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 چکیده

 

در این مطالعه فرآیند انتقال قیمت محصوالت سیب زمینی و پیاز بین دو سطح عمده 
هاي عمده فروشی هاي ماهانه قیمت. از دادهخرده فروشی مورد بررسی قرار گرفتفروشی و 

محصول در استان کردستان استفاده شد. نتایج این دو  1392: 03تا  1386: 12و خرده فروشی 
فروشی هر دو فروشی و عمدههاي قیمت خردهنشان داد که سري ADFآزمون ریشه واحد 

انباشتگی جوهانسن نیز بیانگر باشند و نتایج آزمون هممحصول انباشته از درجه یک می
رابطه علی قیمت بین براي بررسی انباشته بودن دو سري قیمت براي این محصوالت بود. هم

استفاده گردید و نتایج بیانگر  فروشی محصوالت از آزمون علیتفروشی و عمدهدو سطح خرده
زمینی و پیاز فروشی براي محصوالت سیبفروشی به خردهطرفه از عمدهوجود رابطه علی یک

طه خطی بودن فرآیند تعدیالت قیمت انجام شد که نتایج آن وجود راببود. آزمون غیر
-TAR ،Mالگوهاي تک متغیره  ،لذا .خطی براي هر دو محصول را تایید نمودانباشتگی غیرهم

TAR  وLSTAR 13,کار برده شد. نتایج الگوي بهLSTAR  براي محصول سیب زمینی نشان
تر از آستانه وقفه تر از آستانه، وقفه سوم آن و براي انحرافات بزرگبراي انحرافات کمداد که 
نشان   4,1LSTARبراي محصول پیاز نتایج الگوي باشد. دار میدرصد معنی 5در سطح اول آن 
ولی  ،باشددار میدرصد معنی 5براي انحرافات کمتر از آستانه، وقفه اول آن در سطح داد که 

انتقال قیمت در بازار  ،بنابراین .نیستدار تر از آستانه وقفه آن معنیبراي انحرافات بزرگ
صورت نامتقارن فروشی بهفروشی و عمدهب زمینی و پیاز در دو سطح خرده محصوالت سی

آوري و تحلیل اطالعات یابی با هدف جمعایجاد بانک اطالعات بازار ،لذا .شودانجام می
هنگام این اطالعات به عوامل بازار، ایجاد ها و محصوالت کشاورزي و انتقال بهقیمت نهاده

داري این هاي مناسب براي نگهاز جمله سردخانه و انبارتسهیالت و خدمات زیربنایی 
 محصوالت پیشنهاد گردید.

 

اي، قیمت توضیحی آستانه خطی، الگوي خودانتقال قیمت، تعدیالت غیر هاي کلیدي:واژه

 فروشی، استان کردستان.فروشی، قیمت عمدهخرده
 

 مقدمه
هاي اصلی اقتصاد نظریه قیمت، یکی از پایه

کننده ترین عامل تعیینها، مهموکالسیک است. قیمتنئ

کنندگان و صادرکنندگان سطح درآمد کشاورزان، مبادله
کاالهاي کشاورزي و سطح رفاه اقتصادي 

کنندگان هستند. افزون بر این، ارتباط بین مصرف
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کننده، شاخصی ها در سطوح تولیدکننده و مصرفقیمت
-ه تولیدکنندگان و مصرف، رفااز کارایی بازار و در نتیجه

اري نیز زگکند که از دیدگاه سیاستکنندگان ایجاد می
تجزیه و تحلیل قیمت  ،همین دلیلاهمیت دارد. به

 کاالهاي کشاورزي از نظر اقتصادي داراي اهمیت است
)(Hoseini et al., 2007. 

هاي حمایتی متعددي در ارتباط با سیاست
ها این سیاستگردد، محصوالت کشاورزي اعمال می

غالبًا با هدف رشد عرضه و افزایش سطح درآمد 
منظور کمک تولیدکنندگان کشاورزي و رفاه آنان و نیز به

پذیرد. انتقال غذایی صورت میکنندگان موادبه مصرف
قیمت نامتقارن، سود ایجاد شده ناشی از افزایش قیمت 

کند، منجر ها میجاي تولیدکنندگان نصیب واسطهرا به
فروشی هاي خردهه افزایش حاشیه بازاریابی و قیمتب

کنندگان شود فشار بیشتري به مصرفو باعث می شده
  ).Hoseini et al., 2007(وارد گردد 
هاي صورت گرفته در زمینه انتقال قیمت در بررسی

دهد که حتی براي هاي کشاورزي نشان میبازار
ها و ههاي فسادپذیر مانند شیر، گوشت، میوفرآورده

هاي زمانی ماهانه در انتقال سبزیجات تازه نیز وقفه
تر از سریع سر مزرعهقیمت وجود دارد و افزایش قیمت 

فروشی انتقال به سطح خرده سر مزرعهکاهش قیمت 
 ).Tomek & Rabinson, 2003( یابدیم

سهم سطح زیر کشت  1388 -89در سال زراعی 
تان نسبت به محصوالت سیب زمینی و پیاز استان کردس

 01/0و  6/6سطح این محصوالت در کل کشور به ترتیب 
 هاآندرصد و سهم تولید این محصوالت نسبت به تولید 

