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پژوهش خود در نيجريه به بررسي همگرايي قيمتي انواع 
 پردازد. نتايج شواهدي از وجود يكپارچگي ماهيان دريايي مي

دهد. نتايج بازار انواع ماهيان دريايي در نيجريه را ارائه مي
آزمون تصحيح خطاي برداري نيز بيانگر سرعت اندك تعديل 

مدت در بازار ي قيمتي ايجادشده در كوتاهها شوكبلندمدت 
 انواع ماهيان دريايي است.

Asche et al )2011 به بررسي همگرايي بازار انواع (
پردازد. در اين تحقيق با استفاده از  ميگوي امريكا مي

داري مبني بر وجود انباشتگي، شواهد معني هاي هم آزمون
همگرايي بازار ميگو مشاهده شد، لذا پيشنهاد شد قانون 

 & Rafieeقيمت واحد در صنعت ميگو در نظر گرفته شود. 

Darbandi )2011 نيز به بررسي كارايي قيمتي و همگرايي (
فروشي پرداختند. و عمده فروشي خردهها در سطوح قيمت

نتايج شواهدي از همگرايي قيمتي در بازار انار در سطوح 
 .Moghadasi et alشده را نشان داد. همچنين  بيان

واحد در بازار محصوالت  يها متيبه بررسي قانون ق) 2011(
ماهيانه قيمت سه  يها كشاورزي ايران با استفاده از داده

 87-70 ةجو، برنج و پنبه در دور لمحصول مهم كشور شام
 نتايج ترينبا استفاده از الگوهاي تصحيح خطا پرداختند. مهم

 هايقيمت ميان  بلندمدت   ارتباط وجود مؤيد اين بررسي،

  ارتباط اين كهحالي  در  بوده؛  و برنج جو جهاني و داخلي
  است. نشده تأييد پنبه محصول  بازار  در

با توجه به اهميت بحث يكپارچگي بازار و محدود بودن 
در مورد  ژهيو بههاي جامع در اين زمينه در كشور و  بررسي

بازار انواع ماهيان استخواني دريايي، تحقيق حاضر به 
) و يكپارچگي بازار و آزمون قانون قيمت SIهمگرايي مكاني (

هاي ان) در بازار انواع ماهيان استخواني در استLOPواحد (
  پردازد. گيالن و مازندران مي

  
  هامواد و روش

 بحث نياي مكان بعد از بازار ساختاري متيقيي كارا بحث در
 دو در سود اختالف بازار، ييكارا ساختار در كه است مطرح
 ونقل، حمل ةنيهز جمله از هانهيهزي تمام كسر از پس بازار
  ).Nardella, 2005(بود خواهد صفر برابر بلندمدت در

)1(       0 ijjiij CPP               
 j و i ،مختلفي مكاني بازارها در متيق jP و iP آن در كه 

 نيب حملي هانهيهز ijC نيهمچن. بازارندي كل ساختار در
   صفر سود ازي انحراف هر جهينت در. است j و i ةيناح دو
)ij (در را بازار ساختاريي كارا شرط بلندمدت، در 

 بازار ساختاربنابراين . كرد خواهد نقض مختلفي ها مكان
 نشدهها  واسطه بينصي اضاف سود كه بود خواهد كاراي زمان
ي برقرار انگريب نيز مورد نيا). Nardella, 2005( باشد
 در جهينت در و بودهي مكان مختلف بازار دو دري رقابت طيشرا
يي همگرا لذا است، كساني بلندمدت در هامتيقي رقابت بازار

 دو دري رقابت طيشرا ةدهند نشان مختلف بازار دو دري متيق
  .بود خواهد بازار ساختاريي كارا شرطي برقرار و بازار

 مكاني، بازارهاي در يياكار معيارهاي نيبهتر از يكي
 رفتار با تنگاتنگي و نزديك ارتباط كه است بازار پيوستگي

 آن بيانگريي همگرا نيا. دارد مختلف بازارهاي در ها متيق
ي مكاني بازارها درمحصوالت يكسان،  متيق كه است

 كساني بلندمدت در) النيگ و مازندران استان( مختلف
 به ،هاي رقابتيبازار به دنيرس به منظور .ريخ اي بود خواهد

 واحد متيق قانون ،پيوستگي بازارهاي مكاني قانون نيا
)LOP (هاي متعددي براي  تاكنون روش .شوديم گفته

