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چکیده
هاي مبادالتی ممکن است غیرخطی باشـد لـذا   هاي مکانی به دلیل وجود هزینهاند روابط قیمتاخیر نشان دادههاي مطالعات صورت گرفته در سال

غربی، اردبیل، شرقی، آذربایجانهاي شمالغرب کشور شامل آذربایجانمرغ بین استاندر بازار تخم) LOP(آزمون قانون قیمت واحدمطالعه حاضر با هدف
در ابتـدا  . صورت گرفته است1385-92هاي مرغ طی سالفروشی تخمهاي روزانه قیمت خردهبا استفاده از دادهتحت روابط غیرخطی و زنجان و تهران 

نتیجه هر دو آزمون وجود رابطه . بهره گرفته شدBDSو ) 20(هاي لوکنن وهمکارنها از آزمونسري قیمترابطه بین ینان از غیرخطی بودن جهت اطم
ESTARکه یک رگرسیون کمکی براي مدل ) 8(رهیافت پیشنهادي امنوئیلیدس و فوسکیسنتیجه ازدر. هاي مذکور را تایید کردندغیرخطی بین سري

نتایج بدست آمده بیان .هاي مذکور استفاده شدمرغ در استانتحت روابط غیرغطی قیمت ها در بازار تخم) LOP(شد، براي آزمون قانون قیمت واحد بامی
اردبیـل  -هاي بازار برقرار است و بجز دو استان تهراندر تمامی جفتLOPمرغ بخوبی پیوسته هستند و کنند که بازارهاي مذکور براي محصول تخممی

به عنوان یـک  را ها این استانتوان بازارهاي میدر نتیجه . باشدقوي برقرار میLOPها رابطه در بقیه استانبودهضعیف بین آنها برقرار LOPکه رابطه 
هاي دیگر نیز منتقل شـده و  ه استانطور کامل باجرا کند آثار این سیاست بههابنابراین دولت هرگونه سیاستی را در هریک از این استان.نمودبازار تلقی 

ریزان یک نگـاه کلـی بـه قضـیه     گردد سیاستگذاران و برنامهلذا توصیه می. دهدها را تحت تاثیر قرار میکنندگان این استانرفاه تولیدکنندگان و مصرف
.اي اتخاذ نمایندا به صورت منطقهداشته باشند و با توجه به پیوستگی بازارها و انتقاالت قیمتی بین این بازارها برنامه خود ر
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123مقدمه

گیري رفتار تجاري، اطالعـات  معیاري براي اندازه4پیوستگی بازار
هـا  و تفاوت قیمت بین بازارهاست، یعنی چه نوع رفتاري بین ایـن بازار 

ها وجود دارد؟ بطور کلی سه افتد و چه تفاوت قیمتی بین ایناتفاق می
یک افزایش در عرضه یک کاال ) 1: بحث در پیوستگی بازار وجود دارد

تواند تقاضا براي سایر کاالها را تحـت تـاثیر قـرار دهـد، بنـابراین      می
بازارهـاي  سـایر تواند بـه تغییرات در عرضه و تقاضا براي یک کاال می

گیـري  انـدازه ،پس تفکـر پیوسـتگی بـازار   . هم سرایت کندهمان کاال
یـک بـازار اسـت کـه بـر سـایر       تجاري اي از تغییرات در شرایط درجه

هـاي پیوسـتگی بـازار ممکـن اسـت      در تحلیل) 2. گذاردبازارها اثر می
ارزیابی کنند که آیا تجارت فیزیکی بـاال بـین بازارهـا وجـود دارد؟ یـا      

-هاي حمـل آیا تفاوت قیمت بین دو بازار برابر با هزینهارزیابی کند که

د گروه اقتصـا و دانشیار دانش آموخته کارشناسی ارشد به ترتیب دانشیار، -3و1-2
ورزي، دانشگاه تبریزکشاورزي، دانشکده کشا

)Email:Ghahremanzadeh@Tabrizu.ac.ir:نویسنده مسئول-(*
4- market integration

ها در این بازارها تمایل دارنـد در  ونقل کاال بین بازار است؟ و آیا قیمت
نتیجـه  پیوسـتگی بـازار عمومـا    ) 3طول زمان با هم حرکـت کننـد؟ و  

مبادله کاال بین بازارها توسط بازرگانان است زمانی که تفـاوت قیمـت  
و 29(هاي حمل محصول باشدبازارها بیش از هزینهبین ایناین کاال 

34.(
هـاي  ارزیابی پیوستگی بازار وسـیله مهمـی بـراي مطالعـه شـبکه     

توجه اصلی در این سوال نهفته است کـه  . کندبازاري مکانی فراهم می
هاي قیمتی پدید آمده در یکی از بازارهـاي شـبکه بـه سـایر     آیا شوك

نرو تجارت از جایی که شوك اولیه ایجـاد  شود و از ایبازارها منتقل می
هـا  کننـده از این گذشته، نتایج به نفع مصرف.یابدشده است جریان می

اگر بازارهـا پیوسـته نباشـند، آنهـا اطالعـات      . ها نیز استو تولیدکننده
وتنها آنها توسط یکبدین معنی کهگذارندیکسانی را به مشارکت نمی

هـاي  در این صورت، عالمت. شوندیهدایت نم"5نیروي فشار"یک 
حتـی اگـر بازارهـا    . یابـد قیمتی بطور کارا در سراسر بازارها انتقال نمی

هاي قیمتی ممکن اسـت خیلـی آهسـته انتشـار     پیوسته باشند، عالمت

5- Pushing force
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هاي اقتصادي اطالعات کامـل ندارنـد،   بنابراین، تا زمانیکه بنگاه. یابند
هـاي رفـاهی   ي منـابع، زیـان  امکان دارد که در نتیجه تخصیص ناکارا

.)18(پدید آید
هـاي قیمتـی   بود پیوستگی بین بازارها و یا انتقال ضعیف عالمتن

-هـاي داخلـی یـا تجـاري، انعطـاف     تواند به علت سیاستبین آنها می
اگـر دالیـل ایـن    . هـاي مبادلـه باشـد   ناپذیري نرخ مبادلـه یـا هزینـه   
تواند ود روابط بازارها میهایی براي بهباختالالت شناخته شوند، فعالیت

اي یـا  هاي منطقهتوانند در طراحی سیاستاین نتایج می. صورت بگیرد
شـواهدي از  وجـود دالیـل و   بعالوه، . هاي تجاري کمک کنندسیاست

گـذاران در  تواند به تـاجران یـا سیاسـت   می1بازارهاي با عملکرد خوب
بـه  . اعدت کنـد مسـ بازارهـا شـان در ایـن   هاي پرداختیارزیابی مالیات

براي سنجش این مورد که گذاران و اقتصاددانان عبارت دیگر، سیاست
انـد،  اقدامات صورت گرفته به چه میزان به نتایج مطلـوب منجـر شـده   

از ). 12(باشـند  مـی هاي مشـخص  ارزیابی اثرات سیاستمند به عالقه
انـد، ممکـن اسـت    سوي دیگر، بازارهایی که بصـورت نـاقص پیوسـته   

اي اطالعاتی قیمتـی اشـتباهی بـراي تولیدکننـدگان و سـایر      هعالمت
فعاالن شبکه بازاریابی بفرستند و سبب تصمیمات تولیـدي و بازاریـابی   

به این معنی که به عنوان مثال ممکـن اسـت پـرورش    . نادرستی شوند
شـرقی کـاهش یابـد و در    طیور در یک منطقه مانند استان آذربایجـان 

هـاي اسـتانی   دبیـل افـزایش یابـد، قیمـت    منطقه دیگر مانند استان ار
کنند، چرا که اطالعات قیمتی که بین بازارهـا جریـان   اختالف پیدا می

اگر این حالت اتفاق بیافتـد، تغییـرات قیمـت بـازار     . دارد صحیح نیست
-بین نواحی لزوما پدیده اقتصادي مربوط و مناسـبی را مـنعکس نمـی   

.کنند
در دو ناحیـه و یـا   )LOP(2قانون قیمت واحـد عدم برقراري

آربیتـراژ  این نواحی بوسـیله  ) 1: بیشتر، ممکن است به این دالیل باشد
بهم پیوسته نیستند، یعنی این بازارها از نظر اقتصادي مستقل هسـتند؛  

کـارا وجـود دارد، مثـل موانـع تجـاري،      آربیتـراژ  موانعی بر سـر راه  ) 2
ابت نـاقص در یـک یـا    رق) 3اطالعات ناقص، یا اجتناب از ریسک؛ یا 

بنابراین اطالع از پیوستگی بازار ممکن اسـت  . بیشتر بازارها وجود دارد
ها گذاريو کارایی قیمتآربیتراژ گواهی بر رقابتی بودن بازارها، کارایی 

در این راستا در مطالعه حاضر سعی بـر آن خواهـد شـد تـا     ). 31(باشد 
غرب کشور مـورد  مالهاي شمرغ در استانوضعیت پیوستگی بازار تخم

نکته حائز اهمیت این است که اکثر مطالعات انجـام  . بررسی قرار گیرد
عمومـا بـر روابـط    LOPشده در خصوص سنجش پیوسـتگی بـازار و   

انـد، ایـن در   هاي بازارهاي مکـانی تاکیـد داشـته   خطی حاکم بر قیمت
هـاي  هاي اخیر اقتصاددانان با اسـتفاده از مـدل  حالی است که در سال