درصد بوده است.  007/0و  5/7در کل کشور به ترتیب 
استان کردستان در تولید محصوالت سیب  ،همچنین

زمینی و پیاز به ترتیب رتبه پنجم و شانزدهم را در 
 ,Ministry of Agriculture)باشد. یمارا سطح کشور د

که سهم سطح شود این، مشاهده میبنابر .(2012
محصوالت در استان کردستان زیرکشت و تولید این 

باشد که به دلیل نسبت به دیگر مناطق کشور پایین می
کمبود عرضه، منجر به نوسان بیشتر قیمت این 

فروشی و گردد. قیمت عمده محصوالت در این استان می
فروشی این محصوالت در استان کردستان طی خرده
آمار  باشد.یمي اخیر داراي نوسانات شدیدي هاسال

 1390دهد که در سال یمسازمان جهاد کشاورزي نشان 
زمینی و پیاز به حاشیه خرده فروشی هر کیلوگرم سیب

ریال بوده است که با توجه به  1083و 1625ب ترتی
-الت در سبد مصرفی مصرفسهم باالي این محصو

را کاهش داده و موجب نارضایتی  هاآنکنندگان رفاه 
 Department of Jihad Agriculture of)گردد یمآنان 

Kurdistan Province, 2013) 
یکی از دالیل عدم انگیزه که رسد نظر میبه

کشاورزان براي تولید بیشتر این محصوالت، نوسان 
رن قیمت و وجود حاشیه ها، انتقال نامتقاقیمت آن

 کننده باشد.بازاریابی باال و در نتیجه کاهش قیمت تولید
در زمینه انتقال قیمت محصوالت کشاورزي تاکنون 

 هاي متعددي صورت گرفته است به عنوان مثال، یبررس

 Goodwin & Piggott )2001( ي هابا استفاده از الگو
ی، شتگانباهمي هاو الگواي خود توضیحی آستانه

چگونگی انتقال قیمت براي بازارهاي به هم مرتبط، چهار 
واریته ذرت و سویا در ایالت کارولیناي شمالی، آمریکا را 
بررسی کردند. نتایج بیانگر متقارن بودن انتقال قیمت در 

 Sherwell  بین بازارهاي بهم مرتبط این ایالت بود.
Capps &  )2005( اي آزمون تقارن قیمت عمودي را بر

ایالت آمریکا بین دو سطح سر مزرعه و خرده فروشی  7
براي محصول شیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. 
الگوي هوك و الگوي تصحیح خطا براي آزمون انتقال 
قیمت به کار رفت و نتایج نشان داد که انتقال قیمت 

-شیر از سر مزرعه به خرده فروشی نامتقارن است. به
دهه اخیر مطالعات زیادي در طورکلی، در طول سه 

خارج کشور براي آزمون چگونگی انتقال قیمت خصوصاً 
در مورد کاالهاي کشاورزي انجام گرفته است. در اکثر 

ي تصحیح هاروشمطالعات از روش هوك، و اخیراً از 
اي براي بررسی انتقال قیمت در سطوح خطا و آستانه

 .Hosseini et alمختلف بازار استفاده شده است.  

مرغ ایران به بررسی انتقال قیمت در بازار تخم (2009)
پرداختند. براي بررسی چگونگی انتقال قیمت، از 

استفاده شد. نتایج نشان  )ECM(رهیافت تصحیح خطا 
ها از یمتقداد که در بازار تخم مرغ ایران، سرعت انتقال 

 .Taheri et alمرغداري به خرده فروشی نامتقارن است. 

الگوي انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار   (2010)
ي هاآزمونداخل ذرت را تحلیل کردند. ایشان 
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اي و ی آستانهانباشتگهمگرنجر، -ی انگلانباشتگهم
گشتاوري را انجام دادند و نیز الگوي تصحیح -ايآستانه

کار گرفتند. نتایج خطا را براي آزمون انتقال قیمت به
ت جهانی و قیمت داخلی رابطه نشان داد که میان قیم

بلندمدت وجود دارد، انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار 
داخل در بلندمدت متقارن اما در کوتاه مدت نامتقارن 

مطالعات متعددي در زمینه انتقال  که ینابا وجود  است.
قیمت در داخل کشور صورت گرفته، در خصوص انتقال 

لعات اندکی انجام قیمت سبزیجات در داخل کشور مطا
-مصرف زیاد سیب زمینی و پیاز و بهشده است. به دلیل 

ها در بین خانوارهاي ایرانی و گروه سبزي ،کلیطور
اهمیت بسیار باالیی که این گروه در سبد غذایی دارد، 
توجه به قیمت و بازار این محصوالت بیش از پیش 

از  رو، در این پژوهش با استفادهاز اینشود. نمایان می
اي تک متغیره به بررسی فرآیند انتقال آستانه روش

قیمت محصوالت سیب زمینی و پیاز استان کردستان 
 پرداخته شده است.

