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 در خـصوصي  بخـش  گذاري  سرمايه براي مناسب حمايتي هاي  سياست شود  مي پيشنهاد باشد، آمده وجود  به اهيكشتارگ صنعت در غيررقابتي ساختار همچنين
   .گردد اتخاذ دارد، وجود كشتار ظرفيت كمبود كه كشور از مناطقي در كشتارگاهي، صنعت
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  3  2  1 مقدمه

 قيمـت از  چگونگي انتقـال  اخير، بررسي هاي سالهاي    در پژوهش 
كننـدگان، يـك روش معمـول بـراي ارزيـابي        مصرفبهتوليدكنندگان  

 رقابتي بودن بازار خدمات بازاريـابي مـواد غـذايي           هكارايي بازار و درج   
ال ه انتقـ برخي از پژوهشگران معتقدند ك    ).13 و   12،  10،  8(بوده است   

 شكست بازار و سوءاستفاده از قـدرت بـازاري          ها، نشانه   نامتقارن قيمت 
 ،هاي كشاورزي در بازار  قيمت   بررسي انتقال  به همين دليل  ). 23(است  

بـا توجـه    . هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سياسي حائز اهميت است           
 فراينـد   هبه اهميت موضوع، بسياري از اقتصاددانان كشاورزي به مطالع        

 بـازار و رفـاه      هاند و بر تأثيرپذيري حاشـي       نشان داده  توجهل قيمت   انتقا
، 17،  3،  2(انـد     ها تأكيد كرده    كنندگان از چگونگي انتقال قيمت      مصرف

ها بيانگر آن است كه در بسياري از بازارهاي           نتايج پژوهش  ).24 و   19
تر از كاهش قيمت به سطح         سريع ،مزرعهسركشاورزي، افزايش قيمت    
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يـل بـراي انتقـال    مـشهودترين دال ). 21(شـود   ي منتقل ميفروش  خرده
 ، قـدرت بـازاري    به آنها اشاره شده اسـت     در ادبيات   كه   نامتقارن قيمت 

هاي دولت، تورم، مديريت موجودي انبـار،         ، سياست هاي بازاريابي   بنگاه
ها و وجود اطالعات نامتقارن در سطوح         هاي تنظيم مجدد قيمت     هزينه

  ). 14(ند ستمختلف بازار ه
له به ارزيابي چگونگي انتقال قيمت در بازار گوشـت مـرغ            مقاين  ا

 بـيش از   بـه 1387سال  گوشت مرغ در هسران مصرف  .پردازد ايران مي 
 بـيش  هاي گوشتي كشور تعداد مرغداري ).1 ( كيلوگرم رسيده است  18
 ميليون  900حدود  (ميليون قطعه   225 واحد با ظرفيت حدود      17200 از

 177هاي صنعتي طيـور كـشور          و تعداد كشتارگاه   ستا) قطعه در سال  
 912حـدود   ( هزار قطعه در هر ساعت       380كشتارگاه با ظرفيت اسمي     

دهـد كـه      آمار همچنين نشان مي   . )5 (دنباش  مي )ميليون قطعه در سال   
هـا تحـت       درصد از كـشتارگاه    8/75ها و     مرغداري درصد   90در حدود   

 درصد از كل    56 مالكيت   همچنين. قرار دارند مالكيت بخش خصوصي    
 ههـاي زنجيـر      فعال موجود كشور كه يكي ديگر از حلقه         ه سردخان 330

  ). 6(هاست  بازاريابي گوشت مرغ است، در دست صاحبان كشتارگاه
 4(بر اساس آمار سازمان دامپزشكي كل كشور و مركز آمار ايـران             

 چهـار  كـشور در     هاي طيور    كشتارگاه درصد ظرفيت  50، در حدود    )5و  

  )علوم و صنايع كشاورزي(اقتصاد و توسعه كشاورزي  نشريه
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استان تهران، خراسان، آذربايجان شـرقي و اردبيـل متمركـز اسـت در              
هـاي گوشـتي كـشور،      درصد ظرفيـت مرغـداري  25در حدود كه   حالي

هـا     در برخـي اسـتان     همچنـين . باشـد   هاي مذكور مي    متعلق به استان  
ازاي هـر قطعـه ظرفيـت         سمنان، قـزوين و كردسـتان، بـه       قم،  ازجمله  

 كـه   شـود   مـرغ زنـده توليـد مـي        قطعـه تـا شـش     كشتار، بيش از سه     
 نـشان    اين آمار  .هاست   كمبود ظرفيت كشتار در اين استان      هدهند  نشان
هــاي طيــور كــشور، در مقابــل تعــداد  دهــد كــه تعــداد كــشتارگاه مــي

، اين تعـداد كـشتارگاه نيـز        بعالوه. هاي گوشتي محدود است     مرغداري
 بودن تعداد   بنابراين به دليل محدود   . پراكنش متناسبي در كشور ندارند    

نظـر   ها، بـه   و نيز تمركز باالي آنها در برخي استان        هاي طيور   كشتارگاه
رسد كه صنعت فراوري گوشت مـرغ در بـسياري از نقـاط كـشور،                 مي

در مقابـل مرغـداران از قـدرت بـازاري          غيـر رقـابتي دارد و       ساختاري  
صاحبان كـشتارگاه    آيااكنون اين سؤال مطرح است كه       . مند است   بهره

   كنند؟ ها استفاده مي قدرت بازاري خود براي انتقال نامتقارن قيمتاز 
تـورم،  بـاالي   هاي    دهد كه با وجود نرخ      بررسي مطالعات نشان مي   

هــاي قيمــت بــيش از  هــا نامتقــارن اســت و افــزايش انتقــال قيمــت
بـا  ). 11 و   9(شـوند     هاي قيمت به سطوح باالتر بازار منتقل مي         كاهش

، آيـا   1381-88درصدي در دوره     16 تا   14 دودتوجه به نرخ تورم در ح     
هـا در كنـار سـاختار غيررقـابتي صـنعت             باال بودن نـرخ تـورم قيمـت       

كشتارگاهي كشور، به انتقال نامتقارن قيمت گوشت مـرغ منجـر شـده       
كنندگان و مرغداران و هم       هم براي مصرف  است؟ پاسخ به اين سؤال،      
با  .يتي اهميت دارد  هاي حما   گيري سياست   براي دولت، به لحاظ جهت    

