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 چکیده

یکی از فرضیات مهم در تجزیه و تحلیل مفهوم پیوستگی بازار، فرضیه بازار مرکزی است. هدف از مطالعه حاضر 

های شمالی )تهران، مازنداران، گیالن و گلستان( و مرکزی سنجش فرضیه بازار مرکزی در محصول تخم مرغ در استان

قیمت با استفاده از  هایسریبرای جمعی باشد. بدین منظور از تکنیک آزمون همن، قم، قزوین و زنجان( کشور می)تهرا

های شمالی رهیافت یوهانسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که استان تهران نقش رهبری قیمت را در بین استان

های قم، زنجان و تهران تشکیل یک بازار واحد را تان مرکزی، استانبر عهده دارد. این در حالی است که از بین چهار اس

باشد. همچنین آزمون برونزایی ضعیف نیز تاییدی بر پیوستگی این سه برای آنها صادق می LOPدهند که شرط می

قزوین نیز  استان به عنوان یک بازار واحد دارد که هر سه استان به نوعی نقش رهبری قیمت را بر عهده دارند. استان

گیرد و به صورت یک بازاری است که در بلند مدت تحت تاثیر تغییرات قیمت سه استان تهران، قم و زنجان قرار نمی

 کند.بازار مجزا رفتار می
 

 برداریجمعی مرغ، همبازار مرکزی، پیوستگی بازار، محصول تخم:کلیدیهای واژه

 

 

