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 دهیچک

 استان در راگوساله  گوشت سرمزرعةو  یفروشخرده سطوح نیب متیق انتقال یچگونگ حاضر مطالعة

 .کندیم یبررس 1331تا اسفند  1311 نیفرورد یزمان دورةدر  یهفتگ یهامتیق از استفاده با یشرقجانیآذربا

هانسن و سئو  ةمیدورژ TVECMمدل  ره،یچندمتغ یهامدل یایمزا از بردنبهره منظوربه نه،یزم نیدر ا

 جیتا. مطابق نشدمحاسبه  ییحداکثر راستنما یبرآوردگرهابا  متیانتقال ق زمیمکان یبررس یبرا( 2112)

 و هستند کی درجةو سرمزرعه انباشته از  یفروشخرده متیق یسر دو هر ،PPو  ADFواحد  شهیرآزمون 

-Sup آزمون جینتا ،یدر گام بعد .است متیق یدو سر نیب یهمجمع نیمب وهانسنی یهمجمعآزمون  جینتا

LM مطابق  ،تیدرنها. دکررا اثبات  ریدو متغ نیب یخط ریغ یهمجمع ةرابط وجود( 2112و سئو ) هانسن

 متیو هر دو ق نداشت تقارن متیانتقال ق ،مهیدورژ TVECMخطا در مدل  حیتصح بیبرآورد ضرا جینتا

 از ترعیسر فروشانخرده ژهیوبه. دهندیم نشان یشتریب واکنش مثبت یهاشوک به ،یفروشسرمزرعه و خرده

 کی در متیق کاهش هنگام دامداران کهیدرحال ،برندیم باال یگرید متیق شیافزا اثر در را متیق دامداران

 .دهندیم نشان واکنش ترعیسر بازار سمت

 

 .یاتانهآس ییخطا -حیتصح مدلهانسن و سئو،  افتیره ،یخط ریغ التیعدت مت،یق انتقال :یدیکل یهاواژه
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 انیب هب ند؛شوینم منتفع یفروشخرده متیق شیافزا از د،یبا که
 یطیراش از متفاوت نامتقارن، انتقال طیشرا با رفاه عیتوز گر،ید

 ،اراست نیا در. شوندیم منتقل متقارن صورتبه هامتیق که است
Peltzman (2000) نامتقارن انتقال بر دال یمدارک افتنی با 

 دگانکننمصرف و دکنندگانیتول دوسوم از شیب نیب در متیق
 نه و قانون کی عنوانبه را متیق نامتقارن انتقال متحده، االتیا
 رد را کیکالس اقتصاد یتئور صحت و کندیم انیب استثنا کی
 ستا ناتوان تیموقع نیا هیتوج یبرا لیتحل ارائة از که کندیم
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(Meyer & Von Cramon- Taubadel, 2002.) در ،اساسنیبرا 
 یاقتصاد مطالعات در متیق انتقال بحث به ریاخ یهاسال

 یکشاورز اقتصاددانان از یاریبس و شد توجه شدتبه
(Goodwin & Piggott, 2001; Meyer, 2003; Ben- Kaabia 

et al., 2005;  Hassouneh et al., 2009; Falsafian et al., 

 و مرتبط یبازارها ساختار در متیق انتقال ندیفرا به زین( 2010
 . دادند نشان توجه یفروشخرده به مزرعه از

 همس نیشتریب ،هایدنیآشام و هایخوراک گروه اقالم نیب در
 ییکاال گروه به متعلق درصد 0/26 با یرانیا یخانوارها یانهیهز

 سهم نیشتریب درصد 4/62 با قرمز گوشت و است گوشت
 ،انیم نیا در .دارد گوشت ییکاال گروه اقالم نیب در را یانهیهز

 ،قرمز گوشت دیتول از درصد 44 از شیب سهم با گوساله گوشت
 و جامعه افراد ییغذا تیامن نیتأم در یادیز تیاهم
 بازار در هایینارسا یبرخ اما دارد، یکشاورز بخش دکنندگانیتول

 رییتغ و دیتول یهانهاده متیق رییتغ. شودیم مشاهده کاال نیا
 تگوش بازار یداریناپا سال، درطول یابیبازار و یفرآور یهانهیهز

 ماتیتصم بر که دارد دنبالبه را یمتیق نوسانات و گوساله
 نیهمچن و کنندگانمصرف و کنندگانیفرآور دکنندگان،یتول

 عیناص کم تعداد به توجه با .گذاردیم ریتأث کاال نیا بازار ةیحاش
 وجود گاو، گوشت ژهیوبه ،رانیا ییغذا مواد بازار در یفرآور

 در متیق نامتقارن انتقال ،آن ةجینت در و یرقابت ریغ یبازارها
 نبودن صورت در که است پرسش مورد و محتمل عیصنا نیا