 بررسي چگونگي انتقـال     مطالعه، اين   ازتوجه به اهميت موضوع، هدف      
    .استايران گوشت مرغ در بازار قيمت 

هـاي مختلفـي در       هاي گذشته، دولت سياست     از آنجا كه طي سال    
ها با اثـري كـه بـر          بازار گوشت مرغ اعمال كرده است و تغيير سياست        

دهـد    رفتار قيمتي كاال را تحت تأثير قرار مي       گذارد،    هاي بازار مي    مؤلفه
شـود و در      هـاي قيمـت مـي        موجب بروز شكست ساختاري در سري      و

 زمـاني   هسازد، لذا دور    ها را منحرف مي      نتايج آزمون  نتيجه ممكن است  
  .دشو  محدود مي1388 مهر تا 1381 مهر ه، به دورمطالعه
  

  ها  روشمواد و 
هد كه يكي از مسائل مهم      د  هاي گذشته نشان مي     بررسي پژوهش 

 .هاي آزمـون انتقـال قيمـت اسـت          در ادبيات انتقال قيمت، تعدد روش     
رونـد و   كـار مـي   هاي مختلف به ها هنوز هم در پژوهش    اين روش  ههم
هـاي مختلـف آزمـون     در ميـان روش . اند  نشدهها منسوخ   آنيك از     هيچ

، الگـوي تـصحيح   )Houck Model(انتقال قيمت، سه روش هـاك  
ــا  ــتانه) Erroe Correction Model(خطـ ــوي آسـ اي  و الگـ

)Threshold Model (كرامـون  فـون . اند بيشترين كاربرد را داشته-
سـازي    هـاي شـبيه     از داده ي با اسـتفاده      پژوهش در) 23(تاوبادل و ماير    

. انـد   هاي انتقال قيمت را بـا يكـديگر مقايـسه كـرده              انواع آزمون  شده،
 در صـورت وجـود شكـست        كـه دهـد     نتايج پژوهش ايشان نشان مـي     

هـاي هـاك و       اي نسبت بـه آزمـون       آزمون آستانه ها،    ساختاري در داده  
) 15(همچنين مـاير    . كند  ي ارائه مي  نتايج قابل اعتمادتر  تصحيح خطا،   

اي وجود داشته باشـند، الگـوي تـصحيح           كند اگر حدود آستانه     بيان مي 
ظيم بـازار   با توجه به اتخاذ سياست تن     . خطا مشكل خطاي تصريح دارد    

 ممكن است شكـست سـاختاري در        ،1381گوشت مرغ ايران در سال      
 انتقـال   آزمونبه همين دليل براي     . هاي قيمت اتفاق افتاده باشد      سري

  . شود  مياستفادهاي   آستانهالگويقيمت در بازار گوشت مرغ ايران از 
اي   آسـتانه  در واقع يك الگوي  تـصحيح خطـاي        اي     آستانه الگوي

، بـر   )tECT−1(انباشته    ن معنا كه مقادير اجزاي اخالل هم      به اي . است
به دو يا سه مجموعـه      ) 2C و   1C(اي    اساس يك يا دو مقدار آستانه     

شـوند و الگـوي تـصحيح خطـاي مربـوط بـه هـر يـك از                    تقسيم مي 
 و چگونگي انتقال قيمـت در       ها به صورت جداگانه برآورد      مجموعه داده 

 بر اين فرض استوار اسـت  اين آزمون انتقال قيمت  . شود  آن بررسي مي  
 منجـر   ، در صورتي  )tECT−1(  تعادلي بلندمدت  نحرافات از رابطه  كه ا 

اي   از يك حـد آسـتانه   كه اين انحرافات   شود  هاي قيمتي مي    به واكنش 
ير مثبـت و منفـي جـزء اخـالل       تا زماني كه مقـاد      و خاص تجاوز كنند  

انـد، تعـديل قيمـت         نرسـيده  2C و 1Cاي    انباشته به حدود آستانه     هم
اي،  در انحرافــات بزرگتــر از حــدود آســتانه اگــر. گيــرد صــورت نمــي

انباشـته    جـزء اخـالل هـم     و منفي    به مقادير مثبت     هاي قيمتي   واكنش
)+

−1tECT   و −
−1tECT(         يكسان باشد، تعديل قيمت متقارن اسـت و 

اتفـاق افتـاده    اي    آسـتانه نامتقـارن    تصحيح خطاي     صورت  در غير اين  
در صورتي  .  ممكن است برابر يا نابرابر باشند      2C و   1Cمقادير  . است

 با هم برابر نباشـند، ممكـن اسـت دو           2C و   1Cاي    كه حدود آستانه  
نابرابري حدود  اول؛  . نوع عدم تقارن در انتقال قيمت وجود داشته باشد        

اي بيانگر اين موضوع است كه انتقـال تغييـرات قيمـت از يـك                 آستانه
تغييـر  سطح بازار به سطح ديگر بازار، هم به ميزان و هم به جهت اين               

 1Cاي    هاي قيمت اگر از حد آسـتانه        كه افزايش   طوري  بستگي دارد، به  
اي   هاي قيمت اگر از حـد آسـتانه         تر باشند و مقدار مطلق كاهش       بزرگ

2C لـذا اگـر در    . شـوند   تر باشند به سطح ديگر بازار منتقل مـي          بزرگ
تـر     كوچك 2C از   1Cفروشي،     به خرده  الگوي انتقال قيمت از مزرعه    

هـاي قيمـت سـر مزرعـه          نسبت به افـزايش   فروشي    باشد، قيمت خرده  
+ضرايب متغيرهـاي    اگر  دوم؛  . تر است   حساس

−1tECT   و −
−1tECT 

هـاي    هـا و كـاهش      يشباشند، عدم تقارن در سرعت انتقال افـزا       برابر ن 
  ). 22(قيمت از يك سطح بازار به سطح ديگر بازار وجود دارد 

، بررسـي چگـونگي انتقـال قيمـت در بـازار       مطالعـه  ايـن    ازهدف  
، بايد متغير وابـسته      تحقيق  پيش از ارائه روش   . گوشت مرغ ايران است   

