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  چكيده

ذيري قيمت در يك سـطح  دهد، اثرپ را تحت تأثير قرار مييك كاال كنندگان    يكي از مسائل مهمي كه سطح رفاه توليدكنندگان، عوامل بازاريابي و مصرف           
 تعـداد   ، در تأمين نياز غـذايي خـانوار       گاوبه دليل اهميت گوشت     . آن كاال است  ) انتقال قيمت چگونگي  (بازار نسبت به تغييرات قيمت در سطوح ديگر بازار          

 مقالـه هـدف ايـن     بازار اين ماده غذايي،     كنندگان و توليدكنندگان از زياد بودن حاشيه          نارضايتي مصرف   توليدكنندگان اين محصول در كشور و      قابل توجه 
 و داريگـاو در گـاو زنـده      قيمـت ماهانـه  حاضر با استفاده از آمـار       مقاله در    . ايران است  گاوبررسي چگونگي انتقال قيمت بين سطوح مختلف بازار گوشت          

داري تا  گاو از   گاوا، چگونگي انتقال قيمت گوشت      كارگيري الگوي تصحيح خط      و به  1377-84هاي     در سال  گاوفروشي گوشت      در كشتارگاه و خرده    قيمت
 ايـران در  گـاو  كه انتقال قيمت در تمام سطوح بازار گوشت دادنتايج نشان . فروشي بررسي شد داري تا خردهگاوفروشي و از  كشتارگاه، از كشتارگاه تا خرده   

دهنـد كـه    هـاي انتقـال قيمـت نـشان مـي         كـشش . كشتارگاه نامتقارن اسـت   داري تا   گاوفروشي و از      داري تا خرده  گاومدت از     بلندمدت متقارن و در كوتاه    
كندي به سطوح بـاالتر       هاي قيمت، به     در حالي كه كاهش    شوند  فروشي منتقل مي    داري با شدت بيشتري به سطح خرده      گاو در   هزندگاو  هاي قيمت     افزايش

 محـصول  هشـد    بيـشتر از قيمـت تمـام       يكننـدگان ايـن كـاال قيمتـ         ، مصرف گاوگوشت   عدم تقارن در انتقال قيمت در بازار         هدر نتيج . يابند  بازار انتقال مي  
  . كنند پردازند و عوامل بازاريابي اين كاال از نوسانات قيمت، سود كسب مي مي

   
   گاوگوشت ايران،  ، تصيح خطاالگوي انتقال قيمت، :هاي كليدي واژه

 
       2   1   مقدمه 

ــعــواملييكــي از  ــاه توليدكنن ــابي و  كــه رف دگان، عوامــل بازاري
 اثرپذيري قيمـت    ،دهد را تحت تأثير قرار مي    يك كاال   كنندگان    مصرف

در يك سطح بازار نسبت بـه تغييـرات قيمـت در سـطوح ديگـر بـازار                  
ي انتقـال   بررسـ به همين دليل،    . است آن كاال )  انتقال قيمت  چگونگي(

صاددانان قيمت در بازار كاالهاي كشاورزي، مورد توجه بسياري از اقتـ          
هاي متعددي به بررسي اين موضوع اختصاص يافته          قرار گرفته و مقاله   

از كاال،   يك    در بازار  انتقال قيمت  ).15 و   13،  11،  9،  8،  6،  5،  4(است  
 به طـوري كـه سـاختارهاي غيررقـابتي و           پذيرد،  تأثير مي ساختار بازار   

نـدگان و   كن   مـصرف  و رفاه ها     انتقال قيمت  براستفاده از قدرت بازاري،     
  . گذارد اثر ميتوليدكنندگان 

در توليـد گوشـت قرمـز،       سـهم    درصـد    45گاو با بيش از     گوشت  
 بودن  كمبه دليل   . استكشور  قرمز   گوشت   هكنند   منبع تأمين  ترين  مهم

هـاي     نسبت بـه دام    سنگينهاي    ضريب تبديل علوفه به گوشت در دام      
ش گـاو و    ، حمايـت از پـرور     ين وابستگي كمتر به مراتع     و همچن  سبك
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ـ      و   هاي پرواربنـدي    گوساله در قالب طرح     خـدمات   هاصـالح نـژاد، ارائ
ريـزان زيـربخش      ، مورد توجه برنامه   ه كم دامپزشكي و تسهيالت با بهر    

 تعـداد  در   ي درصـد  16 بـه رشـد      هـا   جراي اين برنامه  ا. دام قرار گرفت  
 625از توليد گوشت قرمز  و افزايش 1370-83 هدر دور  كشور هايگاو

در همـين دوره، جمعيـت      . شده اسـت   هزار تن منجر     785به  هزار تن   
 92/0 بز و بزغالـه       و  درصد 71/0گوسفند و بره به طور متوسط ساالنه        

  ). 2(  رشد داشته استدرصد
با وجود اهميت گوشت گاو در تأمين امنيت غذايي افراد جامعـه و             

هـا در بـازار ايـن         درآمد توليدكنندگان بخش كشاورزي، برخي نارسايي     
هـاي    هاي توليد و تغيير هزينه      تغيير قيمت نهاده  . شود  اال مشاهده مي  ك

. هاي قيمتي را به دنبـال دارد        فراوري و بازاريابي در طول سال، نوسان      
كننـدگان و     هـاي توليدكننـدگان، فـراوري       هاي قيمتي، تـصميم     نوسان
ويـژه حاشـيه بـازار را تحـت تـأثير قـرار           كنندگان اين كاال، بـه      مصرف

دهـد    آمار شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور نـشان مـي          . دهد  مي
 ريـال   24830 حاشيه بازار هر كيلوگرم گوشت گـاو         1384كه در سال    

 ريـال   41400طور متوسط     كنندگان به   و در حالي كه مصرف     بوده است 
 40انـد، توليدكننـدگان       براي هر كيلوگرم گوشت گـاو پرداخـت كـرده         

زياد بـودن حاشـيه بـازار    . اند  كردهفروشي را دريافت درصد قيمت خرده  
كننـدگان و توليدكننـدگان       اين ماده غذايي، موجب نارضـايتي مـصرف       

  )علوم و صنايع كشاورزي(اقتصاد و توسعه كشاورزي  نشريه
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  . شده است
يكي از عواملي كه سـبب گـسترش حاشـيه بازاريـابي يـك كـاال          

ويـژه در مرحلـه فـراوري         بـه . هاسـت   شود، انتقال نامتقـارن قيمـت       مي
ابتي عمـل   كاالهاي كشاورزي، به طـور معمـول بـازار بـه شـكل رقـ              

كنندگان از قدرت بـازاري خـود بـراي كـسب سـود               كند و فراوري    نمي
جـود تعـداد محـدودي بنگـاه بـزرگ          و). 16(جوينـد     بيشتر، بهـره مـي    

هـاي حاصـل از مقيـاس،         علت صـرفه    كننده در يك صنعت، به      فراوري
كننـدگان و   اگـر ايـن منـافع بـين مـصرف      . كنـد   منافعي را ايجـاد مـي     

امـا اگـر    . يابـد   د، حاشيه بازاريابي كاهش مـي     توليدكنندگان تقسيم شو  
توانند تغييـرات     كنندگان از قدرت بازاري خود استفاده كنند، مي         فراوري

 كـاالي نهـايي      طور كامل و متقارن به قيمـت        قيمت كاالي اوليه را به    
  . منتقل نكنند

