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بررسی همگرایی بازار پسته ایران، کاربردی از الگوی 

 ای انتقال مکانی قیمتآستانه
 1افسانه نیکوکار

 31/30/4031: تاریخ پذیرش                                                                               52/30/4031 تاریخ دریافت:

 چکیده
شود. در این شرایط، تفاوت یمتی در یک بازار، در بازارهای دیگر پاسخ داده میهای قتکانهدر بازارهای همگرا، 

بررسی انتقال مکانی قیمت در بازار یک کاال،  .است ترابریهای کاالهای همگن در بازارها ناشی از هزینه قیمت
ب الگوهای اه و در چارچوفرآیند انتقال مکانی قیمت پسته با این دیدگهمگرایی بازارهاست.  بررسیهای یکی از روش

شاخص قیمت های ماهانه با استفاده از داده بررسیقرار گرفت. در این  بررسیای انتقال قیمت مورد آستانه
های ای انتقال قیمت از استان تولیدکننده )کرمان( به استانالگوهای آستانه 6831-92دوره فروشی پسته در خرده

ای کشور، در هبرآورد شد. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بیشتر استانهای کشور( ر استاندیگکننده )مصرف
ها و بازاریابی از تفاوت در سرعت همگرایی بازارها در هنگام افزایش هایمدت نامتقارن مثبت است و عاملکوتاه

بازارها  ما در مجموعبینند. اکنندگان زیان میکنند و مصرفهای قیمت در بازار مبدأ، منافع اضافی کسب میکاهش
ی ها وجود ندارد. با توجه به ساختار نزدیک به رقابتتقارن بلندمدت در انتقال قیمت نبوددر بلندمدت همگرا هستند و 

موجودی  ها، مدیریتناشی از تورم عمومی قیمت احتمالبه ها فروشی، انتقال نامتقارن قیمتبازار پسته در سطح خرده
، های ضدتورمیسیاست در پیش گرفتن. بنابراین استها و اطالعات نامتقارن قیمت های تعدیلانبار، هزینه

 کند.ها کمک میاطالعات بازار و ایجاد بورس به همگرایی بیشتر بازارها و انتقال متقارن قیمت امانهآوری سفراهم

 

 JEL :Q02بندی طبقه

 ایهمگرا، الگوی تصحیح خطای آستانه انتقال مکانی قیمت، ایران، پسته، بازارهای کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه 
به عنوان فروشی مرکزی بازارهای عمده که از نظر مکانی یکپارچه هستند،همگرا ی در بازارها

 دولت هایهمداخلدر این بازارها  .کنندنقش رهبری قیمت را ایفا میمراکز اصلی عرضه محصول، 

 استتر هزینهکم فروشیسطح خردهدر  هاهلفروشی مرکزی نسبت به مداخدر بازارهای عمده

گاهی آو  مکانی قیمت هایهرابط بنابراین بررسی همگرایی بازار و .(5991، مندوزا و روسگرانت)

در اری اهمیت دارد. ذگو بازار اصلی برای سیاستمیان بازارهای محلی  هایتعامل از چگونگی

، و در اصطالح شوددر بازارهای دیگر پاسخ داده میهای قیمتی در یک بازار، تکانه، همگراهای ازارب

کاالهای همگن در  قیمتتفاوت  در این شرایط،. وجود دارد مکانی 5های پوششیفرصتشرایط 

، فاکلر و گودوین) برقرار است LOP2)(قانون قیمت واحد  و است ترابریهای بازارها ناشی از هزینه

ناشی از ساختار نامناسب  ،های دو منطقهبین قیمت ترابریهای تفاوتی بیش از هزینه. (2002

های شبکه و نداشتن ، نبود اطالعات کافیترابریارتباطات و های مناسب ود زیرساختنببازار، 

که موجب نوسان زیاد  است گریزیخطر و تجاری، رقابت ناقص هایبازدارنده، وجود رسانیاطالع

و  5992، )فافچمسشود میبازارها و ناکارایی یی همگرانا ،های باالی مبادلهها، هزینهقیمت

  .(5995 ،سکستون و همکاران

کی یهمگرایی بازارهاست.  بررسیهای یکی از روش ،قیمت در بازار یک کاالمکانی انتقال  بررسی

، بررسی همگرایی بازارها بدون نیاز به دانستن هزینه های مبادله است این روشای هبرتریاز 

قیمتی در  هایههای چند دهه اخیر، بررسی رابطدر پژوهش(. 5992همکاران،  محمدرضازاده و)

کنندگان، یک روش پیوند عمودی سطوح مختلف بازار مواد غذایی از تولیدکنندگان تا مصرف

کریستوفک و ؛ 2001، معمول برای ارزیابی کارایی بازار مواد غذایی بوده است )فرای و مانرا

، شادمهری و احمدی احمدی ؛5931، حسینی و نیکوکار؛ 2059،کارانبور و هم ؛2059، همکاران

 به طور عمده هابررسیدر این ( 5990 ،یآباددانشور و کمال ؛5939، یکوکار و همکارانن ؛5933

ای انتقال قیمت در های هاک و الگوهای تصحیح خطا استفاده شده و رفتارهای آستانهاز آزمون

انتقال زمانی قیمت در ساختار  به طور عمده هابررسیاین همچنین . نظر گرفته نشده است

ها در ساختار افقی بازارها و اند و انتقال مکانی قیمتعمودی بازارها را مورد توجه قرار داده

 کاربردهای مهم آن در بررسی همگرایی بازارها مورد توجه قرار نگرفته است. 

                                                 
1Arbitrage 
2 Law of One Price 
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میت، بیه چگیونگی انتقیال قیمیت بیین       گذشیته دربیاره انتقیال مکیانی قی     هیای بررسیی بیشتر 

مختلییف کشیییاورزی اختصیییا   هیییای و فییرآورده  بازاهییای داخلیییی و جهییانی محصیییوالت  

حسیییینی و  ؛2052 ،وارال و تیییانیگوچی ؛2059 ،بیییالتزر ؛2055 ،روبلیییس) اسیییتداشیییته

 . (5999، و عمرانی شهیکی تاش و 5992، آل نبی و همکاران ؛5931، دوراندیش

دی بیه بررسیی همگراییی بازارهیا و برقیراری قیانون قیمیت واحید         زییا  هیای بررسیدر گذشته 

 الگوهیای جمعیی،  هیای هم هیا بیه طیور عمیده از روش    بررسیی اختصا  یافتیه اسیت. در ایین    

 ،وینویییا ؛2002، مجاوریییان و ابونییوریاسییتفاده شییده اسییت )   خطییا تصییحیح و همگرایییی

و  5931شیییوده، بخ و صیییحراییان؛ 5932 ،زیبیییایی و فلسیییفیان؛ 2052 ،چیسیییانگا؛ 2002

در حییالی کییه بییا اسییتفاده از الگوهییای انتقییال مکییانی قیمییت،  . (5990 ،همکییاران و مقدسییی

بلکیه ایین الگوهیا امکیان مقایسیه       ،توان همگراییی بازارهیا را میورد بررسیی قیرار داد     تنها مینه

از آورنید.  هیای قیمیت فیراهم میی    هیا و کیاهش  سرعت همگراییی بازارهیا را در هنگیام افیزایش    

هیا را در کنیار همگراییی بازارهیا میورد      ی کیه موضیوع انتقیال مکیانی قیمیت     هیای بررسیه جمل

 ،اتییوپی  غیالت  بیازار  در( 2001) همکیاران  و گتنیت  بررسیی تیوان بیه   انید میی  توجه قرار داده

 بیییاره( در2002) ویتیییزل و باییییانر  ،در بیییازار  رت موزامبییییک  (2001)بیاکوانیییا  و آلمیییو

 هرنانییدز ،هییای مبادلییه بییر بخییش کشییاورزی ترکیییه ثیر هزینییههمگرایییی بییازار و ارزیییابی تیی 

در بییازار بییرن   یییاییو مسییافت جفراف یمییتق یرابطییه انتقییال مکییان بییا هییدف بررسییی( 2055)

کییارگیری تحلیییل انتقییال بررسییی همگرایییی بازارهییا بییا بییهاشییاره کییرد. در ایییران نیییز  یییلبرز

ه مییورد توجییه قییرار گرفتیی   (5992محمدرضییازاده و همکییاران )  بررسیییمکییانی قیمییت، در  

 انتقییال چگییونگی ای،آسییتانه خطییای تصییحیح الگییوی از اسییتفاده بییا ،بررسیییاییین  . دراسییت

 قییرار آزمییون مییورد کشییور هییایاسییتان ردیگیی و خراسییان اسییتان بییینزعفییران  قیمییت مکییانی

 بیا همگراییی بازارهیا   کیه   دهید میی نشیان   هیا بررسیی ایین   ی نتیا بیه طیور کلیی     .گرفته اسیت 

 رابطییه ،لییهدابمبییاالی  هییایهزینییهو  هییاجییادهنییامطلو   وضییعیت اصییلی، زاربییا از فاصییله

هییا از جییاده یفیییتک و بهتییر بییه نقییاک صییادرکننده یدسترسیی از سییوی دیگییر .دارد معکییو 

  .خواهند بود یمتانتقال ق توانو اثرگذار بر  یاصل یرهایمتغ

ل قیمییت، بررسییی انتقییاو  دو موضیوع همگرایییی بییازار و ارتبییاک نزدیییک بیا توجییه بییه اهمیییت  

دی دربیاره کیارایی   سیودمن در کنیار یکیدیگر و در قالیب ییک الگیو، اطالعیات        هیا این موضیوع 

هییا و بییه موضییوع انتقییال مکییانی قیمییت  اییین بررسیییبنییابراین در آورد. بازارهییا فییراهم مییی 
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پسییته یکییی از شییود. ایییران پرداختییه مییی هییای مختلییف ندر اسییتاهمگرایییی بییازار پسییته  

کشییاورزی جهییاد آمییار وزارت  بنییابرت کشییاورزی ایییران اسییت کییه   تییرین محصییوال مهییم