تومـك و رابينـسون     .  گوشت مرغ تعيـين شـود      الگوي انتقال قيمت  در  
كنند كه جهت عليت در بيشتر بازارهاي كـشاورزي از            ن مي بيا) 2003(
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هـا نـشان      فروشي اسـت امـا نتـايج برخـي از پـژوهش             مزرعه به خرده  
بـه همـين دليـل      . )20( د كه اين فرضيه همواره درست نيـست       ده  مي

آزمون عليت گرنجر براي تعيين جهـت عليـت در بـازار گوشـت مـرغ                
از كه جهت عليـت     نشان داد   ن   نتايج آزمو   و چون  شد  كار برده     ايران به 

، تغييـرات  فروشـي اسـت، در الگـوي انتقـال قيمـت         مرغداري به خرده  

براي ارزيـابي   . به عنوان متغير وابسته انتخاب شد     فروشي،    قيمت خرده 
 در مرغـداري بـه قيمـت        هچگونگي انتقال تغييـرات قيمـت مـرغ زنـد         

ي اي، الگـو    فروشي گوشـت مـرغ بـا اسـتفاده از آزمـون آسـتانه               خرده
  :)14 (شود اقتصادسنجي به صورت زير تصريح مي
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 الگــوي انتقــال قيمــت گوشــت مــرغ از مرغــداري بــه ينجــا،در ا

چگـونگي   ،اولـين الگـو   . فروشي، به سه الگو تفكيك شده اسـت         خرده
دهـد كـه در آنهـا اجـزاي          انتقال قيمت را براي مشاهداتي نـشان مـي        

 1Cاي  انباشتگي بين متغيرهاي الگو، از مقدار آسـتانه      هم اخالل رابطه 
 چگونگي انتقال قيمت را براي مـشاهداتي        ،دومين الگو . تر باشند   بزرگ
 2C اي   آسـتانه   از مقـدار   دهـد كـه در آنهـا اجـزاي اخـالل            ن مي نشا

سـومين الگـو نيـز      . تر باشند    كوچك 1Cاي    تر و از مقدار آستانه      بزرگ
دهـد كـه در آنهـا     چگونگي انتقال قيمت را براي مشاهداتي نشان مـي     

ا، در اين الگوهـ    .تر باشند    كوچك 2Cاي    اجزاي اخالل از مقدار آستانه    
tRP∆   قبل  هنسبت به دور  گوشت مرغ   فروشي     تغييرات قيمت خرده 
  قبل هنسبت به دور  ، تغييرات قيمت مرغ زنده در مرغداري        ∆tFPو  

 وارد شـده در ايـن الگـو، اثـر اتخـاذ             1381D متغير موهـومي     .هستند
سياست تنظيم بـازار    . دهد   نشان مي  سياست تنظيم بازار گوشت مرغ را     

 به تصويب رسيد اما در عمل از تـاريخ          1381گوشت مرغ در تاريخ آذر      
 بنابراين ارزش ايـن متغيـر بـراي    ).6 ( به اجرا در آمد    1382ارديبهشت  

 صـفر و بـراي مـشاهدات        1382  تـا ارديبهـشت      1381  مشاهدات مهر 
,1،  در اين الگوهـا   . ، يك است  1388 مهر تا   1382خرداد   −tRFe   جـزء 

، i,1α عـرض از مبـدأ و        0α. انباشته با يـك وقفـه اسـت         اخالل هم 
 در مرغـداري    ه در قيمت يك كيلوگرم مرغ زنـد       تغييراتيب متغير   اضر

ن متغيـر  هـاي ايـ   ، تعداد وقفه1Lهاي قبل و   جاري و در دوره  هدر دور 
هـاي آكائيـك و شـوارتز     ها با اسـتفاده از آمـاره   تعداد اين وقفه . هستند

  . تعيين خواهد شد
تـر    كوچـك  2C  قـدر مطلـق     از 1Cقدر مطلق   اگر    اين الگو،  در

در - در مرغـداري     هباشد، ميزان كمتري افزايش در قيمـت مـرغ زنـد          
فروشي گوشت     منجر به افزايش قيمت خرده     -متقيمقايسه با كاهش    

 در  3ϕ و   1ϕ   ، 2ϕاگـر مقـادير ضـرايب       همچنـين   . شـود   مرغ مي 
، فروشـي   اي انتقال قيمت از مرغداري به خرده        هاي الگوي آستانه    رژيم

  . ت انتقال قيمت هستند عدم تقارن در سرعهدهند برابر نباشند، نشان

اي، تعيـين مقـادير       نخستين اقدام براي برآورد يك الگوي آسـتانه       
اي،  در ادبيات انتقال قيمت، براي بـرآورد مقـادير آسـتانه         . هاست  آستانه

تـرين روش، انتخـاب       نخـستين و سـاده    . سه روش پيشنهاد شده است    
لگـوي  اين الگـو در حقيقـت همـان ا       . عنوان آستانه است    مقدار صفر به  

تصحيح خطاي غيرمقيـد اسـت و نـسبت بـه آزمـون تـصحيح خطـا،                 
در دو روش ديگـري كـه بـراي         ). 15(كند    اطالعات بيشتري ارائه نمي   

رود، از مقـادير اجـزاي اخـالل          كـار مـي     اي بـه      انتخاب مقـادير آسـتانه    
ايـن دو روش شـامل      . شود  ها استفاده مي    انباشته براي تعيين آستانه     هم

ها در هر دو روش       د كه مراحل اوليه انتخاب آستانه     چندين مرحله هستن  
  ): 22(شرح زير است  يكسان و به

شـود و     انباشتگي بـين متغيرهـاي الگـو بـرآورد مـي             رابطه هم  -1
انباشتگي، به دو گروه منفي و غيرمنفي تقسيم          اجزاي اخالل رابطه هم   

 . شوند و از كوچك به بزرگ مرتب مي
 اخالل منفي و مثبت انتخـاب و         بزرگترين مقدار مطلق اجزاي    -2

 . شود درصد بزرگترين مقدار مطلق اجزاي اخالل محاسبه مي  و يك99
 درصـد   99 در هر يك از دو گروه، مشاهداتي كه مقدار آنها از             -3

درصـد بزرگتـرين مقـدار        بزرگترين مقدار مطلق، بزرگتـر و يـا از يـك          
هـا آغـاز      نهشوند و جستجو براي آسـتا       تر باشند، جدا مي     مطلق، كوچك 