 ةیحاش شیافزا به متیق یهانوسان ها،متیق انتقال در تقارن
 ورکش دام امور یبانیپشت یسهام شرکت آمار. شودیم منجر بازار

 ةیحاش 1023 سال در یشرق جانیآذربا استان در دهدیم نشان
 و است الیر 73473 گاو گوشت لوگرمیک هر بازار
 لوگرمیک هر یبرا الیر 112333 متوسط طوربه کنندگانفمصر

 درصد 07 دکنندگانیتول کهیحالدر کردند، پرداخت گاو گوشت
 ةیحاش ادبودنیز همواره. ندکرد افتیدر را یفروشخرده متیق

 و کنندگانمصرف یتینارضا موجب ،ییغذا ةماد نیا بازار
 بازار در متیق انتقال یبررس نیبنابرا ؛است دهش دکنندگانیتول

 مصرف و قرمز گوشت دیتول در باال سهم لیدلبه لهگوسا گوشت
 .ددار یاژهیو تیاهم ،یرانیا یخانوارها توسط آن

 دوم رتبة تن، هزار 42 دیتول با یشرق جانیآذربا استان
 درصد 97/44 که آورد دستهب کشور در را قرمز گوشت دیتول

 و رانهس دیتول. است گوساله گوشت دیتول به مربوط مقدار نیا
 ،یشرق جانیآذربا استان یبرا قرمز گوشت ةسران مصرف

 04 که بود 1092 سال در لوگرمیک 99/10 و 49/16 بیترتبه
 نیا سرانة مصرف و دیتول نیانگیم از شتریب درصد 76/04 و

 ,Ministry of Jihad- Agriculture) است کشور در محصول

 و دیتول بخش در گوساله گوشت تیاهم به توجه با(. 2011
 رفاه بر آن یسزاب ریتأث و یشرق جانیآذربا استان مصرف

 ازارب در متیق انتقال یالگو نییتب به قیتحق نیا خانوارها،
 انتقال زانیم و یچگونگ و زدپردایم استان نیا گوسالة گوشت

 هسرمزرع و یفروشخرده سطوح نیب را آن لیتعد ةنحو و متیق
 .ندکیم یبررس
 -Ben .گرفت صورت نهیزم نیا در یمطالعات زین نیا از شیپ

Kaabia & Gil(2007 )مدل از TVECM یبررس یبرا مهیرژسه 
. کردند ادهاستف ایاسپان در گوسفند گوشت متیق انتقال یچگونگ

 صورت کامل صورت به متیق انتقال بلندمدت در داد نشان جینتا
 نتقالا انگریب یخط ریغ یآن واکنش تابع جینتا یول ،ردیگیم

 ازHassouneh et al. (2009 ) .بود مدتکوتاه در متیق نامتقارن
 :RSVECM) میرژ -چیسئو یبردار یخطا حیتصح مدل

Regime-Switching Vector Error Correction Model )یبرا 
 تفادهاس ایاسپان گوسالة گوشت بخش در متیق انتقال یبررس
 از انحرافات دکنندگانیتول فقط داد نشان مدل نیا جینتا. کرد

 نیا از کنندگانمصرف و کنندیم لیتعد را بلندمدت تعادل
 استفاده باFalsafian et. al. (2010 ). رندیگینم ریتأث یتعادلنام
 رانیا گوسفند گوشت بازار در را متیق انتقال، TVECM مدل از

 سطح در داد نشان مدل نیا جینتا. کردند لیتحل و هیتجز
 بلندمدت تعادل از مثبت انحراف سرمزرعه، و یفروشخرده

 . شودیم لیتعد یمنف انحرافات از ترعیسر
Hosseini & Dourandish (2006 )یالگو دو از استفاده با 

 دادند نشان ولفارم (Variable-Splitting Technique) دوشکافة
 یصادرات یهامتیق و سرمزرعه سطح دو نیب متیق انتقال

 .است نامتقارن 1094-1091 یزمان دورة در پسته محصول
Hosseini & Ghahremanzadeh (2006 )یریکارگهب با 

 یهمجمع یهاروش و نامتقارن یخطا حیتصح یهامدل
 یزمان ةدور در را رانیا قرمز گوشت بازار در یتقارننام ،یاآستانه
 یبراNikoukar et al. (2010 ). رساندند اثبات به 1070-1091

 حیصحت مدل از رانیا گوسالة گوشت بازار در متیق انتقال یبررس
 قارننامت انتقال انگریب جینتا. کردند استفاده نامتقارن یخطا

 نیب متقارن انتقال و کشتارگاه و یدارواگ سطوح نیب متیق
 .بود یفروشخرده و کشتارگاه
 از شتریب کشور داخل مطالعات در ،دش انیب طورکههمان