. انـد مکـانی رسـیده  آربیتـراژ  هاي مختلف، بـه مفهـوم   یرخطی با فرمغ

1 Well-functioning
2 Law of One Price (LOP)

انگیزه اصلی این است که تعدیالت به سمت نقطه تعادل ممکن اسـت  
-هاي مبادلـه خطی نباشد و این غیرخطی بودن متعاقبا مرتبط با هزینه

اساس و پایه نظري براي غیرخطی بـودن  . استآربیتراژ اي وابسته به 
، توسـط دومـاس  LOPدر روابط 3ايهاي مبادلهینهالقا شده توسط هز

ها قبـل و حـداقل بـه    مطرح شده است هرچند تفکر اصلی به سال) 7(
اي هـاي مبادلـه  گردد که اظهار کرده بود هزینهبرمی) 16(کار هکسچر
که این نقـاط مطـابق بـا    را تعریف کنند"4یینقاط کاال"ممکن است 

نیستند چرا کـه  در ارتباط باهمهایی هستند که بصورت مستقیم قیمت
در حـال  ). 15(هـاي مبادلـه هسـتند    هاي قیمتی کمتر از هزینـه تفاوت

اي رایـج در  حاضر بررسی ماهیت غیرخطی روابط قیمت مکانی مسـئله 
هـر چنـد در مطالعـات خـارج از     . باشدتحلیل پیوستگی مکانی بازار می

لعات داخـل  کشور اخیرا چنین رویکردي شکل گرفته است ولی در مطا
. در موارد معدودي به این نکته توجه شده استکشور 

مرغ در استان هاي مورد مطالعهمیزان تولید تخم-1جدول 
Table 1- The amount of egg production in the studied

provinces
1391در سال ) هزار تن(تولید

Production (1000 ton) in 2012

نام استان
Province

87.853
آذربایجان شرقی

East Azerbaijan

13.034
آذربایجان غربی

West Azerbaijan

10.912
اردبیل

Ardebil

158.88
تهران

Tehran

10.982
زنجان

Zanjan

281.661
جمع کل
Total

1391آمارنامه کشاورزي، : مأخذ
Source: Agricultural statistics, 2012

ضروريامالحوهاویتامینپروتئین،مرغ یکی از منابع تامینتخم
افـراد غذاییدر برنامهمهمغذاییمادهیکعنوانبهتواندمیواست
طـی درمرغتخمقیمتبرتاثیرگذارعواملازیکی.باشدداشتهوجود
.استبودهکاالاینداخلیمصرففزاینده افزایشرونداخیرهايسال

خانوارهـا کاالییسبددرمرغتخمجایگزینیمسالهاینیکی از دالیل
اسـت بطوریکـه مصـرف سـرانه ایـن      تـر گرانخوراکیاقالمبرخیبا

کیلوگرم بوده کـه ایـن رقـم در    88/4برابر با 1357محصول در سال 
کیلـوگرم  41/11معـادل  1391و در سـال  53/10برابر بـا  1384سال 

160برابر بـا  1357مرغ در سال از نظر تولید نیز تولید تخم. بوده است

3 Transactions– Costs–Induced Nonlinearity
4 Commodity points
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هـزار تـن رسـیده    7/912به 1391هزار تن بوده که این رقم در سال 
هـاي  مرغ به تفکیـک اسـتان  میزان تولید تخم1در جدول ).24(است 

.مورد بحث در این پژوهش آمده است
تاکنون برخی از مطالعات و تحقیقات در زمینـه پیوسـتگی بـازار و    

تـوان بـه مطالعـه    جملـه مـی  قانون قیمت واحد انجام گرفتـه اسـت، از  
هـاي خـود رگرسـیون    اشاره نمود کـه از مـدل  ) 13(گودوین و پیگوت 

همجمعـی اسـتفاده کردنـد و نشـان دادنـد کـه       هـاي  و مـدل 1آستانه
بین بازارهاي ذرت و سـویا در  ) LOP(پیوستگی قیمت و قانون قیمت 

بـه بررسـی روابـط    ) 28(پنگ و مارچانـت  . شمال کارولینا برقرار است
اي گوشت گاو در چین با استفاده از انی قیمت میان بازارهاي منطقهمک

گرنجر و مدل تصـحیح خطـا   -هاي ماهانه و روش همگرایی انگلداده
دهد که روابط بلندمدت براي بیشتر بازارهـاي  نتایج نشان می. پرداختند

مـدت بـر   اي گوشت گاو در چین وجود دارد و وجود روابط کوتاهمنطقه
اش و همکاران. خطا در بیشتر بازارها تایید نگردیدحیحاساس مدل تص

را در بازارهاي مـاهی  ) LOP(پیوستگی قیمت و قانون قیمت واحد ) 3(
هـاي علیـت و   سفید فرانسه مورد آزمون قرار دادند و رابطه بـین مـدل  

با مقایسه ایـن  بررسی کردند و LOPهاي همجمعی را در آزمون مدل
را LOPهاي ناایستا، روش علیت وجود دادهنشان دادند که بادو مدل 

کند در حالیکه مدل همجمعی پیوستگی خوب بازارهاي ماهی را رد می
ي میگو براي هاي ماهانه، با استفاده از داده)35(وینویا . دهندنشان می

ي اروپا به بررسی پیوسـتگی بـازار و   کشورهاي ژاپن، آمریکا و اتحادیه
نتایج بیانگر این اسـت کـه   . بازارها پرداختندقانون قیمت واحد در این 

ي یاد شده پیوسته بـوده، ولـی قـانون قیمـت     بازار میگو در سه منطقه
بـین اتحادیـه   در حالیکـه واحد براي کشور آمریکا و ژاپن برقرار بـوده  

سوسـانتو و همکـاران   . باشـد یکشور ژاپن و آمریکا برقرار نماروپا و دو
ی بازار را در بازارهـاي پیـاز آمریکـاي    همجمعی قیمت و پیوستگ) 34(

بررسـی  2هاي پنـل شمالی و با بکارگیري روش آزمون ریشه واحد داده
هـاي  نتایج تجربی گویاي وجود همجمعی بین بازارهـاي گونـه  . کردند

بـا اسـتفاده از مـدل تصـحیح     ) 30(سرا و همکاران. مختلف پیاز بودند
قیمت در صنعت اتـانول  به بررسی روابط3خطاي برداري انتقال هموار

داد کـه روابـط   نتایج نشان می. ایاالت متحده پرداختند) الکل معمولی(
هـاي تحلیـل شـده وجـود دارد و نیـز      بلندمدت بین چهار دسته قیمـت 

. وجـود دارد هاي غذا و انـرژي  ارتباط قوي بین قیمتمشخص شد که 
یـک روش بـراي آزمـون صـحت وجـود      ) 8(امنوئیلیدس و فوسکیس 

LOPحت روابط غیرخطی و تمایز بین شـکل قـوي و ضـعیف آنـرا     ت
آنها این روش را براي چهار بازار اصلی گوشـت خـوك   . گسترش دادند

نتـایج  . بکارگرفتند) آلمان، دانمارك، اسپانیا، و فرانسه(در اتحادیه اروپا 

1 Threshold Autoregression
2 Panel Data Unit Root Test
3 Smooth transition (ESTVECM)

بـراي LOPپیوسـته هسـتند و   داد که بازارها بخوبی تجربی نشان می
. معتبر استهاي بازار تمام جفت

پیوسـتگی بـازار و   ) 27(در داخل کشور نیز مجاوریـان و امجـدي   
شـهر کشـور بـا اسـتفاده از الگـوي      5قانون قیمت واحد در بازار برنج 

نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ یک از . راوالیون بررسی کردند
-بازارها مستقل از یکدیگر نیستند و همچنین بین بازارها ارتباط کوتـاه 

پیوسـتگی بـین   ) 32(شـاه ولـی و بخشـوده   . دت فوري وجود نـدارد م
بازارهاي عمده شیالت ایران، بازارهاي جنوب، شـمال و شـیراز را بـه    
کمک رهیافت همجمعی بررسی و ارتباط بلندمـدت بـین بازارهـا را بـا     

گرنجر ارزیابی کردند و نتیجـه گرفتنـد کـه بـا     -استفاده از آزمون انگل
بین بازارهـا در کوتـاه مـدت بـین ایـن بازارهـا       وجود ارتباط بلندمدت
، نیز پیوسـتگی بـازار بـرنج را در دو    )1(اکبرزاده .پیوستگی وجود ندارد

استان گیالن و تهران با استفاده از آزمون علیـت گرنجـر و بـا کـاربرد     
نتایج مطالعه حـاکی از  . فروشی بررسی کردشاخص ماهانه بهاي خرده

ار براي محصول بـرنج برقـرار اسـت و    آن است که شرط پیوستگی باز
ارتباط بلندمدت یک طرفه بین دو بازار تهـران و گـیالن وجـود دارد و    

هـاي بـرنج تهـران    هاي برنج در بازار گیالن تاثیرپذیر از قیمـت قیمت
هـاي واحـد در   به بررسی قانون قیمـت ) 26(مقدسی و همکاران. است

هـاي همگرایـی و   روشبازار محصوالت کشاورزي ایران با استفاده از 
نتـایج مویـد وجـود ارتبـاط بلندمـدت      . الگوهاي تصحیح خطا پرداختند

هاي داخلی و جهانی جو و برنج بود، در حالیکه این ارتبـاط  میان قیمت
بـه بررسـی   ) 29(رسولی و همکـاران . در بازار محصول پنبه تایید نشد