هیزار   591هیزار تین محصیول،     910 ،هیزار هکتیار سیطح زییر کشیت      230( با حیدود  5992)

 ،ای در تولییید، اشییتغالجایگییاه ویییژهتیین صییادرات و بیییش از یییک میلیییارد دالر درآمیید ارزی، 

در بسیییاری از  اکنییونهییمصییادرات و ارزآوری بخییش کشییاورزی ایییران دارد. اییین محصییول   

شییود امییا قطییب مهییم تولییید اییین محصییول همچنییان اسییتان هییای کشییور کشییت میییاسییتان

درصید تولیید پسیته کشیور را بیه       21درصید سیطح زییر کشیت و      12کرمان است که حیدود  

هییای خراسیان رضییوی و ییزد قییرار دارنیید   خیود اختصییا  داده اسیت. پییس از کرمیان، اسییتان   

درصید تولیید    20درصید کیل سیطح زییر کشیت و       39حیدود   که در مجموع این سیه اسیتان  

هییای کشییور نیییز سییطح زیییر کشییت پسییته  اسییتان دیگییردر  .انییدرا بییه خییود اختصییا  داده

دسییت آمییده بسیییار نییاچیز اسییت. بنییابراین اسییتان کرمییان بییه  بسیییار محییدود و محصییول بییه

ش رهبییری قیمییت توانیید نقییای کییه نیمییی از بییازار را در اختیییار دارد، میییعنییوان تولیدکننییده

اقبییال دارای تینقالت و خشییکبار، پسیته   دیگیر  را ایفیا کنید. امییا بیا توجیه بییه اینکیه در میییان      

هیای کشیور بیازار    کننیدگان ایرانیی اسیت و در همیه اسیتان     عمومی بیشتری در مییان مصیرف  

فروشییی اییین محصییول بییا بییازار نسییبت مطلییوبی دارد، همگرایییی بازارهییای خییردهبییه فییروش 

ان کرمییان و بییه ویییژه سییرعت یکسییان همگرایییی بازارهییا هنگییامی کییه     اصییلی آن در اسییت

کننییدگان را از خرییید  یابنیید، مصییرف هییا در اسییتان مبییدی افییزایش یییا کییاهش مییی   قیمییت

کننییدگان را سییازد و رفییاه مصییرفمنیید میییتییر بهییرهتییر و واقعیییمحصییول بییا قیمییت مناسییب

تقییال مکییانی قیمییت و انتبیییین بییا هییدف  اییین بررسیییبخشیید. بنییابراین انجییام بهبییود مییی

انجیام  یابید.  هیای کشیور ضیرورت میی    ر اسیتان دیگی همگرایی بازار پسته بین اسیتان کرمیان و   

اثرگیذار بیر فرآینیدهای تشیکیل قیمیت در       هیای ی بیا شیناخت دقییا عامیل    هایبررسیچنین 

هیای دسیتیابی بیه انتقیال     اری مناسیب دربیاره روش  ذگی سیاسیت  هایبیه پیشینهاد   ،یک بیازار 

شییود. در اییین شییرایط تولیدکننییدگان و    و بازارهییای همگییرا منجییر مییی    متقییارن قیمییت 

هییا امکییان فییروش و خرییید کننییدگان بییا داشییتن اطالعییات متقییارن و کامییل از قیمییتمصییرف

بازاریییابی نیییز  هییایآورنیید و عامییلدسییت میییتییر بییهمحصییول مییوردنظر را بییا قیمییت مناسییب

ننییدگان و تولیدکننییدگان بهبییود کرفییاه مصییرف راهشییوند. از اییین سییودی متعییارف مییی دارای

   یابد.می
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 روش تحقیق
هیای گونیاگون ارا یه    بیرای آزمیون انتقیال نامتقیارن قیمیت در پیژوهش       تاکنون چنیدین روش 

تیوان زییر سیه    هیای گذشیته را میی   کیار گرفتیه شیده در پیژوهش    هیای بیه  شده است. آزمیون 

بنییدی کییرد. یمای تقسییعنییوان کلییی آزمییون هییاک، آزمییون تصییحیح خطییا و آزمییون آسییتانه 

آییید چییون از شییمار نمیییانباشییته بییه، روش مناسییبی بییرای متغیرهییای هییم هییاک هیافییتر

بیر پاییه تصیحیح خطیای     نییز  الگوهیای تصیحیح خطیا    کنید.  نظر میی طالعات زمان پایه صرفا

خطییی اسییتوار هسییتند، اییین نکتییه بییه اییین معنییی اسییت کییه سییهم ثییابتی از یییک انحییراف از 

شییود. بنییابراین الگوهییای فنظر از انییدازه انحییراف، تصییحیح میییتعییادلی بلندمییدت، صییررابطییه 

دهنید.  تیابعی نییاز دارنید کیه انتقیال خطیی قیمیت را نشیان میی          هیایی هتصحیح خطا به رابط

ای بیرای بررسیی چگیونگی انتقیال قیمیت معرفیی       ، الگوهیای آسیتانه  نارسیایی در پاسخ به این 

  .(5931)نیکوکار،  اندشده

(، 5992، )لییوی و همکییارانهییای انتقییال اطالعییات هزینییه ، وجییوددر ادبیییات انتقییال قیمییت

دربییاره تعییدیل  نگیییری آنییافروشییان و تصییمیمکننییدگان و خییردهقیمتییی مصییرف هییایانتظار

بییازاری  تییوان، (5931قیمییت )وولگنانییت،   هییایپییذیریموجییودی انبییار نسییبت بییه تغییر  

د هییای کییاال ماننیی یژگیییو، (2002تاوبییادل، -کرامییون)مییایر و فییون هییای بازاریییابی  بنگییاه

هییای میییزان سییازماندهی گییروه و  هییای دولییتسیاسییتفسییادپذیری یییا انبارپییذیری کییاال،  

یییل دالتییرین ، مهییم(2002، اگویییار و سییانتانا) هییای  ینفیی کننییدگان یییا دیگییر گییروهمصییرف

افیزون  . دربیاره انتقیال نامتقیارن مکیانی قیمیت،      انید شیده  بییان هیا  برای انتقال نامتقارن قیمت

 انید هیا نییز می ثر عنیوان شیده     اطالعات نامتقارن و گیزارش نامتقیارن قیمیت    های باال،املعبر 

هییای مبادلییه در بازارهییایی کییه فاصییله هزینییهو وجییود اطالعییات نامتقییارن  (.2002 ،ابییدوالی)

بییه هییای تعییدیل قیمییت بییرای محصییوالت انبارپییذیر، مکییانی دارنیید و همچنییین وجییود هزینییه

بنیابراین در   شیود. هیا میی  ای در انتقیال مکیانی قیمیت   گوهیای آسیتانه  احتمال منجر به بیروز ال 

وارد بییر الگوهییای هییاک و تصییحیح خطییا و همچنییین   هییاینارسییاییبییه دلیییل  بررسیییاییین 

ای هییا، از الگییوی تصییحیح خطییای آسییتانهمیی ثر بییر الگییوی انتقییال مکییانی قیمییت هییایعامییل

ر دیگی ته از اسیتان کرمیان بیه    برای بررسیی همگراییی بازارهیا و چگیونگی انتقیال قیمیت پسی       

 شود.های کشور استفاده میاستان
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، تعییادلی بلندمییدت ها از رابطییهییای بییر اییین فییرا اسییتوار اسییت کییه انحییرافآزمییون آسییتانه

ای خییا  تجییاوز کننیید، منجییر بییه    ا از یییک حیید آسییتانه هییکییه اییین انحییراف  هنگییامی

جییود دارد کییه  و هنگییامیتقییارن در اییین آزمییون   نبییودشییود. هییای قیمتییی مییی واکیینش

انباشیته نسیبت بیه مقیادیر منفیی      قدرمطلا متغیر وابسته، به مقیادیر مببیت جیزخ اخیالل هیم     

دهیید. همچنییین اگییر تصییحیح خطییای  نشییان  متفییاوتیانباشییته، واکیینش جییزخ اخییالل هییم

انباشیته بیه   ی کیه مقیادیر مببیت و منفیی جیزخ اخیالل هیم       هنگیام ای حاکم باشید، تیا   آستانه

ممکیین  هییاآسییتانه . مقییادیرگیییردنمیییانیید، تعییدیل قیمییت صییورت های نرسیییدحییدود آسییتانه

ای بییانگر ایین موضیوع اسیت کیه انتقیال       است برابر یا نیابرابر باشیند. نیابرابری حیدود آسیتانه     

هیم بیه    قیمیت از ییک سیطح بیازار بیه سیطح دیگیر بیازار، هیم بیه مییزان و            هایپذیریتغییر

 (. 2001)گودوین،  جهت این تغییر بستگی دارد

، بایید بازارهیای مبیدی و    بیین بازارهیای مختلیف   انتقیال قیمیت پسیته    یش از معرفیی الگیوی   پ

( اسییتان 5992آمییار وزارت جهییاد کشییاورزی )  برابییرکییه از آنجییا مقصیید مشییخص شییوند.  

