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  هاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبیاستان: تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران مورد مطالعه
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  چکیده

بـه همـین دلیـل،    . گذارداثر می کنندگان مصرفباشد که بر رفاه عنوان یکی از مصادیق نارسایی بازار مطرح میامتقارن قیمت بهانتقال ن
تـرین  طـالي سـرخ ایـران یکـی از مهـم      عنـوان  بـه زعفران . باشدتحلیل انتقال قیمت در بازارهاي کشاورزي از اهمیت خاصی برخوردار می

 یدکننـده تولهـاي  ترین اسـتان هاي خراسان رضوي، جنوبی و شمالی از عمدهدر این بین استان. باشدشور میمحصوالت تولیدي کشاورزي ک
بـدین  . باشـد مـی  مـوردنظر هاي هدف از مطالعه حاضر بررسی نحوه انتقال قیمت محصول زعفران در بین استان .باشندزعفران در کشور می

هـاي  داده یهبر پاهاي همگرایی یوهانسون و انگل و گرنجر اي مورد مطالعه با استفاده از آزمونبین متغیره بلندمدتمنظور ابتدا وجود رابطه 
قیمـت از  ) متقـارن یـا نامتقـارن   (سپس جهت نحوه انتقال . مستخرج از دفتر آمار بانک مرکزي مورد آزمون قرار گرفت 1385-1390ماهانه 

را در بین  بلندمدتهمگرایی انگل و گرجر و آزمون همگرایی یوهانسون وجود رابطه  نتایج آزمون. اي استفاده شدهاي همگرایی آستانهروش
هاي خراسان رضـوي، جنـوبی و   بین استان بلندمدتهاي این مطالعه نشان داد انتقال قیمت زعفران در یافته. تأیید نمود موردنظرهاي استان

بـازار   مدت کوتاهاي، تعدیالت هاي تصحیح خطاي آستانها بر پایه تکنیکهاي تصحیح خطمدل یريکارگ بههمچنین با . شمالی متقارن است
هاي حمایتی قیمتی در خصـوص بـازار زعفـران در بـین سـه اسـتان       زعفران در بین این سه استان تجزیه و تحلیل گردید لذا، اتخاذ سیاست

 . شودپیشنهاد می
  

  .مدل تصحیح خطا اي،انتقال متقارن، زعفران، همگرایی آستانه: کلمات کلیدي
 

    2 1 مقدمه
ترین محصول کشـاورزي و  طالي سرخ با ارزش عنوان بهزعفران 

ترین ادویه جهـان، در تـاریخ صـادرات کشـور ایـران همـواره از       گران
محصـول   ینتر مهمجایگاه خاصی برخوردار بوده است و پس از پسته 

ان در زعفـر  کشت یرزایران با سطح . باشدکشور می یرنفتیغصادراتی 
درصد  90تن، با حدود  170تا  150هکتار و تولید سرانه  41325حدود 

و صادرکننده کمی و کیفـی ایـن    یدکنندهتول ینتر بزرگتولید جهانی، 
طبـق آمـار مرکـز اطالعـات و     . باشـد محصول در سـطح جهـان مـی   
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اخیر، بیشترین میزان سطح زیر کشت  يها سالتحقیقات زعفران طی 
 18و کمتـرین در حـدود    1385ر هکتار در سال هزا 64زعفران حدود 

بوده اسـت کـه قسـمت اعظـم آن نیـز در       1370هزار هکتار در سال 
 باشـد استان خراسان رضوي و خراسان شمالی و خراسان جنـوبی مـی  

)(Aghaei & Rezagholizadeh, 2011  
میلیون دالر  100تقریبی ساالنه  طور بهطبق آمار پرورش زعفران 

میـزان تولیـد   . هاي فوق به همـراه داشـته اسـت   ستانارزآوري براي ا
هاي تن بوده است که استان 254برابر با  1390زعفران کشور در سال 

خراسان رضوي، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به ترتیب بـا تولیـد   
درصدي در تولیـد ایـن    8/0و  18، 77تن  سهم  2تن و  47تن،  196

ــین اســتان ــین . باشــندارا مــیهــاي کشــور دمحصــول را در ب همچن
هاي مذکور به ترتیب رتبه اول، دوم و چهارم را از تولید زعفـران   استان
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  ). MAJ, 2011(اند کل کشور به خود اختصاص داده
هاي اساسی بخش کشاورزي در بسیاري از کشورها یکی از چالش

از جملـه کشـور ایـران،     یافتـه  توسـعه کشورهاي کمتر  الخصوص یعل
بازاریابی محصوالت کشاورزي و ناکارآمد بودن بازار این ناکارایی نظام 

هاي سنتی تولیـد مـانعی در تحقـق    محصوالت است که در کنار روش
اهدافی چون پیشرفت  و توسـعه بخـش کشـاورزي، امنیـت غـذایی،      

 & Karbasi( خودکفــایی در تولیــد و رشــد صــادرات بــوده اســت

Akbarzadeh, 2007.(  
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  .1385-1390هاي خراسان رضوي، خراسان شمالی و خراسان جنوبی روند قیمت زعفران در استان - 1 شکل
Figure 1- Saffron price trend in the Razavi Khorasan, North Khorasan, South Khorasan Province 2006-2011. 

