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چکیده
زمینه مطالعاتی :مطالعه انتقال قیمت به دلیل کاربرد آن در بررسی کارایی بازار و نقش مهم آن در تعیین سطح رفاه
تولیدکنندگان ،عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزي داراي اهمیت زیادي میباشد .هدف :از اینرو
مطالعه حاضر در پی معرفی روشهاي جدید و پیشرفته به منظور مدلسازي تعدیالت غیرخطی قیمتها در بازار
محصوالت کشاورزي به طور خاص بازار گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقی میباشد .روش کار :در این راستا
سعی شده است رهیافتهاي لو و زیوت ( ،)1002هانسن و سئو ( )1001و اخیراً سئو ( )1002مورد بحث قرار گرفته و به
بحث پیرامون آزمونهاي هم جمعی آستانهاي پرداخته شود .در ادامه با تأکید بر دو آزمون اخیر ،انتقال عمودي قیمت و
تعدیالت غیرخطی قیمت ها در بازار گوشت گوسفند در آذربایجان شرقی طی دوره زمانی  2:00:2-22:11با دادههاي
هفتگی مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج :نتایج آزمونهاي غیرخطی  Sup-LMو  Sup-Waldموید وجود تعدیالت
غیرخطی قیمتها و رفتار آستانهاي در بازار گوشت گوسفند می باشد .بعد از اثبات وجود رفتار غیرخطی تعدیالت قیمت-
ها ،به منظور بررسی چگونگی انتقال قیمت در این بازار مدل  TVECMدو رژیمه هانسن و سئو( )1001و مدل باند-
 TVECMبرآورد گردید و در نهایت مدل دو رژیمه هانسن و سئو به عنوان مدل مناسب انتخاب گردید .نتیجه گیری
نهایی :نتایج تخمین نشان داد اختالف معنیداري بین سرعت تعدیل قیمتها در دو سطح مزرعه و خرده فروشی هم در
رژیم افزایشی و هم در رژیم کاهشی وجود دارد ،که این امر تأیید کننده تعدیالت غیر خطی قیمتها در بازار مورد مطالعه
میباشد.
واژگان کلیدی :انتقال قیمت ،آزمون سئو ( ،)1002آزمون هانسن و سئو( ،)1001آزمون همجمعی آستانهاي ،تعدیالت
غیرخطی
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مقدمه

است که متغیر آستانه به صورت برونزا تعریف می-

قیمت ،مهمترین عامل تعیینکننده سطح درآمد

گردد .براي حل این مشکل مدل هایی ارائه شد که اجازه

کشاورزان ،مبادلهکنندگان و صادرکنندگان کاالهاي

میدهد متغیر آستانه بصورت درونزا تعریف گردد.

کشاورزي است .همچنین چگونگی انتقال قیمت در

متداولترین این روشها شامل مدل تصحیح خطاي

سطوح مختلف بازار یکی از مسایل مهمی است که سطح

برداري مارکوسوئیچ ،)1002(2مدل خودتوضیحی

رفاه تولیدکنندگان ،عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان

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

محصوالت کشاورزي را تحت تأثیر قرار میدهد .در

برداي آستانهاي( :لو و زیوت  )1002می باشد .مدل

صورت نبود تقارن در انتقال قیمت ،افزایش حاشیهي

 MSVECMماهیت سري زمانی دادهها را در محاسبات

بازار ،منافعی براي عوامل بازاریابی کاال ایجاد میکند.

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

به این ترتیب ،چگونگی انتقال قیمت به دلیل تأثیري که

مدل  ،TARمدل تک متغیره است اما مدل TVECM

بر حاشیهي بازار و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان و

مدلی چند متغیره و مناسب براي الگوسازي رفتار

مصرف کنندگان میگذارد ،براي سیاستگذاري اهمیت

آستانهاي و تعدیالت غیرخطی قیمتها میباشد (بن

ویژهاي دارد (حسینی و همکاران .)2:02

کابیا و گیل .)1001

ادبیات موجود مملو از مثالهایی است که نشان میدهد

با توجه به اهمیت موضوع تعدیالت غیرخطی قیمتها و

تعدیالت غیرخطی قیمت در بازارهاي کشاورزي وجود

انتقال نامتقارن قیمت در سالهاي اخیر مطالعات زیادي

دارد .از مشهودترین دالیل براي تعدیالت غیرخطی

در ادبیات صورت گرفته است .گودوین و هارپس

قیمتها میتوان به  -2وجود ساختار بازار رقابتی

( )1000در مطالعهاي به بررسی ارتباط بین بازارهاي

ناقص مخصوصاً براي محصوالت کشاورزي (که در

خرده فروشی ،عمدهفروشی و سر مزرعه بازار خوک

آن کشاورزان در ابتدا و مصرفکنندگان در انتهاي

با استفاده از دادههاي هفتگی براي دوره  2201و 2220

زنجیره بازار قرار دارند) -1 ،سیاستهاي دولت،

با استفاده از مدل همجمعی آستانهاي نتیجه میگیرند

(مخصوصاً سیاستهاي حمایتی مانند قیمت کف که

انتقال قیمت نامتقارن بوده و الگوي تعدیل قیمت یک

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

سویه میباشد که از سر مزرعه به عمده فروشی و از

مردم به دلیل وجود نرخ هاي باال و فزاینده تورم انتظار

عمده فروشی به خردهفروشی میباشد .میلر و ماروین

افزایش قیمت داشته باشند ،افزایش قیمت راحتتر از

( )1002به مطالعه انتقال قیمت در بازار خوک ایالت

کاهش قیمت منتقل میگردد)  -4مدیریت موجودي انبار،

متحده میپردازند .یافتههاي تحقیق ایشان نشان میدهد

 -1هزینههاي تنظیم مجدد قیمتها و  -2وجود اطالعات

تغییر در قیمتهاي عمده فروشی بطور نامتقارنی به

نامتقارن در سطوح مختلف بازار اشاره نمود .عموماً

قیمتهاي خرده فروشی با فرکانس پایین منتقل میشود

تعدیالت غیرخطی قیمتها منجر به انتقال نامتقارن

در مقابل قیمتهاي عمده فروشی بهطور نامتقارنی به

قیمتها می گردند .روشهاي مختلفی براي الگوسازي و

تغییر در قیمتهاي سر مزرعه در تمام فرکانسها می-

بررسی تعدیالت غیرخطی قیمتها و به تبع آن انتقال

گردد .کنفوریت ( )1004در مطالعه خود به بررسی

نامتقارن ،ارائه شده است .چاو و متا ( )1004مدل

انتقال قیمت در بازارهاي کشاورزي منتخب در شش

تصحیح خطایی را ارائه نمودند که اجازه میدهد قیمتها
به روش مختلف در رژیمهاي تعریف شده بوسیله
پارامترهاي آستانه تعدیل شوند .مشکل روش ایشان این

1

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

پوزو و همکاران ( )102:با بکارگیري مدل TVECM

در سه سطح تولید کننده ،عمدهفروشی و خردهفروشی

انتقال قیمت در سطوح بازار گوشت گاو امریکا را

با استفاده از مدل تصحیح خطا میپردازد .نتایج تحقیق

کارآمد دانستند .در داخل کشور نیز تالشهایی براي

ایشان نشان داد بازارهاي آفریقایی موجود در مطالعه

بررسی مکانیزم انتقال قیمت صورت گرفته است .از

در مقایسه با بازارهاي آمریکاي التین و آسیا ناقص

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

باشند .کاپس و شرول ( )1001به بررسی انتقال قیمت

بکارگیري ااگوي آستانهاي  TARو  M-TAR2انتقال

نامتقارن سرمزرعه-خردهفروشی در بازار شیر با

قیمت در بازار گوشت قرمز ایران را نامتقارن دانستند.