بر اساس آمار سازمان دامپزشكي كل كـشور و مركـز آمـار ايـران              
 واحـد اسـت و در   248هاي دام سنگين كشور      رگاه، تعداد كشتا  )1382(

همچنـين  .  گـاوداري وجـود دارد     5000مقابل هر كـشتارگاه، بـيش از        
هـاي موجـود      ظرفيت كشتارگاهي كشور، كم و بيش نـصف تعـداد دام          

است و اين ظرفيت محدود، از پراكنش متناسـبي در منـاطق مختلـف              
ظرفيـت   درصـد    84بـه طـوري كـه بـيش از          . كشور برخوردار نيـست   

هاي فارس، تهران، خوزسـتان، مازنـدران،         كشتارگاهي كشور در استان   
اصفهان، كرمان، مركزي، همدان و آذربايجـان غربـي قـرار دارنـد، در              

ها پـرورش      درصد گاو و گوساله كشور در اين استان        44حالي كه فقط    
هــاي كــشور، تعــداد گــاو و گوســاله  امــا در ســاير اســتان. يابنــد مــي

بسيار بيشتر از ظرفيـت كـشتارگاهي موجـود اسـت و در             يافته،    پرورش
 22هـا بـه       بلوچـستان تعـداد دام     و  ها مانند استان سيستان     برخي استان 

هـا و     فروشي  مقايسه تعداد عمده  . رسد  برابر ظرفيت كشتارگاهي نيز مي    
 300دهد كه در مقابـل هـر    هاي گوشت گاو نيز نشان مي   فروشي  خرده
ايـن توزيـع    . فروشـي وجـود دارد      مدهفروشي گوشت، فقط يك ع      خرده

ها و عوامل بازاريابي گوشت گـاو در نقـاط مختلـف              نامتوازن كشتارگاه 
كشور، وجود ساختار غيررقابتي را در صنعت فـراوري و بازاريـابي ايـن              

اين ساختار غيررقابتي و قدرت بازاري حاصـل از         . كند  كاال محتمل مي  
ر بـازار گوشـت گـاو       هـا د    آن، ممكن است بر چگونگي انتقـال قيمـت        

  . اثرگذار باشد
عدم تقارن در انتقال قيمت از يك سطح بازار به سـطح ديگـر آن               

هـاي    با تأثير بر حاشيه بازار، گاه سود قابل تـوجهي را نـصيب واسـطه              
كنندگان، بـر     كند و با كاهش رفاه توليدكنندگان و مصرف         بازاريابي مي 

بنابراين آگـاهي از ارتبـاط      . گذارد  كارايي سيستم بازاريابي اثر منفي مي     
 هم از نظر اقتـصادي       كنندگان،  هاي توليدكنندگان و مصرف     بين قيمت 

سؤال اصلي ايـن تحقيـق نيـز     . و هم از نظر سياسي حائز اهميت است       
بـا توجـه بـه سـؤال         .اسـت گوشت گاو    انتقال قيمت در بازار      چگونگي

ــه،  ــ ارزيــابي اثرپــذيري قيمــتتحقيــق، هــدف از ايــن مقال ي  پرداخت
 سـر     قيمـت  هـاي    و افـزايش   هـا    از كاهش  گان گوشت گاو  كنند  مصرف

 چگـونگي انتقـال قيمـت در سـاختار بـازار            باشد و   كاال مي  اين   همزرع
 . شود گوشت گاو ايران بررسي مي

  
  ها روشمواد و 

هاي زيادي بررسي شـده       هرچند انتقال نامتقارن قيمت در پژوهش     
يشتر مبناي تجربي دارد تـا      است، توضيح درباره علت بروز اين پديده ب       

شود، قـدرت بـازار از        در بين توضيحاتي كه در ادبيات ديده مي       . نظري
ها بيان شـده اسـت     قيمت تر افزايش ترين داليل براي انتقال قوي     مهم

تـر كـاهش      و يكي از داليـل مهـم بـراي انتقـال قـوي            ) 12 و   10،  7(
  ). 20( ها نيز فسادپذيري كاال اعالم شده است قيمت
ي از سؤاالت مهم در حوزه نظري انتقال قيمت اين اسـت كـه              يك

تـاكنون  . توان عدم تقـارن را آزمـود و آن را انـدازه گرفـت               چگونه مي 
هـاي    هاي متفاوتي براي آزمون انتقال نامتقارن قيمت در پژوهش            الگو

هاي موجود، تغييـرات قيمـت در      در همه الگو . گوناگون ارائه شده است   
.  معلول تغيير قيمت در سـطح ديگـري از آن اسـت            يك سطح از بازار،   

تـوان بـا سـه     هاي گذشته را مي كار گرفته شده در پژوهش      هاي به   الگو
اي   عنوان كلي الگوي هاك، الگـوي تـصحيح خطـا و الگـوي آسـتانه              

  . بندي كرد تقسيم
به طـور  براي بررسي چگونگي انتقال قيمت،     هايي كه       الگويكي از   
ي است  الگوي،  قرار گرفته  استفاده   موردگذشته  هاي     پژوهشگسترده در   

. ارائـه شـده اسـت     ) 1996 (1تاوبادل و فالبوش  -كرامون  كه توسط فون  
و ) 1999 (2تاوبـادل و لـوي    -كرامـون   رهيافت ايشان بعدها توسط فون    

 يك الگوي تصحيح خطا     آنها. تكامل يافت ) 1998(توبادل    كرامون  فون
 آزمون انتقـال نامتقـارن قيمـت    توان از آن براي پيشنهاد كردند كه مي   

  . انباشته استفاده كرد هاي قيمت هم ميان سري
براي برآورد الگوي تصحيح خطا و آزمـون انتقـال قيمتـي كـه بـا          

انباشـتگي    استفاده از اين الگو، قابل انجام است، نخست بايد رابطه هم          
ورد از آنجا كه در اين مقاله، برآ      ). 14(بين متغيرهاي الگو، برآورد گردد      

فروشي،   الگوهاي انتقال قيمت در بازار گوشت گاو از گاوداري به خرده          
فروشـي، مـورد نظـر        از گاوداري به كشتارگاه و از كشتارگاه بـه خـرده          

هـاي قيمـت در كـشتارگاه و          انباشـتگي بـين سـري       است، رابطـه هـم    
فروشي گوشـت گـاو بـا متغيرهـاي توضـيحي الگـو، بـه شـكل                   خرده

  :شود تصريح مي) 3(و ) 2(، )1(الگوهاي 

)1(     TBRFtBtBtB ECTPINFPRP ,210 +++= λλλ  

)2(                          TBRStBtB ECTSPRP ,10 ++= θθ  
)3        (TBSFtBtBtB ECTPINFPSP ,210 +++= τττ  

فروشي يـك كيلـوگرم گوشـت          قيمت خرده  tBRPدر اين روابط    
                                                 
1- v. Cramon-Taubadel & Fahlbusch 
2- Loy 



  25      الگوي انتقال قيمت در صنعت گوشت گاو ايران

 قيمت  tBSP گاوداري و     قيمت يك كيلوگرم گاو زنده در      tBFPگاو،  
محاسـبات معاونـت امـور      . يك كيلوگرم گوشت گاو در كشتارگاه است      

