
  
 4331/ سال3شماره  52هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش

 
 

 ها در بازار گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقیتعدیالت غیرخطی قیمت
 

 3و آزاده فلسفیان 2، سمانه خلیلی ملکشاه*1زادهمحمد قهرمان

 

 5/5/32 تاریخ پذیرش:              42/4/39تاریخ دریافت: 
 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز 1
 شاورزی دانشگاه تبریزدانشجوی دکتری گروه اقتصاد ک 4
 ، ایرانتبریز دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،گروه مدیریت، ترویج و آموزش کشاورزیاستادیار  9
   :ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir Email مسئول مکاتبه:*

 

 

 چکیده

بازار و نقش مهم آن در تعیین سطح رفاه  بررسی کارایی دلیل کاربرد آن دربه مطالعه انتقال قیمت  زمینه مطالعاتی:

 رواز این . هدف:دباشمی زیادي داراي اهمیتتولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزي 

ا در بازار همتهاي جدید و پیشرفته به منظور مدلسازي تعدیالت غیرخطی قیمعرفی روشدر پی مطالعه حاضر 

در این راستا  روش کار: باشد.به طور خاص بازار گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقی میمحصوالت کشاورزي 

و به  گرفتهمورد بحث قرار  (1002) سئوو اخیراً ( 1001) هانسن و سئو(، 1002) لو و زیوتهاي سعی شده است رهیافت

انتقال عمودي قیمت و  ،پرداخته شود. در ادامه با تأکید بر دو آزمون اخیر ايجمعی آستانه هاي همبحث پیرامون آزمون

هاي با داده 2:00:2-22:11ها در بازار گوشت گوسفند در آذربایجان شرقی طی دوره زمانی تعدیالت غیرخطی قیمت

ید وجود تعدیالت مو Sup-Waldو  Sup-LMهاي غیرخطی آزمون نتایج نتایج:هفتگی مورد مطالعه قرار گرفته است. 

-باشد. بعد از اثبات وجود رفتار غیرخطی تعدیالت قیمت اي در بازار گوشت گوسفند میها و رفتار آستانهغیرخطی قیمت

 -و مدل باند (1001)هانسن و سئودو رژیمه  TVECMها، به منظور بررسی چگونگی انتقال قیمت در این بازار مدل 

TVECM  نتیجه گیریبه عنوان مدل مناسب انتخاب گردید.  هانسن و سئودل دو رژیمه برآورد گردید و در نهایت م 

ها در دو سطح مزرعه و خرده فروشی هم در داري بین سرعت تعدیل قیمتنتایج تخمین نشان داد اختالف معنی :نهایی

ها در بازار مورد مطالعه ترژیم افزایشی و هم در رژیم کاهشی وجود دارد، که این امر تأیید کننده تعدیالت غیر خطی قیم

 باشد. می

 

تعدیالت  اي،جمعی آستانههم ، آزمون(1001)هانسن و سئوآزمون  ،(1002)سئو آزمون  : انتقال قیمت،واژگان کلیدی

 غیرخطی
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 مقدمه

کننده سطح درآمد ترین عامل تعیینمهم قیمت،

کنندگان و صادرکنندگان کاالهاي کشاورزان، مبادله

ي است. همچنین چگونگی انتقال قیمت در کشاورز

سطوح مختلف بازار یکی از مسایل مهمی است که سطح 

رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان 

دهد. در محصوالت کشاورزي را تحت تأثیر قرار می

ي صورت نبود تقارن در انتقال قیمت، افزایش حاشیه

کند. بی کاال ایجاد میبازار، منافعی براي عوامل بازاریا

به این ترتیب، چگونگی انتقال قیمت به دلیل تأثیري که 

ي بازار و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان و بر حاشیه

گذاري اهمیت گذارد، براي سیاسترف کنندگان میمص

 (.2:02)حسینی و همکاران اي دارد ویژه

دهد هایی است که نشان میادبیات موجود مملو از مثال 

عدیالت غیرخطی قیمت در بازارهاي کشاورزي وجود ت

دارد. از مشهودترین دالیل براي تعدیالت غیرخطی 

وجود ساختار بازار رقابتی  -2توان به ها میقیمت

ناقص مخصوصاً براي محصوالت کشاورزي )که در 

کنندگان در انتهاي آن کشاورزان در ابتدا و مصرف

هاي دولت، تسیاس -1یره بازار قرار دارند(، زنج

حمایتی مانند قیمت کف که  هاي)مخصوصاً سیاست

تورم و انتظارات قیمتی، )اگر  -:معمول است(  نسبتاً

مردم به دلیل وجود نرخ هاي باال و فزاینده تورم انتظار 

ر از تراحت داشته باشند، افزایش قیمت قیمت افزایش

مدیریت موجودي انبار،  -4گردد( منتقل می کاهش قیمت

وجود اطالعات  -2ها و هاي تنظیم مجدد قیمتهزینه -1

مود. عموماً نامتقارن در سطوح مختلف بازار اشاره ن

ها منجر به انتقال نامتقارن تعدیالت غیرخطی قیمت

هاي مختلفی براي الگوسازي و گردند. روش ها میقیمت

ها و به تبع آن انتقال بررسی تعدیالت غیرخطی قیمت

مدل  (1004) چاو و متاه شده است. نامتقارن، ارائ

ها دهد قیمتتصحیح خطایی را ارائه نمودند که اجازه می

هاي تعریف شده بوسیله به روش مختلف در رژیم

پارامترهاي آستانه تعدیل شوند. مشکل روش ایشان این 

-زا تعریف میاست که متغیر آستانه به صورت برون

ئه شد که اجازه هایی ارا لگردد. براي حل این مشکل مد

زا تعریف گردد. متغیر آستانه بصورت درون دهدمی

ها شامل مدل تصحیح خطاي ترین این روشمتداول

مدل خودتوضیحی  ،(1002)2برداري مارکوسوئیچ

، و مدل تصحیح خطاي (2221 بالک و فومبی) 1ايآستانه

باشد. مدل  می (1002 تلو و زیو) :ايبرداي آستانه

MSVECM ها را در محاسبات ي زمانی دادهماهیت سر

گردد.  در بر ندارد، که منجر به کاهش کارایی مدل می

 TVECM، مدل تک متغیره است اما مدل TARمدل 

مدلی چند متغیره و مناسب براي الگوسازي رفتار 

)بن باشد ها میاي و تعدیالت غیرخطی قیمتآستانه

  (.1001 کابیا و گیل

ها و تعدیالت غیرخطی قیمتبا توجه به اهمیت موضوع  

هاي اخیر مطالعات زیادي انتقال نامتقارن قیمت در سال

و هارپس گودوین  در ادبیات صورت گرفته است.

اي به بررسی ارتباط بین بازارهاي ( در مطالعه1000)

 بازار خوک فروشی و سر مزرعهخرده فروشی، عمده

 2220و  2201هاي هفتگی براي دوره با استفاده از داده

گیرند نتیجه میاي ستانهآجمعی با استفاده از مدل هم

تعدیل قیمت یک الگوي و  بودهانتقال قیمت نامتقارن 

و از  از سر مزرعه به عمده فروشی که باشدمیسویه 

میلر و ماروین باشد. میفروشی عمده فروشی به خرده

( به مطالعه انتقال قیمت در بازار خوک ایالت 1002)

دهد هاي تحقیق ایشان نشان میپردازند. یافتهمتحده می

هاي عمده فروشی بطور نامتقارنی به تغییر در قیمت

شود با فرکانس پایین منتقل میهاي خرده فروشی قیمت

طور نامتقارنی به هاي عمده فروشی بهدر مقابل قیمت

-میها در تمام فرکانسسر مزرعه هاي تغییر در قیمت

خود به بررسی  در مطالعه (1004کنفوریت )گردد. 

