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 مقدمه

کننهد و از آنجها کهه    ی مهل نمه   یرقهابت  صهورت  بهدر حال توسعه، بازارها  یدر کشورها

و از ایهن رو   هسهتند  یبخشه بازارهها چند  ،ندستیبازارها کامل و شفاف ن نیاطال ات در ا

 اطال هات  کهه  ییبازارهها  نی. در چنیستن کسانیبازارها  نیمشخص در ا یکاالها متیق

کاالهها از دسهت    تیفیک یبرا یشاخصخود را به  نوان  ییها کارا است، قیمت 1نامتقارن

 انیه اسهتفاده از تفهاوت جر   بها ها ممکهن اسهت   بنگاه یبرخ ی،طیشرا نیچندهند. در یم

بهازار   یهها بخه   نیدر به  مهت یق ضیو بهه تبعه   یرندگدست  درقدرت بازار را  اطال ات

دههد کهه    راستا، شواهد و قراین مربوط به اقتصاد ایران نشهان مهی   نیورزند. در ا مبادرت

و از  یسهت کشور در حال توسعه کامل و شفاف ن کیبه  نوان  رانیا یاطال ات در بازارها

 جهیدر نت ،شود فرض یرقابت تواند ینم رانیمختلف ا یها این رو  ملکرد بازارها در استان

 از کیه همچنهین هر  ؛کننهد  ینم یرویپ یواحد متیبازارها از ق نیخص در امش یکاالها

 تیرا با توجه به وضهع  یخاص یمشترک، کاالها یکاالها دی الوه بر تول رانیا یها استان

 ریونقهل بهه سها   حمهل  قیه از طر کهه کننهد  یمه  دیخود تول یاقتصاد ،ییایجغراف ،یعیطب

 یکهه در بازارهها   شهود  یمه  دیه تول نیهمانند بنز ییکاالها ایشود یمنتقل م زیها ن استان

در اقتصهاد خهدمات    ،افهزون بهر ایهن    ؛برخهوردار هسهتند   یثهابت  مهت یاز ق رانیمختلف ا

ونقهل  حمهل  و آشپزی وجود دارد که قابهل خخیهره و   یشگریهمچون آرا یا یا شدهدیتول

ماهیهت  بها توجهه بهه     .شود یمبادله محسوب م قابل ریغ یو اصطالحاً جزو کاالها یستن

رسد همگرایی و سهر ت همگرایهی در بهین قیمهت کاالهها و       کاالها و خدمات به نظر می

 خدمات یکسان نخواهد بود.

کاالها  متیدر سطح ق ییآن است که همگرا قیتحق نیا یاصل پرس راستا،  نیدر ا 

 یرو توان یرا م تراژیآرب اتی مل که  چگونه است؟ از آنجا رانیا یها استان نیو خدمات ب

از  شهتر یمراتهب ب کاالهها بهه   مهت یق یهی انتظار داشت که همگرا توان یکاالها انجام داد، م

مبادلهه را نداشهته اسهت.     تیه ها باشد که چندان قابل استان نیخدمات ب متیق ییهمگرا

کاالهها و   مهت یق یهی بررسهی تجربهی همگرا    قیتحق نیا ةهدف  مد تیمحور نیحول ا

 1391سهال   نیتا فرورد 1386سال  نیفرورد ةدور یط رانیا یها استان نیخدمات در ب

 میتعمه ( 2005) پسهران  طهرف  از که یمتیق یدودوبه افتیره از. برای این منظور است

                                                           
1. Asymmetric Information 
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 یهها  قیمهت  کهه  یمهوارد  در اسهت  آن برمطالعه  نیا همچنین؛ است شده استفاد افتهی

در بهین   زیه هها را ن  قیمهت  ییسر ت همگرا متوس  باشد، همگرا خدمات ای کاالها ینسب

 تحقیهق ایهن   گهر، ید یبه  بهارت  ؛قرار دهد یابیو مورد ارز کندهای کشور محاسبه  استان

 مهت یتا ق دیزمان طول خواهد کشتالش کرده است نشان دهد به طور متوس  چه مدت

 . شوند کیدو استان به هم نزد نیا درخدمات  ایکاالها 

 تهاکنون  کهه  شود مطرح رانیا اقتصاد در یمهم ةلئمس  نوان به تواند یم موضوع نیا

 شده یسازمانده شکل نیبد مقاله ةادام منظور، نیا یبرا. است نشده داده آن به یپاسخ

 با آنگاه. شود یم ارائه قیتحق اتیادب قالب در یتجرب و ینظر یمبان بر یمرور ،ابتدا. است

 و کاالهها  مهت یق سهطح   نوانهب خدمات و کاالها ةکنندمصرف متیق شاخص از استفاده

 بخه   در. شهود  یمه  پرداخته رانیا یها استان نیب ها قیمت ییهمگرا لیتحل به خدمات،

 .  شودیم پرداخته قیتحق یاستیس یهاهیتوص ةارائ و یبندجمع به زین یانیپا

 قيتحق اتيادب

 اصل انیب به سپس و است شده حیتشر آن بر مؤثر  وامل و اکار بازار ابتدا بخ ، نیا در

 .  شود یم پرداخته ها قیمت ییهمگرا و واحد متیق قانون

   آن بر مؤثر عوامل و اکار بازار

 و  رضهه   وامل که معنا نیا به است؛ کامل اطال ات وجود کامل رقابت بازار فروض از یکی