درصیید سییطح زیییر کشییت و تولییید پسییته کشییور را بییه خییود  10بییه تنهییایی بیییش از کرمییان 

ر دیگی مرکیز تولیید و صیدور پسیته اییران بیه       تیرین  استان کرمیان مهیم  و  اختصا  داده است

احتمییال بییه قیمییت پسییته در اییین اسییتان  ،المللییی اسییتهییای کشییور و بازارهییای بیییناسییتان

آزمییون علیییت اولیییه کنیید. نتییای  هییای کشییور تعیییین میییاسییتان دیگییرقیمییت پسییته را در 

کرمیان  در بیازار پسیته اییران، جهیت علییت از اسیتان       نییز نشیان داد کیه    ( 5)پیوسیت  گرنجر 

اسیتان کرمیان بیه عنیوان بیازار       بررسیی لیذا در ایین    اسیت. برقیرار   های کشوراستان بیشتربه 

الگییوی شییوند و میییگییزینش هییای کشییور بییه عنییوان بییازار مقصیید   مبییدی و سییایر اسییتان 

 شود:به صورت زیر تصریح می بررسیاقتصادسنجی 
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هییای فروشییی پسییته در اسییتان  شییاخص قیمییت خییرده   هییایپییذیری( تغییر5در الگییوی )

شییاخص قیمییت  هییایغییرپییذیریت PPداده شییده اسییت.  نشییان CPکننییده بییا مصییرف

,1اسیت.   پسیته در اسیتان کرمیان   فروشیی  خرده tCPe  انباشیتگی  جیزخ اخیالل رابطیه هیم     نییز

هییای اسییتان دیگییربییا  هییای شییاخص قیمییت پسییته در اسییتان کرمییانریبلندمییدت میییان سیی
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هیا، بیه سیه الگیو     اسیتان ر دیگی بیه   کرمیان  کشور است. چگونگی انتقال قیمت پسیته از اسیتان  

ی هییایهن الگییو، چگییونگی انتقییال قیمییت پسییته را بییرای مشییاهدنخسییتیتفکیییک شییده اسییت. 

هیای قیمیت، از   مجموعیه انباشیتگی بیین   دهد که در آنهیا اجیزای اخیالل رابطیه هیم     نشان می

تییر باشییند. دومییین الگییو، چگییونگی انتقییال قیمییت پسییته را بییرای بییزر  1cای آسییتانه میییزان

انباشییتگی بییین  دهیید کییه در آنهییا اجییزای اخییالل رابطییه هییم   ی نشییان مییی هییایهمشییاهد

تیر  بیزر   2cای آسیتانه  مییزان تیر و از  کوچیک  1cای آسیتانه  مییزان هیای قیمیت، از    جموعهم

دهید  باشند. سومین الگیو نییز چگیونگی انتقیال قیمیت پسیته را بیرای مشیاهداتی نشیان میی          

 میییزانهییای قیمییت، از  مجموعییهانباشییتگی بییین  کییه در آنهییا اجییزای اخییالل رابطییه هییم   

گرم تییر باشییند. در اییین الگوهییا، تغییییرات شییاخص قیمییت یییک کیلییو  کوچییک 2cای آسییتانه

شییاخص قیمییت یییک   هییایپییذیریکننییده تییابعی از تغییر هییای مصییرف پسییته در اسییتان 

اییین انباشیته بیا یییک وقفیه اسیت.     و جیزخ اخیالل هییم   پسیته در اسیتان تولیدکننییده  کیلیوگرم  

 شود.  های کشور به طور جداگانه برآورد میالگو برای همه استان

هاسییت. در مقییادیر آسییتانه ای، تعییییننخسییتین اقییدام بییرای بییرآورد یییک الگییوی آسییتانه   

ای، سییه روش پیشیینهاد شییده اسییت  ادبیییات انتقییال قیمییت، بییرای بییرآورد مقییادیر آسییتانه  

عنییوان آسییتانه اسییت. الگییوی  مقییدار صییفر بییه  گییزینشتییرین روش، (. سییاده2009)مییایر، 

ای صیفر، در حقیقیت همیان الگیوی تصیحیح خطیای غیرمقیید        انتقال قیمت با مقیدار آسیتانه  

(. 2009کنید )میایر،   ه آزمیون تصیحیح خطیا، اطالعیات بیشیتری ارا یه نمیی       است و نسیبت بی  

رود، از مقییادیر اجییزای کییار میییای بییهمقییادیر آسییتانه گییزینشدر دو روش دیگییری کییه بییرای 

گییودوین  ی کییهروشییدر شییود. هییا اسییتفاده مییی انباشییته بییرای تعیییین آسییتانه اخییالل هییم

( بیرای بیازار گوشیت میرر اییران بیه       2052اسیت و حسیینی و همکیاران )   ( ارا ه کرده 2001)

قییدر مطلییا لگییاریتم شییود کییه جسییتجو بییرای یییافتن حییدودی انجییام مییی انیید، کییار بییرده

کنید.  میی  کمینیه کووارییانس اجیزای اخیالل را     -میاتریس وارییانس   (دترمینیان کننیده ) تعیین

بییا کییه الزم نیسییت از نظییر قییدر مطلییا را ای مببییت و منفییی دو مقییدار آسییتانه ،روشدر اییین 

در اییین  .هییا برتییری داردروش دیگییرو از اییین نظییر بییر  برگزیییدتییوان مییی ،هییم برابییر باشییند

شییود امییا بییه ای اسییتفاده میییمقییادیر آسییتانه گییزینشبییرای  گییودوینپییژوهش نیییز از روش 

کییار گرفتییه اسییت، محاسییبات الزم ای کییه گییودوین بییهبییه برنامییه دسترسییی نداشییتندلیییل 
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 .دشییومیییانجییام  Excelافییزار مرحلییه و در نییرمبییهمرحلییه ای،بییرای تعیییین مقییادیر آسییتانه 

 .شودبرآورد می Eviews7افزار الگوهای انتقال قیمت نیز با استفاده از نرم

تییوان تشییخیص داد. تقییارن در انتقییال قیمییت را مییی نبییوددو نییوع ( 5بییا اسییتفاده از الگییوی )

ای کشییور،هییر اسییتاندیگییاگییر در الگییوی انتقییال قیمییت از اسییتان کرمییان بییه   
2C  1ازC 

در مقایسییه بییا ، کرمییان پسییته در اسییتانکمتییری افییزایش در قیمییت  میییزانبزرگتییر باشیید، 

شیود. نییوع دوم  کننیده میی  هیای مصیرف  منجیر بیه افیزایش قیمیت در اسیتان      ،کیاهش قیمیت  

تقیارن در سیرعت انتقیال     نبیود ، تیوان تشیخیص داد  الگوهیا میی  ایین  تقارنی که با برآورد  نبود

های قیمیت از ییک سیطح بیازار بیه سیطح دیگیر بیازار اسیت. اگیر مقیادیر            ها و کاهشافزایش

ای انتقییال قیمییت بییا هییم برابییر  هییای الگییوی آسییتانهدر رژیییم 3و  1  ،2 هییایضییریب

. اییین نییابرابری خواهنیید بییودتقییارن در سییرعت انتقییال قیمییت   نبییود دهنییدهنباشییند، نشییان

دهیید کییه اگییر مقییادیر اجییزای اخییالل رابطییه تعییادلی بلندمییدت متغیرهییای الگییو،  نشییان مییی

ای خییا  بزرگتییر باشیید، سییرعت تصییحیح خطییای الگییو و     مببییت و از یییک حیید آسییتانه  

و از یییک حیید بازگشییت بییه تعییادل، نسییبت بییه حییالتی کییه مقییادیر اجییزای اخییالل، منفییی    

 کمینیه تیوان  د، متفیاوت اسیت. بیا اسیتفاده از ایین آزمیون میی       نای خیا  بزرگتیر باشی   آستانه

ای( را کییه منجییر بییه قیمییت در یییک سییطح بییازار )حییدود آسییتانه  هییایپییذیریمقییدار تغییر

تییوان سییرعت شییود تعیییین کییرد. همچنییین مییی واکیینش قیمییت در سییطح دیگییر بییازار مییی 

ی کیه  هنگیام یابنید بیا   هیا در اسیتان مبیدی افیزایش میی     ه قیمیت ی کهنگامهمگرایی بازارها را 

د و از آنجییا وجییود سییود بلندمییدت را کییریابیید، مقایسییه قیمییت در اسییتان مبییدی کییاهش مییی

کننییدگان بییه دنبییال دارد، کییه بییرای مصییرف را بازاریییابی و کییاهش رفییاهی هییایبییرای عامییل

 بررسی کرد.

هییای کشییور اسییتان همییهسییته در فروشییی پخییردهشییاخص قیمییت شییامل پییژوهش هییای داده

 بانییک مرکییزی جمهییوری اسییالمی ایییران   از کییه  اسییت 5931 -92هییای در فاصییله سییال 

 شده است.  دریافت

 نتایج و بحث
هییای زمییانی دوره وجییود ریشییه واحیید در در آغییازپیییش از بییرآورد الگوهییای انتقییال قیمییت،  

نتیای    پاییه بیر  . گرفیت  میورد بررسیی قیرار    ،مورد اسیتفاده در بیرآورد الگوهیای اقتصادسینجی    

هیای کشیور،   در همیه اسیتان   پسیته  هیای شیاخص قیمیت   مجموعیه  همیه  ،آزمون ریشه واحید 
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هییا شییوند. بنییابراین از اییین دادهگیییری ایسییتا میییریشییه واحیید دارنیید و بییا یییک بییار تفاضییل 

ای انتقییال قیمییت پسییته بییین اسییتان تولیدکننییده و تییوان بییرای بییرآورد الگوهییای آسییتانهمییی

 کننده استفاده کرد.  ای مصرفهاستان

هیای کشیور کییه   ر اسیتان دیگییبیین اسیتان تولیدکننیده و     بیرای تعییین جهیت انتقیال قیمییت    

شیید. نتیجییه آزمییون علیییت ، از آزمییون علیییت گرنجییر اسییتفاده کننییده پسییته هسییتندمصییرف

هییای کشییور ر اسییتاندیگییبییین قیمییت پسییته در اسییتان کرمییان و قیمییت پسییته در  گرنجییر 

هییای خراسییان ای از اسییتان کرمییان بییه اسییتانهسییویکییه جهییت علیییت یییکدهیید نشییان مییی

وبختیییاری و جنییوبی، خراسییان رضییوی، سیسییتان و بلوچسییتان، کردسییتان، چهارمحییال      

، هییای خراسییان شییمالیای از اسییتانهسییویجییود دارد. همچنییین جهییت علیییت یییکبوشییهر و

هییای دیگییر اسییتان شییود. درسییتان کرمییان مشییاهده میییو مرکییزی بییه ا وبویراحمییدکهگیلویییه

هییای کشییور ر اسییتانمییورد بررسییی نیییز جهییت علیییت دوسییویه بییین اسییتان کرمییان و دیگیی 

ده اسیت،  بیه دسیت نیامی   با توجیه بیه اینکیه نتیای  یکسیانی دربیاره جهیت علییت         وجود دارد. 