در شش انتقال قیمت در بازارهاي کشاورزي منتخب 

                                                           

1 - Markov Switching Vector Error Correction Model 
2 - Threshold Autoregressive Model 
3 - Threshold Vector Error Correction Model 
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تایلند، ترکیه، اوگاندا  کشور مکزیک، پاکستان، سنگال،

فروشی فروشی و خردهعمدهسه سطح تولید کننده، در 

نتایج تحقیق  پردازد.با استفاده از مدل تصحیح خطا می

در مطالعه  بازارهاي آفریقایی موجودایشان نشان داد 

در مقایسه با بازارهاي آمریکاي التین و آسیا ناقص 

ی انتقال قیمت به بررس( 1001کاپس و شرول )باشند. 

با فروشی در بازار شیر خرده-نامتقارن سرمزرعه

 کرامونوان  هاي مرسوم هوک،استفاده از روش

هاي ماهانه از براي دادهتاوبادل و مدل تصحیح خطا 

نتایج نشان داد  پرداختند. 1001تبر تا اک 2224 ژانویه

فروشی در بازار خرده-فرآیند انتقال قیمت سرمزرعه

( به 1000روجاس و همکاران )نامتقارن است.  شیر

مطالعه واکنش خرده فروشان به تغییرات قیمت عمده 

گیرند پاسخ می فروشان در بازار گاو پرداخته و نتیجه

و در سطح ییرات قیمت گوشت گافروشان به تغخرده

 گتر و احتماالزرفروشی به طور قابل توجهی بعمده

به منظور  (1002) ژنگ و همکاران باشد.سریعتر می

ت گاو گیري تأثیر رفاه انتقال قیمت نامتقارن گوشاندازه

( ECMدل تصحیح خطا )و گوشت خوک در امریکا از م

استفاده نمودند. نتایج این مدل نشان دهنده انتقال 

علم و همکاران  باشد.یمت در این دو بازار مینامتقارن ق

 TVECMدر مطالعه خود با بکارگیري روش  (1020)

نشان دادند انتقال قیمت در بازار برنج بنگالدش 

براي  (1022)فلسفیان و همکاران . باشدنامتقارن می

بررسی انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت گوسفند 

نتایج نشان ودند. استفاده نم TVECMایران از مدل 

خطی بوده در بازار گوشت گوسفند تعدیالت غیر دهدمی

 باکوز و همکاران باشد.و انتقال قیمت نامتقارن می

براي بررسی عواملی که باعث انتقال قیمت  (1021)

شوند از نامتقارن در بخش کشاورزي و مواد غذایی می

استفاده نمودند. نتایج نشان داد انتقال  TVECMمدل 

فروشی، بعلت خرده-متقارن در رابطه سرمزرعهنا

پراکندگی مزارع و قوانین محدود در کنترل قیمت در 

 افتد. فروشی به احتمال بیشتر اتفاق میبخش خرده

 TVECMبا بکارگیري مدل  (:102) و و همکارانزپو

انتقال قیمت در سطوح بازار گوشت گاو امریکا را 

هایی براي ز تالشکارآمد دانستند. در داخل کشور نی

بررسی مکانیزم انتقال قیمت صورت گرفته است. از 

با ( 2:01زاده )حسینی و قهرمان جمله این مطالعات،

انتقال  2TAR-M و TARاي گوي آستانهبکارگیري اا

قیمت در بازار گوشت قرمز ایران را نامتقارن دانستند. 

بررسی انتقال قیمت بین  با( 2:02حسینی و همکاران )

با استفاده از  ایرانگوشت مرغ بازار وح مختلف سط

نشان دادند انتقال قیمت در تمام  خطا حالگوي تصحی

سطوح بازار گوشت مرغ در بلندمدت متقارن و در 

فروشی و از مرغداري مدت از مرغداري تا خردهکوتاه

شادمهري و احمدي احمدي  تا کشتارگاه نامتقارن است.

هاي تولیدکننده و ن قیمتبراي بررسی رابطه بی (2:00)

بین دو سطح  کننده محصوالت لبنی در ایرانمصرف

کننده براي محصول پنیر از روش تولیدکننده و مصرف

 لوي-و ون کرامون تابادل هوک و مدل تصحیح خطا

انتقال قیمت را در این بازار متقارن  استفاده نموده و

براي بررسی ( 2:00حسینی و سرایی شاد ) یافتند.

آالي پرورشی از سطح مزرعه قیمت در بازار قزلقال انت

از مدل تصحیح  استان فارس به سطح خرده فروشی در

کرامون استفاده نمودند. نتایج -خطاي نامتقارن وان

نشان بدست آمده نشان دهنده انتقال نامتقارن قیمت 

( انتقال قیمت در 2:02)حسینی و همکاران  اشد.بمی

 با استفاده از الگوي تصحیح خطامرغ ایران را بازار تخم

اي ایشان نشان همورد مطالعه قرار دادند. نتایج یافته

مرغ در بلندمدت متقارن اما داد انتقال قیمت در بازار تخم

هاي قیمت افزایش مدت نامتقارن است. همچنینکوتاهدر 

ها و محصول سرمزرعه با سرعت بیشتري نسبت نهاده

 شود.فروشی منتقل میدهها به سطح خربه کاهش قیمت

( با استفاده از الگوي 2:02قدمی کوهستانی و همکاران )

در بازار گوشت مرغ اي به تحلیل انتقال قیمت آستانه

                                                           

1 - Momentum Threshold Autoregressive 
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انتقال قیمت  هاي تحقیق نشان دادایران پرداختند. یافته

ها در مقایسه در این بازار نامتقارن بوده و افزایش قیمت

سطح مرغداري به تر از ریعها بیشتر و سقیمت با کاهش

نیکوکار و همکاران گردد. فروشی منتقل میخرده

 سطوح مختلف براي بررسی الگوي انتقال قیمت( 2:02)

از الگوي تصحیح خطا استفاده  گوشت گاو ایرانبازار 

دهد انتقال هاي ایشان نشان مینمایند که نتایج یافتهمی

ندمدت در تمام سطوح بازار گوشت گاو در بلقیمت 

فروشی و تا خرده مدت از گاوداريمتقارن و در کوتاه

همچنین از گاوداري تا کشتارگاه نامتقارن است. 