 
 هامواد و روش

براي تشخیص چگونگی انتقال قیمت در بازار یک 
اي کاال، سه رهیافت هوك، تصحیح خطا و روش آستانه

هاي هوك تیافرهوجود دارد. در میان این سه رهیافت، 
 Von) اند داشتهو تصحیح خطا بیشترین کاربرد را 

Cramon- Taubadel & Meyer, 2001).   در دو رهیافت
مدت در شود تعدیل به سمت تعادل بلنداخیر فرض می

 .افتدسراسر دوره زمانی و به صورت آنی اتفاق می
هاي مبادله و دیگر عوامل نقص که وجود هزینهدرحالی

است مانع تعدیالت آنی گردد لذا تنها زمانی بازار ممکن 
تر از هزینه گیرد که انحرافات بیشتعدیل صورت می

 (Stigler, 2012).مبادله باشد 
  (1997) Balk & Fomby   به این مسئله که

اي داشته باشند، توانند رفتار آستانهتعادل می خطاهاي
 ها خطاي تعادل از فرآیندتوجه نمودند. در الگوي آن

میانگین «اي که یک فرآیند خود توضیحی آستانه
ریشه واحد در «و فرآیند » 1بازگشتی در خارج از باند

 Balk (1997)کند. در روش است، پیروي می» داخل باند

                                                                                  
1. Mean reverting outside of the boundaries 

& Fomby ) ی در هم انباشتگعنوان معادله ) به1معادله
 شود:نظر گرفته می

tt
i

tttt ZZZaXy ερ +=+= −1,             
   

                                                  (1) 

انباشتگی،  هاي الگوي هممتغیر tyو  txکه در آن 

tz  1خطاي تعادلی و−tz  وقفه اول خطاي تعادلی
 باشند.الگوي هم انباشتگی می

به عنوان متغیر آستانه مدنظر  tZ−1متغیر  ،سپس
توان الگوي خود توضیحی گیرد و بر طبق آن میقرار می

tZ) صورت ) بیان گردیده است به2را که در معادله
) به شکل معادله TARاي (الگوي خود توضیحی آستانه

 ) نشان داد:2(
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نشان دهنده آستانه بحرانی  θ) متغیر 2در معادله (

مانند یک سري داراي ریشه  tZاست. در رژیم اول 
کند، به این ترتیب تمایلی براي بازگشت واحد عمل می

 tZسیستم به رابطه تعادلی وجود ندارد. در رژیم دوم 
مانند سري مانا عمل کرده و سیستم گرایش به بازگشت 

بیان  TARتوان الگوي به یک میانگین ثابت را دارد. می
ا با قرار دادن عرض از مبدأ غیر ) ر2شده در معادله (

 هاي نامتقارن به شکل زیر بازنویسی کرد:صفر و آستانه
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)()(که در آن  liρ  ،چند جمله اي وقفهm  تعداد
i)(عرض از مبدأ و  iµ)(رژیم، 

tε  اجزاي اخالل
است.  iσ)(تصادفی با میانگین صفر و انحراف معیار 

تأخیر در فرآیند تصحیح خطا را نشان  dعدد صحیح 
الن اقتصادي دهد و بیانگر این حقیقت است که مسئومی

ممکن است با تأخیر به انحرافات از تعادل بلندمدت 
 .(Balk & Fomby, 1997) واکنش نشان دهند
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الگوي خود  Enders & Siklos  (2001)همچنین، 
را معرفی  )M-TAR(گشتاوري -ايتوضیحی آستانه

dtZنمودند که در آن متغیر آستانه به جاي  از بین  −
dtZن یعنی تغییرات آ شود. در واقع نام انتخاب می ∆−

ها گشتاوري از تعریف مالی گشتاور که نرخ شتاب قیمت
-Mتوان الگوي دهد، انتخاب شده است. میرا نشان می

TAR صورت زیر نشان داد:را به 
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)4( 

)()(که در آن  liρ وقفه،  چند جمله ايm  تعداد
i)(عرض از مبدأ و  iµ)(رژیم، 

tε  اجزاي اخالل
 است. iσ)(تصادفی با میانگین صفر و انحراف معیار 

  (2001) Enders & Siklos  نشان دادند این الگو
زمانی که تعدیالت نامتقارن بوده و سرعت تعدیالت در 

تر از سرعت در رژیم دیگر باشد مناسب ژیم بیشیک ر
 .(Chang, 2003)است 

-فرض ضمنی در بهآزمون غیر خطی بودن: 
آن است که رابطه  M-TARو  TARهاي کارگیري الگو

انباشتگی متغیرهاي مورد نظر از رفتار آستانه اي  هم
اي انباشتگی آستانه کنند یعنی با فرض همپیروي می

را جهت  M-TARو  TARهاي الگوتوان ها، میقیمت
کار گرفت. ها بهسازي سازوکار انتقال نامتقارن قیمتالگو

انباشتگی  بایست وجود رابطه هماما در عمل می
اي انتقال اي یا به عبارت دیگر، رفتار آستانهآستانه
 & Balk (1997)ها مورد سنجش قرار گیرد. قیمت

Fomby منظور  اي براي اینیک رهیافت دو مرحله
انباشتگی پیشنهاد کردند. در این رهیافت ابتدا وجود هم

هاي بین متغیرهاي قیمت مورد نظر از طریق روش
 ،شود. در این مرحلهگرنجر یا جوهانسن آزمون می -انگل

 انباشتگی در مقابل وجود همفرضیه صفر عدم وجود هم
شود. پس از تأیید وجود انباشتگی خطی سنجیده می