کننییده بییه  قیمییت از مصییرف  یاهییتییوان بییا قاطعیییت دربییاره جهییت انتقییال نوسییان   نمییی

کییرد. لییذا بییرای همییاهنگی در بررسییی و تحلیییل همگرایییی    داوریتولیدکننییده یییا بییرعکس 

هیای  شیود کیه قیمیت در اسیتان    الگوهیای انتقیال قیمیت فیرا میی      بازار پسته و تفسیر نتای 

کننییده پسییته تییابعی از قیمییت در اسییتان کرمییان بییه عنییوان اسییتان تولیدکننییده اییین مصییرف

، خراسییان شییمالی هییایکرمییان و اسییتان محصییول اسییت. الگییوی انتقییال قیمییت بییین اسییتان

 شود.  و مرکزی نیز برآورد نمی وبویراحمدکهگیلویه

ای انتقییال قیمییت در ی آسییتانهبییرآورد الگییوبییرای بیییان شیید،  روش تحقیییاهمانگونییه کییه در 

ای در الگیوی  محاسیبه مقیادیر آسیتانه   ای تعییین شیوند. بیرای    الزم اسیت مقیادیر آسیتانه    آغاز

، نخسییت؛ رابطییه  هییای کشییور اسییتانر دیگییانتقییال قیمییت پسییته از اسییتان کرمییان بییه    

بیرآورد شید و مقیادیر     مبیدی و مقصید  هیای قیمیت در دو اسیتان    مجموعیه انباشیتگی بیین   هم

جسییتجو بییرای یییافتن اجییزای اخییالل اییین رابطییه تعییادلی بلندمییدت محاسییبه شیید. سییپس   

کوواریییانس اجییزای اخییالل  -مییاتریس واریییانس (دترمینییانکننییده )تعیییینلگییاریتم  کمینییه

هیای قیمیت هیر اسیتان بیا اسیتان       مجموعیه انباشیتگی بلندمیدت   رابطه هیم و غیرمنفی  منفی

بییرای هییا تنهییا اسییتان همییهدر بییین . شیید گییزینشای آسییتانهمقییادیر  انجییام شیید و کرمییان

های اردبیل، تهیران، خراسیان جنیوبی، سیمنان، قیم، کردسیتان و گییالن بیه ترتییب بیا           استان
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(، -91/9و  99/5(، )-92/9و  39/2(، )-22/2و  39/2)(، -59/2و  19/9)مقیییییییییییییییییادیر 

ای غییییر صیییفر بیییه  ( مقیییادیر آسیییتانه-21/9و  52/2( و )-22/2و  23/2)(، -92/9و  92/9)

ای نظییام دادههییا الگییوی انتقییال قیمییت در سییه  در اییین اسییتان تنهییا دسییت آمیید. بنییابراین

الگوهییای  ای صییفر بییه دسییت آمیید، کییه مقییدار آسییتانه  هییار اسییتانبییرآورد شیید و در دیگیی 

از بییرآورد  بییه دسییت آمییدهنتییای  ای بییرآورد شیید. داده نظییام دوای انتقییال قیمییت در آسییتانه

 ( گزارش شده است. 5این الگوها در جدول )

 هییایپییذیریعییرا از مبییدی، تغییر  ترتیییببییه X3 و X1 ، X2( متغیرهییای 5در جییدول )

دمییدت شییاخص  و انحییراف از رابطییه تعییادلی بلن شییاخص قیمییت پسییته در اسییتان کرمییان   

همخییوانی عالمییت دهنیید. قیمییت پسییته در اسییتان کرمییان و اسییتان مقصیید را نشییان مییی   

دهنید کیه   نشیان میی   2R و tهیای  قیادیر آمیاره  و م (تئیوری ) فرضییه برآورد شده با  هایضریب

 هییایپییذیری، متغیرهییای توضیییحی وارد شییده در الگییو، تغییر نظییامدر هییر بییه طییور کلییی  

واتسیون در هیر ییک از    -دهنید. مقیادیر آمیاره دوربیین    ضییح میی  خیوبی تو متغیر وابسته را بیه 

دهیید کییه مشییکل خودهمبسییتگی اجییزای اخییالل در الگوهییای بییرآورد الگوهییا نیییز نشییان مییی

 2Rمقییدار آمییاره  ،مییورد 51رگرسیییون بییرآورد شییده در  11از مجمییوع شییده، وجییود نییدارد. 
سیتان کرمیان، بیر قیمیت     جیز قیمیت در ا  دیگیری بیه   هیای بنابراین عامل ،است 21/0کمتر از 

 -کمیی  شیمار جیز  بیه -ر الگوهیا  دیگی در  انید. اند که لحیا  نشیده  پسته در این الگوها اثر داشته

متغیییر وابسییته  هییایپییذیریدرصیید تغییر 30دهیید کییه بیییش از مقییدار اییین آمییاره نشییان مییی

هییا در همییه اسییتانشییوند. توسییط متغیرهییای توضیییحی وارد شییده در الگییو توضیییح داده مییی

   اند.داری بر متغیر وابسته داشتهمعنی ثرمستقل، اهای متغیر

قیمییت پسییته در اسییتان کرمییان در همییه   هییایپییذیریعالمییت مببییت ضییریب متغیییر تغییر 

هییای مقصیید بییا  قیمییت پسییته در اسییتان  هییایپییذیریییرتغدهیید کییه الگوهییا نشییان مییی 

ایش( قیمیت ایین محصیول در اسیتان کرمیان، همسیو اسیت و کیاهش )افیز          هیای پذیریییرتغ

قیمت پسیته در اسیتان کرمیان بیه کیاهش )افیزایش( قیمیت پسیته در اسیتان مقصید منجیر            

دهید کیه در بیشیتر میوارد، هیر ییک واحید        شود. مقدار عددی این ضیریب نییز نشیان میی    می

وبیییش بییه یییک واحیید تغییییر در   تغییییر در شییاخص قیمییت پسییته در اسییتان کرمییان کییم   

د. عالمیت منفیی ضیریب وقفیه جییزخ     شیو شیاخص قیمیت پسیته در اسیتان مقصید منجیر مییی      

هیای آ ربایجیان شیرقی، خراسیان     جیز در اسیتان  دهید کیه بیه   انباشته نیز نشان میی اخالل هم
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جنییوبی و گیییالن، هرگونییه انحییراف از رابطییه تعییادلی بلندمییدت بییین متغیرهییای الگییو در      

شییود. مقییدار اییین ضییریب در الگوهییای مختلییف، متفییاوت اسییت هیای بعییدی جبییران مییی دوره

هیای مختلیف و حتیی هنگیام     دهنیده سیرعت متفیاوت همگراییی بازارهیا در اسیتان      شیان که ن

 های قیمت در یک استان مقصد است.   ها و کاهشافزایش
متغیرهییا در دومییین  هییایای غیییر صییفر هسییتند، ضییریبهییایی کییه مقییادیر آسییتانهدر اسییتان

گییذار بییر متغیییر دهیید کییه تنهییا متغیییر اثرای انتقییال قیمییت نشییان میییالگییوی آسییتانه نظییام

معنییی بییودن ضییریب قیمییت پسییته در اسییتان کرمییان اسییت. بییی هییایپییذیریییرتغوابسییته، 

دهید کیه هرگونیه انحیراف از رابطیه تعیادلی بلندمیدت        انباشته نشیان میی  وقفه جزخ اخالل هم

اجییزای  هنگییامی کییهشییود. بنییابراین هییای بعییدی جبییران نمیییبییین متغیرهییای الگییو در دوره

وجیود آمیده   هیای مببیت و منفیی قیرار دارد، خطیای بیه      در فاصیله آسیتانه  انباشیته  اخالل هیم 

کوچییک  هییایپیذیری ییرتغبیییان دیگییر،  شییود. بیه در رابطیه تعییادلی بلندمییدت، تصیحیح نمییی  

بییه تغییییر در قیمییت پسییته در اسییتان مقصیید منجییر     در قیمییت پسییته در اسییتان کرمییان 

 شود.  نمی

های مختلف، تلف الگوی انتقال قیمت در استانهای مخمنظابرآورد شده در  هایمقایسه ضریب

ها و انتقال و سرعت همگرایی بازارها را در هنگام افزایش زمان تقارن در مدت نبودتقارن یا 

ال ای انتقاز برآورد الگوی آستانه آمدهدستبهدهد. برای مبال، نتای  های قیمت نشان میکاهش

، وجود دو نوع عدم تقارن در انتقال قیمت را در بازار قیمت پسته از استان کرمان به استان تهران

 دهد: این کاال نشان می

کییوچکتر و  39/2؛ اگییر انحییراف از رابطییه تعییادلی بلندمییدت بییین متغیرهییای الگییو، از نخسییت

بییا توجییه بییه آنکییه  -شییود. بنییابراین ( بزرگتییر باشیید، اییین انحییراف تصییحیح نمییی -22/2از )

اگیر شیاخص قیمیت پسیته در      -انید در نظیر گرفتیه شیده    هیا در بیرآورد الگوهیا   شاخص قیمت

واحیید کییاهش یابیید،  22/2واحیید افییزایش یابیید و یییا کمتییر از  39/2اسییتان کرمییان کمتییر از 

کنید. بیه بییان دیگیر بیرای انتقیال افیزایش        شاخص قیمت پسته در استان تهیران تغیییر نمیی   

شییاخص قیمییت  قیمییت از اسییتان کرمییان بییه اسییتان تهییران، حییدود سییه واحیید افییزایش در  

سیت ولیی بیرای کیاهش قیمیت پسیته در اسیتان تهیران بایید شیاخص           ا استان کرمیان کیافی  

قیمت در اسیتان کرمیان بییش از چهیار واحید کیاهش یابید تیا منجیر بیه واکینش قیمیت در             

 استان تهران شود. 
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تیر  نخسیت، از نظیر عیددی، بزرگ    نظیام انباشیته در  دوم؛ چون ضیریب وقفیه جیزخ اخیالل هیم     