استفاده از روشهاي مرسوم هوک ،وان کرامون

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

تاوبادل و مدل تصحیح خطا براي دادههاي ماهانه از

سطوح مختلف بازار گوشت مرغ ایران با استفاده از

ژانویه  2224تا اکتبر  1001پرداختند .نتایج نشان داد

الگوي تصحیح خطا نشان دادند انتقال قیمت در تمام

فرآیند انتقال قیمت سرمزرعه-خردهفروشی در بازار

سطوح بازار گوشت مرغ در بلندمدت متقارن و در

شیر نامتقارن است .روجاس و همکاران ( )1000به

کوتاهمدت از مرغداري تا خردهفروشی و از مرغداري

مطالعه واکنش خرده فروشان به تغییرات قیمت عمده

تا کشتارگاه نامتقارن است .احمدي شادمهري و احمدي

فروشان در بازار گاو پرداخته و نتیجه میگیرند پاسخ

( )2:00براي بررسی رابطه بین قیمتهاي تولیدکننده و

خردهفروشان به تغییرات قیمت گوشت گاو در سطح

مصرفکننده محصوالت لبنی در ایران بین دو سطح

عمدهفروشی به طور قابل توجهی بزرگتر و احتماال

تولیدکننده و مصرفکننده براي محصول پنیر از روش

سریعتر میباشد .ژنگ و همکاران ( )1002به منظور

هوک و مدل تصحیح خطا و ون کرامون تابادل-لوي

اندازهگیري تأثیر رفاه انتقال قیمت نامتقارن گوشت گاو

استفاده نموده و انتقال قیمت را در این بازار متقارن

و گوشت خوک در امریکا از مدل تصحیح خطا ()ECM

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

استفاده نمودند .نتایج این مدل نشان دهنده انتقال

انتقال قیمت در بازار قزلآالي پرورشی از سطح مزرعه

نامتقارن قیمت در این دو بازار میباشد .علم و همکاران

به سطح خرده فروشی در استان فارس از مدل تصحیح

( )1020در مطالعه خود با بکارگیري روش TVECM

خطاي نامتقارن وان-کرامون استفاده نمودند .نتایج

نشان دادند انتقال قیمت در بازار برنج بنگالدش

نشان بدست آمده نشان دهنده انتقال نامتقارن قیمت

نامتقارن میباشد .فلسفیان و همکاران ( )1022براي

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

بررسی انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت گوسفند

بازار تخممرغ ایران را با استفاده از الگوي تصحیح خطا

ایران از مدل  TVECMاستفاده نمودند .نتایج نشان

مورد مطالعه قرار دادند .نتایج یافتههاي ایشان نشان

میدهد در بازار گوشت گوسفند تعدیالت غیرخطی بوده

داد انتقال قیمت در بازار تخممرغ در بلندمدت متقارن اما

و انتقال قیمت نامتقارن میباشد .باکوز و همکاران

در کوتاهمدت نامتقارن است .همچنین افزایشهاي قیمت

( )1021براي بررسی عواملی که باعث انتقال قیمت

نهادهها و محصول سرمزرعه با سرعت بیشتري نسبت

نامتقارن در بخش کشاورزي و مواد غذایی میشوند از

به کاهش قیمتها به سطح خردهفروشی منتقل میشود.

مدل  TVECMاستفاده نمودند .نتایج نشان داد انتقال

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

نامتقارن در رابطه سرمزرعه-خردهفروشی ،بعلت

آستانهاي به تحلیل انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ

پراکندگی مزارع و قوانین محدود در کنترل قیمت در
بخش خردهفروشی به احتمال بیشتر اتفاق میافتد.
- Momentum Threshold Autoregressive

1
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ایران پرداختند .یافتههاي تحقیق نشان داد انتقال قیمت

غیرخطی معرفی شده و در ادامه براي نشان دادن

در این بازار نامتقارن بوده و افزایش قیمتها در مقایسه

کاربرد این آزمونها به بررسی تعدیالت قیمتها و

با کاهش قیمتها بیشتر و سریعتر از سطح مرغداري به

انتقال نامتقارن قیمتها در بازار گوشت گوسفند استان

خردهفروشی منتقل میگردد .نیکوکار و همکاران

آذربایجان شرقی با تاکید بر آزمونهاي هانسن و سئو

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

( )1001و سئو ( )1002پرداخته شود .این مطالعه از این

بازار گوشت گاو ایران از الگوي تصحیح خطا استفاده

حیث با سایر مطالعات داخلی متمایز بوده و از این جهت

مینمایند که نتایج یافتههاي ایشان نشان میدهد انتقال

به تکمیل ادبیات موضوع در داخل کمک میکند.

قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو در بلندمدت
متقارن و در کوتاهمدت از گاوداري تا خردهفروشی و
از گاوداري تا کشتارگاه نامتقارن است .همچنین
افزایشهاي قیمت گاو زنده با شدت بیشتري به سطح
خردهفروشی منتقل میشود در حالیکه انتقال کاهش
قیمت به سطوح باالتر به کندي صورت میگیرد .دانشور
کاخکی و همکاران ( )2:20با استفاده از مدل تصحیح
خطا به مطالعه الگوي انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد
از هدفمندي یارانهها پرداخته و نشان دادند بعد از
هدفمندي یارانهها ،سرعت انتقال کاهشها و افزایشهاي
قیمت عمدهفروشی کمتر شده است.
نکته قابل ذکر این است که در مطالعات داخل کشور
بیشتر از مدل هاي  ،M-TAR ،TAR ،ECMبه صورت
تک متغیره استفاده شده است و تکنیکهاي چند متغیره
مانند  TVECMو به تبع آن تعدیالت غیرخطی قیمتها
از قبیل روش هاي لو و زیوت ( ،)1002هانسن و سئو
( )1001و سئو ( )1002کمتر مورد توجه قرار گرفته
است .مزیت روشهاي چند متغیره این است که امکان
بررسی کارآتر تعدیل پویاي سريهاي قیمت را فراهم
میسازد و همانطور که لو و زیوت ( )1002بیان می-
کنند ،روشهاي چند متغیره به دلیل اینکه ساختار کامل
مدل را در نظر میگیرند ،نسبت به روشهاي تک متغیره
داراي قدرت باالتري و مکانیزم کاملی در ادبیات می-
باشد .در این راستا ،هدف از مطالعه حاضر بررسی
ادبیات موضوع و تکمیل ادبیات تعدیالت قیمتها در
داخل کشور میباشد ،در این خصوص در این مطالعه