 بهه  ؛دارنهد  یکهامل  اطال هات  شهده یداریخر و شده رضه یکاالها درخصوص بازار یتقاضا

 یآگهاه  هها بنگهاه  و خانوارهها  کهه  شهود  یم فرض رقابت یةاول و یاهیپا مدل در بیانی دیگر،

 نیه ا یمبنها  بهر . دارنهد  بازار در شدهارائه یهافرصت مجمو ه از و  یشرا و اوضاع از یکامل

 کنندگان مصرف ،کنند یم  مر چقدر و ستیچ کاال هر یهایژگیو که دانند یم همه فرض

 از و برخوردارنهد  روز یتکنولوژ از هابنگاه ،آگاهند یخوببه خود یها خواسته و حاتیترج از

 زمهان  مهت یق از و هها آن یهها یژگه یو و دیتول  وامل یها قیمت از شاغل، فرد هر یوربهره

 ن هامال  نیبه  در یکهاف  اطال هات   مهل  در یول ؛هستند مطلع محصولشان( ندهیآ ای) حال

 خهود  به را اقتصاددانان خهن که است دهه دو به کینزد لهئمس نیا و ندارد وجود یاقتصاد

 موجهب  بهازار  فعاالن و گرانیباز نزد کامل اطال ات فرضنیافتن  تحقق. است کرده مشغول

 کهه  هاسهت  قیمت ستمیس نیا ،بازار در. شود یم مختلف بازارهای  ملکرد جینتا در ییناکارا
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تهک  تک یهاخواسته از که ستین مجبور دکنندهیتول. کند یم وفصلحل را اطال ات مشکل

 کیه کهه   کند یکننده ا الم مدیاست که به تول متیق نیا بلکه کنندگان باخبر شودمصرف

 نیهمه  قیمنابع نیز از طر یابی. کمکند یم دکنندهیتول بیچقدر سود نصدیتول یواحد اضاف

مشکالت و اطال هات نهاقص بهازار     لیاما به دل شود یمنعکس م دیتول یها نهیها و هز قیمت

 .  دهد یانجام نم یخوبرا به فهیوظ نیا

اطال هات    یدر شهرا  یدیه محصهوالت تول  یبرا یشده همانند گارانتارائه یهاحلراه

بهدون حوهور نههاد     ینامطلوب آن را کاه  دهد، ول جینامتقارن، هرچند ممکن است نتا

که دولت خود  یالبته به شرط ؛ستی رصه آثار آن قابل رفع ن نیدولت در ا یمؤثر و کارا

 نبهود  لیه دل بهه  ران،یه اقتصهاد ا  یفعله   ینامتقارن اطال ات نباشهد. در شهرا   عی امل توز

 حیصهح  یرسهان لزوم اطهالع  و یستندن برخوردار یکاف ییکارا از بازارها نیا کامل اطال ات

 (.1380، زاده یسی)  شودیشدت احساس ممختلف به یدر بازارها

 از آن بودن نامتقارن و سو یک از اطال ات بودنناقص کرد انیب توانیم ی،کل طور به

 ةارائه  نهایهت در  و بازارهها  یناکارآمهد  موجهب  که است ییهایژگیو جمله از دیگر سوی

 ایهن . شهود  یمه  مشهخص  یکاال کی ةمحدود در مختلف یبازارها در یمتفاوت یها قیمت

  امالن اطال ات ،بیانی دیگر به ؛است نمایان کاال بازار از بیشتر خدمات بازار در هاویژگی

 آن دلیهل  تهرین مههم  شاید و است ترناقص کاال بازار با مقایسه در خدمات بازار اقتصادی

 ههای شهاخص  نبود و کاالها به نسبت آن بیشتر پراکندگی خدمات، کیفیت تربودنمتنوع

 کهه  شهود  مهی منجهر   این به نهایت در که است خدمات قیمت دقیق ارزیابی برای یکسان

 بازار در اما ؛باشند داشته کمتری اطال ات آن قیمت و خدمات مورد در اقتصادی  امالن

 و خدمات بازار مدیآکار بودنمتفاوت سبب امر همین و است ترخفیف مسئله این کاالها

 .شود می کاال

   ها متيق ییهمگرا و 1واحد متيق قانون 

 در کهه  شهود  یم پرداخته واحد متیق قانون یتئور انیب به ینظر یمبان از ،بخ  این در

 .است شده استفاده ها قیمت ییهمگرا یبررس یبرا گسترده طور به یتجرب مطالعات

 اسهت  المللنیب یةمال اتیادب در یاقتصاد یهاهینظر نیاز اول یکی واحد متیقانون ق

 دیه مشخص با یکاال کی، یونقل و موانع تجارحمل یها نهیهز ابیدر غ کندیم انیب که

                                                           
1. Law of One Price 
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کاالهها   مهت یق نکهه یالبتهه قبهل از ا   ؛باشهد  برخهوردار  یکسانی متیق ازدر تمام کشورها 