م سیوم اسیت بنیابراین سیرعت تعیدیل قیمیت       نظیا انباشیته در  ه جزخ اخیالل هیم  از ضریب وقف

کییه اگییر طییوریم سییوم اسییت. بییهنظییادر رژیییم نخسییت بیشییتر از سییرعت تعییدیل قیمییت در 

قیمت در استان تهران بیاالتر از رابطیه تعیادلی بلندمیدت خیود بیا اسیتان کرمیان قیرار گییرد،           

گیردد امیا اگیر قیمیت در اسیتان      خیود بیازمی   در کمتر از دو ماه بیه رابطیه تعیادلی بلندمیدت    

تر از رابطیه تعیادلی بلندمیدت خیود بیا اسیتان کرمیان قیرار گییرد، حیدود چهیار            تهران، پایین

کشد تیا بیه رابطیه تعیادلی بلندمیدت خیود بیازگردد. بنیابراین سیرعت همگراییی           ماه طول می

ان دیگیر در حیالی   هاسیت. بیه بیی   هیا بییش از کیاهش قیمیت    دو بازار در هنگام افزایش قیمیت 

که رابطیه مشخصیی مییان قیمیت پسیته در اسیتان تهیران و اسیتان کرمیان وجیود دارد، اگیر            

شیده توسیط ایین رابطیه قیرار      مشیخص  مقیدار به هر دلیلی قیمت در اسیتان تهیران بیشیتر از    

گیردد ولیی هنگیام    گیرد، با گذشت کمتیر از دو میاه بیه رابطیه خیود بیا قیمیت کرمیان بیازمی         

ص، حییدود مییت تهییران نسییبت بییه کرمییان، بییرای بازگشییتن بییه رابطییه مشییخپییایین بییودن قی

هیای  هیای قیمیت نسیبت بیه افیزایش     چهار میاه زمیان الزم اسیت و در اسیتان تهیران کیاهش      

کننییدگان از  مییدت مصییرف نتیجییه آنکییه اگرچییه در کوتییاه   قیمییت مانییدگارتر هسییتند.   

 هییا بییه سییودتبلندمییدت سییرعت تعییدیل قیمیی نیید امییا دربینمییی زیییانقیمییت  هییاینوسییان

کننیدگان اسیت و در مجمیوع بیا کمیی تی خیر، بیازار پسیته در اسیتان تهیران بیا بیازار             مصرف

آن اسییت کییه انتقییال   گویییایاییین محصییول در کرمییان همگراسییت. اییین نتییای  همچنییین   

شیود  بیازاری در طیول زنجییره بازارییابی پسیته ناشیی نمیی        تیوان هیا از وجیود   نامتقارن قیمت

ن اسییت بییا وجییود ای ممکییتصییحیح خطییای آسییتانه بییاور دارد،( 5999و همانگونییه کییه آزام )

د، کنیدی سیرعت تعیدیل در بیازار پسیته تهیران نسیبت بیه کرمیان،          های تعدیل رخ دههزینه

 های تعدیل و کمی سرعت انتقال اطالعات بازار است. ناشی از وجود هزینه

 
 

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
 49بررسی همگرایی بازار پسته ایران...

    

 هاای انتقال قیمت پسته از استان کرمان به دیگر استان( نتایج برآورد الگوهای آستانه1جدول )

 هانظام منفی داده هانظام میانی داده هانظام مببت داده استان
X1 X2 X3 DW  2R X1 X2 X3 DW  2R X1 X2 X3 DW  2R 

آذربایجان

 شرقي

 9/5 -12/0 51/5 -29/2 - - - - 32/5 29/0 25/5 51/9 بضری
t 92/5 92/59 95/5 95/0 - - - - 95/9- 92/52 22/2- 32/0 

آذربایجان

 غربي

 92/5 -1/0 91/0 -09/2 - - - - 12/5 -95/0 59/5 1/2 ضریب

t 39/5 52/3 91/2- 11/0 - - - - 92/2- 91/52 10/9- 23/0 

 اردبیل
 15/5 -31/0 22/5 -9/50 12/5 -12/0 91/5 51/0 21/5 -91/0 93/5 2/1 ضریب

t 25/5 22/1 51/2- 13/0 52/0 23/25 9/5- 91/0 22/2- 02/51 3/1- 31/0 

 99/5 -19/0 91/0 -29/9 - - - - 22/5 -91/0 02/5 02/9 ضریب اصفهان
t 99/5 32/51 31/2- 32/0 - - - - 19/2- 91/51 92/9- 32/0 

 51/2 -15/0 33/0 -9/9 - - - - 39/5 -92/0 5/5 09/2 ضریب ایالم
t 92/5 22/52 32/2- 33/0 - - - - 13/2- 92/52 25/2- 21/0 

 92/5 -29/0 21/0 -22/0 - - - - 99/5 -93/0 22/0 02/2 ضریب بوشهر
t 59/2 22/51 92/9- 39/0 - - - - 55/0- 93/9 29/5- 23/0 

 05/2 -21/0 92/0 12/9 15/5 59/0 00/5 -29/0 32/5 -13/0 99/0 -15/2 ضریب تهران
t 93/2- 29/59 12/9- 31/0 53/0- 31/59 25/0 9/0 25/5 13/2 19/5- 11/0 

چهارمحال

 وبختیاری

 2/2 -15/0 91/0 -29/2 - - - - 02/2 -29/0 92/5 22/9 ضریب

t 91/9 39/53 05/1- 95/0 - - - - 92/2- 21/50 12/9- 13/0 
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 هار استاندیگاز استان کرمان به ای انتقال قیمت پسته ( نتایج برآورد الگوهای آستانه1)ادامه جدول 

 هامنفی داده نظام هامیانی داده نظام هامببت داده نظام استان
X1 X2 X3 DW  2R X1 X2 X3 DW  2R X1 X2 X3 DW  2R 

 99/5 -22/0 92/0 -22/2 05/2 -19/0 09/5 -01/0 02/2 -19/0 02/5 35/1 ضریب خراسان جنوبي
t 22/2 9/55 12/9- 32/0 02/0- 12/51 51/5- 92/0 02/5- 29/51 25/5- 32/0 

 9/5 -92/0 13/0 -2/5 - - - - 5/2 -29/0 99/0 13/2 ضریب خراسان رضوی
t 11/5 52/50 9/9- 21/0 - - - - 12/5- 95/52 92/2- 35/0 

 03/2 -11/0 92/0 -2/1 - - - - 12/5 -95/0 22/5 2/2 ضریب خوزستان
t 12/5 25/25 3/2- 95/0 - - - - 3/2- 53/55 93/9- 21/0 

 9/5 -22/0 91/0 -21/9 - - - - 29/5 -29/0 52/5 01/1 ضریب زنجان
t 25/2 35/1 22/9- 13/0 - - - - 32/5- 15/55 99/9- 29/0 

 22/5 -11/0 2/0 -21/1 22/5 59/0 92/0 -19/5 51/2 -1/0 11/0 92/1 ضریب سمنان
t 09/2 22/9 22/2- 29/0 11/0- 53/3 5/5 33/0 2/2- 92/50 31/2- 22/0 

و سیستان

 بلوچستان

 92/5 -19/0 31/0 -59/1 - - - - 11/5 -23/0 22/0 91/2 ضریب
t 11/9 22/9 33/9- 13/0 - - - - 12/9- 12/52 99/2- 32/0 

 92/5 -11/0 32/0 -13/9 - - - - 22/5 -21/0 5/5 95/2 ضریب فارس
t 2/2 02/25 05/2- 99/0 - - - - 15/2- 12/55 11/2- 22/0 

 29/2 -29/0 21/0 -32/2 - - - - 22/5 -22/0 92/0 15/2 ضریب قزوین
t 3/2 32/50 12/9- 21/0 - - - - 25/5- 91/9 32/2- 2/0 

 32/5 -32/0 39/0 -09/9 11/2 -59/0 9/5 1/0 91/5 -2/0 95/5 33/2 ضریب قم
t 23/5 52/59 01/9- 92/0 2/0 5/95 21/0- 93/0 25/2- 31/52 02/1- 39/0 

 92/5 -12/0 32/0 -92/1 92/5 -51/0 5/5 99/0 21/5 -99/0 2/5 31/2 ضریب کردستان
t 22/2 91/50 32/2- 23/0 29/0 11/12 33/0- 99/0 5/2- 12/3 39/2- 22/0 
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هار استاندیگای انتقال قیمت پسته از استان کرمان به آستانه ( نتایج برآورد الگوهای1جدول )ادامه   

 استان
 هامنفی داده نظام هامیانی داده نظام هامببت داده نظام

X1 X2 X3 DW  2R X1 X2 X3 DW  2R X1 X2 X3 DW  2R 

 کرمانشاه

 

 2/2 -2/0 32/0 -2/2 - - - - 1/5 -23/0 9/5 11/2 ضریب
t 11/5 93/52 19/2- 39/0 - - - - 23/5- 22/52 35/2- 21/0 

 39/5 -12/0 05/5 -32/9 - - - - 31/5 -32/0 1/5 51/1 ضریب گلستان
t 31/2 12/52 12/2- 32/0 - - - - 33/2- 59/52 29/2- 22/0 

 9/2 -02/0 22/5 -25/0 91/2 51/0 52/5 -02/0 95/2 01/0 02/5 -22/2 ضریب گیالن
t 59/0- 53/50 03/0 91/0 02/0- 99/21 22/0 92/0 03/0- 32/52 55/0- 95/0 

 92/5 -2/0 23/0 -21/2 - - - - 91/5 -12/0 25/0 91/2 ضریب لرستان
t 99/2 99/9 95/2- 12/0 - - - - 29/2- 21/50 19/2- 21/0 

 22/2 -12/0 21/0 -32/2 - - - - 15/2 -95/0 39/0 52/9 ضریب مازندران
t 21/2 29/52 02/2- 29/0 - - - - 05/2- 13/2 92/2- 19/0 

 59/2 -2/0 9/0 -92/2 - - - - 29/5 -25/0 99/0 03/1 ضریب هرمزگان
t 92/2 59/2 52/9- 11/0 - - - - 11/5- 21/55 21/2- 2/0 

 95/5 -12/0 9/0 -22/2 - - - - 99/5 -25/0 52/5 15/9 ضریب همدان
t 21/2 53/53 91/9- 39/0 - - - - 92/2- 32/52 52/2- 23/0 

 33/5 -2/0 92/0 -11/2 - - - - 21/5 -91/0 12/5 35/5 ضریب یزد
t 32/0 51/50 19/2- 32/0 - - - - 25/2- 05/52 1/9- 29/0 

پژوهشهای منب :یافته  
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ای بیر حسیب   هیای مختلیف داده  نظیام الگوهیای انتقیال قیمیت در     هیای نتای  مقایسه ضیریب 

( گیزارش  2هیا در جیدول )  ال قیمیت، بیرای همیه اسیتان    تقیارن مببیت و منفیی در انتقی     نبود

تیوان بیه انتقیال عمیودی و     گذشیته، انیواع انتقیال قیمیت را میی      هیای بررسیبر بنا شده است. 