هاي توليد يك كيلوگرم گوشت       دام وزارت جهاد كشاورزي براي هزينه     
اي   دهد كه بيشترين سهم هزينه       نشان مي  1370-80هاي    گاو در سال  

 درصـد سـهم، بـه       65 هاي توليد گوشت گاو، بـا حـدود         در ميان نهاده  
به همين دليل در اين مطالعـه، اثـر         . هزينه خوراك دام اختصاص دارد    

فروشـي يـك      هاي قيمت علوفه نيز بر قيمت خرده        ها و كاهش    افزايش
 متوسـط  tBPINبر اين اساس . گردد  كيلوگرم گوشت گاو بررسي مي    

از آنجـا كـه     . موزون قيمت يك كيلوگرم علوفه گوساله پرواري اسـت        
 هـاي    كـشور و همچنـين در فـصل        گوناگون در نقاط     ، غذايي دام  هجير

 اصـلي در    ست اما جو و سبوس گندم، دو نهاده       مختلف سال، متفاوت ا   
بنـابراين   ،رونـد   شمار مي    سال به  هاي  خوراك انواع دام و در تمام فصل      

متوسط موزون قيمت ايـن دو نهـاده، بـه عنـوان شاخـصي از قيمـت                 
 نوع رابطـه    iτ و   iλ   ، iθضرايب  . شود  در الگو وارد مي   خوراك دام   

. دهنـد  بلندمدت بين متغيرهاي وابسته و توضيحي هر الگو را نشان مي        
TBRFECT متغيرهاي ,، TBRSECT TBSFECT و, ي اخالل  اجزا,

با در نظر گرفتن روابط باال، جزء خطاي سه الگوي مورد           . اند  انباشته  هم
فروشـي، كـشتارگاه تـا      نظر به ترتيب براي سطوح گـاوداري تـا خـرده          

  :فروشي و گاوداري تا كشتارگاه به صورت زير است خرده

)4(      tBtBtBTBRF PINFPRPECT 210, λλλ −−−=  

)5(                         tBtBTBRS SPRPECT 10, θθ −−=  

)6(   tBtBtBTBSF PINFPSPECT 210, τττ −−−=  
، الگوي انتقال قيمت گوشت گاو از گـاوداري         )4(با توجه به رابطه     

  : فروشي، بر اساس الگوي تصحيح خطا به شكل زير است تا خرده

)7(          
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BttBtB،  )7(در الگوي    RPRPRP )1( −−=Δ    تغييرات قيمـت 
، 0α. دهـد   گاو را نسبت به دوره قبل نـشان مـي         فروشي گوشت     خرده

 گـاو    متغير افـزايش در قيمـت      tBINCFP. عرض از مبدأ الگو است    
  گاو زنده در   ر قيمت د متغير كاهش    tBDECFPزنده در گاوداري و     

ادير مقــ ، ازايــن متغيرهــا مقــادير هبــراي محاســب. ندستهــ گــاوداري
گـاوداري    گاو زنده در     در قيمت  دوره به   دورههاي   ها يا كاهش   افزايش

اسـتفاده   –كـه همـان دوره پايـه اسـت         از اولين مـشاهده    با شروع    –
، ضرايب متغيرهاي افزايش در قيمت يك كيلوگرم گـاو        i,1α. دشو مي

، طـول وقفـه متغيـر مـذكور         1Lهـاي آن و       زنده در گاوداري و وقفـه     
، ضرايب متغيرهاي كاهش در قيمت يك كيلوگرم گـاو          i,2α. هستند

. طول وقفه اين متغير هـستند      2Lهاي آن و      زنده در گاوداري و وقفه    
هــا و   نيــز افــزايش tBDECPIN و tBINCPINمتغيرهــاي 

هاي قيمـت يـك كيلـوگرم علوفـه گوسـاله پـرواري را نـشان                  كاهش
دهنده اثر افزايش و كاهش قيمـت         ضريب اين متغيرها نشان   . دهند  مي

فروشـي و كـشتارگاه گوشـت گـاو           هاي خـرده    علوفه بر تغييرات قيمت   
+متغيرهـاي   . است

− BtRFECT − و   ,)1(
− BtRFECT  اولـين وقفـه     ,)1(

فروشـي   انباشته در رابطه بلندمدت قيمت خرده  ل هم مقادير اجزاي اخال  
گوشت گاو با متغيرهاي توضيحي الگو هستند كه بـه دو فـاز منفـي و                

  .، جزء اخالل الگو استtBε. اند غيرمنفي تقسيم شده
، الگوي انتقال قيمت گوشت گاو از كشتارگاه        )5(با توجه به رابطه     

  :ير استفروشي، به شكل ز تا خرده
)8    (
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فروشي گوشـت گـاو تـابعي از          ، تغييرات قيمت خرده   )8(در الگوي   
ر دكـاهش   ،  )tBINCSP ( كشتارگاه  گوشت گاو در    افزايش در قيمت  

، مقـادير غيرمنفـي     )tBDECSP (كـشتارگاه  گوشـت گـاو در        قيمت
)+

− BtRSECT −(و منفي   ) ,)1(
− BtRSECT اولين وقفه مقادير جزء    ) ,)1(

فروشـي   انباشته در رابطه بلندمدت قيمت كـشتارگاه و خـرده        اخالل هم 
 ضـرايب   i,1β عـرض از مبـدأ،       0βدر ايـن الگـو؛      . گوشت گاو است  

 1Mارگاه و   متغير افزايش در قيمت يك كيلوگرم گوشت گاو در كشت         
 ضرايب متغير كـاهش در قيمـت يـك          i,2βطول وقفه متغير مذكور،     

 tBν طول وقفه اين متغير و     2Mكيلوگرم گوشت گاو در كشتارگاه و       
  .جزء اخالل الگو هستند
ال قيمت گوشت گاو از گـاوداري       ، الگوي انتق  )6(با توجه به رابطه     

  :تا كشتارگاه، به شكل زير است

)9  (
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BttBtB،  )9(در الگوي    SPSPSP )1( −−=Δ     تغييـرات قيمـت ،
 0δ. دهـد  گوشت گاو در كشتارگاه را نسبت به دوره قبـل نـشان مـي            

ضرايب متغير افزايش در قيمـت يـك         i,1δ. عرض از مبدأ الگو است    
طول وقفه متغير    1Nهاي آن و      كيلوگرم گاو زنده در گاوداري و وقفه      

ضرايب متغير كاهش در قيمت يك كيلوگرم گاو         i,2δ. مذكور هستند 
. ن متغير هـستند طول وقفه اي 2Nهاي آن و    زنده در گاوداري و وقفه    

+متغيرهاي  
− BtSFECT − و   ,)1(

− BtSFECT  اولـين وقفـه مقـادير       ,)1(
مـدت قيمـت گوشـت گـاو در          انباشته در رابطه بلنـد      اجزاي اخالل هم  
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 جـزء اخـالل الگـو       tBυ. كشتارگاه با متغيرهاي توضيحي الگو هستند     
  .است

، از ضرايب اين الگوها براي      )9(و  ) 8 (،)7(پس از برآورد الگوهاي     
آزمون ارزيـابي سـرعت انتقـال قيمـت گوشـت گـاو از گـاوداري بـه                  

فروشي و از گاوداري به كشتارگاه در  فروشي، از كشتارگاه به خرده   خرده
  :شود مدت، به صورت زير استفاده مي كوتاه