 مقدمه

مفهوم مهم  یا رهبری قیمت یک 1فرضیه بازار مرکزی

در تجزیه و تحلیل پیوستگی بازار مخصوصا در 

(. اگر 1891  2کشورهای در حال توسعه است )راوالیون

 ر مرکزی تعیین شود و به بازارهایقیمت در بازا

های مربوط به ی و وابسته منتقل شود، شوکیامنطقه

نقل و وبازار تاثیری بر قیمت نخواهند گذاشت. حمل

نتقال اطالعات مربوط به معامالت و تدارکات کاالها، ا

                                                           
1. Central Market  
2.Ravallion 

نقل جهت انجام معامالت از جمله وتسهیل شبکه حمل

کنند عواملی هستند که وجود بازار مرکزی را تایید می

 (.2112و همکاران  3)آشه

بازار محصوالت کشاورزی نوعی از بازار است که 

کنندگان با یکدیگر ارتباط تولیدکنندگان و مصرف

های مختلف قرار دارند. در مکان مستقیم نداشته و

کنندگان موجب توزیع مکانی تولیدکنندگان و مصرف

شود. از تبعیض قیمت محصول در نقاط مختلف می

دیدگاه نظری این اختالف قیمت حداقل برابر هزینه حمل 

                                                           
3. Asche et al. 
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دار است، ولی در واقعیت عواملی موجب اختالف معنی

. این شودهای مختلف میدر قیمت یک محصول در مکان

بر، ضایعات رسانی ضعیف و زمانعوامل شامل اطالع

محصوالت، نسبت تراکم جمعیت بازارهای انحصاری و 

کمبود تجهیزات ترابری یا ارتباطی است. هر چه آثار 

گونه عوامل بر تفاوت یا تبعیض قیمتی بیشتر باشد، این

بازار محصول از کارایی کمتر برخوردار بوده و قانون 

گردد. ( محصول، ضعیف تلقی میPOL) 1قیمت واحد

نیافتگی بازار مانند انحصار بنابراین، عوامل توسعه

رسانی ناکافی و پرهزینه، مانع از خرید یا فروش، اطالع

دستیابی به کارایی بازار شده و باعث اختالل در توزیع 

 (.1391درآمد خواهد شد )ابونوری و مجاوریان 

انی موفق است که طور کلی یک سیاست کشاورزی زمبه

اطالعات کافی از وضعیت موجود در تولید، بازار و 

ذا بررسی پیوستگی و ل ،بازاریابی وجود داشته باشد

مرکزی اطالعات مفیدی در خصوص فرضیه بازار 

آورد و در این ریزی بازار فراهم میمدیریت و برنامه

ها در بازار مسیر لزوم مداخله یا عدم مداخله دولت

گردد. پیش از این نیز برخی از مطالعات و تبیین می

تحقیقات در زمینه پیوستگی بازار و قانون قیمت واحد 

توان به مطالعه پنگ و انجام گرفته است، ازجمله می

( اشاره نمود، آنها به بررسی روابط 2113) 2مارچانت

ای گوشت گاو در مکانی قیمت میان بازارهای منطقه

ماهانه و روش همگرایی  هایچین با استفاده از داده

گرنجر و مدل تصحیح خطا پرداختند. نتایج نشان -انگل

-دهد که روابط بلندمدت برای بیشتر بازارهای منطقهمی

ای گوشت گاو در چین وجود دارد و وجود روابط 

خطا در بیشتر بازارها مدت بر اساس مدل تصحیحکوتاه

های اده(، با استفاده از د2112) 3وینویا. تایید نگردید

ی ی میگو برای کشورهای ژاپن، آمریکا و اتحادیهماهانه

اروپا به بررسی پیوستگی بازار و قانون قیمت واحد در 

این بازارها پرداختند. نتایج بیانگر این است که بازار 

                                                           
1. Low of One Price )POL( 
2. Peng and Marchant 
3.Vinuya 

ی یاد شده پیوسته بوده، ولی قانون میگو در سه منطقه

ه ولی قیمت واحد برای کشور آمریکا و ژاپن برقرار بود

-برای کشور ژاپن و آمریکا با اتحادیه اروپا برقرار نمی

ای به (، در مطالعه1211) 4باشد.اولسون و همکاران

بررسی رفتار قیمتی و پیوستگی بازار چوب در سه 

های کشور سوئیس، اتریش و آلمان با استفاده از داده

اند. نتایج نشان داد گرنجر پرداخته-ماهانه و روش انگل

 -آلمان، جنوب سوئیس  -جفت بازار اتریش که سه 

مرکز سوئیس پیوسته -مرکز سوئیس و شمال سوئیس

 باشند.می

قانون ( پیوستگی بازار و 1321مجاوریان و امجدی )

شهر کشور با استفاده از  5در بازار برنج  قیمت واحد

الگوی راوالیون بررسی کردند. نتایج تحقیق حاکی از آن 

ارها مستقل از یکدیگر نیستند و است که هیچ یک از باز

مدت فوری وجود همچنین بین بازارها ارتباط کوتاه

ی خود (، در مطالعه1391ندارد. ابونوری و مجاوریان )

پیوستگی بازارهای پنج محصول منتخب زراعی )برنج، 

شهر مهم  8زمینی و عدس( را در پیاز، زعفران، سیب

های ساس دادهکشور با استفاده از الگوی راوالیون برا

سری زمانی بررسی نمودند. نتایج آنها نشان داد که 

مدت در بین اکثر بازارها رد فرضیه پیوستگی کوتاه

شده است و بازار محصوالت زراعی در ایران با شرایط 

نیز (، 1394مطلوب شکاف داشته است. اکبرزاده )

پیوستگی بازار برنج را در دو استان گیالن و تهران با 

از آزمون علیت گرنجر و با کاربرد شاخص  استفاده

ماهانه بهای خرده فروشی بررسی کرد. نتایج مطالعه 

حاکی از آن است که شرط پیوستگی بازار برای 

محصول برنج برقرار است و ارتباط بلندمدت یک طرفه 

های بین دو بازار تهران و گیالن وجود دارد و قیمت

های برنج تهران متبرنج در بازار گیالن تاثیرپذیر از قی

ای با (، در مطالعه1394است. فلسفیان و زیبایی )

و یوهانسون به بررسی VAR های استفاده از مدل

پیوستگی بازار و قانون قیمت واحد در بازار گوشت 

                                                           
4. Olsson et al 
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شرقی، استان آذربایجان 5گوسفند و گوساله در 

خراسان، خوزستان، کرمان و اصفهان پرداختند. نتایج 

تحقیق بیانگر این است که برای گوشت حاصل از این 

خراسان،  -شرقیهای آذربایجانگوساله، بازار استان

اصفهان پیوسته بوده  -کرمان و خراسان -خوزستان

یک از بازارها قانون قیمت واحد برقرار ولی برای هیچ

غیر از بازار باشد. همچنین برای گوشت گوسفند، بهنمی

پیوسته بوده و قانون کرمان بقیه بازارها  -خوزستان 

باشد. یک از بازارها برقرار نمیقیمت واحد برای هیچ

ای پیوستگی (، در مطالعه1394ولی و بخشوده )شاه

بازارهای عمده شیالت ایران را در سه منطقه مهم 

گرنجر  بررسی  –کشوربا استفاده از آزمون انگل 

های تحقیق نشان داد که با وجود ارتباط نمودند. یافته

مدت بین این بازارها بلندمدت بین بازارها در کوتاه

(، 1391پیوستگی وجود ندارد. صحرائیان و بخشوده )

ای پیوستگی بازارهای گندم در ایران و جهان در مطالعه

گرنجر محاسبه  –را با استفاده از روش همجمعی انگل

دهد اغلب های این مطالعه نشان میکردند. یافته

-م پیوستگی درازمدت دارند، اما بربازارهای داخلی گند

اساس شاخص پیوستگی بازار، این بازارها با بازار 

مرکزی جهان پیوستگی پایین دارند، ولی با بازار سایر 

جز اروپا، پیوستگی دراز کشورهای مورد بررسی به

(، در تحقیقی به بررسی 1399مدت دارند. رستمیان )

کشور با پیوستگی بازار گوشت ماهی در هفت استان 

استفاده از روش همگرایی انگل و گرنجر پرداخته است. 