 رهیمتغتک صورتبه ECM و TAR، M-TAR یهامدل
 و TVECM مانند یارهیچندمتغ یهاکیتکن به و شد استفاده

 یهاروش لیقب از هامتیق یخط ریغ التیتعد آزمون آن تبعبه
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Hansen & Seo (2002) و Lo & Zivot (2001 )نشد توجه .
 از یکامل زمیمکان ،(رهیچندمتغ) یستمیس یبررس کهیدرحال

 کاربرد به دیجد موضوع اتیادب در رونیا از و است کار ندیفرا
 نیا در. شودیم دیتأک TVECM مانند رهیچندمتغ یهاروش
 و متیق انتقال یچگونگ یبررس حاضر مطالعة از دفه راستا،
 جانیآذربا استان گوسالة گوشت بازار در متیق التیتعد نحوة
 یاآستانه رةیچندمتغ یهامدل از منظورنیابه. است یشرق
 و است ینوآور با همراه امر نیا که دوشیم گرفته بهره دیجد

 .ندک کمک کشور یقاتیتحق خأل پرشدن به تواندیم
 

 هاروش و مواد

ز ا متیآزمون انتقال نامتقارن ق یبرا گذشته مطالعات اکثر
بعدها توسط  کهکردند  استفادهWolffarm (1971 )روش 

Houck (1977 و )Ward (1982 تکامل )افتی .Von Cramon-

Taubadel & Fahlbusch  (1994نشان دادند ا )روش با  نی
آزمون انتقال  تیو فقط قابل ردندا یسازگار یهمجمعمفهوم 

 مدل از استفاده با هاآندارد.  ستایا یهایسر یبرا را متیق
قال و انت یاآستانه یهمجمع عیتجم یبرا ییالگو ،خطا حیتصح

 Vonتوسط  هابعد مدل نیاکه  دندکر انیب متینامتقارن ق

Cramon-Taubadel & Loy (1996 و )Von Cramon-

Taubadel (1998 )یبرا یهمجمع یهاکیتکن .افتی توسعه 
 یاگسترده شکلبه هامتیق نیب بلندمدت تعادل وجود یبررس

 دشویفرض م ،هاروش نیا در. شد استفاده یاقتصاد اتیادب در
فاق ات یزمان ةدور سراسر در بلندمدت تعادل سمت به التیتعد

 بازار نقص عوامل گرید و مبادله یهانهیاما وجود هز ،افتدیم
قط ف التیتعد ،درواقع. شود وستهیپ التیتعد مانع است ممکن

از  رشتیانحراف از تعادل بلندمدت ب که ردیگیصورت م یزمان
  Balk & Fomby ،راستا نیا درمقدار آستانه باشد.  کی
 .کردند مطرح را یاآستانه یهمجمع افتیره( 1997)

 یبرا یمناسب روشBalk & Fomby (1997 ) هرچند
 فقط هاآن روش آوردند، وجودبه یاآستانه رفتار یسازمدل

 رهیمتغتک صورتبه یهمجمع ةاخالل رابط یاجزا رفتار یرو
 یهامجموعه در یاآستانه رفتار یبررس به قادر و دارد تمرکز

 مدلLo & Zivot (2001 ) ،رونیا از .ستین رهیچندمتغ
 بردار کی با را( TVECM) یاآستانه یبردار یخطا حیتصح

 یهمجمع ارتباطات یسازمدل یبرا مشخص یهمجمع
 Hansen & Seo ،نیهمچن. دندکر یمعرف رهیچندمتغ یاآستانه

 ةریدومتغ مدل ،متیق نامتقارن انتقال آزمون یبرا( 2002)
( TVECM(2)) آستانه کی با یاآستانه یبردار یخطا حیتصح

درون مدل  که ندکرد استفاده رانامشخص  یهمجمعو بردار 
TVECM حداکثر روش آن نیتخم یبرا و شودیبرآورد م 
 با زین قیتحق نیا .(Chang, 2003) ندبرد کارهب را ییدرستنما

 لیتعد نیتخم جمله از TVECM مدل یایمزا به توجه
 نیهمچن و بلندمدت تعادل به یخط ریغ التیتعد وسته،یناپ

Hansen & Seo (2002 ) افتیره نامتقارن، لیتعد یهاسرعت
 گوشت بازار در متیق انتقال یچگونگ یبررس منظوربه را

  .است دهیبرگز یشرق جانیآذربا استان گوسالة
(، فرض 2002) Hansen & Seo افتیره نییتب یبرا

𝑥t شودیم = (RPt, FPt)′  گوشت  یهامتیق تمیلگار بردار
 است( tRP) یفروشخرده و( tFPسطوح سرمزرعه ) گوساله در

  یهمجمعتوسط بردار  که β ,   β    ،نجایدر ا .شد همگرا11

β1 مدل توانیم ،اساسنیبرا. شودیم دهینام یهمجمع بیضر 
TVECM ةمیدورژ Hansen & Seo (2002) ةرا به شکل معادل 