آزمون همگرايي پيشنهاد شده كه پس از روش انگل گرنجر، 
) و 1990روش جوهانسون و جوسيليوس ( آنها نيتر معروف

جوهانسون مبتني  بررسي الگوهاي تصحيح خطاست. روش
مشخصة آن است اما  يها بين رتبة ماتريس و ريشهبر رابطة 

فولر به  -به طور ساده اين روش، نوعي تعميم آزمون ديكي
در  ).Nielsen et al., 2008خواهد بود (متغيره حالت چند
مقدار  tpمتغير قيمت  پاياييبررسي  يمتغيره برا حالت تك

شود. در صورتي كه اگر  آزمون مي ضريب
ر داراي ريشة واحد باشد، سري مورد نظ 

  و در غير اين صورت سري مزبور ناپاياست.

)2(  t 1 t 1 t

t 1 t 1 t

p α p ε

Δp (α I)p ε
-

-

= +

= - +
  

متغير تعميم  nفولر به حالت   -حال اگر آزمون ديكي
برداري تعريف   ) با يك الگوي خودتوضيح3داده شود، روابط (

  شود. مي

     )3(       
t1tt

t1t1t

t1t1t

uπPP

uI)P(AΔP

uPAP












  

  هاي انواع ماهي واز مجموعة قيمتبرداري  كه در آن 
برابر تعداد بردارهاي همگرايي است. بنابراين در روش 
جوهانسون براي تعيين تعداد روابط بلندمدت، ابتدا مقادير 

شود و بردارهاي مشخصة مرتبط  براورد مي ويژة ماتريس 
آيد. به ازاي هر ريشة مشخصة با هر يك به دست مي
وجود دارد كه همان بردار داراي  غيرصفر يك بردار مشخصه

I)(α i 

0I)(α i 

tPπ

π
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روابط بلندمدت است. بنابراين براي تعيين تعداد روابط 
 هاي مشخصة ماتريسبلندمدت، فرضية صفر بودن ريشه

هاي شود. براي بررسي فرض صفر بودن ريشهآزمون مي
 2و حداكثر مقدار ويژه 1هاي آزمون اثر مشخصه از آماره

). در آزمون مرتبة Nielsen et al., 2008شود (استفاده مي
همگرايي و همچنين در براورد الگوي تصحيح خطاي برداري 
چگونگي در نظر گرفتن روند و عرض از مبدأ حائز اهميت 
است. به طور كلي پنج حالت براي وجود روند و عرض از 

و بلندمدت وجود دارد كه انتخاب  مدت مبدأ در روابط كوتاه
هاي زماني خواهد يت سريبين اين پنج روش بر اساس ماه

متغيرهاي مورد  ). چنانچهPesaran & Shin, 1999بود (
باشند و با توجه به آزمون  I(1)از درجة يك  3استفاده، پايا

جوهانسون و جوسيليوس، رابطة همگرايي تأييد شود، 
توان از الگوهاي تصحيح خطاي برداري استفاده كرد  مي

)Nielsen et al., 2008زايي  گو، فرض بر درون). در اين ال
همة متغيرهاي قيمتي الگوست. رابطة تصحيح خطاي 

 به صورت زير نوشت توان برداري مربوط به دو متغير را مي
)Lutkepohl & Reimers, 1992:(  

     )4(       t1t11tt uΔPΓPβαΔP        

ماتريس ضرايب تعديل روابط  به طوري كه 

 مدت به بلندمدت، ماتريس   كوتاه

دهندة بردار همگرا و ماتريس  نشان









1,221,21

1,121,11

1        

      


  

مدت بين متغيرهاست. با باز كردن جمالت  ضرايب كوتاه
به سمت راست معادله  و انتقال متغير  4تفاضلي رابطة 

آيد كه  به دست مي 5و فاكتورگيري از آن در نهايت رابطة 
  است: VARيك الگوي 

)5(

t2t11t1mt

t1t2t1t11tt

t2t1t11t1tt

uPΓ)PβαΓ(IP

uP)P(PΓPβαP

u)P(PΓPβαPP











   

بنابراين الگوي تصحيح خطاي برداري با يك وقفه در 

                                                                                       
1 . Trace 
2 . Maximum Eigenvalue 
3 . Stationary 

با يك وقفه بيشتر در  VARها، معادل يك الگوي  تفاضل
به بيش از دو  توان يمسطح متغيرها خواهد بود. روابط باال را 