)10(    
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در اولين فرضيه، برابري    . استشامل سه فرضيه صفر     ) 10(رابطه  
هـاي گـاوداري      تك ضرايب متغيرهاي افزايش و كاهش در قيمت         تك

بـه  پذيرفتن ايـن فرضـيه،      . شود  هاي آن بررسي مي      و وقفه  tدر زمان   
گـاو زنـده در       هـاي قيمـت     هـا و كـاهش      معناي آن است كه افـزايش     

 فروشي اين كاال    خرده  به قيمت ها به يك اندازه        دوره ه در هم  گاوداري،
، گـاو زنـده در گـاوداري      همچنـين اثـر تغييـر قيمـت         . شود منتقل مي 

 مـدت زمـاني مـشخص        )افزايش يا كـاهش   (نظر از جهت تغيير       صرف
 يعنـي سـرعت     .شـود    مشاهده   فروشي  قيمت خرده كشد تا در      طول مي 

رن فروشي، متقا هاي قيمت گاوداري به خرده   ها و كاهش    انتقال افزايش 
شـده در رابطـه       داده  هاي صفر نـشان     در دومين و سومين فرضيه    . است

هـاي   هـا و كـاهش   ، نيز به ترتيب تقارن در سرعت انتقال افزايش        )11(
فروشي و از گاوداري بـه كـشتارگاه آزمـون      از كشتارگاه به خرده     قيمت
  . شود مي

براي ارزيابي چگونگي انتقال قيمت در ساختار بازار گوشت گاو در           
لندمدت، از آزمون فرضيه برابر بودن ضـرايب اجـزاي تفكيـك شـده              ب

  :شود تصحيح خطا در هر يك از الگوها به شكل زير استفاده مي

)11(              
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كند كه هرگونه انحراف مثبـت        اولين رابطه از اين فرضيه بيان مي      
گوشـت گـاو و     فروشـي     و يا منفي از رابطه بلندمدت بين قيمت خـرده         

متغيرهاي توضيحي الگو، اثر يكـسان و متقـارني بـر تغييـرات قيمـت               
روابط دوم و سوم اين فرضـيه، اثـر متقـارن را بـين              . فروشي دارد   خرده

فروشي و كشتارگاه و بـين سـطوح كـشتارگاه و گـاوداري       سطوح خرده 
  . دهد نشان مي

د هاي انتقال قيمت از ضرايب حاصل از برآور         براي محاسبه كشش  
هـاي قيمـت در    ها و كاهش و ميانگين افزايش) 9(و    ) 8(،  )7(الگوهاي  

ســطوح مزرعــه و كــشتارگاه و ميــانگين تغييــرات قيمــت در ســطوح  

بـراي نمونـه،    ) 12(رابطـه   . شـود   فروشي استفاده مي    كشتارگاه و خرده  
هـاي قيمـت گوشـت گـاو را از در         هـا و كـاهش      كشش انتقال افزايش  

  :  دهد نشان ميفروشي  گاوداري به خرده

)12(      
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ــه در آن  ــه   incεك ــاوداري ب ــت از گ ــزايش قيم ــال اف ــشش انتق  ك
 كـشش انتقـال كـاهش قيمـت از گـاوداري بـه             decεفروشـي،     خرده
هاي قيمت گاو زنده       ميانگين افزايش  MinINCFPفروشي،    خرده
هاي قيمت گاو زنـده        ميانگين كاهش  MinDECFPاوداري،  در گ 

فروشـي     ميانگين تغييـرات قيمـت خـرده       RPMinΔدر گاوداري و    
هـا و   هـاي انتقـال افـزايش    براي محاسـبه كـشش  . گوشت گاو هستند  

ــه  كــاهش ــاوداري ب ــه  هــاي قيمــت از گ  كــشتارگاه و از كــشتارگاه ب
  . شود استفاده مي) 12(وابطي مشابه رابطه فروشي، از ر خرده

 برآورد الگوي انتقال قيمت در  برايآمار مورد استفاده در اين مقاله       
 محصول   هاي ماهانه قيمت    سطوح مختلف بازار گوشت گاو ايران، داده      

ايـن  .  اسـت  1384 تـا اسـفند      1377 تير    هاي اين بازار در دوره      و نهاده 
  .  اند ني امور دام كشور اخذ شدهها از شركت سهامي پشتيبا داده

   
  نتايج و بحث

براي برآورد الگـوي انتقـال قيمـت گوشـت گـاو از گـاوداري بـه                 
يافتـه،    فـولر تعمـيم   -فروشي، نخست با استفاده از آزمـون ديكـي            خرده

فروشي گوشت گاو، قيمت گـاو زنـده در           هاي قيمت خرده    پايايي سري 
هـا نـشان داد كـه         زمـون نتيجـه آ  . انجام شـد  گاوداري و قيمت علوفه     

. انباشته از مرتبه يـك هـستند        هاي مذكور، ناپايا و با يكديگر هم        سري
هـاي قيمـت مـورد        انباشتگي بين سري    سپس اجزاي اخالل رابطه هم    

بررسي، با استفاده از برآورد الگـو بـه روش حـداقل مربعـات معمـولي                
ي و  اجزاي اخالل رابطه تعادلي بلندمدت، به دو بخش منف        . حاصل شد 

غيرمنفي تقسيم شـد و بـه صـورت دو متغيـر وقفـه اجـزاي منفـي و                   
غيرمنفي جزء اخالل رابطه تعادلي بلندمدت تعريف و در برآورد الگوي           

فروشي بـه كـار       انتقال قيمت گوشت گاو از در گاوداري به سطح خرده         
نتايج برآورد الگوي انتقال قيمت گوشت گاو از گاوداري بـه        . گرفته شد 

نـشان داده  ) 1(بر اساس آزمون تصحيح خطـا در جـدول      فروشي    خرده
  . شده است

در اين الگو، مشكل خودهمبستگي اجزاي اخالل وجود داشت كه          
يافته، ايـن مـشكل       با برآورد مجدد الگو به روش حداقل مربعات تعميم        

داري ضـرايب متغيرهـا نـشان          و سـطوح معنـي     2Rآمـاره   . رفع شـد  
تغيرهاي توضـيحي وارد شـده در الگـو، تغييـرات متغيـر             دهد كه م    مي

  .دهند خوبي توضيح مي وابسته را به
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  ))7(رابطه  (فروشي  به خردهدر گاودارياز گوشت گاو الگوي انتقال قيمت  -)1جدول (

  فروشي گوشت گاو نسبت به دوره قبل تغيير قيمت خرده: متغير وابسته
 متغيرنام  ضريب متغير داري سطح معني كشش

 عرض از مبدأ 45/118 كمتر از پنج درصد -
  در گاوداريكاهش در قيمت  39/0 كمتر از يك درصد 16/0
  با يك وقفهدر گاوداريكاهش در قيمت  86/0  درصد10كمتر از  35/0
  در گاوداري در گاوداريافزايش در قيمت   56/1  كمتر از يك درصد 64/0
   با يك وقفهدر گاوداري در قيمت افزايش  31/0  كمتر از يك درصد 13/0
 افزايش در قيمت علوفه  68/4 كمتر از يك درصد 19/0
 كاهش در قيمت علوفه 99/2 كمتر از پنج درصد 12/0
 مقادير غيرمنفي جزء اخالل رابطه تعادلي بلندمدت با يك وقفه -09/0 كمتر از پنج درصد -
   رابطه تعادلي بلندمدت با يك وقفهمقادير منفي جزء اخالل -04/0  درصد10كمتر از  -
 2Rضريب تعيين  83/0 واتسون-دوربين 01/2
  آماره آكائيك  93/10  آماره شوارتز  20/11