 .داد نشان 1

(1)    

   
t t t

t

t t t

A' β u Z β
Δ

A' β u Z β

 

 

  
 

 

1 1 1

2 1 1

x      if   γ
x

x       if   γ
 

در آن  که   t t t t t kβ   Z β    

     x x x x1 1 1 21، 

 t Z β1 خطاست، حیتصح جملة 𝛾 و آستانه ریمتغ 𝑢t یاجزا 
 Σ انسیکوار-انسیوار سیماتر با و نیگوس عیتوز با اخالل
 :کرد یسیبازنو ریز شکلبهرا  1 معادلة توانیم .است
(2) 
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 و است (Heaviside) دیسایهو شاخص I(0) ،نجایا در
 کهوجود دارد  یزمان فقط یاآستانه راتیتأث

    10 1tPr Z β γ صورتنیا ریغ در مدل رایباشد، ز 

 Hansen & Seo. دوشیم لیتبد یخط یهمجمعبه مدل 
 :دادند میتعم ریز صورتهب را یمرز تیمحدود نیا (2002)

(0) 

  π     tPr Z β γ π              π0 1 0 01 0 

 (Trimming Parameter) هیحاش یکنارگذار پارامتر 0 آن در که
/ نیو معموالً ب است / 00 05 0   .شودیم انتخاب 15

Hansen & Seo (2002 )مدل برآورد منظوربه TVECM 
 منظوربه و برد کارهب را ییراستنما حداکثر روش مه،یدورژ

 یجووجست روش از یهمجمع بردار و آستانه ریمتغ افتنی
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 استفاده( Two Dimension Grid Search) یدوبعد یاشبکه
 آزمون همان ای یاآستانه یهمجمع آزمون یبرا هاآن .ندکرد

 گرانژال بیضر ةآمار یمبنا بر متفاوت یروش بودنیخط ریغ
(LM: Lagrange Multiple) دندکر شنهادیپ ریز شکلبه را: 

(4) 
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 Â β, γ1  و Â β, γ2 در شدهزدهنیتخم یپارامترها 

 ،4 ةمعادل در دوم و اول یهامیرژ ˆ ,V  1 و  ˆ ,V  2 

 (White -Eicker) تیوا -کریا انسیکوار سیماتر یبرآوردگرها

 یبرا ,ˆvec A  1 و   ,ˆvec A  2 ستا.    

,β) اگر γ)  باشد، معلوم  LM(β, γ)  آزمون آمارة عنوانبه 
,β) اگر یول د،شویم استفاده 𝛾)  از توانیم باشد، مجهول 

 مقدار آنجاکه از. کرد استفاده صفر فرض تحت یهانیتخم
 سیوید مسئلة ندارد، وجود صفر فرض تحت( 𝛾𝐿) آستانه

(Davis problem )یبرا ینیتخم یعنی د،یآیم شیپ 𝛾 تحت 
 ریز شکلبه Sup-LM ةآمار از نیبنابرا ؛ندارد وجود صفر فرض

 :شودیم استفاده

(4)  ,  L USup LM SupLM β γ         γ γ γ 

 مقدار ، γL صفر، فرض تحت β نیتخم β̃ معادله، نیا در

π0  از درصد  t βZ 1  و γU، مقدار  π  از درصد  01

 t βZ 1  یبحران ریمقاد آنجاکه از .است ML-Sup حالت 

 ML-Sup یبحران ریمقاد دیبا ندارند( χ2  عیتوز) استاندارد

 یشنهادیپ روش از توانیم منظور نیا یبرا. شوند یسازهیشب
Hansen & Seo (2002 )اندازراهخود تمیالگور قیطر از 

(Bootstrapping )آن احتمال سطح و یمجانب یبحران ریمقاد 
 نیا زین حاضر مطالعة در .(Chang, 2003) کرد یسازهیشب را

. آمدند دستهب تکرار 1333 با یسازهیشب قیطر از ریمقاد
 نشدنرد صورت در بودن، یخط ریغ آزمون از پس ،تیدرنها
 تگوش بازار در متیق انتقال زمیمکان توانیم ،صفر ةیفرض

 یالگوساز مهیدورژ TVECM مدل صورتبه را استان ةگوسال
  .دکر

 یزمان یهایسر به مربوط اطالعات و آمار حاضر، مطالعة در
به سرمزرعه و یفروشخرده حوسط در گوساله گوشت متیق

 شرکت از 1023 اسفند تا 1077 نیفرورد از یهفتگ صورت
 استان یکشاورز جهاد سازمان و کشور دام امور یبانیپشت
 .شد هیته یشرق جانیآذربا

 

