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در سیطو    1315 فیروردیم تیا   1358 یمفیرورد  یدر ایازه زمیای   ها یمتق ماهایة یزمای یآمار سر ،منظور

د  ایو در حاشییه ایازار اییم مولیوط     و رو اه رشد  شکاف شدید که حاکی ازشد، ارزیاای  مخت ف اازار

میدط وارییایس   ایا اسیتفاده از   قیمتیی ییی     هیای  یوسیان ایتقاط قیمت و چگویگی سیرایت   سازوکار سپس،

ساختاری ودود  گویاییتایج همگی  ارزیاای و تو یل قرار گرفت، کهمورد  یاهمسایی شرطی چندمتغیره

ان را در فروشی  لمیده کشیاورزان را در موضیع لمیل تیارلنک وتی و     ی کیه  ا گوییه  ، اهاود در ایم اازاریاکارآ

 چیار ویژگیی خیاب ایازار    پژوهش حاضر،و یتایج میدایی  ها یافتهار پایة ده است  کرت یموضع ایولار تث 

هیای   ، ظرفیت ایدک ای یارداری و ه ینیه  مولوط فسادپذیریاودن مولوط،  کشش کم شامل) زمینی سیب

امیل ایجیاد اییم    ول مولیوط  از  صیادرا   ایرای ی میدون   ا ااالی احداث سردخایه و یی  لدم ودود اریامیه 

 شود  توده ویژه ادان ، ااید اههای آتی گذاری در سیاست ست کهیاکارآساختار 

 

 پذیری، مدط واریایس یاهمسایی شرطی چندمتغیرهفساد، حاشیه اازارایتقاط قیمت، ها:کليدواژه

 L11, C22 :JELبندیطبقه

 

مقدمه

و ال تیه   مو وب در سراسر دیان اریاس ییغذامولوال  کشاورزی  زمینی یکی از سیب

واحد هر دو در  ها ری مغذی یااالقادیر م دیتول قادر اه ییغذا مواد رییس ت اه ساایران است که 

ااال و قاا ییت کشیت در   پاییم، ارزش غذایی    قیمت Kumar et al., 2005است ) سطح و زمان

در اییران و  زمینیی   سییب ملیرف  کشت و سه لامل اص ی رواج  هواییو   های متفاو  آب اق یم

و  ستغذا یدیای میظا رییاپذ ییددا یاخش ایم مولوط ،در حاط حاضر  سایر یقاط دیان است

در رژیم غذایی و در زمینی  سیب ارزش   FAO, 2018)شود غذای آینده یی  شناخته می لنوان اه

زمینیی   را اه یام ساط سیب 2005گرسنگان آیقدر اردسته است که سازمان م ل متود ساط  تغذیة

 هیای اخییر   در دهیه  اییم مولیوط   تولیید و ملیرف دییایی    ،  اا ایم حیاط کرده استگذاری  یام

ط در اروپیا، شیما  لمیدتا    ینی یزم بی، سی 1110دهیة  لیی تا اوااست   شده لمده را ییدستخوش تغ

ایم در حالی اسیت کیه    است؛ ملرفتولید و  سااق یشورو ریاتواد دماه یو کشورها کایمرآ
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ی ا گوییه  شده، ایه مواده  چشمگیر شیاف ااا  میالت یکایمرآو  قایآفر ا،یآسدر  زمینی سیب دیتول

 شیافی ا  های اخییر  ساطتم در  ونی یم دویستحدود اه  1160دهة لیتم در اوا ونی یم سیاز که 

   FAO, 2018) استه افتی

در حیاط گسیترش    شید   ایه  در حیاط توسیعه   یدر کشورها ینیزم بیملرف ستولید و 

سوم  در دییا کشور چیم است و حدود یک زمینی سیب کنندةتریم تولید ا رگ ،اکنون   هماست

د  ط یق آمیار سیازمان    اختلیاب دار چییم و هنید    هایکشیور  ایه  اییم مولیوط  از تولید دیایی 

، زمینی مراوط ایه اییران اسیت  اییران     دوازدهم دیایی در تولید سیب ةرت  کشاورزی،و خواراار 

از  ورود  شیمار میی   در آسییا ایه  زمینی  سیب ةکنند سومیم کشور ا رگ تولید اعد از چیم و هند،

 سیاط زرالیی  در  ،چنیمهم  شده استاراار  پای دهدر ایران  ایم مولوطمی ان تولید  ،1161ساط 

کیه معیادط    ه،می یون تم ارآورد شید  1/8زمینی در کشور حدود  سیب تولیدمی ان  ،1315-1317

ییی    1358در سیاط   است درصد از تولید س  یجا   5/30و  زرالی ا تولید کلدرصد از  73/6

افی ون ایر      FAO, 2018) ه اسیت ارای ایران ث ت شد زمینی سیب می یون تم 24/8رکورد تولید 

هکتیار  هی ار   8/146 زمینی کشور حدود سطح ارداشت سیب ،1318-1316 در ساط زرالی ایم،

 68/11 حیدود  اسیت  درصید از کیل سیطح ارداشیت سی  یجا        7/26 که معیادط  ،ارآورد شده

اسیت   اختلاب داشیته  کشت دیم  اقیه اهکشت آای و اه  در ایران شدهزمینی تولید سیبدرصد 

  ملیرف  ددر س د ملرفی خایوارهیای ایراییی دار   ی ممتازایم مولوط دایگاه ،از اعد ملرف

اییم   است  گرم ملرف روزایه  168کی وگرم در ساط )معادط  شلت حدودایم مولوط  ةسرای

ویتیامیم آ،  میکروگرم  3/1گرم پروتئیم،  7/1کی وکالری ایرژی،  87 کنندة تأمیممقدار ملرف 

هیر   ةروزایی گرم ک سیم مورد ییاز   یمی 04/8گرم آهم و  می ی 28/0گرم ری وفالویم،  می ی 02/0

  فرد است

کشیوری  مقیام یخسیت    ،زمینیی  درصد سطح ارداشت سیب 8/16 حدود اا ،استان همدان

هیای ارداییل      استان Iranian Ministry of agriculture, 2017) تولید ایم مولوط را داراست

سطح ارداشیت  کل درصد از  6/8اا  لرستان و 2/6شرقی اا   آذراایجان، 2/10اصفیان اا  ،4/13 اا
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در همچنییم،  ایید    دوم تا پنجم کشور را اه خیود اختلیاب داده   های مقام ،ترتیب اه ،زمینی سیب

 از درصید  4/11 اا تولید ،همدان ستانی که اا گویه شود، اه دیده میرویدی مشااه  ،تولیدکل اعد 

 و اسیت  تولید ایم مولوط را اه خود اختلیاب داده  یخستمقام  ،کشورزمینیِ  سیبتولید کل 

کل  ازدرصد  6/8اا  لرستان و 2/6 شرقى اا  آذراایجان، 1/1 اصفیان اا، 6/14های اردایل اا  استان

  قیییرار داریییید  پییینجمهیییای دوم تیییا   رت یییهدر  ،ترتییییب ایییه ،کشیییورزمینییییِ  تولیییید سییییب 

(Iranian Ministry of agriculture, 2017      مط یوب تولیید    تیوان رغیم   ل یی  ،ایا اییم حیاط

 در اسیتان مط یوب ییسیت و   ها و اازار ایم مولیوط   وضعیت قیمت همدان، در استانزمینی  سیب

ایا اتکیای   م مولیوط در اسیتان همیدان    یار اودن ا که آب یااد میاهمیت  ایشترایم مسئ ه زمایی 

 ;Soltani and Mosavi, 2017یی  در یظر گرفتیه شیود )   زمینیایشتر کشت آن اه منااع آب زیر

Mosavi, 2018     

هیای آیییا    گییری  تریم لوامل مؤثر ار تلیمیم  ک یدی کشاورزان ازقیمت دریافتی توس  