زوج بازار  21نتایج تحقیق حاکی از آن است که از 

  باشند.زوج بازار پیوسته می 8موجود، 

هدف از تحقیق حاضر بررسی با توجه به مطالب فوق، 

و سنجش وجود پیوستگی بازار و فرضیه بازار مرکزی 

ای شمالی شاملتهران، همرغ در استانمحصول تخم

مازنداران، گیالن و گلستان و مرکزی شاملتهران، قم، 

باشد. مطالعه این بازارها به دلیل قزوین و زنجان می

ها و قرار گرفتن در بلوک شمال و جواری این استانهم

های مورد مرکز کشور، از لحاظ هم داد و ستد نهاده

تخم مرغ استفاده در تولید تخم مرغ و هم خود محصول 

ها چنین عرضه و تقاضای محصول بین استانو هم

میزان تولید کل  1392باشد. در سال دارای اهمیت می

تن بوده   225312مرغ برابر با کشور از محصول تخم

های تهران، قزوین، قم، گلستان، زنجان، است که استان

، 2، 1/2، 2، 8، 31مازندارن و گیالن به ترتیب با سهم 

درصدی در تولید این محصول را در بین  11/1و  2/1

های باشند. همچنین استانهای کشور دارا میاستان

را  25و  12، 13، 8، 1، 4، 1یادشده فوق به ترتیب رتبه 

 اندمرغ کل کشور به خود اختصاص دادهاز تولید  تخم

 (. 1381)بی نام 

 

 هامواد و روش

( 1821) 1ا و جاجمفهوم پیوستگی بازار از دیدگاه تاکایام

ای در یک اقتصاد مربوط به تعادل رقابت فاصله

ها در بازارهای نئوکالسیک گرفته شده است. از نظر آن

پیوسته، اختالف قیمت بین دو بازار برابر هزینه حمل و 

(، پیوستگی بین بازارها را به 1891نقل است. راوالیون )

مدت و پیوستگی بلندمدت دو دسته پیوستگی کوتاه

مدت، تغییرات قیمت کند. در پیوستگی کوتاهتقسیم می

ای به دیگر طور کامل و بالفاصله، بدون هیچ وقفهبه

شود. اما در پیوستگی بلندمدت، بازارها منتقل می

تغییرات قیمت در یک بازار در طول زمان به بازارهای 

مدت شود. از نظر وی پیوستگی کوتاهدیگر منتقل می

کند ولی عکس این لندمدت را تایید میبازار، پیوستگی ب

معتقد است که در  (1888)2حالت صادق نیست. زینیس

توان بازار را کارا دانست که تفاوت قیمت صورتی می

ونقل و سایر های حملدلیل هزینهدر دو بازار تنها به

های بازاریابی بین دو بازار باشد و این مساله هزینه

قانون ای را تحت عنوان هیعنی وجود تعادل رقابتی فاصل

را شرط اساسی (  عنوان کرد و آن POL) قیمت واحد

رابطه اساسی که در توان میپیوستگی بازار دانست.

                                                           
1.Takayama and Judge 
2.Zanias 
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به صورت را گیرد مورد استفاده قرار میPOLمطالعات

 (:1888)زینیس بیان  نمود زیر 

                               [1]   
مرغ در مناطق ه ترتیب لگاریتم قیمت تخمب tALو  tBLکه 

A  وB  ،)مثال استان تهران و قزوین(  وtu  عرض از

باشد. برای اینکه قانون مبدا و جمالت اخالل مدل می

قیمت واحد در حالت مطلق آن وجود داشته باشد، باید 

= و=  1باشد. معموال فقط= شود و آزمون می

حمل و نقل و هزینه های جمله ثابت به حساب هزینه

ها در طول دوره مورد معامله که ثابت یا نسبتی از قیمت

شود. در این مورد کاالها مطالعه است، گذارده می

در این صورت  ≠و ≠ 1جانشین کامل هستند. اگر

ها وجود دارد، اما این ارتباط ثابت ارتباطی ما بین قیمت

 نیست و کاالها جانشین ناقص هستند.

ها به صورت همزمان تعریف ور معمول قیمتبه ط     

به وسیله شرایط عرضه وتقاضای  بازار شوند ومی

های عرضه و تقاضا با وجود این شوکشود. تعیین  می

شود، چون در این بازار در دیگر بازارها منعکس می

باشد. بنابراین این بازار، بازار مرکزی بازار پیوسته می

ا در دیگر بازارها های عرضه و تقاضاست و شوک

بوسیله داد و ستد با بازار مرکزی بدون تحت تاثیر قرار 

شود )آشه و دادن قیمت بازار مرکزی اصالح می

-(. به منظور بررسی پیوستگی بازار تخم2112همکاران 

جمعی توان از تکنیک هممرغ در مناطق مورد مطالعه می

بازارها ( اگر 1892) 1بهره گرفت. به اعتقاد انگل و گرنجر

ها در بازارهای مختلف کارا باشند در این صورت قیمت

توان ارتباط زیر را گرا باشند. بر این اساس میباید هم

 مرغ در دو بازار در نظر گرفت:بین دو سری قیمت تخم

                               [2] 

های قیمت تخم مرغ در دو لگاریتم سری jLو  iLکه 

 tمانند استان زنجان و  jمانند استان تهران و  iار باز

-های حمل و نقل، هزینهبیانگر هزینه جز اخالل است. 