.هاي زمانی فصـلی پرداختنـد  همجمعی سريتحلیلهاي جهت روش
ــور   ــدین منظ ــویچینگ  از رب ــوریتم س ــه و الگ ــل یافت ــیون تقلی گرس

، از طریق مدل تصحیح خطاي بـرداري فصـلی بـراي بـازار     یوهانسون
نتـایج نشـان داد کـه    . بهره گرفتندهاي منتخب گوشت مرغ در استان

ها برقرار اگرچه قانون قیمت واحد بین بازارهاي گوشت مرغ این استان
قیمت را بین آنها بـر عهـده نـدارد، ولـی     نیست و هیچ بازاري رهبري

. پیوستگی جزئی بین آنها وجود دارد
با توجه به اهمیت موضوع و همچنـین در راسـتاي مطالـب بیـان     

مـرغ  شده و از طرفی با در نظر گرفتن اهمیت مصرف محصـول تخـم  
درسبد غذایی خانوارهـاي ایرانـی، ایـن تحقیـق در نظـر دارد پـس از       

-مـرغ در اسـتان  هاي قیمت تخمغیرخطی سريبررسی رفتار خطی یا 
شـرقی،  هـاي آذربایجـان  هاي منتخب شمال غرب کشور شامل استان

غربی، اردبیل، زنجان و تهران، وجود یـا عـدم وجـود قـانون     آذربایجان
ها را مورد بررسی قـرار  مرغ در بین این استانقیمت واحد در بازار تخم

.دهد

هامواد و روش
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اي است یک بازار یک منطقه) )21(مارشال(تی برطبق تعاریف سن
این تعـاریف براسـاس   . تولیدات یکسان قیمت یکسانی دارندکه در آن 

کننـد صـرفنظر از   هسـتند کـه بیـان مـی    ) LOP(قانون قیمـت واحـد   
کاالهاي یکسـان،  هايموقعیت، در یک لحظه مشخص از زمان قیمت

ی مشـترك تبـدیل   ، زمانی که به یک واحـد پـول  آربیتراژبه دلیل عمل 
هـاي مکـانی بـه    در مقابل، پراکندگی قیمت. شوند، باید برابر باشندمی

کننـد و یـا پیوسـته    این معنی است که بازارها بصورت کارا عمل نمـی 
: کندیک بازار را چنین تعریف می) 33(همچنین استیگلر ). 36(نیستند 

انی یک ناحیه به وسعتی که در آن قیمت یک کاال تمایـل بـه یکسـ   "
نقل در نظر وهاي حملبراي هزینه1دارد، در شرایطی که کمک هزینه

و ) 6(همچنین تعـاریف مشـابهی توسـط کورنـات     ".گرفته شده است
انحراف از ها اجازهدر این تعاریف، قیمت. ارائه شده است) 22(مارشال

کند که آنهـا در  تضمین می2یا جایگزینیآربیتراژ یکدیگر را دارند ولی 
بـر  ) 6(و کورنـات ) 33(در واقـع، اسـتیگلر  ). 2(دمدت مرتبط هستند بلن

یـک مـدل نظـري بـراي     ). 3(کننـد  روي فضاي جغرافیایی تمرکز می
) 1929(ها در بازارهاي رقابتی همزمـان بـا هاتلینـگ    رابطه بین قیمت
در حالیکه ایـن ادبیـات بـر روي بازارهـاي کاالهـاي      . ارائه شده است

کند، مـدل  افت جدا از هم هستند، تمرکز مییکسانی که به واسطه مس
نیز تفسیر شود، یک بازار در فضاي 3تواند در فضاي تولیدهاتلینگ می

اي که قیمت یک کاال تمایل به یکسـان  تواند به عنوان ناحیهتولید می
بودن دارد، در حالیکه کمک هزینـه بـراي تفاوتهـاي کیفیـت در نظـر      

).2(گرفته شده است، تعریف شود 
منظر و تعاریف بازار بر پایـه  از اینLOPمفهوم راي دستیابی به ب

فـرض  . تعادل بین دو بازار نشـان داده شـده اسـت   1قیمت، در شکل 
شـرقی  ماننـد اسـتان آذربایجـان   1کنید که یک شوك عرضه در بازار 

کنـد و قیمـت و   منتقـل مـی  افتد که منحنی عرضه را به اتفاق می
شـود کـه بـا    این باعث مـی . شودحاصل میو ’pدر مقدار جدید 

ماننـد اسـتان   2اتفاقی کـه در بـازار   . افزایش مقدار، قیمت کاهش یابد
اگر امکـان  . افتد بستگی به درجه جانشینی بین دو کاال دارداردبیل می

کاال نباشد، تغییـري در قیمـت و مقـدار در    /هیچ جانشینی بین دو بازار
اگـر دو کـاال جانشـین کامـل باشـند،      . صورت نخواهد گرفـت 2بازار 

کننـدگان  منتقل خواهد شد و مصـرف به 2منحنی تقاضا در بازار 
این قانون قیمت واحـد  که(خواهند کرد 2را جانشین کاالي 1کاالي 

تـا  2اگر کاالها جانشین ناقص باشند، منحنـی تقاضـا در بـازار    ). است
اي ، ولی نه تـا انـدازه  منتقل خواهد شد مثال به حدودي به پایین

.)3(ها در دو بازار مساوي شوندکه قیمت

1- Allowances
2- Substitutability
3- Product Space

هـاي  معموال بـا کشـش  2روي بازار 1میزان تاثیر شوك در بازار 
توان به اثر حاصل از شوك عرضـه  اما می. شودگیري میمتقاطع اندازه
تواند روي قیمـت  می1در بازار تغییر قیمت . ها نگاه کرداز جنبه قیمت

اگـرهیچ اثـر جانشـینی وجـود     . هاي مختلف اثر بگذاردبازار دیگر از راه
کند و هیچ نوسان قیمتی در بازار نداشته باشد، منحنی تقاضا تغییر نمی

اگر اثر جانشینی وجـود داشـته باشـد، منحنـی     . وجود نخواهد داشت2
و قیمـت در ایـن بـازار هـم     شـود به پایین منتقل می2تقاضا در بازار 

-مـی 2قیمت در بـازار  . شودمنتقل می1جهت با تغییر قیمت در بازار 
تغییـر کـرده، تغییـر کنـد     1تواند حداکثر به همان درصد کـه در بـازار   

از اینـرو  . هاي نسبی در این حالت ثابـت هسـتند  قیمتو) LOPیعنی (
توانـد  ط قیمتی مـی با توجه به اطالعات ساختاري درباره یک بازار، رواب

آیـا  ) 2(کننـد؛  رقابت نمـی ) کاال(آیا دو بازار) 1: (اطالعاتی درباره اینکه
هاي کامل هسـتند  آیا آنها جانشین) 3(هاي ناقص هستند؛ آنها جانشین

دهـد  این مسئله نشـان مـی  .و لذا قیمت نسبی ثابت است، فراهم آورد
هـاي  هزینـه توانـد بوسـیله  که تعدیل نسبت به یک تعادل جدیـد مـی  

توانـد در هنگـام بررسـی روابـط     این مـورد مـی  . تعدیل به تاخیر بیافتد
-با یک مدل پویا مـی . قیمتی با تصریح یک مدل پویا الگوسازي شود

توان بررسی نمود که فرایند تعدیل یکطرفه اسـت یـا دو طرفـه، ایـن     
-تواند به عنوان رهبري قیمت، براي قیمتی که تعدیل نمـی مسئله می

یک مثال از این حالت وقتـی اسـت کـه یـک بـازار      . تعبیر گرددشود، 
دهـد،  مرکزي قیمت بازارهاي محلی کوچکتر را تحت تـاثیر قـرار مـی   

).3(افتد ولی این در جهت معکوس اتفاق نمی
هـاي  بازارهـاي کاالهـاي همگـن در موقعیـت    در ادبیات اقتصاد،

تري طور گستردهبه) بررسی از بعد جغرافیایی بازارها(مکانی جدا ازهم 
اساس و پایه این مطالعات شرط تعـادلی  . مورد مطالعه قرار گرفته است

LOPکنـد و  را ضـمانت مـی  آربیتراژ هاي است که عدم وجود فرصت
) LOP(قانون قیمـت واحـد   . براي کارایی قیمتی مکانی ضروري است

. آزمون پیوسـتگی بـازار اسـت   هاي اولیه مورد استفاده برايیکی از راه
کند کـه جـداي از هزینـه هـاي معاملـه، بازارهـاي       این قانون بیان می

انـد، یـک قیمـت    متصـل شـده  آربیتـراژ  اي که توسط تجـارت و  ناحیه
، قیمـت  LOPمطلـق  طبق حالت اکید یـا  ). 10(مشترك و واحد دارند 

یک کاال در دو بازار مختلف برابر است و حرکت باهم آنها کامل اسـت  
-ار صادر کننده به بازار وارد کننده بر پایه یـک و تغییرات قیمت در باز

-اما اینها بندرت در دنیـاي واقعـی قـانع   . یک منتقل خواهد شد-براي
براي LOPاز ) نسبی(به همین علت، یک حالت ضعیف . کننده هستند

کنـد کـه   این حالت بیـان مـی  . آزمون پیوستگی بازار مطرح شده است
آنها بـه دلیـل عـواملی مثـل     ها یک رابطه نسبی دارند و سطوح قیمت
). 12(هاي مبادله متفاوت است ونقل و سایر هزینههاي حملهزینه
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)محقق: مأخذ(عکس العمل بالقوه بین دو بازار- 1شکل
Figure 1- Potential Market Interaction between Two Markets (Source: reaction)