 بحث و جینتا
 ینمودار سر ،متیق یهایسر یرفتار نییتب منظوربه ابتدا
 سرمزرعة و( RP) یفروشدو سطح خرده یهامتیق تمیلگار

(FP )یزمان دورةدر  یشرق جانیآذربا استان گوسالة گوشت 
 طورکههمان .شودیمارائه  1نمودار  در 1077:1-1023:42
 ةسرمزرع و یفروشخرده متیق یسر دو هر شودیم مشاهده

و رفتار و  نددر طول زمان دار یگوشت گوساله روند صعود
 تواندیم که دهندیرا در طول زمان نشان م ینوسانات مشابه

 .باشد ریدو متغ یهمجمع انگریب

 

 
 یفروشسرمزرعه و خرده سطوح در گوساله گوشت یهفتگ متیق تمیلگار یزمان یسر .1 نمودار

 1932:10 -1977:1 یزمان دورةدر  یشرق جانیاستان آذربا 
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سرمزرعه خرده فروشي
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 آزمون دو از رها،یمتغ یانباشتگ درجة نییتع منظوربه
( استفاده PP) پرون پسیلیف و( ADF) افتهیمیتعم فولر -یکید

ارائه  1در سطح و تفاضل اول در جدول  هاآزمون نیا جینتا. شد
 هاداده سطح درواحد  ةشیر وجود دیمؤ هاآزمون دو هر. دوشیم

اول  ةمرتب تفاضل در ییستایا انگریب جینتا و ندهست
 سرمزرعه یهامتیق یزمان یسر گر،ید عبارتبه ؛رهاستیمتغ

 یشرق جانیآذربا استان در گوساله گوشت یفروشخرده و
 هستند.  کی ةدرج از انباشته

 
 اول ةدر سطح و تفاضل مرتب رهایمتغ ییستایآزمون ا .1 جدول

  سطح در  اول تفاضل 

PP ADF pp ADF متیق یهایسر 
**3339/23- **2199/12- 3213/1- 3113/1- (FP )سرمزرعه متیق تمیلگار 
**7331/23- **3131/7- 9331/1 3111/1- (RP )یفروشخرده متیق تمیلگار 

 درصد 1 احتمال سطح در یداریمعن** 

 
 نیبلندمدت ب یتعادل ةرابط وجود آزمون یبرا ،ادامه در

استفاده  وهانسنیاز آزمون  یفروشخرده و سرمزرعه یهامتیق
 اب نهیبه ةوقف طول. شودیمارائه  2آن در جدول  جینتا که شد
اثر و  ههر دو آمار .است کیبرابر با  کیاطالعات آکائ اریمع

در  ار یهمجمع نداشتنبر  یصفر مبن فرض ژةیوحداکثر مقدار 

فرض صفر وجود حداکثر  یول ،کرددرصد رد  4سطح احتمال 
بلندمدت  ةرابط ،جهیدرنت .رندیپذیم را یهمجمعبردار  کی

 وجود سرمزرعه و یفروشخرده یهامتیق تمیلگار نیب یخط
 .دارد

 
 گوساله گوشت متیق یهایسر نیب وهانسنی یهمجمعآزمون  جینتا. 0 جدول

 صفر ةیفرض اثر آمارة 50/5 در یبحران ریمقاد ژهیو مقدار حداکثر آمارة 50/5 در یبحران ریمقاد

 یهمجمع بردار نبودن 2917/33** 7371/19 2111/33** 2171/17

 یهمجمع بردار کی حداکثر 1793/1 3719/3 1793/1 3719/3
 درصد 1 احتمال سطح در یداریمعن** 

 
 متیق یسر دو نیب بلندمدت یتعادل رابطةاثبات وجود  با

را آزمون  هامتیق یخط ریغ التیتعد ندیفرا وجود توانیم
 شنهادشدهیپ Sup-LMاستفاده از آزمون  با منظورنیابه. کرد

در برابر  VECM(، فرض صفر 2002) Hansen & Seoتوسط 
 آمارة. مقدار شودیم دهیسنج مهیدورژ TVECMفرض مقابل 

Sup-LM  به یبحران مقدار از که شدبرآورد  9419/23برابر با
 احتمال در سطح تکرار 1333با  یسازهیشبتوسط  آمدهدست

با  بودنیو فرض خط است تر( بزرگ7962/17درصد ) 4
 متیق یهایسر ،اساسنیابر. دشویمرد  332/3احتمال 
 یهمجمع یدارا گوساله گوشت یفروشخرده و سرمزرعه

ح بهدو سط نیا نیب متیق التیتعد نیبراابن است؛ یاآستانه
 ربازا در متیق انتقال توانیم ،جهیدرنت .دنایخط ریغ صورت
 یاطخ حیمدل تصح اب را یشرقجانیذرباآاستان  ةگوسال گوشت