یک مؤلفه اص ی، پل ارت یاطی مییان    لنوان اه ،زمینی سیبچراکه قیمت م ادله  شود، موسوب می

سازی تولیدکنندگان  االث ایجاد لالئمی ارای تلمیم وود ر شمار می اههای مخت ف اازار  اخش

   Alipour et al., 2018شیود )  هیا ایه تولیید اییم مولیوط میی       ارای تخلیص منااع مودود آن

 ةایر پایی   اسیتان همیدان   زمینیی  سییب مولوط اازاریاای ه ینة ضریب دهندة یمودار  یشان 1شکل 

، 1فروشییی خییردهدر سییه سییطح  1315تییا فییروردیم  1358هییای ماهایییه قیمتییی از فییروردیم  داده

ایم قیمت دریافتی  ی لمیقهمواره شکاف ،ار اساس ایم یموداراست   3سرم رلهو  9فروشی لمده

رای ای شده توس  ملرف کنندگان ییایی اییم مولیوط ودیود دارد      و قیمت پرداختکشاورز 

درصید اییش از قیمیت     81طور متوس   زمینی اه سیب فروشی ردهخقیمت  ،1317در ساط  یمویه،

تنییا کیاهش ییافتیه ا کیه روییدی       هیای اخییر ییه    ایم شکاف در سیاط  همچنیم، واوده سر م رله 

 ه است  داشتاف ایشی 

                                                                                                                        
1. retail price 

2. wholesale price 
3. farm gate price 
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 های پژوهش مأخد: یافته

 زمينیاستانهمداننمودارضریبهزینةبازاریابیساالنةمحصولسيب-1شكل
ایازار و سیودآوری    چالشی قاایل تأمیل در   مناسب تولید، می انرغم ودود  اناارایم، ل ی

توایید   ار سودآوری، می تأثیرار  شود که اف ون مشاهده میارای کشاورزان  زمینی سیب مولوط

پیژوهش  اط اصی ی  ؤسی  سیخم، دو  ایه دیگیر    گیذار ااشید  تأثیراازار ییی   و ار ارت اط اخش تولید 

ایازار متج یی    ةقیمیت در افی ایش حاشیی    در پی آن، افی ایش اف ایش تقاضا و آیا » اید از: ل ار 

قیمتیی   یها یوسانها و  قیمتکاهش »و  «شود و یا اه اخش تولید و م رله منتقل خواهد شد؟ می

ی مطالعیا  پیشییم ودیود    هیا  یافتیه  ،در مجمیو   « و ظیور خواهند یافیت؟  چگویه در اازار اروز

کشییاورزی در مخت ییف سییطو  مخت ییف اییازار مولییوال   مییت در قیایییم دار  ارت ییاط معنییی

قیمییت مولییوال   پییذیریتأثیر افیی ون اییر ایییم، و ؛کنیید میییتأیییید را میید  و ا ندمیید   کوتییاه

 شییده اسییت تأیییید هییای متقااییل   تغییییرا  و یوسییان  ازکشییاورزی در سییطو  مخت ییف اییازار   

(Zingbagba et al., 2020; Mosavi and Alipour, 2019; Elleby and Jensen, 2019; 

Alipour et al., 2018; Pishbahar and Alizadeh, 2016; Sharafatmand and Baghestani, 

2016; Layani et al., 2015; Baquedano and Liefert, 2014; Burke and Myers, 2014; 

Yousefi-Motaghed and Moghaddasi, 2013; Kim and Ward, 2013; Xu et al., 2012; 
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Ahumada et al., 2012; Rahmani and Esmaeili, 2010; Ahumada and Villalobos, 

2009; Christopher, 2005; Chopra and Meindl, 2003; Chang and Lee, 2001 . 

سیود و میی ان لرضیه     تغیییر و یوسیان در قیمیت سیر م رلیه ایر       ایجیاد تردیدی ییسیت کیه   

 سیوی   از تیأثیر خواهید گذاشیت   تعیادط ایازار مولیوط     ، ایر ییایت و در گذارد تأثیر میکشاورزان 

فروشیی و اثرگیذاری آن    فروشی و لمیده  های خرده ا  متقاال قیمت سر م رله ار قیمتتأثیردیگر، 

  ایییییر تعیییییادط لرضیییییه و تقاضیییییا در ایییییازار ییییییی  اسییییییار حیییییائ  اهمییییییت اسیییییت        

(Pishbahar and Alizadeh, 2016; Alipour et al., 2018 اییم، ارت یاط مییان     ایر      لیالوه

لرضیه و   سیازوکار کارآیی ها در سطو  مخت ف اازار مولوال  کشاورزی شاخلی از  قیمت

از آن تیأثیر خواهید    کننیدگان  رفیاه تولیدکننیدگان و ملیرف    ،یتیجیه  و دراست تقاضا در اازار 

و در سطو  مخت ف اازار مولوال  کشیاورزی  ها  تو یل رفتار قیمت ،  اا ایم توصیفپذیرفت

اخش  های گذاری سیاست در راستای یمسالدت در قطب تولید آن زمینی سیبمولوط  دم ه از

رواای  قیمتیی در    اررسیی و شناسیایی  حاضیر ایر    مطالعیة اا ایم توضییح،    خواهد اودکشاورزی 

ی و سیر  فروشی  لمیده ، فروشی خردهدر سه سطح  استان همدان زمینی سیبمولوط ساختار اازار 

هیا و   کشف رواا  قیمتی مودود در اازار، تعییم مسیر تغییرا  قیمتم رله متمرک  شده است  

ایدیم   روید  شمار می در پژوهش حاضر اه دیگر اهداف مورد یظر از قیمتی یها یوسانیی  تو یل 

هیای سیر    مید  و اثرگیذاری متقاایل و ایتقیاط قیمیت      ندمد  و ا رفتار پویای کوتاهمنظور، ااتدا 

و تو ییل  شناسیایی   اسیتان همیدان   زمینیی  سییب مولیوط  فروشیی   خیرده  و فروشی م رله، لمده

فروشیی و   هیای سیر م رلیه، خیرده     سیرایت یوسیان قیمیت   کشف و اررسیی  ، در ادامه شود و می

  گیرد فروشی ار یکدیگر صور  می لمده
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 روشتحقيق

شده در مورد م وث ایتقاط قیمت مولوال  کشاورزی که ال تیه   در اکثر مطالعا  ایجام

و روش  9، تلویح خطیا 1اه تعدادی از آییا در اخش ق ل یی  اشاره شد، سه رهیافت ک ی هوک

3ای آستایه
از ایشیتریم  هیوک و تلیویح خطیا     که از آن میان، دو روش کار گرفته شده است اه 

ای میورد اسیتفاده قیرار     اییش از روش آسیتایه   رو، از اییم ن ارخوردار ایوده و  اق اط در ایم موققا

تیوان ایه    های تلویح خطیا میی   تریم ایوا  مدط از میم   Cramon and Meyer, 2000) اید گرفته

تلویح خطای ارداری کیه    از مدط  م نای آماری استفاده کرداشاره  2مدط تلویح خطای ارداری

 های پوییای  میان متغیرهای اقتلادی است  مدط 2دمعی همرود، ودود  شمار می های پویا اه از مدط

کننید    میی  را ایجیاد  زا درون متغیرهیای  اییم  ا ندمید   رواا  تعییم امکان ارداری خطای تلویح

 ,Nasrolahi et al., 2011) اسیت   1رااطیه )  صیور   اه ارداری خطای تلویح مدط ک ی شکل

Alipour et al., 2018 :  

(1                                 (   )           

اردارهیای     اسیت  ل یار       ضیرایب      هیای   ماتریس             ، که در آن

فروشیی و   هیای سیر م رلیه، لمیده     تفاضل مرت ه اوط متغیرهای میورد یظیر شیامل قیمیت        