هاي قیمت گاو زنده با شدت بیشتري به سطح افزایش

انتقال کاهش که شود در حالیفروشی منتقل میخرده

دانشور گیرد. قیمت به سطوح باالتر به کندي صورت می

از مدل تصحیح با استفاده  (2:20) کاخکی و همکاران

به مطالعه الگوي انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد خطا 

بعد از  دادندپرداخته و نشان  هایارانه از هدفمندي

هاي ها و افزایشها، سرعت انتقال کاهشهدفمندي یارانه

 فروشی کمتر شده است. قیمت عمده

کشور نکته قابل ذکر این است که در مطالعات داخل 

، به صورت ECM ،TAR ،M-TARبیشتر از مدل هاي 

هاي چند متغیره متغیره استفاده شده است و تکنیک تک

ها و به تبع آن تعدیالت غیرخطی قیمت TVECMمانند 

 هانسن و سئو(، 1002) لو و زیوت از قبیل روش هاي

د توجه قرار گرفته کمتر مور (1002) سئوو  (1001)

ان د متغیره این است که امکهاي چناست. مزیت روش

هاي قیمت را فراهم بررسی کارآتر تعدیل پویاي سري

-بیان می (1002) لو و زیوتسازد و همانطور که می

که ساختار کامل هاي چند متغیره به دلیل اینکنند، روش

هاي تک متغیره گیرند، نسبت به روشمدل را در نظر می

-در ادبیات می ري و مکانیزم کاملیداراي قدرت باالت

باشد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر بررسی 

ها در ادبیات موضوع و تکمیل ادبیات تعدیالت قیمت

باشد، در این خصوص در این مطالعه داخل کشور می

هاي تعدیالت هاي پیشرفته در مدلشود آزمونسعی می

غیرخطی معرفی شده و در ادامه براي نشان دادن 

ها و ها به بررسی تعدیالت قیمتونکاربرد این آزم

ها در بازار گوشت گوسفند استان انتقال نامتقارن قیمت

 هانسن و سئوهاي آذربایجان شرقی با تاکید بر آزمون

پرداخته شود. این مطالعه از این  (1002) سئوو  (1001)

حیث با سایر مطالعات داخلی متمایز بوده و از این جهت 

 کند. در داخل کمک می به تکمیل ادبیات موضوع

 

 هامواد و روش

هاي آزمون انتقال نامتقارن قیمت را به طور کلی روش

هاي آزمون انتقال روش -توان به دو دسته عمده الفمی

هاي روش -و ب جمعینامتقارن قیمت قبل از تکنیک هم

-هاي هممت بر مبناي تحلیلآزمون انتقال نامتقارن قی

-تقسیم کرد. روش (1004)مایر و وان کرامون  جمعی

 هايجمعی شامل روش هاي همهاي قبل از تکنیک

بوده، اول ( 2201) واردو  (2211) هوک (،2212) ولفارم

باشند و هاي ایستا قابل کاربرد میاینکه تنها براي داده

-هاي مبادله، به عبارت دیگر هزینهدوم اینکه بحث هزینه

-رد تحلیل نمیهاي تعدیل در طول زنجیره غذایی را وا

عدیالت پیوسته شده مانع از توجود هزینه مبادله کنند. 

که انحراف از تعادل بلندمدت بیشتر از و تنها زمانی

هاي انتقال آزمونگیرد. مقدار آستانه باشد صورت می

جمعی مشکالت هاي همنامتقارن قیمت بر مبناي تحلیل

راهم یاد شده را نداشته و اطالعات کاربردي زیادي را ف

-توان به دو گروه: آزمونها را میاین آزموننمایند. می

هاي چند متغیره تقسیم نمود. در هاي تک متغیره و آزمو

هاي اخیر بیشتر به سمت کنار این مطالب، بررسی

ها به ویژه سنجش و الگوسازي تعدیالت غیرخطی قیمت

باشند. مدل تعدیالت در بازار محصوالت کشاورزي می

اولین بار توسط  (2ايجمعی آستانهمدل همغیرخطی )

به شکل گسترده ارائه شد.  (2211) بالک و فومبی

اي )یا موضوع مهم در این مدل اثبات وجود اثر آستانه

                                                           

1 - Threshold Cointegration Models 
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براي بررسی  بالک و فومبیفرض صفر خطی( است. 

اي را اي، رهیافت دو مرحلهرفتار هم جمعی آستانه

ادبیات انتقال پیشنهاد دادند که مساعدت بزرگی به 

-فر عدم همنامتقارن قیمت بود. در مرحله اول، فرض ص

جمعی خطی مورد هم جمعی در برابر فرض مخالف

بیان کردند که اغلب  بالک و فومبیگیرد. آزمون قرار می

-بطور مثال آزمون انگل جمعیهاي استاندارد همآزمو

حتی در شرایطی که  1و آزمون جوهانسن 2گرنجر

کند نیز اي پیروي مییند آستانهآاز فر خطاي تعادلی

باشند. با رد به تعیین ایستایی خطاي تعادلی میقادر 

جمعی خطی فرض صفر، در مرحله دوم فرض صفر هم

اي، مورد جمعی آستانهدر برابر فرض مخالف هم

گیرد که به آزمون غیرخطی تعدیالت بررسی قرار می

لیل اینکه باشد. در این مرحله به دقیمت معروف می

ص مقدار پارامتر آستانه تحت فرض صفر مشخ

آید استاندارد پیش میباشد، لذا مشکل استنتاج غیرنمی

از رهیافت  (2211) بالک و فومبیکه براي رفع آن، 

براي برآورد توزیع مجانبی آماره  (2222) هانسن

 استفاده نمودند. 

-تغیره مییک آزمون تک م( 2221) بالک و فومبیروش 

هاي چند متغیره کاربرد بسیار . اما اخیراً آزمونباشد

وسیعی در ادبیات مربوطه داشته است که عموماً از سه 

هانسن (، 1002) لو و زیوتروش پیشنهاد شده توسط 

شود. هر گرفته می بهره (1002) سئوو  (1001) و سئو

 (1001) هانسن و سئوو  (1002) لو و زیوتدو رهیافت 

نمایند. پیروي می بالک و فومبیاي از رهیافت دو مرحله

جمعی فرض صفر عدم هم (1002) سئواما در روش 

اي خطی در یک مدل تصحیح خطاي برداري آستانه

(TVECM مستقیماً و طی یک مرحله مورد آزمون قرار )

-گیرد، که در ادامه با توضیحات بیشتري ارائه میمی

 گردند. 

                                                           

1-  Engle and Granger 
2- Johansen 

هاي ربرد روش، براي اولین بار کا(1002) لو و زیوت

اي مورد جمعی آستانههاي همچند متغیره را در تحلیل

توجه قرار دادند. آنها با معرفی مدل تصحیح خطاي 

( بیان کردند که مدل تصحیح خطاي TVECMبرداري )

 TAR)) ايخودتوضیح آستانه هايبرداري بهتر از مدل

قادر ( M-TARگشتاوري )-ايخودتوضیحی آستانهیا 

اي و پویایی انهالگوسازي رفتار آستبه تشخیص و 

باشد. براي تشریح این آزمون ابتدا متغیرهاي قیمت می

( را TVARاي )یک مدل خودتوضیحی برداري آستانه

 tzاي، که متغیر آستانهنظر بگیرید. در صورتیدر

tRP- )عبارت تصحیح خطا در رابطه تعادلی بلندمدت، 

tFR 2β=tz که ،tRP  وtFP فروشی یمت خردهبه ترتیب ق

باشد( باشد در جمعی میضریب هم βو سرمزرعه و 

توان به صورت زیر بیان را می TVARصورت مدل آن

 نمود:

2

)()(

1

)()(

)(

1

)1(
1

1

)()(

1

)()(

, IAA

zifPPAP

k

i

j

l

j
k

il

j

l

j

i

j

t

j
k

i

j

tit

j

it

jj

ot
























[1] 
شامل دو متغیر )مثالً  21یک بردار  tPکه در آن، 

، نماد تعداد jفروشی و سرمزرعه(، هاي خردهقیمت

j=1,2,3 ،، رژیم )3()2()1()0(   و
)( j

t  غیرهمبسته سریالی با میانگین صفر و جزء خطاي

)(ماتریس کوواریانس j  .شود که متغیر فرض میاست

داراي توزیع پیوسته باشد.  ایستا بوده و tz-1آستانه 

مشخص  tzشود که متغیر آستانه بر این فرض میعالوه

و مقادیر  kباشد. هرچند که طول وقفه 

)1()2(ستانهآ ,   بطور بالقوه نامشخص هستند. اگر در

-باشد و بردار هم 2جمع از درجه هم j ،tPهر رژیم 

)1,(جمعی  2   1باشد، آنگاه رتبه)(  j  و

 2)(

2

)(

1)()( ,1 



 















j

j

jj یح است. حال تصر

( TVECM(j)اي )مدل تصحیح خطاي برداري آستانه

 بصورت زیر خواهد بود:
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بایست در ابتدا مقدار جهت برآورد معادله فوق می