هاي قیمت مورد نظر، ی خطی بین سريانباشتگهم
شود. چندین روش براي اي آزمون میوجود رفتار آستانه

آزمون این که آیا تعدیالت به تعادل بلندمدت خطی 
اي از خود نشان بوده و یا رفتار غیر خطی و آستانه

براي این منظور  Honsen (1999)دهند، وجود دارد. می
معرفی نمود. در  1»ايهاي آشیانهفرضیه«روشی بر پایه 

صورت زیر به TAR(m)معادله  Honsen (1999)روش 
 شود:در نظر گرفته می

),...,1(,)(
1

)()( mjzz j
tt

jj
t =++= − ηρδ 

     (5) 
-به TAR(1)یک الگوي خود توضیحی خطی  ،سپس

عنوان یک الگوي مقید معادله فوق با اعمال 
δδهاي محدودیت =)( j  وρρ =)( j  در نظر
 عاتشود. پس از برآورد هر دو الگو، مجموع مربگرفته می

گردد. پس از آن آزمون ها محاسبه میهاي آنپسماند
در برابر فرضیه  TAR(1)غیر خطی بودن با فرض صفر 

شود. براي این منظور سنجیده می TAR(m)مقابل 
Honsen (1999)  آزمونsup-F صورت زیر تعریف را به

 نمود:








 −
=−

m

m
m RSS

RSSRSSTF 1
,1sup

      (6) 

مجموع مربعات  mRSSو  1RSSکه در آن 
و  TAR(1)هاي هاي حاصل از تخمین الگوپسماند

TAR(m)  بوده وT باشد. از آنجاییتعداد مشاهدات می 
که متغیرهاي آستانه تحت فرض صفر مبنی بر خطی 

هاي هاي مجانبی آزموناند، توزیعبودن الگو تعریف نشده
sup-F توان از جدول نمی ،لذا .تاندارد نیستنداس

و  به عنوان مقادیر بحرانی آن استفاده نمود Fاستاندارد 
را شبیه سازي  sup-Fبایستی مقادیر بحرانی آزمون 

براي حل این مشکل که به آن  Honsen (1999)نمود. 
الگوریتم «گویند، استفاده از می 2»مسئله دیویس«

 4»سطوح احتمال«اج را براي استخر 3»ندازخودراه
سازي مقادیر پس از شبیه ،پیشنهاد نمود. در نهایت

محاسبه  sup-Fبحرانی و مقایسه آن با مقدار آماره 
شده، چنانچه فرضیه عدم از لحاظ آماري رد شود؛ 

ه صورت توان نتیجه گرفت مکانیزم انتقال قیمت بمی
وجود رفتار  ،عبارت دیگرکند. بهغیر خطی رفتار می

                                                                                  
1. Nested Hypothesis 
2. Davis Problem 
3. Bootstrap 
4. P-value 
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 ,Chang).گردد ها تأیید میاي در تعدیالت قیمتهآستان

پس از رد شدن فرض خطی بودن در مقابل  (2003
بایستی نوع فرم تابعی یا به اي، میوجود رفتار آستانه

عبارتی تعداد رژیم مناسب در الگو تعیین گردد. براي 
بر  Honsen (1999)توان از روش این منظور نیز می

اي، استفاده نمود. عموماً تعداد ههاي آشیانمبناي فرضیه
اي از سه عدد بیشتر تجاوز هاي آستانهرژیم در الگو

همین دلیل براي تعیین تعداد رژیم در الگوي کند. بهنمی
TAR  با استفاده از آمارهsup-F الگوي مقید ،TAR(2) 

 شود:به شکل زیر آزمون می TAR(3)در مقابل الگوي 
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32
3,2sup
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       (7) 

مجموع مربعات  3RSSو  2RSSکه در آن 
باشند. می TAR(3)و  TAR(2)هاي هاي الگوپسماند

3,2supمقادیر بحرانی آماره  F−  نیز داراي مقادیر
سازي شبیه» اندازروش خودراه«استاندارد نبوده و باید از 

  (Chang, 2003) .گردند 
 M-TARو  TARي هاالزم به ذکر است که در الگو

انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر به سرعت صورت 
انتقال مالیم که تغییرات  هايالگو ،پذیرد. در ادامهمی

دهد شرح داده به صورت تدریجی رخ می هارژیم در آن
 شوند.می

 اي هموارآستانه د توضیحیخو الف) الگوي
)STAR( :توضیحی تک  یک الگوي خود ،طورکلیبه

 شود:صورت زیر بیان میهاز درجه یک ب STARه متغیر

),0(~
),...,1(

);;(

2

11

σε

εθβα

iid
Tt

cyGyyy

t

tdtttt

=
++= −−−

   (8) 

داراي میانگین صفر و  tεکه در آن جزء اخالل 
باشند. پارامترهاي الگو می βو  αواریانس ثابت است و 

صورت زیر اگر تابع انتقال به فرم الجستیک باشد به
 شود:تعریف می

[ ] 1))(exp(1);( −
−− −−+= cyyG dtdt θθ       (9)              

پارامتر  d≤1پارامتر شیب،  θ<0شود فرض می
مانند آستانه) باشد. تابع (پارامتر موقعیت  cو  تأخیر

