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تحلیل رفتار فصلی، بررسی پیوستگی و قانون قیمت واحد در بازار شیرایران: 

 های منتخب()مطالعه موردی:استان 

 صدیقه نبی ییان، استادیار بخش اقتصاد کشاورزی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید باهنر کرمان*نعیمه سلمانی

 نجمه علی آبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید باهنر کرمان

   Mns.salmanie@gmail.com پست الکترونیکی:  

 

 چکیده

ی تولید کننده شیر های عمدهی حاضر با هدف بررسی قانون قیمت واحد شیر و تحلیل رفتار فصلی آن در استانمطالعه

ه های قیمت خرد. در این مطالعه از دادهایران )تهران،خراسان رضوی،اصفهان،آذربایجان شرقی،مازندران،فارس(انجام شد

نتایج  جمعی و الگوهای تصحیح خطا استفاده شده است.و با بهره گیری از آزمون ه  81-32های فروشی شیر در سال

نشان داد، به غیر از بازار تهران بقیه بازارها، کمابیش پیوستگی دارند. نتایج حاصل از براورد الگوی  تصحیح خطا در 

درصد ،در استان های  12.1آذربایجان -ه زمانی در استان های رضویدهد که در هر دوراستان های نام برده نشان می

 21.6مازندران -رضویدرصد،در استان های خراسان 29.2فارس -رضویخراساندرصد،در استان های11.1اصفهان -رضوی

طا در درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت در هر دوره زمانی تصحیح خواهد شد.ولی نتایج حاصل از الگوی تصحیح خ

-فارس و فارس-شرقی،اصفهانآذربایجان-مازندران،اصفهان-شرقیفارس،اذربایجان-شرقیمورد استان های اذربایجان

های قیمت گذاری و که مدیران و سیاست گذاران در اتخاذ سیاست شودمازندران معنی دار نیست. لذا پیشنهاد می

بیشتری را رعایت نمایند،چرا که قیمت شیر در این  ها جانب احتیاطمدیریت بازار این محصول در این استان

های دولت در هر استان،تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این باشند و اثر سیاسته  میها پیوسته بهاستان

 دهد.محصول در سایر استان ها را تحت تاثیر قرار می

 بازار. قانون قیمت های واحد،هم جمعی،الگوی تصحیح خطا،پیوستگیواژگان کلیدی:

 

 مقدمه:
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ارتباط بین قیمت محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف اهمیت زیادی دارد.این ارتباط معیاری برای سنجش پیشرفت بازار 

معنی برابری قیمت کاال در ( بهlopاست.در حالت پیشرفت بازار قانون قیمت واحد بر بازار حاکم است. قانون قیمت واحد)

ای مثال، دو اصل پذیرفته شده در مورد اختالف قیمت کاالی خاص در بازارهای مختلف باشد.بربازارهای مختلف نمی

جغرافیایی عبارتند از الف(اختالف بین دو بازار که از نظر تجاری نسبت به هم قابل دسترس باشند دقیقا ناشی از هزینه 

دسترس باشند کمتر و یا برابر هزینه حمل است.ب(اختالف قیمت بین دو بازار که از نظر تجاری نسبت به هم غیر قابل 

حمل است. وجود فاصله میان بازارهای مختلف فروش محصوالت با مراکز تولیدی منجر به اختالف قیمت میان این بازارها 

شود.منظور از بازارهای فاصل،بازارهایی است که در آن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در مکان های مختلف توزیع می

(.از جمله 1939شود)اسکندرپور،ین توزیع مکانی،موجب اختالف و تبعیض قیمت محصوالت در نقاط مختلف میاند و اشده

کیلوگرم است و  33به دلیل تولید و مصرف سرانه بسیار زیاد شیر که در حدود  توان به شیر اشاره کرد،این محصوالت می

دامدارو امنیت غذایی تمامی افراد جامعه، این کاال اهمیت نقش صنعت شیر در اشتغال و درآمد بیش از یک میلیون خانوار 

