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  چكيده
از  يكي كه است متعددي و شاخصهاي عوامل تأثير تحت بازار و قيمت كارايي

هاي از آنجا كه نهاده .است بازار مختلف سطوح در قيمت انتقال تقارن مسئله آنها مهمترين
دهد، هدف از اين وارداتي كنجاله سويا و پودرماهي بخش اعظمي از تغذيه طيور را تشكيل مي
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نوسانات قيمتهاي جهاني . انتقال قيمت از بازارهاي جهاني به بازارهاي داخلي متقارن است
هاي وارداتي را با چالش تواند واحدهاي توليدي وابسته به نهادهخصوص افزايش آن، مي به

هاي بخش سياستهاي دولت به سمت بهبود زيرساخت شود كهزد؛ لذا پيشنهاد ميمواجه سا
منظور افزايش ظرفيت توليد پودر ماهي و افزايش عملكرد سويا در مناطق مستعد در  شيالت به

  .راستاي كاهش واردات هدايت شود
  

 JEL: E30-Q11بندي  طبقه

 

  : ها كليدواژه

   هاي وارداتي، طيور، ايرانهانتقال قيمت، الگوي تصحيح خطا، نهاد
  
  مقدمه

 استراتژي توسعه تعيين در مهمي نقش واردات جهاني، اقتصاد فعلي ساختار در

 رشد توليد، فرايند در دهد، رخ كشور واردات در كه گونه تحولي هر و كندمي ايفا اقتصادي

 به ايران مختلف ايبخشه وابستگي ساختاري و امر اين به توجه با .دارد تأثير بسزايي توسعه و

 امري ضروري تجارت مسائل مهمترين از يكي عنوان كشور به واردات شناخت واردات،

فرجبش و محرابيان، (است  اهميت آن حائز براي مناسب سياستهاي اتخاذ و شودمي محسوب
 نظر از ولي كوچك نسبتاً كشوري ايران كشاورزي، محصوالت از نظر صادرات). 1380

 به باشد؛مي تجارت يا خارجي بازرگاني تأثيرگذار در كشوري نسبتاً موارد بعضي در واردات

كميجاني، (است  واردات به كشاورزي، مربوط بخش تجارت عمده بخش ديگر، عبارت
1380.(  

 در جهاني قيمتهاي تأثير جمله از و مختلف بازارهاي در تأثيرگذاري قيمتها نحوه

 ثبات هدف از نظر .است تجاري سياستهاي تحليل و تجزيه در مباحث مهم از داخلي قيمتهاي
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 گيرند،مي تأثير جهاني قيمتهاي از گسترش قيمتهاي داخلي چگونه بدانيم كه است مهم قيمتها

 تغيير كنند، عمل بازارها به خوبي در صورتي كه .داشته باشند ارتباط با هم بازارها ويژه وقتي به

 بازار يك در قيمتي شوكهاي اينكه چگونه .شود منتقل ديگر بازار به بازار يك از بايد قيمتها

  ). 1378بخشوده، (شود ناميده مي قيمت انتقال شود،مي منتقل ديگر به بازارهاي
از  يكي كه است متعددي شاخصهاي و عوامل تأثير تحت بازار و قيمت كارايي

بازار  در تقارن وجود .است بازار مختلف سطوح در تقارن انتقال قيمت مسئله آنها مهمترين
سطوح  به) كاهش يا افزايش(بازار  از سطح يك در قيمت تغييرات كامل انتقال از حاكي
به  كامل طور به سطح يك در قيمت كاهش يا افزايش اثر نامتقارن، انتقال در .است ديگر
 كامل، ولي طور به و سريعتر قيمتها افزايش است ممكن اينكه يا و شودنمي منتقل ديگر سطوح

در ). 1389مقدسي و نوروزي، (بالعكس  يا و شود منتقل ناقص طور و به آرامتر قيمتها كاهش
 قرار توجه مورد در اقتصاد كشاورزي بسيار كه است موضوعي قيمت نامتقارن واقع انتقال

 از ويژگيهاي بازارهاي بعضي كه است داده زمينه نشان اين در زيادي مطالعات .است گرفته

 درباره وسيعي و ادبيات گرددمي بازارها اين در قيمت ناكامل انتقال به رغذايي منج مواد

عواملي كه موجب انتقال نامتقارن ). 1385حسيني و دورانديش، (دارد  پديده وجود توجيه اين
  : شود عبارتند ازقيمت مي

 فروش، كاهش از دليل ترس به هاواسطه فسادپذير، محصوالت براي :كاال ويژگيهاي

 قيمت كاهشهاي انتقال از ناگزير و برعكس، دارند اعمال افزايشهاي قيمت براي متريك قدرت

 .هستند

 با را خود سود قادرند كنند،عمل مي متمركز بازارهاي در كه هاييواسطه :بازار تمركز

 .دهند افزايش قيمت، كاهش انتقال در تأخير و اجتناب يا قيمت افزايش فوري انتقال

 افزايش انتظار تورم، و فزاينده باال نرخهاي وجود دليل به مردم گرا :قيمتي انتظارات

 .شودمي منتقل قيمت كاهش از ترراحت افزايش قيمت باشند، داشته را قيمتها
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 محدود قيمت افزايش باشد، انتقال حاكم قيمت كنترل سياست اگر :دولت سياستهاي