);;(انتقال  cyG dt−θدار و پیوسته ، یک تابع کران

dtyبراي هر مقدار  cyاست. اگر  − dt <−،ty  با الگوي
 شود:خطی زیر توضیح داده می

),...,1(1 Ttyy ttt =+= − εα                (10) 

cyاگر  dt >− ،ty توان با الگوي زیر توضیح را می
 داد:

( 11) 
),...,1()( 1 Ttyy ttt =++= − εβα        

) رژیم دوم را 11) رژیم اول و رابطه (10رابطه ( ،لذا
 (Pascalau, 2007).دهد نشان می

اي انتقال ب) الگوي خود توضیحی آستانه
 LSTAR:( Chan & Tong(هموار الجستیک 

توضیحی  در ادبیات سري زمانی الگوي خود (1986)
 را معرفی نمودند. یک الگوي LSTARتک متغیره 

LSTAR ،غیر متقارن بودن رفتار  از درجه یک
فرآیندهایی که مشخصات پویاي متفاوتی دارند توصیف 

کند، براي مثال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر در می
) 8) در (9طول زمان مالیم است. با قرار دادن معادله (

 آید:دست میبه LSTARالگوي 
[ ] tdtttt cyyyy εθβα +−−++= −

−−−
1

11 ))(exp(1  
(12) 

توان می .Kapetanios et al (2003)با تبعیت از 
 نوشت:

[ ] tdtttt cyyyy εθβδ +−−++=∆ −
−−−

1
11 ))(exp(1

  
1−=αδ                                                             

(13) 

، تابع انتقال θ=0هرگاه 
2
1);;( ≡− cyG dtθ 

اي در الگوي خطی آشیانه LSTARطوري که الگوي به
به یک  LSTARالگوي  θ→∞وقتی  است، برعکس

 شود.تغییر رژیم با دو رژیم مشخص نزدیک می
زمانی ): KSهاي غیر خطی (آزمون مانایی الگو

الزم است آزمون  ،هاي غیرخطی سروکار داریمکه با الگو
مانایی به صورت غیرخطی نیز انجام پذیرد. یکی از 

غیرخطی در این زمینه هاي مانایی مشهورترین آزمون
یک الگوي   .Kapetanios et al (2003)است. KSآزمون 

سه رژیمه با ریشه واحد در درون رژیم میانی را به کار 
صورت زیر درنظر را به ADFبردند و معادله آزمون 

 گرفتند:
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  (14) 
وجود ریشه واحد عبارتست از:  فرض صفر

0:0 == HLH ρρ  :و فرض آلترناتیو
0,1:1 << HLH ρρ در این آزمون چون ضرایب .

آزمون قدرت  ،رژیم میانی نیاز به تخمین ندارد؛ لذا
 .Kapetanios et al (2003) ،تري دارد. همچنینبیش

ها هاي مشترکی را به همه رژیمامکان اضافه کردن وقفه
-sup-Wald ،expهاي این آزمون نشان دادند. آماره

Wald  وave-Wald باشدمی  .(Stigler, 2012) 
ا بتدبا توجه به مطالبی که بیان شد در این مطالعه، ا

ی متغیرهاي قیمت، مورد بررسی انباشتگهممانایی و 
قرار گرفته، جهت علیت بین سطوح بازار مشخص 

خطی بودن تعدیالت قیمت، شود و پس از آزمون غیریم
ررسی تقارن یا عدم تقارن اي براي بآستانه یافتره

 رود.یمانتقال قیمت محصوالت به کار 
در این پژوهش، منطقه مورد مطالعه استان 

ماري، مجموعه عمده فروشان و کردستان و جامعه آ
فروشان محصوالت سیب زمینی و پیاز این استان خرده

هاي ماهانه هاي این پژوهش شامل قیمت. دادهباشدیم
روشی محصوالت سیب زمینی و عمده فروشی و خرده ف

باشد که از می 1392تا  1386هاي پیاز طی سال

استان  سازمان جهاد کشاورزي، اداره تنظیم بازار
 آوري شده است.کردستان جمع

 نتایج و بحث
صورت  با توجه به اینکه اطالعات این پژوهش به

ز اها در گام اول مانایی متغیر ،لذا .باشندسري زمانی می
فولر تعمیم یافته  -ون ریشه واحد دیکیطریق آزم

)ADF(  بررسی شد که نتایج آن براي محصوالت مورد
گردد، گونه که مالحظه مینظر در زیر آمده است. همان

ه ) بیانگر وجود ریش1نتایج نشان داده شده در جدول (
واحد براي هر دو محصول در هر دو سطح بازار است و 

در  به اول مانا هستند.همه متغیرها در تفاضل مرت ،لذا
اساس آماره  این آزمون وقفه بهینه هر متغیر نیز بر

 آکائیک تعیین شده است.
ین براي اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلند مدت، ب

فروشی محصوالت، فروشی و عمدههاي قیمت خردهسري
ل از آزمون جوهانسن استفاده شده که نتایج آن در جدو

یک ه بهینه بر اساس معیار آکائ) آمده است، طول وقف2(
 تعیین شده است.