های قیمتی کاالهای کشاورزی در .یک ویژگی بسیار مهم سریویژه ای در اقتصاد کشاورزی ایران دارد)نیکوکار و همکاران(

باشند که شامل میهای فصلی مهمی را های قیمتی معموالً مؤلفهاکثر مطالعات نادیده گرفته شده است و آن اینکه این سری

که احتماالً اطالعات بیشتری در مورد پیوستگی های قانون قیمت واحد را تحت تأثیر قرار دهند،در حالیممکن است آزمون

نمایند.از سه نوع رفتار فصلی)قطعی،تصادفی پایا،تصادفی ناپایا ناشی از ریشه واحدهای فصلی(،این نوع سوم بازار فراهم می

آورد وجود میجمعی بههای همهای بر پایه تحلیلب اورده نشود بیشترین مشکالت آماری را برای آزموناست که اگر به حسا

ها تر،در مواردی که داده(لذا بهتر است برای دستیابی به نتایج هر چه دقیق1333و منجر به نتایج کاذب خواهد شد)زنیس،

ها به حالت گیری و تبدیل داده( در دسترس هستند به جای میانگینبه صورت فصلی)روزانه،هفتگی،ماهانه و یا سه ماهانه و...

 ی حاضر مورد توجه خاص قرار گرفته است.ای است که در مطالعهساالنه،رفتار فصلی در آنها بررسی گردد.این مسئله

انجام شده است که  و بازاریابی محصول شیر های واحدی یکپارچگی بازار و قانون قیمتتاکنون مطالعات متعددی در زمینه

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از جمله مطالعات صورت گرفته می

تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت شیر "ای با عنوان( در مقاله1945نیکوکارو همکاران)

ان داد که افزایش هزینه بازاریابی،با شدت های تحقیق نشبررسی ساختار بازار این محصول پرداختند.یافته به" ایران

 شود،اما انتقال قیمت در این بازار متقارن است.بیشتری نسبت به کاهش هزینه بازاریابی به قیمت خرده فروشی منتقل می

های به بررسی پیوستگی بین بازار"بررسی پیوستگی بازارهای آبزیان ایران"ای با عنوان( در مقاله1945ولی و بخشوده )شاه

جمعی پرداختند.ارتباط بلندمدت بین بازارها با عمده شیالت ایران،بازارهای جنوب،شمال و شیراز به کمک رهیافت هم
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مدت های تحقیق نشان داد که با وجود ارتباط بلندمدت بین بازارها،در کوتاهگرنجر ارزیابی شد.یافته-استفاده از آزمون انگل

 رد.بین این بازارها پیوستگی وجود ندا

ی شرایط یکپارچگی بازار و قانون قیمت واحد برای دو محصول گوشت گوسفند و به مطالعه(1945فلسفیان و زیبایی)

-استفاده کرده VAR جمعیمقید و روش همنا VARاستان منتخب کشور پرداختند.برای این منظور از دو روش 1گوساله در 

های کرمان،خوزستان،خراسان،اصفهان و آذربایجان شرقی دارای بازار استاناند.نتایج نشان داد که در رابطه با گوشت گوساله،

کرمان دارای بازار یکسانی هستند.به -ها به غیر از مورد خوزستانیکسان هستند.در رابطه با گوشت گوسفند تمامی استان

 ها برقرار نیست.ستانعالوه شرایط قانون قیمت واحد در بلند مدت برای هیچ کدام از محصوالت و در هیچ یک از ا

های واحد در بازار محصوالت کشاورزی ایران شامل جو،برنج و پنبه در به بررسی قانون قیمت (1934مقدسی و همکاران)

ترین نتایج حاصل موید های همگرایی و الگوهای تصحیح خطا پرداختند.مهمبا استفاده از تکنیک 1924-1942ی دوره

که این ارتباط در بازار محصول پنبه تایید های داخلی و جهانی جو و برنج بوده،در حالیمتوجود ارتباط بلندمدت میان قی

 نگردید.

آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول تخم مرغ در استان های منتخب  ( به بررسی1937قهرمان زاده و محمودی)

 حالی در این. دارد عهده بر شمالی استانهای بین در ار قیمت رهبری نقش تهران استان که داد نشان نتایج کشور پرداختند.

. میباشد صادق آنها برای  را واحد بازار یک تشکیل تهران و زنجان قم، استانهای مرکزی، استان چهار بین از که است

 حدوا بازار یک عنوان به استان شرط که میدهند LOP سه این پیوستگی بر تاییدی نیز ضعیف برونزایی آزمون همچنین

 تحت مدت بلند در که است بازاری نیز قزوین استان. دارند عهده بر را قیمت رهبری نقش نوعی به استان سه هر که دارد

 .  میکند رفتار مجزا بازار یک صورت به و نمیگیرد قرار زنجان و قم تهران، استان سه قیمت تغییرات تاثیر

های این ور با استفاده از قانون قیمت های واحد پرداخت.یافتهکش 5کاال در میان  2( به بررسی پیوستگی 1331)1بافس

 باشد.بازار می 16مورد بازار از مجموع  19جمعی میان ی همتحقیق بیانگر وجود رابطه

المللی محصوالت گندم،شکر،پشم و چای در ( به بررسی قانون قیمت واحد در بازار بین1334)7موهانتی و همکاران

جمعی جزیی استفاده جمعی معمولی و همروش هم 7رالیا،نیوزلند و انگلستان پرداختند.در این مقاله از کشورهای کانادا،است

                                                           
2 -Baffes 
4-Mohanty 
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جمعی جمعی معمولی قانون قیمت واحد را تأیید کرده و روش همگردیده و نتایج با هم مقایسه شد.در سه حالت روش هم

 کند.جفت تأیید می 4جزیی،ارتباط بلندمدت را در 

های واحد و تعیین بازارهای تعیین کننده قیمت برای شناسایی ( در مطالعه خود با عنوان :آزمون قانون قیمت1333) 1کوپر

جمعی یوهانسون پرداخت.نتایج به دست آمده وجود ای ذرت با استفاده از روش همبه بررسی شش بازار منطقه "بازار مرکزی

 د کرده است.ای را تأییارتباط بلندمدت در میان بازارهای منطقه

به بررسی قانون "های زراعی ایرانبررسی قانون قیمت های واحد در بازار"ای با عنوان( در مطالعه7447ابونوری و مجاوریان )

قیمت واحد با استفاده از روش پیوستگی در بازار محصوالت زراعی پرداختند و نتایج حاصله نشان داد که در بیشتر موارد 

 درصد برآورد شده است. 93دت رد شده و پیوستگی بلندمدت نیز در حدود مفرضیه پیوستگی کوتاه

 اهداف تحقیق:

 استان 6به بررسی برقراری قانون قیمت های واحد در بازار شیر در  هدف کلی تحقیق حاضر

های سالکشور)تهران،رضوی،اصفهان،آذربایجان،مازندران و فارس( که به ترتیب بیشترین سهم را در تولید محصول شیر در 

 پردازد.جهت دستیابی به هدف فوق، اهداف فرعی زیر مدنظر قرار خواهد گرفت:اند میمورد بررسی داشته

 های منتخب.بررسی وجود قانون قیمت واحد در بازار شیر در بین استان -1

 های منتخب.بررسی رفتار فصلی قیمت )روند تغییرات قیمت(شیر در بازار استان-7

 روش تحقیق:

این تحقیق جهت بررسی قانون قیمت های واحد در بازار شیر از تحلیل سری های زمانی فصلی استفاده شده است.ابتدا در 

استان منتخب(انجام و در صورت ناایستا بودن و با فرض برقراری  6آزمون ایستایی برای شش سری زمانی )قیمت شیر در 

-های مورد استفاده عبارتند از: قیمتخطا مورد توجه قرار گرفت.دادهجمعی  و برآورد الگوی تصحیح سایر شرایط ،آزمون هم

های و فارس طی سالاستان منتخب تهران،رضوی،اصفهان،آذربایجان،مازندران 6های فصلی)سه ماهه( بازار آزاد شیر در 

1937-1941. 