  مدت آزمون تقارن در سرعت انتقال قيمت در كوتاه شود رد مي
  آزمون تقارن در سرعت انتقال قيمت در بلندمدت  شود پذيرفته مي

  هاي تحقيق تهياف: مأخذ
  

 كـه مـشكل     دهـد   واتـسون نـشان مـي     -همچنين آمـاره دوربـين    
هاي آكائيـك و      آماره. خودهمبستگي در الگوي برآورد شده وجود ندارد      

هاي   ها و كاهش    شوارتز نشان داد كه اثر اولين وقفه متغيرهاي افزايش        
  .باشد دار مي قيمت گاو زنده در گاوداري معني

تـرين متغيرهـاي      دهـد؛ مهـم      مـي  نـشان ) 1(جدول    كه همانگونه
هـا و     فروشـي گوشـت گـاو، افـزايش         اثرگذار بر تغييرات قيمـت خـرده      

هاي اين متغيرها،  هاي قيمت گاو زنده در گاوداري و اولين وقفه        كاهش
هاي قيمت علوفه و وقفه مقادير منفي و غيرمنفـي            ها و كاهش    افزايش

يـرات همـه ايـن      اجزاي اخالل رابطه تعادلي بلندمدت است كه اثر تغي        
فروشـي گوشـت گـاو، از نظـر آمـاري             متغيرها بر تغييرات قيمت خرده    

در اين الگو، ضرايب همه متغيرهاي توضـيحي بـه جـز        . دار است   معني
ضريب متغيرهاي وقفه مقادير منفي و غيرمنفـي جـزء اخـالل رابطـه              

فروشي و در گاوداري، عالمت مثبت        هاي خرده   انباشتگي بين قيمت    هم
نابراين افزايش قيمت گاو زنده در دوره جـاري و در دوره قبـل،         ب. دارند

فروشي گوشت گاو و كاهش قيمت گاو زنده          باعث افزايش قيمت خرده   
. شود  در دوره جاري و در دوره قبل باعث كاهش قيمت گوشت گاو مي            

ترتيب به افـزايش و       هاي قيمت علوفه، به     ها و كاهش    همچنين افزايش 
براي بررسي اثر    .شود  گوشت گاو منجر مي   فروشي    كاهش قيمت خرده  

فصول سال بر تغييرات قيمت گوشت گاو، متغيرهاي مجـازي فـصول            
بهار، تابستان و پاييز در الگوهاي انتقال قيمت در سطوح مختلف بـازار             

دار نبودن اثر ايـن متغيرهـا    گوشت گاو ايران وارد شد اما به دليل معني     
هميت تلقي شده و از الگوها حذف    ا  از نظر آماري، متغيرهاي فصلي، بي     

ضرايب متغيرهاي وقفه مقادير منفـي و غيرمنفـي جـزء اخـالل           .شدند
فروشي و در گاوداري، عالمت       هاي خرده   انباشتگي بين قيمت    رابطه هم 

بنـابراين هرگونـه انحـراف از رابطـه تعـادلي بلندمـدت،             . منفي دارنـد  

 نوسـانات بـه     دهد و ايـن     هاي قيمت را در بلندمدت كاهش مي        نوسان
هــاي قيمــت  بــه عبــارت ديگــر ســري. كنــد ســمت صــفر ميــل مــي

هاي توليد    فروشي با قيمت در گاوداري گوشت گاو و قيمت نهاده           خرده
اين كاال، گرايش به همگرايي در بلندمدت دارند و هرگونه انحـراف از             

البته با توجه   . شود  هاي بعدي جبران مي     رابطه تعادلي بلندمدت در دوره    
نكه مقدار مطلق ضريب متغير وقفه انحرافات غيرمنفي بزرگتـر از           به اي 

مقدار مطلق ضريب متغير وقفه انحرافـات منفـي اسـت، مـدت زمـان               
كمتري الزم است تا اثر هرگونه انحـراف غيرمنفـي از رابطـه تعـادلي               

هاي متغيرهاي كاهش و افـزايش قيمـت          كشش. بلندمدت از بين برود   
درصد افزايش قيمت گاو      به ازاي هر يك   دهد كه     در گاوداري نشان مي   

فروشي گوشـت گـاو در دوره جـاري بـه      زنده در گاوداري، قيمت خرده  
 درصــد افــزايش 13/0 درصــد و در دوره بعــد بــه انــدازه 64/0انــدازه 

درصد كاهش در قيمت گاو زنده در گـاوداري،           اما به ازاي يك   . يابد  مي
 درصـد و    16/0ندازه  فروشي گوشت گاو در دوره جاري به ا         قيمت خرده 

بنـابراين اثـر    . يابـد    درصـد كـاهش مـي      35/0در دوره بعد بـه انـدازه        
فروشي گوشت    هاي قيمت گاو زنده در گاوداري بر قيمت خرده          افزايش

تـر    هاي قيمت گاو زنده در دوره جاري، بزرگ         گاو، نسبت به اثر كاهش    
يمـت،  هاي ق   اما در مجموع، اثر افزايش    . تر است   و در دوره بعد كوچك    

. تر اسـت    فروشي گوشت گاو بزرگ     از اثر كاهش قيمت، بر قيمت خرده      
دار   دهد كه ايـن اخـتالف معنـي         هاي انتقال قيمت نيز نشان مي       آزمون

فروشــي در  اســت و ســرعت انتقــال قيمــت از در گــاوداري بــه خــرده
دهـد كـه      اين آزمـون همچنـين نـشان مـي        . مدت نامتقارن است    كوتاه

فروشـي بـازار      ت بين سطوح گـاوداري و خـرده       انتقال قيمت در بلندمد   
  . گوشت گاو ايران متقارن است

هـاي قيمـت      هـا و كـاهش      شده براي افزايش    هاي محاسبه   كشش
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هـا بـر قيمـت        دهـد كـه اثـر افـزايش قيمـت نهـاده             علوفه نشان مـي   
هـا بـر قيمـت        فروشي گوشت گاو، از اثـر كـاهش قيمـت نهـاده             خرده
درصـد     بـه طـوري كـه هـر يـك          .فروشي اين كاال بزرگتر اسـت       خرده

فروشـي    درصد افزايش در قيمـت خـرده       19/0افزايش قيمت علوفه به     
 درصـد   12/0درصـد كـاهش در قيمـت علوفـه بـه              گوشت گاو و يك   

  . شود فروشي گوشت گاو منجر مي كاهش در قيمت خرده
براي برآورد الگـوي انتقـال قيمـت گوشـت گـاو از گـاوداري بـه                 

فروشي، ابتدا  تقال قيمت از گاوداري به خرده  كشتارگاه، همانند الگوي ان   
انباشتگي بين قيمت گوشت گاو در كشتارگاه بـا قيمـت گـاو               رابطه هم 

زنده در گاوداري و قيمت علوفه، با اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات               
اجزاي اخالل رگرسيون برآورد شده، به صورت دو        . معمولي برآورد شد  

 اجـزاي اخـالل رابطـه تعـادلي         متغير وقفه مقـادير منفـي و غيرمنفـي        
از متغيرهـاي  . بلندمدت متغيرهاي توضيحي با متغير وابسته تعريف شد 