 .دکر فیتوص یاآستانه یبردار

 ها،متیق التیتعد در یخط ریغ رفتار وجود اثبات از پس
 نیا در. شدبرازش  MLروش  قیاز طر مهیدورژ TVECMمدل 

 جیبه همراه نتا یخط VECMمدل  جینتا ةسیمقا یبرا ،قسمت
 روش توسط مدل نیا. شدارائه  0در جدول  TVECM(2مدل )

 ةقفو تعداد و شودیم زده نیتخم وهانسنی ییراستنما حداکثر
طبق . شدانتخاب  کیبرابر  AIC اریمناسب آن توسط مع

در صورت واردشدن  VECMخطا در مدل  حیتصح بیضرا
به  یفروشخرده متیبلندمدت، ق یتعادل ةواحد به رابط یشوک

درصد در هر  4/6 باًیسرمزرعه تقر متیدرصد و ق -4/2 اندازة
 آثار کیقادر به تفک ،یخط VECM. مدل شودیم لیهفته تعد

 هاشوک نیا یهر دو یو برا ستین یمنف و مثبت یهاشوک
مدل  جینتا ،گرید عبارتبه ؛کندیم برآورد لیتعد بیضر کی

VECM منتقل متقارن صورتبه هامتیاست که ق نیا انگریب 
 هد،دینم رخ اتفاق نیا تیواقع در نکهی. با توجه به اندشویم
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را منعکس  هامتیق رفتار توانندیم بهتر یاآستانه یهامدل
 .نندک

برآورد حداکثر  جینتا ،یخط VECMمدل  جینتا ةارائ کنار در
 0( در جدول TVECM) یاآستانه VECMمدل  ییراستنما

 بیضر د،شویم مشاهده طورکههمان. دوشیمنشان داده 
 کیبه عدد  کیبرآورد شد که نزد 3224/1برابر با  یهمجمع

 دیبا همسئل نی. البته ااستواحد  متیقانون ق ةو بازگوکنند است
 بردار نیتخم به توجه با. شود دهیسنج یآمار صورتبه

 دو یهمجمع معادلة یخطا حیتصح جزء توانیم ،یهمجمع
 صورتبه را سرمزرعه و یفروشخرده متیق تمیلگار یسر

t t tECT RP /  P  1 11  حیجزء تصح ،ECTکرد که  انیب 0295
 .است ریدو متغ نیبلندمدت ب یانحراف از رابطة تعادل ایخطا 

 یوجوجست تمیالگور توسط برآوردشده آستانة مقدار به توجه با
  مقدار ها،متیق نیانگیم و( 4924/3) یدوبعد یاشبکه
  لوگرمیک هر در الیر 24423 یفروشخرده یابیبازار ةیحاش
 که افتدیاتفاق م یاول زمان میرژ ،جهیدرنت. است

t tRP /  FP /  1 11 0295 0  یابیبازار ةیاست و حاش 4895
 میرژ نیاست. ا لوگرمیبر ک الیر 24423کمتر از  یفروشخرده
درصد از مشاهدات را در خود گنجانده است و  14/14تنها 

 دوم میرژ. نامندیم (Extreme) یاکرانه میاصطالح آن را رژدر
t که افتدیم اتفاق یهنگام tRP /  FP /  1 11 0295 0 و  4895
باشد و در  لوگرمیبر ک الیر 24423از  شتریب یابیبازار ةیحاش

 یعموم میدرصد مشاهدات را داراست و رژ 94/94 قیتحق نیا
(Typicalنام )شودیم دهی. 

 

 هامتیق تمیلگار یبرا یاآستانه VECMو  یخط VECM یهامدل جینتا. 9 جدول

 TVECM  مدل

FP RP              مدل VECM   
  FP RP اول میرژ دوم میرژ اول میرژ دوم میرژ
***3313/1 

(1113/1) 

**1133/1 
(1317/1) 

***7317/1- 
(1133/1) 

1111/1 
(1117/1) 

***1173/1 
(1239/1) 

*1291/1- 
(1133/1) 

ECT 

***1237/1- 
(1111/1) 

**7733/1- 
(2131/1) 

*1171/1 
(1133/1) 

1111/1 
(1373/1) 

**1311/1-  
(1171/1) 

**1133/1 
(1133/1) 

 مبدأاز  عرض

1339/1- 
(1711/1) 

**3931/1 
(1131/1) 

1311/1- 
(1911/1) 

272/1- 
(1311/1) 

**1321/1- 
(1711/1) 

**1231/1-  
(1117/1) 

1-tRP∆ 

**1191/1 
(1911/1) 

1311/1 
(1912/1) 

1911/1 
(1793/1) 

1112/1 
(1313/1) 

***1131/1 
(1732/1) 

1231/1 
(1337/1) 