د ء اردار    ،ارای هر سری ها ایایگر تعداد وقفه  است  در ایم رااطه،  زمینی سیبفروشی  خرده

ایردار  اییایگر        اد ای اخالط مدط اسیت  همچنییم، ل یار     اردار ایایگر    ثاات مدط و 

اییم  منظیور ایرآورد میدط تلیویح خطیای ایرداری        اه یخست،دم ه تلویح خطای مدط است  

همیه   ایودن ا   ایسیت مورد اررسیی قیرار گییرد   ایم متغیرها  دمعی همرااطه  د، ااییادشدهمتغیرهای 

پیس از اررسیی ایسیتایی    اسیت    دمعی هم یظریه اساس ،درده یک از الگو زای درون متغیرهای

                                                                                                                        
1. Hoc method 

2. error correction method 

3. threshold method 

4. Vector Error Correction Model (VECM) 

5. cointegration 
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ودیود ییا   تأییید  منظیور   اه 1، آزمون یوهایسوناستان همدان زمینی سیبمتغیرهای قیمت در اازار 

 از اسیتفاده    دلییل ایازار ایجیام شید    ةگای ها در سطو  سه قیمتمیان  دمعی هملدم ودود رااطه 

 آزمون ودود ایم که است ایم دمعی هم های آزمون سایر اه یوهایسون یس ت دمعی هم آزمون

 اییم  از صیور  اسیتفاده   در و گرفته یظر در را مدط متغیرهای ایم دمعی هم اردار یک از ایش

9مجیای ی کیارآیی   دارای ها زینده تخمیم ،روش
 . Cramon and Meyer, 2000ایود )  خواهنید  

و اثرگیذاری و اثرپیذیری    وداررسیی شی  میدط ییی     یاییم متغیرهیا   رااطیه ل ییت   ودود سپس، ااید

 3یم منظور، از روش آزمون ل یت گریجردیکدیگر اه اث ا  ارسد  ا یس ت اهها در ایم اازار  قیمت

و ایرآورد میدط تلیویح خطیای ایرداری، امکیان        یادشیده هیای   استفاده شد  پس از ایجام آزمیون 

ایروز    واهید داشیت  خاازار ودود مخت ف  مد  ایتقاط قیمت در سطو  اررسی رااطه پویای کوتاه

هیای قیمیت ایازار موسیوب      دم یه ویژگیی   یوسان یا واریایس یاهمسایی شرطی در طیوط زمیان از  

صیور  وارییایس ییا ایویراف      شود  منظور از یوسان، می ان تغییرا  قیمت است که معمیوال  ایه   می

تعیییم   ان ایرای تو یایس یاهمسایی شرطی چندمتغیره میهای وار مدطاز ارایم،  شود  انا معیار ایان می

یم معنیی اسیت کیه ارت یاطی اییم        سیرایت یوسیان اید   دکیر اسیتفاده  سرایت یوسان قیمت در اازار 

اتواید از یک  های مودود  ای که یوسان گویه اه ،ها در سطو  مخت ف اازار ودود داشته ااشد یوسان

   Cramon and Meyer, 2000) سطح قیمت در اازار ایه سیطح دیگیر آن در ایازار منتقیل شیود      

واریایس دی ء اخیالط در    ثاات اودنالگوهای اقتلادسنجی  یکی از فروض زیرانایی در تخمیم

هیا را   ارخی از دوره اقتلادی های فعالیتمعموط، اسیاری از  طور  اه ،اا ایم حاطکل یمویه است؛ 

ایم  اساس ار، رو از ایمگذارید   هایی را اا تغییرا  ایدک پشت سر می های زیاد و دوره اا یوسان

ممکیم اسیت از الت یار الزم ارخیوردار ی اشید      همسیان   وفرض ودیود وارییایس ثاایت     ،شرای 

(Tsay, 2010    ایگل ) ایم مسئ ه اولیم اار توسEngle, 1982   مورد اوث قرار گرفت  ایگیل 

 سازی های زمایی را مدط سریزمان میایگیم شرطی و واریایس شرطی  طور هم توان اه یشان داد که می

                                                                                                                        
1. Johansen cointegration test 

2. asymptotic efficiency 

3. Granger causality test 



   ......استان یزمين محصول سيب یتحليل ساختار بازاررسان 

912 

 1توضییح مورد اررسی قرار داد  ایم الگوهیا ایه الگوهیای وارییایس یاهمسیایی شیرطی خیود         و کرد

واریایس یاهمسایی در الگوهای مورد اررسی اسیت  یکیی    لواظ کردنیا شیر  یافتند که اساس آی

ودود خطاهای  )خوداازگشت  خودتوضیح از دالیل استفاده از الگوهای واریایس یاهمسایی شرطی

  اییم   Tsay, 2010) اسیت  مجمولیه هیای مخت یف ییک     اینی کوچیک و ای رگ در خوشیه    پیش

تغییرا  قیمت دوره اعیدی ایا    رای یمویه،اتواید ایایگر ایم مط ب ااشد که  ای می حرکت خوشه

اغ یب   هیا  ای رگ در قیمیت   رتغییی ، هیر  سیخم  دیگر تغییرا  قیمت دوره داری مرت   است  اه

ایجیاد  و تغییرا  کوچک یی  اغ ب تماییل ایه   خواهد شد در دوره اعد  یتر ا رگ تغییر مودب

هیای   دوره طیی  مجمولیة یادشیده  ممکیم اسیت    ،رو از اییم و د، یداردر دروه اعد کوچک  تغییر

الگوهیای وارییایس   اصی ی  م یت  ،اا ایم توصیف  اروز دهداز خود  مخت ف رفتارهایی متفاو 

روید واریایس شرطی اا توده اه اطاللا  گذشیته خیود   توضیح  اازگشتیاهمسایی شرطی خود

و تیااع حیداکثر    ARCHام qمرت ه  فرآیند   در حالت ک ی، Engle and Kroner, 1995) است

   :Engle, 1982; Tsay, 2010) است ایان  قاال 3  و )2رواا  ) صور  اهآن  9یمایی درست

(2    |     (    ) 

(3  
    | 
        ∑   ̂   

    

 

   

 

 اولرسیی و توسیی  1156اازگشییت در سییاط  الگییوی واریییایس یاهمسییایی شییرطی خود  

(Bollerslev, 1986  اسی  داده   3یافتیه  لنوان واریایس یاهمسایی شرطی اتورگرسییو تعمییم   اا

اردار    صور  مودود ااشد و  تلادفی اا الداد حقیقی و اه فرآیندیک ارداری از    اگر   شد

 رواای  صیور    اه GARCHالگوی  ،مجموله اطاللا  مودود طی زمان ااشد، در ایم صور 

   :Chang and Lee, 2001; Tsay, 2010)شود    مطر  می8  و )4)

(4    |     (    ) 

                                                                                                                        
1. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) 
2. maximum likelihood 

3. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) 
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(8  
      ∑   ̂   

  ∑         

 

   

 

   

 

تنییا تیااعی از مرایع     ، ییه  GARCH) یافتیه  اتورگرسیو تعمیممدط واریایس یاهمسایی شرطی 

هیم ادی ای    ،اییم میدط   در خود، ا که تااع واریایس شیرطی تیأخیری آییاسیت     ةپسمایدهای گذشت

 ، 8  و )4) رواای  شیوید  در   هم سته و هم اد ای میایگیم متورک در معادله واریایس ظاهر میخود

   معرف اثر سرایت شوک و اردار    ،  خطا در دوره  ءد اردار    ،  واریایس در دوره اردار    

اااا، » مدط 1از یو  چندمتغیره GARCHهای    یکی از ایوا  مدطاستمعرف اثر سرایت یوسان اردار 