يكـي از   . از اين مرحله به بعد، دو روش با هم متفاوت هستند          . شود  مي
 : شود ها به شرح زير دنبال مي اين روش

اي كه شامل مقادير اجزاي اخـالل          در هر يك از دو گروه داده       -4
 درصد بزرگترين مقـدار مطلـق   99تر از  درصد و كوچك تر از يك    بزرگ

كوواريـانس  -ان مـاتريس واريـانس  اجزاي خطاسـت، لگـاريتم دترمينـ      
 .شود اجزاي اخالل محاسبه مي

هـاي مختلـف     يك فرايند جستجوي دو طرفه در زيرمجموعـه        -5
هاي منفـي و غيرمنفـي اجـزاي اخـالل            مشاهدات در هر يك از دامنه     

كوواريـانس  -براي يافتن حداقل لگاريتم دترمينان مـاتريس واريـانس        
دار لگاريتم دترمينـان مـاتريس      حداقل مق . شود  اجزاي اخالل انجام مي   

هـاي منفـي و       كوواريانس اجزاي اخالل در هر يك از دامنـه        -واريانس
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 .شود اي انتخاب مي عنوان حد آستانه غيرمنفي اجزاي اخالل، به
ارائـه  ) 22(ها توسط وارا و گودوين  اين روش جستجو براي آستانه    

ها،   ير آستانه شده براي انتخاب مقاد       هاي ابداع   در ميان روش  . شده است 
تـوان دو مقـدار    كـارگيري آن مـي   اين روش، تنها روشي است كه با به   

در روش سـوم  . اي كه مقدار عددي متفاوتي دارند، انتخاب كـرد       آستانه
شـود    اي، جستجو براي يافتن حدودي انجام مـي         انتخاب مقادير آستانه  

در ايـن  . كنـد  ارزش مجموع مربعات اجزاي اخـالل را حـداقل مـي       كه  
شود، ممكن است يك      در نظر گرفته نمي   ) Scale(ش چون مقياس    رو

. ها داشته باشد    متغير با ميانگين بزرگتر، وزن بيشتري در انتخاب آستانه        
بــه همــين دليــل، در ايــن مقالــه از روش دوم بــراي انتخــاب مقــادير 

. شود   انجام مي  Excelافزار    اي استفاده و محاسبات الزم در نرم        آستانه
 فروشـي و     خـرده   در سطوح  قيمتهاي    مطالعه، داده  رد نياز هاي مو   داده

رسـاني الكترونيكـي    در پايگاه اطـالع كه مرغداري گوشت مرغ هستند     
دور مطالعـه از مهـر      . شركت سهامي پشتيباني امور دام موجـود اسـت        

براي برآورد الگوهاي   . شود   در نظر گرفته مي    1388 تا مهر    1381سال  
  .شود مي  استفادهSHAZAM10 افزاري  نرمهمطالعه، از بست

  
  نتايج و بحث

پيش از برآورد الگوي انتقـال قيمـت، بايـد آزمـون ايـستايي بـين             
فـولر بـراي    -نتايج انجـام آزمـون ديكـي      . هاي قيمت انجام شود     سري

فروشي گوشـت     هاي قيمت مرغ زنده در مرغداري و قيمت خرده          سري
شـود،    ه مالحظه مي  همانگونه ك . اند  ارائه شده ) 2(و  ) 1(مرغ در جداول    

و   مرغـداري   در هـاي قيمـت     شـده بـر روي سـري        هـاي انجـام     آزمون
برقـراري شـرايط    و تفاضل اول اين متغيرها،       گوشت مرغ فروشي    خرده

  . كند ميمتغيرها را تأييد اين  يك هر كدام از هانباشتگي از درج
 براي  CUSUMQساختاري  شكست  نتيجه آزمون   به دليل آنكه    

رد بررسـي نـشان داد كـه شكـست سـاختاري در             هاي قيمت مـو     داده
يافته،   فولر تعميم - ايستايي ديكي    اتفاق افتاده است، آزمون    31مشاهده  

بـراي  . هاي قيمت تكرار شد     با فرض وجود شكست ساختاري در سري      
هـاي قيمـت      انجام اين آزمون، ابتدا الگوي زير براي هر يك از سـري           

  ):7( مورد مطالعه برآورد شد
tit
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 متغيـر  t سري مورد بررسي و وقفه آن، tY−1 و tYدر اين الگو،  
 متغير مجازي است كه مقدار آن بـراي مـشاهدات          DUروند زماني،   

هدات پـس از    زمان شكست ساختاري و قبل از آن، صفر و براي مـشا           
 متغير مجازي است كـه مقـدار        DTB. شكست ساختاري، يك است   

آن براي اولين مشاهده پس از شكست ساختاري، يـك و بـراي سـاير               
 نيـز ضـرايب     iθ و   0a  ،1a  ،d  ،β  ،ρ. مشاهدات صفر اسـت   

  .اين الگو هستند
  

  هاي مرغ زنده و گوشت مرغ فولر براي قيمت-نتايج انجام آزمون ايستايي ديكي -1جدول 
  فرضية صفر  فروشي گوشت مرغ قيمت خرده  قيمت مرغ زنده

  ار بحراني جدولمقد مقدار آماره آزمون  مقدار بحراني جدول مقدار آماره آزمون
  -57/2  -73/1  -57/2  -83/1  روند زماني ندارد

  78/3  86/1  78/3  98/1  عرض از مبدأ و روند زماني ندارد
  -13/3  -29/2  -13/3  -58/2  روند زماني ندارد

  03/4  01/2  03/4  51/2   واحد داردهعرض از مبدأ و روند زماني ندارد و ريش
  34/5  78/2  34/5  45/3   واحد داردروند زماني ندارد و ريشه

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  

  هاي مرغ زنده و گوشت مرغ فولر براي تفاضل اول قيمت-نتايج انجام آزمون ايستايي ديكي -2جدول 
  فرضية صفر  فروشي گوشت مرغ قيمت خرده  قيمت مرغ زنده

  مقدار بحراني جدول مقدار آماره آزمون  مقدار بحراني جدول مقدار آماره آزمون
  -57/2  -43/5  -57/2  -21/4  وند زماني نداردر

  78/3  80/14  78/3  87/8  عرض از مبدأ و روند زماني ندارد
  -13/3  -46/5  -13/3  -16/4  روند زماني ندارد

