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 چکیده
مرغ و سهم قابل توجه گوشتادبیات موضوع اهمیت بررسی پیوستگی بازارها و قانون قیمت واحد در  با توجه به

مکانی  گیپیوستدارای کشور غرب شمالهای استان آیا بازار این محصول بین ،در سبد غذایی خانوارهای ایرانی
های مرغ در استان( بین بازارهای گوشتLOP) قانون قیمت واحد این پژوهش در؟ به همین منظور است

مورد آزمون قرار  1385-92های سالدر  مرغفروشی گوشتهای روزانه قیمت خردهبا استفاده از دادهغرب شمال
 هایویژگیوجود های زمانی اقتصادی، شواهدی مبنی بر دوره هایبررسیهای اخیر بسیاری از در سال گرفت.

های های مکانی به دلیل هزینهقیمتهای رابطهدهند. با توجه به اینکه را نشان می های زمانیدورهدر  غیرخطی
)سری(  مجموعهاطمینان از غیرخطی بودن  در آغاز برایای ممکن است غیرخطی باشد، در این پژوهش، مبادله
زمون مؤید وجود رابطه بهره گرفته شد. نتیجه هر دو آ BDS( و 1988) ناهای لوکنن وهمکارها از آزمونقیمت

که  (2012) امنوئیلیدس و فوسکیس رهیافت پیشنهادیاز  نتیجه در بود. بررسی موردهای مجموعهغیرخطی بین 
در بازارهای گوشت  (LOP)برای آزمون قانون قیمت واحد  است ESTAR الگوییک رگرسیون کمکی برای 

 یهمهدر  LOPو  بودهبخوبی پیوسته  بازارها ایندست آمده ه نتایج ب بنابر .استفاده شد یاد شدههای مرغ استان
ثبات کلیدی و مرکزی با مرغ را در یک بازار تواند قیمت گوشتدولت می پایهبر این  .های بازار برقرار استجفت
وجود بیاورد. این مسئله هزینه با ثبات ه ها باستان دیگردر  همسانهای تجاری یک نتیجه و با تکیه بر جنبه کرده

 دهد.میای کاهش را به طور قابل مالحظهمرغ ها در بازار گوشتقیمتکردن 
 

 JEL:, L11, Q1322Cبندی طبقه

 .مرغگوشت ،هارفتار غیرخطی قیمتهای کلیدی: پیوستگی مکانی بازار، قانون قیمت واحد، واژه
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 مقدمه
گردد و ها و یا ارتباط بلندمدت آنها برمیبا هم قیمتدرآمدن به حرکت  ،پیوستگی مکانی بازار

 های قیمت و اطالعات بین بازارهای جدا از هم تعریفنشانهصورت انتقال آرام و روان ه ب

های اقتصادی تکانهرجه مقاومت یک منطقه در برابر (. د2008 ،و همکاران )مشتاق شودمی

 دیگربه رابطه تجاری آن منطقه با  هوا (وآب هایپذیریعرضه حاصل از تغییر هایتکانه ویژههب)

صوالت قیمت مح ثباتهای مناطق بستگی دارد. میزان پیوستگی بازار در طراحی سیاست

چنین در مناطقی که پیوستگی بسیار ضعیفی دارند ممکن است بسیار مهم است. همکشاورزی 

 (.2001سازی و انبارکردن به روش غیرمتمرکز اجرا شود )فکلر و گودوین،های ذخیرهسیاست

ها، تخصیص منابع و تصحیح نواقص قیمت سازی ثبات باپیوستگی بازار یک راه دیگری برای 

غیر قابل تغییر، انتقال اطالعات ناکافی و پرهزینه خرید  یا انحصارفروش  انحصار مانندبازار 

دسترسی به  درپی آنکند که است. اصالح نواقص بازار، راه رسیدن به کارایی بازار را هموار می

بازارها بخوبی پیوسته باشند، چنانچه . گرددمی آسانها توسعه کشاورزی و توزیع برابر قیمت

تجارتی، یک های کند و با تکیه بر جنبه ثباتازار کلیدی قیمت را با تواند در یک بدولت می

با ثبات کردن را به طور قابل  بازارها بوجود بیاید. این مسئله هزینه دیگردر  همساننتیجه 

، کشاورزان محدود به شرایط تقاضای محلی نخواهند بود افزون برآن و دهدمالحظه کاهش می

 یبرا ،هستند یمکان یوستهکدام بازارها پ ینکهدر مورد ا یآگاه(. 2008،و همکاران )مشتاق

 ییراهنما یبرا آن پی دراست که  سودمندبازار  یآزادساز یهایاستشدت س یابیارز

نیز سودمند خواهد بود  یرندگیکه با هدف بهبود عملکرد بازارها صورت م یبعد یهادخالت

-پیوسته باشند، مصرفاز نظر مکانی اگر بازار محصوالت کشاورزی ی از سوی (.2007)جتنت، 

قیمتی  هاینشانهخواهند شد،  آگاهناشی از آزادسازی  سودهایکنندگان و تولیدکنندگان از 

 هایبرابر برتری توانستخواهند  کشاورزانازاریابی منتقل خواهد شد و ب مسیرهای راهاز  بهینه

افزایش خواهد  دادوستدهاو سودناشی از  کنند تعیین را خود اختصاصی فعالیترقابت بلندمدت 

بازار  1تواند داللت مهمی برای کشف قیمت و عملکرد(. پیوستگی بازارها می2010یافت )گاش، 

های رو پایداری انحرافات از پیوستگی ممکن است که به مفهوم فرصت داشته باشند، از این

 گوشت(. 2001باشد )گودوین و پیگوت،  ،کنندمیکسب سود برای تاجرانی که مکانی تجارت 

توجه ای مورد گسترده بسیارهای اخیر به طور منبع غذایی پروتئینی در سال مرغ به عنوان یک

                                                           
1 Operation 
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تر، نیاز به عرصه کمتر برای ایجاد یک آوری کوتاهتولید و فر. دوره است استفاده قرار گرفتهو 

تر تولید این نوع گوشت و در نهایت قیمت پایین مرغداری و میزان تولید باالتر در واحد سطح

گذاران در این بخش های بعد از جنگ حمایت دولت از سرمایهدر کشور باعث شد در سال

همین سیاست از سمت ثیر أتو به نوعی الگوی مصرف خانوارهای ایرانی نیز تحت  یافتهافزایش 

آمار وزارت جهاد  نابرب .(1389 ،)وزارت بازرگانی ودمرغ کشیده شقرمز به سمت گوشتگوشت

نج پدر  1392درصد از کل تولید گوشت مرغ کشور در سال  5/16( حدود 1392) کشاورزی

غربی، اردبیل، زنجان و تهران،صورت گرفته است. از جنبه شرقی، آذربایجاناستان آذربایجان

سال  درصد از کل واحدهای مرغ گوشتی در14واحدهای پرورش دهنده مرغ نیز حدود 

 مرغگوشتمصرف  یتبا توجه به اهم. انددر این پنج استان مشغول به فعالیت بوده1392

 ینا تولید در نامبرده هایاستان یسهم باال ینو همچن یرانیا یخانوارها ییدرسبد غذا

های قیمت مجموعه یا غیرخطی تحقیق در نظر دارد پس از بررسی رفتار خطیاین ، محصول

شرقی، های آذربایجانغرب کشور شامل استانشمال گزینش شدههای در استانمرغ گوشت

این در بازارهای  1قانون قیمت واحد نبودنیا  بودنغربی، اردبیل، زنجان و تهران، آذربایجان

شرقی، های آذربایجاناستان ها را مورد بررسی قرار دهد.در بین این استان محصول و

های تولید و مصرف غرب کشور از جمله قطبواقع در شمالغربی، زنجان و اردبیل آذربایجان

 نظر در لحاظ این از تهران استان. اندمرغ در کشور بوده و درمجاورت همدیگر واقع شدهگوشت

اطالعاتی قیمتی  هایهبادلم و قیمت تعیین در مرکزی بازار نقش استان این که شودمی گرفته

 قهرمان) باشد گذار اثر تواندمی هااستان دیگر در هادر کشور دارا بوده و در شکل گیری قیمت