در   Engle and Kroner, 1995) است که اولیم اار توس  ایگل و کرویر «2ایگل، کرافت و کرویر

هیای چنید    ها و شیوک  زمان ارت اطا  ایم یوسان هم و قاا یت اررسی معرفی شد  6) قالب رااطة

 . Mishra et al , 2007) دارداز متغیرها را  مجموله

(6                   
           

از و  ایوده توقییق حاضیر    ةاا ماهیت مسیئ   مناسب یظریسازگاری  دارای یک ایم روش

 اسیتان همیدان   زمینیی  سیباررسی و تو یل سرایت یوسان در سطو  مخت ف اازار  ، ارایرو ایم

ودیود اثیر وارییایس یاهمسیایی ایرای       ااتیدا  ، اایید ایدیم منظیور    ه اسیت مورد استفاده قرار گرفت

   ایا  Engle and Kroner, 1995; Alipour et al., 2018د )شیو تأییید  اسیتفاده   متغیرهای مورد

قیمیت سیر م رلیه،     مشیتمل ایر   زمینیی  سیبمخت ف اازار  ی در سه سطحتوده اه متغیرهای قیمت

از میاتریس  اسیت  ل یار       ة حاضیر، مطالعی فروشیی، در   فروشیی و قیمیت خیرده    قیمت لمده

توان دوم میاتریس ضیرایب و میی ان     A  ماتریس  در زمان     واریایس کوواریایس شرطی 

ییی  تیوان     کنید  میاتریس    وااستگی واریایس شرطی اه مجذور خطاهای گذشته را مواس ه میی 

سطح داری واریایس شرطی اه مقادیر گذشته وارییایس   یوااستگ دوم ماتریس ضرایب و می ان

در  اسیت  ظیر  ی میدط میورد   م ید  معیرف لیرض از     ماتریس  همچنیم، د کن گیری می را ایدازه

از متغیر لایدی  زمینی سیبمولوط منظور تو یل سرایت یوسان قیمت در اازار  اه ،حاضر مطالعة

                                                                                                                        
1. Multi Variety GARCH (MVGARCH) 

2. Baba, Engle, Kraft and Kroner (BEKK) 
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⁄      )   رااطة شکل  اه تغیییر یسی ی در میی ان قیمیت را یشیان       استفاده شد  متغیر لاییدی  (

میورد   هیای میرت   ایا تغیییر یوسیان متغیرهیای میالی        تو ییل و معموط، در تج یه طور اه و دهد می

    Tsay, 2010) گیرد استفاده قرار می

سیر م رلیه،     ایه قیمیت سری زمایی ماهاطاللا  شامل  ة حاضرمطالع ییاز اطاللا  مورد

ارای دوره زمایی فیروردیم سیاط   است که  زمینی سیبفروشی  فروشی و قیمت خرده قیمت لمده

 همیدان هیای سیازمان دییاد کشیاورزی اسیتان       ایا مرادعیه ایه آماریامیه     1315 فروردیمتا  1358

از  ،هیای میورد یییاز و ایرآورد میدط تلیویح خطیا        د  همچنیم، ارای ایجام آزمونشآوری  دمع

 استفاده شد   RATSاف ار  از یرم ،MVGARCHو ارای ارآورد مدط  EVIEW10اف ار  یرم

 

 نتایجوبحث

هیای زمیایی مودیود، ایسیتایی رویید       اه منظور کنکاش در رواا  قیمتی و سری یخست،

 ،یعنیی )اررسیی   میورد آزمون ایسیتایی سیه متغییر     یتایج شده، کهها در طوط زمان ارزیاای  قیمت

هیای   مطیااق یافتیه    آمده اسیت  1  در ددوط فروشی خردهو  یفروش لمدهم رله،  های سر قیمت

یافتییه در مییورد متغیرهییای قیمییت در اییازار  فییولر تعمیییم -صییفر آزمییون دیکییی یهفرضییمطالعییه، 

متغیرهای قیمت در هر سه سطح سر م رلیه،   ،یتیجه توان رد کرد و در را یمی همدان زمینی سیب

اررسیی   میورد های  ایستایی سری ،  اا ایم حاطییستندفروشی در سطح ایستا  فروشی و خرده لمده

 شد  تأیید ری گی پس از یک مرت ه تفاضل

 زمانیقيمتیهایسریADFنتایجآزمونریشهواحد-1جدول

 متغير
آمارهآزمون

)درسطح(

آمارهآزمون

(تفاضل)بایک
*ارزشبحرانی



 LF  28/2- 77/10- 47/3- I(1))زمینی  لگاریتم قیمت سر م رله سیب
 LW  48/2- 41/1- 48/3- I(1))زمینی  فروشی سیب لگاریتم قیمت لمده
 LR  66/1- 13/1- 47/3- I(1))زمینی  فروشی سیب لگاریتم قیمت خرده

  پژوهشهای  مأخذ: یافته  *  در سطح یک درصد 
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و یی  ودود هر ییو  همگراییی در رواای      ا ندمد اررسی ودود رواا   ارایهمچنیم، 

 1های آزمون اثیر  آمارهاساس  یوهایسون ار دمعی هم، آزمون زمینی سیبقیمتی مودود در اازار 

  ده است آم 2آزمون در ددوط  یتایج ه، کهایجام شد 9و آزمون حداکثر مقدار ویژه
بهروشیوهانسونزمينیسيبدربازارهاقيمتجمعیهمنتایجآزمون-2جدول

آزمونحداکثرمقدارویژهآزموناثر 

مقداربحرانیآزمونآمارهمقداربحرانیآمارهآزمون  فرضيه  فرضيه

        87/37 11/38 61/24 21/22 

        55/28 26/20 36/16 51/18 

        81/3 16/1 81/3 16/1 

 های پژوهش  مأخذ: یافته

اییم   دمعی هماردار  دوحداکثر  ،درصد پنجمطالعه، در سطح اورایی های  ار اساس یافته

 دمعیی  هیم   ار ایم اساس، ایردار  استمشاهده قاال همدان  زمینی سیبمتغیرهای قیمت در اازار 

ایرای   زمینیی  سییب شده و یا همیان رااطیه تعیادلی ا ندمید  یسی ت ایه قیمیت سیر م رلیه            یرماط

   قاال ارائه خواهد اود:7رااطه ) صور  یادشده اهمتغیرهای 

(7      12/1     ⏟      

( 24/0 )

 16/2     ⏟      

( 22/0 )

 

ارائیه   اسیتان همیدان   زمینیی  سییب قیمتی را در اازار مولوط  ا ندمد پویایی  ،ایم رااطه

که تمامی تعدیال  مورد ایتظیار در ایازار اییم مولیوط اتفیا        هنگامی سخم، دهد  اه دیگر می

اررسیی   کنند  متناسب اا یکدیگر تغییر می در سه سطح اازار متغیرهای قیمت ،، در ا ندمد افتد

آزمیون ل ییت    از طرییق گذاری و یی  رواا  ل یت قیمتی در سطو  مخت یف ایازار ییی     مسیر اثر

ای  ل ییت دوطرفیه   ،ده است  ار اساس ایم یتیایج آم 3آن در ددوط  جییتا ه، کهگریجر ایجام شد

لامیل   زمینی سیبسر م رله قیمت  ارای یمویه،  ودود داردی سطو  اازار  ها در ک یه ایم قیمت

 تشیخیص داده شید و اییم در حیالی     فروشیی  خردهی و فروش لمدهگیری قیمت در سطو   شکل
                                                                                                                        
1. trace test  

2. maximum eigenvalue test  
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اسیت  در   فروشیی  خیرده ی و فروشی  لمیده های  ثر از قیمت  متأییسر م رله ست که خود قیمت ا

سطو  اازار  و یی  رواا  ل ی و مع ولی آن اا سایر فروشی خردهی و فروش لمدههای  مورد قیمت