) براي محصوالت سیب traceλنتایج آماره آزمون اثر(
ی بین هم انباشتگزمینی و پیاز بیانگر وجود یک بردار 

توان گفت یک ، میباشد. بنابراینهاي قیمت میسري
هاي عمده قیمت مدت خطی بین لگاریتمرابطه بلند
توان وجود وجود دارد و می خرده فروشیفروشی و 

 ها را نیز آزمون کرد. فرآیند تعدیالت غیر خطی قیمت
 

 هافولر در سطح و تفاضل مرتبه اول براي لگاریتم قیمت -: نتایج آزمون دیکی1جدول 
 هاح دادهسط تفاضل مرتبه اول هاسطح داده تفاضل مرتبه اول محصول متغیر قیمت عمده فروشی قیمت خرده فروشی

 طول وقفه 1 1 1 1
 آماره محاسباتی -169/2 ***-056/4 -393/2 ***-092/4 سیب زمینی

 سطح احتمال 50/0 01/0 41/0 01/0
 طول وقفه 10 1 10 1

 آماره محاسباتی -219/1 ***-991/4 -662/1 ***-178/5 پیاز
 سطح احتمال 89/0 01/0 71/0 01/0

 هاي پژوهشماخذ: یافته
 

 های جوهانسن براي لگاریتم قیمتهم انباشتگ: نتایج آزمون 2جدول 
 محصول فروض صفر traceλآماره اثر  05/0مقادیر بحرانی در 

 یهم انباشتگوجود حداکثر یک بردار  **90/9 25/12 سیب زمینی یهم انباشتگعدم وجود بردار  12/47 32/25
 یهم انباشتگوجود حداکثر یک بردار  *40/11 97/12 پیاز یهم انباشتگر عدم وجود بردا 65/26 60/24

 هاي پژوهشماخذ: یافته



 539 ...انتقال قیمت عمودي در بازار محصوالت سیب زمینی: پیش بهار و علیزاده 

 هایاماموتو براي لگاریتم قیمت-: نتایج آزمون علیت تودا 3جدول 

 رابطه علیت محصول
درجه  نتیجه آزمون والد

 رد یا پذیرش فرض صفر آزادي
آماره  سطح احتمال

2χ 

 سیب زمینی

قیمت عمده فروشی علیت گرنجري قیمت 
 رد فرض صفر 2 ***73/9 007/0 خرده فروشی نیست

قیمت خرده فروشی علیت گرنجري قیمت 
 توان فرض صفر را رد کردنمی 2 16/2 34/0 عمده فروشی نیست

 پیاز

قیمت عمده فروشی علیت گرنجري قیمت 
 فرض صفررد  2 ***23/9 009/0 خرده فروشی نیست

قیمت خرده فروشی علیت گرنجري قیمت 
 توان فرض صفر را رد کردنمی 2 29/0 86/0 عمده فروشی نیست

i. هاي پژوهشماخذ: یافته 
 

 : نتایج آزمون غیرخطی بودن تعدیالت قیمت 4جدول 
1,2F-Sup 1,3F-Sup 2,3F-Sup  محصول 

 آماره محاسباتی 758/2 043/20 **548/16
 سیب زمینی

 سطح احتمال 93/0 30/0 04/0

 آماره محاسباتی 0046/9 0576/25 *0172/14
 پیاز

 سطح احتمال 54/0 26/0 09/0

 هاي پژوهشماخذ: یافته
  (KS): نتایج آزمون ریشه واحد 5جدول 

ExpAve-wald Ave-wald Sup-wald محصول آماره 

 سطح 0474/3 0480/2 8598/2
 سیب زمینی

 اول تفاضل *3964/8 *5108/7 **2497/45
 سطح 0080/1 6630/0 3966/1

 پیاز
 اول تفاضل *7940/7 *0720/6 **6762/25

46/237 30/42 30/42 1٪ 

 ٪5 94/10 94/10 18/20 مقادیر بحرانی
49/7 01/6 01/6 10٪ 

 هاي پژوهشماخذ: یافته
 

از آنجایی که یاماموتو: -نتایج آزمون علیت تودا
ن داد که متغیرهاي مورد نتایج آزمون مانایی نشا

توان نمی ،رواز این ؛هستند I(1)استفاده در این تحقیق 
از آزمون استاندارد علیت گرنجر استفاده کرد. یکی از 

گردد هایی که براي رفع این مشکل پیشنهاد میروش
یاماموتو است که این -استفاده از آزمون علیت تودا

علیت  آزمون در واقع یک نسخه اصالح شده آزمون

یاماموتو براي -گرنجر است. نتایج آزمون علیت تودا
) گزارش شده 3( محصوالت مورد بررسی در جدول

است، وقفه بهینه بر اساس آماره آکائیک تعیین شده 
طرفه از عمده است. نتایج بیانگر وجود رابطه علی یک

فروشی به خرده فروشی براي محصوالت سیب زمینی و 
هاي تک متغیره براي ی از الگوبایست ،لذا است.پیاز 

 بررسی فرآیند انتقال قیمت این محصوالت بهره گرفت.
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در ادامه آزمون غیرخطی بودن تعدیالت قیمت براي 
 sup-Fدو و سه رژیمه از طریق آزمون  TARهاي الگو

Honsen (1999) طور که در جدول انجام گرفت. همان
 براي 1,2F-Sup ) نشان داده شده است مقدار آماره4(

 )3TAR( الگوي براي 1,3F-Sup آمارهو  )2TAR( الگوي

شده تکرار گزارش  500با شبیه سازي  2,3F-Supآماره و 
براي  1,2F-Supدهد که آماره نتایج نشان میاست. 