.است) 1(ه صورت رابطه بLOPي رایجترین رابطه برا
)1(

. اسـت 2و 1به ترتیب قیمت کاال در بازارهاي و که در آن 
، دو قیمت باهم برابر خواهند بود، که ایـن یـک حالـت    باشدβ=0ر اگ

یـک رابطـه نسـبی    هـا  باشـد، قیمـت  β≠0اگر . استLOPاز 1اکید
خواهند داشت، ولی سطح آنها، طوري که در باال اشاره شد، بـه دلیـل   

هـاي کیفیتـی متفـاوت    یـا تفـاوت  ونقلهاي حملعواملی نظیر هزینه
2خواهد بود، که این حالت ضعیف

LOPهـا در  مانیکـه قیمـت  ز(است
یک واحد پولی نیستند، نرخ مبادله نیز به عنوان یک بحـث در رابطـه   

شـود و  لحـاظ مـدل در ونقل نیز ممکن است هزینه حملشده و وارد 
) دهنـد ها اجازه تمیز بین پیوستگی بازاري آنی و بلندمدت را مـی وقفه

)2.(
هـاي  کنـد کـه جـدا از هزینـه    میبیان) LOP(واحد قانون قیمت 

انـد،  متصل شدهآربیتراژ اي که توسط تجارت و معامله، بازارهاي ناحیه
هاي معاملـه مـثال شـامل    هزینه). 6(واحد دارند یک قیمت مشترك و 

-هاي صدور پروانه، هزینـه هاي قرارداد، هزینههاي بیمه، هزینههزینه
چندین حالت متفـاوت  ).15(باشند هاي قانونی و احتماال حق بیمه می

و شـرط  LOPبـین  هـا تفـاوتی   وجـود دارد، بعضـی  "قانون"از این 
LOPدیدگاه به عنوان شکل ضـعیف  این. آربیتراژ مکانی قائل نیستند

است که شرط آربیتـراژ  اینLOPویتر حالت ق. شوددر نظر گرفته می
نقـض شـکل قـوي    .گرفته شود) تعادل(به عنوان یک تساوي مکانی 
LOPفقدان یک رابطه تجاري با ثبـات یـا یـک    بیانگر است ممکن

).6(ها باشدموقعیت غیرتعادلی و یا هر دوي این

هاتحت فرض غیرخطی بودن رابطه قیمتLOPآزمون 
هـاي زمـانی   هـاي اخیـر، در بسـیاري از مطالعـات سـري     در سال

1 Strict Version
2 Weak Version

هاي زمـانی  اقتصادي، شواهدي وجود دارند مبنی بر اینکه بیشتر سري
ــی  ــدخصوصــیات غیرخطــی را نشــان م ــین  . دهن ــراي حصــول چن ب

هاي پویاي غیرخطـی بکـار   خصوصیات غیرخطی، الزم است که مدل
هـاي  شوند نکته قابل توجه این است زمانیکه روابط بین مولفـه گرفته

غیـر خطـی باشـند،    ) بین دو اسـتان قیمتاینجا تفاضل(مورد بررسی 
). 8(انـد  هاي دیکی فولر به داشتن قدرت خیلی کم شناخته شدهآزمون

. اي بـه مفهـوم یـک فراینـد غیرخطـی اسـت      هاي مبادلهوجود هزینه
کنند تمایل به هاي مبادله را نیز حساب میمطالعاتی که صریحا هزینه

توانـد  هاي مبادلـه مـی  درواقع، چشم پوشی از هزینه. دارندLOPتایید 
. )10(منجر به مشکالت اقتصاد سنجی جدي و تورش در نتایج شـود  

-هاي مبادله تنها شـامل هزینـه  شود که هزینهبراي سادگی فرض می
کـاالي همگـن وجـود    فرض کنید که یـک  . باشدونقل میهاي حمل

هاي موقعیت اي که به ترتیب با شاخصدارد که بین دو بازار منطقه
اي هـاي بـازار منطقـه   قیمـت . شـود شوند مبادله مینشان داده میو 

باشند، بعالوه فرض کنید که در همـان  میو براي کاال شامل 
. رسدبفروش میشود و در منطقه خریده میدر منطقه لحظه کاال 

ــه     ــروش در منطق ــا ف ــران ب ــد آربیتراژگ ــد درآم ــر واح ــورت ه بص
هـر واحـد زیـان در ارزش کـاال بـدلیل      است کـه  

بطـور  . باشدمیاست و ) ونقلحمل(هاي مبادله هزینه
بـه  بیشتر باشد مولفـه  و کلی هر اندازه که مسافت بین مناطق 

بنابراین تا زمانیکـه  . یک نزدیکتر است
به باشد، آربیتراژ از منطقهباشد یا برعکس 

باشـد، ایـن   به متناوبأ اگر آربیتراژ از . هد بودسودآور نخوامنطقه 
. باشدفعالیت سودآور نخواهد بود چنانچه
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) 2(هاي مـرتبط بـا آربیتـراژ غیـر سـودآور رابطـه       از ترکیب نامساوي
:شودحاصل می

)2(
:خواهد بود) 3(لگاریتم طبیعی بصورت رابطه ویا بعد از گرفتن

)3(
. استکه 
اشاره به این دارد که یک باندي وجـود دارد بـه اینصـورت    ) 3(رابطه 

ــت    ــیچ فعالی ــل آن ه ــه در داخ ک
هـاي  ریتم قیمـت آربیتراژ سودآوري رخ نخواهد داد ولی زمانیکـه لگـا  

بیرون از محدوده باند بیافتد آربیتـراژ سـودآور خواهـد    نسبی یعنی 
هـاي نسـبی کـه در داخـل بانـد      رود که لگاریتم قیمتانتظار می. بود

محدود هستند از حالتی نزدیک به فرایند ریشه واحـد، احتمـاال بـدون    
کـه خـارج از   هـاي نسـبی  ولی لگاریتم قیمت. کنند، پیروي می1رانش

چیـزي کـه   . باشـند 2محدوده باند هستند بایستی بازگشت به میانگین
هاي ریشه واحد اسـتانداردي کـه   شود این است که آزموناستنباط می

شد ممکن است گمراه کننده باشـد بـه   ها بکار گرفته میدر طول سال
ها با وجود همان میزان که فرض مقابل خطی بکار رفته در این آزمون

.)15(هاي مبادله ناسازگار است نههزی
به یک باند هزینه مبادالتی گسسته اشـاره دارد چیـزي   ) 3(رابطه 

که غالبا در ادبیات فرض شـده اسـت و معمـوال ثمـره آن یـک مـدل       
یـک  . اسـت ) TAR(تجربی سازگار با یک مدل خودتوضـیحی آسـتانه  

مگـن  ها تا درجه باالیی هچنین رهیافتی زمانی منطقی است که بنگاه
و (هـا  ولی تا جائیکه بنگاه. بوده و از نظر جغرافیایی متمرکز شده باشند

هـاي  یعنی با هزینه(بطور جغرافیایی متمرکز شده نیستند ) هایا شرکت
، همانند آن چیزي که در این مطالعـه  )مبادالتی متفاوتی مواجه هستند
. اي ممکـن اسـت محدودکننـده باشـد    مدنظر است، رهیافـت آسـتانه  

یـک رشـته بانـدهاي    اعمـال براین یک جایگزین منطقی که اجازهبنا
توانـد  مـی مفهوم مورد نظـر را برسـاند،  طوریکه بهزینه مبادالتی دهد 

در چنین حالتی فرایند تعدیل غیرخطی ). 15(باشد 3مدل انتقال هموار
مشـخص  ) STAR(4تواند در یک مدل خودتوضیحی انتقال هموارمی

افتد ولی سرعت تعـدیل بـا   هر دوره اتفاق میاینجا تعدیالت در . شود
، TARیعنی بر خـالف مـدل   . کندوسعت انحراف از برابري، تغییر می

افتد بجاي اینکه بطـور ناگهـانی اتفـاق    تغییرات رژیم بتدریج اتفاق می
.)23(بیافتد

1- Drift
2- Mean Reverting
3- Smooth Transition Model
4- Smooth Transition Autoregressive (STAR)

هاي تفاضلیآزمون خطی بودن سري قیمت
هـاي  ادهدر ادبیات موضوع تشخیص وجود رابطـه غیرخطـی در د  

در زمینـه روابـط   . سري زمانی توجه زیادي را به خود جلب کرده است
هـاي  هاي مکانی این غیرخطی بـودن اغلـب بـه وجـود هزینـه     قیمت
بنابراین ابتدا الزم خواهد بود کـه وجـود   . شوداي نسبت داده میمبادله

هاي قیمت تفاضـلی مـورد بررسـی    یا عدم وجود رفتار غیرخطی سري
ذا اولین آزمون، آزمونی است که توسط لوکنن و همکـاران  ل. قرار گیرد

-صـورت مـی  ) 4(این آزمون بـا بـرآورد رابطـه    . ارائه شده است) 20(
):37(گیرد

)4(
طـول وقفـه   k، قیمت تفاضلی مـورد نظـر در زمـان    که در آن 

. جزء خطا نوفه سـفید اسـت  طول وقفه تاخیر و dخودرگرسیون، 
(فرضیه صفر که فـرض خطـی بـودن    

است در مقابل فرض غیرخطی بـودن بـا اسـتفاده از    ) هاkبراي تمام 
البته به خاطر مسـئله  . گیردمورد آزمون قرار میLMآماره آزمون نوع 