حال  است. یتبااهم یاربازار بس یوستگیو پ LOP بحث در مسئله این(. 1392 محمودی، و زاده

 مورد هایاستان مرغبازار گوشت قانون قیمت واحد بین آیا که استمطرح شده این  پرسش

 ؟خواهد بودبرقرار  بررسی

در زمینه پیوستگی بازار و قانون قیمت واحد انجام شده است. در  پرشماریهای بررسیکنون تا

توسط  2روش عمومی برای بررسی تعادل رقابتی مکانی نخستینزمینه پیوستگی مکانی بازار، 

دو دهه متوالی، این رهیافت در ابعاد مختلفی  در( توسعه داده شده است. 1964تاکایاما و جاج )

های مکانی بهینه، آزمون مرز مکانی بین بازارها چون محاسبه موقعیتتجربی، هم هایبررسیاز 

                                                           
1 Law of one price 
2 spatial competitive equilibrium 
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عنوان ه و آزمون کارایی مکانی بازار، توسعه داده شد. آزمون پیوستگی بازار یا کارایی بازار، ب

به جلب توجه  آغاز 1980تاکایاما و جاج، از دهه  1اینقطه-موقعیت الگویتوسعه بعدی از 

های بازارهای همبستگی بین قیمت بررسیاولیه پیوستگی بازار را با  هایبررسیمحققان کرد. 

( یک روش آزمون 1986(. راوالیون )2012کردند )ژائو و همکاران، جدا از هم مکانی بررسی می

هایی که از ناشی از شیوه هایگیرینتیجهتری را پیشنهاد داد که استدالل وی از خطرهای قوی

کند. این روش جدید، با مالحظه پیوستگی می پرهیزکردند، اده میهمبستگی قیمت ایستا استف

های بازار از نواحی مختلف فراهم مدت، یک رابطه پویا برای قیمتبلندمدت و پیوستگی کوتاه

( 1994) ( و الکساندر و ویث1993) وایت-(. پاالسکاس و هریس2012کند )ژائو و همکاران، می

جمعی و علیت گرنجر بسط حداقل مربعات معمولی هم هایوشرراوالیون را با کاربرد  الگوی

پایا، تست  هایسری( برای 1994(، الکساندر و ویث)1986(، راوالیون)1996نیو )دادند. مک

 .اندکار بردهه علیت گرنجر را ب

و نشان دادند که استفاده کردند  2خود رگرسیون آستانه الگوهای( از 2001گودوین و پیگوت )

( بین بازارهای ذرت و سویا در شمال کارولینا برقرار LOPقیمت و قانون قیمت )پیوستگی 

( را در بازارهای LOP( پیوستگی قیمت و قانون قیمت واحد )2004) اش و همکاراناست. 

بررسی  LOPهمجمعی را در آزمون  رابطه علیت وو  ماهی سفید فرانسه مورد آزمون قرار دادند

که  کند در حالیرا رد می LOPوجود  ،های ناایستا، روش علیتو نشان دادند که با داده کرده

( 2008سوسانتو و همکاران ) دهند.همجمعی پیوستگی خوب بازارهای ماهی را نشان می الگوی

کارگیری روش ه همجمعی قیمت و پیوستگی بازار را در بازارهای پیاز آمریکای شمالی و با ب

بررسی کردند. نتایج تجربی گویای وجود همجمعی بین  3ترکیبی هایاحد دادهآزمون ریشه و

تصحیح  الگوی ( با استفاده از2011) سرا و همکارانهای مختلف پیاز بودند. بازارهای گونه

قیمت در صنعت اتانول )الکل معمولی( ایاالت  ایهابطبه بررسی ر 4انتقال هموار خطای برداری

های تحلیل بلندمدت بین چهار دسته قیمت هایهابطداد که رنتایج نشان میرداختند. متحده پ

امنوئیلیدس و  های غذا و انرژی تشخیص داده شد.و نیز ارتباط قوی بین قیمت داردشده وجود 

غیرخطی و تمایز  هایهتحت رابط LOPوجود  درستی( یک روش برای آزمون 2012فوسکیس )

                                                           
1 Point-location model 
2 Threshold Autoregression 
3 Panel data unit root test 
4 Smooth transition (ESTVECM) 
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این روش را برای چهار بازار اصلی گوشت  انگسترش دادند. آنوی و ضعیف آنرا بین شکل ق

نتایج تجربی نشان  .کارگرفتنده خوک در اتحادیه اروپا )آلمان، دانمارک، اسپانیا، و فرانسه( ب

 با .های بازار معتبر استجفت یهمهبرای  LOPد که بازارها بخوبی پیوسته هستند و دامی

بر رفتار  های اخیردر سال که شودیمالحظه م گرفته صورت خارجی ایبررسیمرور توجه به 

 هایروش سمت به زمینه ینا در شده استفاده هایروشغیرخطی قیمتها بیشتر تاکید شده و 

 .دارند گرایش یرخطیغ

( پیوستگی بین بازارهای عمده شیالت ایران، 1384) شاه ولی و بخشودهدر داخل کشور نیز 

بازارهای جنوب، شمال و شیراز را به کمک رهیافت همجمعی بررسی و ارتباط بلندمدت بین 

ود ارتباط با وج گرنجر ارزیابی کردند و نتیجه گرفتند که-آزمون انگلبازارها را با استفاده از 

 فلسفیان و زیبایی ازارها پیوستگی وجود ندارد.مدت بین بازارها در کوتاه مدت بین این ببلند

( شرط پیوستگی بازار و قانون قیمت واحد را برای دو محصول گوشت گوسفند و گوشت 1384)

( VAR) از دو روش خودرگرسیون برداری با استفادهکشور  گزینش شدهگوساله در پنج استان 

آن بود که در رابطه با ید ؤم. نتایج مورد بررسی قرار دادند VARنامقید و روش همجمعی 

خراسان -اصفهان و آذربایجان شرقی-خوزستان، خراسان-های کرمانگوشت گوساله، استان

قانون قیمت واحد در بلندمدت برای هیچ کدام از محصوالت و در و  دارای بازار یکسان هستند

های واحد یمت( به بررسی قانون ق1390مقدسی و همکاران) ها برقرار نیست.هیچ یک از استان

و الگوهای تصحیح خطا  های همجمعیدر بازار محصوالت کشاورزی ایران با استفاده از روش

پرداختند. نتایج موید وجود ارتباط بلندمدت میان قیمت های داخلی و جهانی جو و برنج بود، 

  .که این ارتباط در بازار محصول پنبه تایید نشد در حالی

بر می آید تاکنون در زمینه پیوستگی بازار و قانون قیمت  انجام شدههای بررسیچنانکه از مرور 

اینگونه پژوهش ها در  شمارخارج از کشور انجام شده است ولی زیادی در  هایبررسیواحد 

رفتار ر به صورت گرفته در داخل کشو ایبررسی، در سوییداخل کشور محدود است. از 

دراین چندانی نشده است و این درحالی است که  ها توجهبین قیمت هایابطهغیرخطی بودن ر

به های مبادله ، به سبب اینکه روابط قیمت مکانی به دلیل هزینههاادبیات تحلیل قیمت اواخر

کند. لذا با توجه به غیرخطی حرکت می هایهبه سمت و سوی رابط غیرخطی هستند، احتمال

سعی برآن دارد که  این پژوهشدر راستای مطالب بیان شده،  و همچنین اهمیت موضوع

 یراب یسنج اقتصاد پیشرفته یهاروشگیری از پیوستگی مکانی و قانون قیمت واحد را با بهره



 1394/ 3/ شماره 9اقتصاد کشاورزی/ جلد    90

ردبیل، زنجان و تهران بررسی غربی، اشرقی، آذربایجانهای آذربایجاندر استان مرغبازار گوشت

  .کند

 روش تحقیق
قاانون   ین. اکرد ( استفادهLOPواحد ) یمتاز قانون ق توانمیبازار  یمکان یوستگیپ یبررس یبرا