مواد و روشها
به طور کلی روشهاي آزمون انتقال نامتقارن قیمت را
میتوان به دو دسته عمده الف -روشهاي آزمون انتقال
نامتقارن قیمت قبل از تکنیک همجمعی و ب -روشهاي
آزمون انتقال نامتقارن قیمت بر مبناي تحلیلهاي هم-
جمعی مایر و وان کرامون ( )1004تقسیم کرد .روش-
هاي قبل از تکنیکهاي هم جمعی شامل روشهاي
ولفارم ( ،)2212هوک ( )2211و وارد ( )2201بوده ،اول
اینکه تنها براي دادههاي ایستا قابل کاربرد میباشند و
دوم اینکه بحث هزینههاي مبادله ،به عبارت دیگر هزینه-
هاي تعدیل در طول زنجیره غذایی را وارد تحلیل نمی-
کنند .وجود هزینه مبادله مانع از تعدیالت پیوسته شده
و تنها زمانیکه انحراف از تعادل بلندمدت بیشتر از
مقدار آستانه باشد صورت میگیرد .آزمونهاي انتقال
نامتقارن قیمت بر مبناي تحلیلهاي همجمعی مشکالت
یاد شده را نداشته و اطالعات کاربردي زیادي را فراهم
مینمایند .این آزمونها را میتوان به دو گروه :آزمون-
هاي تک متغیره و آزموهاي چند متغیره تقسیم نمود .در
کنار این مطالب ،بررسیهاي اخیر بیشتر به سمت
سنجش و الگوسازي تعدیالت غیرخطی قیمتها به ویژه
در بازار محصوالت کشاورزي میباشند .مدل تعدیالت
غیرخطی (مدل همجمعی آستانهاي )2اولین بار توسط
بالک و فومبی ( )2211به شکل گسترده ارائه شد.
موضوع مهم در این مدل اثبات وجود اثر آستانهاي (یا

سعی میشود آزمونهاي پیشرفته در مدلهاي تعدیالت
- Threshold Cointegration Models

1
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فرض صفر خطی) است .بالک و فومبی براي بررسی

لو و زیوت ( ،)1002براي اولین بار کاربرد روشهاي

رفتار هم جمعی آستانهاي ،رهیافت دو مرحلهاي را

چند متغیره را در تحلیلهاي همجمعی آستانهاي مورد

پیشنهاد دادند که مساعدت بزرگی به ادبیات انتقال

توجه قرار دادند .آنها با معرفی مدل تصحیح خطاي

نامتقارن قیمت بود .در مرحله اول ،فرض صفر عدم هم-

برداري ( )TVECMبیان کردند که مدل تصحیح خطاي

جمعی در برابر فرض مخالف همجمعی خطی مورد

برداري بهتر از مدلهاي خودتوضیح آستانهاي ((TAR

آزمون قرار میگیرد .بالک و فومبی بیان کردند که اغلب

یا خودتوضیحی آستانهاي-گشتاوري ( )M-TARقادر

آزموهاي استاندارد همجمعی بطور مثال آزمون انگل-

به تشخیص و الگوسازي رفتار آستانهاي و پویایی

گرنجر 2و آزمون جوهانسن 1حتی در شرایطی که

متغیرهاي قیمت میباشد .براي تشریح این آزمون ابتدا

خطاي تعادلی از فرآیند آستانهاي پیروي میکند نیز

یک مدل خودتوضیحی برداري آستانهاي ( )TVARرا

قادر به تعیین ایستایی خطاي تعادلی میباشند .با رد

درنظر بگیرید .در صورتیکه متغیر آستانهايzt ،

فرض صفر ،در مرحله دوم فرض صفر همجمعی خطی

(عبارت تصحیح خطا در رابطه تعادلی بلندمدتRPt- ،

در برابر فرض مخالف همجمعی آستانهاي ،مورد

 ،zt=β2 FRtکه  RPtو  FPtبه ترتیب قیمت خردهفروشی

بررسی قرار میگیرد که به آزمون غیرخطی تعدیالت

و سرمزرعه و  βضریب همجمعی میباشد) باشد در

قیمت معروف میباشد .در این مرحله به دلیل اینکه

آنصورت مدل  TVARرا میتوان به صورت زیر بیان

مقدار پارامتر آستانه تحت فرض صفر مشخص

نمود:

نمیباشد ،لذا مشکل استنتاج غیراستاندارد پیش میآید

) ( j 1)  zt 1  ( j

k 1

) Pt  Ao( j )   ( j ) Pt 1   i( j ) Pt i   t( j

if

i 1

که براي رفع آن ،بالک و فومبی ( )2211از رهیافت

k

,  ( j )   Al( j )  I 2

k

) i( j )    Al( j

هانسن ( )2222براي برآورد توزیع مجانبی آماره

][1
که در آن Pt ،یک بردار  1 2شامل دو متغیر (مث ً
ال

روش بالک و فومبی ( )2221یک آزمون تک متغیره می-

قیمتهاي خردهفروشی و سرمزرعه) ،j ،نماد تعداد

باشد .اما اخیراً آزمونهاي چند متغیره کاربرد بسیار

)(0
)(1
)( 2
)( 3
رژیم              ،j=1,2,3،و

وسیعی در ادبیات مربوطه داشته است که عموماً از سه

)   t( jجزء خطاي غیرهمبسته سریالی با میانگین صفر و

روش پیشنهاد شده توسط لو و زیوت ( ،)1002هانسن

ماتریس کوواریانس )   ( jاست .فرض میشود که متغیر

استفاده نمودند.

و سئو ( )1001و سئو ( )1002بهره گرفته میشود .هر
دو رهیافت لو و زیوت ( )1002و هانسن و سئو ()1001
از رهیافت دو مرحلهاي بالک و فومبی پیروي مینمایند.
اما در روش سئو ( )1002فرض صفر عدم همجمعی
خطی در یک مدل تصحیح خطاي برداري آستانهاي
( )TVECMمستقیماً و طی یک مرحله مورد آزمون قرار
میگیرد ،که در ادامه با توضیحات بیشتري ارائه می-
گردند.

i

آستانه  zt-1ایستا بوده و داراي توزیع پیوسته باشد.
عالوهبر این فرض میشود که متغیر آستانه  ztمشخص
باشد.