متغير و بيش از دو وقفه تعميم داد. در واقع الگوي تصحيح 
خطاي برداري عموماً در قالب يك الگوي خودتوضيح 

داراي  VAR. اگر يك سيستم شود يم) ارائه VARبرداري(
m زاي انباشته از مرتبة يك  متغير درون I(1) باP  وقفه در

  ود:قالب ماتريسي به صورت زير در نظر گرفته ش
    )6      (

t 0 1 t 1 2 t 2 p t p tP A A P A P ... A P ε- - -= + + + + +  
  در اين صورت:

   )7(      )A...AA(Iπ p21     

   )8 (t t 1 1 t 1 2 t 2

p -1 t p 1 t

Δ P π P Γ Δ P Γ Δ P .. .

Γ Δ P u
- - -

- +

= + +

+
    

را نيز در نظر گرفت كه  توان در رابطة باال مي
ماتريس  ماتريس بردارهاي روابط بلندمدت و  در آن 

 يتدر نهامدت به بلندمدت است.  ضرايب تعديل روابط كوتاه
با توجه به ميزان ضريب براوردشدة تصحيح خطا، اثر 

ي مختلف ناگهاني بر قيمت انواع ماهي در سطوح ها شوك
اساس به منظور انجام  نيا برمختلف تفسير خواهد شد. 

سفيد،  هاي هاي ماهيانة انوع ماهيپژوهش حاضر، قيمت
هاي كپور و كفال در دو استان گيالن و مازندران طي سال

 Iran Fisheries Organizationاز منبع   1380-89
) استخراج شد. همچنين به منظور براورد و تحليل 2011(

  استفاده شد. Eviews7افزاري نتايج از بستة نرم
  

  نتايج و بحث
شود. با ابتدا به پايايي متغيرهاي مورد بررسي پرداخته مي

يي، هاي مختلف پايابا انجام آزمون 1توجه به جدول 
شود كه تمامي متغيرهاي مورد بررسي پس از  مشخص مي

گيري در سطح يك درصد پايا هستند. شايان يك بار تفاضل
، نبود ريشة واحد KPSSذكر است كه فرضية صفر آزمون 

است، لذا اين آزمون نيز نتايج دو آزمون ديگر را تأييد خواهد 
  كرد. 

π











2

1






 1β1,β 

1tP 

βαπ 
β
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  گيرييافته براي بررسي پايايي متغيرها با يك بار تفاضل فولر تعميم -نتايج آزمون ديكي   .1جدول 

يافتهفولر تعميم-ديكي  متغيرها
)ADF( 

  فيليپس پرون
)PP(  

اسميت و  -فيليپس-كويتوفسكي
  )KPSS( شين

 -157/11 *مازندران -قيمت ماهي سفيد 
)046/4-( 

656/12-  
)037/4-(  

054/0 

)216/0( 

 -944/13 *گيالن -قيمت ماهي سفيد 

)046/4-( 

164/14- 

)037/4-( 

037/0 

)216/0( 

 -462/14  *مازندران -قيمت ماهي كپور 

)037/4-( 

374/15- 

)037/4-( 

099/0 

)216/0( 

 *گيالن -قيمت ماهي كپور 
928/10- 

)037/4-( 

958/12- 

)037/4-( 

105/0 

)216/0( 

 **مازندران -قيمت ماهي كفال
061/5- 

)046/4-( 
030/9- 

)486/3-( 

098/0 

)74/0( 

 **گيالن -قيمت ماهي كفال 
360/9- 

)046/4-( 
402/11- 

)486/3-(  
067/0 

)74/0(  
  تحقيقهاي مأخذ: يافته

و بدون أ و **  بيانگر با در نظر گرفتن عرض از مبدأروند و عرض از مبددر نظر گرفتن  هاي ماهيانه * بيانگر حالت باتوجه به ماهيت داده با
  است. روند

 براييافته در ماهي سفيد و كپور  فولر تعميم -هاي بحراني در سطح يك درصد هستند. مقادير بحراني آزمون ديكياعداد داخل پرانتز آماره

يل اينكهاند. همچنين به دلماه وقفة بهينه (يك سال) و ماهي كپور در حالت بدون وقفه گزارش شده 12در حالت  همبستگيخود مشكل رفع
نيز براي آن، KPSSو  PPسري زماني مربوط به ماهي كفال با در نظر گرفتن عرض از مبدأ و بدون روند براورد شده، مقادير بحراني آزمون 

  نسبت به دو نوع ديگر ماهي متفاوت خواهد بود.
 