 ینکهنظر از ا واحد وجود دارد، صرف یداخل یمتق یکمحصول خاص  یک یکند که برایم یانب

کاالهاا و   کاه هنگاامی  و  یبازار ین(. در قالب چن2000رسد )نانانگ، یکشور به فروش م یکجا

خواهناد   ینتضم (یتراژآرب) فرصت پوششی یهایتفعالاند، یانبازارها آزادانه در جر یناطالعات ب

 یهاا یناه برابار باا هز   دست کممشخص در دو بازار جدا از هم  یکاال یک یمتکرد که تفاوت ق

 یس،و فوسک یلیدساست )امنوئ LOP یبرقرار یبه معن ینمبادله است که ا یهاینهو هز ترابری

بازارهاا دنباال    یگار در د همسان یمتیق ییرغبازار با ت یکدر  یمتیق ییرتغ یک ین(. بنابرا2012

 (.1993 ی،و بول یلیامزخواهد شد )و

ز ا پایش پیگیری شاده اسات     چندیهای ها توسط روشوابستگی متقابل قیمتبررسی تجربی 

رگرسایون زیار    توساط  LOPها اهمیات یابناد،   آماری ناشی از ناایستایی قیمت تنگناهایاینکه 

 (:1999و همکاران، )اش گرفتمورد آزمون قرار می
 

lnpjt  =  β +  α lnpit  +  εt    (1)  

، لگااریتم یاک ضاریب    𝛽 بود. جاز  ثابات   LOPها و ین یک آزمون برای نسبت ثابت قیمتکه ا

مبادلاه در رابطاه باا    هاای  عناوان هزیناه  ه د، جز  ثابت غیرصفر باست. در بیشتر موار 1تناسبم

)اش و  شاود کاه ثابات فاره شاده اسات      تفسایر مای  هاای کیفیتای   یاا تفااوت  تجارت مکانی 

بیمه،  گردآوری اطالعات،، پسماندها، 2، پاداش ریسکمانند ترابریهایی هزینه(. 2004همکاران،

همچناین در ماورد    .خواهناد باود  حاق بیماه خطار     به احتماال قانونی و  قرارداد، صدور پروانه،

باارای کیفیاات باااال اساات  3کننااده اضااافه ارزش قیماات بیااان 𝛽 پااارامتر همگن،کاالهااای غیاار

𝛼 فره صافر   (.2010گودوین و همکاران، و  2012 امنوئیلیدس و فوسکیس،) = آزماونی   1

                                                           
1 Logarithm of a proportionality coefficient 
2 Risk premia  
3 Price premium 
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شااود)اش و کااار گرفتااه ماایه باا LOPهااای نساابی ثاباات و برقااراری اساات کااه باارای قیماات

 (.  2004همکاران،

حرکت باهم ، قیمت یک کاال در دو بازار مختلف برابر است و LOPحالت اکید یا مطلق  بنابر

-قیمت در بازار صادر کننده به بازار وارد کننده بر پایه یک هایپذیریآنها کامل است و تغییر

ها یک رابطه نسبی کند که قیمتبیان می LOPیک منتقل خواهد شد. اما حالت ضعیف -برای

(. 2010های مبادله متفاوت است )گاش، هزینه مانند اییاملدارند و سطوح آنها به دلیل ع

نیز  LOPبر شکل ضعیف  در پی آندارد و  LOPپیوستگی کامل بازار داللت بر شکل قوی 

 دارد:اشاره 
 (.2001 ین،)فکلر و گودو  LOP یفشکل ضع        LOP یکامل بازار        شکل قو یوستگیپ

بر و تواند هزینهها میبیان کردند که تعدیل داده چندی، متخصصان 1980در اوایل دهه 

 هایگذاریکه بتواند تفاوت بین اثر الگوهاییبر باشد. برای لحاظ این موضوع، درنتیجه زمان

 هایساده برای محاسبه تعدیل الگومشخص کنند، معرفی شدند. یک  مدت و بلندمدت راکوتاه

𝑝𝑡آیا  ،شدآن مشخص می اگرنجر بود که ب علیت الگوپویا برای پیوستگی بازار 
𝑝𝑡علیت  2

است  1

 نیز(. برای حالتی که بیش از دو متغیر وجود دارد و 2004کس )اش و همکاران،برعیا نه و 

نامقید مورد استفاده  VAR الگومدنظر بود  بررسیهای مورد بررسی همزمان رابطه بین استان

های زمانی سری، اقتصاددانان تشخیص دادند که بیشتر 1980گرفت. در طول دهه قرار می

ی از نوع گام های قیمت روندهای تصادفسیریهستند. دریافتن اینکه بیشتر  اقتصادی ناایستا

برای ارزیابی  ترین روشمعمول به عنواندهند، تحلیل همجمعی را تصادفی را نمایش می

که از دو رهیافت عمومی برای آزمون همجمعی شامل بر  شدها ارائه متقابل قیمت هایهرابط

)فوسکیس و  شود( استفاده می1988،1991جوهانسن ) ( و آزمون1987آزمون انگل و گرنجر )

رهیافت همجمعی، پیشنهاد شده توسط جوهانسن  (.2004و اش و همکاران، 2002کلوناریس،

ها، قیمتبلندمدت  هایهوی رابطر ن های آماریبرآورد و اجرای آزمو(، به محقق اجازه 1988)

 دهدمدت را میپویایی قیمت کوتاه بررسیزایی و ها در برونزایی ضعیف و درونبندی قیمتطبقه

 (.2002)فوسکیس و کلوناریس،

های زمانی اقتصادی، شواهدی وجود دارند سری هایبررسیهای اخیر، در بسیاری از در سال

دهند. برای حصول غیرخطی را نشان می هایویژگیهای زمانی مجموعهمبنی بر اینکه بیشتر 

 درلذا  کار گرفته شوند.ه های پویای غیرخطی بغیرخطی، الزم است که مدل هایویژگیچنین 

دو  نیمرغ  در بگوشت متیق تفاضل یعنی یتفاضل متیق ایشود که آ یبررس است الزم آغاز
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لوکنن و همکاران  غیرخطی مانند هایبا آزمونتواند می این مسئله .نه ای است یرخطیاستان غ

 شوند.صورت گیرد که در ادامه توضیح داده می BDS( و 1988)

جدا از هم از نظر  𝑗و 𝑖در بازارهای  مرغگوشتها را به ترتیب لگارتیم قیمت 𝑝𝑗𝑡و  𝑝𝑖𝑡اگر 

قوی  حالت، برای اینکه شودتصور  𝑡شرقی و اردبیل در زمان جغرافیایی مانند استان آذربایجان

LOP  قیمت تفاضلی ستیبایبرقرار باشد𝑝𝑖𝑗𝑡 =  𝑝𝑖𝑡 − 𝑝𝑗𝑡 در  باشد. 1صفر ایستا-میانگین

الزم است که  آغازلذا  های تفاضلی خواهد بود.بر روی قیمت بررسینتیجه تمرکز اصلی این 

 قرار گیرد. در همین راستا سیهای قیمت تفاضلی مورد بررسریرفتار غیرخطی  نبودنیا  بودن

( ارائه شده است. 1988آزمونی است که توسط لوکنن و همکاران ) ،خطی بودن آزمون نخستین

 .(2006)زیوت و وانگ، گیرد( صورت می2این آزمون با برآورد رابطه )

(2) 

 
𝑝𝑖𝑗𝑡 = 𝜑0 + ∑(𝜑1𝑘

𝜌

𝑘=1

𝑝𝑖𝑗,𝑡−𝑘 + 𝜑2𝑘𝑝𝑖𝑗,𝑡−𝑘𝑝𝑖𝑗,𝑡−𝑑 + 𝜑3𝑘𝑝𝑖𝑗,𝑡−𝑘𝑝𝑖𝑗,𝑡−𝑑
2 )

+ 𝜑4𝑝𝑖𝑗,𝑡−𝑑
3 + 𝑢𝑖𝑗𝑡 

طول وقفه  d، 2طول وقفه خودرگرسیون 𝑡، kقیمت تفاضلی مورد نظر در زمان  𝑝𝑖𝑗𝑡 که در آن