حاصل شده، براي برآورد الگوي انتقال قيمت گوشت گـاو از گـاوداري         
به كشتارگاه و بررسي چگونگي انتقال قيمت بين اين دو سطح از بازار             

او بـين سـطوح    الگوي انتقال قيمت گوشت گـ     . گوشت گاو استفاده شد   
گاوداري و كشتارگاه، نخست به روش حداقل مربعات معمولي بـرآورد            

واتـسون نـشان داد كـه مـشكل خودهمبـستگي           -شد و آماره دوربـين    
براي رفـع ايـن مـشكل،       . اجزاي اخالل در الگوي برآوردي وجود دارد      

يافته بـرآورد     الگوي انتقال قيمت دوباره به روش حداقل مربعات تعميم        
دهد كـه مـشكل       واتسون الگوي برآوردي نشان مي    - دوربين آماره. شد

داري   سـطوح معنـي   . خودهمبستگي اجزاي اخالل، برطرف شده اسـت      
دهنـد كـه متغيرهـاي      نشان مـي 2Rضرايب الگوي برآوردي و آماره  

. انـد   خـوبي توضـيح داده      مستقل الگـو، تغييـرات متغيـر وابـسته را بـه           
يـك از     هاي هيچ   و شوارتز نيز نشان داد كه اثر وقفه       هاي آكائيك     آماره

نتايج برآورد الگـوي انتقـال      . دار نيستند   متغيرهاي توضيحي الگو معني   
نـشان داده   ) 2(قيمت گوشت گاو از گاوداري به كـشتارگاه در جـدول            

  . شده است
مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر تغييـرات قيمـت        ) 2(مطابق جدول   

ه، كـاهش و افـزايش در قيمـت گـاو زنـده در      گوشت گاو در كـشتارگا  
گاوداري، افزايش در قيمت علوفه و وقفـه مقـادير منفـي و غيرمنفـي               
اجزاي اخالل رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي قيمت گوشت گـاو         

هـاي توليـد      در كشتارگاه با قيمت گاو زنده در گاوداري و قيمت نهـاده           
 نيز اگرچـه بـر تغييـرات        كاهش در قيمت علوفه   . باشند  گوشت گاو مي  

قيمت گوشت گاو در كشتارگاه اثـر دارد امـا ايـن اثـر از نظـر آمـاري                   
  . دار نيست معني

ها و  دهد كه افزايش عالمت ضرايب متغيرهاي توضيحي نشان مي   
هـاي    هـا و كـاهش      هاي قيمت گاو زنده در گاوداري و افـزايش          كاهش

اه، رابطه مستقيم   قيمت علوفه، با تغييرات قيمت گوشت گاو در كشتارگ        
دارند و وقفه مقادير منفي و غيرمنفـي اجـزاي اخـالل رابطـه تعـادلي                

بلندمدت بـين متغيرهـاي الگـو، بـا تغييـرات قيمـت گوشـت گـاو در                  
اما با توجه به بزرگتر بودن مقدار مطلق       . كشتارگاه رابطه معكوس دارند   

ضريب متغير وقفه انحرافات غيرمنفي از مقـدار مطلـق ضـريب متغيـر        
وقفه انحرافات منفي، مدت زمان كمتري الزم اسـت تـا اثـر هرگونـه               

  . انحراف غيرمنفي از رابطه تعادلي بلندمدت از بين برود
  

كشتارگاه داري به گاواز گوشت گاو الگوي انتقال قيمت  -)2جدول (
  ))9(رابطه (

تغيير قيمت گوشت گاو در كشتارگاه نسبت به دوره : متغير وابسته
  قبل

 كشش
سطح 

 داري معني
ضريب 
 متغير

 نام متغير

 10كمتر از  -
 عرض از مبدأ 6/109 درصد

كمتر از پنج  37/0
 در گاوداريكاهش در قيمت  72/0 درصد

كمتر از يك  75/0
 در گاوداريافزايش در قيمت  45/1 درصد

كمتر از پنج  11/0
  افزايش در قيمت علوفه 03/2  درصد

  لوفهكاهش در قيمت ع 03/0  معني بي 002/0
 10كمتر از  -

مقادير غيرمنفي جزء اخالل رابطه  -79/0 درصد
 تعادلي بلندمدت با يك وقفه

كمتر از يك  -
مقادير منفي جزء اخالل رابطه  -73/0 درصد

  تعادلي بلندمدت با يك وقفه
 2Rضريب تعيين  87/0 واتسون-دوربين 95/1
   آكائيكآماره  62/10  آماره شوارتز  82/10

آزمون تقارن در سرعت انتقال  شود رد مي
  مدت قيمت در كوتاه

آزمون تقارن در سرعت انتقال   شود پذيرفته مي
  قيمت در بلندمدت

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  

درصـد افـزايش در    دهد كه يك هاي انتقال قيمت نشان مي     كشش
ت  درصـد افـزايش در قيمـ       75/0قيمت گاو زنده در گاوداري منجر به        

درصد كـاهش در قيمـت گـاو          گردد و يك    گوشت گاو در كشتارگاه مي    
 درصد كاهش در قيمت گوشت گاو در        37/0زنده در گاوداري منجر به      

هاي تقارن در سرعت انتقال قيمت نيز نشان          آزمون. گردد  كشتارگاه مي 
هاي قيمـت گـاو       هاي قيمت گاو زنده بيشتر از كاهش        دهد افزايش   مي

ها همچنين نـشان      اين آزمون . شوند  گاه منتقل مي  زنده به سطح كشتار   
دهد كه انتقال قيمت در بلندمدت بين سطوح گاوداري و كـشتارگاه              مي

بنابراين صنعت فراوري گوشـت گـاو       . باشد  بازار گوشت گاو متقارن مي    
هـاي    هـا و افـزايش      با عدم تقارن در انتقال كـاهش      ) عوامل كشتارگاه (

  . نمايند نافعي كسب ميمدت م قيمت گوشت گاو، در كوتاه
هاي قيمت علوفه نـشان       ها و كاهش    هاي برآوردي افزايش    كشش
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 درصـد   11/0درصد افزايش قيمـت علوفـه منجـر بـه             دهد كه يك    مي
درصـد كـاهش در       افزايش در قيمت در كشتارگاه گوشـت گـاو و يـك           

 درصـد كـاهش در قيمـت در كـشتارگاه           002/0قيمت علوفه منجر به     
  . گردد گوشت گاو مي

گوشـت گـاو از كـشتارگاه بـه          براي برآورد الگوي انتقـال قيمـت      
انباشتگي بين اين دو متغير بـا اسـتفاده          فروشي، نخست رابطه هم     خرده

از اجزاي اخالل رگرسيون    . از روش حداقل مربعات معمولي برآورد شد      
برآورد شده، براي برآورد الگوي انتقال قيمت گوشت گاو از كـشتارگاه            

بـه دليـل وجـود مـشكل خودهمبـستگي          . استفاده شد فروشي    به خرده 
اجزاي اخالل، الگوي انتقال قيمت گوشت گاو بين سطوح كشتارگاه و           

يافتـه دوبـاره      فروشي، با استفاده از روش حداقل مربعـات تعمـيم           خرده
دهد كه    واتسون الگوي برآورد شده نشان مي     -آماره دوربين . برآورد شد 