 باشد.های بازاریابی میهای اجرائی و سایر هزینه

                                                           
Engle & Granger. 1 

را برای دو جفت قیمت  2گراییانگل و گرنجر، آزمون هم

از یک درجه هستند، یک ترکیب  3هم انباشتهکه هر دو 

 کنند:ت زیر تعریف میصورخطی به

                                        [3] 
گرایی متغیرهای قیمت، از آزمون به منظور آزمون هم

 ]3[مانده به دست آمده در معادله ریشه واحد برای باقی

گر عدم شود. چنانچه نتیجه آزمون بیاناستفاده می

در این صورت بین باشد،  tوجود ریشه واحد در سری 

متغیرهای قیمت ارتباط بلندمدت وجود دارد و لذا شرط 

(.روش انگل و 1392پیوستگی بازار برقرار است )طاهری

گرنجر اساسا یک روش دو متغیره است، که فقط 

-کند. لذا نمیارتباطات بین دو سری قیمت را مطالعه می

-های چند متغیره را تجزیه و تحلیل کرد. بهتوان مدل

های نرمال شده نسبت به سایر وه این روش به قیمتعال

 (.2112متغیرها حساس است )وینویا 

که قابل گسترش  ]2[(، معادله 1885) 4فروت و روگوف

باشد را معرفی کردند. با وجود به هر تعداد از کاال می

این، از لحاظ ساختاری اطالعات اضافی به وسیله فراهم 

آید. اما ارتباطات ت نمیکردن ارتباطات چند متغیره بدس

 5چند متغیره که از رهیافت یوهانسون و جوسیلیوس

کنند، عالوه بر اینکه قابل استفاده ( پیروی می1884)

های ساختاری های پویا هستند، از محدودیتبرای داده

باشد. های دو متغیره وجود دارد مبرا میکه در مدل

. یک مدل باشندهای چند متغیره دارای دو حسن میمدل

n  متغیره دارای حداکثرn-1 باشد. انباشتگی میبردار هم

مدل دو متغیره  همچنین امکان وجود 

متغیره وجود دارد )آشه و همکاران  nدر یک مدل 

(.این در حالی است که 2111 1و گونزالس و هلفند 1888

باشد، های چند متغیره دارای یک مشکل اساسی میمدل

های لحاظ ها به تعداد متغیرلبا نتایج این مدلزیرا غا

                                                           
Cointegration.2 

Integration.3 

ogoffRFroot&.4 

Johansen &Juselius .5 

Gonzales &Helfand .6 
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شده در مدل حساسند. این مشکل صحت نتایج حاصل 

کند. های چند متغیره را با مشکل مواجه میاز مدل

 "مشکل ابعادی"(، از این مسئله به عنوان 1885) هندری

برد. استراتژی صریحی برای حل این مشکل نام می

نهادی سازی پیشیند نرمالوجود ندارد. به هر حال فرا

توسط یوهانسون جوسیلیوس، از اعتبار الزم به لحاظ 

ساختار اطالعات اقتصادی در یک مدل چند متغیره 

 باشد.برخوردار می

رویکرد کاربردی در مطالعه حاضر شامل دو مرحله 

باشد. ابتدا تمام ترکیبات دو متغیره یا به عبارتی می

استان به تفکیک مناطق مرغ در دو ترکیبات قیمت تخم

متغیره   nشمالی و مرکزی کشور را برای یک مدل 

های های مدلشود. به طور خاص ویژگیتخمین زده می

دومتغیره یعنی مبادالت بین دو بازار اطالعات مهمی را 

در خصوص روندهای تصادفی در بین ارتباطات 

دهد تا کند. این عمل به ما اجازه میمختلف مشخص می

های چند متغیره ان ابتدا از مسائل مربوط به مدلاز هم

(. 2111)مشکل ابعادی( اجتناب کنیم )گونزالس و هلفند 

در مرحله بعد یک مدل چند متغیره یعنی مجموعه بازار 

مبتنی بر  های شمالی و مرکزی منتخب کشوراندر است

های مربوطه نتایج حاصل از مرحله اول به همراه آزمون

دهد تا ود. این رویکرد به ما اجازه میشتخمین زده می

ز که ناشی ا-نتایج متناقض حاصل از مرحله اول

با تخمین یک مدل چند  -متغیرهای حذف شده است

های دیگر متغیره برطرف شود. چنانچه قیمتی با قیمت

جمع نباشد، آن قیمت وابسته در یک مدل چند متغیره هم

مربوط به  باشد. اگر مسائلبه بازار مورد نظر نمی

مشکل ابعادی تعداد بردارهای همگرایی را در مدل چند 

متغیره کاهش دهد، در این صورت امکان وجود تناقض 

ما بین نتایج هر دو روش مذکور وجود دارد. در این 

 صورت روش دو متغیره بازارهای بیشتری را که

کند )همان معرفی می باشد،وابسته به بازار مرکزی می

 منبع(.