پارامترهاي آستانه   )2()1( , جمعی و بردار هم

( ،برآورد شود. بدین منظور )( 1002) لو و زیوت

را از رابطه تعادلی  توان مقدارنمایند که میعنوان می

-هبلندمدت به صورت مجزا بدست آورد و سپس جهت ب

دست آوردن پارامترهاي آستانه از یک استراتژي که 

هاي براي برآورد مدل (2222) هانسنترکیب رهیافت 

 تسیدو رژیمه و سه رژیمه و فرایند  TARمتغیره تک

باشد، یچندمتغیره م TVECMجهت برآورد  (2220)

 استفاده کردند.

پس از برآورد مدل، جهت آزمون  (1002) لو و زیوت 

را به صورت  LRها، آماره خطی بودن تعدیالت قیمت

 زیر بیان نمودند:

[:]      ˆ,ˆˆˆ  LnLnTLR  

و  ̂تعداد مشاهدات،  Tکه در آن،   ˆ,ˆ̂  به ترتیب

وواریانس اجزاي اخالل برآورد شده از هاي کماتریس

باشند. پس از می TVECM(j)خطی و  VECMمدل 

بایستی با مقدار بحرانی جدول می LRمحاسبه آماره 

ي آستانه تحت مقایسه گردد. از آنجا که مقدار پارامترها

 دیویسباشند، لذا مساله فرض عدم، نامشخص می

نبی آزمون آید. در این حالت توزیع مجاپیش می (2201)

LR له استنتاج تحت تاثیر قرار گرفته و مسا

توان مقادیر شود. یعنی نمیغیراستاندارد حاصل می

 2را مانند حالت استاندارد از جدول  LRبحرانی 

دست آوردن مقادیر بحرانی هاستخراج نمود. لذا جهت ب

، (2222) هانسنبه پیروي از  (1002) لو و زیوتآن، 

را از طریق  LRآماره  2مقادیر بحرانی و سطوح احتمال

 اجزاي اخالل شبیه سازي نمودند. 1روش بوت استراپ

                                                           

1 - P-Value 
2 - Bootstrap 

از  (1001) هانسن و سئو(، 1002) لو و زیوتبعد از 

اي با یک مدل دو متغیره تصحیح خطاي برداري آستانه

آستانه و بردار همگرایی نامشخص که در درون مدل 

TVECM استفاده کردند.  ،شودمی همزمان برآورد

هاي سري tPفرض نمودند ( 1001) هانسن و سئو

 t,FP)جمع از مرتبه اول بوده زمانی دو بعدي هم

t=(RPtP هاي خرده فروشی و )لگاریتم قیمت

-جمع میهم 21جمعی سرمزرعه( که با بردار هم

 I(1)شند جمع از مرتبه اول با ها همگردند. اگر قیمت

دو  TVECM و مدل2β-(1,  ( جمعیبردار هم

 بصورت زیر خواهد بود: رژیمه
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112
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ttt

ttt

t
zifXA

zifXA
P        ]4[ 

  

 که در آن:

   kttttt PPPzX ...)(1)( 2111  
1)(رگرسور  tX  یک بردارk×1 ،A  ماتریس ضرایب

11و  k=2L+2که  k×2با ابعاد  )( 
 tt Pz  می-

یک بردار قطري با ماتریس  tشود باشد. فرض می

),(کوواریانس محدود  ttE   باشد. می

1)(هاي عبارت tX  1)(و tz  بیانگر آن هستند که

-ارزیابی می دست آمده هاین متغیرها در مقادیر ب

ها پویایی در این رژیم 2Aو  1Aشوند. ماتریس ضرایب 

دهد که تمامی اجازه می 4کنند. یعنی مدل را منعکس می

( بین این دو رژیم جمعیضرایب )بجز بردار هم

 سوئیچ گردند.

 توان بصورت زیر بازنویسی نمود:را می 4معادله 

[1] tttttt dXAdXAP    ),()(),()( 212111

 

 :که در آن
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),)((1),(

12
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tt

tt

zd

zd

 

اي زمانی وجود خواهد داشت که اثر آستانه

1)(0 1   tzP ورت، مدل باشد و در غیر این ص
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حدودیت با اعمال شود. این مجمعی خطی میتبدیل به هم

 گردد:فرض زیر حاصل می

[2] 010 1)(   tzP 

00که در آن   بوده  2یک پارامتر کنارگذاري حاشیه

باشد می 21/0و  01/0قدار مناسب آن بین که معموالً م

 باشد.احتمال می  (.)Pو 

 tرا با فرض اینکه اجزاي اخالل  4 توان معادلهمی

باشند، بوسیله حداکثر داراي توزیع نرمال می

 مود که تابع حداکثر( برآورد نMLE) 1راستنمایی

 راستنمایی بدین شکل خواهد بود: 
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 آن، در که

),()(),()(),,,,( 21211121  tttttt dXAdXAPAA 


)ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ(راستنمایی است. برآورد حداکثر  21 AA 

-تابع راستنمایی فوق را حداکثر میمقادیري هستند که 

 نماید.

),(اگر مقدار    باشند، ثابتMLE  محدود به

),,(محاسبه  21 AA  خواهد بود. در آن صورت

د که ضرایب به شکل شوحاصل می OLSرگرسیون 

 گردد: زیر محاسبه می
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1- Trimming parameter 
2- Maximum Likelihood 
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هاي سیون، رگر2و  0نمود که روابط باید یادآوري 

1)(بر روي  tP یحداقل مربعات معمول tX  به

 -tz (β) 1-tzهایی است که ترتیب براي نمونه

(β)1توان بر طبق این برآوردگرها تابع باشد. می

 را به شکل زیر نوشت:راستنمایی مقید 

[22] 

2
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ˆ),(بنابراین برآورد حداکثر راستنمایی در واقع  Ln 

را با توجه به محدود 
0

1

1

0 1)(1   


 PT
T

t

 

، 2Aو  1Aکند. برآوردهاي حداکثر راستنمایی حداقل می

ˆˆ)ˆ,ˆ(به صورت 
11 AA   و)ˆ,ˆ(ˆˆ

22 AA  باشند.      می
روش جستجوي  و  βبراي تخمین  هانسن و سئو 

( را پیشنهاد نمودند. ,βدر فضاي ) :اي دوبعديشبکه

اي دو بعدي نیاز به منطقه براي جستجوي شبکه

-باشد که این منطقه بدین صورت بدست میجستجو می

آید: براساس
~

دست آمده از مدل خطی فاصله به 

اطمینان  
ul

)ˆ(گردد. ایجاد می ,
11

~ zz tt 
 

گردد و ناحیه جستجويمحاسبه می  ul
ایجاد  ,

گردد که در آنمی l
 ، 0

zدرصد از   t
~

1
و  u

 ،

)1(
0  درصد ازz t

~
1

باشد. جستجوي دو می 

در فضاي ( ,βبعدي براي )

    ulul
,, 

گیرد، سپس از بین صورت می

                                                           

3 - Two-Dimantion Grid Search 
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بدست آمده متغیرهایی  (,βهاي )تمام زوج

که


),(ln  محدودیت نماید و بر طبقرا حداقل می 

 
0

1

1

0
1)(1  





xn t

n

t

انتخاب  

 می گردند.