پس از اطمينان از درجة پايايي متغيرها، به منظور 
بررسي يكپارچگي بازار و همگرايي مكاني و آزمون قانون 

جوسيليوس در  -قيمت واحد، الزم است الگوهاي جوهانسون
هاي  بايست وقفه مورد آن براورد شود. به اين منظور ابتدا مي

مدت و  بهينه و وجود روند و عرض از مبدأ در روابط كوتاه
هينه هاي ب بلندمدت مشخص شود. براي تعيين تعداد وقفه

شود.  برازش) VARنخست بايد الگوي خودتوضيح برداري (
هاي بهينه از آن استخراج اين الگو، وقفه برازشپس از 

هاي شود. با توجه به اينكه معيار شوارتز تعداد وقفه مي
گيرد، به افزايش درجه آزادي الگو كمتري را در نظر مي

 2ل منجر خواهد شد. بر اساس اين معيار با توجه به جدو
براي بازار ماهي سفيد و كفال وقفة دوم و براي بازار ماهي 

شود. براي آزمون كپور، يك وقفه در نظر گرفته مي
جوسيليوس طول وقفه بايد يكي كمتر از طول  -جوهانسون

باشد. بنابراين آزمون جوهانسون با  VARوقفه در الگوي 
ه يك وقفة زماني براي بازار ماهيان سفيد، كفال و كپور ب

  منظور بررسي روابط بلندمدت استفاده خواهد شد.

جوسيليوس،  -نتايج آزمون همگرايي به روش جوهانسون
دهد كه متغيرهاي قيمت انواع بازار ماهي در دو نشان مي

هاي مختلف داراي ارتباط استان مازندران و گيالن در حالت
بلندمدت هستند. بر اساس آنچه در روش تحقيق به آن 

هاي قيمت ماهيانة ماهي سفيد و ماهيت دادهاشاره شد، 
هاي كپور منطبق با حالت چهارم اين آزمون و ماهيت داده

همان گونه كه در انتخاب نوع -قيمت ماهيانة ماهي كفال 
منطبق با حالت  -هم اشاره شد 1آزمون پايايي در جدول 

دوم است. هر چند كه در تمامي حاالت وجود حداقل يك 
). بر اساس هر دو 3ورد تأييد است (جدول رابطة بلندمدت م

آمارة اثر و حداكثر مقدار ويژه، يك رابطة بلندمدت در الگو 
انباشتگي در جدول  شود. نتايج تفصيلي آزمون هم تأييد مي

آورده شده است. با توجه به اينكه مقادير آمارة اثر و  4
حداكثر مقدار ويژه در حالت اول از مقادير بحراني خود 

است، در اين حالت وجود يك رابطة بلندمدت در  بيشتر
درصد در بازار هر سه نوع ماهي در دو  5سطح احتمال 

  شود. استان مازندران و گيالن تأييد مي



363      ... هاي 

 وند درجه دوم

  عرض از مبدأ

 با روند

2 

2 

2 

2 

2 

2 

-يالن در سال

ده و همزمان 
ي كه در مورد

رقرار است، لذا 
يد و كفال در 
د. در مجموع 
ازارهاي رقيب 

ه ي و آزمون قيمت

  واع ماهي
رو ند خطي

با رض از مبدأ
 با روند

*1 

*1 

*1 

*1 

2 

2 

پور در استان گي
ندران صيد شد
 است؛ در حالي
س اين ارتباط بر
زار ماهيان سفي
ي خواهند بود

تري در باكننده

يكپارچگي مكاني

  )SCين (

  ر ماهي كفال

021/42  
282/40  

*248/40  
318/40  
369/40  
471/40  
559/40  
471/40  
332/40  
464/40  
552/40  
621/40  
567/40  

انوبازار  در دمدت
رون  خطي

با عر  از مبدأ
ب  روند

1 

1 

1 

1 

2 

2 

   ماهي

ست كه ماهي كپ
ش از استان ماز
تري نيز داشته

كفال عكسيد و 
 در گيالن و با

تريي با ثبات
كتر نقش تعيين

 

مكاران: بررسي ي

آمارة شوارتز بيزي

بازار  ي كپور

41 
/38 

38 *

38 
38 
38 
38 
39 
39 
39 
39 
39 
39 

 

بلند روابط تعداد ن
روند وند

با عرض  مبدأ
بدونوند

1

1

1

1

2

2

يانة قيمتي انواع

ين روابط آن اس
هاي اخير بيش
وسان صيد كمت
ازار ماهيان سفي
ازار ماهي كپور
مازندران بازارها

تثباتازارهاي با
 خواهند داشت.