 .گرددمي

 بهتري سازماندهي فروشاناي خردههگروه چنانچه :اقتصادي كارگزاران سازماندهي

و  هااتحاديه مانند (كنند عمل متشكل صورت بهباشند و  كنندگان داشتهمصرف به نسبت
  ).1385حسيني و نيكوكار، (گيرد مي صورت آسانتر قيمت، افزايش كامل انتقال ،)اصناف

 به نسبت غذايي مواد افزايش قيمت در گرانكنند كه واسطهمحققان بيان مي از بسياري

 ولي كامل، طور به به سرعت و شايد قيمتها افزايش نتيجه، در .و مستعدترند مؤثرتر آن كاهش

 دامنه و بنابراين، سرعت شود،مي كننده منتقلمصرف به ناقصتر و آرامتر هاهزينه كاهش

 حاشيه براي كشف قيمت، مهمي ضمني كاربردهاي است ممكن بازار شوكهاي تعديالت

  ).1385حسيني و قهرمانزاده، (باشد  داشته قيمت تعيين فعاليتهاي و بازاريابي
. اندمطالعات بسياري انتقال قيمت براي محصوالت مختلف را مورد بررسي قرار داده

، ويتزل و بايانر )Guillen & Franquesa, 2007(بيشتر مطالعات مانند گيلن و فرانكو 
)Weitzel& Bayaner, 2007(شاد، حسيني و سراي )ال قانت) 1389(و مقدسي و نورزي ) 1389

كينوكان و . اندفروشي را مورد مطالعه قرار دادهقيمت مواد مختلف بين مزرعه تا خرده
 چهار فروشي برايخرده به مزرعه از قيمت انتقال نحوه) Kinnucan & Foker, 1987(فوكر

 قرار بررسي را مورد آمريكا متحده اياالت در بستني و پنير، شيرخام كره، لبني محصول

 طور به مزرعه، قيمتهاي در كاهش نسبت به مزرعه قيمتهاي در افزايش داد كه نشان نتايج.دادند

 نامتقارن صورت به قيمت انتقال يعني شوند؛مي منتقل فروشيخرده سطح به كاملتر و سريعتر

ن بازارهاي تعدادي نيز مطالعات خود را به سمت بررسي انتقال قيمت بي .گيردمي صورت
تجزيه و تحليل ) Dutoit et al., 2009(دوتويت و همكاران . اندجهاني و داخلي سوق داده

المللي به بازارهاي داخلي را با استفاده انتقال قيمت ذرت و برنج آمريكاي التين از بازارهاي بين
نحراف اي براي تخمين سرعت تعديل و و سنجش اآستانه از مدلهاي تصحيح خطا و همگرايي
العمل آني را براي مشاهده بهتر واكنش همچنين تابع عكس. از تعادل بلندمدت بررسي كردند
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نتايج نشان داد كه انتقال قيمت . المللي به كار گرفتندقيمتهاي داخلي به شوكها در قيمتهاي بين
از انتقال  المللي قويتردر شيلي و برزيل متقارن است و انتقال قيمت بين بازارهاي مياني و بين

همچنين انتقال قيمت در بازار برنج بهتر از . المللي استقيمت بين بازارهاي توليدكننده و بين
نحوه انتقال قيمت از سرمزرعه به قيمتهاي ) 1384(حسيني و دورانديش . بازار ذرت است

و را مورد بررسي قرار دادند  81-1365 سالهاي صادراتي و نيز قيمتهاي جهاني پسته در طي
 سرمزرعه به صادرات بازار از و صادرات بازار به سرمزرعه قيمتها از نشان دادند كه انتقال

 صادرات سطح به قيمتها افزايش از و كاملتر سريعتر سرمزرعه قيمتها از كاهش و است نامتقارن

 حالي كه در قيمتهاست، افزايش كشش از قيمتها بزرگتر كاهش كشش و شودمي منتقل

و  شودمي منتقل سرمزرعه به صادرات از سطح قيمتها كاهش از كاملتر و سريعتر اقيمته افزايش
در مطالعه خود ) 1378(بخشوده  .قيمتهاست كاهش كشش از بزرگتر قيمتها افزايش كشش

 گاو، گوشت شامل ايران منتخب كشاورزي انتقال قيمت جهاني به بازارهاي داخلي محصوالت

 83-1340 سالهاي طي در كه-را  چاي و برنج، گندم ،گوشت مرغ، حبوبات گوسفند، گوشت
 د و نشان داد كه برايكربررسي  ARDLبا استفاده از مدل  -  بودند ايران واردات جزو

 قيمت به افزايش كه منجر سياستي نوع هر اعمال مرغ، گوشت و گاو گوشت مثل محصوالتي

محصول توليد  نسبي شدن گرانتر باعث ديگر، عبارت به و شودمي خارجي به نسبي داخلي
مورد  دهد و درمي افزايش را آن واردات گردد، سهم مي وارداتي محصول به نسبت داخل