 ها:آزمون ایستایی متغیر

                                                           
5-Kuiper 
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های سری زمانی فصلی وقتی که متغیر ها نا ایستا باشد از های معمول و کالسیک اقتصاد سنجی در دادهبه کارگیری روش

های فصلی بیانگر یک نوع رفتار تناوبی باشند.الگومعتبر نمی TوFهایهای آزمونکارایی و اعتبار الزم برخوردار نبوده و آماره

واحد معمولی)غیر فصلی( های فصلی عالوه بر ریشه است که طی سال یا طی یک دوره ممکن است چند بار تکرار شود. داده

شود که های مختلف بررسی می شود.ابتدا حالتی بررسی میممکن است دارای ریشه واحد فصلی نیز باشند.در اینجا حالت

شود، که برای هر نوع های فصلی دارای نوسانات فصلی قطعی هستند و سپس به بررسی حالت عمومی پرداخته میداده

 (1937ست.)سوری،سری زمانی فصلی قابل کاربرد ا

های مجازی توان نوسانات فصلی آن را با استفاده از متغیردارای نوسانات فصلی قطعی باشد در این صورت میTYاگر فرایند  

 (1934فولر انجام داد)سوری،فصلی لحاظ کرده و آزمون ریشه واحد را مشابه روش دیکی

 

 باشد.فولر میاست که دقیقاً مشابه آزمون دیکی معادل با آزمون ریشه واحدآزمون فرضیه 

                                                                                                                                                                            باشد: یک مدل فصلی به این صورت می

 توان نوشت:                      و یا آن را به این صورت می

بیانگر    1=کهاست.به طوری  باشد و این معادل با   a=1ریشه واحد بدان معنا است که

 بیانگر ریشه واحد فصلی است.  1=یا  1=بیانگر ریشه واحد شش ماهه و  1=ریشه واحد غیر فصلی،

نویسیم.با با تقریب خطی می را حول  A(L)ابتدا  برای انجام آزمون هر یک از موارد فوق،

   و با در نظر گرفتن اینکه A(l)ی تقریب خطی محاسبه

 :نویسیمرا به این صورت میباشد؛ معادلهمی 

 
         

توان متغیرهای مجازی زیر را تعریف کرده و ماتریس پس از برقراری روابط ریاضی و اعمال آن در فرمول مربوطه،می

 متغیرهای مجازی را تشکیل داد:
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 توان به صورت  ماتریسی نوشت:مدل فوق را می

 

تی مدل فوق را برآورد کرده وسپس فرضیه ریشه واحد غیر های فصلی، ابتدا بایسبرای آزمون وجود ریشه واحد در داده

را آزمون نمود.بدین منظور  و ریشه واحد فصلی ،ریشه واحد شش ماههفصلی)

 بایستی مراحل زیر را انجام بدهیم:

 کنیم.می را حساب و،ابتدا متغیرهای -1

 کنیم.( را برآورد می7معادله) -7

 کنیم.فرضیه وجود ریشه واحد را در هر یک از حالت های زیر آزمون می -9

است.این فرضیه به معنی وجود ریشه  0=معادل با فرضیه فرضیه:الف(آزمون ریشه واحد غیر فصلی

-گیری میرا با مقدار بحرانی آن مقایسه و نتیجهبرای ضریب tی مقدار آماره 7ین معادله واحد غیر فصلی است.با تخم

 شود.از مقدار بحرانی کوچکتر باشد،ریشه واحد غیر فصلی رد می tی .اگر آماره کنیم

است.این فرضیه به معنی وجود  1=معادل با فرضیهفرضیه :ب(آزمون ریشه واحد فصلی)شش ماهه(

گیری را با مقدار بحرانی آن مقایسه و نتیجهبرای ضریب tی مقدار آماره 7ریشه واحد شش ماهه است. با تخمین معادله