تقیارن در سیرعت و بزرگیی     نبیود تقیارن را بیه    نبیود بنیدی کیرد و انیواع    افقی قیمیت تقسییم  

تقییارن مببییت و منفییی    نبییودمییدت و بلندمییدت و  تقییارن کوتییاه  نبییودانتقییال قیمییت،  

 ،تقیارن در انتقییال قیمییت  نبییودبنیدی انییواع  در تقسیییم(. 5931بنییدی کیرد )نیکوکییار،  تقسییم 

هیای قیمیت بیه سیطوح دیگیر      تیر از کیاهش  هیای قیمیت بیشیتر و سیری     افیزایش  هنگامی که

هییا وجییود دارد کییه    تقییارن مببییت در انتقییال قیمییت     نبییود شییوند  بییازار منتقییل مییی   

کننیید. ی کسییب میییسییودهایبازاریییابی  هییاییننیید و عامییلبزیییان میییکننییدگان از آن مصییرف

هیای قیمیت نسیبت    تیر کیاهش  انتقال نامتقارن منفیی نییز بیه معنیای انتقیال بیشیتر و سیری        

دهید  ( نشیان میی  2جیدول ) کننیدگان اسیت.   مصیرف  سیود های قیمت است کیه بیه   به افزایش

عت انتقییال قیمییت بییین  نامتقییارن اسییت و سییر  بررسیییمییورد کییه انتقییال قیمییت در بییازار  

سییرعت  ،هییای کشییور هییای زیییادی دارد. در بیشییتر اسییتان  هییای مختلییف تفییاوت  اسییتان

تقییارن  نبییودهییای قیمییت متفییاوت اسییت و هییا و کییاهشهمگرایییی بازارهییا در هنگییام افییزایش

خراسیان  هیای تهیران،   در اسیتان  تنهیا کننیدگان اسیت.   هیا بیه زییان مصیرف    در انتقال قیمیت 

تقییارن  نبییودو بوشییهر  وبختیییاریگلسییتان، چهارمحییال، سییمنان، خراسییان رضییویجنییوبی، 

 ،هییااییین اسییتان میییان در کننییدگان اسییت.  ه نفیی  مصییرف بییهییا منفییی در انتقییال قیمییت 

هیای تولیید پسیته    تیرین قطیب  خراسیان رضیوی و سیمنان بیزر     ن جنوبی، اخراسهای استان

خیود عیاملی بییرای    ،در اییران پیس از اسیتان کرمیان هسیتند. بنییابراین عرضیه زییاد محصیول        

از سیوی دیگیر سیرعت     .هاسیت فروشیی بیه کیاهش قیمیت    های خیرده حساسیت بیشتر قیمت

تییر هییای تولییید نزدیییک هییا در بازارهییایی کییه بییه قطییب انتقییال اطالعییات و تعییدیل قیمییت 

 سییودهییا کننییدگان از انتقییال نامتقییارن منفییی قیمییت  هسییتند، بیشییتر اسییت. لییذا مصییرف  

فروشیی در اسیتان تهیران نییز     اطالعیات بیازار بیه سیطح خیرده     برند. سرعت بیاالی انتقیال   می

کننیده اییران اسیت، قابیل     تیرین مصیرف  به دلییل اینکیه بیازار تهیران بزرگتیرین بیازار و مهیم       

 ،بوشیهر هیای  اسیتان هیا از کرمیان بیه    انتظار اسیت. امیا بیرای انتقیال نامتقیارن منفیی قیمیت       

رسیید. همچنییین  ه  هیین نمییی ای بییکننییدهدلیییل قییان   و گلسییتان وبختیییاریچهارمحییال

 با بازار کرمان مورد انتظار نبوده است.  گیالن  همگرایی بازارنا
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 های مختلف ایران( نتایج آزمون انتقال قیمت و سرعت همگرایي بازار پسته در استان9جدول )

 استان

سرعت همگرایی  در تقارن منفی نبود در تقارن مببت نبود

 مببت نظامدر 

 )ماه(

 سرعت همگرایی

 منفی نظامدر 

 )ماه(
مقادیر 

 ایآستانه

سرعت 

 انتقال

مقادیر 

 ایآستانه

سرعت 

 انتقال

 آ ربایجان شرقی
هرگز همگرا  - - * -

 شوندنمی

 1/5بیش از 

 2 ماه 9 - - * - آ ربایجان غربی

 1/5 9 - - * * اردبیل

 2 9 - - * - اصفهان

 2تا  1/5 9 - - * - ایالم

 1/2کمتر از  9تا  1/2 * - - - بوشهر

 2 1/5کمتر از  * - - * تهران

 2 5بیش از  * - - - وبختیاریچهارمحال

 خراسان جنوبی
هرگز همگرا  2کمتر از  * - - -

 شوندنمی

 9 1/2 * - - - خراسان رضوی

 1/5 9 - - * - خوزستان

 1/2 1/2 - - - - زنجان

 2 1/5 * - - * سمنان

 1/5 2 - - * - وبلوچستانسیستان

 1/5 2بیش از  - - * - فار 

 2بیش از  2بیش از  - - - - قزوین

   - - * - قم

 2 1/2 - - * * کردستان

 1/2 9بیش از  - - * - کرمانشاه

 2 5 * - - - گلستان

 گیالن
هرگز همگرا  - - * *

 شوندنمی

هرگز همگرا 

 شوندنمی

 1/5 2 - - * - لرستان

 2 9 - - * - مازندران

 1/5 1/2 - - * - دانهم

 1/2 1/2 - - - - هرمزگان

 1/2 9 - - * - یزد

 پژوهشهای منب : یافته
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مختلف با بازار پسته در استان  یهابازار پسته در استان ییسرعت همگرا ین( همچن2در جدول )

دهنده مدت زمان الزم ها نشاندر نظام مببت داده ییکرمان گزارش شده است. سرعت همگرا

 یکه هرگونه انحراف مببت از رابطه تعادل یبلندمدت است هنگام یبازگشت به رابطه تعادل یراب

مدت زمان در واق   ینهر استان با استان کرمان رخ دهد. ا یمتق یهامجموعه ینب تبلندمد

از بازار مبدی به  یمتانتقال کاهش ق یدر بازار مقصد و زمان الزم برا یمتق هاییشافزا یداریپا

ها مدت زمان داده یدر نظام منف ییسرعت همگرا یبترت ین. به همدهدیزار مقصد را نشان مبا

از بازار مبدی به  یمتق یشانتقال افزا یدر بازار مقصد و زمان الزم برا یمتق هایکاهش یداریپا

 تیمدر بلندمدت انتقال ق یکه به طور کل دهدیجدول نشان م ین. ادهدیبازار مقصد را نشان م

 یهااز استان یاریمدت در بسمتقارن است و بازارها همگرا هستند و در کوتاه یران،در بازار پسته ا

بازارها در هنگام  ییوجود دارد و سرعت همگرا هایمتکشور، نبود تقارن در سرعت انتقال ق

مدت و متفاوت است. تفاوت عمده میان انتقال نامتقارن کوتاه یمتق یهاو کاهش هایشافزا

اینکه  ییعننسبی آنها بر حاشیه بازار است. نبود تقارن بلندمدت  یبلندمدت، مربوک به اثرگذار

مدت، یک دهند. اما نبود تقارن کوتاهطور پایدار افزایش میحاشیه سود خود را به ها،طهواس

مدت هکه انتقال نامتقارن قیمتی کوتا یدهد. هنگامن میموقت روی حاشیه بازار را نشا یاثرگذار

 ورتآورند، اما در صدست میها سودی ناپایدار، باالتر از سود معمول خود بهوجود دارد، واسطه

در  ین(. بنابرا5931یکوکار،وجود انتقال نامتقارن قیمتی بلندمدت، این سود بیشتر، پایدار است )ن

 یهاو عامل دارند یدارپا یسود ی،خراسان جنوب کنندگان در استانمصرف یران،بازار پسته ا

. شوندیم منداز حد متعارف بهره یشو ب یدارپا یاز سود یشرق یجانپسته در استان آ ربا یابیبازار

 است.  اریدناپا یابیبازار یهاعامل یاکنندگان مصرف یاضاف یسودها یزکشور ن یهااستان یگردر د

ها در ال نامتقارن قیمتتجربی گذشته چند دلیل برای انتق هایاین بررسی با بررسیبا مقایسه 

 ند از:اتوان ارا ه کرد که عبارتبازار پسته ایران می

( اقتصاد 5992تا  5990) آنهای پایانی ویژه سالبه بررسی: در دوره هاتورم عمومي قیمت

 ها را در  هنایران نرخ تورم باالیی را تجربه کرده است. تورم باال و مزمن، انتظار افزایش قیمت

دهد و افزایش قیمت را برای کنندگان شکل میبازاریابی و مصرف هایدگان، عاملتولیدکنن

ت که اس ییچون پسته کاال یگرد ی. از سوکندیم یرشمورد انتظار و قابل پذ یکننده امرمصرف