  
ایی کـار . باشـد یکی از مصادیق کارایی بازار، کـارایی قیمـت مـی   

هـاي متعـددي اسـت کـه     قیمت نیز خود تحت تأثیر عوامل و شاخص
انتقال قیمت در سطوح مختلـف   1مسئله تقارن ها آنترین یکی از مهم

وجود تقارن در بازار حاکی از انتقال کامل تغییرات قیمت در . بازار است
 Hoseni( به سطوح دیگر است) افزایش یا کاهش(  یک سطح از بازار

& Dorandish, 2006 .(اثر افزایش یـا کـاهش    2در انتقال نامتقارن
شود و یـا   کامل به سطوح دیگر منتقل نمی طور بهقیمت در یک سطح 

کامل ولی کاهش  طور بهو  تر یعسر هاقیمتاینکه ممکن است افزایش 
انتقـال  . نـاقص منتقـل شـود و یـا بـالعکس      طور بهو   تر آرامها قیمت

ـ  نامتقارن قیمت موجب می ناشـی از افـزایش    یجادشـده اا سـود  شود ت
-ها گردد و منجر به افزایش حاشیه بازار و قیمـت  قیمت نصیب واسطه

 ,Ghahremanzadeh & Falsafian( هاي نهـایی محصـول شـود   

هدف از مطالعه حاضر نیز  بررسی نحوه رفتار قیمت محصول ). 2012
 هاي خراسان رضوي، خراسان شمالی و خراسـان زعفران در بین استان

بـین   بلندمـدت بـدین منظـور ابتـدا وجـود رابطـه      .  باشـد جنوبی مـی 
هاي همگرایی یوهانسون و متغیرهاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون

                                                                          
1-Symmetry 
2-Asymmetric Transmission 

مورد آزمون قـرار   1385-1390هاي ماهانه انگل و گرنجر بر پایه داده
قیمـت از  ) متقارن یا نامتقارن(گرفته است و سپس جهت نحوه انتقال 

  .اي استفاده شده استرایی آستانههاي همگروش
تاکنون مطالعات متعددي در خصوص محصول زعفـران در ایـران   

هاي اند به این محصول از جنبهانجام شده است و محققین سعی کرده
عمده این مطالعـات بـر صـادرات محصـول زعفـران      . مختلف بپردازند

مـؤثر بـر   اي عوامل در مطالعه) Paseban, 2006( پاسبان. اندپرداخته
) Parmeh et al., 2009( صادرات زعفران ایـران، پرمـه و همکـاران   

هاي صادراتی و بازارهاي هـدف زعفـران ایـران و موسـوي و     ظرفیت
بـر صـادرات    شـدن  یجهـان آثـار  ) Mosavi et al., 2009( همکـاران 

 & Karbasi( همچنین کرباسی و اکبرزاده. اندزعفران را بررسی نموده

Akbarzadeh, 2007(   تابع عرضه و تقاضاي صادرات زعفران ایـران
از مطالعـات انجـام   . انـد  نمودهرا با سیستم معادالت همزمان را برآورد 

شده در زمینه چگونگی انتقال قیمت محصوالت کشـاورزي در داخـل   
 سر مزرعهفروشی و توان به نحوه انتقال قیمت در بازار خردهکشور می

 و گوشـت قرمـز   )Hoseini & Nikokar, 2006( گوشـت مـرغ  

)Hoseni & Ghahremanzadeh, 2006(  و همچنین انتقال قیمت
 ,Hoseni & Dorandish( میان بازار جهـانی و بـازار داخلـی پسـته    
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 آالي پرورشـی در اسـتان فـارس   و انتقال قیمت در بازار قزل )2006

)Hoseni & Sorae Shad, 2010( اي انتقال قیمـت  و الگوي آستانه
و همچنین اثر  )Kuhestani et al., 2011(ت مرغ ایران در بازار گوش

 & Kakhki( مـرغ  تخـم ها بـر انتقـال قیمـت بـازار     هدفمندي یارانه

Kamal Abadi, 2012(  نتـایج  . اشاره کرد که نامتقارن ارزیابی شـد
در تحلیـل   )Farajzadeh & Esmaeli, 2010(حاصـل از مطالعـه   

از آن است که افزایش سـهم  انتقال قیمت در بازار جهانی پسته حاکی 
در بازار خرید و همچنین کاهش سهم ایران در بازار جهانی منجـر بـه   

قهرمان . انتقال متقارن قیمت میان بازار ایران و بازار جهانی شده است
نیز در  )Ghahremanzadeh & Falsafian, 2012(زاده و فلسفیان 

له تهـران،  مطالعه اثرات سرریز نوسان قیمـت در بـازار گوشـت گوسـا    
فروشی گوشت گوساله زنده را بـیش از نوسـانات   نوسانات قیمت عمده

تحت تأثیر نوسانات  یفروش خردههاي تولیدي و قیمتی بازارهاي نهاده
  .سایر بازارها قرار دارد

-بررسی برخی از مطالعات شاخص در زمینه انتقال قیمت در سال
ـ    پلتـزمن  . سـازد یهاي اخیر، اهمیت انتقال قیمت را بیشـتر نمایـان م

)Peltzman, 2000(  محصول مختلف از جمله  282در بررسی جامع

محصول کشاورزي بیان کرد که انتقال نامتقـارن قیمـت بیشـتر     120
نظریه اسـتاندارد بازارهـا بـه دلیـل      رو ینازا. یک قانون است تا استثناء

بینی و توضیح تعـدیل نامتقـارن قیمـت    عدم برخورداري از توان پیش
 ،)Goodwin & Harper, 2000( گودوین و هـارپر . باشدنمی صحیح