 آنها و داخلي قيمت وارداتي نسبي افزايش حبوبات، و چاي گوسفند، محصوالتي مانندگوشت

   .شودمي داخلي توليد صادرات محصول افزايش باعث احتماالً
هاي موردنياز واحدهاي توليدي در بخش كشاورزي هادهمحدوديت توليد برخي از ن

در ايران نيز به دليل محدوديتهاي . ها از طريق واردات تأمين گرددكند كه اين نهادهايجاب مي
هاي مورد نياز در تغذيه دام و طيور از طريق ، برخي از نهاده)از جمله منابع آبي(مختلف 

هاي مورد نياز، از بازارهاي نحوه انتقال قيمت نهادهبنابراين بررسي . شوندواردات تأمين مي
هاي وارداتي كنجاله سويا از آنجا كه نهاده. رسدجهاني به بازارهاي داخلي ضروري به نظر مي
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دهد، هدف از اين مطالعه، بررسي نحوة و پودرماهي بخش اعظمي از تغذيه طيور را تشكيل مي
 دوره هاي ماهانهيمتهاي داخلي آن با استفاده از دادهها به قانتقال قيمتهاي جهاني اين نهاده

تواند راهنمايي براي  اين امر مي. گيري از مدل تصحيح خطاستبا بهره 89-1380زماني 
هاي وارداتي ها به منظور كاهش نهادهگذاري در زيرساختسياستگذاران در راستاي سرمايه

  .باشد
  

  مواد و روشها
توان در روند، جنبه تجربي دارند و ميال قيمت به كار مياكثر الگوهايي كه براي انتق

اي حالت كلي آنها را به سه دسته كلي الگوي هوك، الگوي تصحيح خطا و الگوي آستانه
. اندايستا گرفتن متغيرهاي الگو، مورد انتقاد قرار دادهالگوي هوك را به دليل فرض. تقسيم كرد

رود، الگويي است ي انتقال نامتقارن قيمت به كار ميصورت وسيع برا يكي از الگوهايي كه به
) Von Cramon-Taubadel & Fahlbusch,1996(تاوبادل و فالبوش -كرامونكه توسط وان

. مناسبتر است هوك مدل به نسبت اين مدل مطالعه همگرا باشند، هايداده اگر .ه استدشارائه 
دهد، كششهاي قيمتي در يك ل قيمت را مياين الگو عالوه بر اينكه اجازه آزمون تقارن انتقا

اين الگو را . دهدطور مجزا ارائه مي سطح از بازار را به كاهش و افزايش در سطح ديگر بازار به
  . انباشته به كاربردتوان براي سريهاي زماني هممي

براي بررسي انتقال قيمت در ابتدا الزم است كه ايستايي متغيرهاي الگو مورد بررسي 
 .شد استفاده) ADF( يافتهتعميم فولر -ديكي آزمون از پايايي متغيرها بررسي جهت. گيرد قرار

همچنين الزم است رابطه عليت بين سريهاي قيمت جهاني و داخلي دو نهاده وارداتي كنجاله 
. شوداستفاده مي ١منظور از رابطه عليت گرنجري هيسائو بدين. سويا و پودرماهي مشخص شود

  : شودامل دو مرحله است؛ در مرحله اول رابطه زير براورد مياين آزمون ش
)1(     

                                                            
1. Hsiao’s Granger Causality 
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 و شودمي رگرس هايشوقفه بر نهاده هر داخلي قيمت سري ابتدا ديگر، عبارت به
وقفه  طول با مطابق رابطه زير داشته باشد، به عنوان مدلرا  m(FPE١( مقدار كمترين كه مدلي
  :شودمي گرفته نظر در) *m( بهينه

)2(    

طول  mمجموع مربعات خطا و  ٢ SSE، )تعداد مشاهدات(اندازه نمونه  Tدر اين رابطه
  :شوددر مرحله دوم رابطه زير براورد مي. باشدمي 1وقفه در مدل 

)3(    

ي با ها به مدل قبلهاي مختلف متغير قيمت جهاني هر يك از نهادهبدان معني كه وقفه
  در نظر گرفته) *m*,n(شود و مدلي به عنوان مدل با وقفه بهينه بهترين وقفه بهينه اضافه مي

  : شوندمي
)4(     

در نهايت، اگر رابطه زير برقرار باشد . است 3طول وقفه بهينه در مدل  nدر اين رابطه 
خلي برقرار است، در غير اين توان گفت كه رابطه عليت از قيمتهاي جهاني به قيمتهاي دامي

براي بررسي رابطه عليت از قيمتهاي داخلي . صورت رابطه عليت در جهت عكس برقرار است
  : شودبه قيمتهاي جهاني، مراحل باال عيناً تكرار مي

)5(  FPE( ) < FPE(m*, n*)   
 كه صورتي در .ندباش ايستا متغيرها تمام كه است اين آزمون اين انجام براي الزم شرط

 تفاضل اين از سپس و شوند ايستا تا نمود گيريتفاضل از آنها بايد ابتدا نباشند، ايستا متغيرها

عالوه بر آزمون ريشه واحد، ). 1388شعباني و همكاران، ( كرد استفاده انجام آزمون براي ايستا
) 1990( ٣ليوسجوس -جهت اطمينان از وجود رابطه تعادلي بلندمدت، از آزمون جوهانسن

