختلف مدل مارکوف

 دهد.می
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 سويچینگهای مختلف ماركوف حالت -1جدول 

 نام مدل معادله توزیع جمالت اخالل جزء وابسته به رژیم

εt~IID(0,σ میانگین
2) ∆yt − μ(st) =∑ αi

p

i=1

(∆yt−i − μ(st−i)) + εt MSM(m)-AR(p) 

εt~IID(0,σ عرض از مبدأ
2) ∆yt = c(st) +∑ αi

p

i=1

(∆yt−i) + εt MSI(m)-AR(p) 

,εt~IID(0 واریانس جمالت خطا σ
2(st)) ∆yt = c +∑ αi

p

i=1

(∆yt−i) + εt MSH(m)-AR(p) 

ضرایب جمالت 

 خودتوضیح
εt~IID(0, σ

2) ∆yt = c +∑αi

p

i=1

(st)(∆yt−i) + εt MSA(m)-AR(p) 

 (7991مأخذ: کرولزیگ، )
 MS-ARحالت های مختلف  -2جدول 

 
MSM MSI 

 عرض ازمبدأثابت عرض ازمبدأمتغیر میانگین ثابت میانگین متغیر

  𝐀𝐣ثابت 
 خطیMSI-AR AR خطیMSM-AR MAR واریانس ثابت

 MSMH-AR MSH-MAR MSIH-AR MSH-AR واریانس متغیر

 𝐀𝐣 متغیر 
 MSMA-AR MSA-MAR MSIA-AR MSA-AR واریانس ثابت
 MSMAH-AR MSAH-MAR MSIAH-AR MSAH-AR واریانس متغیر

 (7991مأخذ: کرولزیگ، )
 

متغیر غیر قابل مشاهده وضعیت باشد  stفرض کنید 

کند. مدل که تنها دو مقدار صفر و یک را اختیار می

به شکل  ytسوئچینگ برای متغیر -ی مارکوفساده

 زیر خواهد بود:
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        )91( 

|a1|که در آن  < بوده و 1 t  ها توزیع یکسان و

مستقل داشته و دارای میانگین صفر و واریانس  

2 

 AR(1)باشد فرآیند می 0stباشد. هنگامی که می

مانا خواهد بود که در این حالت میانگین آن برابر 

  00
1/ c 1باشد و هنگامی که میst  است فرآیند

yt  یک فرایندAR(1)   مانا با میانگین

  00
1/)

1( cc  خواهد بود. اگر شرطc1 ≠ نیز  0

برقرار باشد در این صورت بسته به مقدار متغیر 

به صورت یکی از دو معاله فوق  ytوضعیت، معادله 

خواهد بود. به عبارت دیگر در هر لحظه از زمان، متغیر 

st  تعیین خواهد کرد که فرآیندyt  محصول کدامیک از

 باشد.معادالت مذکور می

-مدل تجربی تحقیق با استفاده از روش مارکوف

 مبانی اساس بر مدل این. شودسویچینگ برآورد می

 در تجربی مطالعات مهمترین مرور و نظری موجود

 گفتن به الزم. است شده گزیده تحقیق موضوع راستای

 مهمترین از شده گفته مستقل متغیرهای که است

 مطالعات در و بوده قیمت مرغ بر مؤثر متغیرهای

 است شده بر آنها بسیاری تأکید تجربی و تئوریکی

. ((9833( ، عبدی و رضای )9819)گیالنپور و کهنسال )

 زیر صورت به باال گفته های اساس بر تحقیق مدل

 :تبیین گردید

tt

ttt

ttt

shockcr

shocksshockch

lcrlslchlh
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، lch، لگاریتم قیمت مرغ کشتارشده ، lhکه در آن 