معتقدند نحوه انتقال قیمت در سطوح مختلفی از بـازار در واقـع نحـوه    
سنتی  طور به. کندفعالیت نیروهاي دخیل در این بازارها را منعکس می

اي هستند که سطوح مختلف بازار را اولیه يسازوکارهاهاي بازار قیمت
هاي وارد بـر هـر سـطح از بـازار را در بـین      ند و شوكپیوندبه هم می

بسـیاري  . دهنـد انتقال می فروشان خردهو  فروشان عمدهتولیدکنندگان، 
، انتقـال نامتقـارن   )Chen et al., 2005( از محققان دیگـر همچـون  

-لحظه صورت بهها را قیمت از نفت خام به قیمت بنزین در پاالیشگاه
ــد ــرآورد نمودن ــو. اي ب ــینی پ  & Hosenipoor( ر و مقدســیحس

Moghaddasi, 2011(    انتقال نامتقارن قیمت و آسـتانه رفتـار بـازار ،
) هرمزگـان ( نوع ماهی، در بازارهاي مرکزي ایران 5ماهی ایران را در 
با استفاده از مدل آسـتانه و آزمـون   ) فارس و تهران( و بازارهاي محلی

Tsay بررسی کردند .  

  
  ایی قیمت ماهانه زعفراننتایج آزمون پای - 1جدول 

Table 1- The results of reliability test monthly saffron’s price 

  متغیر
Variable 

  وقفه
Lag 

ADF KPSS 
  سطح
Level  

  تفاضل مرتبه اول
First difference 

  سطح
Level   

  تفاضل مرتبه اول
First difference  

 خراسان شمالی
North Khorasan 

1 -1.934 6.434*** 0.351*** 0.076 

 خراسان رضوي
Razavi Khorasan 

1 -2.216 -6.762*** 0.347*** 0.105 

 خراسان جنوبی
South Khorasan 

4 -2.759 -8.13*** 0.356*** 0.132 
  .درصد 10و 5، 1 در سطحداري به ترتیب معنی*،**،***

***, **, * The significance 1, 5, 10 Percent. 
  

بـه تجزیـه و   ، )Acquah & Lecturer, 2011( آکـواه و لکچـرر  
انباشتگی آستانه تعدیل نامتقارن قیمت در بازار غنا پرداختند تحلیل هم

بـه ایـن   1 انباشتگی انـدرس و سـیکلوس  هاي همو با استفاده از آزمون
براي رسیدن بـه   یفروش عمدهفروشی و نتیجه رسیدند که قیمت خرده

  .امتقارن استتعادل بلندمدت داراي روند تنظیم ن
با توجه به مطالب یاد شده در خصوص اهمیت محصول زعفران و 

                                                                          
1- Enders-Siklos asym  metric cointegration tests 

نقش بارز سه اسـتان خراسـان رضـوي، خراسـان جنـوبی و خراسـان       
شمالی در تولید این محصول، چگـونگی انتقـال قیمـت در بـازار ایـن      

هاي مذکور از مسائل مهمی است کـه تـاکنون   محصول در بین استان
بنـابراین الزم  . موضوع در مطالعات شده است توجه بسیار کمی به این

بررسـی  . قرار گیـرد  موردتوجهاست تحلیل انتقال قیمت این محصول 
یـک روش   کنندگان مصرفچگونگی انتقال قیمت از تولیدکنندگان به 

معمول براي ارزیابی کارایی بازار و درجه رقابتی بـودن بـازار خـدمات    
برخـی  ). Kohestani et al., 2011( بازاریـابی مـواد غـذایی اسـت    
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ها نشانه شکست بازار و پژوهشگران معتقدند که انتقال نامتقارن قیمت
 .)Cramon et al., 2001( از قـدرت بازاریـابی اسـت    سوءاسـتفاده 

-مشهورترین دالیل براي انتقال نامتقارن قیمت، قدرت بـازاري بنگـاه  
ر، هاي دولـت، تـورم، مـدیریت موجـودي انبـا     هاي بازاریابی، سیاست

ها و وجود اطالعات نامتقارن در سطوح هاي تنظیم مجدد قیمتهزینه
ــتند  ــازار هس ــف ب ــث  ).Kuhestani et al., 2011( مختل در مباح

، انتقال نامتقارن قیمت ممکـن اسـت از رقابـت نـاقص     گذاري یاستس
  .)Cramon et al., 2001( بازار ناشی شود

مهـم   به این ترتیب شـناخت الگـوي انتقـال قیمـت محصـوالت     
تواند براي تولیدکننـدگان  تولیدي بخش کشاورزي از جمله زعفران می

در مورد محصول زعفران بـا  . و همچنین براي کل جامعه مطلوب باشد
هـاي مـورد مطالعـه، تحلیـل فرآینـد      توجه به جایگاه با اهمیت استان

بـه   گـذاران  یاسـت سهاي مهمـی بـراي   تواند استنباطانتقال قیمت می
لذا در مطالعه حاضر سعی شـده اسـت کـه فرآینـد     . باشدهمراه داشته 

و  بلندمـدت در  مـوردنظر هـاي  الگوي انتقال قیمت زعفران بین استان
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شود مدت کوتاه

  
  قیمت زعفران گرنجر براي جفت سري- جمعی انگلنتایج آزمون هم - 2جدول 

Table 2- The results of co-integration Engel – Granger test for Saffron pair of price series 
  جفت سري قیمت

Pairs of price series 
  تعداد وقفه

Lag 
  (γ=0) آماره آزمون

Teat statistic (γ=0)  
  LM آماره

LM statistic 
  جنوبی-خراسان شمالی

Nourh-South Khorasan 
1 -2.82*** 1.14 

  جنوبی-خراسان رضوي
Razavi-South Khorasan 

1 -4.17*** 0.012 
  رضوي-خراسان شمالی

Razavi-North Khorasan 
2 -2.95*** 1.14 

  .درصد 10و 5، 1 در سطحداري به ترتیب معنی*،**،***
***, **, * The significance 1, 5, 10 Percent. 