 شود.ماهه رد میاز مقدار بحرانی کوچکتر باشد،ریشه واحد شش tیکنیم.اگر آمارهمی

است. این فرضیه  =1=معادل با فرضیه :فرضیهلی)سه ماهه(ج(آزمون ریشه واحد فص

شود که مقادیر آن در استفاده می Fیاز آماره به معنی وجود ریشه واحد فصلی است.برای آزمون فرضیه

 (1937جدول ارایه شده است.)سوری،

   عی بین متغیرها:جمتعیین رابطه ه 

جمعی شود .به طور کلی همجمعی آنها پرداخته میبعد از انجام و بررسی آزمون ایستایی متغیرهای فصلی به بررسی هم

ی خطی بیانگر یک ی واقعی)نه کاذب( باشد.یک رابطهنشان می دهد که متغیرهای ناایستا ممکن است دارای یک رابطه
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جمعی می تواند برای ی هممنجر به رگرسیون کاذب نخواهد شد.بنابراین استفاده از رابطه ی تعادلی بلندمدت است کهرابطه

های مدت را تبیین نماید.به همین دلیل مدلتواند روابط و نوسانات کوتاهکار رود،هر جند که نمیتوصیف روابط بلندمدت به

ها معروف به مورد استفاده قرار می دهند.این مدلمدت و هم روابط تعادلی اند که هم نوسانات کوتاهدیگری مطرح شده

 (1937های تصحیح خطا هستند.)سوری،مدل

گر درصد جبران عدم تعادل های ایجاد شده، ها نشانضریب تصحیح خطا در آزمونتبیین الگوی تصحیح خطای برداری:

 ینا سساا بر.   باشد می گرنجر یندمان قضیه ،نباشتگیاهم   تحلیل و تجزیه در ممکن نتیجه ترین مهم در بلندمدت است.

 ستا ممکن ت،مد  هکوتا در لبتها. دارد  دجوو ها آن  بین مدتی بلند  بطهرا ،باشند نباشتها هم هم با متغیر دو گرا قضیه

 دوره ، چند ایبر که ممفهو بدین  باشند دلتعا غیرحالت  در ،لیدتعا غیر ایخط ارمقددر  لختالا دجوو با متغیر ها ینا

 یک توسط نداتو می همیشه تمد  هکوتا لیدتعا غیر بطهرا ینا پویایی.  دگیر فاصله دخو تبلندمد لیدتعا بطهرا از مانیز

 را یرمتغ دو تبلندمد و تمد هکوتا یهارفتار خطا تصحیح لمد یندر حالت کلی ا . شوند  داده توضیح خطا تصحیح لمد

 می سازد، به صورت زیر است:  مرتبط

 

 

 

گرا از درجه همو  باشند.چون ی باال تمام متغیرها ایستا میمدت است.در رابطهضریب تنظیم کوتاهجزء اخالل و 

از درجه صفر است چون متغیرهای  گرا همگرا از درجه صفر هستند.بنابراین خطای معادله همو باشند.یک می

 (1934جمع هستند.)مقدسی و همکاران،هم  و 

 نتایج و بحث:

 ( ذکر شده است.1آزمون ریشه واحد فصلی روی قیمت شیر در استان های مورد مطالعه انجام و نتایج در جدول)

 نتایج برآورد آزمون ریشه واحد فصلی هر استان  -1جدول                                                            

 بحرانی مقادیر  نوع آزمون (Y)متغیر

 

 تهران

 a*72664 (آزمون ریشه واحد غیرفصلی

 a*52351- (آزمون ریشه واحد فصلی)شش ماهه(

*772791-آزمون ریشه فصلی)سه ماهه(
a 
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های مأخذ:یافته  تحقیق

معنی داری در * و  ٪1سطح a 

مقدار بحرانی  ه برای آزمون ریش

واحد فصلی در  داده های سه 

 ماهه

n=48برای با   مدل بدون عرض 

مبدا،روند و  از متغیرهای 

 مجازی میباشد.

 

نتایج جدول  توجه به با 

،داده ها دارای ریشه واحد غیرفصلی بوده بنابراین میتوان آزمونهای مربوط به قانون قیمت واحد  را با همان روشهای 1

 مربوط به سری زمانی انجام داد.