 شد تأیید طرفه کشف و اه لواظ آماری دو همة رواا یی  
زمينینتایجآزمونعليتگرنجردرميانسطوحمختلفقيمتدربازارسيب-3جدول

آمارهوالدفرضيهصفر

  :زمینی سیبقیمت سر م رله 

 14/7 *** ییست زمینی  سیب م رلهفروشی ل ت گریجری قیمت سر  قیمت خرده

 30/5 *** ییست زمینی  سیبفروشی ل ت گریجری قیمت سر م رله  قیمت لمده

  :زمینی سیبفروشی  قیمت لمده

 76/3 ** ییست زمینی  سیبفروشی  قیمت سر م رله ل ت گریجری قیمت لمده

 81/3 ** ییست زمینی  سیبفروشی  فروشی ل ت گریجری قیمت لمده قیمت خرده

  :زمینی سیبفروشی  قیمت خرده

 45/7 *** ییست زمینی  سیبفروشی  قیمت سر م رله ل ت گریجری قیمت خرده

 77/3 *** ییست زمینی  سیبفروشی  فروشی ل ت گریجری قیمت خرده قیمت لمده

 در سطح یک درصددار  معنی***  در سطح پنج درصددار  معنی** 

 های پژوهش  مأخذ: یافته

صیور    VECMمد  قیمتی اا استفاده از مدط  رواا  کوتاه ، ارزیاای و ارآورددر ادامه

ضیریب تلیویح    ،شیود  که مالحظه میی  گویه همان آمده است  4گرفته، که یتایج آن در ددوط 

دار اسیت  مطیااق    معنیی  زمینیی  سییب ایازار  زیجییرة  ها در هر سه اخش  ارای قیمت  ECM)خطا 

تر از یک ااشد، سیستم در  وچکمنفی و قدر مط ق آن ک ECMدر صورتی که ضریب  ،تعریف

اررسیی تعیادط    ایرای  ECMضیریب   ،  اا اییم توصییف  رود پیش میتعادط  سمت مد  اه کوتاه

اگر همچنیم، ار اازار قاال کارارد و تو یل است   )شوک  ای تکایه در شرای  وقو  مد  کوتاه

لیدم تعیادط    ،میاه  8/8زمیان   پیس از گذشیت مید     ،های سر م رله وارد شود ای اه قیمت تکایه

داد شیوکی در  در صور  رخ، اف ون ار ایمشود   ایجادشده اه سمت تعادط ا ندمد  تعدیل می
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 7/6و  1/2 ، پیس از طیی مید  زمیان    ترتیب یی  اه فروشی خردهی و فروش لمدهدو سطح اازاری 

 د شو ها اه سمت تعادط ا ندمد  تعدیل می ایم لدم تعادط ،ماه
زمينیسيبهادربازارميانقيمتVECMمدتمدلنتایجبرآوردرابطهکوتاه-4جدول

               متغير

    
** 15/0- *** 47/0- ** 18/0- 

       
* 35/0- * 05/0 *16/0 

       
* 63/0 ** 23/0 * 22/0 

       02/0 * 07/0 ** 24/0 

𝜇 006/0 007/0 006/0 

  در سطح یک درصددار  معنی***  در سطح پنج درصددار  معنی**  در سطح ده درصددار  معنی*  

 های پژوهش  مأخذ: یافته

مد ، متغیر  یاظر ار ایم واقعیت است که در کوتاههمچنیم،  ،4شده در ددوط  یتایج ارائه

خواهید  قیمت در اازار سر م رله ایم مولیوط   مودب کاهشاا وقفه تغییرا  قیمت سر م رله 

در ییک دوره، در دوره   زمینیی  سییب اا اف ایش قیمت سیر م رلیه    ،مد    اناارایم، در کوتاهشد

 در ییک دوره  زمینیی  سییب ، اف ایش قیمت سر م رله همچنیمیااد   قیمت آن کاهش می ،اعدی

اف ایش قیمیت   لالوه ار ایم،شت  فروشی آن خواهد دا ار قیمت لمده دار معنیمث ت و  تأثیریی  

فروشیی اییم    قیمیت خیرده   افی ایش مید  االیث    در یک دوره در کوتیاه  زمینی سیبسر م رله 

ایازار   زمینیة خیوای دو یتیجیه را در    آمیده ایه   دسیت  ایه یتیایج  شیود    مولوط در دوره اعیدی میی  

الگیوی   از تیاای یکه رفتار تولیدی کشاورزان اازیکی آ :دهد استان همدان اازتاب می زمینی سیب

توایید یاشیی    که خود می)که اف ایش قیمت سر م رله در یک دوره لرضة تارلنک وتی است، چرا

اعیدی  دورة در کیاهش قیمیت    ،ییاییت در مودیب افی ایش تولیید و لرضیه و       از افت تولید ااشد

 تیأمیم زیجییرة  ایازاری و  شی کة   گییییافت  ارلنک وتی در تولید یشایگر توسعهتپدیدة شود  ودود  می

ة ودیود اریامی   خایه در حید یییاز و ییی    ایم مولوط است، چراکیه در صیور  ودیود ای یار و سیرد     

در دوران اف ایش لرضه کاهش قیمیت را   آمده دست اهارای صادرا  ایم مولوط، مازاد  مشخلی
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یکیه  ؛ و دیگیر آ  Mosavi-Bahar, 2018) شده استتأیید تر یی   ایم مط ب پیش  کند میحاصل ی

سیر  و ایا افی ایش قیمیت     است کشش کممد   در کوتاه زمینی سیبرسد که تقاضای  اه یظر می

یااید و   میی یکیاهش  چنیدان  در یک دوره، تقاضای ک ی آن در دوره اعد ی ایم مولوط  م رله

ال تیه اییم یتیایج      هم اف ایشیی خواهید ایود    فروشی خردهی و فروش لمدهتعدیل قیمت  ،درییایت

از قییدر  کییافی اییرای اثرگییذاری مث ییت اییر  کییار زمینییی سیییبکشییاورزان  ارخییورداریایییایگر 

 عییت  ت تارلنک وتیدر تولید از رفتار  ،که اگر چنیم اود، چراییستهای اازار ایم مولوط  قیمت

اودن ایم مولوط ایایگر ودود قدر  تغیییر قیمیت در سیایر     کشش کم ،اا ایم حاط  کردید یمی

 یتو ی ی تیوان   میی ان و خیرده فروشیان اییم مولیوط اسیت       فروشی  لمیده لناصر اازار مشتمل ار 

تقاضیای   ده،آمی  دسیت  اهمطااق اا یتایج   ارائه کردزمینی سیبفروشی  پیرامون قیمت لمده متفاو 

اسیت؛ چراکیه ایا افی ایش قیمیت       کشیش  کیم فروشیان اییم مولیوط ییی       از لمیده  زمینیی  سیب

قیمیت   ایر  یااید و  میی  افی ایش د فروشیی در دوره اعی   مد ، قیمیت لمیده   فروشی در کوتاه لمده

هیا   سکان راه یری قیمیت   که رسد یظر می رو، اه   ازایمگذاشتخواهد  تأثیر فروشی آن یی  خرده

ی و فروشیی لمیده اخیش   ،یعنییی)همیدان در دسیت همیییم اخیش از ایازار      زمینییی سییب در ایازار  

فروشی و سیر م رلیه اییم     تقاضای لمده اودن کشش کم ااید ،ادون تردید ااشد   انفروش لمده

ضیروری ایودن آن در سی د ملیرفی      ،رو از اییم و ودود مولوال  رقییب  لدم مولوط را در 

ل یت افی ایش قیمیت میواد غیذایی در ایازار        ، ایه های اخییر  که ال ته در ساط کردخایوار ارزیاای 