هرچند

که

طول

- Engle and Granger
- Johansen

2

وقفه

k

و

مقادیر

آستانه ) (1) , ( 2بطور بالقوه نامشخص هستند .اگر در
هر رژیم  Pt ،jهمجمع از درجه  2باشد و بردار هم-
)( j
جمعی )     (1,  2باشد ،آنگاه رتبه    1و

 ( j) 
        1( j ) 1,   2 است .حال تصریح
 2 
مدل تصحیح خطاي برداري آستانهاي (()TVECM)j
)( j

بصورت زیر خواهد بود:
1

l i 1

)( j
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k 1

) Pt  Ao( j )   ( j )  Pt 1   i( j ) Pt i   t( j
i 1

 zt 1  

)( j



)( j 1

مدل دو متغیره تصحیح خطاي برداري آستانهاي با یک

if

جهت برآورد معادله فوق میبایست در ابتدا مقدار

پارامترهاي آستانه 

بعد از لو و زیوت ( ،)1002هانسن و سئو ( )1001از

 

)   (1) , ( 2و بردار همجمعی

(  ) برآورد شود .بدین منظور ،لو و زیوت ()1002
عنوان مینمایند که میتوان مقدار  را از رابطه تعادلی
بلندمدت به صورت مجزا بدست آورد و سپس جهت به-
دست آوردن پارامترهاي آستانه از یک استراتژي که
ترکیب رهیافت هانسن ( )2222براي برآورد مدلهاي
تکمتغیره  TARدو رژیمه و سه رژیمه و فرایند تسی
( )2220جهت برآورد  TVECMچندمتغیره میباشد،

آستانه و بردار همگرایی نامشخص که در درون مدل
 TVECMهمزمان برآورد میشود ،استفاده کردند.
هانسن و سئو ( )1001فرض نمودند  Ptسريهاي
زمانی دو بعدي همجمع از مرتبه اول بوده (,FPt
( Pt=(RPtلگاریتم قیمتهاي خرده فروشی و
سرمزرعه) که با بردار همجمعی  1  2همجمع می-
گردند .اگر قیمتها هم جمع از مرتبه اول باشند )I(1

بردار همجمعی )    (1, -β2و مدل  TVECMدو
رژیمه بصورت زیر خواهد بود:
[]4

استفاده کردند.
لو و زیوت ( )1002پس از برآورد مدل ،جهت آزمون
خطی بودن تعدیالت قیمتها ،آماره  LRرا به صورت

که در آن:

زیر بیان نمودند:

z t 1 (  )  

if

z t 1 (  )  

if

 A1 X t 1 (  )   t
Pt  
 A2 X t 1 (  )   t


X t 1 (  )  1 zt 1 (  ) Pt 1 Pt 2 ... Pt k 

[]:
    
که در آن T ،تعداد مشاهدات ̂ ،و  ̂ˆ , ˆ به ترتیب

رگرسور )  X t 1 (یک بردار  A ،k×1ماتریس ضرایب

ماتریسهاي کوواریانس اجزاي اخالل برآورد شده از

باشد .فرض میشود   tیک بردار قطري با ماتریس

مدل  VECMخطی و ) TVECM(jمیباشند .پس از

میباشد.

ˆ  Ln 
ˆˆ ˆ , 
LR  T Ln 

با ابعاد  k×2که  k=2L+2و  zt 1 ( )   Pt 1می-
کوواریانس

محدود

)   E( t ,  t

محاسبه آماره  LRمیبایستی با مقدار بحرانی جدول

عبارتهاي )  X t 1 (و )  zt 1 (بیانگر آن هستند که

مقایسه گردد .از آنجا که مقدار پارامترهاي آستانه تحت

این متغیرها در مقادیر بهدست آمده  ارزیابی می-

فرض عدم ،نامشخص میباشند ،لذا مساله دیویس

شوند .ماتریس ضرایب  A1و  A2پویایی در این رژیمها

( )2201پیش میآید .در این حالت توزیع مجانبی آزمون

را منعکس میکنند .یعنی مدل  4اجازه میدهد که تمامی

 LRتحت تاثیر قرار گرفته و مساله استنتاج

ضرایب (بجز بردار همجمعی  ) بین این دو رژیم

غیراستاندارد حاصل میشود .یعنی نمیتوان مقادیر

سوئیچ گردند.

بحرانی  LRرا مانند حالت استاندارد از جدول  2
استخراج نمود .لذا جهت بهدست آوردن مقادیر بحرانی
آن ،لو و زیوت ( )1002به پیروي از هانسن (،)2222
مقادیر بحرانی و سطوح احتمال 2آماره  LRرا از طریق
روش بوت استراپ 1اجزاي اخالل شبیه سازي نمودند.

معادله  4را میتوان بصورت زیر بازنویسی نمود:

Pt  A1X t 1 ( )d1t ( ,  )  A2 X t 1 ( )d2t ( , ])1[  t
که در آن:

d1t (  ,  )  1( zt 1 (  )   ),
) d 2t (  ,  )  1( zt 1 (  )  
اثر آستانهاي زمانی وجود خواهد داشت که

- P-Value
- Bootstrap

1
2

 0  P( zt 1   )  1باشد و در غیر این صورت ،مدل
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تبدیل به همجمعی خطی میشود .این محدودیت با اعمال

1

[]2

فرض زیر حاصل میگردد:

 0  P( zt 1   )  1   0

[]2

که در آن   0  0یک پارامتر کنارگذاري حاشیه 2بوده

T

Aˆ 2 (  ,  )    X t 1 (  ) X t 1 (  )d 2t (  ,  ) 
 t 1

T


  X t 1 (  )Ptd 2t (  ,  ) 
 t 1


ˆt ( ,  )   t ( Aˆ1 ( ,  ), Aˆ 2 ( ,  ),  ,  ),

[]20

T

که معموالً مقدار مناسب آن بین  0/01و  0/21میباشد

1
ˆ ( ,  )   ˆt (  ,  )ˆt ( ,  )
T t 1
باید یادآوري نمود که روابط  0و  ،2رگرسیونهاي

داراي توزیع نرمال میباشند ،بوسیله حداکثر

ترتیب براي نمونههایی است که zt-1 (β)   zt-  

راستنمایی )MLE( 1برآورد نمود که تابع حداکثر

)1(βباشد .میتوان بر طبق این برآوردگرها تابع

راستنمایی بدین شکل خواهد بود:

راستنمایی مقید را به شکل زیر نوشت:

و ) P(.احتمال میباشد.

میتوان معادله  4را با فرض اینکه اجزاي اخالل  t

T
Log 
2

[]1

حداقل مربعات معمولی  Ptبر روي )  X t 1 (به

LT ( A1 , A2 , ,  ,  )  

1 T
)  t ( A1 , A2 , ,  ,  ) 1 t ( A1 , A2 , ,  , 

2 t 1

LT (  ,  )  LT ( Aˆ1 (  ,  ), Aˆ 2 (  ,  ), ˆ ( ,  ),  ,  ) 

[]22

T
T 2
 Ln ˆ (  ,  ) 
2
2



بنابراین برآورد حداکثر راستنمایی در واقع ) Ln ˆ ( , 

که در آن،

)  t ( A1 , A2 , ,  ,  )  Pt  A1X t 1 ( )d1t ( ,  )  A2 X t 1 ( )d 2t ( , 

T

را با توجه به محدود  0  T 1 1(P   )  1   0
t 1

است .برآورد حداکثر راستنمایی ) ˆ( Aˆ1 , Aˆ 2 , ˆ , ˆ , 

حداقل میکند .برآوردهاي حداکثر راستنمایی  A1و ،A2

مقادیري هستند که تابع راستنمایی فوق را حداکثر می-

به صورت )ˆ Aˆ1  Aˆ1 ( ˆ , و )ˆ Aˆ 2  Aˆ 2 ( ˆ , میباشند.