1-tFP∆ 

 یهمجمع بردار = -1239/1                    آستانه پارامتر = 7339/1
 اول میرژ در مشاهدات درصد = 19/19   دوم      میرژ = 37/37

111/9131- =AIC 
=(a)والد آزمون 

 ایپو بیضرا یبرابر = 3912/3( 1311/1)
 EC بیضرا یبرابر = 3311/9( 1911/1)

 یهمجمع بردار = -1329/1
313/9131- =AIC 

 .اندبیضرا اریمع انحراف ریمقاد پرانتز داخل اعداد

            درصد 1 سطح در یداریمعن ***  درصد    1داری در سطح ** معنی      درصد 12داری در سطح * معنی

 
 یهاهدر معادل ،دشویمشاهده م 0در جدول  طورکههمان

 گر،ید عبارتبه ای خطا حیجزء تصح بیضر ،یفروشخرده
 میدوم که رژ میفقط در رژ هامتیق لیتعد سرعت پارامتر

 کهیزمان فقط فروشانو خرده است داریمعن است یشیافزا
 شد،اب شتریب لوگرمیبر ک الیر 24423از مقدار  یابیبازار ةیحاش

 یشیافزا یشوک کهیهنگام و زنندیم هامتیق لیتعد به دست
 هفته هر در فروشانخرده ،شودیم وارد سرمزرعه یهامتیبه ق

 .دننکیمنتقل م کنندگانمصرف به را هاشوک نیا از درصد 49
 نشان سرمزرعه معادلةخطا در  حیتصح بیضرا یبررس

و درصورت  است داریمعن میرژ دو هر در بیضرا نیا دهدیم
 02 هفته هر سرمزرعه متیق ،یفروشخرده متیق در شیافزا

 یمنف یمتیو اگر شوک ق دهدیمانتقال  را شیافزا نیا درصد
 .دشویم لیتعد هفته هر در درصد 9/7 سرمزرعه متیباشد ق

هر  یدوم، برا میخطا در رژ حیتصح بیذکر است ضرا انیشا
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 بیضرا از تربزرگ اریبس سرمزرعه و یفروشخرده یهامعادلهدو 
 انحراف که یهنگام ،رونیا از. هستنداول  میدر رژ هاآن متناظر

 اریسب التیتعد استآستانه کمتر  زانیاز تعادل بلندمدت از م
 از تربزرگ انحراف نیا که ردیگیصورت م یزمان از ترآهسته
 طاخ حیتصح بیضر ،یشیافزا میرژ در نیهمچن. است آستانه

 در آن بیضر از تربزرگ( -49/3) یفروشخرده ةمعادل در
 هک کندیم انیبرا  قتیحق نیا و است( 02/3سرمزرعه ) ةمعادل

 دامداران از ترعیسر اریبس فروشانخرده ها،متیق شیافزا هنگام
 شتریب یریپذواکنش انگریب نیو ا دهندیم شیافزا را هامتیق
 .است یفروشخرده یهامتیق

 انگریب که مدتکوتاه یایپو بیضرا یبرابر ،ادامه در
 هدیآزمون والد سنج قیاز طر ستهامتیق مدتکوتاه راتییتغ
 از که شدبرآورد  06/2آزمون برابر با  نیا آمارة. مقدار شودیم

 نیبنابرا ؛است داریمعن درصد 4 احتمال سطح در یآمار لحاظ
به ها،ریمتغ مدتکوتاه ییایپو راتیتأث گرفت جهینت توانیم

هر دو  یبرا ها،متیق گذشتة یهادوره راتییتغ گرید عبارت
 تفاوت میرژ دو در سرمزرعه و یفروشخرده یهامعادله

 حیتصح بیضرا یبرابر ،نیهمچن. دهدیم نشان را یداریمعن
هر  یو برا می( در هر دو رژالتیسرعت تعد یخطا )پارامترها

. شد یآزمون والد بررس اب یفروشخرده و سرمزرعه معادلةدو 
 است 20/4آزمون برابر با  نیا آمارةمقدار  0مطابق با جدول 

 توانیم نیبنابرا ؛است داریمعن درصد 13 احتمال سطح در که
 سرمزرعه سطح دو هر در هامتیق لیتعد سرعت گرفت جهینت
 یکاهش و یشیافزا یهامیرژ در گوساله گوشت یفروشخرده و

 ستهاتمیق یاآستانه التیتعد انگریب افتهی نی. ااستمتفاوت 
بود.  دهیبه اثبات رس Sup-LMتوسط آزمون  نیاز ا شیکه پ
استا ر کی درکه  ندگریهمد ةدکنندییتأ جینتا نیا ،قتیدرحق
 .دارند قرار

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
 یابیربازا ةیحاش گسترش عوامل از یکی متیق نامتقارن انتقال
. دگذاریم ریتأث بازار رةیزنج درطول هاگروه همة رفاه بر و است