پس از برآورد مدل اقدام به آزمون  هانسن و سئو

ها نمودند و براي این غیرخطی بودن تعدیالت قیمت

 د:را به شکل زیر پیشنهاد نمودن LMمنظور آزمون 

[21] 

)),(ˆ),(ˆ(.)),(ˆ

),(ˆ.()),(ˆ),(ˆ(),(

21

1

2

121





AAvecV

VAAvecLM







 

ˆ),,(ˆ),(که در آن 
21  VV  برآوردگرهاي ماتریس

ˆ),(براي  )2وایت-کوواریانس ایکر
2 Avec  و

),(ˆ
1 Avec باشد که بصورت زیر تعریف میمی-

 شود:

[2:] 1

11

1

11 ),(),(),(),(ˆ    MMV  
1

22

1

22 ),(),(),(),(ˆ    MMV

 

1),(که  M  2),(و M  ماتریس متغیرها در مدل

به ترتیب با آستانه پایین )
1( و آستانه باال )

2می )-

توان می را supLMباشد. در آن صورت آماره آزمون 

 نوشت. 24بصورت معادله 

   [24] 

UL

LMLM







 ),
~

(supsup
 

 

ه در آن ک
باشد. پس از می برآورد فرض صفر  ~

محاسباتی، به دلیل وجود  supLMبدست آوردن مقدار 

بایست مقادیر بحرانی آن می (2201) دیویسمساله 

بدین منظور مقادیر بحرانی در سطح  محاسبه شوند.

اپ شبیه از طریق روش بوت استر LMاحتمال آماره 

بحرانی در  سازي شده و نهایتاً با بدست آوردن مقادیر

توان نتیجه گرفت که کدامیک از سطح احتمال متفاوت می

ها براي داده TVECM(2)خطی و  VECMهاي مدل

باشند. در صورتی که فرض صفر مبنی بر مناسب می

                                                           

1 - Eicker-White 

-قیمتتوان گفت که تعدیالت جمعی خطی رد گردد میهم

 گیرد. طی صورت میها به صورت غیرخ

نشان داد استفاده از روش دو مرحله اي  (1002) سئو

اي گمراه کننده است، زیرا وقتی جمعی آستانهدر هم

جمعی سنجش هم جمعی استاندارد برايهاي همآزمون

ست روند قدرت و اعتبار خود را از داي بکار میآستانه

یک  براي این منظور از آزمون والد و طیسئو دهند. می

جمعی خطی در مرحله براي آزمون فرض صفر عدم هم

جمعی اي با یک بردار همجمعی آستانه برابر هم

را به  TVECM 1-مشخص استفاده و یک مدل باند

 شکل زیر در نظر گرفت:

[21]  
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1)(  

ام qاي درجه یک چند جمله t=1, 2, …., n )(Lکه 

 گردد:اي است که بدین شکل تعریف میقفهر واز عملگ
q

qLLIL  ...)( 1

1،i باشند ضرایب مدل می

بایست برآورد گردند و بقیه متغیرها همان که می

),(تعاریف قبلی خود را دارند. پارامتر آستانه
21   

و  21
  که باΓ شود. ده مینشان دا 

م است که در رژیم دو TVECM-یک مدل باند 21مدل 

علت وجود موانع تعدیل به سمت تعادل بلندمدت به

گیرد )قانون معامالتی و مداخالت سیاسی صورت نمی

، براي آزمون فرض (1001) هانسن و سئوقیمت واحد(. 

دو رژیمه،  TVECMجمعی خطی در مدل صفر هم

فرض 21
  تحت این محدودیت که هر دو به طور

همزمان صفر نیستند و 21
  .سئورا آزمودند 

روشی متفاوت براي آزمون فرض صفر عدم  (1002)

):0(جمعی خطی  هم
210
H  ارائه نمود. منطق

می (2221) هوراث و واتسوناین آزمون براساس نتایج 

جمعی مشخص مید وقتی بردار همباشد که نشان دادن

تواند براي آزمون معنی جمعی میباشد، آزمون هم

 .(1020 استیگلر)انجام گردد  ECTداري ضرایب 

                                                           

2 - Band-TVECM 
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هاي حداقل زنمعلوم باشد، تخمین وقتی مقدار

 مربعات براي ضرایب قابل کاربرد است. بنابراین :

 [22]  
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   بوده وz  و هاي به ترتیب ماتریس

از  2ايتوده    211111 1,1    tttt zzzz  وt  

از فضاي قطري از  1به عنوان پروجکشن M-1باشند. می

اي هاي وقفهض از مبدا و عبارتمتغیرهاي عر

qtt PP   ,....,1
این صورت آماره آزمون  باشد. درمی 

 والد براي سنجش فرض صفر با یک مقدار ثابت 

 بصورت زیر خواهد بود:

[21] 
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تعریف  20به صورت معادله  supWaldو آماره آزمون 

 شود:می

[20] 

][ ,

)(supsup

UL

TWW









 
که قباًل  supLMو  supLRهاي همانند آماره آزمون

نیز از  supWآماره آزمون  بحرانیبیان شد، مقادیر 

شوند. فرایند بوت سازي میطریق بوت استراپ شبیه

به صورت پارامتریک و بر  (1002) سئواستراپ مطابق 

ابه آن چیزي است که قباًل پایه اجزاي اخالل بوده و مش

بیان شده است. با این تفاوت که مراحل بوت استراپ در 

                                                           

1 -Matrices stacking 
2 - Projection 

، مقادیر 21و  22معادالت  ,, 21
مقید به مقدار  

بوت استراپ  supWصفر بوده و در نهایت مقدار آماره 

 گردد:محاسبه می 22( از طریق معادله *supWشده )

[22] 
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 استراپ شده است.             هاي بوتبیانگر عبارت که در آن، 

براي نشان دادن قدرت آزمون خود از  سئو 

منطقه مختلف ایاالت  12هاي قیمت ماشین در شاخص

ده نمود و متحده براي بررسی قانون قیمت واحد استفا

رف مانند جمعی متعاهاي همنتایج خود را با آزمون

( ADF( و دیکی فولر تعمیم یافته )HWهوراث واتسن )

و  HWهاي مقایسه نمود. نتایج آزمون نشان داد آزمون

ADF جمعی خطی در بیشتر حاالت فرض صفر عدم هم

مورد  12در  SupWکه در آزمون را رد نکردند در حالی

 مورد فرض صفر رد شد. 12از 

هاي ارائه دن روشدر ادامه کار به منظور کاربردي نمو

شده، اقدام به بررسی فرآیند تعدیالت قیمت در بازار 

هاي ند آذربایجان شرقی شده است. دادهگوشت گوسف

هاي هفتگی مورد استفاده در این مطالعه شامل قیمت

سطوح سرمزرعه و خرده فروشی گوشت گوسفند می

از سازمان  2:22تا اسفند  2:00باشد که از فروردین 

بانی امور دام کشور و سازمان جهاد شرکت پشتی

گردیده  آوريجمعکشاورزي استان آذربایجان شرقی 

 است.