نماید.

هانسن و سئو براي تخمین  βو  روش جستجوي

شبکهاي

اگر مقدار )  (  , ثابت باشند MLE ،محدود به

دوبعدي:

براي جستجوي شبکهاي دو بعدي نیاز به منطقه

محاسبه ) ( A1 , A2 , خواهد بود .در آن صورت

جستجو میباشد که این منطقه بدین صورت بدست می-
~
آید :براساس  بهدست آمده از مدل خطی فاصله

رگرسیون  OLSحاصل میشود که ضرایب به شکل
زیر محاسبه میگردد:
[]0

~
z

اطمینان   ,  ایجاد میگردد z t 1 (ˆ ) .
محاسبه میگردد و ناحیه جستجوي   l ,  u ایجاد
u

Aˆ1 (  ,  ) 
1

در فضاي (  )β, را پیشنهاد نمودند.

t 1

l

میگردد که در آن ،  l

 T

  X t 1 (  ) X t 1 (  ) d 1t (  ,  ) 
 t 1


)

 T

  X t 1 (  ) Ptd 1t (  ,  ) 
 t 1


0



(1 

بعدي

درصد از
براي

  ,  
u

l

u


~ میباشد.
z

0

t 1

درصد از

( )β, 

t 1

~
z

و ،u

جستجوي دو

در

فضاي

  , صورت میگیرد ،سپس از بین
l

- Trimming parameter
- Maximum Likelihood

1
2

- Two-Dimantion Grid Search

3
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بدست

متغیرهایی

آمده



که )  ln  (  , را حداقل مینماید و بر طبق محدودیت
0



 )  1 

n

n 1( x 
t

1

t 1



0



انتخاب

همجمعی خطی رد گردد میتوان گفت که تعدیالت قیمت-
ها به صورت غیرخطی صورت میگیرد.
سئو ( )1002نشان داد استفاده از روش دو مرحله اي
در همجمعی آستانهاي گمراه کننده است ،زیرا وقتی

می گردند.

آزمونهاي همجمعی استاندارد براي سنجش همجمعی

هانسن و سئو پس از برآورد مدل اقدام به آزمون

آستانهاي بکار میروند قدرت و اعتبار خود را از دست

غیرخطی بودن تعدیالت قیمتها نمودند و براي این

میدهند .سئو براي این منظور از آزمون والد و طی یک

منظور آزمون  LMرا به شکل زیر پیشنهاد نمودند:

مرحله براي آزمون فرض صفر عدم همجمعی خطی در

[]21

) LM (  ,  )  vec( Aˆ 1 (  ,  )  Aˆ 2 (  ,  )) .(Vˆ1 (  , 
))  Vˆ (  ,  )) 1 .vec( Aˆ (  ,  )  Aˆ (  , 
2

2

1

که در آن )  Vˆ1 (  ,  ),Vˆ2 (  , برآوردگرهاي ماتریس
) vecAˆ 2 (  , 

کوواریانس ایکر-وایت (2براي

و

)  vecAˆ1 (  , میباشد که بصورت زیر تعریف می-
شود:

2

2

مشخص استفاده و یک مدل باندTVECM-

1

را به

شکل زیر در نظر گرفت:

( L)    z 1z   
  z 1z      

[]21

1

t 1

t

t 1

2

1

t 1

t

t 1

2

که   (L ) t=1, 2, …., nیک چند جملهاي درجه qام
از عملگر وقفهاي است که بدین شکل تعریف میگردد:

[]2:
Vˆ1 (  ,  )  M 1 (  ,  ) 1 1 (  ,  ) M 1 (  ,  ) 1
Vˆ (  ,  )  M (  ,  ) 1  (  ,  ) M (  ,  ) 1
2

برابر هم جمعی آستانهاي با یک بردار همجمعی

  i ، ( L)  I  1L1  ...   q Lqضرایب مدل میباشند

2

که میبایست برآورد گردند و بقیه متغیرها همان

که )  M1 ( , و )  M 2 ( , ماتریس متغیرها در مدل

تعاریف قبلی خود را دارند .پارامتر آستانه )  ( 1 ,  2

به ترتیب با آستانه پایین (  ) 1و آستانه باال (  ) 2می-

و   1   2که با  Γنشان داده می شود.
مدل  21یک مدل باند TVECM-است که در رژیم دوم

بصورت معادله  24نوشت.
~
[]24
) sup LM  sup LM (  , 

تعدیل به سمت تعادل بلندمدت بهعلت وجود موانع

باشد .در آن صورت آماره آزمون  supLMرا میتوان

معامالتی و مداخالت سیاسی صورت نمیگیرد (قانون
قیمت واحد) .هانسن و سئو ( ،)1001براي آزمون فرض

 L    U

~

صفر همجمعی خطی در مدل  TVECMدو رژیمه،

که در آن  برآورد فرض صفر  میباشد .پس از

فرض

بدست آوردن مقدار  supLMمحاسباتی ،به دلیل وجود

همزمان صفر نیستند و

مساله دیویس ( )2201میبایست مقادیر بحرانی آن

( )1002روشی متفاوت براي آزمون فرض صفر عدم

محاسبه شوند .بدین منظور مقادیر بحرانی در سطح

هم جمعی خطی ) ( H 0 :  1   2  0ارائه نمود .منطق

احتمال آماره  LMاز طریق روش بوت استراپ شبیه

این آزمون براساس نتایج هوراث و واتسون ( )2221می

سازي شده و نهایتاً با بدست آوردن مقادیر بحرانی در

باشد که نشان دادند وقتی بردار همجمعی مشخص می

سطح احتمال متفاوت میتوان نتیجه گرفت که کدامیک از

باشد ،آزمون همجمعی میتواند براي آزمون معنی

مدلهاي  VECMخطی و ) TVECM(2براي دادهها

2

 
1

داري ضرایب

تحت این محدودیت که هر دو به طور
2

 
1

را آزمودند .سئو

 ECTانجام گردد (استیگلر .)1020

مناسب میباشند .در صورتی که فرض صفر مبنی بر

- Eicker-White

1

- Band-TVECM

2
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وقتی مقدار  معلوم باشد ،تخمینزنهاي حداقل

معادالت  22و  ،21مقادیر  1 ,  2 , مقید به مقدار

مربعات براي ضرایب قابل کاربرد است .بنابراین :

صفر بوده و در نهایت مقدار آماره  supWبوت استراپ

 

[]22

1

( ) z t 11z t 1 


1



 Pt 

شده (* )supWاز طریق معادله  22محاسبه میگردد:

 ( ) z 1z   
 ( )  1( ) P  ...


t 1

2

t 1

[]22

2





sup W   sup vec(( Aˆ  ( )) 1
]   [ L , U

t 1



)  t (



[ z ' M 1 z  ) 1 
)) ˆ ( )]1 vec( Aˆ  (

  q (  )  Pt  q 

1 T
فرض کنید که ˆ ( )   ˆt ( )ˆt ( )
T t 1
   (1 , 2 )بوده و  zو  به ترتیب ماتریسهاي
و

که در آن  ،بیانگر عبارتهاي بوتاستراپ شده است.