و  5 در سطحمحصوالت سیب زمینی و پیاز به ترتیب 
باشد. لذا، فرضیه خطی بودن در یمدرصد معنی دار  10

گردد. همچنین، دو یمیه الگوي دو رژیمه رد مقابل فرض
اند. دار نشدهمعنی 2,3F-Sup و 1,3F-Supآماره 

ین، فرض خطی بودن در برابر الگوي سه رژیمه و بنابرا
فرض الگوي دو رژیمه در برابر الگوي سه رژیمه رد 

گردد. لذا، انتقال قیمت در بازار سیب زمینی و پیاز نمی
اي دو خود توضیحی آستانه استان کردستان از الگوي

کند. پس از اثبات غیر خطی بودن یمرژیمه پیروي 
هاي غیر براي اطمینان از مانایی الگوتعدیالت قیمت، 

نیز  (KS)هاي غیر خطی خطی، آزمون ریشه واحد الگو
) آمده است. نتایج 5( انجام شد که نتایج آن در جدول

زاي اخالل بیانگر وجود ریشه واحد در اج (KS)آزمون 
باشد و الگو در ها میی در سطح دادهانباشتگهمالگوي 

باشد که این مسئله، خود تفاضل مرتبه اول مانا می
هاي قیمت این دلیلی بر غیر خطی بودن رفتار سري

 باشد. محصوالت می
دو  LSTARو  M-TARو  TARي هاالگو ،در نهایت

و  TARي هاو الگو زمینیرژیمه براي محصول سیب
LSTAR 6هاي (براي محصول پیاز برآورد شد. جدول ،(

-Mو  TARي ها) به ترتیب  نتایج برآورد الگو8) و (7(
TAR  وLSTAR  براي محصول سیب زمینی و
ي هاترتیب نتایج برآورد الگو) به10) و (9هاي (جدول
TAR  وLSTAR دهند. براي محصول پیاز را نشان می

به وسیله آماره  هاالگو طول وقفه مناسب براي این
 آکائیک انتخاب شده است.

 
 

 ها (محصول سیب زمینی)براي لگاریتم قیمت 1,1TAR: نتایج برآورد الگوي 6جدول 
 tآماره  تخمین ضرایب درصد مشاهدات هارژیم

 26/82 اول
const 004/0 564/0 

1ρ 839/0 963/7 

 74/17 دوم
const 007/0- 399/0- 

1ρ 485/0 785/2 
 0575/0 آستانه

 AICآماره  -375
 هاي پژوهشماخذ: یافته

1,4TARM: نتایج برآورد الگوي 7جدول   ها (سیب زمینی)براي لگاریتم قیمت −
 tآماره  تخمین ضرایب درصد مشاهدات هارژیم

 67/71 اول

const 001/0- 183/0- 

1ρ 908/0 097/7 

2ρ 002/0- 014/0- 

3ρ 071/0- 305/0- 

4ρ 059/0 309/0 

 33/28 دوم
const 010/0 852/0 

1ρ 136/0 957/0 
 0 آستانه

 -AIC 384آماره 
 هاي پژوهشماخذ: یافته
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 ها (سیب زمینی)براي لگاریتم قیمت 1,3LSTAR: نتایج برآورد الگوي 8جدول 
 tآماره  تخمین ضرایب هارژیم

 اول

const 040/0- 914/0- 

1ρ 239/0 815/0 

2ρ 099/0 670/0 

3ρ 236/0- 869/2- 

 دوم
const 041/0 922/0 

1ρ 689/0 181/2 
 -122/0 آستانه

 -AIC 426آماره 
 هاي پژوهشماخذ: یافته

 
) براي محصول 6برآورد شده (جدول  TARالگوي 

تر و دهد که در انحرافات کوچکزمینی نشان میسیب
کشد قفه (یک ماه) طول میتر از آستانه، تنها یک وبزرگ

 تا الگو به رابطه تعادلی بلند مدت باز گردد، در الگوي
 M-TAR،  براي انحرافات کمتر از آستانه 7(جدول (

چهار وقفه برآورد گردیده که تنها وقفه اول آن معنی دار 
تر از آستانه یک وقفه ولی براي انحرافات بزرگ ؛باشدمی
باشد. اما از آنجا ر نمیدادست آمده که آن هم معنیبه

) 8(جدول  LSTARبراي الگوي  که مقدار آماره آکائیک
 و TARهاي کمتر از مقدار این آماره براي الگو

 M-TAR توان نتیجه گرفت که الگوي می باشد؛می
LSTAR تر است و تفسیر براي این پژوهش مناسب

 نتایج ما بر اساس این الگو خواهد بود. 
) نشان 8(جدول  LSTARلگوي نتایج حاصل از ا

مدت کمتر از ل بلنددهد که وقتی انحراف از تعادمی
کشد تا این انحراف مقدار آستانه باشد سه وقفه طول می

تر از که وقتی این انحراف بزرگ در حالی .تعدیل شود
کشد تا تعدیل آستانه باشد، تنها یک وقفه طول می