حالت اسـتاندارد نداشـته و   LMمقادیر بحرانی ) 1977،1987(دیویس
و طـول  ) k(طول وقفه بهینـه خودرگرسـیون   . ید شبیه سازي گردندبا

ــاخیر  ــه مــیبراســاس داده) d(وقفــه ت ــد از مجموعــه هــاي نمون توان
).5(نتخاب شود ا

اسـت کـه توسـط بـراك، دیچـرت و      BDSآزمون بعدي آزمـون  
توسعه داده شده است که رایجترین آزمون براي سـنجش  ) 4(شیکمن

این آزمون در اصل براي آزمـون فـرض   . باشدبودن میرفتارغیرخطی
بـا هـدف   ) iid(5صفر مبنی بر وجود توزیع با تـوان معـین و مسـتقل   

بـا اینحـال   . طراحـی شـده بـود   6کشف حرکات آشوبناك غیرتصادفی
توان بـاالیی در مقابـل   BDSاند که آزمون بیشتر مطالعات نشان داده

بعـالوه ایـن   . خطـی دارد دامنه وسیعی از فروض مقابـل خطـی و غیر  
آزمون زمانیکه بر روي پسماندهاي یک مدل مناسب برآورد شده بکار 

یـا آزمـون خطـاي    7تواند بعنوان یک آزمون مرکبشود، میگرفته می
بصورت رابطه BDSشکل ریاضی آزمون . )37(استفاده شود 8تصریح
.باشدمی) 5(رابطه 

)5(
بـا بعـد   9انتگرال همبستگیتعداد مشاهدات ، Tدر آنکه

5- Ientically and Independently Distributed
6- Non-random Chaotic Dynamics
7- Portmanteau test
8- Mis-specification Test
9- Correlation Integral
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و باشـد  مـی ) 3یـا فاصـله ابعـادي   (2و سطح تحمل1mمحاط
بطور مجـانبی از توزیـع   BDSآماره . استاز 4واریانس مجانبی

فرضـیه صـفر   . ونی دوطرفه اسـت کند و آزمنرمال استاندارد تبعیت می
مبنی بر خطی بودن، زمانیکه سري بطور خطی به شـکل نوفـه سـفید    

یک مسئله . شودباشد، براي مقادیر مطلق بزرگ از آماره آزمون رد می
از آنجـایی  . باشـد می) (ابعاديانتخاب فاصلهBDSمحاسبه مهم در 

بکـار گرفتـه   منـه از  که این مسئله کار آسانی نیست اینجـا یـک دا  
انحـراف  ، کـه  تـا  چهار مقدار هم فاصـله، از  : شودمی

.)8(ها است معیار داده

آزمون ریشه واحد غیرخطی و قانون قیمت واحد
کـاالي  ها بـراي یـک   را به ترتیب لگارتیم قیمتو اگر 

جدا از هم از نظـر جغرافیـایی ماننـد اسـتان     وهمگن در بازارهاي 
تصور گردد، بـراي اینکـه شـکل    شرقی و اردبیل در زمان آذربایجان

jtitijtبرقرار باشـد بایـد قیمـت تفاضـلی    LOPقوي  ppp 
در نتیجه تمرکـز اصـلی ایـن مطالعـه بـر      . باشد5صفر ایستا-میانگین

در نتیجـه بـا اطمینـان از اینکـه     . هاي تفاضلی خواهد بـود روي قیمت
کننـد الزم  هاي تفاضلی قیمـت از رفتـار غیرخطـی تبعیـت مـی     سري

هـاي قیمـت، بـه روش    خواهد بود که وجود ریشه واحد در این سـري 
ر روي یـک نـوع   ب) 19(کاپتانیوس و همکاران . غیرخطی آزمون گردد

آید، بدست می6ESTARخاص از پویایی غیرخطی که بوسیله مدل 
آید، تمرکز کردند و یک آزمون با فرضیه صفر مبنـی بـر یـک فراینـد     

ESTARریشه واحد غیرخطی در برابـر فرضـیه مقابـل یـک فراینـد      

و با در نظر گـرفتن  . سراسر ایستا غیرخطی طراحی کردند
کــه بصــورت وهــا در بازارهــاي بعنــوان لگــاریتم طبیعــی قیمــت

هـاي تفاضـلی یعنـی    جغرافیایی جـدا از هـم هسـتند، بـراي قیمـت     
1و پـارامتر تـاخیر   1از مرتبه ESTARمدل 

:نوشته شود) 6(از یک قیمت تفاضلی ممکن است بصورت رابطه 
)6(

نوشـته  ) 7(و یا با استفاده از بازنویسی مناسب بـه صـورت رابطـه    
:شود

1- Embedding Dimension
2- Tolerance Level
3- Dimensional Distance
4- Asymptotic
5- Zero-mean Stationary
6- Exponential Smooth Transition Autoregressive

)7(
ــه در آن،  ــت و ک ــت(اس ــرعت ) مثب س

می تواند مثبـت، منفـی یـا    برگشت به میانگین را معین می کند، 
از و صفر باشد ولی برقراري شـرایط  

در ESTARفراینــد . باشــدمــیسراســر ایســتایی شـروط الزم بــراي 
و یـا  اجازه براي ناایسـتایی ) نقطه تعادل(7کنندهمجاورت یک مجذوب

زمانیکه به انـدازه کـافی از   ولی دهد وثباتی بالقوه در سیستم را میبی
را ده کننـ کننـده بسـوي مجـذوب   دور است یک رفتار تعـدیل نقطهآن

.دهدنشان می
کننده اینکه منعکس) (7(در رابطه با وارد کردن قید 

کننده، یک فرایند ریشه واحد ، در محل مجذوبکه باشدمینکته
یک آزمون براي وجود ریشه واحـد  ) 19(، کاپتانیوس و همکاران )است

سراسـر ایسـتا   غیرخطی ولیESTARغیرخطی در مقابل یک فرایند 
پیشنهاد دادند که در فرضـیه صـفر آن ایـن    بر پایه ارزش پارامتر 

ولـی تـا زمانیکـه    . باشدپارامتر صفر و در فرضیه مقابل اکیدا مثبت می
نتوانـد شـناخته شـود، پروسـه آزمـون      تحت فرض صـفر پارامتر 

:دخواهد بو) 8(حقیقی بصورت رگرسیون کمکی رابطه 
)8(

ESTARاز یک تقریب مرتبه اول تیلور از تابع انتقالی مـدل  ) 8(مدل 

وجود ریشه واحـد  . مشتق شده استو تحت فرضیه 
سازگار است، درحالیکـه  غیرخطی در قیمت تفاضلی با قید 

. سـازگار اسـت  غیرخطی بودن و سراسر ایستا بودن با قید
مدل . آزمون شودtتواند با یک آماره از نوع میداري آماري معنی

ESTAR کننـده صـفر اسـت   کند که مجذوبفرض می) 6(در رابطه .
بنابراین رد فرضیه صفر در رگرسیون کمکی به این معنـی اسـت کـه    

. برقـرار اسـت  LOPشـکل قـوي   و براي دو سري قیمـت  
) 8(نشان دادند رگرسـیون کمکـی   ) 5(همانطور که چانگ و همکاران 

را نیز در بر بگیـرد و  ) (هاي قطعی تواند اصالح شود تا مولفهمی
از اینـرو رگرسـیون کمکـی    . را بدهدLOPاجازه آزمون شکل ضعیف 

:باشدقابل بیان می) 9(بصورت رابطه 
)9(

اشـاره بـه ایـن خواهـد     ر این مورد، رد فرضیه صفر د
به این معنی که قیمـت  . داشت که قیمت تفاضلی در سطح ایستا است

7- Attractor
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یا معـادل آن ایـن اسـت کـه     (چرخند کننده میتفاضلی حول مجذوب
). قـرار اسـت  برLOPشکل ضعیفو براي دو سري قیمت 

اي تواند توسط آمـاره می) 7(در رابطه داري پارامتر عنیاینجا نیز م
). 8(آزمون شود tاز نوع 

در ) پوشـی شـده  و همزمان بطور معمول چشـم (یک مشکل مهم 
هایی مشـروط بـه وجـود    آزمون ریشه واحد این است که چنین آزمون

هــایی بــراي وجــود هســتند و آزمــون1قطعــیمتغیرهــاي توضــیحی
. هاي واحـد هسـتند  قطعی مشروط به وجود ریشهاي توضیحیمتغیره

) 8(توان از رهیافت امنوئیلیدس و فوسکیسبراي حل این مشکل می
کـه بـراي   ) 9(این محققان از روش پیشـنهادي انـدرس  . بهره گرفت

هاي خطی ارائه شده است، استفاده کرده و با بسط و توسـعه آن  سري
باشد فرایند کار به این ترتیب می. اندیک آزمون مناسب پیشنهاد کرده

ــدل   ــدا م ــه ابت ــی) 9(ک ــرآورد م ــس از آن ب ــردد پ ــیهگ ــفر فرض ص
مورد آزمون قـرار  در برابر فرض 

اسـتفاده  مشخص شده با tبراي این منظور از آماره نوع . گیردمی
م وجـود ریشـه   کننـده عـد  در صورت رد فرض صفر که بیـان . شودمی

ــی ــد م ــارامتر واح ــد، پ ــه باش ــفر  ) 9(در رابط ــرض ص ــت ف تح
و بـا اسـتفاده از   در مقابل فـرض  

معین شـده  tگردد که آماره آزمون با توزیع نرمال استاندارد آزمون می
ضـعیف بـین   LOPدر این مرحله رد فرض صفر مؤید برقراري . است