𝜑2𝑘که فره خطی بودن )جز  خطا نوفه سفید است. فرضیه صفر  𝑢𝑖𝑗و  3تاخیر = 𝜑3𝑘 =

𝜑4 = در مقابل فره غیرخطی بودن با استفاده از آماره آزمون است که ها( k یهمهبرای  0

( مقادیر 1977،1987) گیرد. البته به خاطر مسئله دیویسقرار می مورد سنجش LMنوع 

طول  (.2008)چانگ و همکاران، سازی گردندهمانندحالت استاندارد نداشته و باید  LM بحرانی

 تواند از مجموعهمیهای نمونه داده پایهبر (d)خیر أت( و طول وقفه kوقفه بهینه خودرگرسیون )

 𝑘, 𝑑 ∈  .(2008)چانگ و همکاران،شود  گزینش {1،2،3،4،5،6}

که است  BDSآزمون  ( توسعه داده شده است1987)و همکاران  که توسط براک یآزمون بعد

آزمون فره  یآزمون در اصل برا ین. ااستبودن  یرخطیسنجش رفتارغ یآزمون برا ترینیجرا

آشوبناک  هایت( با هدف کشف حرکiid) 4و مستقل ینبا توان مع یعتوز بودنبر  یصفر مبن

توان  BDSآزمون  ،اندنشان داده هابررسی یشترب حال ینشده بود. با ا یطراح 5یرتصادفیغ

 ینا افزون بردارد.  یرخطیو غ یمقابل خط هایاز فره ایگستردهدر مقابل دامنه  ییباال

                                                           
1 Zero-mean stationary 
2 Autoregressive lag length 
3 Delay lag length 
4 Ientically and Independently Distributed 
5 Non-random chaotic dynamics 
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-یشود، میکار گرفته مه مناسب برآورد شده ب الگو یک یپسماندها یرو هنگامی کهآزمون 

(. 2006و وانگ، یوتاستفاده شود )ز یحتصر یآزمون خطا یا 1آزمون مرکب یک به عنوانتواند 

 .است(3)رابطه صورته ب BDSآزمون  شکل ریاضی

(3) 𝐵𝐷𝑆𝜀,𝑚 =
√𝑇

√𝑉𝜀,𝑚
(𝐶𝜀,𝑚 − (𝐶𝜀,1)𝑚) 

)یاا فاصاله    4و سطح تحمال  3بعد محاط mبا  2انتگرال همبستگی Cε,m،  هاهمشاهد شمار Tکه 

طور مجانبی از توزیاع نرماال   ه ب BDSآماره  است. Cε,mاز  6واریانس مجانبی 𝑉ε,mو  휀( 5ابعادی

 هنگامی کاه است. فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن،  سویهکند و آزمونی دومی پیرویاستاندارد 

-، برای مقادیر مطلق بزرگ از آماره آزمون رد مای به شکل نوفه سفید باشدخطی  به طور سری

. از آنجاایی کاه ایان    اسات ( 휀فاصاله ابعاادی)   گزینش BDSیک مسئله مهم در محاسبه شود. 

از  شاود: چهاار مقادار هام فاصاله     ته مای بکار گرف 휀مسئله کار آسانی نیست اینجا یک دامنه از 

0.5𝜎  2تا𝜎  که𝜎 (.2012)امنوئیلیدس و فوسکیس، ها استانحراف معیار داده 

های ریشه واحد خطی توصیف بازارها، آزمونو کار  سازدرصورت وجود پویایی غیرخطی در 

غیرخطی  الگوهایای را نتیجه بدهند. یک خانواده از ممکن است استنباط های گمراه کننده

ک نوع روی ی( 2003) همکارانکاپتانیوس و ( است. STAR)7مدل خودتوضیحی انتقال هموار

آید، تمرکز کردند و یک آزمون با دست میه ب 8ESTAR الگوی اخاص از پویایی غیرخطی که ب

فرضیه صفر مبنی بر یک فرایند ریشه واحد غیرخطی در برابر فرضیه مقابل یک فرایند 

ESTAR یعنیهای تفاضلی غیرخطی طراحی کردند. برای قیمت سراسر ایستا 

𝑝𝑖𝑗𝑡 =  𝑝𝑖𝑡 − 𝑝𝑗𝑡   مدلESTAR  از یک قیمت تفاضلی 1ارامتر تاخیر پو  1از مرتبه (𝑝𝑖𝑗𝑡) 

 .نوشته شود (4رابطه ) به صورتممکن است 

(4) 𝑝𝑖𝑗,𝑡 = 𝛿𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗,𝑡−1 + 𝜋𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗,𝑡−1(1 − exp(−𝜃𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗,𝑡−1
2 )) + 휀𝑖𝑗,𝑡 

 ( نوشته شود:5به صورت رابطه )و یا با استفاده از بازنویسی  مناسب 

(5) ∆𝑝𝑖𝑗,𝑡 = 𝜌𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗,𝑡−1 + 𝜋𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗,𝑡−1(1 − exp(−𝜃𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗,𝑡−1
2 )) + 휀𝑖𝑗,𝑡 

                                                           
1 Portmanteau test 
2 Correlation integral 
3 Embedding dimension 
4 Tolerance level 
5 Dimensional distance 
6 Asymptotic 
7 Smooth transition autoregressive (STAR) 
8 Exponential STAR 
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𝜌𝑖𝑗که در آن،  = 𝛿𝑖𝑗 − طورموثری سرعت برگشت به میانگین را ه )مثبت( ب 𝜃𝑖𝑗است و  1

𝜋𝑖𝑗می تواند مثبت، منفی یا صفر باشد ولی برقراری شرایط  𝜌𝑖𝑗معین می کند،  < 𝜌𝑖𝑗و  0 +

𝜋𝑖𝑗 < کننده در مجاورت یک مجذوب ESTARبرای سراسر ایستایی الزم است. فرایند  0

دهد و یک رفتار را می (سیستمسامانه )ثباتی بالقوه در )نقطه تعادل( اجازه برای ناایستایی/بی

 .خواهد بوددازه کافی از آن دور است، که به انهنگامی کننده مجذوبسوی ه کننده بتعدیل

𝜌𝑖𝑗با وارد کردن قید  = ، در محل 𝑝𝑖𝑗کننده این است که که منعکس( 5در رابطه ) 0

( یک آزمون برای 2003کننده، یک فرایند ریشه واحد است، کاپتانیوس و همکاران )مجذوب

غیرخطی ولی سراسر ایستا بر پایه  ESTARوجود ریشه واحد غیرخطی در مقابل یک فرایند 

به صفر و در فرضیه مقابل  پارامتراین  ،پیشنهاد دادند که در فرضیه صفر آن𝜃𝑖𝑗  پارامترارزش 

تحت فره صفرنتواند شناخته شود،  𝜋𝑖𝑗 پارامترکه هنگامی . ولی تا اهد بودخومثبت  طور قطع

)امنوئیلیدس و  ( خواهد بود6رگرسیون کمکی رابطه ) به صورتآزمون حقیقی  (پروسهفرایند )

 .(2012فوسکیس،

(6) ∆𝑝𝑖𝑗,𝑡 = 𝛽𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗,𝑡−1
3 + ∑ 𝛾𝑙

𝐿

𝑙=1

∆𝑝𝑖𝑗,𝑡−𝑙 + 휀𝑖𝑗,𝑡 

و تحت فرضیه  ESTAR( از یک تقریب مرتبه اول تیلور از تابع انتقالی مدل 6) رابطه

𝐻0: 𝜃𝑖𝑗 = 𝛽𝑖𝑗مشتق شده است. وجود ریشه واحد غیرخطی در قیمت تفاضلی با قید  0 = 0 

𝛽𝑖𝑗که غیرخطی بودن و سراسر ایستا بودن با قید سازگار است، درحالی < خواهد سازگار  0

 در رابطه ESTARآزمون شود. مدل  tتواند با یک آماره از نوع می 𝛽𝑖𝑗داری آماری . معنیبود

کننده صفر است. بنابراین رد فرضیه صفر در رگرسیون کمکی به کند که مجذوب( فره می4)