ی متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از آماره آزمون جمعی بررسی آزمون ایستایی می باشد که ایستایپیش فرض آزمون هم

                  می باشد. 7ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته به صورت جدول 

 هااستان (ADF)واحد دیکی فولر تعمیم یافتهنتایج برآورد آزمون ریشه  -2جدول

 آزمون والد

 

 رضوی

 a*42697 (آزمون ریشه واحد غیرفصلی

 a*72465- (آزمون ریشه واحد فصلی)شش ماهه(

-آزمون ریشه فصلی)سه ماهه(

 آزمون والد

512773*a 

 

 اصفهان

 a*92117 (آزمون ریشه واحد غیرفصلی

 a*12644- (ماهه( آزمون ریشه واحد فصلی)شش

– آزمون ریشه فصلی)سه ماهه(

 آزمون والد

752343*a 

 

آذربایجان    

 شرقی

*12245 (آزمون ریشه واحد غیرفصلی
a 

 a*72114- (آزمون ریشه واحد فصلی)شش ماهه(

-آزمون ریشه فصلی)سه ماهه(

 ن والدآزمو

712461*a 

 

 مازندران

 a*12192 (آزمون ریشه واحد غیرفصلی

 a*92325- (آزمون ریشه واحد فصلی)شش ماهه(

 -آزمون ریشه فصلی)سه ماهه(

 آزمون والد

152449*a 

 

 فارس

 a*42797 (آزمون ریشه واحد غیرفصلی

 a*52436- (احد فصلی)شش ماهه(آزمون ریشه و

 -آزمون ریشه فصلی)سه ماهه(

 آزمون والد

912724*a 

 

 استان ها     

                      ADF                      

 تفاضل مرتبه اول   سطح     
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   ٪1معنی داری در سطح*                             

  

های اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی،مازندران ،فارس و دهد که قیمت شیر در استان( نشان می7نتایج حاصل از جدول )

-تایج حاصل از آزمون همجمعی برقرار می باشد.لذا نو پیش فرض الزم برای آزمون هم I(1)رضوی ایستا از مرتبه یک بوده

 باشد.می 9جمعی به صورت جدول 

 های مورد مطالعه)هر دو استان(                                                        جمعی استاننتایج برآورد هم-9جدول                                        

 

 های تحقیق تهمأخذ:یاف .٪1معنی داری در سطح *                             

-5 94743 تهران         * 

 *92551- 42496 رضوی       

-52411 42496 اصفهان        * 

 *92444- 42496 شرقیآذربایجان

 *522- 72644 مازندران    

   *        92151-              42212 فارس        

 استان ها آذربایجان اصفهان رضوی فارس مازندران تهران

12544-  آذربایجان         - *92419- *72111- *72919- *9216- 

12711-  اصفهان   *72354- *72655- *52621- 

12262-  92954-  رضوی    *72631- 

12491-  سفار     *72634- 

12234-  مازندران      

 تهران      
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دهد که قیمت شیر در استانـهای اصفهان ،فارس ،رضوی و مازندران در بلند جمعی نشان مینتایج حاصل از آزمون هم  

مدت با یکدیگر ارتباط دارند.به طور کلی قانون قیمت واحد بین همه جفت استان ها ی نام برده برقرار است،به جز استان 

 های دیگر ارتباط بلند مدت ندارد. تهران که با هیچکدام از استان

 های مورد بررسینتایج آزمون پیوستگی دوطرفه بازار شیر در بین جفت استان -5جدول                  

 فرض صفر: جفت بازارها

r بردار ه =-

 جمعی

آماره آزمون 

 (TRACEتریس)