رفيعي و هم

 بهينه بر اساس آ

بازار ماهي  د

640/
*318/

465/8
531/8
660/8
703/8
860/8
010/9
114/9
202/9
346/9
369/9
519/9
     * وقفة بهينه

تعيين براي سون
بدون رو

با عرض از ت
بدون رو

1 

1 

1 

1 

*1 

*1

هاي ماهيت سري

هاي
مارة
اهي
يد و
اهي
ستان
دران
جيه

اي
ه
نو
با
با
ما
با
خ

  

. انتخاب وقفة2

بازار ماهي سفيد

769/41 
009/40 

*934/39 
093/40 
194/40 
332/40 
467/40 
619/40 
673/40 
742/40 
838/40 
704/40 
513/40 

اي تحقيق        

جوهانس همگرايي
بدون روند

بدون جزء ثابت
بدون روند

1 

1 

1 

1 

1 

1 

براساس ماهيتون

 و براورد الگوه
ر با تأكيد بر آم
ييرات قيمت ما
يمت ماهي سفي
 اما در مورد ما
ت ماهي در اس
در استان مازند
ده به منظور توج

جدول

  وقفه

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

همأخذ: يافته      

آزمون . نتايج3 
 ها وند داده

 ت آزمون

  )Traceر (

  مقدار ويژه
Max-( 

  )Traceر (

  مقدار ويژه
Max-( 

  )Traceر (

  مقدار ويژه
Max-( 

انتخاب نوع آزمو

زمون همگرايي
ليت گرنجرون ع

ان داد كه تغي
ن از تغييرات قي

پذيرد  تأثير مي
 تغييرات قيمت
 ماهي كپور د

كنند اليل تعيين

                         

جدول
نوع رو

حالت  

آمارة اثر

حداكثر
)x-E

آمارة اثر

حداكثر
)x-E

آمارة اثر

حداكثر
)x-E

اهاي تحقيق      *

ه بر مبناي آز
ي برداري، آزمو
 شد. نتايج نشا
 در استان گيالن
ستان مازندران ت

شود كهده مي
متتغييرات قي

ست. يكي از دال

                   

  

نوع ماهي

ماهي سغيد
  

ماهي كپور
  

ماهي كفال
  

ه مأخذ: يافته

در ادامه
خودتوضيحي
والد براورد
سفيد كفال
كفال در اس
كپور مشاهد
گيالن بر ت
تأثيرگذار اس
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   جوهانسون همگرايي مرتبة تعيين آزمون. 4 جدول

 سطح احتمال مقدار بحراني اثر ةآمار مقدار ويژه فرض صفر  هاي براورديآماره  نوع ماهي

ت چهارم
ماهي سفيد در حال

  

  )Traceآمارة اثر (
 000/0 872/25 680/52 360/0* نبود رابطة بلندمدت

 238/0 518/12 173/8 067/0 حداكثر يك رابطة بلندمدت

 )Max-E( حداكثر مقدار ويژه
 000/0 387/19 680/52 360/0* نبود رابطة بلندمدت

 238/0 518/12 173/8 067/0 حداكثر يك رابطة بلندمدت

ت چهارم
ماهي كپور در حال

  

  )Traceآمارة اثر (
 000/0 872/25 112/42 265/0* نبود رابطة بلندمدت

 542/0 518/12 385/5 044/0 حداكثر يك رابطة بلندمدت

 )Max-Eحداكثر مقدار ويژه (
 000/0 387/19 726/36 265/0* نبود رابطة بلندمدت

 542/0 518/12 385/5 044/0 حداكثر يك رابطة بلندمدت

ت دوم
ماهي كفال در حال

 