طور  برقرار است. همان LOPشکل قوی  𝑝𝑗𝑡و  𝑝𝑖𝑡قیمت  مجموعهاین معنی است که برای دو 

تواند اصالح شود تا ( می6)رابطه رگرسیون کمکی ( نشان دادند 2008) که چانگ و همکاران

را بدهد. از اینرو  LOPرا نیز در بر گیرد و اجازه آزمون شکل ضعیف  (𝜇𝑖𝑗𝑡)قطعی های لفهؤم

 .است( قابل بیان 7رابطه ) به صورترگرسیون کمکی 

(7) ∆𝑝𝑖𝑗,𝑡 = 𝜇𝑖𝑗,𝑡 + 𝛽𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗,𝑡−1
3 + ∑ 𝛾𝑙

𝐿

𝑙=1

∆𝑝𝑖𝑗,𝑡−𝑙 + 휀𝑖𝑗,𝑡 

𝛽𝑖𝑗در این مورد، رد فرضیه صفر  = اشاره به این خواهد داشت که قیمت تفاضلی در سطح  0

چرخند )یا معادل آن می 𝜇𝑖𝑗𝑡 کنندهایستا است. به این معنی که قیمت تفاضلی حول مجذوب

برقرار است(. اینجا نیز  LOPشکل ضعیف  𝑝𝑗𝑡و  𝑝𝑖𝑡قیمت  مجموعهاین است که برای دو 
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)امنوئیلیدس و  آزمون شود tای از نوع تواند توسط آماره( می7در رابطه ) 𝛽𝑖𝑗 پارامترداری معنی

 (. 2012فوسکیس،

ن است این آزمون ریشه واحد آ در پوشی شده(معمول چشم به طورمهم )و همزمان  مسئلهیک 

هایی برای هستند و آزمون 1های قطعیکنندههایی مشروط به وجود رگرسکه چنین آزمون

 مشکلهای واحد هستند. برای حل این های قطعی مشروط به وجود ریشهکنندهوجود رگرس

( بهره گرفت. این محققان از روش 2012توان از رهیافت امنوئیلیدس و فوسکیس)می

با بسط و های خطی ارائه شده است، استفاده کرده و سری( که برای 1995پیشنهادی اندرس)

 رابطه در آغازکه  استفرایند کار به این ترتیب اند. توسعه آن یک آزمون مناسب پیشنهاد کرده

:𝐻0فره صفر  گاهآن .شود( برآورد می7) 𝛽𝑖𝑗 = 𝐻1: 𝛽𝑖𝑗 در برابر فره  0 < مورد آزمون  0

شود. در صورت رد استفاده می 𝜏𝜇مشخص شده با  tگیرد. برای این منظور از آماره نوع قرار می

فره صفر  با( 7در رابطه ) 𝜇𝑖𝑗 پارامتر، استریشه واحد  نبودنکننده فره صفر که بیان

𝐻0: 𝜇𝑖𝑗 = 𝐻1: 𝜇𝑖𝑗در مقابل فره  0 ≠ -و با استفاده از توزیع نرمال استاندارد آزمون می 0

 LOPمعین شده است. در این مرحله رد فره صفر مؤید برقراری  tکه آماره آزمون با  شود

ضعیف بین دو استان مورد بررسی )به عنوان مثال استان تهران و زنجان( است و چنانچه نتوان 

برقرار  بررسیقوی بین دو استان مورد  LOPشود که فره صفر را رد کرد نتیجه گرفته می

:𝐻0که فره  باشد. ولی در صورتیمی 𝛽𝑖𝑗 = فره  بایستمی در مرحله اول رد نشود 0

𝐻0: 𝜇𝑖𝑗 = 𝐻1: 𝜇𝑖𝑗 در برابر فره  0 ≠ 𝛽𝑖𝑗یرد مشروط به اینکه آزمون قرار گمورد 0 = 0 

 شود. اگر فره صفرمشخص می 𝜏𝜇𝜇دراین قسمت نیز آماره آزمون با  در نظر گرفته شود که

𝐻0: 𝜇𝑖𝑗 = :𝐻0از توزیع نرمال برای آزمون فره  شودرد  0 𝛽𝑖𝑗 = 𝐻1: 𝛽𝑖𝑗در مقابل  0 <

فره این مشخص شده است. در شرایطی که  𝑛𝜇شود. آماره آزمون مربوطه با بهره گرفته می 0

یید أتضعیف بین دو استان  LOPبرقراری  (ریشه واحد است نبودکه بیان کننده ) شودصفر رد 

د   شود که ریشه واحگرفته میشود. ولی در صورتی که نتوان فره صفر را رد کرد نتیجه می

 . یستبرقرار ن LOPوجود دارد و بین این دو استان 

با  یشواهد اضاف که بود خواهد الزمرد نشود،  𝜏𝜇𝜇حال اگر فره صفر آزمون شده با آماره 

:𝐻0آزمون فره صفر  𝜇𝑖𝑗 =  𝛽𝑖𝑗 = استفاده  Fبرای این منظور از آماره نوع  .آید دسته ب 0

و  پیشفره صفر رد شود به مرحله  صورتی کهشده است. در  نشان داده 𝛷که با  شودمی

                                                           
1 Deterministic regressors 
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سپس فره صفر  .شود( برآورد می6) الگویولی اگر فره صفر رد نشود  گشتهباز 𝑛𝜇آزمون 

𝐻0: 𝛽𝑖𝑗 = 𝐻1: 𝛽𝑖𝑗 در مقابل فره 0 < آماره گیرد. در این قسمت نیز مورد آزمون قرار می 0

-چنانچه فره صفر مطرح شده رد شود، نتیجه گرفته می .مشخص شده است 𝜏آزمون با نماد 

 نبودقوی بین دو استان مورد بررسی برقرار است ولی  LOPشود که ریشه واحد وجود ندارد و 

این  برپایهفرایند کار  خواهد بود. LOPبرقراری  نبودرد فره صفر مبین وجود ریشه واحد و 

خالصه در برگیرنده  به طورآمده است که این شکل  1 در شکل به صورت نموداری رهیافت

مراحل مورد بحث و نیز آزمون های مربوطه در  شکلدر این . است بررسی این مراحل کار در

,t (𝜏های آزمون داده شده است. مقادیر بحرانی مربوط به آمارههر مرحله نشان  𝜏𝜇, 𝜏𝜇𝜇 و )F 

(𝛷 در )دنباله احتماالتی و برای  ( برای سطوح متفاوت2012امنوئیلیدس و فوسکیس) بررسی

 .های مختلف نمونه آورده شده استاندازه

با یک قیمت تفاضلی غیرخطی)امنوئیلیدس و  LOPفرایند آزمون شکل قوی و ضعیف  (1)شکل 

 (2012فوسکیس،
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 درمرغ فروشی گوشتقیمت خرده روزانههای های مورد استفاده در این پژوهش شامل دادهداده

شرقی،  غرب کشور شامل بر: آذربایجانهای شمالمربوط به استان 1385-92های سال

که از بانک اطالعاتی شرکت پشتیبانی امور دام  بودهغربی، اردبیل، زنجان و تهران انآذربایج

به  فناوری تولیدو  همسانها شرایط آب و هوایی این استان گزینشدلیل . شدآوری گردکشور 

ها امکان بوده و نیز همجوار بودن این استان آنهادر واحدهای مرغداری گوشتی  همانند نسبت

که این دو مورد  کننداطالعات قیمتی از یکدیگر دریافت می و آسانگری کردهتجارت بین آنها را 

مرغ و قیمت گوشت هایپذیری. ضمن اینکه به دلیل تغییربوده استآخر از دالیل ادغام بازارها 

شود که بینی میهای تولیدی آنها پیشاین محصول و همچنین نهادهحجم مبادله 

کننده ولیدکننده و مصرفها در تهران که بزرگترین تقیمتی این محصول و نهاده پذیریهایتغییر