نامتقارن قیمت گیرد. که بیانگر انتقال انحرافات صورت 
از جنبه سرعت در بازار سیب زمینی استان کردستان در 

 باشد.دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی می
 
 
 
 
 

ها براي لگاریتم قیمت 1,1TAR: نتایج برآورد الگوي 9جدول 
 (پیاز)

درصد  هارژیم
 tآماره  تخمین ضرایب مشاهدات

 97/20 اول
const 013/0 052/1 

1ρ 867/0 983/3 

 03/79 دوم
const 0002/0 052/0 

1ρ 652/0 735/5 
 -0317/0 آستانه

 -AIC 424آماره 
 هاي پژوهشماخذ: یافته

 
براي لگاریتم  1,3LSTAR: نتایج برآورد الگوي 10جدول 

 ها (پیاز)قیمت
 tآماره  خمینت ضرایب هارژیم

 اول

const 003/0 581/0 

1ρ 972/0 560/4 

2ρ 304/0- 957/0- 

3ρ 170/0 397/1 

 دوم
const 374/0 013/0 

1ρ 840/1- 538/0- 
 045/0 آستانه

 -AIC 428آماره 
 ي پژوهشهاماخذ: یافته
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) 9براي محصول پیاز (جدول  TARنتایج الگوي 
تر از تر و بزرگدهد که در انحرافات کوچکنشان می

ه کشد تا الگو بآستانه، تنها یک وقفه (یک ماه) طول می
ر قداماما از آنجا که  .رابطه تعادلی بلند مدت باز گردد

) کمتر از 10(جدول  LSTARآماره آکائیک الگوي 
توان باشد، میمی TARآماره براي الگوي  مقدار این

براي این پژوهش  LSTARنتیجه گرفت که الگوي 
تر است و تفسیر نتایج ما بر اساس این الگو مناسب

در  LSTARخواهد بود. با توجه به اینکه در الگوي 
دار درصد فقط وقفه اول در رژیم اول معنی 5سطح 

تعادل  دهد که وقتی انحراف ازباشد، نشان میمی
بلندمدت کمتر از مقدار آستانه باشد یک وقفه طول 

که وقتی  در حالی .کشد تا این انحراف تعدیل شودمی
 عدیلاین انحراف بیشتر از آستانه باشد، بدون وقفه ت

که بیانگر انتقال  گیردانحرافات قیمت صورت می
نامتقارن قیمت از جنبه سرعت در بازار پیاز استان 

طح عمده فروشی و خرده فروشی کردستان در دو س
 باشد.می

 هابندي و پیشنهادجمع
ی محصوالت کشاورزي رسانبازارناکارآمد بودن نظام 

ي اساسی بخش کشاورزي و از موانع هاچالشیکی از 
مهم توسعه کشاورزي و امنیت غذایی در کشور محسوب 

توجه به این که یکی از عوامل ناکارایی بازار شود. بایم
کشاورزي، مسئله انتقال نامتقارن قیمت  محصوالت

در این مطالعه به بررسی چگونگی انتقال قیمت  ؛باشدمی
استان کردستان  در بازار محصوالت سیب زمینی و پیاز

و  M-TARو  TARي هاالگو. بدین منظور پرداخته شد

LSTAR  دو رژیمه براي محصول سیب زمینی و
حصول پیاز دو رژیمه براي م LSTARو  TARي هاالگو

ها در رژیم اول و دوم برآورد گردید. تفاوت تعداد وقفه
برآورد شده براي محصوالت سیب  LSTARهاي الگو

زمینی و پیاز حاکی از انتقال نامتقارن قیمت در زنجیره 
عبارت دیگر، هنگامی که بازار این کاالها است. به

یابد خرده فروشان فروشی افزایش میعمده هايقیمت
دهند و به هنگام هاي خود را افزایش میتر قیمتعسری

عمده فروشی دیرتر اقدام به کاهش  هايکاهش قیمت
  کنند.هاي خود میقیمت

با توجه به نامتقارن بودن فرآیند انتقال قیمت، جهت 
هاي قیمت و حاشیه بازاریابی ایجاد کاهش نوسان

تسهیالت و خدمات زیربنایی از جمله سردخانه و 
هاي مناسب براي نگهداري محصوالت، جلوگیري از رانبا

هاي تعاونی براي جلوگیري از ضایعات و تشکیل شرکت
ها به هنگام نیاز، ضروري احتکار محصوالت و توزیع آن

رسد. هم چنین با توجه به افزایش قیمتی که به نظر می
شود و افزایش سود انحصاري کننده میمتوجه مصرف

، دولت در سیاست هاواسطهبراي  ناشی از حاشیه بازار
قیمت گذاري بایستی به این موارد توجه نماید. به دلیل 
اینکه ضعیف بودن نظام اطالع رسانی بازار مورد یکی از 

، لذا .باشدعوامل اصلی عدم تقارن در انتقال قیمت می
آوري و یابی با هدف جمعایجاد بانک اطالعات بازار

ا و محصوالت کشاورزي و هتحلیل اطالعات قیمت نهاده
هنگام این اطالعات به عوامل بازار پیشنهاد انتقال به

 گردد.می
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