  03/4  97/9  03/4  88/5  واحد دارده عرض از مبدأ و روند زماني ندارد و ريش
  34/5  91/14  34/5  80/8   واحد داردروند زماني ندارد و ريشه

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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هاي زير انجـام      براي بررسي فرضيه صفر وجود ريشه واحد، آزمون       

   :شود مي
1,0,0,01 ==≠= ρβda ) 3     (                        

تـوان    نمي) 3(هاي    براي بررسي آخرين فرضيه از مجموعه فرضيه      
ـ      .  استاندارد استفاده كرد   tاز آماره    مقـادير  ) 18(رون  به همـين دليـل پ

داري و با توجه به نـسبت          را براي سطوح مختلف معني     tبحراني آماره   
بـا  . اسـت   زمان بروز شكست ساختاري به حجم نمونه محاسبه كـرده           

 31توجه به اينكه در مطالعه حاضـر، شكـست سـاختاري در مـشاهده               
اتفاق افتاده است و نسبت زمان بروز شكست به حجم نمونه در حـدود              

 و در سـطح يـك       1/0 براي نسبت    t است، مقدار بحراني آماره      085/0
نتـايج  ) 3(در جدول   .  است -30/4شود كه مقدار آن       درصد انتخاب مي  

همانگونـه كـه    . ارائـه شـده اسـت     ) 3(هاي    و آزمون ) 2(برآورد الگوي   
هاي قيمت مورد مطالعه رد       شود وجود ريشه واحد در سري       مشاهده مي 

  .شود نمي
ويژه   اي به   هاي آستانه   حقيق، بيان شد كه آزمون    در بررسي روش ت   

هاي قيمت، كـاربرد دارنـد و         در هنگام وجود شكست ساختاري در داده      
اطالعات مفيدتري نسبت به دو آزمـون هـاك و تـصحيح خطـا ارائـه                

به همين دليل پيش از برآورد الگوي مطالعـه، نتيجـه انجـام             . دهند  مي
فروشي گوشـت    قيمت خردههاي آزمون شكست ساختاري بر روي داده  

نتيجـه انجـام   ) 1(شـكل  . شـود  مرغ و مرغ زنده در مرغداري، ارائه مي 
همانگونه كه در ايـن شـكل       . دهد  را نشان مي   CUSUMQآزمون  

. شكست ساختاري اتفاق افتاده اسـت      31 همشاهدشود، در     مشاهده مي 
 همزمان با اولين اقدام عملي دستگاه مباشر بـراي حـضور            31مشاهده  

در بازار گوشت مرغ در قالب طرح تنظيم بازار اين كاال، در ارديبهـشت           
  . است1382سال 

  
  فروشي گوشت مرغ هاي مرغ زنده و خرده فولر در حالت وجود شكست ساختاري براي قيمت-نتايج آزمون ديكي -3جدول 

  متغير  فروشي گوشت مرغ قيمت خرده  قيمت مرغ زنده
  نتيجه آزمون tآماره  ضريب  نتيجه آزمون tآماره  ضريب

  -  1/4  6/132  -  9/3  61/74  عرض از مبدأ
DU  41/8  05/1   شود مينرد   4/1  04/16  شود مينرد  
DTB  51/1  55/0  شود رد مي  01/0  4/0  شود رد مي  

t  07/0  98/0   شود مينرد   12/0  11/0  شود مينرد  
1−tY  9/0  17/4-   شود مينرد   -04/4  89/0  شود مينرد  

1−∆ tY  46/0  9/3  -  34/0  5/4  -  

2−∆ tY  -  -  -  17/0  2/2  -  
  هاي تحقيق يافته:  مأخذ

  

  
  فروشي گوشت مرغ   در مرغداري و قيمت خردهههاي قيمت مرغ زند  بر روي دادهCUSUMQآزمون  -1 شكل
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اي در الگـوي انتقـال قيمـت گوشـت            براي محاسبه مقادير آستانه   

انباشتگي بين متغيرهـاي الگـو بـرآورد شـد و             مرغ، نخست؛ رابطه هم   
مقـادير  . ي بلندمدت محاسبه شـد    مقادير اجزاي اخالل اين رابطه تعادل     

آمـده، بـه دو بخـش مقـادير منفـي و غيرمنفـي                دست  اجزاي اخالل به  
بندي، دامنه مقادير غيرمنفي اجزاي اخالل از         در اين تقسيم  . تقسيم شد 
تـا  ) -86/0( و دامنـه مقـادير منفـي اجـزاي اخـالل از              5/57صفر تـا    

 و  5/57د اعداد   درص   درصد و يك   99ابتدا مقادير   . قرار گرفت ) -3/54(
در دامنـه مقـادير مثبـت اجـزاي اخـالل، مقـادير             .  محاسبه شـد   3/54

 جدا شدند اما به دليل آنكه كمتـر         92/56 و بزرگتر از     57/0كوچكتر از   
 درصـد  95 مشاهده در اين گروه جاي گرفتند، مبناي محاسبه به       10از  

گتـر   و بزر87/2 تغيير يافت و اعداد كـوچكتر از        5/57درصد عدد     و پنج 
براي مقادير منفي اجزاي اخالل نيز ابتـدا حـدود          .  جدا شدند  62/54از  
 انتخــاب شــدند و ســپس بــه دليــل كــم بــودن تعــداد 76/53 و 54/0

در مرحلـه بعـدي، در      .  انتخاب شدند  59/51 و   72/2مشاهدات، دو حد    
كوواريانس اجزاي  -مجموعه اجزاي اخالل غيرمنفي، ماتريس واريانس     

و در مجموعه اجزاي اخـالل منفـي،        ) 87/2 و   62/54(اخالل در دامنه    
) 72/2 و   59/51(كوواريانس اجزاي اخالل در دامنه      -ماتريس واريانس 

در . سپس لگاريتم دترمينان اين ماتريس محاسبه گرديـد       . محاسبه شد 
هاي بعدي، با كـم كـردن يـك مـشاهده از مـشاهدات اجـزاي                  مرحله

 كرانه پـايين دامنـه، محاسـبات    بار از بار از كرانه باال و يك   اخالل، يك 
ايـن  . كوواريانس و لگاريتم دترمينان آن تكرار شـد       -ماتريس واريانس 