 

 نتایج و بحث

-تجربی مدل با بررسی ایستایی سري تجزیه و تحلیل

فروشی گوشت فروشی و عمدههاي لگاریتم قیمت خرده

عیین درجه شود. براي این منظور و تگوسفند آغار می

 و GLS-DFهاي ریشه واحد جمعی متغیرها از آزمون

استفاده گردید. نتایج  (ERS( )2222) الیوت و همکاران
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ارائه شده است.  2ها در جدول حاصل از این آزمون

ها در نتایج هر دو آزمون نشان دهنده آن است که قیمت

-گیري ایستا میسطح ایستا نبوده و با یک بار تفاضل

 باشد.ها جمعی از مرتبه یک میگردد، یعنی قیمت

 

 های ریشه واحد در سطح و تفاضل مرتبه اولنتایج آزمون -1جدول 
 هاتفاضل مرتبه اول داده هادر سطح داده لگاریتم هایسری

 DF-GLS ERS DF-GLS ERS 

 -124/0 124/0 *02/22- ***02/21 (RPفروشی )خرده قیمت

 -211/0 211/0 *01/21- ***04/20 (FPقیمت سرمزرعه )

 %2 داري در سطحمعنی ***   %1معنی داري در سطح                                  **
 

در ادامه جهت تعیین رابطه تعادلی بلندمدت بین لگاریتم 

هاي خرده فروشی و سرمزرعه از آزمون قیمت

استفاده شده است )تعداد وقفه بهینه با  جوهانسن

د(. باشه از معیار اطالعات آکائیک دو میاستفاد

شود هر دو آماره اثر مشاهده می 1همانطور در جدول 

ی جمعو حداکثر مقدار ویژه، وجود حداکثر یک بردار هم

مزرعه را فروشی و سربلندمدت بین لگاریتم قیمت خرده

عبارت دیگر پذیرد. بهدرصد می 1احتمال  در سطح

-جمعی در برابر فرض مخالف همفرض صفر عدم هم

 شود.درصد رد می 1تمال جمعی خطی در سطح اح

جمعی خطی در مرحله دوم اقدام بعد از اثبات وجود هم

به آزمون غیرخطی بودن تعدیالت قیمت یا به عبارت 

جمعی خطی در برابر دیگر، اقدام به سنجش فرض هم

اي شد. در این مطالعه از دو آزمون جمعی آستانههم

SupLM و آزمون  (1001) هانسن و سئوSupW سئو 

ها با تنظیم بهره گرفته شد. این آزمون (0210)

21/0 0
محاسبه گردید و تعداد وقفه بهینه براساس  

هانسن و باشد. در آزمون معیار اطالعات آکائیک یک می

جمعی با پارامتر آستانه و بردار هم( 1001) سئو

اي دو بعدي و از شبکهاستفاده از روش جستجوي 

دو  روي شبکه 22سازي رابطه طریق حداقل

),(براي  00 :00:بعدي  محاسبه گردیدند. مقدار

1040/0-~  و ضریب بردار هم جمعی برابر با

وده و بیانگر قانون باشد که نزدیک به یک بمی 0/::22

این روش جستجوي باشد. نمودار گرافی قیمت واحد می

.الف و 2هاي به ترتیب در شکل و  اي براي شبکه

 .ب آمده است.2

 

 فروشی و سرمزرعه گوشت گوسفندهای خردهتجمعی قیمنتیجه آزمون هم -2جدول 
 آماره حداکثر مقدار ویژه آماره اثر فرضیه صفر

 01/11** معیجعدم وجود بردار هم
**41/12 

 10/0 10/0 جمعیوجود حداکثر یک بردار هم

      %1معنی داري در سطح  ٭٭                 

 

 (Sup-W) سئوو  (Sup-LM)سئو هانسن و نتایج آزمون -3جدول 
 در سطح مقادیر بحرانی آماره آزمون پارامترهاي آستانه نوع آزمون

 درصد 20 درصد 1 درصد 2   

Sup-LM 104/0- 1:/20 20/22 02/21 14/24 

Sup-W (:22/0- ،421/0-) 11/10 12/11 21/10 41/22 
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 مقدار آستانه -ب-                                             1مقدار -الف-1

 ای دو بعدیجمعی از طریق جستجوی شبکهبرآورد پارامتر آستانه و بردار هم -1کل ش                          

 
 سازی شدهو مقادیر بحرانی شبیهو سئ هانسن و Sup-LMنتیجه آماره آزمون  -2شکل 

 

، مدل پس از برآورد مقدار آستانه و مقدار ضریب 

TVECM(2) رآورد به روش حداکثر درستنمایی ب

محاسبه و مقادیر  Sup-LMگردید و مقدار آماره 

سازي شده که نتایج مربوطه در نمودار بحرانی آن شبیه

 :ل آمده است. مطابق جدو :و خالصه آن در جدول  1

توان مشاهده نمود مقدار آماره آزمون می 1و شکل 

دست آمده بوده که از مقادیر بحرانی به 20/:1برابر با 

 1احتمال تکرار در سطح  00:ي با توسط شبیه ساز

باشد، بنابراین فرض صفر ( بزرگتر می02/21درصد )

-اي رد میجمعی آستانهر برابر همجمعی خطی دهم

عبارت دیگر مکانیزم تعدیل قیمت گوشت گردد، به

 کند. اي تبعیت میگوسفند از رفتار آستانه

اي قیمت گوشت در ادامه جهت تایید رفتار آستانه

نیز بهره گرفته شد. بدین منظور  سئوند از آزمون گوسف

( برآورد گردید که 21)معادله  TVECM-مدل باند

بدست  (=-421/0، -22/0:مقادیر آستانه برابر با )

به همراه  Sup-Wآمده و سپس مقدار آماره آزمون 

مقادیر بحرانی شبیه سازي شده محاسبه گردید که 

گزارش شده  :و جدول  :طه در نمودار نتایج مربو

توان می :و شکل  :همانطور که از جدول است. 

بوده که  11/10مشاهده نمود مقدار آماره آزمون برابر 
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از مقادیر بحرانی شبیه سازي با تکرار مساوي در 

باشد. بنابراین فرض درصد بزرگتر می 20سطح احتمال 

اي رد انهجمعی آستجمعی در برابر هم صفر عدم هم

 .گردداي تایید میجمعی آستانهگردد و رفتار هممی

 
 به همراه مقادیر شبیه سازی شده آن (2002 ،سئو) Sup-Wنتیجه آزمون  -3شکل 

 

 (1002) سئو و (1001) سئو هانسن و نتایج آزمون

ها در بازار گوشت دهد که تعدیالت قیمتنشان می

اشند، لذا، در بگوسفند آذربایجان شرقی غیرخطی می

 هايها، مدلادامه به منظور بررسی نحوه تعدیل قیمت

TVECM (1002 سئو هانسن و) و باند- TVECM  

برآورد گردید. رابطه زیر نتایج  (1002) سئو پیشنهاد

را  (1002 سئو) TVECM-حاصل از برآورد مدل باند

براي تحلیل فرآیند انتقال قیمت در بازار گوشت استان 

 دهد: شرقی را نشان می آذربایجان

 1111 0066.0025.0)391.0(024.0)462.0(089.00046.0   ttttt FPRPZZRP                      

                          (0.0014)a                      (0.1697)                            (0.5752)             (0.8917) 

 1111
10.0093.0)391.0(078.0)462.0(015.0004.0 
 ttttt FPRPFP zz                                

                    (0.5411)                        (5.5e -07)                       (0.0186)            (0.0174) 