سـطوح  . رطـرف شـده اسـت     مشكل خودهمبستگي اجـزاي اخـالل، ب      
دهنـد كـه       نشان مـي   2Rداري ضرايب الگوي برآوردي و آماره         معني

خـوبي توضـيح      متغيرهاي مستقل الگو، تغييـرات متغيـر وابـسته را بـه           
دهند كـه اثـر اولـين         هاي آكائيك و شوارتز نيز نشان مي        آماره. اند  داده

شت گـاو در كـشتارگاه بـر        وقفه متغيرهاي افزايش و كاهش قيمت گو      
همچنـين  . دار اسـت    فروشـي ايـن كـاال معنـي         تغييرات قيمـت خـرده    

دهند كه اثر تغييرات قيمـت علوفـه بـر             نشان مي  F و   tهاي    آزمون
فروشي اين كاال در الگوي انتقال قيمت از سـطح            تغييرات قيمت خرده  

دار نيست بـه همـين دليـل متغيرهـاي       وشي معني فر  كشتارگاه به خرده  
افزايش و كاهش قيمت علوفه در الگوي انتقال قيمت گوشـت گـاو از              

نتايج برآورد الگوي انتقـال قيمـت       . فروشي وارد نشد    كشتارگاه به خرده  
نشان داده شـده    ) 3(فروشي در جدول      گوشت گاو از كشتارگاه به خرده     

  . است

جز كاهش قيمت     گردد، به   حظه مي مال) 3(همانگونه كه در جدول     
در كشتارگاه در دوره جاري، كليه متغيرهاي توضيحي الگوي برآوردي،       

. انـد   فروشي گوشـت گـاو داشـته        داري بر تغييرات قيمت خرده      اثر معني 
هـاي قيمـت گوشـت گـاو در           هـا و افـزايش      ضرايب متغيرهاي كاهش  

 تغييـر ايـن     كشتارگاه، عالمت مثبت دارند كه به معناي رابطه مستقيم        
امـا ضـرايب    . باشـد   فروشي گوشت گاو مي     متغيرها با تغيير قيمت خرده    

ــه     ــالل رابط ــزء اخ ــي ج ــي و غيرمنف ــادير منف ــه مق ــاي وقف متغيره
فروشـي و در كـشتارگاه، عالمـت          هـاي خـرده     انباشتگي بين قيمت    هم

اما با توجه به اينكـه مقـدار مطلـق ضـريب متغيـر وقفـه                . منفي دارند 
ي بزرگتر از مقدار مطلق ضريب متغير وقفه انحرافات         انحرافات غيرمنف 

  .باشد منفي مي
درصـد    دهـد كـه بـه ازاء يـك          هاي محاسبه شده نشان مي      كشش

فروشي گوشت گاو  افزايش قيمت گوشت گاو در كشتارگاه، قيمت خرده
 26/0 درصـد و در دوره بعـد بـه انـدازه             31/0در دوره جاري به اندازه      

درصد كـاهش در قيمـت گوشـت      به ازاء يك  يابد اما   درصد افزايش مي  
فروشي گوشـت گـاو در دوره جـاري بـه             گاو در كشتارگاه، قيمت خرده    

. يابد   درصد كاهش مي   29/0 درصد و در دوره بعد به اندازه         19/0اندازه  
هاي قيمت گوشت گاو در كشتارگاه، از         بنابراين در مجموع، اثر افزايش    

البتـه  . ي بزرگتـر اسـت    فروشـ   هـاي آن، بـر قيمـت خـرده          اثر كـاهش  
دار نيست    دهد كه اين اختالف معني      هاي انتقال قيمت نشان مي      آزمون

مـدت    فروشي در كوتـاه     و سرعت انتقال قيمت از در كشتارگاه به خرده        
دهد كه انتقـال قيمـت در         اين آزمون همچنين نشان مي    . متقارن است 

ايـران  فروشي بازار گوشت گـاو        بلندمدت بين سطوح كشتارگاه و خرده     
 .باشد متقارن مي

  
  ))8(رابطه (فروشي  خردهبه  كشتارگاهاز گوشت گاو الگوي انتقال قيمت  -)3جدول (

  فروشي گوشت گاو نسبت به دوره قبل تغيير قيمت خرده: متغير وابسته
 نام متغير ضريب متغير داري سطح معني كشش

 عرض از مبدأ 488/32 معني بي -
 ر قيمت در كشتارگاهكاهش د 24/0 معني بي 19/0
  كاهش در قيمت در كشتارگاه با يك وقفه 37/0  كمتر از پنج درصد  29/0
 افزايش در قيمت در كشتارگاه 39/0 كمتر از يك درصد 31/0
  افزايش در قيمت در كشتارگاه با يك وقفه 33/0  كمتر از پنج درصد  26/0
 بطه تعادلي بلندمدت با يك وقفهمقادير غيرمنفي جزء اخالل را -19/0 كمتر از يك درصد  -
  مقادير منفي جزء اخالل رابطه تعادلي بلندمدت با يك وقفه -18/0 كمتر از يك درصد -
 2Rضريب تعيين  81/0 واتسون-دوربين 94/1
  آماره آكائيك  08/11  آماره شوارتز  34/11

  مدت ر كوتاهآزمون تقارن در سرعت انتقال قيمت د شود پذيرفته مي
  آزمون تقارن در سرعت انتقال قيمت در بلندمدت  شود پذيرفته مي

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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ايـران بـا    گـاو    هاي انتقال قيمت در بـازار گوشـت         مقايسة كشش 
ــه در    كــشش ــشاورزي ك ــازار كاالهــاي ك ــال قيمــت در ب ــاي انتق ه
 نـاقص  دهد كه انتقال    هاي گذشته برآورد شده است، نشان مي        پژوهش

و باوقفة تغييرات قيمت در بازار كاالهـاي كـشاورزي، امـري معمـول              
در پـژوهش خـود در بـازار        ) 1987(براي مثال؛ كينوكان و فركر      . است

 شـير، پنيـر، كـره و         هـاي قيمـت     لبنيات آمريكا، كشش انتقال افزايش    
دسـت     به 07/0 و   49/0،  16/0،  27/0ترتيب    مدت به   بستني را در كوتاه   

هاي قيمت اين كاالها در بلندمـدت         هاي انتقال افزايش    ششك. آوردند
ايــن . دســت آوردنــد  بــه22/0 و 71/0، 58/0، 46/0ترتيــب  را نيــز بــه

هاي انتقال كاهش قيمت براي محصوالت يادشده         پژوهشگران كشش 
 و صـفر و در بلندمـدت        19/0،  06/0،  18/0ترتيـب     مدت به   را در كوتاه  

اگويـار و سـانتانا     . دست آوردنـد     به 06/0 و   42/0،  5/0،  33/0ترتيب    به
ــشش) 2002( ــاي     ك ــراي بازاره ــت را ب ــزايش قيم ــال اف ــاي انتق ه

، 49/0،  56/0ترتيـب     فرنگي، شير، قهـوه و حبوبـات برزيـل، بـه            گوجه
هاي قيمـت ايـن كاالهـا را          هاي انتقال كاهش     و كشش  76/0 و   17/0
رابينسون تومك و   .  برآورد كردند  73/0 و   13/0،  43/0،  54/0ترتيب    به
دهد،   هاي تجربي نشان مي     كنند كه نتايج پژوهش     نيز بيان مي  ) 2003(