 
  هامواد و روش

شناخت رفتار قیمـت در بازارهـاي مختلـف از مفـاهیم اصـلی در      
توجه به چگونگی رفتار قیمت و آگاهی از . باشدئوکالسیک میاقتصاد ن

هاي قیمت یک بـازار مشـخص بـه تغییـرات مثبـت و      سرعت واکنش
منفی قیمت سایر بازارها از جمله موضوعات مورد عالقه اقتصـاددانان  

به اعتقاد برخی . (Meyer & Cramon-Taubadel, 2004)باشد می
 ,Peltzman)( و پلتزمن )(Zanias, 1999 زنیس از محققین از جمله

موضوع انتقال نامتقارن قیمت از جمله مصادیق ناکارایی بازار و  2000
-عواملی چون هزینه. باشدهاي اقتصادي میاز خالهاي عمیق تئوري

هاي معامله، انحصار بازار، نرخ بهـره و اخـتالف کیفیـت در بازارهـاي     
تقارن قیمت و عـدم  مختلف از جمله مواردي است که باعث انتقال نام

عدم تقارن در انتقال قیمت را . (Listorti, 2008)شود کارایی بازار می
نوع اول مربـوط بـه انتقـال    . نمود بندي یمتقستوان در دو نوع کلی می

تـر از  یعنی افزایش قیمت سـریع . قیمت با فواصل زمانی متفاوت است
ل قیمـت،  نوع دیگر عـدم تقـارن در انتقـا   . گرددکاهش آن منتقل می

مثـال ممکـن    عنوان به. مربوط به تفاوت در میزان شدت واکنش است
بـر روي قیمـت بـازاري     يتـر  بزرگاست افزایش قیمت یک بازار اثر 

  .(Parrot et al., 2001)دیگر نسبت به کاهش قیمت آن بگذارد 
هـاي  جهت مطالعه چگونگی رفتـار قیمـت در بـین بازارهـا روش    

-هایی که بر پایه تجزیه و تحلیـل سـري  شاما رو. متفاوتی وجود دارد
 طـور  بـه باشـند  مـی  1هـاي همگرایـی  خاص مدل طور بههاي زمانی و 

. انـد اي در بررسی نحوه انتقال قیمت مورد استفاده قرار گرفتـه گسترده
بررسی نحوه انتقال قیمت زعفران در منـاطق مـورد مطالعـه     منظور به

انگـل و گرنجـر   اعتقـاد  بـه  . توان از تکنیک همگرایی بهره گرفتمی
)(Engle & Grange, 1987    اگر بازارها کارا باشند در ایـن صـورت

انگـل و گرنجـر یـک    . ها در بازارهاي مختلف باید همگرا باشندقیمت
بر این اسـاس  . انداي را براي تعدیل متقارن ارائه کردهروش دو مرحله

زار در نظـر  توان ارتباط زیر را بین دو سري قیمت زعفران در دو بـا می
  :گرفت

)1(                                            tjtit PP   10   
ماننـد   iهاي قیمت زعفران در دو بـازار  لگاریتم سري Pjو  Piکه 

جز اخالل  tمانند استان خراسان جنوبی و  jاستان خراسان رضوي و 
هاي اجرائی و سایر نقل، هزینههاي حمل و بیانگر هزینه . باشدمی

                                                                          
1- Cointegraition Models 
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انگل و گرنجر، آزمون همگرایی را بـراي  . باشد هاي بازاریابی میهزینه
جمع از درجه یک هستند، یـک ترکیـب   دو جفت قیمت که هر دو هم

  :کنندصورت زیر تعریف میخطی به

   



1 1111 i ttitt                      (2)  

جملـه اخـالل    ωtو ) 1(جمله اخالل معادله  tق که در معادله فو
تعـداد وقفـه   . باشـد  مـی  1مدل است که داراي خصوصیت نوفه سـفید 

بـر اسـاس حـداقل مقـدار آمـاره      ) 2(جهت برآورد معادلـه  ) ρ(مناسب 
و اطمینان از عدم وجود خودهمبسـتگی جملـه   ) SBC( 2شوارتز بیزین

ی متغیرهاي قیمـت، از  منظور آزمون همگرایبه. شوداخالل انتخاب می
) 2(مانده به دست آمده در معادلـه  براي باقی) γ=0(آزمون ریشه واحد 

گر عدم وجود ریشـه واحـد   چنانچه نتیجه آزمون بیان. شوداستفاده می
باشد، در این صورت بین متغیرهاي قیمت ارتباط بلندمدت  tدر سري 
ره است، کـه  یک روش دو متغی اساساًروش انگل و گرنجر . وجود دارد

تـوان  لـذا، نمـی   ؛کنـد فقط ارتباطات بین دو سري قیمت را مطالعه می
عـالوه ایـن روش بـه    به. هاي چند متغیره را تجزیه و تحلیل کردمدل

هـاي نرمـال شــده نسـبت بـه ســایر متغیرهـا حسـاس اســت       قیمـت 
)Vinuya, 2007( . معادله)به هر تعداد از بازار می گسترش قابل) 1-

، از لحاظ ساختاري اطالعات اضافی به وسیله فـراهم  ینا باوجود. باشد
اما ارتباطات چند متغیره . آیدنمی به دستکردن ارتباطات چند متغیره 

کننـد،  پیـروي مـی   )Johansen & Juselius, 1994(که از رهیافت 
-هاي پویا هستند، از محدودیتعالوه بر اینکه قابل استفاده براي داده

باشـد  هاي دو متغیره وجـود دارد مبـرا مـی   دلهاي ساختاري که در م
)Froot & Rogoff, 1995( .  