 (aل پرانتز بیانگر انحراف معیار می: اعداد داخ).باشند 

 

افتد که دهد رژیم اول زمانی اتفاق میمی این مدل نشان

باشد  -421/0میزان انحراف از تعادل بلندمدت کمتر از 

شود که میزان انحراف و رژیم سوم زمانی حاصل می

باشد. براساس  -22/0:از تعادل بلندمدت بیشتر از 

مالحظه گردید در رابطه  TVECM-نتایج این مدل باند

(، ضرایب tRPقیمت خرده فروشی گوشت گوسفند )

ztتعدیل کوتاه مدت،  1
هاي کاهش شوک ، فقط براي

داري درصد معنی 1( در سطح احتمال -002/0قیمت )

( از لحاظ 014/0ها )هاي افزایشی قیمتباشد و شوکمی

باشد. این یافته بیانگر آن است که دار نمیآماري معنی

هاي قط براي شوکفروشی گوشت گوسفند فبازار خرده

برابر  دهد و درالعمل نشان میقیمتی کاهشی عکس

است. این در حالی است  تفاوتهاي افزایشی بیشوک

که تقریباً تمامی مطالعات خارجی و داخل کشور و 

هاي اقتصاد بازار، عموماً همچنین براساس تئوري

العمل نشان هاي افزایشی بیشتر عکسبازارها به شوک

هاي کاهشی، حتی مطالعات داخلی دهند تا شوکمی

( 2:02و همکاران و حسینی  1022فلسفیان و همکاران )

موید آن هستند که بازار محصوالت کشاورزي به 

العمل نشان هاي قیمتی کاهشی خیلی کمتر عکسشوک
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 -توان نتیجه گرفت که الگوي بانددهند. بنابراین میمی

TVECM  برآورد شده با واقعیات تجربی استان و

کشور سازگاري ندارد و این مدل بیانگر مکانیزم انتقال 

باشد. لذا در ادامه ار گوشت گوسفند استان نمیقیمت باز

برآورد  (1001 هانسن و سئو) TVECM (2)مدل

دو  TVECM، مدل سئو هانسن وگردید. مطابق رهیافت 

برآورد گردید. نتایج حاصل از  MLرژیمه به روش 

منعکس شده  4در جدول  TVECM (2)برآورد مدل 

 است.

 

 فروشی و سرمزرعه گوشت گوسفندهای خردهرای قیمتب TVECM (2)تخمین پارامترهای  -4جدول
 فروشیخرده معادله قیمت      سرمزرعه معادله قیمت            

 رژیم دوم رژیم اول رژیم دوم رژیم اول متغیر

zt 1
 

**0422/0 *1242 /0 0102/0- **2222/0 

a(0220/0) (2144/0) (0111/0) (002/0) 

 مبدا عرض از

***0121/0 **0021/0 0010/0- **0102/0 

(0012/0) (040:/0) (0004/0) (0104/0) 

 R t 1

 

0222/0 ***2421/0 0204/0 2110/0- 

(0212/0) (0001/0) (0102/0) (224/0) 

FPt 1
 

0212/0- **1221/0- 0411/0- 2444/0 

(0222/0) (2410/0) (0122/0) (2241/0) 

 0/::22جمعی برآورد شده: ضریب هم                                              -1040/0برآورد آستانه: 

           22/ :1: درصد مشاهدات در رژیم دوم                                 :12/0 درصد مشاهدات در رژیم اول:

   b(1220/0 )0120/4پویا:                      آماره آزمون والد براي برابري ضرایب

ztآماره آزمون برابري ضرایب 1
                                 :b(010:/0  )1241/1                         

 a: باشد. می %20و  %1، %2نی داري در سطح به ترتیب بیانگر مع *و  **، ***باشد، اعداد داخل پرانتز بیانگرانحراف معیار ضرایب میbاعداد : 

 دهد.نشان می را احتمال سطح پرانتز داخل

  

ت با توجه به مقدار آستانه برآورد شده و میانگین قیم

فروشی گوشت سرمزرعه، حاشیه بازاریابی خرده

ریال بر کیلوگرم  20221گوسفند به عنوان آستانه برابر 

 فاق می افتد کهباشد. رژیم اول زمانی اتمی

 1040/0-tFP22::/0tRP عبارت دیگر رژیم اول به

شود که حاشیه بازاریابی خرده زمانی حادث می

ریال بر کیلوگرم باشد. همچنین  20221فروشی کمتر از 

درصد از کل مشاهدات در این رژیم قرار دارند.  :12/0

اشیه بازاریابی افتد که حرژیم دوم نیز زمانی اتفاق می

 ریال بر کیلوگرم یا 20221خرده فروشی بیشتر از 

1040/0 - 1-tFP 22::/0tRP22/:1، در اینجا نیز باشد 

 از مشاهدات در این رژیم قرار دارند.

فروشی و در هر دو رژیم و در هر دو معادله )خرده

 ( ازtz-1سرمزرعه(، پارامترهاي سرعت تعدیل )ضریب 

 4باشند. همانطور در جدول دار میلحاظ آماري معنی

رض صفر برابري شود، آزمون والد فمشاهده می
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مدت در دو رژیم را نتوانسته رد ضرایب پویاي کوتاه

-ردههاي خمدت قیمتکند، بنابراین اثرات پویاي کوتاه

داري در رژیم -فروشی و سرمزرعه اختالف معنی

نتیجه آزمون والد فرض افزایشی و کاهشی ندارند اما 

راي )عبارت تصحیح خطا( ب tz-1صفر برابري ضرایب 

فروشی را در سطح هر دو معادله سرمزرعه و خرده

دهد اختالف کند که نشان میدرصد رد می 1احتمال 

ها در دو سطح داري بین سرعت تعدیل قیمتمعنی

ی هاي افزایشی و کاهشفروشی در رژیممزرعه و خرده

کننده تعدیالت غیرخطی که این مسئله تأیید وجود دارد،

باشد. در رژیم اول اندازه ها در این بازار میقیمت

فروشی و سرمزرعه به در معادله خرده tz-1ضریب

دهنده تعدیل باشد که نشانمی 0422/0و  -010/0ترتیب 

باشد، در حالیکه آرام به سمت تعادل بلندمدت می

در معادله خرده سرعت تصحیح در رژیم افزایشی و 

برابر بیشتر  2برابر و در معادله سرمزرعه  1فروشی 

-می :باشد که به وضوح در شکل می از رژیم کاهشی

جمعی به سمت تعادل توان مشاهده نمود. بنابراین هم

باشد. بلندمدت در طول دوره مورد مطالعه یکنواخت نمی

عبارت دیگر سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت هب

که انحراف از تعادل بیشتر از خطی بوده و زمانیغیر 

نشان  :باشد. شکل می مقدار آستانه باشد سریعتر

فروشی و سرمزرعه به دهنده تابع واکنش قیمت خرده

باشد که مقادیر برآورده مقدار پارامتر تصحیح خطا می

شده لگاریتم قیمت سرمزرعه و خرده فروشی گوشت 

و با فرض ثابت بودن  tz-1گوسفند به صورت تابعی از 

سیم شده است. مطابق این شکل، سایر متغیرها تر

هاي قیمتی افزایشی به مراتب العمل بازار به شوکعکس

هاي کاهشی بوده و این رفتار در مورد بیشتر از شوک

قیمت خرده فروشی بیشتر از قیمت سرمزرعه گوشت 

 باشد.گوسفند می

( 4ول در معادله خرده فروشی برآورد شده )جد

ها فقط گردد که ضریب سرعت تعدیل قیمتمالحظه می

هاي افزایشی از لحاظ در رژیم دوم یعنی رژیم شوک

باشد. این امر بیانگر این است که دار میآماري معنی

فروشی به ازاي یک واحد شوک مثبت هاي خردهقیمت

درصد از این شوک را به مصرف کننده  22/22هر هفته 

هفته بطور کامل به  1تقریبًا بعد از  کنند و منتقل می

کنند، اما در حالت کاهش کنندگان منتقل میمصرف

 0/1ها به ازاي یک واحد شوک منفی هر هفته قیمت

-گان منتقل میکنندها به مصرفدرصد از کاهش قیمت

دار نیز نیست. نتایج گردد که از لحاظ آماري معنی

و همکاران  بن کابیاها بدست آمده مطابق با یافته

فلسفیان و براي بازار گوشت گوسفند اسپانیا و  (1001)