عمل، تا حصول اطمينان از حداقل بودن لگـاريتم دترمينـان مـاتريس             
مراحـل مـذكور، در مجموعـه اجـزاي         . كوواريانس تكرار شد  -واريانس

 در اجـزاي    پس از به پايان رسيدن جستجو     . اخالل منفي نيز انجام شد    
 براي مقادير مثبت اجزاي اخالل و مقـدار         1/6اي    اخالل، مقدار آستانه  

با داشتن  . براي مقادير منفي اجزاي اخالل تعيين شد      ) -2/9(اي    آستانه
رژيـم اول؛   . اي تعريف شد    اين دو آستانه، سه رژيم براي الگوي آستانه       

 1/6عـدد   انباشـته از      شامل مشاهداتي است كه در آنها جزء اخالل هم        
رژيم دوم؛ شامل مـشاهداتي اسـت كـه در آنهـا جـزء         . باشد  بزرگتر مي 
رژيم سـوم؛ شـامل     . باشد  كوچكتر مي ) -2/9(انباشته از عدد      اخالل هم 

 كوچكتر  1/6انباشته از عدد      مشاهداتي است كه در آنها جزء اخالل هم       
 مـشاهده، در رژيـم      152در رژيـم اول،     . بزرگتر است ) -2/9(و از عدد    

بـا توجـه    .  مشاهده جاي گرفت   70 مشاهده و در رژيم سوم       142،  دوم
اي انتقال قيمت گوشت      شده، الگوي آستانه    اي محاسبه   به مقادير آستانه  

ارائـه شـده اسـت،      ) 1(فروشي كه در رابطـه        مرغ از مرغداري به خرده    
نـشان داده شـده     ) 4(نتايج برآورد ايـن الگـو در جـدول          . برآورد گرديد 

  . است
شـود ايـن الگـو در سـه رژيـم مختلـف                كه مشاهده مي   همانگونه

داري    و سـطوح معنـي     2R هآمـار ها، برآورد شده است و مقـادير          داده
متغيرهـاي توضـيحي    در هر رژيم،    دهند كه     ضرايب متغيرها نشان مي   

 .دهنـد   خوبي توضيح مـي     وارد شده در الگو، تغييرات متغير وابسته را به        
دهـد   واتسون در هر يك از الگوها نيز نـشان مـي  -ره دوربينمقادير آما 

كه مشكل خودهمبستگي اجزاي اخالل در الگوهاي برآورد شده، وجود     
  . ندارد

يـك از     هاي شـوارتز و آكائيـك نـشان داد كـه هـيچ              مقادير آماره 
داري  هاي متغير تغييرات قيمت مرغ زنده در مرغداري، اثـر معنـي           وقفه

ضـرايب متغيرهـا و     . فروشي گوشت مرغ ندارند     هبر تغييرات قيمت خرد   
دهنـد كـه مهمتـرين متغيرهـاي           مربوط به هر يك نشان مـي       tآماره  

فروشي گوشـت مـرغ، تغييـرات قيمـت           اثرگذار بر تغييرات قيمت خرده    
مـرغ زنــده در مرغـداري و انحــراف از رابطـه تعــادلي بلندمـدت بــين     

ار گوشـت مـرغ بـر       اما اثر سياست تنظـيم بـاز      . متغيرهاي الگو هستند  
. دار نيـست    فروشي اين كاال از نظر آمـاري معنـي          تغييرات قيمت خرده  

عالمت مثبت ضريب متغير تغييـرات قيمـت مـرغ زنـده در مرغـداري               
فروشي گوشت مرغ بـا تغييـرات    دهد كه تغييرات قيمت خرده   نشان مي 

قيمـت  ) افـزايش (قيمت اين كاال در مرغداري، همسو است و كـاهش       
فروشي گوشت مـرغ منجـر        قيمت خرده ) افزايش(ه كاهش   مرغ زنده ب  

دهـد    مقدار عددي اين ضريب در هر سه رژيم نيز نـشان مـي            . شود  مي
كه هر يك واحد تغيير در قيمت مرغ زنده در مرغداري به بيش از يك               

عالمـت  . شود  فروشي گوشت مرغ منجر مي      واحد تغيير در قيمت خرده      
هـاي اول و سـوم        شـته در رژيـم    انبا  منفي ضريب وقفه جزء اخالل هم     

دهد كـه هرگونـه انحـراف از رابطـه تعـادلي بلندمـدت بـين           نشان مي 
وجـود    شود و خطـاي بـه       هاي بعدي جبران مي     متغيرهاي الگو در دوره   

امـا مقـدار عـددي      . شـود   آمده در رابطه تعادلي بلندمدت، تصحيح مـي       
ت دهد كه سـرع  ضريب اين متغير در دو رژيم نخست و سوم نشان مي       

تعديل به سوي رابطه تعادلي بلندمدت، تحت رژيم سوم بيشتر از رژيم            
معني بودن ضريب وقفه جزء اخـالل         المت مثبت و بي   ع. نخست است 

دهد كـه هرگونـه انحـراف از رابطـه            انباشته در رژيم دوم نشان مي       هم
هــاي بعــدي جبــران  تعـادلي بلندمــدت بــين متغيرهــاي الگـو در دوره  

 و  1/6(انباشـته در فاصـله        قتي اجزاي اخـالل هـم     بنابراين و . شود  نمي
وجـود آمـده در رابطـه تعـادلي بلندمـدت             قرار دارند، خطاي بـه    ) -2/9

 بيان ديگـر انحرافـات كوچـك از رابطـه تعـادلي              به. شود  تصحيح نمي 
  .شود فروشي گوشت مرغ منجر نمي بلندمدت، به تغيير در قيمت خرده

اي انتقال قيمت گوشت مـرغ       نتايج حاصل از برآورد الگوي آستانه     
فروشي، وجود دو نوع عدم تقارن در انتقال قيمـت           از مرغداري به خرده   

  : دهد را در بازار اين كاال نشان مي
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   فروشي از مرغداري به خردهگوشت مرغ انتقال قيمت اي  آستانه الگوي -4ول جد
  فروشي نسبت به دورة قبل تغيير قيمت خرده: متغير وابسته

 نام متغير ضريب متغير t آمارة
 عرض از مبدأ 95/19 05/5*
 تغيير در قيمت سر مزرعه 17/1 44/21*
 انحراف از رابطة تعادلي بلندمدت با يك وقفه -55/0 -52/5*