هـاي روش انگـل و   روش یوهانسون در راستاي پوشـش کاسـتی  
نقطه آغاز روش یوهانسـون بـراي آزمـون و    . گرنجر معرفی شده است

، بـرآورد الگـوي   یزمـان  يسـر تعیین روابط همگرایی بین متغیرهـاي  
بوط به آن متغیرهـا اسـت، کـه    مر) VECM( 3تصحیح خطاي برداري

  :شودمعرفی می) 3(رابطه  صورت به
tktktkttt PPPPP    112211 ...     (3) 

 بلندمـدت حاوي اطالعات مربوط بـه روابـط تعـادلی     ماتریس
ضریب تعـدیل عـدم    است که در آن  'در واقع . است

 و  بلندمـدت دهنده سرعت تعـدیل بـه سـمت تعـادل     تعادل و نشان
                                                                          
1- White Noise 
2- Schwartz Bayesean Criteria 
3- Vector Error Correction Model 

با این فـرض کـه کلیـه    . است بلندمدتیس ضرایب روابط تعادلی ماتر
هستند آنگاه در رابطه  I)1(جمعی از مرتبه یک tpمتغیرهاي بردار 

1 صورت بهتمامی جمالتی که ) 3( tp 0(انـد  در آمده(I  خواهنـد
هسـتند،   I)0(نیـز نوفـه سـفید     tUاز آنجا که جمالت اخالل. بود
ktpزم اسـت  ال    0(عبــارت دیگـر   نیــز پایـا و یــا بـه(I  باشــد
)Nofresti, 2012(.  

و   )(Enders & Granger, 1998 انـدرس و گرنجـر   مطالعـات 
نشـان دادنـد کـه     Enders & Siklos, 2001)( اندرس و سـیکلوس 

هاي همگرایی در صورت وجود عدم تقارن در انتقال قیمـت بـه   آزمون
 یافتـه  یلتعـد شـکل   ها آنبنابراین . اقض منتج خواهند شدنتایجی متن

را براي آزمون انتقال قیمت نامتقـارن پیشـنهاد دادنـد کـه     ) 2(معادله 
  :شودشناخته می) TAR( 4ايمدل خود رگرسیون آستانه عنوان به

21211 )1(    ttttt                    (4) 
 εt-1، )1(ل جملـه اخـالل معادلـه    تفاضل مرتبـه او  Δεtکه در آن 

اسـت کـه    5سـاید شـاخص هـوي   Itو ) 1(وقفه جمله اخـالل معادلـه   
  :شودزیر تعریف می صورت به

  
)5(                                                                       =It 

  
عـالوه بـر   . باشـد ي بحرانـی مـی  در معادله فوق مقدار صفر نقطه

اي باشد کـه طـی آن مقـادیر    تواند به گونهفرآیند تعدیل می) 5(رابطه 
بسـتگی داشـته باشـد تـابعی از      εt-1 تعدیل به جاي اینکـه بـه سـطح   

صورت در این صورت شاخص یاد شده به. باشد εt-1 تغییرات دوره قبل
  :)Enders & Siklos, 2001(شود زیر تعریف می

  
)6(                                                                    =It 

  

  
کـه  ویژه وقتـی به) 5(در مقایسه با شاخص ) 6(استفاده از شاخص 

اي است که تغییرات در یک جهت بیشتر از جهـت  نبود تقارن به گونه
ي در این حالت آزمون انحراف از رابطـه . دیگر است، بسیار مفید است

 6گشـتاوري -ايیون آسـتانه یک فرایند خود رگرسـ  صورت به بلندمدت
)M-TAR (است.  

                                                                          
4- Auto Regression Threshold 
5- Heaviside 
6- Momentum-Threshold Autoregressive 

1    if   Δ εt-1≥0   

0 if    Δεt-1<0   

1    if εt-1≥0   

0    if εt-1<0   
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  جمعی یوهانسون براي قیمت زعفراننتایج آزمون هم - 3جدول 
Table 3- The result of Johansson co-integration tests for the saffron price 

  متغیر
Variable 

H0 (Rank=r)  H1=(Rank>r)   آمارهTrace 
Trace statistic 

 Max-Eigenvalueآماره 
Max-Eigenvalue statistic 

  خراسان رضوي، شمالی و جنوبی
Razavi, North and South Khorasan 

0 0 47.37** 33.96*** 
1 1 13.41 7.76 

  .درصد 10و 5، 1 در سطحداري به ترتیب معنی*،**،***
***, **, * The significance 1, 5, 10 Percent. 

  
به ترتیب  M-TARو  TARي همگرایی در الگوي بررسی رابطه

*Φو  Φεهـاي  استفاده از آمارهبا 
ε   در ایـن آزمـون،   . گیـرد انجـام مـی

ي همگرایـی مـورد   رابطـه  یا نبـود γ1 =γ 2 =٠صورت فرضیه عدم به
ي همگرایی تأییـد شـود الزم   رابطه که یدرصورت. گیردآزمون قرار می

  اســـت آزمـــون تقـــارن انتقـــال قیمـــت از طریـــق آزمـــون      
 2γ1 =γ  ودبررسی ش )Enders & Granger, 1998(.  