-براي بازار گوشت گوسفند ایران می (1020) همکاران

باشد. با توجه معادله سرمزرعه برآورد شده مالحظه 

ها براي هر دو مدت قیمتگردد ضریب تعدیل کوتاهمی

دار می باشد هر چند که رژیم از لحاظ آماري معنی

( به مراتب 1242/0هاي افزایشی )دیل شوکسرعت تع

( 0422/0هاي کاهشی )بیشتر از سرعت تعدیل شوک

هاي سرمزرعه به باشد. نکته قابل توجه اینکه قیمتمی

 العملها عکسهاي کاهشی و افزایشی قیمتهر دو شوک

شی فروهاي خردهدهد، در حالی که قیمتنشان می

 دهد. ل نشان میالعمهاي افزایشی عکسبیشتر به شوک
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 سرمرزعه ___فروشی     خرده ---

 فروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند به جز تصحیح خطاواکنش قیمت خرده -3شکل

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

بررسی نحوه انتقال قیمت در زنجیره عرضه مواد 

کننده و احتمال وجود غذایی از تولیدکننده به مصرف

ل تأثیري که بر رفاه تولیدکننده و انتقال نامتقارن به دلی

گذارد اهمیت زیادي در اقتصاد دارد. کننده میمصرف

مطالعات زیادي در داخل کشور انجام گرفته که به 

بررسی این موضوع پرداختند. اما اغلب این مطالعات از 

اي تک متغیره استفاده هاي خطی و آستانه روش

هاي رفی مدلنمودند. در این مطالعه سعی شد تا با مع

جمعی هاي همهاي پیشرفته آزمونچند متغیره و روش

اي به تکمیل ادبیات موضوع در هاي آستانهبراي مدل

داخل کمک گردد و به منظور کاربردي نمودن روش 

هاي اقتصادسنجی معرفی شده به بررسی نحوه انتقال 

قیمت در بازار گوشت گوسفند در آذربایجان شرقی 

جمعی ا با استفاده از آزمون همپرداخته شد. ابتد

جوهانسن نشان داده شد رابطه بلندمدت بین قیمت 

سرمزرعه و خرده فروشی وجود دارد، سپس براي 

ها )خطی یا غیرخطی بودن( بررسی نوع تعدیل قیمت

صورت گرفت، نتیجه این  هانسن و سئوابتدا آزمون 

جمعی خطی را در سطح احتمال آزمون فرض صفر هم

کند بازار مورد مطالعه د نموده و بیان میدرصد ر 1

باشد. بعد از  اي در انتقال قیمت میداراي رفتار آستانه

نیز  سئوتر از آزمون پیشرفته هانسن و سئوآزمون 

-استفاده شد. نتیجه این آزمون فرض صفر عدم هم

اي رد نموده و جمعی آستانهجمعی خطی را در برابر هم

باشد. در میهانسن و سئو تایید کننده نتیجه آزمون

هانسن و دو رژیمه  TVECMنهایت نتایج برآورد مدل 

نشان داد که در بازار گوشت گوسفند افزایش  سئو

قیمت سر مزرعه سریعتر از کاهش قیمت آن به سطح 

گردد و انتقال قیمت نامتقارن خرده فروشی منتقل می

هاي چند متغیره و باشد. در پایان استفاده از روشمی

براي بررسی انتقال قیمت در بازار  سئوآزمون 

محصوالت کشاورزي به دلیل اهمیت موضوع در امر 

گردد. از طرف دیگر با توجه گذاري پیشنهاد میسیاست

گردد ها توصیه میبه اثبات وجود رفتار غیرخطی قیمت

هاي جهت تحلیل رفتار قیمت گوشت گوسفند از مدل

 غیرخطی بهره گرفته شود.
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 مورد استفاده نابعم
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 ،2، شدماره 1جلد  ،اقتصاد و کشاورزي ،. الگوي انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران2:02 ،، سالمی ح و نیکوکار اص س حسینی

 .  12تا  2 هايصفحه

 ،مجلده تحقیقدات اقتصداد کشداورزي ،قزل آالي پرورشی در استان فارس انتقال قیمت در بازار .2:00سرایی شاد ز،  و ص حسینی

 .2:4تا  211 هايصفحه ،4، شماره 2جلد 

، : شدماره ،4مجله اقتصاد کشاورزي، جلد  ،. الگوي انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران2:02، و دوراندیش آ حسینی ص، نیکوکار ا

 .211تا  2:1 هايصفحه

نشدریه  ،ها بر انتقال قیمدت در بدازار تخدم مدرغ ایدران. بررسی اثر هدفمندي یارانه2:20 ،و حیدري کمال آبادي ر دانشور کاخکی م

 .112تا  121 هايصفحه ،4، شماره 11جلد  ،اقتصاد و توسعه کشاورزي )علوم و صنایع کشاورزي(

نشدریه اقتصداد و  ،گوشدت مدرغ ایدران اي انتقدال قیمدت در بدازار. الگوي آستانه2:02وراندیش آ، قدمی کوهستانی م، نیکوکار ا و د
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Abstract  

BACKGROUND: Studding price transmission is very important because of its application to study 

the efficiency of the market and its important role in determining the welfare of producers, 

marketing agents and agricultural consumers. OBJECTIVES: Therefore, this study seeks to 

introduce new and advanced techniques to model the nonlinear price adjustments in agricultural 

markets especially mutton market in East Azerbaijan Province. METHODS: Therefore, Lo-Zivot 

(2001), Hansen-Seo (2002) and recently Seo (2006) approaches has been discussed and threshold 

cointegration tests has been studied. Then, with an emphasis on recent two tests, studied vertical 

price transmission and nonlinear price adjustment in mutton market of East Azerbaijan with weekly 

prices over 1380:1-91:52 periods. RESULTS: Nonlinear test results, Sup-LM and Sup-Wald, 

confirmed existence nonlinear price adjustment and threshold behavior in the mutton market. After 

proving the existence of non-linear behavior of price adjustment, in order to investigate how price 

transmission in this market, Hansen-Seo (2002)’s two-regime TVECM model and Seo (2006)’s 

Band-TVECM model were estimated and Finally Hansen-Seo’s two-regime model was selected as 

the appropriate model. CONCLUSIONS: Results showed that there is significant difference between 

the speed of price adjustment at the farm and retail level and either in increasing regime or in 

decreasing regime that confirmed that price adjustment in the under study market is nonlinear. 

 
Keywords: Price transmission, Seo test (2006), Hansen-Seo test (2002), Threshold cointegration test,  

Nonlinear adjustment 
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