تودهاي 2از  zt 11z t 1 1, zt 11zt 1  2 و  t

سئو براي نشان دادن قدرت آزمون خود از

میباشند M-1 .به عنوان پروجکشن 1از فضاي قطري از

شاخصهاي قیمت ماشین در  12منطقه مختلف ایاالت

متغیرهاي عرض از مبدا و عبارتهاي وقفهاي

متحده براي بررسی قانون قیمت واحد استفاده نمود و

 Pt 1 ,...., Pt qمیباشد .در این صورت آماره آزمون

نتایج خود را با آزمونهاي همجمعی متعارف مانند

والد براي سنجش فرض صفر با یک مقدار ثابت 

هوراث واتسن ( )HWو دیکی فولر تعمیم یافته ()ADF

بصورت زیر خواهد بود:

مقایسه نمود .نتایج آزمون نشان داد آزمونهاي  HWو

[]21

)) WT ( )  vec(ˆ( )) var(vec(ˆ( ))) 1 vec(ˆ(
 vec(( z  M 1 z  ) 1 ( z  M 1 ))

1  ˆ ( )

1

z

1 

z  M


))  vec(( z  M 1 z  ) 1 ( z  M 1

گوشت گوسفند آذربایجان شرقی شده است .دادههاي
مورد استفاده در این مطالعه شامل قیمتهاي هفتگی
سطوح سرمزرعه و خرده فروشی گوشت گوسفند می
باشد که از فروردین  2:00تا اسفند  2:22از سازمان
شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سازمان جهاد

) sup W  sup WT (

کشاورزي استان آذربایجان شرقی جمعآوري گردیده

]   [  L , U

ال
همانند آماره آزمونهاي  supLRو  supLMکه قب ً
بیان شد ،مقادیر بحرانی آماره آزمون  supWنیز از
طریق بوت استراپ شبیهسازي میشوند .فرایند بوت
استراپ مطابق سئو ( )1002به صورت پارامتریک و بر
ال
پایه اجزاي اخالل بوده و مشابه آن چیزي است که قب ً
بیان شده است .با این تفاوت که مراحل بوت استراپ در

-Matrices stacking
- Projection

از  12مورد فرض صفر رد شد.
شده ،اقدام به بررسی فرآیند تعدیالت قیمت در بازار

و آماره آزمون  supWaldبه صورت معادله  20تعریف
[]20

را رد نکردند در حالیکه در آزمون  SupWدر  12مورد
در ادامه کار به منظور کاربردي نمودن روشهاي ارائه

1


 
  z  M 1ˆ ( ) 2 




 tr 

1
 

1 
2
ˆ


  z  M 1 z    z  M 1( ) 




میشود:

 ADFدر بیشتر حاالت فرض صفر عدم همجمعی خطی

1
2

است.
نتایج و بحث
تجزیه و تحلیل تجربی مدل با بررسی ایستایی سري-
هاي لگاریتم قیمت خردهفروشی و عمدهفروشی گوشت
گوسفند آغار میشود .براي این منظور و تعیین درجه
جمعی متغیرها از آزمونهاي ریشه واحد  DF-GLSو
الیوت و همکاران ( )ERS( )2222استفاده گردید .نتایج
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حاصل از این آزمونها در جدول  2ارائه شده است.

سطح ایستا نبوده و با یک بار تفاضلگیري ایستا می-

نتایج هر دو آزمون نشان دهنده آن است که قیمتها در

گردد ،یعنی قیمتها جمعی از مرتبه یک میباشد.

جدول  -1نتایج آزمونهای ریشه واحد در سطح و تفاضل مرتبه اول
سریهای لگاریتم
قیمت خردهفروشی ()RP

تفاضل مرتبه اول دادهها

در سطح دادهها
DF-GLS
0/124

ERS
0/124

DF-GLS
*-22/02

ERS
***-21/02

0/211

0/211

*-21/01

***-20/04

قیمت سرمزرعه ()FP

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

در ادامه جهت تعیین رابطه تعادلی بلندمدت بین لگاریتم

 SupLMهانسن و سئو ( )1001و آزمون  SupWسئو

قیمتهاي خرده فروشی و سرمزرعه از آزمون

( )1002بهره گرفته شد .این آزمونها با تنظیم



جوهانسن استفاده شده است (تعداد وقفه بهینه با

 0/21

استفاده از معیار اطالعات آکائیک دو میباشد).

معیار اطالعات آکائیک یک میباشد .در آزمون هانسن و

همانطور در جدول  1مشاهده میشود هر دو آماره اثر

سئو ( )1001پارامتر آستانه و بردار همجمعی با

و حداکثر مقدار ویژه ،وجود حداکثر یک بردار همجمعی

استفاده از روش جستجوي شبکهاي دو بعدي و از

بلندمدت بین لگاریتم قیمت خردهفروشی و سرمزرعه را

طریق حداقلسازي رابطه  22روي شبکه دو

0

محاسبه گردید و تعداد وقفه بهینه براساس

فرض صفر عدم همجمعی در برابر فرض مخالف هم-

بعدي :00  :00براي )  ( , محاسبه گردیدند .مقدار
 ~  -0/1040و ضریب بردار هم جمعی برابر با

جمعی خطی در سطح احتمال  1درصد رد میشود.

 0/22::میباشد که نزدیک به یک بوده و بیانگر قانون

بعد از اثبات وجود همجمعی خطی در مرحله دوم اقدام

قیمت واحد میباشد .نمودار گرافی این روش جستجوي

در سطح احتمال  1درصد میپذیرد .بهعبارت دیگر

شبکهاي براي  و  به ترتیب در شکلهاي .2الف و

به آزمون غیرخطی بودن تعدیالت قیمت یا به عبارت

.2ب آمده است.

دیگر ،اقدام به سنجش فرض همجمعی خطی در برابر
همجمعی آستانهاي شد .در این مطالعه از دو آزمون

جدول  -2نتیجه آزمون همجمعی قیمتهای خردهفروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند
فرضیه صفر

آماره اثر

عدم وجود بردار همجمعی

**

آماره حداکثر مقدار ویژه
**

11/01

0/10

وجود حداکثر یک بردار همجمعی

12/41

0/10

٭٭ معنی داري در سطح %1

جدول  -3نتایج آزمون هانسن و سئو( )Sup-LMو سئو ()Sup-W
نوع آزمون

پارامترهاي آستانه

آماره آزمون

مقادیر بحرانی در سطح
 20درصد

 2درصد

 1درصد

Sup-LM

-0/104

20/1:

22/20

21/02

24/14

Sup-W

()-0/421، -0/:22

10/11

11/12

10/21

22/41

تعدیالت غیرخطی قیمتها در بازار گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقی

-1الف -مقدار 
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- 1ب -مقدار آستانه

شکل  -1برآورد پارامتر آستانه و بردار همجمعی از طریق جستجوی شبکهای دو بعدی

شکل  -2نتیجه آماره آزمون  Sup-LMهانسن و سئو و مقادیر بحرانی شبیهسازی شده

پس از برآورد مقدار آستانه و مقدار ضریب  ، مدل

گردد ،بهعبارت دیگر مکانیزم تعدیل قیمت گوشت

) TVECM(2به روش حداکثر درستنمایی برآورد

گوسفند از رفتار آستانهاي تبعیت میکند.