اسـت و  ) به عنوان مثال استان تهران و زنجان(ان مورد بررسی دو است
LOPشـود کـه   چنانچه نتوان فرض صفر را رد کرد نتیجه گرفته مـی 

ولـی در صـورتیکه   . باشـد قوي بین دو استان مورد مطالعه برقرار مـی 
ــرض  ــرض   فــ ــود فــ ــه اول رد نشــ در مرحلــ

مورد آزمـون قـرار   در برابر فرض 
درایـن  . در نظـر گرفتـه شـود   گیرد مشروط بـه اینکـه   می

در این مرحله اگـر  . شودمشخص میقسمت نیز آماره آزمون با 
فــرض صــفر رد گــردد از توزیــع نرمــال بــراي آزمــون فــرض       

. شـود بهـره گرفتـه مـی   در مقابل 
در شرایطی که فرض . مشخص شده استون مربوطه با آماره آزم

برقـراري  صفر رد گردد که بیان کننده عدم وجود ریشـه واحـد اسـت    
LOPولی در صـورتی کـه نتـوان    . شوددو استان تایید میضعیف بین

شود که ریشه واحـد وجـود دارد   گرفته میفرض صفر را رد کرد نتیجه 
حـال اگـر فـرض صـفر     . باشـد نمیبرقرارLOPو بین این دو استان 

1- Deterministic Regressors

رد نشـود، ملـزم بـه کسـب شـواهد اضـافی       آزمون شده با آماره 
بـراي  . خـواهیم بـود  باآزمون فرض صفر 

گـردد کـه اینجـا بـا نمـاد      اسـتفاده مـی  Fاین منظور از آماره نوع 
د به مرحله قبل و در صورتیکه فرض صفر رد شو. مشخص شده است

) 8(ولی اگـر فـرض صـفر رد نشـود مـدل      . گردیمباز میآزمون 
در مقابـل فـرض   گردد سپس فرض صفر برآورد می

در این قسمت نیـز آمـاره   . گیردمورد آزمون قرار می
طرح شـده  چنانچه فرض صفر م. مشخص شده استآزمون با نماد 

LOPو شود کـه ریشـه واحـد وجـود نـدارد      رد شود، نتیجه گرفته می

قوي بین دو استان مورد بررسی برقرار است ولی عدم رد فرض صـفر  
فراینـد کـار   . خواهد بودLOPمبین وجود ریشه واحد و عدم برقراري 

آمده است که این شکل بطور خالصه 2مطابق این رهیافت در شکل 
مراحـل  ایـن شـکل  . باشدل کار در مطالعه حاضر میدر برگیرنده مراح

. دهـد هاي مربوطه در هر مرحله را نشـان مـی  مورد بحث و نیز آزمون
)(Fو ) (tهاي آزمـون  مقادیر بحرانی مربوط به آماره

بـراي سـطوح متفـاوت دنبالـه     ) 8(در مقاله امنوئیلیدس و فوسـکیس 
. هاي مختلف نمونه آمده استازهاحتماالتی و براي اند

هـاي روزانـه   هاي مورد استفاده در ایـن پـژوهش شـامل داده   داده
مربـوط بـه   1385-92هـاي  مرغ طـی سـال  فروشی تخمقیمت خرده

-شـرقی، آذربایجـان  آذربایجان: غرب کشور شامل برهاي شمالاستان
کت باشد که از بانک اطالعاتی شـر غربی، اردبیل، زنجان و تهران می

براسـاس ادبیـات رایـج در    . آوري گردیدپشتیبانی امور دام کشور جمع
هاي مورد موضوع تحقیق حاضر بایستی یک بازار مرکزي براي استان

بررسی در نظر گرفت و پیوستگی این بازار مرکزي و بازارهاي پیـرو را  
بدین منظور در بین پـنج اسـتان انتخـاب شـده     . مورد مطالعه قرار داد

دلیل آن ایـن  . شودان بعنوان بازار مرکزي در نظر گرفته میاستان تهر
هاي هاي کشور از جمله استاناست که استان تهران براي سایر استان

. غرب کشور حکم رهبري قیمت و اطالعات قیمت بـازار را دارد شمال
اي در تعیـین قیمـت   هاي تولیدي که نقـش عمـده  عموما قیمت نهاده

به شـواهد  . گردندتهران هدایت یا کنترل میمرغ دارد توسط بازارتخم
هـا  تاریخ، بازار تهران در جریان مبادله اطالعات قیمتی کاالها و نهاده

مرغ نیز ایـن اسـتان بـه    بازار مصرف و تولید تخموداردنقش اساسی 
از طرف دیگر قهرمـان زاده و  . سبب بزرگ بودن آن نقش اساسی دارد

مرغ کشور، اسـتان تهـران   بازار تخمنشان دادند که در ) 11(محمودي
بـه  اسـتان تهـران  در این مطالعـه بنابراین . نقش بازار مرکزي را دارد

-شـرقی، آذربایجـان  بازار مرکزي براي چهار استان آذربایجـان عنوان
همچنـین در سـطح   . شـود غربی، اردبیل و زنجان در نظر گرفتـه مـی  
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نظیـر مطالعـه   (غرب کشور همانند ادبیـات موضـوع   هاي شمالاستان
-استان آذربایجـان )) 8(صورت گرفته توسط امنوئیلیدس و فوسکیس

شرقی به لحاظ آنکه تولید و مصرف ایـن محصـول در آن در مقایسـه    
و همچنین از لحاظ بودههاي مورد نظر در سطح باالیی با سایر استان

در اهمیت آن در مبادله اطالعات قیمتی، ایـن اسـتان نقـش اساسـی     
غرب را دارد به عنـوان بـازار مرکـزي    مرغ در شمالتخمتعیین قیمت 

-هـاي آذربایجـان  شود و استانانتخاب میغرب هاي شمالبین استان
. شـوند غربی، اردبیل و زنجان بعنوان بازارهاي پیرو در نظر گرفته مـی 

این مسئله از لحاظ اقتصاد سنجی نیز مورد سنجش واقع خواهـد  البته 
.شد

نتایج و بحث
ه به اینکه اطالعات این پژوهش به صـورت سـري زمـانی    با توج

ایستایی متغیرها از طریق آزمون ریشـه واحـد   باشند لذا در گام اول می
DF-GLSجدول مرغ در بررسی شد که نتایج آن براي محصول تخم

هـاي قیمـت دوجانبـه    ها بـر پایـه تفاضـل   فرایند آزمون. آمده است2
خطاهـاي بـالقوه موجـود در    بـراي جلـوگیري از  . صورت گرفته اسـت 

انتخاب بازار انفرادي بعنوان بازار مرکزي و براي ارزیـابی تـوان نتـایج    
بـا تمـام   LOPهـاي خطـی بـودن و آزمـون بررسـی      تجربی، آزمـون 

هاي قیمت تفاضل. بازارهاي مرکزي جایگزین ممکن انجام شده است

باشـد کـه انـدیس اول    مـی مورد نظر بصورت 
با توجـه بـه نتـایج آزمـون     .کننده بازار مرکزي استمشخص یعنی 

DF-GLSآمـده  2مرغ که در جدول تفاضلی تخمهاي قیمتبر روي
مشـروط بـه نوفـه    ) AIC(است و وقفه بهینه براساس آمـاره آکایـک   
مالحظه 2براساس جدول . سفید بودن اجزاي اخالل تعیین شده است

مرغ در بازارهاي مورد نظر در تفاضلی تخمهاي گردد تمامی قیمتمی
.باشندمیI(0)ها ایستا بوده و جمعی از درجه صفر سطح داده

) 1988(نتایج آزمون خطی بودن لوکنن و همکاران
طول وقفه بهینـه  ) 1988(در آزمون خطی بودن لوکنن و همکاران

ز هـاي نمونـه ا  براساس داده) d(و طول وقفه تاخیر ) k(خودرگرسیون 
انتخاب شده است و آماره آزمون مجموعه

Fبـراي  3نتایج مربوط به این آزمـون در جـدول   .محاسبه شده است
.مرغ آمده استمحصول تخم

گردد به عنوان مثال زمانی که استان مالحظه می3جدول مطابق 
در نظـر  شرقی به عنوان بازار مرکزي بـراي اسـتان اردبیـل   آذربایجان
شودگرفته می

))8(امنوئیلیدس و فوسکیس: مأخذ(با یک قیمت تفاضلی غیرخطیLOPفرایند آزمون شکل قوي و ضعیف - 2شکل 
Figure 2- Process to test for the weak and strong version of the LOP with a nonlinear price differential

(Source: Emmanouilides and Fousekis(8)).
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است که در 32/11براي این قیمت تفاضلی برابر با Fمقدار آماره 
باشـد، در نتیجـه فـرض صـفر     سطح احتمالی یک درصد معنی دار می

مـرغ رد  اردبیل براي تخم-شرقیخطی بودن قیمت تفاضلی آذربایجان
.شودمی

هاي مورد نظرمرغ در استانبراي قیمت تفاضلی تخمDF-GLSج آزمون نتای-2جدول 
Table 2- Results of the DF-GLS unit root test for egg price differentials in the studied provinces