، لگاریتم قیمت lsلگاریتم قیمت جوجه یک روزه گوشتی، 

، لگاریتم قیمت ذرت و بقیه متغیرها lcrکنجاله سویا ، 

شوک های متغیرهای جوجه یک روزه ، سویا و ذرت 

می باشند. معموال در الگوهای خود رگرسیون برداری، 

عنوان شوک مطرح  تغییرات متغیرهای سری زمانی به

می شوند . یکی از روش های مطرح در استخراج شوکها 

است. در این  (HP) 9پرسکات-استفاده از فیلتر هودریک

مطالعه بعد از استخراج شوک های متغیرهای جوجه ، 

سویا و ذرت و انجام دادن آزمون مانایی با استفاده از 

 فولر تعمیم یافته به برآورد رابطه بلند–روش دیکی 

مدت برای بررسی اثر این شوک ها بر روی قیمت مرغ 

 ARDLشود. برای این کار از الگوی پرداخته می

-نسبت به روش هم ARDLگردد. الگوی استفاده می

که در اغلب مطالعات مورد استفاده  Johansenجمعی 

ها گیرد، دارای مزیتهایی است که از جمله آنقرار می

های برای نمونه -نمود: توان به موارد ذیل اشاره می

الزم نیست همه  –کوچک کارایی  و کاربرد دارد. 

متغیرهای توضیحی همگرا از درجه یک باشند. )پهلوانی 

(. آمار و اطالعات همه متغیرها از 9832و همکاران، 

 رسانی اطالع و خبری مجموعه سری زمانی شبکه

( به صورت سری زمانی 9819 (مرغداری  صنعت

به دست آمده  9819-9831هفتگی و برای دوره زمانی 

 است.