 000/0 262/20 669/42 253/0* نبود رابطة بلندمدت  )Traceآمارة اثر (

 0733/0 164/9 284/8 067/0 حداكثر يك رابطة بلندمدت  

 000/0 387/19 384/34 253/0* نبود رابطة بلندمدت )Max-E( حداكثر مقدار ويژه

 0733/0 164/9 284/8 067/0 حداكثر يك رابطة بلندمدت  

  درصد 5دار در سطح هاي تحقيق      * معنيمأخذ: يافته

 . آزمون عليت گرنجر بر مبناي آمارة والد 5جدول

  دارياحتمال معني  آمارة كاي دو صفرفرضية
  890/0  019/0 تغييرات قيمت ماهي در استان گيالن علت تغييرات قيمت ماهي سفيد در استان مازندران نيست.
  017/0  672/5 تغييرات قيمت ماهي در استان مازندران علت تغييرات قيمت ماهي سفيد در استان گيالن نيست.

  000/0  119/26  گيالن علت تغييرات قيمت ماهي كپور در استان مازندران نيست.تغييرات قيمت ماهي در استان 
  682/0  168/0  تغييرات قيمت ماهي در استان مازندران علت تغييرات قيمت ماهي كپور در استان گيالن نيست.
  349/0  106/2 تغييرات قيمت ماهي در استان گيالن علت تغييرات قيمت ماهي كفال در استان مازندران نيست.
  057/0  734/5 تغييرات قيمت ماهي در استان مازندران علت تغييرات قيمت ماهي كفال در استان گيالن نيست.

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
  

شده بلندمدت نيز بيانگر آن است كه  براورد ضرايب نرمال
سفيد در استان ريالي) قيمت ماهي  10با افزايش يك ريالي (

 722/0مازندران، قيمت ماهي سفيد در استان گيالن به اندازة 
ريال) افزايش خواهد يافت. اين رابطه در سطح  22/7ريال (

دار است.  با ضرب نسبت ميانگين قيمت يك درصد معني
ماهي سفيد دو استان در اين ضريب، ميزان كشش در 

زايش يك درصدي براورد خواهد شد، لذا با اف 743/0ميانگين 
قيمت ماهي سفيد در استان مازندران، قيمت ماهي سفيد در 

درصد افزايش خواهد يافت.  743/0استان گيالن به اندازة 
همچنين ضريب تصحيح خطاي برداري در اين الگو در سطح 

درصدي  50دار بوده و بيانگر سرعت تعديل يك درصد معني
طوري كه اگر در مدت است؛ به  هاي ايجادشده در كوتاهشوك
مدت شوك ناگهاني به قيمت ماهي سفيد وارد شود،  كوتاه

حدود دو دوره طول خواهد كشيد تا اثر اين شوك تعديل 
شود. در مورد بازار ماهي كپور نيز با توجه به براورد ضرايب 

ريالي) قيمت ماهي كپور  10شده، با افزايش يك ريالي ( نرمال
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ن ماهي در استان مازندران در استان گيالن، قيمت بازار اي
ريال) افزايش خواهد يافت كه در سطح  62/11ريال ( 162/1

دار است. مانند بازار ماهي سفيد، چنانچه يك درصد معني
كشش در ميانگين براي بازار ماهي كفال نيز براورد شود، 

درصد خواهد بود، لذا  277/1ميزان كشش براوردي معادل 
افزايش يك درصدي قيمت ماهي دهد كه  اين نتيجه نشان مي

درصدي ماهي كپور  277/1كپور در استان گيالن، به افزايش 
در استان مازندران منجر خواهد شد. ضريب تصحيح خطا نيز 

مدت ناگهاني در بازار  آن است كه با بروز شوك كوتاه انگريب
درصد اين شوك (مانند بازار  50ماهي كپور، در هر دوره 

شود. اين رابطه نيز در سطح يك يماهي سفيد) تعديل م
دار است، لذا در اين بازار نيز به منظور تعديل درصد معني

  كامل آثار شوك، دو دوره زمان نياز است.
در نهايت در بازار ماهي كفال نيز نتايج بيانگر آن است  

ريال) افزيش قيمت اين ماهي در استان  10كه يك ريال (
ريال) در قيمت  16/6ال (ري 616/0مازندران، به افزايش 