                                                            
1. Final Prediction Error 
2. Sum of Squared Error 
3. Johansen-Joselius  
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صورت  توان بهبعدي را مي Pبراساس اين آزمون، هر بردار خودرگرسيون . شوداستفاده مي
  : تصحيح خطاي زير نوشت

)6(     
بعدي با  Pيك بردار  عرض از مبدأ، ، I)1(بعدي از فرايند  Pبردار طوري كه  به

محدود ) r,0(كه در فاصله  يك رتبه دارد ماتريس . تعداد وقفه بهينه هستند kر، ميانگين صف
  :توان آن را به اجزاي زير تجزيه كرداست و مي

)7(     
روش جوهانس  .بردارهاي همگرايي مجزا هستند و  ماتريسهاي  و كه در آن 

هاي اثر و حداكثر مقدار آماره .سازدرا فراهم مي ونمايي از براوردهاي حداكثر درست
استفاده  VARدر سيستم ) r(و رسيدن به تعداد معادالت همگرايي  ويژه براي تعيين رتبه 

  ).1378نوفرستي، (شود مي
انباشتگي بين متغيرهاي الگو براورد نتقال قيمت، بايد رابطة همقبل از براورد الگوي ا

  :منظور بايد رابطة زير را براورد نمود بدين. شود
   )8(  

ضرايب  و  به ترتيب قيمت جهاني و قيمت داخلي،  و  در اين رابطه 
با توجه . انباشته استاجزاي اخالل هم ECTطه بلندمدت بين متغيرهاي وابسته و توضيحي و راب

صورت  به ECMبراساس مدل براي كنجاله سويا و پودرماهي ، الگوي انتقال قيمت 8به معادله 
  :زير است

 
)9(  

تغييرات قيمت شود، در اين الگو قيمت در يك سطح از بازار را به چنانكه مشاهده مي
به عبارت ديگر، اين الگو بنا بر رابطه عليت، تغييرات در . كنددر سطح ديگر بازار وابسته مي

تغييرات  ، در اين الگو. كندقيمت جهاني را به تغييرات در قيمتهاي داخلي وابسته مي
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در قيمت جهاني را نشان متغيرهاي افزايش و كاهش و قيمت داخلي، 
اولين وقفه مقادير اجزاي اخالل در رابطه بلندمدت  و متغيرهاي . دهندمي

 براي موهومي متغير . نيز اجزاي اخالل هستند دهند و را نشان مي 8حاصل از الگوي 

 اين غير در و يك است آن برابر ر اين صورت مقدارد. باشد مي زماني است كه 

. باشد مي متغير موهومي براي زماني است كه  همچنين  .باشدصورت صفر مي
با استفاده از ضرايب . باشدصفر مي صورت اين غير در و است آن يك در اين حالت مقدار

اگر . مدت و بلندمدت را انجام دادوتاهتوان آزمون انتقال قيمت در كمي 9الگوي 
مدت تقارن برقرار باشد در اين صورت در كوتاه 9در معادله فرض

انتقال قيمت وجود دارد؛ به بيان ديگر، كاهش و افزايش قيمت جهاني به همان اندازه باعث 
 گر فرض همچنين ا. شودهاي كنجاله سويا و پودرماهي ميتغيير قيمت داخلي نهاده

 در تغيير صورت به نيز انتقال قيمت كشش .پذيرفته شود، انتقال قيمت در بلندمدت متقارن است

 با قيمت انتقال كشش. شودمي در قيمت جهاني تعريف تغيير درصد در نتيجةيك داخلي قيمت

  : شودمي زير محاسبه صورت به 9براي معادله  انتقال متقارن فرض
)10(    

  

و  به ترتيب كشش انتقال افزايش و كاهش قيمت، و  كه در آن 
ميانگين  به ترتيب ميانگين افزايش و كاهش شاخص قيمت جهاني و  

  .)1389نيكوكار و همكاران، (باشد تغييرات قيمت داخلي مي

صورت سري زماني  آمار مورد استفاده در اين مطالعه از شركت پشتيباني امور دام به
كنجاله سويا و پودرماهي  نهادهبراي دو  1389تا آذرماه  1380ماهانه در فاصله زماني فروردين 

  . استفاده گرديد Eviews 5افزار از نرم برآورد الگوهاي مطالعهبراي . تهيه شد
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  نتايج و بحث

هاي داخلي نهادهقيمت از قيمتهاي جهاني به قيمتهايايستايي و بررسي انتقالآزمون براي
استفاده شد كه ) ADF(يافته فولر تعميم -وارداتي كنجاله سويا و پودرماهي، از آزمون ديكي

ها نامانا دهد كه متغيرها در سطح دادهنتايج جدول نشان مي. آمده است 1نتايج آن در جدول
شوند، زيرا مقادير اين آماره از نظر قدر مطلق در تفاضل گيري مانا ميبار تفاضلا يكهستند و ب

شود و لذا همه متغيرها در تفاضل داري ميمرتبه اول بزرگتر از مقادير بحراني سطوح معني
  . هستند I)1(مرتبه اول ايستا و هم انباشته از مرتبه 