هـاي خراسـان جنـوبی و    چنانچه دو سري قیمت زعفـران اسـتان  
متقـارن   صورت بهخراسان رضوي همگرا باشند و فرایند تعدیل قیمت 

با استفاده از یـک مـدل    ها آنبین  مدت کوتاهباشد، آنگاه رابطه پویاي 
  :قرار گیردتواند مورد تجزیه و تحلیل می) 7(تصحیح خطا طبق رابطه 
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 a1و) 1(وقفه مرتبـه اول جملـه خطـاي رابطـه      εt-1) 7(در رابطه 
باشد که از لحاظ عالمـت انتظـار   می مدت کوتاهضریب سرعت تعدیل 

بـر اسـاس   ) 7(هـاي بهینـه در رابطـه    طول وقفـه . رود منفی باشدمی
-و بـا اسـتفاده از آزمـون بریـوش    ) SBC(ه شوارتز بیزین حداقل آمار

 TARمطالعات فراوانی استفاده از دو مـدل  . شودانتخاب می 1گادفري
. اندرا جهت آزمون عدم تقارن انتقال قیمت پیشنهاد کرده M-TARو 

و  TARدو مـدل   یريکـارگ  بهاز جمله مطالعات مشابهی که در زمینه 
M-TAR برخـی   توان بهورزي انجام شده میدر بازار محصوالت کشا

 ;Abdulai, 2000; Awokuse & Wang, 2009( اشـاره کـرد  

Ghoshray, 2007; Sephton, 2011(.  
  

  نتایج و بحث
 يهـا  در اسـتان نحوه حرکـت قیمـت ماهانـه زعفـران     ) 1(نمودار 

 1390تـا   1385هـاي  خراسان رضوي، شمالی و جنوبی را طـی سـال  
دهد قیمت زعفـران در  نمودار نشان می که يطور همان. دهدنشان می

                                                                          
1- Breusch-Godfrey 

هر سه استان روند حرکتی مشابه و منظم را در تمام طول دوره زمـانی  
قیمت زعفران هر سه استان از اوایـل سـال   . مورد مطالعه داشته است

دچار یک افزایش قیمت شده است که این افـزایش قیمـت تـا     1386
ي بعد ایـن افـزایش   هاادامه داشته است ولی در ماه 1387اواخر سال 

  .قیمت در هر سه استان تعدیل گردید
هاي سـنتی و معمـول اقتصادسـنجی در بـرآورد     کارگیري روشبه

هاي سري زمانی بر ایـن فـرض اسـتوار    ضرایب الگو با استفاده از داده
در مطالعه حاضـر جهـت سـنجش    . است که متغیرهاي الگو پایا باشند

و ) ADF( 2یافتــه یمتعمــر هــاي دیکــی فــولپایــایی متغیــر از آزمــون
)3KPSS (محاسباتی براي سطح و  مقدار آماره. بهره گرفته شده است

) 1(هـاي زمـانی قیمـت زعفـران در جـدول      تفاضل مرتبه اول سـري 
  .گزارش شده است

هاي زمانی قیمت زعفـران در  نتایج هر دو آزمون، سري بر اساس
گیـري ایسـتا   فاضـل بار تباشند که با یکمی یستانا ابازارهاي مربوطه 

  . اندشده
توان گفت کـه هـر سـه سـري     لذا با توجه به نتایج دو آزمون می

روش همگرایی بر ترکیـب   .باشندمی І)1(یک از درجه  4قیمت انباشته
به همین منظور . هستند مانا شوند داللت دارد I(1)خطی دو سري که 
بـا   هاي قیمت زعفران مطـابق بین سري بلندمدتجهت بررسی رابطه 

بـرآورد   مـوردنظر براي متغیرهـاي  ) 1(گرنجر، ابتدا رابطه -روش انگل
) 1(گرنجر، اجزاي خطاي مدل -در ادامه مطابق با روش انگل. شودمی

) 2(نتایج بـرآورد مـدل   . به کار گرفته شده است) 2(براي برآورد مدل 
  .گزارش شده است) 2(در جدول 

ـ مؤ) γ=0(گرنجـر  -نتایج آزمون همگرایی انگـل  وجـود رابطـه    دی
 مـوردنظر هاي همگرایی بین جفت سري قیمت زعفران در بین استان

 . باشدمی
                                                                          
2- Argument Dickey Fuller 
3- Kwiatkowski  
4- Integration 
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  زعفراننتایج برآورد مدل انتقال قیمت  - 4جدول 

Table 4- The results of Saffron price transmission model 

  

  مدل
Model   

  )TAR(اي مدل آستانه
Auto regression threshold model (TAR) 

  )M-TAR(گشتاوري - ايل آستانهمد
Momentum-Threshold Autoregressive model (M-

TAR) 
  ضرایب

Coefficients  
-خراسان شمالی

  جنوبی
North-Razavi 

Khorasan 

- خراسان رضوي
  جنوبی

South-Razavi 
Khorasan 

-خراسان شمالی
  رضوي

North-Razavi 
Khorasan 

-خراسان شمالی
  جنوبی

North-South 
Khorasan 

- خراسان رضوي
  جنوبی

Razavi- South 
Khorasan 

-خراسان شمالی
  رضوي

North-Razavi 
Khorasan 

  γ1ˠ  -0.1 -0.67*** -0.05 -0.35** -0.56*** -0.13 
  γ2  -0.36**  0.41 -0.51** -0.18 -0.46* -0.36*** 
 H0: γ2= γ2=0 12.13** 10.63*** 14.42** 11.41** 10.04** 17.11** 
  H0: γ2= γ2 0.98 0.36 2.04 0.74 0.11 1.63 

  .درصد 10و 5، 1 در سطحداري به ترتیب معنی*،**،***
***, **, * The significance 1, 5, 10 Percent. 