گردید و مقدار آماره  Sup-LMمحاسبه و مقادیر

در ادامه جهت تایید رفتار آستانهاي قیمت گوشت

بحرانی آن شبیهسازي شده که نتایج مربوطه در نمودار

گوسفند از آزمون سئو نیز بهره گرفته شد .بدین منظور

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

مدل باند( TVECM-معادله  )21برآورد گردید که

و شکل  1میتوان مشاهده نمود مقدار آماره آزمون

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

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

آمده و سپس مقدار آماره آزمون  Sup-Wبه همراه

توسط شبیه سازي با  :00تکرار در سطح احتمال 1

مقادیر بحرانی شبیه سازي شده محاسبه گردید که

درصد ( )21/02بزرگتر میباشد ،بنابراین فرض صفر

نتایج مربوطه در نمودار  :و جدول  :گزارش شده

همجمعی خطی در برابر همجمعی آستانهاي رد می-

است .همانطور که از جدول  :و شکل  :میتوان
مشاهده نمود مقدار آماره آزمون برابر  10/11بوده که
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از مقادیر بحرانی شبیه سازي با تکرار مساوي در

صفر عدم هم جمعی در برابر همجمعی آستانهاي رد

سطح احتمال  20درصد بزرگتر میباشد .بنابراین فرض

میگردد و رفتار همجمعی آستانهاي تایید میگردد.

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

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

پیشنهاد سئو ( )1002برآورد گردید .رابطه زیر نتایج

نشان میدهد که تعدیالت قیمتها در بازار گوشت

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

گوسفند آذربایجان شرقی غیرخطی میباشند ،لذا ،در

براي تحلیل فرآیند انتقال قیمت در بازار گوشت استان

ادامه به منظور بررسی نحوه تعدیل قیمتها ،مدلهاي

آذربایجان شرقی را نشان می دهد:

( TVECMهانسن و سئو  )1002و باندTVECM -
RPt  0.0046  0.089 Z t 1 (  0.462 )  0.024 Z t 1 (  0.391)  0.025 RPt 1  0.0066 FPt 1
)(0.8917

)(0.5752

)(0.1697

(0.0014)a

FPt  0.004  0.015 zt 1 (  0.462 )  0.078 zt 1 (  0.391)  0.093 RPt 1  0.10 FPt 1

)(0.0174

)(0.0186

)(5.5e -07

)(0.5411

( :aاعداد داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار میباشند).

این مدل نشان میدهد رژیم اول زمانی اتفاق میافتد که

بازار خردهفروشی گوشت گوسفند فقط براي شوکهاي

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

قیمتی کاهشی عکسالعمل نشان میدهد و در برابر

و رژیم سوم زمانی حاصل میشود که میزان انحراف

شوکهاي افزایشی بیتفاوت است .این در حالی است

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

که تقریباً تمامی مطالعات خارجی و داخل کشور و

نتایج این مدل باند TVECM-مالحظه گردید در رابطه

همچنین براساس تئوريهاي اقتصاد بازار ،عموماً

قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند (  ،) RPtضرایب

بازارها به شوکهاي افزایشی بیشتر عکسالعمل نشان

تعدیل کوتاه مدت ، z t 1 ،فقط براي شوکهاي کاهش

میدهند تا شوکهاي کاهشی ،حتی مطالعات داخلی

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

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

میباشد و شوکهاي افزایشی قیمتها ( )0/014از لحاظ

موید آن هستند که بازار محصوالت کشاورزي به

آماري معنیدار نمیباشد .این یافته بیانگر آن است که

شوکهاي قیمتی کاهشی خیلی کمتر عکسالعمل نشان
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میدهند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که الگوي باند-

گردید .مطابق رهیافت هانسن و سئو ،مدل  TVECMدو

 TVECMبرآورد شده با واقعیات تجربی استان و

رژیمه به روش  MLبرآورد گردید .نتایج حاصل از

کشور سازگاري ندارد و این مدل بیانگر مکانیزم انتقال

برآورد مدل ) TVECM (2در جدول  4منعکس شده

قیمت بازار گوشت گوسفند استان نمیباشد .لذا در ادامه

است.

مدل)( TVECM (2هانسن و سئو  )1001برآورد
جدول -4تخمین پارامترهای ) TVECM (2برای قیمتهای خردهفروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند
معادله قیمت سرمزرعه
متغیر

t 1

z

عرض از مبدا

R

معادله قیمت خردهفروشی

رژیم اول

رژیم دوم

رژیم اول

رژیم دوم

**0/0422

*0/ 1242

-0/0102

**0/2222

)0/0220(a

()0/2144

()0/0111

()0/002

***0/0121

**0/0021

-0/0010

**0/0102

()0/0012

()0/040:

()0/0004

()0/0104

0/0222

***0/2421

0/0204

-0/2110

()0/0212

()0/0001

()0/0102

()0/224

-0/0212

**-0/1221

-0/0411

0/2444

()0/0222

()0/2410

()0/0122

()0/2241

t 1

FP

t 1

ضریب همجمعی برآورد شده0/22:: :

برآورد آستانه-0/1040 :

درصد مشاهدات در رژیم دوم22 /1: :

درصد مشاهدات در رژیم اول0:/12 :
آماره آزمون والد براي برابري ضرایب پویا:
آماره آزمون برابري ضرایب

t 1

z

:

b

(4/0120 )0/1220

b

(1/1241 ) 0/010:

 :aاعداد داخل پرانتز بیانگرانحراف معیار ضرایب میباشد ** ،*** ،و * به ترتیب بیانگر معنی داري در سطح  %1 ،%2و  %20میباشد :b .اعداد
داخل پرانتز سطح احتمال را نشان میدهد.

با توجه به مقدار آستانه برآورد شده و میانگین قیمت

رژیم دوم نیز زمانی اتفاق میافتد که حاشیه بازاریابی

سرمزرعه ،حاشیه بازاریابی خردهفروشی گوشت

خرده فروشی بیشتر از  20221ریال بر کیلوگرم یا

گوسفند به عنوان آستانه برابر  20221ریال بر کیلوگرم

 RPt  0/22:: FPt-1 - 0/1040باشد ،در اینجا نیز 22/1:

میباشد .رژیم اول زمانی اتفاق می افتد که

از مشاهدات در این رژیم قرار دارند.