های روش هانسون در راستای پوشش کاستیروش یو

انگل و گرنجر معرفی شده است. نقطه آغاز روش 

جمعی بین یوهانسون برای آزمون و تعیین روابط هم

زمانی، برآورد الگوی تصحیح خطای متغیرهای سری

( مربوط به آن متغیرها است، که به MCEV) برداری

 شود:معرفی می ]4[صورت رابطه 

 

                 [4] 

 

حاوی اطالعات مربوط به روابط تعادلی بلند  ماتریس

 است که در آن  'مدت است. در واقع 

دهنده سرعت تعدیل به ضریب تعدیل عدم تعادل و نشان

ماتریس ضرایب روابط  سمت تعادل بلند مدت و 

تعادلی بلند مدت است. با این فرض که کلیه متغیرهای 

هستند آنگاه در  I)1(جمعی از مرتبه یک  tpبردار 

1تمامی جمالتی که به صورت  ]4[رابطه tp در آمده-

نیز  tUهند بود. از آنجا که جمالت اخاللخواI)0(اند 

ktpهستند، الزم است  I)0(نوفه سفید    نیز پایا و

 (.1392باشد )نوفرستی  I)0(عبارت دیگر یا به

مانند  Bو   Aبرای توضیح بیشتر فقط دو بازار      

گردد میشود. فرض تهران و زنجان در نظر گرفته می

باشد. جمع از مرتبه یک میهماین دو سری قیمت پویا و 

 پس:

                                 [5] 

باشد. برقرار می LOP، آنگاه شرط اگر 

 aجهت آزمون برونزایی ضعیف از پارامتر همچنین 

، آنگاه یک تغییر در اگر  و شوداستفاده می

رابطه بلندمدت تا حدودی بوسیله تغییر در قیمت بازار 

A یک تغییر در  شود، متقابال اگر تصحیح می ،

رابطه بلندمدت تا حدودی بوسیله تغییر در قیمت بازار 
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B بازار گر اشود. تصحیح می ،A  بازار مرکزی

بازار مرکزی است. چنانچه  B، بازار است و اگر

، بازار مرکزی در این سیستم وجود 

ی بلند مدت ندارد و در صورت رد این فرض رابطه

 (.2112وجود ندارد )آشه و همکاران 

معمول اقتصادسنجی در  های سنتی وکارگیری روشبه

های سری زمانی برآورد ضرایب الگو با استفاده از داده

بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو پایا باشند. 

-در مطالعه حاضر جهت سنجش پایایی متغیر از آزمون

بهره  KPSS( وADFهای دیکی فولر تعمیم یافته )

مطالعه، های مورد استفاده در این ادهدگرفته شده است. 

های مرغ طی سالهای ماهانه قیمت تخمشامل داده

های گیالن، مازندران، مربوط به استان 1381-1392

باشد که از بانک گلستان، تهران، قم، قزوین و زنجان می

آوری اطالعاتی شرکت پشتیبانی امور دام کشور جمع

 شده است.

 

 نتایج و بحث

بود که جمعی الزم به منظور تجزیه و تحلیل هم

خصوصیات ایستایی متغیرهای قیمت تخم مرغ در 

های مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد. بدین استان

رای سطح و ب KPSSو  ADFهای منظور از آزمون

زمانی قیمت انجام شده تفاضل مرتبه اول لگاریتم سری

 .  است
 

نتایج آزمون پایایی سری زمانی لگاریتم قیمت  -1جدول 

 هاانمرغ در استتخم
ADF                                 KPSS بازار                     

1/2-                                   12/1 
49/1-                                   14/1 
39/2-                                  19/1 
35/1-                                    11/1 
58/1-                                  15/1 
2/2-                                      11/1 
23/2-                                    18/1 

 قم

 قزوین

 زنجان

 تهران

 مازندران

 گیالن

 گلستان
 درصد 11و 5، 1داری درسطح به ترتیب معنی* ،** ،***         

 

های زمانی لگاریتم سریبراساس نتایج هر دو آزمون، 

-بارتفاضلبا یکدر بازارهای مربوطه قیمت تخم مرغ 

به تفاضل مرتبه اول  نتایج مربوطاند که شدهگیری پایا 

 ارائه شده است.  1در جدول آنها 

 

 زایی ضعیفهای برونهای مرکزی و آزموننتایج آزمون پیوستگی بازار تخم مرغ در بین دو استان از بین استان  -2دول ج

 آزمون برونزایی LOPآزمون   بازار                          فرض صفر:              آماره آزمون حداکثر

r                            آماره  مقدار ویژه   جمعی  بردار هم(LR) آماره( 2ضعیف) 