 
گرانجـر در هـر سـه    -براي مدل انگل LMهمچنین کمیت آماره 

سـریالی اجـزاي اخـالل     یخودهمبستگمعادله برآوردي نشان از عدم 
بین هـر سـه سـري قیمـت      بلندمدتي ود رابطهلذا وج. باشدمدل می
روشی  عموماًگرنجر -که بیان شد روش انگل طور همان. شودتأیید می

بـین هـر سـه     بلندمـدت لذا براي بررسی وجود رابطـه  . است یرهدومتغ
نتـایج آزمـون   . سري قیمت زعفران از روش یوهانسـون اسـتفاده شـد   

  .بیان شده است) 3(یوهانسون در جدول 
بر اسـاس آزمـون همگرایـی یوهانسـون      بلندمدت يطهوجود راب

  .شودتعیین می 2و حداکثر مقدار ویژه  1ي اثرتوسط دو آماره
ــردار  nفرضــیه صــفر در آزمــون همگرایــی یوهانســون وجــود   ب

) 3(جـدول  . باشدهاي اثر و حداکثر مقدار ویژه میهمگرایی طبق آماره
هاي اثر و حـداکثر  آماره نتایج آزمون همگرایی یوهانسون با استفاده از

بر اساس این آزمـون ابتـدا فرضـیه صـفر     . دهدمقدار ویژه را نشان می
لـذا وجـود حـداقل یـک بـردار      . شودوجود صفر بردار همگرایی رد می

در مرحلـه بعـد   . شـود همگرایی بین سه سري قیمت زعفران تأیید می
فرضیه صفر یعنی وجود یک بردار همگرایی بـین سـه سـري قیمـت     

در این مرحله بـا توجـه بـه مقـادیر     . شودفران مورد آزمون واقع میزع
وجـود یـک بـردار    (ویـژه فرضـیه صـفر     هاي اثر و حداکثر مقدارآماره

بـین سـه   ) 3(لذا بر اساس  نتـایج جـدول   . شودپذیرفته می) همگرایی
نتـایج آزمـون   . سري قیمت زعفران یک بـردار همگرایـی وجـود دارد   

 بلندمـدت ي گرنجر وجود  رابطه-آزمون انگل یوهانسون همانند نتایج

                                                                          
1- Trace 
2- Maximum Eigenvalue 

ي انتقـال  در ادامه جهـت بررسـی نحـوه   . کندبین متغیرها را تأیید می
بـرآورد شـده  و   ) 4(زعفران در بازار سه اسـتان مـذکور معادلـه     قیمت
) 2γ1 =γ(و آزمون انتقال نامتقارن قیمت ) 2γ1 =γ =٠(همگرایی  آزمون

نتایج مربوط به برآورد . شودجام میان M-TAR و  TARبراي دو مدل 
  .گزارش شده است) 4(در جدول ) 4(معادله 

در دو ) 02γ1= γ =(نتایج آزمـون همگرایـی   ) 4(با توجه به جدول 
گرنجـر و  -همانند دو آزمـون همگرایـی انگـل    M-TARو  TARمدل 

هـاي  بین قیمت زعفران در استان بلندمدتي آزمون یوهانسون، رابطه
همچنین مقـدار آمـاره   . شودرضوي و جنوبی تأیید می ،خراسان شمالی

F 2(ل نامتقارن قیمت جهت آزمون انتقاγ1 =γ (     بـراي هـر سـه جفـت
نشان از پذیرفتـه شـدن فـرض     M-TARو   TARهاي قیمت در مدل

H0 توان نتیجه گرفت که فرآینـد انتقـال قیمـت    بنابراین می. باشدمی
وجـود تقـارن در   . باشـد ارن مـی هاي نامبرده متقزعفران در بین استان

حاکی از  موردنظرهاي انفرایند انتقال قیمت محصول زعفران بین است
) افزایش یا کاهش(ها انتقال کامل تغییرات قیمت در هر یک از استان

، امکـان  بلندمدتوجود تقارن در انتقال قیمت در . به استان دیگر است
بـا  . دهدهمگرا می هايبرآورد مدل تصحیح را براي جفت سري قیمت

بین متغیرها  مدت کوتاهتوان روابط پویاي برآورد مدل تصحیح خطا می
  .  را تجزیه و تحلیل کرد بلندمدتاز انحرافات  ها آنو نحوه تعدیل 

بـراي جفـت سـري قیمـت زعفـران      ) 7(ي مدل برآوردي رابطـه 
تعـداد وقفـه   . خالصه شده است) 5(هاي مورد مطالعه در جدول استان

همچنـین ضـریب جـزء    . نه بر اساس آمـاره شـوارتز انتخـاب شـد    بهی
در مدل تصـحیح خطـاي متقـارن کـه میـزان      ) ECTt-1(تصحیح خطا 
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 کـامالً درصـد   1دهد، در سطح را نشان می بلندمدتانحراف از تعادل 
این موضوع اسـت کـه نیروهـاي     دهنده نشاندار است و این امر معنی