  ماهي و كنجاله سويااي پودر ايستايي قيمتهآزمون نتايج . 1جدول 

  متغير
  داريسطح معني

  در سطح tآماره 

  

سطح 

  معنيداري

در  tآماره 

تفاضل مرتبه 

  اول

سطح 
  %1  % 5  %10  معنيداري

كنجاله 
  سويا

قيمت 
 جهاني

03/4-  44/3-  14/3-  16/0  9/2-  20/7-  000/0  

قيمت 
 داخلي

03/4-  44/3-  14/3-  18/0  83/2-  21/7-  000/0  

پودر 
  ماهي

مت قي
 جهاني

58/2-  94/1-  61/1-  27/0  6/2-  58/12-  000/0  

قيمت 
 داخلي

58/2-  94/1-  61/1-  99/0  84/2-  74/9-  000/0  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

براي بررسي رابطه عليت بين اين قيمتها از آزمون عليت گرنجري هيسائو استفاده شد 
و  1هاي دهد كه در وقفهشان مين 3و  2نتايج جدول . آمده است 3و2كه نتايج آن در جداول 

بيشتر است كه اين مسئله  FPE(m,n)از مقدار آمارة  FPE(m)، مقدار آمارة )5مطابق رابطه ( 2
. بيانگر دوسويه بودن رابطه عليت بين قيمتهاي جهاني و داخلي براي هر دو نهاده وارداتي است

  .گذارندصورت متقابل بر روي هم اثر مي اين قيمتها به لذا
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  نتايج آزمون عليت گرنجري هيسائو براي پودر ماهي. 2جدول 
متغير 

  وابسته
  مستقل متغير

تعداد وقفه 

 بهينه
  نتيجه آزمون FPEمقدار

قيمت 

  جهاني
  = FPE(m) 38/5  1  قيمت جهاني

اي هاي داخلي عليت قيمتهقيمت

قيمت   .جهاني است

  جهاني

قيمت جهاني و قيمت 

 داخلي
1  96/4 FPE(m,n) = 

قيمت 

  اخليد
  = FPE(m) 45/1  1  قيمت داخلي

قيمتهاي جهاني عليت قيمتهاي 

قيمت   .داخلي است

  داخلي

قيمت داخلي و قيمت 

 جهاني
1  37/1 FPE(m,n) = 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  نتايج آزمون عليت گرنجري هيسائو براي كنجاله سويا. 3جدول 

متغير 

  وابسته
  متغير مستقل

تعداد وقفه 

 بهينه
  تيجه آزمونن FPEمقدار

قيمت 

  جهاني
  = FPE(m) 40/1  2  قيمت جهاني

قيمتهاي داخلي عليت قيمتهاي 

قيمت   جهاني است

  جهاني

قيمت جهاني و قيمت 

 داخلي
1  30/0 FPE(m,n) = 

قيمت 

  داخلي
  = FPE(m) 41/1  2  قيمت داخلي

قيمتهاي جهاني عليت قيمتهاي 

قيمت   داخلي است

  داخلي

قيمت داخلي و قيمت 

 جهاني
1  28/0 FPE(m,n) = 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
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مـدت ميـان سـريهاي قيمـت از روش     در ادامه، براي اطمينان از وجود رابطه تعادلي بلند
  طوركه قبالً بيان شـد، ايـن آزمـون شـامل سـه مرحلـه       همان. جوسليوس استفاده شد -جوهانسن

  ســتفاده از آزمــونمرحلــه اول شــامل تعيــين درجــه همگرايــي متغيرهاســت كــه بــا ا . باشــدمــي
مرحلـه دوم شـامل تعيـين    . اسـت I )1(فولر انجام و معلوم شد همگرايي متغيرهاي الگو،  -ديكي

اي در ايـن مرحلـه وقفـه   . انجام شد VARهاي بهينه است كه اين كار به كمك مدل تعداد وقفه
اين مرحله  نتايج حاصل از. كه كمترين مقدار آكائيك يا شوارتز را داشته باشد وقفه بهينه است

نشان داد كه وقفه بهينه براي سري زماني قيمتهـاي كنجالـه سـويا     Eviewsافزار با استفاده از نرم
مرحله سوم نيز شـامل تعيـين تعـداد بردارهـاي همجمعـي      . است 1و براي پودر ماهي برابر 2برابر
دارهـاي  در ايـن مرحلـه از دو آزمـون اثـر و حـداكثر مقـدار ويـژه بـراي تعيـين تعـداد بر          . است

را برابـر تعـداد وقفـه بهينـه      VARشود، به ايـن ترتيـب كـه در ابتـدا رتبـه      همجمعي استفاده مي
كـه   VARدهيم و سپس آزمونهـاي ذكـر شـده را در الگوهـاي پنجگانـه      آمده قرار مي دست به

در عمل با توجه به . بريمداراي وضعيتهاي متفاوتي از نظر عرض از مبدأ و روند هستند بكار مي
نكه الگوي اول و پنجم بسيار نادر و كم كاربرد هستند، بيشتر سه الگوي ديگـر مـورد بررسـي    اي