ور معمول، نـاقص      ط  هاي قيمتي در بازار كاالهاي كشاورزي به        واكنش
 . و باوقفه است

  
  گيري و پيشنهادها يجهنت

دهـد كـه      مقايسه نتايج حاصل از سه الگوي برآوردي نـشان مـي          
ح سـاختار بـازار گوشـت گـاو،         هاي انتقال قيمت بين تمام سطو       كشش
امـا در همـه سـطوح بـازار ايـن كـاال،             . باشـد   تـر از يـك مـي        كوچك
هـاي انتقـال    تر از كـشش  هاي قيمت، بزرگ هاي انتقال افزايش  كشش

در نتيجــه اخــتالف چــشمگير، بــين . باشــد هــاي قيمــت مــي كــاهش
هـاي قيمـت گوشـت گـاو از           هـا و كـاهش      هاي انتقال افزايش    كشش

فروشي و از گاوداري به كشتارگاه، انتقـال قيمـت در             هگاوداري به خرد  
هـا نـشان داد      اما آزمـون  . اين سطوح از بازار گوشت گاو نامتقارن است       

كه انتقال قيمت در بازار گوشت گاو ايـران از كـشتارگاه بـه گـاوداري                
هاي قيمت گوشت   و كاهش ها  انتقال افزايش   هاي  كشش. متقارن است 

. فروشي نيز اختالف زيادي با يكـديگر ندارنـد          هگاو از كشتارگاه تا خرد    
ها همچنين نشان داد كه در بلندمدت، انتقال قيمـت در تمـامي               آزمون

  . سطوح ساختار بازار گوشت گاو ايران متقارن است
تمركز در صنعت   گردد كه     با توجه به نتايج اين مقاله، مالحظه مي       

 كشور،  هاي  استان  در بسياري از   غيررقابتيكشتارگاهي و وجود ساختار     
 بـراي  از قدرت بازاري خـود       ، كه صاحبان اين صنايع    شده است موجب  
 بـه   ، زنـده  گـاو كـاهش قيمـت     نسبت بـه     قيمت     افزايش بيشترانتقال  

به اين ترتيب، عوامل كشتارگاهي، در      . ندكنسطوح باالتر بازار استفاده     
ت هنگام افزايش قيمت گاو زنده، قيمت گوشت گاو را متناسب با قيمـ            

كننـد،   دهند و از كاهش حاشيه بازار جلوگيري مي گاو زنده، افزايش مي  
اما در هنگام كاهش قيمت گاو زنده، قيمت گوشت گـاو را بـه نـسبت                

دهنـد و   كمتري تغيير داده و از ايـن راه، حاشـيه بـازار را افـزايش مـي         
 فروشـان   خـرده امـا   . آورنـد   دسـت مـي     سودي بيش از سود متعارف، به     

 و كـاهش قيمـت        دليل وجـود بـازار رقـابتي، افـزايش         ، به گوشت گاو 
فروشـي    در كشتارگاه را به طـور يكـسان بـه سـطح خـرده            گاوگوشت  

  گاو و كاهش قيمت گوشت كنند و با انتقال نامتقارن افزايش    منتقل مي 
  . كنند  سودي كسب نمي،فروشي در كشتارگاه به سطح خرده

در بازار گوشـت گـاو      نتايج حاصل از برآورد الگوهاي انتقال قيمت        
هاي قيمت علوفه كه سهم چـشمگيري         دهد كه نوسان    ايران نشان مي  

هاي توليد اين كاال دارد، موجب نوسان قيمـت گوشـت گـاو               در هزينه 
فروشـي و     هـاي خـرده     ها بر قيمت    اما اثر افزايش قيمت نهاده    . شود  مي

. هـا بيـشتر اسـت        قيمت نهـاده    گوشت گاو در كشتارگاه، از اثر كاهش      
فروشي و گوشت گـاو در كـشتارگاه، هـم بـه              هاي خرده   بنابراين قيمت 

 قيمـت علوفـه،    افزايش قيمت گاو زنده در گاوداري و هم بـه افـزايش           
افزون بر ايـن، اثـر كـاهش قيمـت          . دهند  واكنش شديدتري نشان مي   

. دار نيست    گوشت گاو در كشتارگاه، از نظر آماري معني         علوفه بر قيمت  
شت گـاو در كـشتارگاه، بـا افـزايش قيمـت علوفـه،              بنابراين قيمت گو  

كنـد، امـا بـه كـاهش قيمـت علوفـه واكنـشي نـشان          افزايش پيدا مي  
  . دهد نمي

 هاي موجود در ساختار بازار گوشت گـاو ايـران           با توجه به نارسايي   
كنندگان اين كاال را كـاهش و حاشـيه          كه رفاه توليدكنندگان و مصرف    

اي بهبود سـازوكار بـازار گوشـت گـاو در           بازار را افزايش داده است، بر     
  :شود ايران، پيشنهادهاي زير ارائه مي

با توجه به تعداد زياد و پراكندگي توليدكننـدگان خـرد در صـنعت              
هـاي    زنـي آنهـا در مقابـل واسـطه          گوشت گاو كشور و قدرت كم چانه      

هـاي مـؤثر،    كنندگان خدمات كشتارگاهي، ايجاد نهاد   بازاريابي و عرضه  
هـاي توليـد و بازاريـابي گوشـت گـاو در سـطح                شكيل تعـاوني  مانند ت 

رسـاني بـازار كـه قيمـت          توليدكنندگان، و يا ايجـاد نهادهـاي اطـالع        
هاي توليد، فراوري و بازاريابي، و همچنين مقدار توليـد              ها، هزينه   نهاده

گوشت گاو در مناطق مختلف كشور را در دسترس همگان قرار دهنـد،    
منــد و آنهــا را در  هــاي ناشــي از مقيــاس، بهــره دامــداران را از صــرفه

با ايجاد ايـن نهادهـا، دامـداران        . سازد  بازاريابي گوشت گاو، توانمند مي    
هم از اطالعات كـافي دربـاره شـرايط بـازار برخـوردار هـستند و هـم                  

زنـي   هاي توليد و بازاريابي گوشت گاو در هر منطقه، قدرت چانه   تعاوني
هـاي بازاريـابي    بر عوامل كشتارگاه و واسطه بيشتري به دامداران در برا    

هـا را بـه       توانـد اعـضاي ايـن تعـاوني         دولـت همچنـين مـي     . دهـد   مي
گذاري در تجهيز، نوسازي و سـاخت كـشتارگاه در منـاطقي از               سرمايه

كشور كه ظرفيت توليد گاو زنده از ظرفيت كشتار بيشتر است، تشويق            
  . كند

 قيمـت و انتقـال نامتقـارن        با توجه به اينكه يكي از داليل نوسان       
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قيمت در بازار گوشت گاو، نوسان قيمت علوفـه اسـت، بـراي كـاهش               
هـا را     هـاي مقـدار عرضـه نهـاده         نوسان در قيمت اين كاال بايد نوسان      

هاي حمايتي مناسب در      در اين زمينه، با استفاده از سياست      . كاهش داد 
را بـه   تـوان توليدكننـدگان كاالهـاي كـشاورزي           زيربخش زراعت، مي  

توليد بيشتر علوفه و تأمين نيازهاي اين صنعت تشويق كـرد و از ايـن               
هاي توليد و مقدار عرضـه گوشـت گـاو را             هاي قيمت نهاده    راه نوسان 
  .كاهش داد
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