ه به ک هنگامیدارد،  ییبه نسبت باال یمتق ی،و محصوالت کشاورز یمواد خوراک یگرنسبت به د

 یو باالتر از رابطه تعادل یابدیم یشکننده محصول افزامصرف یهااستان در یمتق یلیهر دل
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به کاهش آن و برگشت به رابطه  یشگرا گیرد،یدر استان کرمان قرار م یمتبلندمدت خود با ق

که  میااست. اما هنگ یشتریگذشت زمان ب یازمندو بازگشت ن یلتعد یکندتر است و برا یتعادل

سط تو یمتق یشافزا یندر کرمان کمتر است، ا یمتکننده از قمصرف یپسته در بازارها یمتق

( 2002) اگویار و سانتانا یبررس ینهزم ین. در اشودیمنتقل م یشتریبا سرعت ب یابیعوامل بازار

 اندشتهقرار دا 5992دهد که چون مردم برزیل تحت فشار نرخ تورم باال و فزاینده سال نشان می

زایش قیمت، به صورت طبیعی توسط جامعه قابل پذیرش است. بنابراین هر تر افلذا انتقال سری 

های قیمت را با شدت بیشتری منتقل کند. بال و تواند افزایشبنگاهی حتی بدون توان بازار می

نیازی  بدی،باور دارند که با وجود تورم، در هنگام کاهش قیمت در بازار م یز( ن5992[ )5منکیو]

با ثابت ماندن قیمت  یرادهد. ززار مقصد نیست و تورم این کار را انجام میبه کاهش قیمت در با

الزم  نیطور خودکار کاهش یابد. بنابرانسبی محصول، به شود قیمتدر بازار مقصد، تورم باعث می

انه مقابل یک تک دررا بپردازد.  یمتق یلهای تعدنیست بنگاه قیمت خود را تغییر دهد و هزینه

که قیمت نسبی واقعی کاهش دهد. در حالیها را افزایش مینسبی دلخواه بنگاهمببت، قیمت 

دهد. در نتیجه؛ احتمال شده و واقعی رخ میریزیهای برنامهیافته و یک شکاف بزر  بین قیمت

هایی انهتک طی،شوند، بیشتر است. در چنین محیهای مببت به تعدیل قیمت منجر اینکه تکانه

هایی که تری نسبت به تکانههای قیمتی فعالدهند، واکنشبنگاه را افزایش می که قیمت دلخواه

تعدیل قیمت با وجود تورم، نامتقارن  رودیکنند و انتظار مدهند، ایجاد میها را کاهش میقیمت

شواهدی برای ت یید این فرضیه با استفاده از بررسی  یز( ن2000[ )2باشد. بوکل و کارلسون]

 وکارها در نیوزیلند یافتنداجمالی کسب

 یهاملاست و عا یرانبارپذ یی: پسته کاالانبار یموجود یریتپسته و مسأله مد یریانبارپذ

 یاثر بگذارند و حت هایمتانتقال ق یانبار بر چگونگ یموجود ییربا تغ توانندیم یابیبازار

در درازمدت قابل که  ییکاال یمتق هایییرپذیریبا واکنش خود به تغ یزکنندگان نمصرف

خود عمل کنند.  یانو به ز هایمتاست، ممکن است ناخواسته به انتقال نامتقارن ق ینگهدار

ند. کنبازاریابی نگهداری می یهاکنندگان و یا عاملموجودی انبار شامل  خایری است که مصرف

، خریدهای باشند ها را داشتهبیشتر قیمت فزایشکنندگان انتظار ااگر هنگام افزایش قیمت، مصرف

کنندگان، باعث دهند. افزایش مقدار خرید مصرفخود و در نتیجه؛  خایر خود را افزایش می

شود. این مس له به افزایش سری  قیمت منجر بازاریابی می یهاکاهش موجودی انبار عامل

ند، ها، مقدار خرید خود را تغییر ندهکنندگان در هنگام کاهش قیمتشود. چنانچه مصرفمی
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ر شود. افزون بفروشی منتقل میها به سطح خردهها، بسیار کندتر از افزایش قیمتکاهش قیمت

ها، موجودی انبار خود را افزایش دهند و از کاهش این اگر عوامل بازاریابی در هنگام کاهش قیمت

ند، هش ندهموجودی انبار خود را کا هامتها جلوگیری کنند، اما در هنگام افزایش قیبیشتر قیمت

انبار با هزینه کاهش  ها نامتقارن خواهد بود. همچنین اگر هزینه افزایش موجودیانتقال قیمت

ها متقارن فروشان و صنای  فراوری محصوالت برابر نباشد، انتقال قیمتموجودی، برای خرده

قال به انت های تعدیل موجودی انبار ممکن استنخواهد بود. به این ترتیب نامتقارن بودن هزینه

را در بازار  یمت( انتقال نامتقارن ق2002و سانتانا ) یاراگو یها منجر شود. بررسنامتقارن قیمت

  .کندیم ییدت  یرمحصوالت انبارپذ

 ،انکنندگاطالعات مصرفبه طور معمول در بازارهایی که فاصله مکانی دارند  نامتقارن: اطالعات

قارن در ت نبودها یکسان نیست و نوعی رباره تغییر قیمتبازاریابی و تولیدکنندگان د هایعامل

کند تا از کندی انتقال اطالعات قیمت به بازاریابی کمک می هایاطالعات وجود دارد که به عامل

ازاریابی های بکنندگان از مبالغ هزینهی کسب کنند. افزون بر این مصرفسودهایکنندگان، مصرف

قارن ت نبودند. این ااطالعاز مراکز تولید به مراکز مصرف نیز بی ریترابهای و به طور عمده، هزینه

این  درشده باشد. منجر ها در بازار پسته ایران در اطالعات ممکن است به انتقال نامتقارن قیمت

بازار جوجه کبابی در در ( نشان دادند که تعدیل نامتقارن قیمت 5939زمینه بایلی و برارسن )

 ن است از اطالعات نامتقارن ناشی شود. ممکایاالت متحده 

 یپسیته در بازارهیا   یمیت ق یشبخیش اعظیم افیزا    یبیه طیور کلی    هتا: هزینه تعدیل قیمتت 

اسیت   ( بیر ایین بیاور   2001باشید. گیودوین )  یمبادلیه می   هیای ینیه هزافیزایش  از  یناش یداخل

هیا در  هیای مبادلیه، حتیی در ییک محییط رقیابتی نییز بنگیاه        هزینیه  در هنگام زیاد بیودن که 

خورنیید. بنییابراین واکیینش بنگییاه بییه کوچییک قیمتییی شکسییت مییی هییایپییذیریتعییدیل تغییر

ن نیییز اقیمییت، بییه انییدازه تغییییر قیمییت بسییتگی دارد. در بییازار پسییته ایییر  هییایپییذیریتغییر

 هیای پیذیری تغییر تنهیا هنگیامی  دهید کیه   میی  ای انتقال قیمیت، نشیان  وجود الگوهای آستانه

ای مشیخص گذشیت منجیر بیه تغیییر قیمیت       از ییک حید آسیتانه   قیمت در ییک سیطح بیازار    

نید کیه در بیازار میواد     بیاور دار ( نییز  2009) 5شیود. زاخارییا  و بونتیه   در سطح دیگر بازار می

کننییدگان و بییازاری فییراوری تییوانهییای تعییدیل، در مقایسییه بییا ی هلنیید، وجییود هزینییهخییوراک

                                                 
4 Zachariasse & Bunte 
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بیر ایین   ( 5930) 5هاسیت. هیین  یمیت تیری بیرای انتقیال نامتقیارن ق    فروشان، دلیل قیوی خرده

بییرای تغییییر قیمییت محصییوالت انبارپییذیر، زمییان زیییادی الزم اسییت و تغییییر   بییاور اسییت کییه

کنیید. بحییث هییین بییه ارا ییه هییا بییه حسیین شییهرت فروشیینده لطمییه وارد میییقیمییت پیوسییته

تغییییر در  معتقیید اسییت کییه ( 5922) 2رود. بییشییقیمییت رهنمییون  فرضیییه هزینییه تعییدیل 

هیا  فهرسیت قیمیت   دوبیاره هیایی ماننید چیا     وجیود آمیدن هزینیه   باعث بیه های اسمی قیمت

هیا  قیمیت  انیدرکاران بیازار موجیب چسیبندگی    رسیانی بیه دسیت   های اطالعشود. لذا هزینهمی

هییا نامتقییارن هسییتند؛  انیید کییه اییین چسییبندگی شییود. اقتصییاددانان بارهییا بیییان کییرده مییی

نگییام کییاهش هسییتند. در مجمییوع وجییود پییذیرتر از ههییا در هنگییام افییزایش، انعطییافقیمییت

شیود، امیا بیر خیالف     تقیارن در سیرعت انتقیال قیمیت منجیر میی      نبیود  های تعدیل بیه  هزینه

هییا و تقییارن دیرپییا در بزرگییی تعییدیل نسییبت بییه افییزایشنبییود  بییازار کییه  تییوانمییورد وجییود 

 هییای تعییدیل،تقییارن ناشییی از وجییود هزینییه نبییودآورد، وجییود میییهییای قیمییت بییهکییاهش

هیای مختلیف   میدت اسیت. بنیابراین الگوهیای انتقیال قیمیت پسیته در اسیتان        ای کوتیاه پدیده

در  دهنیید و در وهلییه دوم ای را نشییان مییی ری آسییتانهرفتییا در وهلییه نخسییت ایییران کییه  

ای هیا بیر  هیای تعیدیل قیمیت   احتمیال ناشیی از وجیود هزینیه    به رسند، بلندمدت به تقارن می

شییرایط اطالعییات نامتقییارن و تییورم بییه وجییود    در یییک محصییول انبارپییذیر هسییتند کییه    

 اند. آمده

 و پیشنهادها گیرینتیجه
کییه چگییونگی انتقییال مکییانی  دهییدمییینتییای  بییرآورد الگوهییای انتقییال قیمییت پسییته نشییان  