ایجـاد یـک    منظـور  بـه  موردنظرن دخیل در بازار زعفران بین سه استا
هـاي  کـه قیمـت   يطـور  بـه با هم همگرایـی دارنـد،    درازمدتتعادلی 

 28 یبـاً تقرزعفران در دو استان خراسان شمالی و جنـوبی در هـر مـاه    
بـین ایـن دو بـازار را     درازمدتدر تعادل  یجادشدهادرصد از انحرافات 

 LMی سریالی نتایج مربوط به آزمون خودهمبستگ. تعدیل خواهند کرد
باشد که نشان از عدم وجود دار نمیمعنی ARCHو آزمون وجود اثرات 

مشــکل خودهمبســتگی ســریالی و واریــانس ناهمســانی و همچنــین 
  .باشدهاي برآوردي میبر تصریح صحیح مدل ییديتأ

  

  
  نتایج برآورد مدل تصحیح خطاي متقارن - 5جدول 

Table 5- The results of symmetric error correction model estimation 

  جفت سري قیمت
Pairs of price series 

  تعداد وقفه
Lag 

  )ECTt-1( جزء تصحیح خطا
Component of the error correction 

 

  LM آماره
LM statistic 

  ARCHآماره
ARCH statistic 

  جنوبی-خراسان شمالی
Razvi-North Khorasan 

1 -0.28*** 1.7 2.08 
  جنوبی-يخراسان رضو

Razavi-South Khorasan 
1 -0.52*** 0.004 1.96 

  رضوي-خراسان شمالی
North-Razavi Khorasan 

1 -0.29*** 0.02 0.09 
  .درصد 10و 5، 1در سطح داري به ترتیب معنی*،**،***

***, **, * The significance 1, 5, 10 Percent. 
 

  يریگ جهینت 
ار محصـوالت کشـاورزي از   چگونگی فرایند انتقال قیمـت در بـاز  

. جمله مباحثی است که در مطالعات اخیر بیشتر به آن توجه شده است
ها به عقیده اکثر محققین یکی از دالیل مهم در انتقال نامتقارن قیمت

براي یک محصول مشـخص در بـین بازارهـاي مختلـف، انحصـار و      
ناکـارایی  انحصار بازار از جمله مصـادیق   ازآنجاکه. باشدقدرت بازار می

ها و کاهش رفاه برخی از باشد، این مسئله باعث تحمیل هزینه بازار می
جهت بررسی چگونگی فراینـد  . شودمی کنندگان مصرف یدکنندگانتول

هـاي خراسـان رضـوي،    انتقال قیمت محصول زعفران در بین اسـتان 
ــدل  ــوبی از م ــمالی و جن ــتانه ش ــوزیعی آس ــاي خودت و ) TAR(اي ه

هـاي  بـا اسـتفاده از داده  ) M-TAR(گشـتاوري  -ايخودتوزیعی آستانه
نتـایج  . استفاده شـد  1385-1390هاي ماهانه قیمت زعفران طی سال

. قـرار دادنـد   ییـد تأمـورد   بلندمـدت وجود تعدیل متقارن قیمـت را در  
در بـازار   مـدت  کوتـاه بررسی تعدیل انتقـال قیمـت    منظور بههمچنین 

هاي مدل. ارن برآورد شدهاي تعدیل تصحیح خطاي متقزعفران، مدل
جهـت حـذف    مـدت  کوتـاه تصحیح خطا نشـان دادنـد کـه تعـدیالت     

-پذیرد و بازار زعفران در بین استانانحرافات از تعادل بلند صورت می
با توجه به  . شودهمگرا می بلندمدتهاي مورد مطالعه به سمت تعادل 

ن سـه  و نقش پر اهمیت ای موردنظرهاي فواصل جغرافیایی بین استان
استان در تولید محصول زعفران وجود تقارن در فرآیند انتقـال قیمـت   

انتقـال متقـارن قیمـت بـین      .ها چندان هم دور از انتظار نبـود  آنبین 
خـاص   طور به. باشدیکی از مصادیق کارایی بازار می) هااستان(بازارها 

هاي مربوطه نحوه فرایند انتقال قیمـت زعفـران   در این مطالعه آزمون
لـذا انتظـار   . متقارن تایید کردنـد  صورت بهرا  موردنظرهاي بین استان

تضـمینی، قیمـت    جملـه خریـد  هاي حمـایتی از  رود اتخاذ سیاستمی
تواند باعث بهبـود شـرایط   قیمت هدف و قیمت اعتباري می تضمینی،

  .  موجود شود
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Abstract 

Asymmetric price transmission is instances of market imperfection which can affect consumers’ welfare. 

Because of this matter, analyzing price transmission in agricultural market is an important issue. Saffron is a 

strategic agricultural commodity in Iran, which mostly produces in Razavi, North and South Khorasan 

provinces. In this study saffron’s price behavior in these provinces has been investigated. First Johanson Co-

integration and Engel-Granger test have been used to investigate long-run relation between monthly saffron’s 

prices from 2006- 2011. Then, threshold Co-integration test has been used to examine whether price 

transmission is symmetric or asymmetric. Plus, Threshold Vector Error Correction model has been used to 

analysis short-run adjustment in saffron market in these provinces. Main results showed that saffron price 

transmission in Razavi, north and south khorasan is symmetric. The results show that the market price support 

policies can be helpful in the three provinces of saffron.       
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