به اين صـورت اسـت كـه وارد كـردن     ) 1378(روش پيشنهادي توسط نوفرستي . گيرندقرار مي
توأم با تعيين تعداد بردارهاي همجمعـي مـورد آزمـون قـرار      صورت بهمتغيرهاي قطعي در الگو 

كه هر سه الگو را از الگوي دوم تا الگـوي چهـارم بـراورد كـرده، سـپس       رتيبت بدين، گيردمي
اگـر براسـاس كميتهـاي    . شـود  مـي بـه ترتيـب آزمـون    ) r=0(فرضيه وجود هيچ بردار همجمعي 

بحراني آماره آزمون اثر يا حـداكثر مقـدار ويـژه ايـن فرضـيه رد شـود، در مرحلـه بعـد فرضـيه          
و در صـورت رد   گيـرد تا چهار مورد آزمون قـرار مـي   2 به همان ترتيب در الگوي)  r=1(صفر

و در اولين نقطه پذيرش فرضـيه   شدهعمليات ياد شده تكرار  )r=2(شدن مجدد، با فرضيه صفر 
در اين نقطه، تعداد بردارهاي همجمعي به همراه الگويي كه براساس آن . گرددصفر متوقف مي

شــود يكـجـــا مـشـخـــص مــي صـورت  بــه ،ايـن تعــداد بردارهــاي همجمعــي تعيـين شــده اســت  
  . آمده است 5و4نتايج حاصل از اين مرحله در جدولهاي). 1378نوفرستي، (
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  هاي حداكثر مقدار ويژه و اثر براي كنجاله سويانتايج آماره. 4جدول 

  درصد 5ارزش بحراني در سطح   مقدار آماره فرضيه مقابل فرضيه عدم آماره

  آزمون حداكثر

 مقدار ويژه

0= r 

1 r≤ 

1= r  

2= r 

26/24  

48/2 

26/20  

16/9  

  آزمون اثر
0= r 

r≤1 

1r≥ 

2 r≥ 

78/21  

48/2 

89/15  

16/9  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  هاي حداكثر مقدار ويژه و اثر براي پودرماهينتايج آماره. 5جدول 

  درصد 5ارزش بحراني در سطح   مقدار آماره فرضيه مقابل فرضيه عدم آماره

  آزمون حداكثر

 ر ويژهمقدا

0= r 

1 r≤ 

1= r  

2= r 

37/7  

90/6 

22/11  

12/4  

  آزمون اثر
0= r 

r≤1 

1r≥ 

2 r≥ 

31/14  

90/6 

32/12  

12/4  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

، يك بردار همگرايي بين قيمتهاي داخلي و جهاني كنجاله سويا 4براساس نتايج جدول 
اثر فرضيه صفر مبني بر  طوري كه مطابق آزمون حداكثر مقدار ويژه و آزمون وجود دارد به

اما در آزمون بعد . شودنبود بردار همگرايي در مقابل وجود يك بردار همگرايي يا بيشتر رد مي
ها كمتر از مقدار بحراني است و فرضيه صفر مبني بر وجود يك يا كمتر از مقدار اين آماره

بردار همگرايي را در نهايت اين دو آماره وجود يك . شوديك بردار همگرايي پذيرفته مي
دهد كه براساس آزمون اثر دو بردار همگرايي نشان مي 5همچنين نتايج جدول . كنندتأييد مي

بين سريهاي قيمت داخلي و جهاني پودرماهي وجود دارد و مقدار آماره اين آزمون كمتر از 
ه ترتيب بردار همگرايي براي سريهاي قيمت كنجاله سويا و پودر ماهي ب. مقدار بحراني است
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. قيمت جهاني است Pfقيمت داخلي و  Pdدر اين معادالت . هاي الف و ب آمده استدر معادله
  . دهداعداد داخل پرانتز انحراف معيار را نشان مي
  )الف(                                         ) ب(                                                          

Pd = 75/132  – 03/1 Pf                                             Pd = - 73/0  Pf  

             ( 80/17 )   ( 0048/0 )                                ( 033/0 )  

انباشتگي بين جهت تخمين الگوي انتقال قيمت الزم است اجزاي اخالل رابطه هم
نتايج براورد الگوي انتقال . داتي براورد شودقيمتهاي داخلي و قيمتهاي جهاني دو نهاده وار

  .آمده است 7و 6قيمت براي دو نهاده از قيمتهاي جهاني به قيمتهاي داخلي در جدولهاي 
  الگوي انتقال قيمت از قيمتهاي جهاني به قيمتهاي داخلي كنجاله سويا. 6جدول 