خیایوار اهمییت    غیذایی میورد یییاز    میواد  تیأمیم  ایرای  زمینیی  سیبضرور  استفاده از مولوط 

اودن تقاضای  کشش کم مؤیدتأمطالعا  دیگر در ایم زمینه یی  های  یافته است  یافته ی یی ایشتر

 یم زمینییه اسییتهمییدر ا  پیشیییم کییه ال تییه همراسییتا اییا مطالعیی  ،اسییت زمینییی سیییبمولییوط 

(Fakhfouri, 2019    

در  زمینیی  سییب فروشیی   یتایج ایایگر ایم واقعیت است که اف ایش قیمت خردههمچنیم، 

، که ایار  اعد یخواهد شددورة کاهش قیمت آن در  ،رو از ایمیک دوره مودب کاهش تقاضا و 

افی ایش   ،کند  لیالوه ایر اییم    اودن تقاضای ملرفی ایم مولوط را تدالی می کشش کما دیگر
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صیور    ایه  ولیی  ؛ار قیمت سیر م رلیه آن یخواهید داشیت     دار معنیی تأثیر فروشی خردهقیمت 

کیه  هر لیام ی   ،اا ایم توصیفشود   فروشی ایم مولوط می  االث اف ایش قیمت لمده ،مستقیم

ی را افی ایش داده  فروش لمدهقیمت  یخست،شود،  زمینی سیبفروشی  االث اف ایش قیمت خرده

افی ایش قیمیت   انیاارایم،  اییدکی قاایل تعیدیل خواهید ایود       سیر م رلیه   قیمیت   ،و از ایم مسییر 

داری ایرای کشیاورزان    معنیی  لاییدی صیور  مسیتقیم    ایه  فروشیی  خیرده در سیطح   زمینیی  سیب

 صیرفا  تولیدکنندگان  اف ایش درآمد ،رو از ایمیخواهد داشت و در پی تولیدکننده ایم مولوط 

   خواهد اود تلورقاال فروشی ایم مولوط  اف ایش قیمت لمده از طریق

)دیدوط   فروشیی  خردهاز سر م رله تا  زمینی سیباازار زیجیرة در ادامه، تو یل ایتقاط قیمت در 

    Johansen and Juselius, 1994) ارائه شده است و دوسی یوس  اا استفاده از روش یوهایسون 8
 زمينیانتقالقيمتدربازارسيب-5جدول

والدآمارهنهاییتأثيرفرضيهصفر

   زمینی: قیمت سر م رله سیب

 01/0 01/0 شود  منتقل می زمینی فروشی اه قیمت سر م رله سیب تغییرا  قیمت خرده

 07/1 38/0 شود  منتقل می زمینی فروشی اه قیمت سر م رله سیب تغییرا  قیمت لمده

   زمینی: فروشی سیب قیمت لمده

 37/6 *** 48/0 شود  منتقل می زمینی فروشی سیب لمدهتغییرا  قیمت سر م رله اه قیمت 

 1/2 ** -1/0 شود  منتقل می زمینی فروشی سیب فروشی اه قیمت لمده تغییرا  قیمت خرده

   زمینی: فروشی سیب قیمت خرده

 16/0 12/0 شود  منتقل می زمینی فروشی سیب تغییرا  قیمت سر م رله اه قیمت خرده

 71/2 ** 17/0 شود  منتقل می زمینی فروشی سیب فروشی اه قیمت خرده لمدهتغییرا  قیمت 

 در سطح ده درصددار  معنی***  در سطح پنج درصددار  معنی**  

 های پژوهش  مأخذ: یافته

زمینی از دو مسیر اص ی در حاط وقیو    های تو یل، ایتقاط قیمت در اازار سیب مطااق اا یافته

 قاایل مشیاهده اسیت     فروشیی  خیرده  م ید  یک مسیر اا شرو  از سر م رله و ییک مسییر ایا     ؛است

مودیب  سر م رلیه  ایتقاط قیمت از سر م رله ادیم صور  است که ااتدا تغییرا  قیمت  سازوکار
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تیأثیر   فروشیی  خردهقیمت  ار ی است کهفروش لمدهایم  ،شود و سپس ی میفروش لمدهتغییر قیمت 

هیای قیمتیی از ایازار     تکاییه سیر م رلیه، ل یور     م ید  ، مسییر ایتقیاط قیمیت از    رو ایماز و  گذارد می

  مسییر دیگیر   شیده اسیت  اه تلیویر کشییده    2ی است  مسیرهای ایتقاط قیمت در شکل فروش لمده

 اسیت؛  فروشیی  خیرده  م ید  ایتقاط قیمت اا  استان همدان زمینی سیبهای قیمتی در اازار  تکایهایتقاط 

که خیود از طیرف    فروشی خردهوارده اه اازار  )تکایه  گویه است که شوک لمل هم ایم سازوکار

 تیأثیر  د و اازار سیر م رلیه  گذار می تأثیری فروش لمدهاازار  ار صرفا  ،تقاضای ییایی مولوط است

سیر   م ید  شده )ایتقیاط ایا    هر دو ساختار ایتقاط قیمت مشاهدهدر  سخم،پذیرد  اه دیگر میی دار معنی

ان هستند که یاقل قیمیت در سیطو    فروش لمدهی و فروش لمده ، ایم اازار فروشی خردهم رله و یا 

    روید شمار می اهگذار اص ی در دریان اازار تأثیر ،رو از ایماازار و 

 

1مسير

 

2مسير

 استانهمدانزمينیسيبمسيرهایانتقالقيمتدربازار-2شكل
مسیر ایتقاط قیمت از م رله ایه   ،زمینی سیبرسایی مولوط اازارزیجیرة در  ،اه ایان دیگر

ی ایه  فروشی  لمیده و ییی    فروشیی  خیرده  م ید  های اف ایشیی قیمیت از    تکایهسطو  ااالتر است و 

 ایش قیمیت ارخیوردار   فی کشاورزان از لوایید ا   اا ایم توصیف، کنند کشاورزان ایتقاط پیدا یمی

مولیوط   انفروشی  لمدهآور و سود فرد ایتقاط قیمت دایگاه منولراهیم یو  ا اار دیگر،شوید   یمی

را ایه اخیش   سیر م رلیه   راحتیی افی ایش قیمیت     ان ایه فروشی  لمیده کنید، چراکیه    را یادآوری میی 

ولی در صیور  افی ایش قیمیت در اخیش      ،کنند کنندگان ییایی منتقل می و ملرف فروشی خرده

 آنل ت اص ی  همچنان طالب پاییم یگه داشتم قیمت خرید خود از کشاورز هستند  ،فروشی خرده

ایودن تقاضیای    کشیش  کیم تر یی  تشریح شد و آن  در همان واقعیتی است که پیش ،یی  ادون شک

فروشی خرده عمده فروشی سر مزرعه  

 فروشی عمده فروشی خرده
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پذیر اودن ایم مولوط یی  لامل دیگیری اسیت کیه    ، فسادار ایم اف وناست   زمینی سیبمولوط 

ان کیه خیود   فروش لمدهرسایی ایم مولوط دست ااال و ااتکار لمل را در اختیار اازار سازوکاردر 

پذیر تر در خلیوب مولیوال  فسیاد      ایم یافته پیشدهد قرار می ،داران یی  هستند سردخایه اکثرا 

   Ahumada and Villalobos, 2012) شده استتأیید یی   نتوس  سایر موققا

حاضیر اسیت  ایدیم     مطالعیة تعییم سرایت یوسان قیمت در ایم اازار یی  از دیگر اهداف 

اییره       و روش تخمییم          منظور و ال ته مطااق اا شیر  روش توقییق، از میدط    

شیمار   ایه  افتیه ی میتعم یشرط ایسیوار یها د و خایواده مدط     مدط که  از آیجا گرفته شد 