های ها و تولید در استانقیمت هایپذیریتغییرزیادی در روند  هایاثرگذاری استدر کشور 

و  شودها از طریق تهران کسب میاطالعات قیمتی شهرستان شتربیزیرا  غرب داشته باشدشمال

. لذا با در نظر گرفتن این گذاردها اثر میگیری قیمتاین اطالعات قیمتی بر جریان شکل

  .شدوارد  بررسیاستان تهران نیز در  هاهمالحظ

 نتایج و بحث
یی ایستا نخستگام لذا در  اند،بوده دوره زمانیبا توجه به اینکه اطالعات این پژوهش به صورت 

فرایند آمده است.  1در جدول  ی شد که نتایج آنررسب DF-GLSآزمون ریشه واحد  بامتغیرها 

های قیمت دوجانبه صورت گرفته است. برای جلوگیری از خطاهای ها بر پایه تفاضلآزمون

بازار مرکزی و برای ارزیابی توان نتایج تجربی،  به عنوانبازار انفرادی  گرینشبالقوه موجود در 

بازارهای مرکزی جایگزین ممکن انجام  یهمهبا  LOPهای خطی بودن و آزمون بررسی آزمون

شرقی ها و در مرتبه دوم استان آذربایجانکه یک بار تهران برای کل استان به طوری شده است

های قیمت مورد تفاضل در نظر گرفته شدند.به عنوان بازار مرکزی های شمال غرب برای استان

𝑝𝑖𝑗𝑡 به صورت نظر =  𝑝𝑖𝑡 − 𝑝𝑗𝑡 یعنی  نخستکه اندیس  اندبوده𝑖  مشخص کننده بازار

مشروط به نوفه  (AICیک )ئآکاآماره  پایهوقفه بهینه بر. استاستان پیرو  𝑗و اندیس  مرکزی

  تعیین شده است. سفید بودن اجزای اخالل

مرغ در بازارهای مورد نظر های تفاضلی گوشتی قیمتهمه شودمالحظه می (1)جدول  بنابر

 شودبه عنوان مثال مالحظه می اندبوده I(0)ها ایستا بوده و جمعی از درجه صفر در سطح داده

بازار پیرو در  به عنوانغربی بازار مرکزی و استان آذربایجان به عنوانکه استان تهران  هنگامی
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است که در  -77/4برای این قیمت تفاضلی برابر با  DF-GLSشود، مقدار آماره مینظر گرفته 

( از لحاظ آماری معنی دار است و لذا -84/2درصد ) 5مقایسه با مقدار بحرانی آن در سطح 

. این خواهد بودها ایستا مرغ در سطح دادهغربی برای گوشتآذربایجان-قیمت تفاضلی تهران

های قیمت یهمه. در نتیجه استمرغ نیز صادق های تفاضلی گوشتتقیم دیگر مسئله برای

 .خواهند بود I(0)در بازارهای مورد نظرجمعی از درجه صفر  بررسیتفاضلی مورد 
 های مورد نظرمرغ در استانبرای قیمت تفاضلی گوشت DF-GLSنتایج آزمون  (1جدول )

 آماره متغیر قیمت مجموعه
DF-GLS 

وقفه  مقادیر بحرانی

 %10 %5 %1 بهینه

       بازار مرکزی: تهران

 شرقیآذربایجان

 غربیآذربایجان

 اردبیل

 زنجان

As-ch.TeP 96/6- 48/3- 84/2- 55/2- 4 

Ag-ch.TeP 77/4- 48/3- 84/2- 55/2- 4 

Ar-ch.TeP 17/6- 48/3- 84/2- 55/2- 4 

Za-ch.TeP 65/7- 48/3- 84/2- 55/2- 3 

       شرقیمرکزی: آذربایجانبازار 

 Ag-ch.AsP 20/6- 48/3- 84/2- 55/2- 4 غربیآذربایجان

 Ar-ch.AsP 38/8- 48/3- 84/2- 55/2- 4 اردبیل

 Za-ch.AsP 18/5- 48/3- 84/2- 55/2- 4 زنجان

( و طول k( طول وقفه بهینه خودرگرسیون )1988) در آزمون خطی بودن لوکنن و همکاران

,𝑘مجموعه  های نمونه ازداده پایه( برd)خیر أتوقفه  𝑑 ∈ و آماره  گزینش شد {1،2،3،4،5،6}

مالحظه ( 2)با توجه به جدول آمده است.  2در جدول  هنتایج مربوط که شد محاسبه Fآزمون 

که استان تهران به عنوان بازار مرکزی برای استان اردبیل  هنگامیکه به عنوان مثال  شودمی

است که در سطح  78/13برای این قیمت تفاضلی برابر با  Fشود مقدار آماره در نظر گرفته می

-، در نتیجه فره صفر خطی بودن قیمت تفاضلی تهرانبودهاحتمالی یک درصد معنی دار 

 یهمهشود. به همین ترتیب فره صفر خطی بودن برای مرغ رد میاردبیل برای گوشت

های شود و لذا قیمترد می به شدتاین آزمون  هپایمرغ برهای تفاضلی مربوط به گوشتقیمت

 .کنندمی پیرویتفاضلی مورد نظر از رفتار غیرخطی 
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 مرغ( برای گوشت1988نتایج آزمون خطی بودن لوکنن و همکاران) (2) جدول

 F P-valueآماره d متغیر قیمت مجموعه

     بازار مرکزی: تهران

 As-ch.TeP 1 25/7 001/0 شرقیآذربایجان

 Ag-ch.TeP 1 22/9 001/0 غربیآذربایجان

 Ar-ch.TeP 1 78/13 001/0 اردبیل

 Za-ch.TeP 1 44/17 001/0 زنجان

     شرقیبازار مرکزی: آذربایجان

 Ag-ch.AsP 2 32/6 001/0 غربیآذربایجان

 Ar-ch.AsP 2 35/21 001/0 اردبیل

 Za-ch.AsP 2 05/7 001/0 زنجان

 تحقیقهای مأخذ: یافته

این . در شدشده اعمال  برآورداز پسماندهای  مجموعهروی یک  تواند برای برمی BDSآزمون 

 نبودنیا عدم  بودنانجام شد تا  ARIMA1الگو روی پسماندهای یک این آزمون  نیز پژوهش

 در آغاز. در همین راستا شودبررسی  ARIMAاز برآورد مدل  پسهرگونه وابستگی غیرخطی 

های مورد نظر برآورد مرغ در استانقیمت تفاضلی گوشت سریبرای هر ARIMAمدل مناسب 

 شد. 
 مرغبرای گوشت ARIMAنتایج مربوط به مدل نهایی  (3)جدول 

 مدل انتخابی قیمت تفاضلی مجموعه

As-ch.TeP ARMA(5,0,0) 

Ag-ch.TeP ARMA(8,0,0) 

Ar-ch.TeP ARMA(5,0,0) 

Za-ch.TeP ARMA(5,0,0) 

Ag-ch.AsP ARMA(5,0,0) 

Ar-ch.AsP ARMA(7,0,0) 

Za-ch.AsP ARMA(5,0,0) 

 

 

                                                           
1 Autoregressive integrated moving average 

 های تحقیقمأخذ: یافته
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-سریبرای هریک از  ARIMAپس از برآورد مدل  .خواهد بودمنعکس کننده نتایج  (3)جدول 

ها انجام شد. در بر روی پسماندهای هریک از این مدل  BDSمدل مناسب، آزمون  گزینشو  ها

برابر  2الی  5/0و چهار مقدار فاصله ابعادی  8تا  2( m) با بعد محاط BDSآزمون  این پژوهش

 2فاصله  بدرازا کشیدن این نوشتار تنهااز  پرهیز برای( انجام شد ولی σ) هاانحراف معیار داده

εبرابر انحراف معیار ) = آمده  (4)( گزارش شده است. نتایج مربوط به این آزمون در جدول 2

 است.