 ها و نتايج تجربیداده

 بررسی زمانی، سریهای براورد در مرحله نخستین

استفاده  با قسمت این در. است متغیرهامانایی  وضعیت

 (ADF) یافته تعمیم فولر -دیکی واحد ریشه آزمون از

( 8) جدول در نتایج و شده بررسی متغیرهامانایی 

( مشاهده 8همانطور که از جدول ). است شده آورده

در سطح مانا بوده  ،lch ،Shockchشود متغیرهای می

 شوند.گیری مانا میو بقیه متغیرها با یک بار تفاضل

                                                           
1 Hodrick-Prescott 

استخراج  HPپس از اینکه شوک ها با استفاده از روش 

شد و آزمون مانایی بر روی متغیرها انجام گرفت ، از 

برای بررسی رابطه بلند مدت متغیرها   ARDLالگوی 

کنیم. همانطورکه در تحلیل های هم استفاده می

انباشتگی معمول است ابتدا باید تعداد وقفه های بهینه 

ی متغیرهای مورد نظر ارائه شود. نتایج تعیین وقفه

 دهد بر اساس هر دو معیارل نشان میی مدبهینه

و  -92/19اطالعاتی آکاییک و شوارتز که به ترتیب 

 باشد.وقفه می 8ی بهینه باشند، وقفهمی -98/01

 یفرضیه دهد،می نشان( 2) جدول نتایج که همانگونه

 دو هر اساس نداشتن بر رابطه بر مبنی آزمون، صفر

 در اثر آزمون و ویژه مقادیر حداکثر آزمون آماره ی

 رد درصد پنج انباشتگی هم (r=0) معنیداری سطح

 یک وجود یعنی دیگر، یفرضیه برای امر این. میشود

 یآماره مقدار یعنی،. صادق نیست هم انباشتگی، بردار

 انباشتگی،فرضیه ی وجود یک بردار هم در آزمون

 داری پنجمعنی سطح در آماره بحرانی مقدار از کوچکتر

 هر که کرد استدالل میتوان صورت دراین بوده درصد

 بین متغیرهای هم انباشتگی بردار یک وجود آزمون، دو

 .می کند تأیید را مدل

 برای مناسب مدلی صورتی در سویچینگ مارکوف مدل

 غیرخطی شده، بررسی داده های الگوی که است برآورد

 داده ها الگوی بودن غیرخطی از بتوان اینکه برای .باشد

 .شودمی استفاده LRآزمون  از یافت، اطمینان

 نمایی راست حداکثر مقادیر از آزمون این مقدارآماره ی

 و مدل( خطی مدل) رژیم یک با مدل یک رقیب، دومدل

 و شودمی محاسبه( خطی غیر مدل) رژیم دو با دیگر

 مقدار آماره که صورتی در. است کای دو توزیع دارای

 بیشتر نظر مورد اطمینان سطح در بحرانی مقادیر از

 اطمینان آن سطح در خطی مدل که گفت توانمی باشد،

 استفاده غیرخطی مدل از باید و نبوده مناسب مدلی

  .شود

باشد که از می 906/11برابر با   LRآماره آزمون  مقدار

 تردرصدبزرگ 9 سطح معنی داری در آن بحرانی مقدار

http://www.itpnews.com/
http://www.itpnews.com/
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-مدل جای به که گرفت نتیجه توانمی بنابراین و است

-مارکوف غیرخطی از روش است بهتر خطی های

 تعیین برای. کرد استفاده مدل برآورد برای سویچینگ

 یآماره از مدل، در برآورد بهینه وقفه های تعداد

 می شود. استفاده آکائیک اطالعاتی

 

 

 ADF آزمون از استفاده با متغیرهامانايی  آزمون -3جدول 

 تفاضل مرتبه اول سطح متغیرها

lh 163/9-  -3/921*** 

lch -8/191** - 

ls 633/9- -99/238*** 

lcr 991/9- -99/980*** 

lshockch -2/918** - 

lshocks 2/9-   -99/0*** 

lshockcr 86/9-  - 99/82*** 

 درصد 96 سطح در معنی دار*

 درصد 9 سطح در معنی دار** 

 درصد 9 سطح در معنی دار***                                                                   

 

 وسیلیجوس-جوهانسون یآزمون هم انباشتگ جينتا -4 جدول

maxλ traceλ 

مقدار بحرانی 

 درصد 9در 

مقدار 

 آماره

فرضیه 

 مقابل
 فرضیه صفر

مقدار بحرانی 

 درصد 9در 

مقدار 

 آماره

فرضیه 

 مقابل

فرضیه 

 صفر

93/29 28/93 r=1 r=0 92/992 69/983 r≥0 r=0 

81/81 62/26 r=2 r ≤ 1 99/12 09/11 r ≥ 1 r ≤ 1 

 منبع: یافته های تحقیق

 

 سويچینگ-تعیین حالت بهینه مدل ماركوف  -5جدول 

 MSM-AR مقادیر حداکثر راستنمایی

193/980 MSI-AR 
- MSMH-AR 

- MSMA-AR 
1939/996 MSIA-AR 

928/921* MSIH-AR 
0819/980 MSIAH-AR 
863/989 MSMAH-AR 

 *بیشترین مقدار راستنمایی  منبع: یافته های تحقیق
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 برآورد  مدل غیر خطی قیمت مرغ كشتار  -6جدول 

 t-value prob انحراف معیار ضریب متغیر

ds 969/0  999/9  096 66/6  

dcr 96/8  298/9  386/9  669/6  

lch 661/6  669/6  616/9  66/6  

dshocks 606/0  992/9  939 66/6  

dshockcr 918/6  691/6  896/2  66/6  

lshockch 681/6  693/6  286/9  66/6  

Constant(0) 919/6  69/6  996/8  66/6  

Constant(1) 996/6  699/6  926/2  66/6  

Constant(2) 923/6  6968/6  826/9  66/6  

sigma(0) 622/6  661/66  696/9  66/6  

sigma(1) 699/6  669/6  666/3  66/6  

sigma(2) 698/6  669/6  266/96  66/6  

AIC = 9899/2-  

AIC.T = 669/9616-  

LR-Test =     906/11 ( 66/6 ) 

 منبع :یافته های تحقیق

 