   دشوتأیید استفاده  مورد یرهایمتغ ییاهمسان ارا ایسیودود اثر وار داای د،یآ یم
زمينینتایجآزمونليونگباکسبرایعایدیقيمتدربازارسيب-6جدول

 فروشیقيمتخرده فروشیقيمتعمده قيمتسرمزرعه 

 Q P-ValueآمارهP-ValueQآماره Q P-Valueآماره وقفه

1 38/121 000/0 61/124 000/0 73/125 000/0 

2 21/222 000/0 78/225 000/0 31/243 000/0 

3 61/300 000/0 27/314 000/0 54/344 000/0 

4 16/381 000/0 1/352 000/0 46/432 000/0 

8 25/408 000/0 71/435 000/0 67/805 000/0 

6 04/441 000/0 73/458 000/0 81/876 000/0 

7 47/461 000/0 31/828 000/0 66/636 000/0 

5 12/412 000/0 28/881 000/0 74/611 000/0 

1 2/814 000/0 46/851 000/0 21/743 000/0 

10 11/834 000/0 84/615 000/0 18/712 000/0 

 های پژوهش  مأخذ: یافته

وقفیه   36ایا   ااکس ویگیل آزمون لدم خودهم ستگی ،حاضر مطالعةدر  ،اه همیم منظور

فرض صیفر  ده است  آم 6در ددوط وقفه  دهاا رلایت اختلار ارای  نآیتایج  ه، کهایجام پذیرفت

یتایج حاکی از ودود یاهمسایی واریایس و خودهم ستگی آزمون ی ود خودهم ستگی است؛ ایم 

یتایج مراوط ایه سیرایت    ،ی اوث در ادامهاناارایم، ها در سه سطح مورد ارزیاای اود   ن قیمتیام
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 استان همدان مواسی ه و گی ارش شیده اسیت      زمینی سیبیوسان قیمت در سطو  مخت ف اازار 

 رسید   یظیر میی   ، اشاره اه چند یکته ضیروری ایه  7شده در ددوط  ارای توضیح و تع یر یتایج ارائه

 ییا  داری یمعنی کیه   گفیت  ، اایداست مدط م د معرف لرض از که    ااتدا در خلوب ضرایب

اییایگر مقیادیر      اییم ارقیام صیرفا    مشخص ییدارد  ییرتع  اه لواظ اقتلادی آییا داری یمعن لدم

   استها در مدط تخمینی  متوس  داده
همدانزمينیبازارسيبسطوحمختلفسرایتنوسانقيمتدر-7جدول

 P-Valuetآماره خطایاستاندارد ضریب متغير

C(R,R) 05/0 001/0 28/1 000/0 

C(W,R) 05/0 005/0 11/1 000/0 

C(W,W) 02/0 003/0 27/8 000/0 

C(F,R) 08/0 007/0 60/6 000/0 

C(F,W) 01/0 007/0 38/1 175/0 

C(F,F) 04/0 003/0 01/13 000/0 

A(R,R) 48/0 136/0 21/3 001/0 

A(R,W) -43/0 120/0 -61/3 000/0 

A(R,F) -36/0 012/0 -13/0 420/0 

A(W,R) -11/1 240/0 -60/4 000/0 

A(W,W) 42/0 217/0 18/1 082/0 

A(W,F) 05/0 166/0 80/0 620/0 

A(F,R) 32/0 218/0 05/1 271/0 

A(F,W) -30/0 271/0 -12/1 263/0 

A(F,F) 14/0 114/0 70/0 451/0 

B(R,R) -17/0 161/0 -04/1 300/0 

B(R,W) -13/0 141/0 -18/0 341/0 

B(R,F) -10/0 141/0 -65/0 411/0 

B(W,R) 02/0 103/0 02/0 158/0 

B(W,W) -02/0 521/0 -03/0 171/0 

B(W,F) 03/0 534/0 03/0 173/0 
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 P-Valuetآماره خطایاستاندارد ضریب متغير

B(F,R) 21/0 127/1 26/0 717/0 

B(F,W) 25/0 031/1 27/0 757/0 

B(F,F) 10/0 045/1 01/0 126/0 

D(R,R) -41/0 261/0 -81/1 132/0 

D(R,W) -43/0 234/0 -52/1 061/0 

D(R,F) -32/0 155/0 -72/0 356/0 

D(W,R) -81/1 443/0 -41/3 001/0 

D(W,W) -24/1 367/0 -31/3 001/0 

D(W,F) -84/0 267/0 -03/2 042/0 

D(F,R) 04/2 445/0 88/4 000/0 

D(F,W) 86/1 424/0 67/3 000/0 

D(F,F) 70/0 304/0 30/2 021/0 

 های پژوهش  مأخذ: یافته

ییی  مشیاهده   دیگیر  سیه میاتریس    ، لالوه ار ضرایب مودود در میاتریس   ،7 در ددوط

 هیای  میاتریس  ةهمی در تشریح خواهنید شید     کدامشود که اه اختلار ضرایب مودود در هر  می

و  هیا  قیمتاثر سایر  ةدهند قطری یشاناثر خودی و لناصر غیر ةدهند ضرایب، لناصر قطری یشان

و  (   ) یب اداری ضیر  معنی ارای یمویه، است  یوسانسرایت داری ضرایب معرف اثر  معنی

 یهیا  یوسیان در دوره ق یل ایر    فروشی خردههای وارده ار اازار  تکایهدهند که  یشان می (   ) 

از ایازار   تکاییه  سیرایت ، اثیر  سخم اه دیگرو ار لکس   اثرگذار است یفروش لمدهداری اازار 

زمان حاط در  یها یوسانودود دارد و و ارلکس  زمینی سیبی فروش لمدهاه اازار  فروشی خرده

اییم    دیی ریپذ تیأثیر میی  ایه شیکل متقاایل     خیود  ةگذشت تکایةاز  زمینی سیباازار ایم دو ح قه از 

، ییسیت تأیید قاال  فروشی خردهداری قیمت سر م رله از قیمت  یها یوسانارت اط در خلوب 

ق ییل اییازار دورة هییای  تکایییه  اییا ایییم توضیییح، یشییدتأیییید  (   ) ضییریب داری  معنیییکییه چرا

 تیأثیر داری ایم ح قه از اازار تویت   یها یوسانو  ییستقاال سرایت اه سر م رله  فروشی خرده

ییی  ایه     لناصر مودود در ماتریس  اقیة  یخواهد اود فروشی خردهاازار  گذشتةدورة های  تکایه
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مشیاهده   ، 7  و )8شیده در دیداوط )   یتیایج ارائیه  اهند اود  ایا مقایسیه   طریق مشااه قاال ت ییم خو

در سطو  مخت ف ایازار   تکایهمیان لدم ایتقاط قیمت و لدم سرایت  ی مستقیمکه ارت اط شود می

دهد که در هر دو سطوی از ایازار اییم    یشان می مطالعة حاضر، یتایج سخم ودود دارد  اه دیگر

ن دو سطح ییی  دور از ایتظیار خواهید    هما ، اف ایش یوسان دررخ یدهدمولوط که ایتقاط قیمت 

یک ح قیه از ایازار ایر یوسیان دیاری       ةگذشت یها یوساناثر   ضرایب مودود در ماتریس اود  

کیه   دهید  ییشیان می   (   ) ضیریب   داری معنی، لدم ارای یمویه،کند   دیگر را ارائه می ةح ق

را تویت تیأثیر    یفروشی  لمیده داری ایازار   یها یوساندر گذشته،  فروشی خردهاازار  یها یوسان

 یفروشی  لمیده ایه ایازار    فروشیی  خیرده از ایازار   ها یوسان سرایتاثر  ،دهد؛ اه ایان دیگر مییقرار 