اردبیل مقدار آماره آزمون -دهد که به عنوان مثال در قیمت تفاضلی تهراننشان می (4)جدول 

BDS  برای بعد محاط کنندهm=2  و برایε = 2σ  1بوده و در سطح احتمالی  65/12معادل با 

و وجود  شودرد می هاهدر نتیجه فره توزیع معین و مستقل در مشاهد بوده،درصد معنی دار 

های سری یهمهشود. همین نتیجه برای مییید أتتفاضلی  مجموعهرابطه غیرخطی در این 

در  BDS ، آزمونهاسری یهمهمرغ قابل مشاهده است. در نهایت برای قیمت تفاضلی گوشت

رد  هاهدار است ولذا فره صفر توزیع یکسان و مستقل در مشاهدمعنی %10و  %5،  %1سطوح 

 . شودتایید می هاسریشده و وجود رابطه غیرخطی در 

 مرغهای تفاضلی گوشت( بر روی قیمت8-2)با بعد محاط  BDS( آماره آزمون 4جدول )

Za-ch.AsP Ar-ch.AsP Ag-ch.AsP Za-ch.TeP Ar-ch.TeP Ag-ch.TeP As-ch.TeP  

p-

val. 
2σ p-

val. 
2σ p-

val. 
2σ p-

val. 
2σ p-

val. 
2σ p-

val. 
2σ p-

val. 
2σ  

000

/0 

75/

7 

000

/0 

72/

11 

000

/0 

35/

11 

000

/0 

15/

15 

000

/0 

65/

12 

000

/0 

32/

10 

000

/0 

85/

5 
2 

000

/0 

05/

9 

000

/0 

92/

11 

000

/0 

75/

11 

000

/0 

41/

15 

000

/0 

4/

13 

000

/0 

49/

11 

000

/0 

04/

7 
3 

000

/0 

79/

9 

000

/0 

67/

11 

000

/0 

57/

11 

000

/0 

11/

15 

000

/0 

01/

13 

000

/0 

62/

11 

000

/0 

15/

7 
4 

000

/0 

03/

10 

000

/0 

33/

11 

000

/0 

55/

11 

000

/0 

04/

15 

000

/0 

45/

12 

000

/0 

52/

11 

000

/0 

49/

7 
5 

000

/0 

43/

10 

000

/0 

9/

10 

000

/0 

72/

11 

000

/0 

03/

15 

000

/0 

98/

11 

000

/0 

46/

11 

000

/0 

62/

7 
6 

000

/0 

8/

10 

000

/0 

46/

10 

000

/0 

74/

11 

000

/0 

1/

15 

000

/0 

85/

11 

000

/0 

54/

11 

000

/0 

77/

7 
7 

000

/0 

09/

11 

000

/0 

13/

10 

000

/0 

86/

11 

000

/0 

15/

15 

000

/0 

68/

11 

000

/0 

61/

11 

000

/0 

87/

7 
8 

  یقتحق یهایافته: نبعم

 LOPو ریشه واحد غیرخطی  هاینتایج آزمون -

مورد بررسی  هایسریدر  LOP بود یا نبودنهای خطی بودن، از آزمون بدست آمدهنتایج  بنابر

فرایند مطرح  بنابراین آزمون  ن خواهد شد. مراحل انجامآزمون ریشه واحد غیرخطی تعیی با

,t (𝜏های آزمون مقادیر بحرانی مربوط به آماره صورت گرفته است.1شده در شکل  𝜏𝜇, 𝜏𝜇𝜇 و )

F (𝛷در مقاله امنوئیلیدس و فوسکیس ) (برای سطوح متفاوت دنباله احتماالتی و برای 2012 )

m 휀 



 101...آزمون قانون قیمت واحد و تعدیالت غیرخطی

مرغ برای گوشت LOPاز آزمون  بدست آمدهنتایج  5جدول  است. آمدههای مختلف نمونه اندازه

به جز قیمت تفاضلی  این جدول با توجه به نتایج گزارش شده در .دهدرا ارائه می

فره صفر ریشه واحد غیرخطی در  ،هاسری یهمهرغ، در ماردبیل در گوشت-شرقیآذربایجان

های در ادامه برای جفتدرصد رد شد.  1اولین گام از فرایند آزمون در سطح معنی داری 

زنجان، -اردبیل، تهران-غربی، تهرانآذربایجان-شرقی، تهرانآذربایجان-قیمتی تهران

های برای جفت انجام شد که tزنجان آزمون -شرقیغربی، آذربایجانآذربایجان-شرقیآذربایجان

ماره آزنجان مقدار این -شرقیزنجان و آذربایجان-اردبیل، تهران-شرقی، تهرانآذربایجان-تهران

از های تفاضلی یک از این قیمت و هیچاست  07/0و  42/0، 57/0، 38/0به ترتیب برابر با 

 برقرار استقوی  LOP یاد شدهجفت بازارهای  بین در نتیجهیستند. لحاظ آماری معنی دار ن

غربی مقدار این آماره به آذربایجان-شرقیغربی و آذربایجانآذربایجان-ولی برای بازارهای تهران

درصد  5و1دست آمده که این مقادیر به ترتیب در سطوح معنی داری ه ب 5/2و  11/4ترتیب 

 ضعیف حاکم است. LOP یاد شدهمعنی دار هستند و در نتیجه بین بازارهای 

 های مورد نظرمرغ در استانمحصول گوشتبرای  LOPنتایج آزمون  (5) جدول

 نتایج τآماره Фآماره 𝜏𝜇𝜇 آماره 𝑡آماره 𝜏𝜇 آماره L قیمت تفاضلی مجموعه

        بازار مرکزی: تهران

 قوی LOP - - - 38/0 -80/5*** 7 شرقیآذربایجان-تهران

 ضعیف LOP - - - 11/4*** -86/8*** 4 غربیآذربایجان-تهران

 قوی LOP - - - 57/0 -56/6*** 4 اردبیل-تهران

 قوی LOP - - - 42/0 -12/4*** 4 زنجان-تهران

        شرقیبازار مرکزی: اذربایجان

-آذربایجان-شرقیآذربایجان

 غربی
4 ***31/6- **50/2 - - - LOP ضعیف 

 قوی LOP -43/2** 12/3 -04/0 - -44/2 6 اردبیل-شرقیآذربایجان

 قوی LOP - - - 07/0 -7/4*** 4 زنجان-شرقیآذربایجان

     .%10و  %5،  %1داری در سطح *** ، ** و * به ترتیب معنی  های تحقیق: یافتهمنبع
 

:𝜏𝜇𝜇 (𝐻0اردبیل آزمون-شرقیقیمت تفاضلی آذربایجان سریدر ادامه برای  𝜇𝑖𝑗 = ( بر روی 0

𝛽𝑖𝑗با شرط  7 الگوی رابطه = است که در  -04/0انجام گرفت که مقدار این آماره برابر با  0

( از لحاظ آماری معنی دار -16/3درصد در جدول مربوطه ) 1مقایسه با مقدار بحرانی در سطح 

:Ф (𝐻0در مرحله بعد آزمون  لذا. شدنبوده و فره صفر رد ن 𝜇𝑖𝑗 =  𝛽𝑖𝑗 = صورت گرفت. ( 0
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 حتمال است که در مقایسه با مقدار بحرانی در سطح 12/3با  در اینجا نیز مقدار این آماره برابر

. در شد( از لحاظ آماری معنی دار نبوده و فره صفر رد ن57/6درصد در جدول مربوطه ) 1

:τ (𝐻0و آزمون  شدبرآورد  6، مدل 1فرایند شکل  بنابرنتیجه  𝛽𝑖𝑗 = ( انجام شد که مقدار 0

 5ر مقایسه با مقدار بحرانی همین آماره در سطح است و د -43/2آماره محاسباتی برابر با 

قوی بین دو استان  LOP( فره صفر رد گردید و وجود -21/2درصد در جدول مربوطه )

که استان تهران ، هنگامی شودنتیجه گرفته می پایهبر این شرقی و اردبیل تایید شد. آذربایجان

-های تهرانبرای محصول گوشت مرغ بین استان ،شودبه عنوان بازار مرکزی در نظر گرفته می

-و برای دو استان تهرانقوی  LOPزنجان -اردبیل، تهران-شرقی، تهرانآذربایجان

شرقی به عنوان که استان آذربایجان هنگامیضعیف برقرار است. همچنین  LOPغربی آذربایجان