 RPt  0/22::FPt-0/1040بهعبارت دیگر رژیم اول

در هر دو رژیم و در هر دو معادله (خردهفروشی و

زمانی حادث میشود که حاشیه بازاریابی خرده

سرمزرعه) ،پارامترهاي سرعت تعدیل (ضریب  )zt-1از

فروشی کمتر از  20221ریال بر کیلوگرم باشد .همچنین

لحاظ آماري معنیدار میباشند .همانطور در جدول 4

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

مشاهده میشود ،آزمون والد فرض صفر برابري
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ضرایب پویاي کوتاهمدت در دو رژیم را نتوانسته رد

عکسالعمل بازار به شوکهاي قیمتی افزایشی به مراتب

کند ،بنابراین اثرات پویاي کوتاهمدت قیمتهاي خرده-

بیشتر از شوکهاي کاهشی بوده و این رفتار در مورد

فروشی و سرمزرعه اختالف معنی-داري در رژیم

قیمت خرده فروشی بیشتر از قیمت سرمزرعه گوشت

افزایشی و کاهشی ندارند اما نتیجه آزمون والد فرض

گوسفند میباشد.

صفر برابري ضرایب ( zt-1عبارت تصحیح خطا) براي

در معادله خرده فروشی برآورد شده (جدول )4

هر دو معادله سرمزرعه و خردهفروشی را در سطح

مالحظه میگردد که ضریب سرعت تعدیل قیمتها فقط

احتمال  1درصد رد میکند که نشان میدهد اختالف

در رژیم دوم یعنی رژیم شوکهاي افزایشی از لحاظ

معنیداري بین سرعت تعدیل قیمتها در دو سطح

آماري معنیدار میباشد .این امر بیانگر این است که

مزرعه و خردهفروشی در رژیمهاي افزایشی و کاهشی

قیمتهاي خردهفروشی به ازاي یک واحد شوک مثبت

وجود دارد ،که این مسئله تأییدکننده تعدیالت غیرخطی

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

قیمتها در این بازار میباشد .در رژیم اول اندازه

منتقل می کنند و تقریب ًا بعد از  1هفته بطور کامل به

ضریب zt-1در معادله خردهفروشی و سرمزرعه به

مصرفکنندگان منتقل میکنند ،اما در حالت کاهش

ترتیب  -0/010و  0/0422میباشد که نشاندهنده تعدیل

قیمتها به ازاي یک واحد شوک منفی هر هفته 1/0

آرام به سمت تعادل بلندمدت میباشد ،در حالیکه

درصد از کاهش قیمتها به مصرفکنندگان منتقل می-

سرعت تصحیح در رژیم افزایشی و در معادله خرده

گردد که از لحاظ آماري معنیدار نیز نیست .نتایج

فروشی  1برابر و در معادله سرمزرعه  2برابر بیشتر

بدست آمده مطابق با یافتهها بن کابیا و همکاران

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

( )1001براي بازار گوشت گوسفند اسپانیا و فلسفیان و

توان مشاهده نمود .بنابراین همجمعی به سمت تعادل

همکاران ( )1020براي بازار گوشت گوسفند ایران می-

بلندمدت در طول دوره مورد مطالعه یکنواخت نمیباشد.

باشد .با توجه معادله سرمزرعه برآورد شده مالحظه

بهعبارت دیگر سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت

میگردد ضریب تعدیل کوتاهمدت قیمتها براي هر دو

غیر خطی بوده و زمانیکه انحراف از تعادل بیشتر از

رژیم از لحاظ آماري معنیدار می باشد هر چند که

مقدار آستانه باشد سریعتر میباشد .شکل  :نشان

سرعت تعدیل شوکهاي افزایشی ( )0/1242به مراتب

دهنده تابع واکنش قیمت خردهفروشی و سرمزرعه به

بیشتر از سرعت تعدیل شوکهاي کاهشی ()0/0422

مقدار پارامتر تصحیح خطا میباشد که مقادیر برآورده

میباشد .نکته قابل توجه اینکه قیمتهاي سرمزرعه به

شده لگاریتم قیمت سرمزرعه و خرده فروشی گوشت

هر دو شوکهاي کاهشی و افزایشی قیمتها عکسالعمل

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

نشان میدهد ،در حالی که قیمتهاي خردهفروشی

سایر متغیرها ترسیم شده است .مطابق این شکل،

بیشتر به شوکهاي افزایشی عکسالعمل نشان میدهد.

تعدیالت غیرخطی قیمتها در بازار گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقی

 ---خردهفروشی
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___ سرمرزعه

شکل -3واکنش قیمت خردهفروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند به جز تصحیح خطا

نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسی نحوه انتقال قیمت در زنجیره عرضه مواد

آزمون فرض صفر همجمعی خطی را در سطح احتمال

غذایی از تولیدکننده به مصرفکننده و احتمال وجود

 1درصد رد نموده و بیان میکند بازار مورد مطالعه

انتقال نامتقارن به دلیل تأثیري که بر رفاه تولیدکننده و

داراي رفتار آستانهاي در انتقال قیمت می باشد .بعد از

مصرفکننده میگذارد اهمیت زیادي در اقتصاد دارد.

آزمون هانسن و سئو از آزمون پیشرفتهتر سئو نیز

مطالعات زیادي در داخل کشور انجام گرفته که به

استفاده شد .نتیجه این آزمون فرض صفر عدم هم-

بررسی این موضوع پرداختند .اما اغلب این مطالعات از

جمعی خطی را در برابر همجمعی آستانهاي رد نموده و

روش هاي خطی و آستانهاي تک متغیره استفاده

تایید کننده نتیجه آزمون هانسن و سئومیباشد .در

نمودند .در این مطالعه سعی شد تا با معرفی مدلهاي

نهایت نتایج برآورد مدل  TVECMدو رژیمه هانسن و

چند متغیره و روشهاي پیشرفته آزمونهاي همجمعی

سئو نشان داد که در بازار گوشت گوسفند افزایش

براي مدلهاي آستانهاي به تکمیل ادبیات موضوع در

قیمت سر مزرعه سریعتر از کاهش قیمت آن به سطح

داخل کمک گردد و به منظور کاربردي نمودن روش

خرده فروشی منتقل میگردد و انتقال قیمت نامتقارن

هاي اقتصادسنجی معرفی شده به بررسی نحوه انتقال

میباشد .در پایان استفاده از روشهاي چند متغیره و

قیمت در بازار گوشت گوسفند در آذربایجان شرقی

آزمون سئو براي بررسی انتقال قیمت در بازار

پرداخته شد .ابتدا با استفاده از آزمون همجمعی

محصوالت کشاورزي به دلیل اهمیت موضوع در امر

جوهانسن نشان داده شد رابطه بلندمدت بین قیمت

سیاستگذاري پیشنهاد میگردد .از طرف دیگر با توجه

سرمزرعه و خرده فروشی وجود دارد ،سپس براي

به اثبات وجود رفتار غیرخطی قیمتها توصیه میگردد

بررسی نوع تعدیل قیمتها (خطی یا غیرخطی بودن)

جهت تحلیل رفتار قیمت گوشت گوسفند از مدلهاي

ابتدا آزمون هانسن و سئو صورت گرفت ،نتیجه این

غیرخطی بهره گرفته شود.
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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