اثیر   فروشیی  خردهاازار  ةگذشت یها یوساناز  یفروش لمدهداری اازار  یها یوساندارد و یودود 

یتقاط یوسان قیمت را دم ال ،در مجمو  ، شود، ضرایب ماتریس  می چنایچه مشاهده  پذیرد میی

 است  کردهارائه  زمینی سیباازار  ةگای ایم سطو  سه

پس  ها یوسانمعموال   تر، ساده ایانکند  اه  ها را تو یل میتکایه تأثیراثر تقارن   ماتریس 

مث یت   کشو کیاه همان ایدازه پس از  ها یوسانیس ت اه تواید  می یمنف )تکایه  کشو کیاز 

هیای مث یت و    ارای یشان دادن اثرا  یامتقیارن شیوک     ماتریس ،اا ایم توصیف متفاو  ااشد 

اثرپیذیری   کیه  دهد یشان می D(R,W)داری ضریب  ، معنیارای یمویه،  شدمنفی در مدط لواظ 

آیچیه در   ،یعنیی ) فروشیی  خردههای گذشته اازار  ی از شوکفروش لمدهداری اازار  یها یوسان

های مث ت و منفی اه یک  یامتقارن است و اثرپذیری از شوک صور    اهتشریح شد،  ماتریس 

های شوک ار یوسان یی  لدم تقارن و یکسیان ی یودن اثیر     در مورد سایر اثرگذاریایدازه ییست  

قاال مشاهده اسیت  اییم   ها  های مث ت و منفی ار یوسان چه در اازار خودی و چه ایم اازار شوک

 ،قااییل اسییتن اط اسییت  اییه ایییان دیگییر  اکثییر ضییرایب مییاتریس در   ییا یتقر داری معنیییمییورد از 

میدان ایه سیایر اازارهیا و ال تیه      اسیتان ه  زمینیی  سیبهای مخت ف اازار  های وارده ار ح قه شوک

 متقارن قاال ایتقاط است صور  یا اه
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گيریوپيشنهادهانتيجه

ایازاری  زیجییرة  حاضر اا هدف تو یل و اررسی سرایت یوسان و ایتقاط قیمت در  مطالعة

از اطاللیا  و آمیار   ری ی و ایجیام شید  ایدیم منظیور،      استان همدان طر  زمینی سیبمولوط 

فروشیی اسیتفاده شید      فروشیی و خیرده   های سر م رله، لمده ایه ا ندمد  قیمتسری زمایی ماه

زیجییرة  مخت یف  هیا در سیطو     قیمت میانیتایج گواه ار ایم مدلاست که یک تعادط ا ندمد  

ایازار در ا ندمید  متناسیب ایا یکیدیگر تغیییر        ةگایی  ها در سیطو  سیه   اازار ودود دارد و قیمت

ایه سیایر سیطو  اسیت و     سر م رلیه  از  ا ندمد مسیر ایتقاط قیمت در حاط، همیم  درکنند   می

 ،صور  یامتقارن اه سطو  ااالتر قاال ایتقاط است  اه ایان دیگر اهسر م رله تغییرا  قیمتی  ةک ی

و  فروشیی  خیرده  ةی اه ح قفروش لمده مسیرصور  اف ایش قیمت سر م رله، ایم اف ایش از  در

اییم ایتقیاط    ،ولیی در میورد کیاهش قیمیت     ،ییایی قاال ایتقیاط اسیت   کنندة ، اه ملرفرو از ایم

ی اسیت و  فروشی  لمدهاه  فروشی خردهاز مسیر دیگر ایتقاط قیمت همچنیم، یشد  تأیید و  همشاهد

 فروشیی  خیرده  ةایا ح قی   زمینیی  سیبارت اط کشاورزان و تولید کنندگان  ،در ایم اازار ،رو از ایم

، ایازار  پیژوهش حاضیر  هیای   یافتیه  ار پایة اناارایم،ی مسدود شده است  فروش لمدهح قة توس  

اسیت   فروشیایی  و لمیده  یفروش لمدهح قة پوشش و کنترط کامل  زیراستان همدان  زمینی سیب

 ،رو از اییم افی ایش تقاضیا و    ،تیر  اه ایان ساده داران یی  هستند  داران وسردخایهای ار که خود اکثرا 

شود و کاهش قیمت یی   کننده متضرر می و ملرفاازار متج ی  ةقیمت در اف ایش حاشیاف ایش 

 لنیوان  ایه ویژگی را  چیار حاضر پژوهش مشاهدا  میدایی و یتایج سیم تولیدکننده خواهد اود 

ماهییت مولیوط    ،اوط ویژگیی  :اسیت  کیرده ارائه  زمینی سیبامل ایجاد ایم ساختار در اازار ول

همیواره در   ،ادون تردیدکه مولولی ضروری و دارای کشش تقاضای پاییم است   زمینی سیب

 همییم مسیئ ه   ؛کاالی ضروری است و یه خریدار آن ةاازار ااتکار لمل و قدر  اازار اا فروشند

همیدان در دسیت اخیش     زمینیی  سییب هیا در ایازار    سیکان راه یری قیمیت    کیه شیود   می مودب

کیه   زمینیی اسیت   ، فسیادپذیری مولیوط سییب     ویژگی دومدااشان فروش لمدهی و فروش لمده

ییی  ااتکیار لمیل را در     و همیم مسئ ه شود ی میفروش لمدهاالث ایجاد ساختار قدر  در اخش 
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 ایاال  و ویژگیی سیوم،   دهید  لامیل زیرانیایی    قرار میان مالک ای ار و سردخایه فروش لمدهاختیار 

مولوط  یگیداری ارای ایدک کال دیظرفیت  ،رو از ایماحداث ای ار و سردخایه و ه ینة اودن 

هیای   است که خود زیرانای ایجاد ایولار در ایم اخیش اسیت  مطالعیا  و اررسیی     زمینی سیب

سیردخایه و ای یار سیرد ایا داشیتم ظرفیتیی ی دییک ایه          35کیه   ردمیدایی یشان از ایم واقعییت دا 

را ار لیده دارید  ایم  زمینی سیبکار ذخیره و ای ارداری مولوط  همدان تم در استان 101580

اا اف ایش  ،گوی ییاز تولید استان ااشد  ادون تردید الیت کمتر از می ایی است که دوابسطح فع

امکیان کیاهش قیدر      زمینیی  سیبیافته اه مولوط  تخلیصها و ای ارهای سرد  خایهدتعداد سر

 لامیل ییا ویژگیی    اازار ودود خواهید داشیت   کارآیی اف ایش  ،رو از ایمایولاری ایم گروه و 

ای مدون و مشخص  لدم ودود اریامه زمینی، مولوط سیب اازارنجیرة کارآییایجاد یا در چیارم

ان را در موضیع  فروشی  لمدهکه کشاورزان را در موضع لمل تارلنک وتی و  صادرا  است ارای

صادرا  از ایم استان اه کشورهای مخت ف از دم ه لرا  و  ،هرچند ؛کرده استت یایولار تث 

پذیرد، ولی ایم صادرا  در حجم و سطوی ییسیت کیه اتوایید     روسیه و حتی افغایستان ایجام می

 ی سو  دهد  فروش لمدهیولار ساختار اازار را اه سمت کاهش ا

تواید مودب ای ود  میهای آتی  گذاری در سیاست یادشده ةلوامل چیارگای کردنلواظ 

که تولید ایم مولوط در اسیتان همیدان همیراه    ، چراااشد زمینی سیبوضعیت سودآوری تولید 

مودیب   زمینیه اتخیاذ سیاسیت مناسیب در اییم      ،رو از اییم و  اا استفاده از منااع آای فرآوان است

ایه سیود   یاکارآ ةارزشند و غییر قاایل دیایگ ینی هماینید آب در ییک زیجییر       یمن ع که شود می

 ایولاری م دط یشود 
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