وقفه بهینه
Optimal Lag

مقادیر بحرانی
Critical Values

DF-GLSآماره
DF-GLS Statistic

متغیر
Variable

سري قیمت
Price Series 1%5%10%

تهران: ازار مرکزيب
Benchmark Market: Tehran

5-3.84-2.84-2.55-4.125PTe-As
شرقیآذربایجان

East Azerbaijan

5-3.48-2.84-2.55-5.202PTe-Ag
غربیآذربایجان

West Azerbaijan

6-3.48-2.84-2.55-4.527PTe-Ar
اردبیل
Ardebil

3-3.48-2.84-2.55-6.933PTe-Za
زنجان
Zanjan

شرقیآذربایجان: بازار مرکزي
Benchmark Market: East Azerbaijan

3-3.48-2.84-2.55-12.46PAs-Ag
غربیآذربایجان

West Azerbaijan

4-3.48-2.84-2.55-10.83PAs-Ar
اردبیل
Ardebil

3-3.48-2.84-2.55-7.473PAs-Za
زنجان
Zanjan

:Sourceهاي تحقیق                                                                                           یافته: ماخذ Research findings

مرغبراي تخم) 1988(نتایج آزمون خطی بودن لوکنن و همکاران-3جدول
Table 3- Result of the Luukkonen et al.(1988) linearity test for egg

p-value
Fآماره

F statistic
d

متغیر
Variable

سري قیمت
Price Series

تهران: بازار مرکزي
Benchmark Market: Tehran

0.00113.861Pch.Te-As
شرقیآذربایجان

East Azerbaijan

0.00118.471Pch.Te-Ag
غربیآذربایجان

West Azerbaijan

0.0017.391Pch.Te-Ar
اردبیل
Ardebil

0.00110.391Pch.Te-Za
زنجان
Zanjan

شرقیآذربایجان: بازار مرکزي
Benchmark Market: East Azerbaijan

0.00116.27
1

Pch.As-Ag
غربیآذربایجان

West Azerbaijan

0.00111.32
1

Pch.As-Ar
اردبیل
Ardebil

0.00113.71
1

Pch.As-Za
زنجان
Zanjan

:Sourceهاي تحقیق                                                             یافته: ماخذ Research findings



1394زمستان، 4، شماره29، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي384

هـاي  به همین ترتیب فرض صفر خطی بودن براي تمامی قیمـت 
لـذا  . شـود مرغ براساس این آزمون قویا رد مـی تفاضلی مربوط به تخم

.نمایندمرغ از رفتار غیرخطی تبعیت میتخمهاي تفاضلیقیمت

BDSنتایج آزمون خطی بودن 

بـرروي پسـماندهاي یـک مـدل     BDSآزمـون  در مطالعه حاضـر  
ARIMA1   انجـام شــد تــا وجــود یـا عــدم وجــود هرگونــه وابســتگی

در همـین راسـتا   . بررسی گرددARIMAمدل غیرخطی بعد از برآورد 
مـدل  4جدول . ي برآورد شداي هرسربرARIMAابتدا مدل مناسب 

. دهدمناسب براي هر سري را نشان می
مرغبراي تخمARIMAنتایج مربوط به مدل نهایی -4دول ج

Table 4- Results of final model for egg
سري قیمت تفاضلی

price differentials  Series

مدل انتخابی
Selected model

PTe-AsARMA(6,0,0)
PTe-AgARMA(6,0,0)
PTe-ArARMA(7,0,0)
PTe-ZaARMA(4,0,0)
PAs-AgARMA(9,0,0)
PAs-ArARMA(7,0,0)
PAs-ZaARMA(4,0,0)

:Sourceهاي تحقیق                 یافته: ماخذ Research findings

هـا و انتخـاب   براي هریک از سريARIMAل پس از برآورد مد
هـا  ندهاي هریک از این مدلبر روي پسماBDSمدل مناسب، آزمون

و 8تـا  m (2(با بعد محـاط BDSدر مطالعه حاضر آزمون . انجام شد
انجام ) (اهبرابر انحراف معیار داده2-/. 5چهار مقدار فاصله ابعادي 

برابـر  2شد ولی جهت اجتناب از طـوالنی شـدن مقالـه فقـط فاصـله      
نتایج مربوط به ایـن آزمـون   . انددهگزارش ش) (انحراف معیار 

دهـد  نشان مـی 5نتایج گزارش شده در جدول . آمده است5در جدول 
غربـی مقـدار   آذربایجـان -که به عنوان مثال در قیمت تفاضـلی تهـران  

و بـراي  m=4براي بعد محـاط کننـده   BDSآماره آزمون
باشـد  عنی دار مـی درصد م1بوده و در سطح احتمالی 21/11معادل با 

گـردد و  در نتیجه فرض توزیع معـین و مسـتقل در مشـاهدات رد مـی    
همـین  . شـود وجود رابطه غیرخطی در این سـري تفاضـلی تاییـد مـی    

مـرغ قابـل مشـاهده    هاي قیمت تفاضلی تخمنتیجه براي تمامی سري
، % 1در سـطوح BDSهـا، آزمـون  سريدر نهایت براي تمامی . است

است ولذا فرض صفر توزیع یکسـان و مسـتقل در   دارمعنی% 10و % 5
.گرددها تایید میمشاهدات رد شده و وجود رابطه غیرخطی در سري

LOPهاي ریشه واحد غیرخطی و نتایج آزمون

هاي خطی بودن، وجـود یـا عـدم    نتایج حاصل از آزمونبر اساس 
مورد بررسی از طریـق آزمـون ریشـه واحـد     هايدر سريLOPوجود 

مراحـل انجـام ایـن آزمـون طبـق فراینـد       . تعیین خواهد شدغیرخطی
مقادیر بحرانی مربـوط بـه   . صورت گرفته است2مطرح شده در شکل 

در مقالـه امنوئیلیـدس و   ) (Fو ) (tهـاي آزمـون   آماره
بـراي سـطوح متفـاوت دنبالـه احتمـاالتی و بـراي       ) 2012(فوسکیس

.ونه آمده استمختلف نمهاي اندازه

مرغهاي تفاضلی تخمبر روي قیمت) 8- 2با بعد محاط (BDSآماره آزمون -5جدول 
Table 5- Results of the BDS test (for m=2-8) on egg price differentials.

PAs-ZaPAs-ArPAs-AgPTe-ZaPTe-ArPTe-AgPTe-As

p-val.p-
val.p-val.p-val.p-val.p-val.p-val.ε

m
0.00010.850.00011.360.00015.170.0009.580.0009.780.00010.360.00010.222

0.00011.040.00011.290.00015.040.00010.210.00010.140.00010.710.00011.093

0.00011.020.00010.950.00014.860.00010.270.00010.310.00011.210.00010.954

0.000110.00010.660.00014.470.00010.330.00010.290.00011.330.00010.715

0.00010.890.00010.420.00014.060.00010.480.00010.240.00011.150.00010.276

0.00010.90.00010.310.00013.630.00010.520.00010.040.00010.870.00010.097

0.00011.020.00010.180.00013.30.00010.500.0009.780.00010.590.0009.878

:Sourceهاي تحقیق                                                                                                                    یافته: ماخذ Research findings
1

1- Autoregressive integrated moving average

m
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بـا  . دهـد را ارائـه مـی  LOPهاي نتایج حاصل از آزمون6جدول 
فرض صـفر  هادر تمامی سري6توجه به نتایج گزارش شده در جدول 

ریشه واحد غیرخطی در اولین گـام از فراینـد آزمـون در سـطح معنـی      
مـرغ تخـم اضـلی به عنوان مثال براي قیمت تف. درصد رد شد1داري 
اسـت  -17/13معادل با غربی مقدار آماره آزمون آذربایجان-تهران

-47/3درصـد یعنـی   1که در مقایسه با مقـدار بحرانـی آن در سـطح    
بـر روي  در مرحله بعد آزمـون  . فرض صفر وجود ریشه واحد رد شد

ر ایـن آمـاره نیـز بـراي     انجام شد، مقدا) 9(پارامتر عرض از مبدا مدل 
غربـی،  آذربایجـان -شـرقی، تهـران  آذربایجان-هاي تهرانجفت استان

-شـرقی غربـی، آذربایجـان  آذربایجان-شرقیزنجان، آذربایجان-تهران
، -99/0زنجان بـه ترتیـب برابـر اسـت بـا      -شرقیاردبیل و آذربایجان

که فرض صفر بـراي تمـامی   -02/1، و -56/0، 58/0، -32/2، 72/0

قوي بین LOPدرصد رد نشده و وجود 1هاي تفاضلی در سطح تقیم
براي . مرغ تایید گردیدهاي مورد بحث براي محصول تخمجفت استان

است که از -91/1اردبیل نیز مقدار این آماره برابر با -دو استان تهران
LOPدرصـد معنـی دار بـوده و برقـراري     10لحاظ آمـاري در سـطح   

در نتیجـه زمـانی کـه اسـتان     . گرددتایید میضعیف بین این دو استان
شـود بـراي محصـول    تهران به عنوان بازار مرکزي در نظر گرفته مـی 

-آذربایجـان -شرقی، تهرانآذربایجان-هاي تهرانمرغ بین استانتخم
اردبیـل  -قوي و بـراي دو اسـتان تهـران   LOPزنجان -غربی و تهران

LOPشـرقی  آذربایجانهمچنین زمانی که استان. برقرار استضعیف
غرب کشور انتخاب گردد هاي شمالبه عنوان بازار مرکزي براي استان

-شـرقی غربـی، آذربایجـان  آذربایجان-شرقیهاي آذربایجانبین استان
.باشدقوي برقرار میLOPزنجان -شرقیاردبیل و آذربایجان

ظرهاي مورد نمرغ در استانبراي محصول تخمLOPنتایج آزمون -6جدول 
Table 6- Result of LOP tests on Egg price differentials