                      =r 11/13                                         (12/1 )8/1 تهران -زنجان 

 1r 42/1  (51/1 )42/1 

                   =r 54/19                                        (98/1 )12/1 تهران -قم 

 1r 45/1 (12/1 )44/2  

                   =r 24/13   (34/1 )82/1 قم -زنجان 

 1r 9/1                                                                                (1/1 )22/1 
 دهد(.داری آماره را نشان میدرصد. )مقدار داخل پرانتز سطح احتمال معنی 11و 5، 1داری درسطح به ترتیب معنی ***،**،*

زار در ادامه پیوستگی دو متغیره یعنی پیوستگی بین با

های مرکزی مورد سنجش تخم مرغ دو استان در استان

واقع شد که نتایج حاصل از سنجش پیوستگی دوبازاری 

های های برونزایی ضعیف استان)جفتی( و آزمون

، 2گزارش شده است. جدول  3و 2مرکزی در جداول 

باشند را جفت بازارهایی را که با یکدیگر پیوسته می

که پیوسته  تی بازارهاییدهد و ترکیبات جفنشان می

گزارش شده است. نتایج حاکی از  3باشند در جدول نمی
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های تهران، زنجان و قم تشکیل یک آن است که استان

-دهند. این مسئله بیانگر آن است که قیمتبازار را می

های تخم مرغ در این سه استان روند تصادفی یکسانی 

  LOPیف و های برونزایی ضعکنند. آزمونرا دنبال می

 LR1کنند. نظر به اینکه آماره نیز این نتیجه را تایید می

دار ، از لحاظ آماری معنیLOPجهت سنجش شرط 

توان عنوان نمود که از بین چهار استان باشد لذا مینمی

های قم، زنجان و تهران تشکیل یک بازار مرکزی، استان

برای آنها صادق  LOPدهند )زیرا که شرطواحد را می

مدت در باشد( و در نتیجه تغییرات قیمت در کوتاهمی

 2یابند. همچنین مقدار آماره ها نیز انتقال میبین استان

دار جهت آزمون برونزایی ضعیف از لحاظ آماری معنی

باشد به عبارت دیگر هر سه استان به نوعی نقش نمی

، 3رهبری قیمت را بر عهده دارند. با توجه به جدول 

ین بازاری است که در بلند مدت تحت تاثیر استان قزو

-تغییرات قیمت سه استان تهران، قم و زنجان قرار نمی

کند. این گیرد و به صورت یک بازار مجزا رفتار می

توان به سهم باالی این استان در تولید موضوع را می

 مرغ در مقایسه با دو استان قم و زنجان ارتباط داد.تخم

 

پیوستگی بازار تخم مرغ دو  وننتایج آزم  -3جدول 

 های مرکزیاستان در بین استان

 فرض صفر  بازار

rجمعیبردار هم 

 آماره آزمون

 مقدار مشخصهحداکثر  

 =r 11  قزوین -زنجان

  1r 84/1 

 =r 11  قزوین -قم 

  1r 83/1 

 =r 53/2  تهران -قزوین 

  1r 12/1 

  

استان قزوین پیوستگی  با توجه به اینکه بازار تخم مرغ

جمعی با سایر استان ندارد لذا در کاربرد رهیافت هم

ها کنار گذاشته شد.در نتیجه یوهانسون از جمع استان

                                                           
1. Log-Likehood Ratio 

مرغ بین سه استان مرکزی آزمون پیوستگی بازار تخم

یعنی تهران، قم و زنجان مورد آزمون قرار گرفت که 

جود دو نیز و نتایجآمده است.  4جدولنتایج مربوطه در 

کند بردار همگرایی در بین سه استان مرکزی را تایید می

-میLOPکه شرط الزم برای آزمون  -1r=k=3-1یعنی 

باشد. همچنین در بردارهای همگرایی محدودیت برابری 

-ضریب یک استان با منفی یک و مجموع ضرایب استان

برای  PLهای دیگر با مثبت یک اعمال شد و مقدارآماره 

باشد در نتیجه قانون دارنمیمال شده معنیمحدودیت اع

باشد.برای قیمت واحد برای مدل تخمینی برقرارمی

در ها بازار تخم مرغ از سایر استانآزمون استقالل 

مرغ از واقع آزمون رهبری آن استان در بازار تخم

آزمون برونزایی ضعیف استفاده شد. فرض صفر این 

( آن دیل )آزمون برابر صفر بودن ضریب سرعت تع

باشد. در صورت پذیرش فرض صفر آزمون، استان می

های دیگر رفتار قیمت آن استان مستقل از قیمت استان

نموده و در واقع رهبری قیمت را بر عهده دارد. نتایج 

آمده  4زایی ضعیف در جدول حاصل از آزمون برون

شود که تمامی مالحظه می 2است. بر اساس مقادیر 

باشد لذا رهبری دار نمیلحاظ آماری معنیها از آزمون

قیمت بین این سه استان وجود دارد که این نتیجه در 

 باشد.می2جدول راستای نتایج 
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 زایی ضعیفهای برونهای مرکزی و آزموننتایج آزمون پیوستگی بازار تخم مرغ استان -4جدول 