 فرض صفر: جفت بازارها  

r بردار ه =-

 جمعی

آماره آزمون 

 (TRACEتریس)

 r=0 آذربایجان شرقی-رسفا

r≤1 

715/2 

733/1 

 r=0 تهران-فارس

r≤1 

**311/71 

337/4 

 r=0 اصفهان-فارس

r≤1 
314/11 

563/9 

آذربایجان -رضویخراسان

 شرقی

r=0 

r≤1 

*367/12 
*472/9 

آذربایجان -اصفهان

 شرقی

r=0 

r≤1 
649/14 

591/9 

 r=0 تهران-رضویخراسان

r≤1 

**617/99 
*925/1 

 r=0 ن رضویخراسا-فارس

r≤1 
715/15 

431/4 

 r=0 اصفهان-تهران

r≤1 

**645/71 

451/9 

 r=0 مازندران-تهران

r≤1 
516/15 

257/7 

 r=0 آذربایجان-تهران

r≤1 

**963/77 

433/4 

 r=0 مازندران-فارس

r≤1 
449/14 

342/4 

آذربایجان -مازندران

 شرقی

r=0 

r≤1 

*154/11 

556/7 

 r=0 اصفهان-مازندران  

r≤1 

*944/13 

224/7 

 r=0 اصفهان-رضویخراسان

r≤1 

*331/14 

479/7 

 r=0 مازندران-رضویخراسان

r≤1 

**471/91 
**722/17 

 ای تحقیقهدرصد می باشد.                                                                                        ماخذ:یافته 14و  1**،* به ترتیب معنی داری در سطح 
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های دهد و نتایج حاکی از آن است که،استان، جفت بازارهایی را که با یکدیگر پیوستگی دارند نشان می5جدول شماره 

دهند و استان تهران به عنوان یک رضوی،فارس،اصفهان و مازندران تقریبا تشکیل یک بازار را میآذربایجان شرقی،خراسان

 کند.بازار مجزا عمل می

 

ررسی اثر کوتاه مدت در مورد جفت استان هایی که  قانون قیمت واحد در انها برقرار است از الگوی تصحیح خطا برای ب

 است. 1استفاده میشود که نتایج آن به صورت جدول 

 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای برداری)هر دو استان( -3جدول

 

                                     

معنی  *                                     

-. مأخذ:یافته1% داری در سطح 

 های تحقیق     

گیری و نتیجه پیشنهادات:

قانون قیمت  در این تحقیق 

استان  شش واحد شیر برای 

تهران،آذربایجان 

مهم ترین  شرقی،اصفهان،فارس،مازندران و خراسان رضوی با استفاده از تکنیک هم جمعی و الگوی تصحیح خطا بررسی شد.

آذربایجان شرقی،اصفهان،خراسان رضوی،فارس و استان های شیر در  نتایج حاصل موید وجود ارتباط بلند مدت میان قیمت

مورد بررسی به طور معنی داری  میان استان های نام برده در سال های به عبارت دیگر قانون قیمت واحدباشد.مازندران می

و میتوان گفت که تمامی استان ها به جز استان تهران،تشکیل یک بازار واحد را می دهند و بازار از لحاظ  پذیرفته شده است

تان ها اجرا کند،آثار این سیاست کارایی در سطح باالیی قرار دارد،بنابراین دولت هرگونه سیاستی را در هر یک از این اس

 جزء تصحیح خطا            هااستان       

 tآماره ضریب

 42451 42145 فارس -آذربایجان

 12166 42944 مازندران-آذربایجان 

 12644 42571 آذربایجان-اصفهان 

 12442 12141 فارس -اصفهان

 -42179 -12414 مازندران -اصفهان

 42299 42444 مازندران -فارس

 *12746- -42172 آذربایجان -رضوی

 * 12472- -42111 اصفهان -رضوی

 *12494- -42797 فارس -رضوی

 *12111- -42716 مازندران -رضوی
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بطور کامل در بلندمدت به استان های دیگر)به جز استان تهران( نیز منتقل شده و رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

 این استان ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

مهم دارد نخست، قیمت شیر در در بازار شیر، تغییرات فصلی اثر چندانی بر روند قیمت ها ندارد. این تفاوت دو دلیل 