 كننده نسبت به دوره قبلشاخص قيمت مصرف:متغير وابسته

  كشش  داريسطح معني tآماره   بضري متغير

  55/2  00/0  46/35 95/0 افزايش در قيمت جهاني

  -65/1  00/0  18/27 94/0 كاهش در قيمت جهاني

  58/2  11/0  58/1 049/0 افزايش در قيمت جهاني با يك وقفه

  -64/1  08/0  72/1 06/0 كاهش در قيمت جهاني با يك وقفه

  -  00/0  -37/3 -43/0 ادلي بلندمدت بايك وقفهمقادير غيرمنفي اجزاي اخالل رابطه تع

  -  00/0  -80/3 -51/0 مقادير منفي اجزاي اخالل رابطه تعادلي بلندمدت با يك وقفه

  -  57/0  25/1 43/0 عرض از مبدأ

  R2 96/0آماره

  80/9 آماره آكائيك

  90/9 آماره شوارتز

  86/1 واتسون-دوربينآماره

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
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دهد، مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر تغييرات قيمت نشان مي 6طوركه جدول  همان
داخلي كنجاله سويا افزايش و كاهش در قيمت جهاني، افزايش و كاهش در قيمت جهاني با 

همه متغيرهاي توضيحي . يك وقفه و مقادير مثبت و منفي اجزاي اخالل رابطه بلندمدت است
. انددار شدهدرصد معني 10اني با يك وقفه دركمتر از به جز متغير افزايش در قيمت جه

دهد با افزايش بت است و نشان ميعالمت ضرايب كاهش و افزايش متغيرهاي قيمت جهاني مث
يابد و واحد افزايش مي 95/0جهاني كنجاله سويا، قيمتهاي داخلي آن به ميزان  واحد قيمت 1

همچنين با كاهش قيمت جهاني در . دهدش ميواحد كاه 05/0حاشيه بازاريابي را به ميزان 
 06/0و 94/0دورة جاري و يك دوره قبل از آن، قيمت داخلي كنجاله سويا به ترتيب به ميزان 

يابد؛ بنابراين، افزايش و كاهش قيمت جهاني در دوره جاري به يك ميزان واحد كاهش مي
اجزاي اخالل چگونگي تعديل در  متغيرهاي مقادير مثبت و منفي. دهدقيمت داخلي را تغيير مي

عالمت اين ضرايب منفي . كندقيمتهاي جهاني را به منظور ايجاد تعادل در بازار منعكس مي
دهد كه هرگونه انحراف از رابطه تعادلي بلندمدت، نوسانات قيمت در است و نشان مي

ي به تعادل دهد كه دستيابهمچنين مقادير اين ضرايب نشان مي. دهدبلندمدت را كاهش مي
همچنين در اين الگو متغيرهاي مجازي . دهدبلندمدت، با انحرافات غيرمنفي سريعتر رخ مي

كششهاي انتقال . دار نشدن از الگو حذف گرديدندفصول سال وارد شدند كه به دليل معني
در درصد در قيمتهاي جهاني نهادة وارداتي كنجاله سويا  1دهد كه با افزايش قيمت نيز نشان مي

همچنين . يابددرصد افزايش مي 5/2دورة جاري و يك دوره قبل ازآن، قيمت داخلي به ميزان 
با كاهش قيمت جهاني اين نهاده در دورة جاري و يك دوره قبل از آن، قيمت داخلي به ميزان 

  . يابد؛ بنابراين، اثر افزايش قيمتهاي جهاني بيشتر از كاهش آن استدرصد افزايش مي 65/1
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  الگوي انتقال قيمت از قيمتهاي جهاني به قيمتهاي داخلي پودرماهي. 7ل جدو

 كننده نسبت به دوره قبلشاخص قيمت مصرف:متغير وابسته

  كشش  داريسطح معني tآماره   ضريب متغير

  75/0  00/0  11/4 15/0 افزايش در قيمت جهاني

  -97/1  09/0  67/1 61/0 كاهش در قيمت جهاني

  -  52/0  -63/0  -022/0 اجزاي اخالل رابطه تعادلي بلندمدت بايك وقفهمقادير غيرمنفي

  -  02/0  -36/2 -93/0 مقادير منفي اجزاي اخالل رابطه تعادلي بلندمدت با يك وقفه

  -  97/0  35/0 72/0 عرض از مبدأ

  R2 8/0آماره

 89/12 آماره آكائيك

 98/12 آماره شوارتز

  96/1 واتسون-دوربينآماره

  هاي تحقيقيافته :مأخذ

، متغيرهاي افزايش و كاهش در قيمت جهاني نهاده پودرماهي و 7براساس نتايج جدول 
مقادير منفي و مثبت اجزاي اخالل تعادلي بلندمدت بيشترين تأثير را در قيمت داخلي پودرماهي 

دار يدرصد معن 10ناي مقادير غيرمنفي در كمتر از در اين الگو تمام ضرايب به استث. دارند
دهد عالمت ضريب متغير افزايش در قيمت جهاني پودر ماهي مثبت است و نشان مي. اندشده

. يابدواحد افزايش مي 15/0واحد افزايش در اين قيمت، قيمت داخلي پودرماهي  1به ازاي 
واحد  61/0يمت داخلي پودرماهي به ميزان قواحد كاهش در قيمت جهاني،  1همچنين با 
عالمت ضرايب . يابدواحد افزايش مي 39/0ولي حاشيه بازاريابي به ميزان  يابد،كاهش مي