 معیار طبق بر که دهد می آمده نشان به دست نتایج

 بهینه برای باشد، وقفه یمی -90/2آکائیک که برابر با

-وقفه تعداد اینکه از پس. است وقفه مدل، بدون براورد

 معیار استفاده از با رژیمها تعداد شد، گزینش بهینه های

مونت  سازیهایشبیه نتایج. شود می تعیین آکائیک

 با در مقایسه آکائیک معیار که است داده نشان کارلو

 تعیین برای مناسبتری شاخص نمایی راست تابع مقدار

 مقادیر ( نشان دهنده ی3) جدول. است رژیمها تعداد

 تا دو رژیم های تعداد برای آکائیک اطالعاتی آماره ی

رژیم با معیار  سه تعداد دهد می که نشان .است چهار

 مدل براورد برای رژیم بهینه ی تعداد ،-62/2آکاییک 

 اشاره نیز تحقیق روش بخش که در همانگونه. است

 که دارد مختلفی حالتهای سویچینگ- مارکوف مدل شد،

 وابسته معادله از خاصی جزء این حالتها از یک هر در

 را حالت بهترین بتوان اینکه برای است. پس، رژیمها به

 حالتها این نمایی راست حداکثر از مقادیر برگزید،

 نمایی راست حداکثر مقدار با مدل و شود می استفاده

 مقادیر. میشود برگزیده بهینه عنوان مدل به بیشتر

 حالتهای از یک هر به مربوط نمایی راست حداکثر

 .است شده گزارش( 9) جدول سویچینگ در- مارکوف

 با شد، انجام بهینه مدل گزینش برای که مراحلی از پس

قیمت مرغ  برای بهینه مدل باال، معیارهای نظرگرفتن در

(MSIH-AR) برآورد را شود. نتایج این برآورد می

نتایج برآورد مدل که در  ( دید.0توان در جدول )می

دهد که عرض ( گزارش شده است،  نشان می0جدول )

  دودر رژیم  919/6از مبدا در رژیم یک برابر 

است. و همه  923/6و در رژیم سه برابر  996/6برابر

دار بوده، بنابراین عوامل ضرایب و عرض از مبدا معنی

ها بر قیمت های آنه یک روزه و شوکسویا، ذرت، جوج

( مقادیر قیمت مرغ 9باشد. نمودار )میمرغ تاثیرگذار 

مدل و  یبه وسیله داده شده کشتار و مقادیر  توضیح

بینی شده احتماالت انتقال در سه رژیم اقتصادی پیش

 نیز نمودار که همانگونه. دهدمی نمایش را توسط مدل

 برازشی توانسته است شده مدل برآورد دهدمی نشان

 داشته باشد. داده ها بر مناسب
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(b)          (a) 

 
(d)  (c) 

 (رژيم سومd( رژيم دوم )cرژيم اول ) (bها )كل داده (a: )مقادير برازش شده و احتمال انتقال رژيم ها در قیمت مرغ  -1 شكل

 