 متغير موهومي تغيير سياست دولت -02/1 -22/0
  آمارة شوارتز  27/5 
  آمارة آكائيك  14/5 
 واتسون-دوربين 24/2 

 2Rتعيين ضريب  9/0 
  . است1/6تر از عدد  مشاهداتي كه در آنها انحراف از رابطه تعادلي بلندمدت، بزرگ

 عرض از مبدأ 68/0 17/0
 تغيير در قيمت سر مزرعه 25/1 12/16*

 انحراف از رابطة تعادلي بلندمدت با يك وقفه 27/0 41/0
 دولتمتغير موهومي تغيير سياست  -48/1 -66/0

  آمارة شوارتز  24/5 
  آمارة آكائيك  06/5 
 واتسون-دوربين 24/2 

 2Rضريب تعيين  91/0 
 . است1/6تر از عدد   و كوچك-2/9تر از عدد  مشاهداتي كه در آنها انحراف از رابطه تعادلي بلندمدت، بزرگ

  عرض از مبدأ -87/8 -79/2**
 يمت سر مزرعهتغيير در ق 24/1 47/23*
 انحراف از رابطة تعادلي بلندمدت با يك وقفه -73/0 -47/2**

 متغير موهومي تغيير سياست دولت -43/2 -07/1
  آمارة شوارتز  3/5 
  آمارة آكائيك  17/5 
 واتسون-دوربين 79/1 

  2Rضريب تعيين  91/0 
 . است-2/9تر از عدد   ي بلندمدت، كوچكمشاهداتي كه در آنها انحراف از رابطه تعادل

  دار در سطح كمتر از پنج درصد    معني**دار در سطح كمتر از يك درصد                   معني          * هاي پژوهش يافته: مأخذ
  

اول؛ اگر انحراف از رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي الگـو، از            
. شـود   ، اين انحراف تصحيح نمي    بزرگتر باشد ) -2/9( كوچكتر و از     1/6

 ريـال افـزايش     61 در مرغداري كمتـر از        بنابراين اگر قيمت مرغ زنده    
فروشي گوشت مرغ      ريال كاهش يابد، قيمت خرده     92يابد و يا كمتر از      

اي افزايش قيمت مرغ زنده كه منجر         چون مقدار آستانه  . كند  تغيير نمي 
اي   از مقـدار آسـتانه  شـود  فروشي گوشت مرغ مـي  به تغيير قيمت خرده   

هاي كوچك و     كاهش قيمت مرغ زنده، كوچكتر است، بنابراين افزايش       
فروشي گوشـت مـرغ منتقـل         جزئي در قيمت مرغ زنده به قيمت خرده       

 ريال كاهش در قيمت مرغ زنده بايد اتفاق بيفتد        92شود اما حداقل      مي

  . فروشي گوشت مرغ منجر شود تا به كاهش قيمت خرده
انباشته در رژيم نخست، از       ريب وقفه جزء اخالل هم    دوم؛ چون ض  

انباشـته در رژيـم       تر از ضريب وقفه جزء اخالل هم        نظر عددي، كوچك  
فروشي بـاالتر از مقـدار تعـادلي          بنابراين وقتي قيمت خرده   . سوم است 

فروشـي    نسبت به زماني كه قيمت خـرده      (گيرد،    بلندمدت خود قرار مي   
بـا سـرعت كمتـري بـه مقـدار          ) گيـرد   ار مي تر از مقدار تعادلي قر      پايين

نتيجـه آنكـه مقـادير كمتـري از         . گـردد   تعادلي بلندمـدت خـود برمـي      
منجـر بـه    ) هـاي آن    نسبت بـه كـاهش    (هاي قيمت مرغ زنده       افزايش

شـود و ايـن       فروشي گوشت مرغ مـي      در قيمت خرده  ) كاهش(افزايش  



  391      در بازار گوشت مرغ ايران اي انتقال قيمت الگوي آستانه

امل بازاريـابي   بنابراين عو . هاي قيمت، اثر ماندگارتري نيز دارند       افزايش
در (هاي قيمت مـرغ زنـده         تر افزايش   اين كاال، با انتقال بيشتر و سريع      

فروشي، منـافعي   به سطح خرده )  زنده  هاي قيمت مرغ    مقايسه با كاهش  
كننـدگان    هاي قيمت گوشت مرغ، رفاه مصرف       كنند و نوسان    كسب مي 

دهد كه سياسـت      نتايج همچنين نشان مي   . دهد  اين كاال را كاهش مي    
داري   هاي قيمت اين كاال اثـر معنـي         تنظيم بازار گوشت مرغ بر نوسان     

هاي قيمت  رفت اين سياست، نوسان  كه انتظار مي    نداشته است در حالي   
  . گوشت مرغ را كاهش دهد

  انتقال قيمت در بازار گوشت     نتايج حاصل از برآورد الگوي     همقايس
شاورزي نـشان   در بازار كاالهـاي كـ     مطالعات انجام شده    مرغ ايران با    

 تغييـرات قيمـت در بـازار كاالهـاي          هدهد كه انتقال ناقص و باوقف       مي
در ) 1987(براي مثال؛ كينوكان و فركر . كشاورزي، امري معمول است  

  قيمـت هاي    پژوهش خود در بازار لبنيات آمريكا، كشش انتقال افزايش        
 و 07/0 و   49/0،  16/0،  27/0ترتيـب      بـه  شير، پنير، كـره و بـستني را       

ترتيـب    هاي انتقال كاهش قيمت براي محصوالت يادشده را به          كشش
) 2002(اگويـار و سـانتانا      . دست آوردنـد     و صفر به   19/0،  06/0،  18/0

فرنگي، شـير،     هاي انتقال افزايش قيمت را براي بازارهاي گوجه         كشش
ــه   ــل، ب ــات برزي ــوه و حبوب ــب  قه  و 76/0 و 17/0، 49/0، 56/0ترتي

، 54/0ترتيـب     هاي قيمت اين كاالهـا را بـه         هاي انتقال كاهش    كشش
ــد 73/0 و 13/0، 43/0 ــرآورد كردن ــرول  .  ب ــپس و ش ــز ) 2005(ك ني