ماهي كفال در استان گيالن منجر خواهد شد. اين رابطه در 
دار است. براورد كشش در ميانگين در سطح يك درصد معني
دهد كه افزايش يك درصدي قيمت  اين بازار نيز نشان مي
درصدي قيمت ماهي كفال در  595/0ماهي كفال به افزايش 

يب تصحيح خطا نيز در استان گيالن خواهد انجاميد. ضر
بازار اين ماهي، حاكي از سرعت تعديل كمتر نسبت به بازار 

 5ساير انواع ماهيان استخواني است. اين ضريب نيز در سطح 
دهد كه چنانچه شوك  دار است و نشان ميدرصد معني
مدت به بازار ماهي كفال وارد شود، در هر دوره ناگهاني كوتاه

لذا براي تعديل كامل اثر  شود،درصد آن تعديل مي 44
دوره) زمان  27/2شوك در بلندمدت به بيش از دو دوره (

  احتياج خواهد بود.      

 شده بلندمدت و ضريب برداري تصحيح خطا . براورد ضرايب نرمال6جدول 

 t ةآمار  خطاي استاندارد  ضرايب متغيرها  انواع بازار ماهي و حالت براورد

  ماهي سفيد در حالت چهارم

 PFish( **722/0 0354/0 390/20قيمت ماهي در استان مازندران (

 T( **659/46 686/15 974/2متغير روند زماني (

 ---- --- C( 864/8470ضريب ثابت (

 -EC( **522/0- 160/0 256/3جزء تصحيح خطاي برداري (

  ماهي كپور در حالت چهارم

 PFish( **162/1 111/0 490/10در استان گيالن (قيمت ماهي

 T( 872/3 617/43 088/0متغير روند زماني (

 ---- --- C( 128/1501ضريب ثابت (

 -EC( **503/0- 094/0 342/5جزء تصحيح خطاي برداري (

  ماهي كفال در حالت دوم

 PFish( **616/0 036/0 041/17قيمت ماهي در استان مازندران (

 ---- --- C( 010/5018ضريب ثابت (

 -EC(  *443/0- 167/0 657/2جزء تصحيح خطاي برداري (

. در ماهي كفال چون حالت دوم الگوي تصحيح خطا براورد 1درصد   5و  1داري در سطوح هاي تحقيق  ** و * به ترتيب معنيمأخذ: يافته
  شده، شامل روند نيست.

  

انباشتگي،  بر اساس نتايج براورد آزمون همگرايي و هم
همچنين نتيجة براورد ضرايب تصحيح خطاي برداري، 
يكپارچگي بازار دو استان مازندران و گيالن و قانون قيمت 

) در اين دو بازار در مورد انواع بازار ماهي اثبات LOPواحد (
ران و ) در دو استان مازندSIشود، لذا همگرايي مكاني (مي

گيالن وجود دارد. با توجه به اثر قيمت ماهي سفيد و كفال 
در استان مازندران بر قيمت ماهي سفيد و كفال در استان 

ها در گيالن، سياستگذاري در استان مازندران و تغيير قيمت

اين استان بسيار حائز اهميت است و به دليل ارتباط 
بر قيمت در  بلندمدت آن با قيمت ماهي سفيد استان گيالن،

داري خواهد داشت. همچنين قيمت  اين استان نيز اثر معني
ماهي كپور در گيالن بر قيمت اين نوع ماهي در استان 

گذارد، لذا سياستگذاري و نوسانات قيمتي  مازندران تأثير مي
در بازار اين نوع ماهي در استان گيالن حائز اهميت است و 

  هد گذاشت. بر بازار استان مازندران تأثير خوا
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بيني مقدار تأثير متغيرهاي توان به پيشمي 7در جدول  
هاي بعدي قيمت قيمتي در يك استان در واريانس تغييرات دوره

در استان ديگر پرداخت. به طور مثال در مورد ماهي سفيد، 
ر در هاي ابتدايي، بيشترين تغييمطابق اين جدول طي دوره

واريانس قيمتي ماهي سفيد در استان گيالن، ناشي از خود اين 
متغير است و در مراحل بعدي سهم اثرگذاري متغير قيمت ماهي 
سفيد در استان مازندران بر واريانس قيمتي ماهي سفيد افزايش 