 تشخیص توانمی راحتی به شود، توجه( 9) شکل به اگر

 است که دوره هایی به مربوطa) )شکل یک رژیم که داد

دو وسه  رژیم و داشته قیمت مرغ واقعی کاهش آن در

 آن در که است هاییدوره به مربوط (b,cهای )شکل

به عبارت دیگر  .است بوده افزایش در حال قیمت مرغ

دهد و رژیم یک کاهش شدید در قیمت مرغ را نشان می

رژیم دو افزایش مالیم تر در قیمت مرغ و رژیم سه 

 دهد.افزایش  شدید در قیمت مرغ را نشان می

 نشان را هارژیم از یک هر هایویژگی( 1) جدول

دهد می نشان را مشاهداتی تعداد آن اول ستون. دهدمی

 از یک هر در شده بررسی یمشاهده 991 مجموع از که

 حضور در احتمال آن دوم ستون. دارد قرار هارژیم

 طور به اگر مثال، برای. دهدمی نشان را نظر مورد رژیم

 احتمال  با شود، گزینش مشاهدات از یکی تصادفی

 یک رژیم در مشاهده این که گفت توانمی درصد93/99

 را طول دورهای میانگین نیز سوم ستون. دارد قرار

 مورد رژیم در پیاپی طور به مشاهدات که دهدمی نشان

 از قیمت مرغ کشتار اگر عبارتی، به. دارند قرار نظر

 حدود میانگین طور به شود، منتقل یک رژیم به دو رژیم

 .ماند خواهد باقی رژیم این دو دوره در
 

 هارژيم از يك هر هایويژگی -7 جدول

 میانگین دوره قرار

 گرفتن در رژیم

احتمال قرار 

 گرفتن در رژیم

تعداد مشاهدات 

 قرار گرفته

9 93/99 86 
رژيم 

1 

10/2 39/21 991 
رژيم 

2 

90/9 09/83 966 
رژيم 

3 

 منبع: یافته های تحقیق
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 احتمال انتقال از يك به رژيم ديگر -8 جدول

 1رژيم  2رژيم  3رژيم 

619/6 

(681/6) 

962/6 

(699/6) 

263/6 

(931/6) 
 1رژيم 

922/6 

(69/6) 

112/6 

(609/6) 

991/6 

(912/6) 
 2رژيم 

136/6 

(623/6) 

996/6 

(69/6) 

889/6 

(81/6) 
 3رژيم 

 باشند.منبع: یافته های تحقیق  ، اعداد داخل پرانتز انحراف معیار می

 

 را دیگر رژیم به رژیم یک از انتقال احتماالت(  3)  جدول

شود احتمال می مشاهده همانطورکه. دهدمی نشان

 136/6انتقال از رژیم سه به رژیم سه بسیار باال بوده و 

باشد، بنابراین احتمال باشد و بعد از آن رژیم دو میمی

 باشد.ها بیشتر میپایداری در افزایش قیمت

 

 گیرینتیجه

سویچینگ اتورگرسیو -نتایج حاصل از مدل مارکوف

تاثیر نهاده های دهد قیمت گوشت مرغ تحت نشان می

سویا ، ذرت و جوجه یک روزه و شوک های حاصل از 

داری باشد و همه این عوامل تاثیر مثبت و معنیآن می

بر قیمت گوشت مرغ دارند.  همچنین احتمال قرار گرفتن 

در رژیم دو بیشتر از بقیه رژیم هاست بدین معنی که 

د احتمال افزایش مالیم قیمت مرغ بیشتر از افزایش شدی

و کاهش قیمت مرغ است و همچنین احتمال پایداری در 

افزایش قیمت مرغ بیشتر از کاهش قیمت مرغ است ، 

توان نتیجه گیری کرد که در نوسانات قیمت بنابراین می

ها ، عدم تقارن وجود های قیمتی نهادهمرغ و شوک

این نوسانات و پافشاری در افزایش قیمت مرغ  دارد.

کنندگان در بر دارد بی برای مصرفاثرات رفاهی نامطلو

 شود. برایکه در مجموع منجر به کاهش رفاه جامعه می

 مقدار نوسان باید کاال این قیمت در نوسان کاهش

بر این  زمینه، این در. داد کاهش را هانهاده عرضه

 و سیاستگذاران برای اساس پیشنهادهای سیاستی

یک جوجه است:  صورت زیر به کشور ریزانبرنامه

 .گذاردمی تأثیر مرغ گوشت قیمت بر طریق دو از روزه

 گوشت عرضه مقدار نهاده، این کاهش با طرف یک از

 از. یابدمی افزایش قیمت نتیجه در و یافته کاهش مرغ

 آن، قیمت افزایش و نهاده این کاهش با دیگر، طرف

 بنابراین، .کندمی پیدا افزایش مستقیماً مرغ گوشت قیمت

 جوجه برای ریزی برنامه فصلی، نیازهای به توجه با

 دارد. نوسانات این حذف در بسیاری اهمیت ریزی

 در کروزهی یجوجه برای اطالعاتی بانک وجود همچنین،

 نوسان دالیل دیگر از دارد. ضرورت کشور سراسر

 )سویا  کنجاله و ذرت(دان قیمت در نوسان مرغ، گوشت

 از اعظمی بخش حاضر حال در اینکه به توجه با .است

 اثر واردات، در اخالل هرگونه و شودمی وارد مرغ دان

 ها نهاده این باید دارد مرغ گوشت قیمت بر قابل توجهی

 دچارمرغ تا قیمت  شوند ذخیره و خریده کافی مقدار به

 نشود. نوسان شدید

 