هـاي قيمـت شـير را در آتالنتـا، بوسـتون،              هاي انتقال افـزايش     كشش
، 15/0ترتيـب،     لـوئيس، بـه     شيكاگو، داالس، هارتفورد، سياتل و سـنت      

ــشش14/0 و 09/0، 24/0، 12/0، 21/0، 26/0 ــاي  و كـ ــال هـ  انتقـ
، 06/0،  03/0ترتيـب     هاي قيمت شير را در مناطق يادشـده، بـه           كاهش

تومـــك و . انـــد دســـت آورده  بـــه13/0 و 05/0، 07/0، 11/0، 07/0
هـاي تجربـي      كنند كـه نتـايج پـژوهش        نيز بيان مي  ) 2003(رابينسون  
ور   ط  هاي قيمتي در بازار كاالهاي كشاورزي بـه         دهد، واكنش   نشان مي 

  . باوقفه استمعمول، ناقص و 
يكي از داليل انتقال نامتقارن قيمت گوشت مرغ از مرغـداري بـه             
سطوح باالتر بازار اين كاال، وجود قدرت بازاري در صـنعت فـراوري و              

 هاي طيور كشتارگاه درصد 50حدود تمركز . بازاريابي گوشت مرغ است 
 از قـدرت    شده كه صاحبان ايـن صـنعت      ، موجب      استان چهاركشور در   

هاي قيمت و انتقـال نـاقص       افزايش بيشتر خود در جهت انتقال      بازاري
بـه  . هاي قيمت مرغ زنده به سطوح باالتر بازار اسـتفاده نماينـد      كاهش

 گوشت مـرغ و در      هدر برخي مناطق كشور، مازاد عرض     اين صورت كه    
.  مازاد تقاضا بـراي ايـن كـاال وجـود دارد       ،برخي ديگر از مناطق كشور    

ن دسترسي به خدمات كشتار مـرغ زنـده، مـازاد           همچنين بسته به ميزا   
عرضه و يا مازاد تقاضا براي اين خـدمات در منـاطق مختلـف كـشور                

وجود مازاد و يا كمبود گوشت مرغ و خـدمات كـشتارگاهي            . وجود دارد 
سـو مرغـداران و    در مناطق مختلف كشور موجب گرديـده كـه از يـك       

 هليـد بـه مراكـز عرضـ       هاي بازاريابي، مرغ زنـده را از مراكـز تو           واسطه
هـا و     خدمات كـشتارگاهي منتقـل كننـد و از سـوي ديگـر، كـشتارگاه              

از . هاي بازاريابي، گوشت مرغ را به مراكز مصرف منتقل نمايند           واسطه
يافته از مرغداري به مراكـز كـشتار،          انتقال هآنجا كه نگهداري مرغ زند    

ا همـراه   هـ   با كاهش وزن محموله و تلفات و در نتيجه، افزايش هزينـه           
است و همچنين مرغدارن، اطالع كافي از قيمت بازار ندارند، مجبور به            

هـا يـا      فروش كاالي خود بـه قيمـت پيـشنهادي از سـوي كـشتارگاه             
در بازار فروش گوشت مرغ نيز به دليل عـدم اطـالع          . ها هستند   واسطه

كنندگان و يا عدم دسترسي به بازارهـاي          فروشان و مصرف    كافي خرده 
تواننـد   هاي بازاريـابي مـي   ها و واسطه  تأمين كاال، كشتارگاه ديگر براي 

شده، بـه فـروش برسـانند و          اين كاال را به قيمتي بيشتر از قيمت تمام        
ــه خــرده  ــده را ب هــاي  هــا و قيمــت فروشــي كــاهش قيمــت مــرغ زن

تـوان نقـش      همچنين در ايـن زمينـه نمـي       . كننده منتقل نكنند    مصرف
با وجود نرخ باالي تورم، عوامـل       . گرفتهاي باالي تورم را ناديده        نرخ

كنند و از     اي زودگذر تلقي مي     بازاريابي هر گونه كاهش قيمت را پديده      
هاي قيمت   كنند اما افزايش    فروشي اجتناب مي    انتقال آن به سطح خرده    

. كننـد   فروشي منتقـل مـي      را با سرعت و شدت بيشتري به سطح خرده        
كـشند    ها را انتظار مي     ش قيمت كنندگان نيز به طور عمده، افزاي       مصرف

 منجـر بـه انتقـال    وجود اين مـسائل، . ها نيستند و منتظر كاهش قيمت   
  .شود در صنعت گوشت مرغ ايران ميها  نامتقارن قيمت

رسد انتقال نامتقارن قيمـت در بـازار گوشـت            نظر مي   از آنجا كه به   
 مرغ، به دليل وجود ساختار غيررقابتي در صنعت كشتارگاهي و تمركـز           

 بـاالي    هاي طيور در برخي از مناطق كشور و همچنين نـرخ            كشتارگاه
 هآوري اطالعـات دربـار      بررسـي و جمـع    اوالً؛   وجود آمده باشد،    تورم به 

هـاي طيـور در       گـاه    همچنين ظرفيـت كـشتار     زنده و  مرغ   همقدار عرض 
صـنعت  سازي ميـان    مناطق مختلف كشور و تالش در جهت هماهنگ       

افـزون بـر    هي در هـر منطقـه از كـشور،           كـشتارگا  مرغداري و صنعت  
يـابي، قـدرت بـازاري صـنايع كـشتارگاهي را            بازار هـاي   كاهش هزينه 

ها در بازار گوشت مرغ ايـران         متقارن قيمت  دهد و به انتقال     كاهش مي 
هـاي تـشويقي      شود، سياسـت    در اين راستا پيشنهاد مي    . كند  كمك مي 

ارگاهي، گذاري بخش خصوصي در صـنعت كـشت         مناسب براي سرمايه  
. در مناطقي از كشور كه كمبود ظرفيت كشتار وجود دارد اتخـاذ گـردد             

گـذاري در صـنعت فـراوري         همچنين تشويق مرغداران براي سـرمايه     
گوشت مرغ، به گسترش اين صنايع در سطح كشور و ايجاد بازارهـاي             

هاي كنترل تـورم نيـز بـه          ثانياً؛ اتخاذ سياست  . كند  تر كمك مي    رقابتي
  . انجامد كنندگان مي ها و رفاه بيشتر مصرف ارن قيمتانتقال متق
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