  يابد. بازار ساير انواع ماهي نيز تفسيري مشابه خواهد داشت. مي

  . نتايج حاصل از براورد تابع تجزية واريانس7جدول 

  دوره
  بازار ماهي كفال بازار ماهي كپور بازار ماهي سفيد

  استان مازندران  استان گيالن  استان گيالن استان مازندران استان مازندران  استان گيالن
1  100  0 100 0  100 0  
2  03432/98  96568/1 57892/99 42108/0  62844/98  37156/1  
3  83414/96  16586/3 77922/98 22078/1  89227/96  10773/3  
4  88120/95  11880/4 94013/97 05987/2  57119/95  42881/4  
5  18344/95  81656/4 21717/97 78283/2  77739/94  22261/5  
6  69551/94  30449/5 65462/96 34538/3  37596/94  62404/5  
7  36839/94  63161/5 24888/96 75112/3  20139/94  79861/5  
8  15240/94  84760/5 97620/95 02380/4  13586/94  86414/5  
9  00854/94  99146/5 80576/95 19424/4  11492/94  88508/5  
10  91041/93  08959/6 70717/95 29283/4  10948/94  89052/5  
11  84161/93  15839/6 65488/95 34512/4  10849/94  89151/5  
12  79224/93  20777/6 62986/95 37014/4  10845/94  89155/5  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته            
 

  گيري و پيشنهادهانتيجه
همان گونه كه در نتايج اين پژوهش مالحظه شد، بازارهاي 
مكاني استان مازندران و گيالن در مورد انواع ماهيان 

همگرا هستند و قانون قيمت استخواني (سفيد، كفال و كپور) 
صادق است اما بازار ماهيان استخواني  آنهاواحد در مورد 

سفيد و كفال، در استان مازندران به منزلة بازار مبدأ بر 
گذارد؛ اين در حالي است  هاي بازار استان گيالن اثر ميقيمت

درصد ماهي  30درصد ماهي سفيد و حدود  50كه بيش از 
كنترل نوسانات  كفال صيدشده در استان مازندران است، لذا

ظيم بازار در استان مازندران در مورد اين دو ماهي صيد و تن
  بسيار حائز اهميت خواهد بود. 

دهد كه  مي از طرفي دربارة بازار ماهي كپور، نتايج نشان
 80بازار استان گيالن مبدأ است؛ به طوري كه بيش از 

شود، لذا در مورد  درصد ماهي كپور در اين استان صيد مي
نوسانات صيد و قيمتي و همچنين  بازار اين ماهي نيز كنترل

تنظيم بازار در اين استان بسيار حائز اهميت خواهد بود. 
گذاري قيمت انواع براورد تابع واكنش آني نيز مؤيد اثر

ماهيان در بازار يك استان بر قيمت بازار استان ديگر است. 
با توجه به كاهش ذخاير ماهيان استخواني درياي خزر و به 

نوسانات قيمتي در بازار انواع ماهيان ن صيد و دنبال آن نوسا
استخواني، عالوه بر تالش به منظور احياي ذخاير درياي 

هاي نظارتي بر بازار بيش از پيش خزر، توجه به سياست
ضروري است و نقش مهمي در بهبود و ثبات بازارهاي همگرا 

با توجه به اثبات رابطة همگرايي قيمتي و ايفا خواهد كرد. 
ن بازارهاي مبدأ، الزم است سياستگذاران به اتخاذ تعيي

هاي مختلف قيمتي و غيرقيمتي در بازارهاي مبدأ سياست
ها توجه خاصي مبذول دارند زيرا در نهايت اثر اين سياست

  در بازارهاي متأثر از بازار مبدأ نيز نمايان خواهد شد.
همان گونه كه از نتايج اين تحقيق مشخص است، هر 

ن قيمت واحد در بازارهاي مكاني دو استان چند قانو
مازندران و گيالن مشاهده شده است اما انتقال اطالعات 
قيمتي و اثرگذاري قيمتي، بين بازارهاي مكاني متقابل 

مدت به ارتباط يكطرفة نيست و اين موضوع حداقل در كوتاه
تر بازارها منجر خواهد شد. به منظور برقراري ارتباط مناسب

ارهاي مكاني، توسعه و افزايش مراكز توزيع در دو بين باز
استان و برقراري ارتباط مناسب و هدفمند بين اين مراكز با 

تر و با ارتباطات هدف دستيابي به بازارهاي هر چه يكپارچه
  شود.تر، توصيه ميقيمتي مناسب
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