مرغ بین ل گوشتبرای محصو گزینش شودغرب کشور های شمالبازار مرکزی برای استان

 قوی و بین دو استان LOPزنجان -شرقیاردبیل، آذربایجان-شرقیآذربایجان هایاستان

 .خواهد بودضعیف برقرار  LOPغربی آذربایجان-شرقیآذربایجان

 و پیشنهادها گیرینتیجه
های های مکانی به دلیل وجود هزینهقیمت هایهاین پژوهش با در نظر گرفتن اینکه رابطدر 

 برقراری قانون قیمت واحد، اندبودهغیرخطی  احتمال ای بهههای مبادلهزینه دیگرو  ترابری

(LOP) شرقی، شامل بر پنج استان آذربایجان گزینش شدههای استان مرغدر بازارهای گوشت

غربی، اردبیل، تهران و زنجان تحت روابط غیرخطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آذربایجان

مرغ بخوبی پیوسته برای محصول گوشت یاد شدهدست آمده بازارهای ه نتایج ب بنابر ت.قرار گرف

های بین استان مورد بحثبرای محصول های بازار برقرار است. جفت یهمهدر  LOPهستند و 

-شرقیاردبیل، آذربایجان-شرقیزنجان، آذربایجان-اردبیل، تهران-شرقی، تهرانآذربایجان-تهران

غربی آذربایجان-شرقیغربی و آذربایجانآذربایجان-های تهرانقوی و بین استان LOPزنجان 

LOP باشد.ضعیف برقرار می 

با بردار همجمعی  𝑝𝑗𝑡و  𝑝𝑖𝑡های قیمت مجموعهقوی برقرار است  LOPکه هنگامی 

(1, 0, قیمت  مجموعهضعیف دو  LOPهنگام برقراری  صورتی که در خواهد بودهمجمع  (1−

,1)با بردار همجمعی  −𝜇𝑖𝑗, ضعیف  LOPقوی و  LOPهمجمع هستند. در هر دو حالت  (1−

در واقع  گیرد.بازارها صورت می دیگرها از یک بازار مکانی به تکانهدر بلندمدت، انتقال کامل 

برابراست و  نزدیک بهمختلف  در دو استانمرغ قوی یعنی اینکه قیمت گوشت LOPوجود 
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که در  هاییرپذیریتغیی بیشترها در این دو بازار کامل است. به عبارت دیگر قیمت توامحرکت 

وضعیت بازار  رخ بدهد،شرقی مرغ استان آذربایجانها مانند بازار گوشتبازار یکی از استان

مرغ بین مرغ استان اردبیل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این وضعیت در بازارهای گوشتگوشت

زنجان که در -شرقیزنجان، آذربایجان-اردبیل، تهران-شرقی، تهرانآذربایجان-های تهرانناستا

 به طور عمومضعیف  LOPاما در حالت وجود  .خواهد بودقوی برقرار هست حاکم  LOPآنها 

مرغ در آنها به های دو استان حاکم است و سطوح قیمت گوشتیک رابطه نسبی بین قیمت

های کیفیتی متفاوت است. های مبادله و یا تفاوتهزینه دیگرو  ترابریی هادالیلی مثل هزینه

-شرقیغربی و آذربایجانآذربایجان-های تهرانمرغ بین استاناین وضعیت در بازار گوشت

های و یا تفاوت ترابریهای مبادله و غربی قابل مشاهده است. به این معنی که هزینهآذربایجان

در هر . اثرگذار است یاد شدهدو جفت استان  مرغ بین هرنسبی گوشتهای کیفیتی در قیمت

ها از یک بازار مکانی به تکانهضعیف در بلندمدت، انتقال کامل  LOPقوی و  LOPدو حالت 

-گیرد. مفهوم نتایج این است که اگر در بلندمدت در قیمت روزانه خردهبازارها صورت می دیگر

درصد تغییر در قیمت  1رخ دهد موجب  درصد تغییر 1مرغ فروشی هر یک از بازارهای گوشت

که  های بسیاریعاملدر ادبیات پیوستگی بازار به  بازارها خواهد شد. دیگرفروشی روزانه خرده

های شوند اشاره شده است. در سطح خرد هزینهسبب تفاوت قیمت حتی در بلندمدت می

 باشد.ها متفاوت و توزیع ممکن است بین استان ترابری

دهد بررسی نشان می موردهای برای استان LOPهای دست آمده از آزمونه کلی نتایج ب به طور

گیرد و بیانگر این صورت می بررسیمورد  گزینش شدههای ها بین استانتکانهکه انتقال کامل 

وجود دارد.  مرغبرای محصول گوشت و نکته است که پیوستگی کامل مکانی بین هرپنج استان

های موجود استفاده سودآوری از فرصت به طور فرصت پوششیهای ه این مفهوم که فعالیتب

لذا هرگونه مداخله یا شکست بازار در هریک از  دهد.کند و کارایی اقتصادی را افزایش میمی

با دهد. در نتیجه های دیگر را تحت تاثیر قرار میها، وضعیت عرضه و تقاضای بازار استاناستان

پیوسته بوده و  بررسیدر بین پنج استان مورد  مرغمحصول گوشت نظر گرفتن این که بازاردر 

ه و بازارها از شدها به عنوان یک بازار تلقی قانون قیمت واحد نیز در آن جاری است، این استان

لحاظ کارایی در سطح مطلوبی قرار دارند. بنابراین دولت هرگونه سیاستی را در هریک از این 

های دیگر نیز منتقل شده و طور کامل به استاناین سیاست به تاثیرگذاریها اجرا کند اناست

دهد. لذا توصیه ها را تحت تاثیر قرار میرفاه تولید کنندگان و مصرف کنندگان این استان
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جه به پیوستگی ریزان یک نگاه کلی به قضیه داشته باشند و با توسیاستگذاران و برنامه شودمی

. به اعمال کنندای قیمتی بین این بازارها برنامه خود را به صورت منطقه هایلرها و انتقابازا

ها در نظر گرفته شود مرغ در یکی از استانعنوان مثال اگر برنامه کنترل تولید گوشت

غرب کشور را تحت تاثیر قرار های همجوار در شمالاستان دیگرقیمتی آن، بازار  هایگذاریاثر

های قیمتی یا غیرقیمتی به صورت که سیاست شودمی توصیهداد. به همین دلیل خواهد 

 .شودای لحاظ منطقه

قانون قیمت  به تقریبغرب کشور های شمالکه در استان شودمالحظه می LOPآزمون  بنابر

 دهدمیامر نشان  یناها دارد. واحد قوی حاکم است که نشان از پیوستگی باال بین این استان

 .است حاکم آزاد بازار نظام فروشی خرده سطح در مرغگوشت محصول برای هااستان این در که

تر خواهند بود و هر چه پیوستگی بازارها بازار آزادتر باشد، بازارها پیوسته نظامبه هر میزان که 

کنندگان خواهد بود. به این ترتیب که هرچه بازارها تولیدکنندگان و مصرف سودباالتر باشد به 

های بازاریابی منتقل خواهد شد مسیر راهاز  درستیهای قیمتی نشانهآزادتر و پیوسته تر باشند 

آورند دست میه که از شرایط رقابتی خود ب هاییسودمندی بنابرو درنتیجه تولیدکنندگان 

مرغ در گیری کلی این است که بازار گوشتنتیجه تخصص بیشتری خواهند یافت. در نهایت 

غربی، اردبیل، تهران و زنجان یکپارچه بوده و شرقی، آذربایجانهای آذربایجاناستان

ها های عرضه و تقاضا در یکی از این استانعامل هایپذیریسیاستی و یا تغییر هایپذیریتغییر

گذاران لذا به مدیران و سیاست ها اثرگذار خواهد بود،استان دیگرمرغ در بر قیمت گوشت

گذاری و مدیریت بازار این محصول در های قیمتشود که در اتخاذ سیاستمربوطه توصیه می

ها مرغ در این استانها جانب احتیاط بیشتری را رعایت نمایند چرا که قیمت گوشتاین استان

 و مصرف کنندگان اینید کنندگان ها تولاین سیاست هایگذاریپیوسته به هم بوده و اثر

دهد و شرایط عرضه و های پیوسته( را تحت تاثیر قرار میها )استاناستان دیگرمحصول در 

 دهد.ها را نیز تغییر میاستان دیگرتقاضا در 
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