متغيرهاي مقادير مثبت و منفي اجزاي اخالل منفي است اما ضريب مقادير غيرمنفي از لحاظ 
دار نيست و بيانگر عدم تعديل نوسانات قيمت در بلندمدت هنگام انحراف مثبت از آماري معني
دهد كه هرگونه انحراف از رابطه تعادلي بلندمدت منفي نشان ميضريب مقادير . تعادل است
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متغيرهاي مجازي فصول سال در معادله وارد شدند كه به دليل . شوددر دوره بعدي جبران مي
ت نيز كششهاي انتقال قيم. اهميت تلقي شدند و از الگو حذف گرديدنددار نشدن، بيمعني

 75/0يمت جهاني پودرماهي، قيمتهاي داخلي به ميزان درصد در ق 1دهد كه با افزايش نشان مي
يابد در حالي كه با كاهش قيمت جهاني پودرماهي، قيمتهاي داخلي به ميزان درصد افزايش مي

داخلي آن بيشتر  جهاني پودرماهي بر قيمت يابد؛ لذا اثر كاهش قيمتدرصد كاهش مي 97/1
  . است

. آمده است 8مدت و بلندمدت در جدول تاهنتايج حاصل از آزمون انتقال قيمت در كو
دهد كه انتقال قيمت در نتايج اين جدول كه براساس آزمون والد انجام شده است نشان مي

مدت متقارن است كه علت اين امر آن است كه تغييرات قيمتهاي داخلي بلندمدت و كوتاه
هاي وارداتي را اكثر نهادههاي وارداتي همسو با تغييرات قيمت قيمتهاي جهاني است، زينهاده

  .شوندمانند ذرت وگندم در بازار بورس وارد مي
  مدت و بلندمدتنتايج آزمون انتقال قيمت در كوتاه. 8جدول 

  قيمت در كوتاه مدت انتقال تقارن آزمون  قيمت در بلندمدت انتقال تقارن آزمون

 انتقال تقارن  نهاده

  قيمت

  والد آزمون نتيجه
  قيمت انتقال تقارن

  والد آزمون نتيجه

سطح 
  معنيداري

آماره 
F  

سطح 
  معنيداري

آماره 
F 

  049/0  95/0  متقارن  12/0  72/0  متقارن
كنجاله 
  سويا

  پودرماهي  86/0  42/0 متقارن 14/1 28/0 متقارن

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  گيري و پيشنهادنتيجه

هاده وارداتي پودرماهي براي بررسي رابطه عليت ميان قيمت داخلي و قيمت جهاني دو ن
اين آزمون نشان داد كه رابطه . و كنجاله سويا از رابطه عليت گرنجري هيسائو استفاده شد

 - فولر و آزمون همجمعي جوهانسن -آزمون ديكي. اي بين قيمتها برقرار استعليت دوسويه
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تي رابطه جوسيليوس نشان داد كه بين قيمتهاي جهاني و قيمتهاي داخلي اين دو نهاده واردا
براي براورد الگوي انتقال قيمت از قيمتهاي جهاني به قيمتهاي داخلي اين . بلندمدت وجود دارد

نتايج نشان داد كه افزايش و كاهش . استفاده شد) ECM(دو نهاده از مدل تصحيح خطا 
. قيمتهاي جهاني كنجاله سويا و پودرماهي اثر مثبتي روي تغييرات قيمت داخلي آنها دارد

هاي انتقال قيمت در مورد كنجاله سويا نشان داد كه كششهاي افزايش بيشتر از كششهاي كشش
. كاهش قيمت است در حالي كه كششهاي كاهش قيمت در مورد پودرماهي بيشتر است

مدت انتقال قيمت از دهد كه در بلندمدت و كوتاهآزمون انتقال قيمت هر دو الگو نشان مي
تواند ناشي از ي داخلي متقارن است و يكي از داليل اين امر ميبازارهاي جهاني به بازارها

بنابراين تغييرات قيمت جهاني . ها در بورس كاالي كشاورزي كشور باشدعرضه شدن اين نهاده
ها را تحت قيمت داخلي اين نهاده ،مستقيم صورت بههاي وارداتي در بازارهاي جهاني نهاده

هاي توليد داشته باشد، چرا ي روي هزينهئتواند اثر سوانتقال مي دهد؛ لذا اين نحوةتأثير قرار مي
يابد و ممكن هاي توليد افزايش ميكه با افزايش بيش از حد معمول قيمتهاي جهاني، هزينه
. هاي وارداتي را به دنبال داشته باشداست تعطيلي برخي واحدهاي توليدي وابسته به نهاده

با توجه به اينكه پتانسيل آن در (افزايش ظرفيت توليد پودر ماهي شود براي بنابراين پيشنهاد مي
هاي بخش شيالت، سياستهاي خود را در  دولت جهت بهبود زيرساخت) كشور وجود دارد

همچنين جهت تقويت توليد . ريزي در اين بخش قرار دهدگذاري و برنامهراستاي سرمايه
ريزي دولت در جهت نيستند، برنامهمحصول سويا در مناطقي كه با محدوديت آب مواجه 

مجموعه اين . باشد) كنجاله سويا(افزايش عملكرد اين محصول و گسترش صنايع تبديلي 
  .ها در داخل باشدتواند گامي در جهت كاهش واردات و افزايش توليد اين نهادهاقدامات مي
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