ای فروشی،تحت تاثیر قیمت یارانهپذیرد. همچنین قیمت خردهدامداری از قیمت پایه تعیین شده از سوی دولت تاثیر می

های سال چندان وابسته نیست همچنین تولید شیر تحت تاثیر شدید است.دوم،مصرف شیر و فرآورده های آن به فصل

 ،بنابراین نوسانات عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت شیر در طی سال محدود است.تغییرات فصلی قرار ندارد

گونه که از نتایج جداول مشخص است،استان تهران با هیچکدام از استان های دیگر ارتباط بلند مدت ندارد و این همان

به سهم باالی این استان در تولید توان بیانگر این است که بازار شیر تهران به صورت مجزا عمل میکند.این موضوع را می

 شیر در مقایسه با استان های دیگر ارتباط داد.

های دهد که در هر دوره زمانی در استاننتایج حاصل از براورد الگوی  تصحیح خطا در استان های نام برده نشان می 

-های خراساندرصد،در استان1121رضوی و اصفهان های خراساندرصد ،در استان 1722آذربایجان شرقیو  رضویخراسان

درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت تصحیح  7126رضوی و مازندران های خراساندرصد،در استان 7927رضوی و فارس 

-مازندران،اصفهان-فارس،اذربایجان-خواهد شد.ولی نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا در مورد استان های اذربایجان

 کنند.مازندران معنی دار نیست و قیمتها به صورت تعادلی در این استان ها حرکت نمی-ارسفارس و ف-آذربایجان،اصفهان

پذیرد، با این حال بخشی از قیمت تحت ی تعیین شده از سوی دولت تاثیر میبا توجه به اینکه قیمت شیر از قیمت پایه

-ی برقراری قانون قیمت واحد شیر در بین استاندهدست آمده که نشان دهنگیرد و با توجه به نتایج بهتاثیر بازار قرار می

-نقل موجب تبعیض قیمتی در شهرهای مختلف میوهای حملتوان اظهار داشت که هزینهباشد لذا میهای مورد نظر می

 شوند.

صول های قیمت گذاری و مدیریت بازار این محگردد که مدیران و سیاست گذاران در اتخاذ سیاستدر نهایت پیشنهاد می

باشند و اثر هم میها پیوسته بهها جانب احتیاط بیشتری را رعایت نمایند،چرا که قیمت شیر در این استاندر این استان

 دهد.های دولت در هر استان،تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول در سایر استان ها را تحت تاثیر قرار میسیاست

 منابع:  

های واحد در بازار محصوالت کشاورزی ایران)مطالعه قانون قیمت(.1934باز )مقدسی،ر.خلیق،پ.و ف.قلم-1

 .19های ترویج آموزش کشاورزی.شماره.پژوهشموردی:جو،برنج،پنبه(
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 .41-63.صص1.فصلنامه پژوهشهای اقتصادی شماره بررسی پیوستگی بازارهای آبزیان ایران(.1945ولی،ا و م.بخشوده.)شاه-7

(.علوم و های منتخبیکپارچگی بازار و قانون قیمت واحد)بازار گوشت گوسفند و گوساله در استان(.1945یی.)فلسفیان،آ وم، زیبا-9

 .144-127.صص13صنایع کشاورزی.شماره

.نشریه آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول تخم مرغ در استان های منتخب کشور(.1937قهرمان زاده،م ومحمودی،ه.)-5

 (.5)79دام.پژوهش های علوم 

 .1937-1941سایت وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور دام،آمارنامه های کشاورزی-5

5-Abounouri E.& Mojaverian M.(2002, winter).Analysis of the law of one price in the farm 

products markets of Iran.Iranian Journal of Trade Studies,2002(25),5-17. 

6-Baffes J.(1991).Some further Evidence on the Law of One Price : The Law of One Price Still 

Holds.American Journal of Agricultural Economics.17:1264-1273. 

7-Kuiper,W.E.(1999).Testing for the Law of One Price and Identifying Price Leading Markets : An 

Application to Corn Markets in Benin .Journal of Regional Science . vol 39,pp:713-739. 
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