 آزمون برونزایی LOP کثرآماره آزمون حدا بازار                          فرض صفر:

 rآماره  مقدار ویژه جمعی  بردار هم(LR) آماره( 2ضعیف)  

   =r 11/23                         (4/1 )22/1 زنجان

  1r 95/12 (52/1 )41/1 قم

 2r 54/1 (29/1 )14/1 تهران
 دهد(.داری آماره را نشان میسطح احتمال معنی درصد.)مقدار داخل پرانتز 11و 5، 1داری درسطح به ترتیب معنی *،**،***

 زایی ضعیفهای برونهای شمالی و آزموننتایج آزمون پیوستگی بازار تخم مرغ در دو استان در بین استان  -5جدول 

 آزمون برونزایی LOP آماره آزمون حداکثر بازار               فرض صفر:

  rآماره  مقدار ویژه جمعی  بردار هم(LR) آماره( 2ضعیف)  

  =r 2/14                            (111/1)54/11 گیالن

  1r 42/1                                                    (11/1)2 تهران

  =r 2/12                            (4/1 )22/1 گلستان

  1r 44/1                                     (12/1 )19/1 تهران

 =r 12/124                        (14/1)34/4 مازندران

 1r 3/1  (11/1 )81/1 تهران

 =r 29/18 (11/1)28/2 گیالن

  1r 5/1                                                                          (2/1 )14/1 گلستان

   =r 13/15 (52/1 )41/1 گلستان

 1r 54/1    (12/1 )43/2 مازندران

 =r 2/13 (11/1)54/2 گیالن

 1r 4/1     (31/1 )12/1 مازندران

 دهد(. داری آماره را نشان میدرصد. )مقدار داخل پرانتز سطح احتمال معنی 11و 5، 1داری درسطح به ترتیب معنی***،**،* 

 

بازار تخم مرغ دو استان در ادامه، پیوستگی بازار بین 

های شمالی مورد آزمون واقع شد که در بین استان

های نتایج حاصل از پیوستگی دو متغیره و آزمون

گزارش   5جدولهای شمالی در برونزایی ضعیف استان

جهت سنجش شرط  LRشده است. از آنجائیکه آماره 

LOP دار در بیشتر ترکیبات جفتی از لحاظ آماری معنی

در بیشتر ترکیبات جفتی  LOPد، در نتیجه شرط باشمی

جهت آزمون  2باشد. نتایج مقدار آماره برقرار نمی

های تهران دهد که استانبرونزایی ضعیف نیز نشان می

و مازندران در بیشتر ترکیبات نقش رهبری قیمت را 

و تناقض در نتایج این   5جدول دارند.با عنایت به نتایج 

و آزمون برونزایی  LOPجدول در خصوص شرط 

توان از نتایج ضعیف در ترکیبات دو استانی، می

-پیوستگی چند متغیره یا همان چند استانی بین استان

اند استفاده گزارش شده 1جدول های شمالی که در 

کرد. با توجه به آماره آزمون حداکثر مقدار ویژه وجود 

شود سه بردار همگرایی در بین چهار استان تایید می

برای این چهار استان  LOPکه شرط  -1r=k=4-1یعنی 

در حالت چند متغیره وجود دارد. همچنین در بردارهای 

همگرایی محدودیت برابری ضریب یک استان با منفی 

های دیگر با مثبت یک اعمال یک و مجموع ضرایب استان

های اعمال شده برای محدودیت LRشد و مقدار آماره 

نتیجه قانون قیمت واحد برای مدل  باشد دردار نمیمعنی

باشد. برای آزمون رهبری قیمت یک تخمینی برقرار می
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استان در بازار تخم مرغ از آزمون برونزایی ضعیف 

استفاده شد. در صورت پذیرش فرض صفر آزمون، 

های دیگر رفتار قیمت آن استان مستقل از قیمت استان

رد. نتایج نموده و در واقع رهبری قیمت را بر عهده دا

گزارش شده  1جدول حاصل از انجام این آزمون در 

دهد از بین چهار استان شمالی است که نتایج نشان می

 باشد. فقط استان تهران نقش رهبری قیمت را دارا می

 

 زایی ضعیفهای برونهای شمالی و آزموننتایج آزمون پیوستگی بازار تخم مرغ استان  -6جدول 

 آزمون برونزایی LOP آماره آزمون حداکثر فرض صفر:               بازار           

 r آماره  مقدار ویژه جمعی  بردار هم(LR) آماره( 2ضعیف)  

 =r 98/29                                   (41/1)54/1 گیالن

 1r 21/18       (11/1)13/9 گلستان

 2r 53/13        (14/1)13/4 مازندران

 3r      4/1                                                                           (11/1)58/2 تهران