نتایج
Conclusion

tآماره
t statistic

tµآماره 

tµ-statistic
L

سري قیمت تفاضلی
Differentials price  Series

تهران: بازار مرکزي
Benchmark Market: Tehran

Strong LOP-0.99-14.08***5
شرقیذربایجانآ

East Azerbaijan

Strong LOP0.72-13.17***4غربیذربایجان
West Azerbaijan

Weak  LOP
-1.91*-10.46***6

اردبیل
Ardebil

Strong LOP
-2.32-12.66***5

زنجان
Zanjan

شرقیاذربایجان: بازار مرکزي
Benchmark Market: East Azerbaijan

Strong LOP0.58-8.64***7
غربیذربایجان

West Azerbaijan

Strong LOP-0.56-11.77***8
اردبیل
Ardebil

Strong LOP-1.02-14.39***3
زنجان
Zanjan

and ,∗∗,∗∗∗%.10و % 5، % 1داري در سطح به ترتیب معنی* و ** ، ***  ∗statistically significant at the 1%, 5%, and 10% level, respectively

.Source: Author’s estimateهاي تحقیق                                                                           یافته: ماخذ

گیرينتیجه
هـاي مکـانی   در این پژوهش با توجه به این نکته که روابط قیمت

ي مبـادالتی  هـا ونقـل و سـایر هزینـه   هاي حمـل به دلیل وجود هزینه

در) LOP(واحـد ممکن است غیرخطی باشند، برقراري قـانون قیمـت   
شرقی، هاي منتخب شامل بر پنج استان آذربایجانمرغ استانبازار تخم
غربی، اردبیل، تهران و زنجان تحت روابـط غیرخطـی مـورد    آذربایجان
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مطـابق نتـایج بدسـت آمـده     . بررسی و تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت   
مـرغ بخـوبی پیوسـته هسـتند و     براي محصول تخـم کور بازارهاي مذ

LOPهاي بازار برقرار است با این توضیح که بجـز دو  در تمامی جفت
قوي برقرار اسـت و بـین   LOPها اردبیل در بقیه استان-استان تهران

.باشدمیضعیف برقرارLOPدو استان تهران و اردبیل 
بـا  و هـاي  است سري قیمتقوي برقرارLOPزمانیکه 

باشـد درصـورتیکه هنگـام    همجمع میبردار همجمعی 
ســري قیمــت بــا بــردار همجمعــی     ضــعیف دوLOPي برقــرار

و قـوي LOPحالـت  در هـر دو  . همجمع هستند
LOPها از یک بازار مکانی به ضعیف در بلندمدت، انتقال کامل شوك

قـوي یعنـی اینکـه    LOPدر واقع وجـود  . گیردها صورت میسایر بازار
مرغ در دو بازار مختلف تقریبـا برابراسـت و حرکـت بـاهم     قیمت تخم

به عبارت دیگر اکثر تغییراتی کـه  . ها در این دو بازار کامل استقیمت
مـرغ در اسـتان   ها اتفاق بیافتد وضعیت بازار تخمدر بازار یکی از استان

مـرغ بـه   در خصـوص بـازار تخـم   . ر قرار خواهـد داد دیگر را تحت تاثی
قوي بین دو استان نظیر استان تهـران  LOPعنوان مثال در حالتی که 

مرغ استان غربی برقرار است اکثر تغییراتی که در بازار تخمو آذربایجان
غربـی را  مـرغ اسـتان آذربایجـان   تهران اتفاق بیافتد وضعیت بازار تخم

-مرغ استاناین شرایط براي بازارهاي تخم. دادتحت تاثیر قرار خواهد 
-شــرقیزنجان،آذربایجــان-شــرقی، تهــرانآذربایجــان-هــاي تهــران

زنجان که -شرقیاردبیل و آذربایجان-شرقیغربی،آذربایجانآذربایجان
LOP امـا در  . باشـد قوي بین آنها وجود دارد نیز به همین صورت مـی

هـاي دو  ی بین قیمـت ضعیف عموما یک رابطه نسبLOPحالت وجود 
مرغ در آنهـا بـه دالیلـی مثـل     استان حاکم است و سطوح قیمت تخم

هـاي  هـاي مبادلـه و یـا تفـاوت    و نقل و سـایر هزینـه  هاي حملهزینه
مـرغ بـین دو اسـتان    این وضعیت در بازار تخـم . کیفیتی متفاوت است

باشـد قابـل   ضعیف در آنها برقرار میLOPغربی که آذربایجان-تهران
ونقـل و یـا   هاي مبادلـه و حمـل  به این معنی که هزینه. اهده استمش

مـرغ بـین هـر دو جفـت     هاي نسبی تخمهاي کیفیتی در قیمتتفاوت
LOPقـوي و  LOPحالـت  در هـر دو  . استان مـذکور اثرگـذار اسـت   

ها از یک بازار مکانی بـه سـایر   ضعیف در بلندمدت، انتقال کامل شوك
نتایج این است که اگر در بلندمـدت در  مفهوم. گیردبازارها صورت می
درصد تغییـر  1مرغ فروشی هر یک از بازارهاي تخمقیمت روزانه خرده

فروشـی سـایر   درصد تغییـر در قیمـت روزانـه خـرده    1رخ دهد موجب 
.بازارها خواهد شد

هـاي  ي اسـتان بـرا LOPبطور کلی نتایج بدست آمـده از آزمـون  
کامل مکانی بین هـرپنج اسـتان   دهد پیوستگی مورد بررسی نشان می

هـاي  به ایـن مفهـوم کـه فعالیـت    . مرغ وجود داردبراي محصول تخم

کند و کارایی هاي موجود استفاده میآربیتراژ بطور سودآوري از فرصت
لذا هرگونه مداخلـه یـا شکسـت بـازار در     . دهداقتصادي را افزایش می

هاي دیگـر را  انها، وضعیت عرضه و تقاضاي بازار استهریک از استان
در نتیجـه بـا در نظـر گـرفتن ایـن کـه بـازار        . دهدتحت تاثیر قرار می

مرغ در بین پنج استان مورد مطالعه پیوسته بوده و قانون محصول تخم
ها به عنـوان یـک بـازار    قیمت واحد نیز در آن جاري است، این استان

. دارنـد تلقی گردیده و بازارها از لحاظ کارایی در سـطح مطلـوبی قـرار    
ها اجـرا کنـد   بنابراین دولت هرگونه سیاستی را در هریک از این استان

هاي دیگـر نیـز منتقـل شـده و     طور کامل به استانآثار این سیاست به
ها را تحت تاثیر قـرار  رفاه تولید کنندگان و مصرف کنندگان این استان

ه کلی ریزان یک نگاگردد سیاستگذاران و برنامهلذا توصیه می. دهدمی
به قضیه داشته باشند و با توجه به پیوستگی بازارها و انتقاالت قیمتـی  

.اي اتخاذ نمایندبین این بازارها برنامه خود را به صورت منطقه
-هاي شـمال گردد که در استانمالحظه میLOPبراساس آزمون

غرب کشور عموما قانون قیمت واحد قوي حـاکم اسـت کـه نشـان از     
این امر نشان از سیستم بـازار آزاد  . ها داردن این استانپیوستگی باال بی

به هر میـزان کـه   . باشدها میمرغ در این استانحاکم بر محصول تخم
تـر خواهنـد بـود و هـر چـه      سیستم بازار آزادتر باشـد، بازارهـا پیوسـته   

کننـدگان  پیوستگی بازارها باالتر باشد به نفع تولیدکننـدگان و مصـرف  
ین ترتیب که هرچه بازارها آزادتر و پیوسـته تـر باشـند    به ا. خواهد بود

هـاي بازاریـابی منتقـل    هاي قیمتی صحیحی از طریـق کانـال  عالمت
خواهد شد و درنتیجه تولیدکنندگان طبق مزایایی که از شرایط رقـابتی  

البته قابـل ذکـر   . آورند تخصص بیشتري خواهند یافتخود بدست می
-ها و اتحادیه مرغداريتعاونیزاري است بعضا به خاطر وجود قدرت با

هـا و وجـود   امکـان تشـکیل کـارتر جهـت یکسـان سـازي قیمـت       ها
پیوستگی کاذب در بازار وجود دارد که این مسـئله نیـاز بـه تحقیـق و     

در بازارهایی که پیوستگی باالیی باهم دارنـد  . باشدتر میبررسی دقیق
ود دارد در نتیجـه  ها در بلندمدت وجوابستگی زیادي در تغییرات قیمت

هـاي تثبیـت   هاي خود را از طریق فعالیتتواند وسعت دخالتدولت می
هـاي بخـش   همچنـین از طریـق تشـویق بنگـاه    . قیمت محدودتر کند

توانـد بـدون   هاي تجـاري، دولـت مـی   خصوصی در شرکت در فعالیت
اي صرف هزینه زیاد، به امنیت غذایی و ثبات اجتماعی قابـل مالحظـه  

مرغ در در نهایت نتیجه گیري کلی این است که بازار تخم.بدست یابد
غربی، اردبیل، تهـران و زنجـان   شرقی، آذربایجانهاي آذربایجاناستان

-گذاران مربوطه توصـیه مـی  لذا به مدیران و سیاستباشدمییکپارچه 
گـذاري و مـدیریت بـازار ایـن     هـاي قیمـت  شود که در اتخاذ سیاسـت 

.جانب احتیاط بیشتري را رعایت نمایندها محصول در این استان
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