 مورد استفاده منابع

، جلد : مطالعه موردی استان تهران. پژوهشنامه اقتصادیARDLتحلیل تغییرات قیمتی گوشت مرغ با کاربرد الگوی  .9830 ،ح آماده

 .919-899های ، صفحه9، شماره 96

ایران. علوم کشاورزی  مرغ گوشت صنعت در بازار حاشیه بر آن اثر و قیمت نامتقارن . انتقال9839، ص و نیکوکار ا حسینی س

 .9-1 های، صفحه9شماره  ،8، جلد انرای

مجله  ،. تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو ایران9833، ص و نیکوکار ا حسینی س

 .921-991های ، صفحه9، شماره 9، جلد تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

المللی وف سویچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد. اولین همایش بینمروری بر الگوهای مارک .9819 ،صمدی ع و بهلولی پ

 ها و کاربردها، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.اقتصادسنجی، روش



 1931سال/ 1شماره  52هاي علوم دامی/ جلد و ...                                                                            نشریه پژوهشپور  اهلل اسد بهار، پیش     35

ششمین کنفرانس اقتصاد  ،فازی -پیش بینی قیمت ذرت و کنجاله سویا با استفاده از شبکه عصبی .9833، عبدی ا و رضایی ع

 .کشاورزی ایران

های مارکوف سویچینگ. و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل GDP. رابطه علّیت بین 9831 ،فالحی ف و هاشمی دیزج ع

 .989-999 های، صفحه90، شماره 1جلد نامه مطالعات اقتصاد انرژی، فصل

ای انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی . الگوی آستانه9831 ،قدمی کوهستانی م و نیکوکار ا

 .832-819 های، صفحه8، شماره 92جلد )علوم و صنایع کشاورزی(، 

های اقتصادی: مدل های نفت خام بر روی اقتصاد ایران در رژیم. تشخیص اثرات نامتقارن شوک9819 ،قنبری ع و خضری م

 .921-991 های، صفحه11، شماره 21جلد تحقیقات اقتصادی،  ،گزینی مارکوفهرا

-. اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف9816، و رضازاده ع کازرونی ع

 .998-913 های، صفحه9، شماره 9جلد تحقیقات مدلسازی اقتصادی،  ،سویچینگ

 08 شماره ،بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه ،مرغ گوشت بازار در دولت مداخالت تأثیر بررسی .9819، م کهنسال ا و گیالنپور

 .1-9 هایصفحه

تحقیقات اقتصاد  ،دارکاربرد نمودارهای غیرسیکلی جهت -ها در بازار گوشت مرغ. کشف قیمت9816 ،مقدسی ر و یوسفی متقاعد ه

 .11-13های ، صفحه9، شماره 8جلد کشاورزی، 
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Abstract  

BACKGROUND: Note that the chicken has an importance role in household food needs and many 

investments come into this industry. Therefore, attention to price Factors and chicken prices 

formation process can increase efficiency and resource allocation. OBJECTIVES: This study 

investigate the input prices shocks of "one-day chicken", corn and soybean on the price of 

slaughtered chicken METHODS: whit using the Markov-Switching AR model based on weekly 

price data from 2008 through 2012. RESULTS: Result shows that price of poultry is a non-linear 

model, and the inputs of one-day chicken, soybean and corn are entirely effective on it. 

CONCLUSIONS: Moreover, the stability probability in the increase in poultry price regime is more 

than others. 
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