 نیب متیق انتقال یچگونگ یبررس به حاضر ةمطالع ،رونیا از
 استان ةگوسال گوشت ةسرمزرع و یفروشخرده سطوح

 ،یاقتصادسنج نینو یهاوشر از استفاده با یشرق جانیآذربا
 گوشت بازار در متیق انتقال یالگو منظور،نیاهب. است پرداخته

 TVECM مدل ازاستفاده  با یشرق جانیاستان آذربا ةگوسال
ننشا تیقابل هکشد  استفادهHansen & Seo (2002 ) مهیدورژ
دارد.  مدتکوتاه ییایپو کنار در را بلندمدت التیتعد دادن

 ةگوسال گوشتدر بازار  التیتعد ،Sup-LM آزمون جینتا طبق
مدل  جینتا یو با بررس است یاآستانه یشرق جانیاستان آذربا

TVECM کهیهنگام یعنیاول  میکه در رژ شودیمالحظه م 
به فروشانخرده دهد،یم رخ سرمزرعه یهامتیقدر  یکاهش
 با کهیدرحال. کنندیم خود یهامتیق کاهش به اقدام یسخت
 یهامتیق سرعتبه فروشانخرده ،سرمزرعه متیق شیافزا

 متیق یشیافزا یهاشوک به زین دامداران .برندیم باال را خود
. دهندیمنشان  واکنش آن یکاهش یهاشوک از ترعیسر اریبس
 در یفروشخرده یخطا حیتصح بیاست که ضر نیا گرید ةنکت
 یخطا حیتصح بیاز ضر تربزرگ مراتب به یشیافزا میرژ

 فروشانخرده ،گرید عبارتبه ؛است میرژ نیسرمزرعه در ا
 ودس و دهندیمنشان  یشتریواکنش ب هامتیق شیافزا هنگام

 یکاهش میرژ در دامداران کهیدرحال ،کنندیم کسب یشتریب
 گفت توانیم ت،یدرنها. دهندیم صورت را لیتعد نیشتریب

 یقشر جانیاستان آذربا ةگوسال گوشت بازار در متیق انتقال
 .دارد یخط ریو رفتار غ استنامتقارن 
ر د متیانتقال ق ،داد نشان قیتحق نیا جینتا طورکههمان

ه نامتقارن است ک یشرق جانیآذربا استان گوسالةبازار گوشت 
وز بر لیاز دال یکی .استبازار  نیدر ا یمدآناکار وجود انگریب
 فروشانخرده و استوجود اطالعات نامتقارن  ،یناکارآمد نیا

ول در ط متیق راتییتغ دربارة یکاف اطالعات نداشتن لیدلبه
 از یکمتررا با سرعت  یفروشخرده متیق عرضه، رةیزنج

 یبرا نیبنابرا ؛دهندیم کاهش سرمزرعه یهامتیق کاهش
 ینهادها جادیاز انتقال نامتقارن اطالعات، ا یریجلوگ
 یهانهیهز ها،نهاده متیق کهاست  یضرور بازار یرساناطالع

گوشت  دیمقدار تول نیو همچن یابیبازار و یفرآور د،یتول
 قرار همگان دسترس در کشور مختلف مناطق در راگوساله 

 .دسازن توانمند گوساله گوشت یابیبازار در را دامداران و دهند
 رد متیق شیافزا هنگام که است آن دیمؤ قیتحق یهاافتهی
 فروشانخرده ،(یفروشخرده ای)سرمزرعه  بازار سمت کی

 ،دهندیم شیافزا را خود یهامتیق دامداران از ترعیسر
 کاهش به اقدام هامتیق کاهش هنگام دامداران کهیدرحال

 محصول قدرت نیا دکنندگانیتول ،جهیدرنت. کنندیم متیق
 متیق شیافزا هنگام هاآن انیکه به ز دارند ینییپا یزنچانه
 در محصول متیق شیافزا هنگام هاآن سود کاهش و هانهاده
مانند  -مؤثر ینهادها جادیا. شوندیم منجر یفروشخرده سطح
گوشت گاو در سطح  یابیو بازار دیتول یهایتعاون

 و هاکشتارگاه قدرت کاهش با تواندیم -دکنندگانیتول
کاال را کاهش دهد. از  نیا بازار ةیحاش ،یابیبازار یهاواسطه
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 جادیا نةیزمبخش در  نیدولت و همچن شودیم هیتوص ،رونیا
موثرتر و  یهایزیربرنامه دیجد ینهادها نیا تیتقو ای

 تواندیم نیهمچن و دهندانجام  یکاف یهایگذارهیسرما

 و ینوساز ز،یدر تجه یگذارهیسرما به را هایتعاون نیا یاعضا
 .ندک قیساخت کشتارگاه تشو
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