 دهد(.داری آماره را نشان میدرصد. )مقدار داخل پرانتز سطح احتمال معنی 11و 5، 1داری درسطح به ترتیب معنی***،**،* 
 

 گیری نتیجه

ز مباحث مهم در مطالعات فرضیه بازار مرکزی ا

باشد زیرا در صورت برقراری این پیوستگی بازار می

باشد. ها بسیار آسان میگذاریفرض نظارت و سیاست

عالوه بر این بسیاری از مطالعات تجربی، وجود بازار 

کنند. عموما های اقتصادی تایید میمرکزی را در مدل

ط در ادبیات موضوع جهت سنجش پیوستگی بازار شر

LOP شود، اما از تکنیک همجمعی یوهانسون بهره گرفته می

زمانی که بیش از دو توجه به این نکته ضروری است که

باشند امکان وجود بیش از یک بازار بازار پیوسته می

مرکزی وجود دارد. برای اجتناب از مسائل مربوط به 

که مشکالت ابعادی )که در پیوستگی چند متغیره زمانی

توان افتد( مییرها )بازارها( زیاد باشد اتفاق میتعداد متغ

های دو متغیره یعنی از مدل یوهانسون بر اساس آزمون

که درمطالعه استفاده کرد که هایی دو استانی جفت

است. در ادامه تحقیق حاضر بدین طریق رفتار شده

های آنها از یک روند تصادفی برای بازارهاییکه قیمت

ون پیوستگی چند متغیره بهره کردند، آزمتبعیت می

 گرفته شده است.

های مرغ در بین استاناین مطالعه بر روی بازار تخم

های مرکزی )تهران، زنجان، قم و قزوین( و استان

شمالی)تهران، مازندران، گیالن و گلستان( انجام شد. 

های مرکزی سه نتایج تحقیق نشان داد که در بین استان

ان پیوسته بوده و به صورت یک استان تهران، قم و زنج

کنند. این در حالی است که استان بازار واحد عمل می

قزوین به صورت یک بازار مجزا از این سه استان رفتار 

کند. نتایج حاصل از آزمون برونزایی ضعیف نیز می

نشان داد که فرضیه بازار مرکزی در بین این سه استان 

ن نقش رهبری شود و هیچ یک از این سه استارد می

توان نتیجه گیری شود قیمت را ندارند. براین اساس می

که بازار تخم مرغ در استان تهران، قم و زنجان یکپارچه 

و یا تغییرات فاکتورهای  بوده است و تغییرات سیاستی

ها بر قیمت تخم عرضه و تقاضا در یکی از این استان

ه مدیران ها اثرگذار خواهد بود، لذا بمرغ در سایر استان

های شود که اتخاذ سیاستو سیاست گذاران توصیه می

گذاری و مدیریت بازار تخم مرغ در این استان قیمت

جانب احتیاط بیشتری را رعایت نمایند زیرا که قیمت 

باشد و اثرات تخم مرغ در این استان پیوسته به هم می

ها تولید کنندگان و مصرف کنندگان تخم این سیاست

ته( را تحت های پیوسها )استانیر استانمرغ در سا

 دهد.تاثیر قرار می
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های های شمالی نتایج آزموندر خصوص استان

مربوطه نشان داد که شرط پیوستگی بازار در خصوص 

باشد. همچنین نتایج چهار استان مذکور برقرار می

حاصل از آزمون برونزایی ضعیف جهت آزمون فرضیه 

ست که  استان تهران در بین بازار مرکزی حاکی از آن ا

 های شمالی نقش رهبری قیمت را بر عهده دارد.استان

ها که بازار این محصول در بین استاناینبا توجه به 

-پیوسته بوده و قانون قیمت واحد نیز در آن جاری می

ها به عنوان یک بازار تلقی گردیده و باشد، این استان

یی قرار دارد، بازار از لحاظ کارایی در سطح باال

ها بنابراین دولت هرگونه سیاستی را در هریک از استان

مدت به طور کامل در کوتاهاجرا کند آثار این سیاست به

های دیگر نیز منتقل شده و رفاه تولید کنندگان و استان

 دهد.ها را تحت تاثیر قرار میمصرف کنندگان این استان
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Abstract 

One of the main assumptions in the market integration issue is the central market hypothesis. The 

objective of this study is recognizing the central market of egg in the north provinces (Tehran, 

Mazandaran, Gilan and Golestan) and central provinces (Tehran, Gom, Gazvin and Zanjan) using 

Johansson cointegration test. Results showed that Tehran market has a price leadership role in the 

north province markets. Between the central province markets, the three markets of Gom, Zanjan 

and Tehran constitute one market that satisfy the LOP conditions. Furthermore, the result of weak 

exogenous test indicated that these three markets have price leadership role in egg markets. Also, 

the variability of egg prices in Tehran, Gom and Zanjan markets do not affect the Gazvin egg 

market in the long-run period, that is treats as separable market. 
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