تقییارن در  نبییودای اسییت و در بیشییتر مییوارد قیمییت در بییازار مییورد بررسییی، از نییوع آسییتانه 

 هییایی بییرای عامییل سییودهایکییه  ردارهییا وجییود دا سییرعت انتقییال قیمییت و همگرایییی باز  

ای بییودن انتقییال قیمییت در بییازار پسییته و  بییا توجییه بییه آسییتانه . کنییدمیییبازاریییابی ایجییاد 

در انتقییال تقییارن  نبییودنظییران، گذشییته و دیییدگاه صییاحب هییایبررسیییمقایسییه بییا نتییای  

بییه کشییور، هییای ر اسییتاندیگییهییای قیمییت پسییته از اسییتان کرمییان بییه هییا و کییاهشافییزایش

اطالعییات  ، انبارپییذیری پسییته، وجییودهییاهییای تعییدیل قیمییتاحتمییال ناشییی از وجییود هزینییه

هییای پسییته در فروشیییخییرده شییمار بییاالیاسییت. همچنییین بییا توجییه بییه نامتقییارن و تییورم 

                                                 
4 Heien 

5 Barro 
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تقیارن   نبیود رسید کیه   سراسر کشور و وجیود بیازاری نزدییک بیه بیازار رقیابتی، بیه نظیر نمیی         

بازاریییابی باشیید، هرچنیید   هییایبییازاری عامییل تییوانا ناشییی از هییموجییود در انتقییال قیمییت 

در مجمیوع بیا توجیه بیا نیرخ      . برنید سیود میی  هیا  بازاریابی از انتقال نامتقارن قیمیت  هایعامل

 ،کننییدگانمصییرفعوامییل بازاریییابی و بییاالی تییورم بییه ویییژه در اواخییر دوره مییورد بررسییی،   

هییا، افییزون بییر اییین، وجییود  مییتهییا هسییتند تییا کییاهش قی بیشییتر منتظییر افییزایش قیمییت 

کنیدی سیرعت   شیود.  هیا بیه سیمت پیایین میی     های تعدیل موجیب چسیبندگی قیمیت   هزینه

مجموعییه اییین مسییا ل کنیید. گفتییه را تقویییت میییانتقییال اطالعییات بییازار نیییز دو عامییل پیییش

هیای مختلیف بیاالتر از    فروشیی اسیتان  شود که هرگیاه قیمیت پسیته در سیطح خیرده     باعث می

بییه تعییادل لی بلندمییدت خییود بییا اسییتان مبییدی قییرار گیییرد، بییا سییرعت کمتییری  رابطییه تعییاد

 های قیمت هستند.های قیمت ماندگارتر از کاهشبلندمدت خود بازگردد و افزایش

 :شودیارا ه م یرز هاییشنهادپ یرانا هایاستاندر  پستهوکار بازار بهبود ساز یبرا

ی کشییور، عملکییرد بییازار پسییته را  هرگونییه سیاسییت ضییدتورمی در سییطح کییالن اقتصییاد   -

هیای قیمیت در نظیر    هیا و کیاهش  متقیارنی در هنگیام افیزایش    هیای بخشید و انتظار بهبود میی 

آورد و بییا انتقییال بازاریییابی بییه وجییود مییی  هییایکننییدگان و عامییلتولیدکننییدگان، مصییرف

ویییژه بییهبییازار انییدرکاران دسییتبییر  اضییافیهییای هییا از تحمیییل هزینییه متقییارن قیمییت 

 .  شودجلوگیری میکنندگان مصرف

هیا و همگراییی   سیرعت انتقیال قیمیت    ،رسیانی بیازار از ییک سیو    هیای اطیالع  سیامانه تقویت  -

شیده  هیای مبادلیه، قیمیت تمیام    بخشید و از سیوی دیگیر بیا کیاهش هزینیه      بازار را بهبود میی 

 . ایجیاد شیبکه تلویزییونی بیازار کیه اطالعیات      دهید کیاهش میی  کننیدگان  پسته را برای مصرف

کمییک  ،هییای کییاالیی مختلییف را در سییطح شییهر تهییران فییراهم سییاخته اسییت قیمییت گییروه

هیای ایین شیبکه و پوشیش     . گسیترش برنامیه  در تهیران کیرده اسیت   شایانی بیه ایین موضیوع    

هییای کشییور، زمینییه مناسییبی بییرای افییزایش سییرعت انتقییال   ر اسییتاندیگییاطالعییات بییازار 

 آورد.  اطالعات بازار فراهم می

یت بیشییتر، ناکییارایی بییازار را کییاهش شییفافبییا ایجییاد بییازار بییور   پسییته درتوسییعه مبادلییه 

بازارییابی   هیای کیاال توسیط عامیل   احتکیار  و میدیریت نامتناسیب موجیودی انبیار     از  دهد ومی

هیای قیمیت   کیاهش بیه  هیا نسیبت   ری بیشیتر افیزایش  هیا و پاییدا  که موجیب افیزایش قیمیت   

 .  کند، جلوگیری میشوندمی
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 گزاریسپاس
الگییوی انتقییال مکییانی قیمییت، حاشیییه بازاریییابی و »مقالییه از طییرح پژوهشییی بییا عنییوان اییین 

و بیا حماییت میالی معاونیت      5/52/2223بیه شیماره قیرارداد    « همگرایی بازار پسیته در اییران  

پیژوهش و فنیاوری دانشیگاه پیییام نیور اسیتخراس شیده اسییت. بیدین وسییله نویسینده مراتییب          

 دارد.دانشگاه پیام نور اعالم می فناوریسپا  خود را به معاونت پژوهش و 
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 های مختلفهای قیمت پسته در استان( نتایج آزمون علیت گرنجر بین مجموعه1پیوست )
 احتمال F آماره یه صفرفرض

 00/0 39/1 .یستن آ ربایجان شرقیاستان  قیمت در تکرمان عل ت در استانقیم

 02/0 59/9 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل آ ربایجان شرقی قیمت در استان

 00/0 39/1 .یستن آ ربایجان غربیاستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 02/0 59/9 .یستمان ناستان کر قیمت در تعل آ ربایجان غربی قیمت در استان

 02/0 01/2 .یستن اردبیلاستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 01/50 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل اردبیل قیمت در استان

 03/0 12/2 .یستن اصفهاناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 3/50 .تیساستان کرمان ن قیمت در تعل اصفهان قیمت در استان

 02/0 3/9 .یستن ایالماستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 03/1 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل ایالم قیمت در استان

 00/0 92/9 .یستن بوشهراستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 33/0 59/0 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل بوشهر قیمت در استان

 00/0 20/50 .یستن تهراناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 25/50 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل تهران قیمت در استان

 00/0 52/52 .یستن چهارمحال و بختیاریاستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 55/0 22/2 .یستن استان کرمان قیمت در تعل چهارمحال و بختیاری قیمت در استان

 00/0 11/51 .یستن خراسان جنوبیاستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 23/0 22/0 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل خراسان جنوبی قیمت در استان

 51/0 9/5 .یستن خراسان شمالیاستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 59/3 .یستاستان کرمان ن ت درقیم تعل خراسان شمالی قیمت در استان

 00/0 22/9 .یستن خراسان رضویاستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 22/0 22/5 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل خراسان رضوی قیمت در استان

 05/0 31/2 .یستن خوزستاناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 51/52 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل خوزستان قیمت در استان

 09/0 12/9 .یستن زنجاناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 03/1 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل زنجان قیمت در استان

 00/0 12/9 .یستن سمناناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 09/0 21/2 .یستتان کرمان ناس قیمت در تعل سمنان قیمت در استان
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 های مختلفهای قیمت پسته در استان( نتایج آزمون علیت گرنجر بین مجموعه1ادامه پیوست )
 احتمال F آماره یه صفرفرض

 00/0 15/1 .ستین سیستان و بلوچستاناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 22/0 12/5 .ستیتان کرمان ناس قیمت در تعل سیستان و بلوچستان قیمت در استان

 00/0 22/1 .یستن فار استان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 99/1 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل فار  قیمت در استان

 00/0 35/2 .یستن قزویناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 01/0 91/9 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل قزوین قیمت در استان

 00/0 59/9 .یستن قماستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 01/0 91/2 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل قم قیمت در استان

 00/0 11/2 .یستن کردستاناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 92/0 09/5 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل کردستان قیمت در استان

 00/0 92/3 .یستن کرمانشاهاستان  قیمت در تکرمان عل یمت در استانق

 02/0 01/2 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل کرمانشاه قیمت در استان

 51/0 99/5 .یستن وبویراحمدکهگیلویهاستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 50/0 9/2 .یستن ناستان کرما قیمت در تعل وبویراحمدکهگیلویه قیمت در استان

 00/0 22/1 .یستن گلستاناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 09/3 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل گلستان قیمت در استان

 00/0 39/2 .یستن گیالناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 01/0 99/2 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل گیالن قیمت در استان

 00/0 35/2 .یستن لرستاناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 01/0 39/2 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل لرستان قیمت در استان

 00/0 12/2 .یستن مازندراناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 02/0 01/2 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل مازندران قیمت در استان

 52/0 23/5 .یستن یاستان مرکز قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 23/9 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل یمرکز قیمت در استان

 01/0 22/2 .یستن هرمزگاناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 05/0 22/2 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل هرمزگان قیمت در استان
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 های مختلفهای قیمت پسته در استان( نتایج آزمون علیت گرنجر بین مجموعه1امه پیوست )اد
 احتمال F آماره یه صفرفرض

 00/0 91/2 .یستن همداناستان  قیمت در تکرمان عل قیمت در استان

 00/0 53/1 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل همدان قیمت در استان

 00/0 92/2 .یستن یزداستان  مت درقی تکرمان عل قیمت در استان

 05/0 12/2 .یستاستان کرمان ن قیمت در تعل یزد قیمت در استان

   های پژوهشیافته منب 
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