 یپهول  واحهد  کیها به  شوند، ابتدا الزم است قیمت سهیمتفاوت مقا یبتوانند در کشورها

 تبدیل شوند.مشترک 

را در  کسهان ی یکهاال  کی متیق تراژیآرب اتیسود و  مل یجووجست ،یلحاظ نظر از

 اتیه  مل زیکشور ن کی ةدر محدود ،یتئور نیطبق اسازد. بر یم مختلف برابر یکشورها

از اخهتالف   یکهه ناشه   شهود  یاطهال  مه   سهک یبهدون ر و سهودآور   ینهد ایبه فر تراژیآرب

 اتیه .  ملاسهت  یبهازار چندبخشه   کیه کهاال در   کیه و فروش همزمان  دیخر یها قیمت

 یکهاال  یواحد برا یمتیسرانجام به ق است، رضه و تقاضا  زمیبر مکان یکه مبتن ،تراژیآرب

 یدارا کهه  یبهازار  از را کهاال  تراژکننهدگان یآرب کهه  بیه ترت نیبد ؛شود یممنتهی مذکور 

 بهاالتر  مهت یق از کهه  یبهازار  در و کننهد مهی  یداریه خر( مبهد  )بهازار   است نییپا متیق

 بازار در  رضه  یافزا موجب  مل نیا. رسانند یم فروش به( مقصد)بازار  است برخوردار

  یافهزا  مبهد   بهازار  در ،همزمهان . شهود  یمه  بازار آن در متیق کاه  جهینت در و مقصد

 کهاال  آن مهت یق زمهان  طول در تینها در و را به دنبال دارد یتعادل متیق باالرفتن تقاضا

 نیه ا و رسدمی   صفر به تراژیآرب از حاصل سود جهینت در ؛شود یم کسانی بازار دو هر در

 .شود یم متوقف اتی مل

 نشهان  هها تیه واقعرسهد،  یمعقول به نظهر مه   یکاف ةواحد به انداز متیگرچه قانون ق

معنها کهه    نیبهد  ؛ابهد یواحهد تحقهق ن   مهت یق یهة که در  مل ممکن اسهت نظر  دنده یم

باالتر آن کهاال برخهوردار اسهت     متیکه از ق یارزان به کشور یدر انتقال کاال تراژرهایآرب

 غیهره فهروش و   ع،یونقل، توزملح یها مربوط به شبکه یها نهیهمچون هز ییها نهیبا هز

 ینسب یها شدن قیمت نهیپرهز موجبدر مجموع ممکن است  ها نهیهز نیکه ا ندمواجه

-نقهل  یهها  نهه یهز نید. اسازمواجه  ییبا ناکارارا کاالها  عیو در  مل توز ودآن کاالها ش

 یها مشهخص در کشهورها    یکهاال  یبرا یمتیق یهاتفاوت شود با ثممکن است  وانتقال

 یرو یگمرکه  ةوجود تعرف ،بماند. به طور مشابه یباق همچنان کشور یک مختلف مناطق

 یهه مشخص در کشهورها منت  یکاالها متیق نیممکن است به شکاف ب یواردات یکاالها

شهده در  مبادلهه  یهة مهواد اول  یواحد برا متیرسد قانون قیبه نظر م ی،نظر تجرب از .شود

 ریمنظورساختن تفاوت قراردادهها و تهأخ   یبرا لیکاال، البته پس از تعد ة مد یهابورس
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ماننهد مصهنو ات و    گریکهد یاز  زیمحصهوالت متمها   یکاال، صاد  باشد اما برا لیدر تحو

 (.Carbaugh, 2009) ستیخدمات صاد  ن

 سهبب  کهه  دندار وجود زین یگرید یهازمیمکان تراژیآرب بر  الوه که است خکر انیشا

 کامل رقابت بازار وجود تراژیآرب ابیغ در یحت مثال برای ؛دنشو همگرا ها قیمت دنشو یم

 وجهود  ةجه ینت در کنیله  شهود  محهدود  هها  قیمهت  ییواگرا یعیطب طور به شود یم سبب

 و سهو  کیه  از بهازار  در مشهابه  یکاالهها  مهت یق اخهتالف  وجود لیدل به محدود تراژیآرب

 صهفر  یةفرضه  کهه  شهود  یم سبب گرید یسو از واحد ةشیر یها آزمون قدرت بودن نییپا

 یهی همگرا کهه  شهود  یریه گجهه ینت نیچنه  رو نیه ا از و نشود رد ییهمگرا نبود بر یمبن

 (.Pippenger and Philips, 2006) ندارد وجود ها قیمت

بهودن واحهد   کسهان ی ،یتجهار  ریه و غ یکمتربودن موانع تجار رینظ یلیتوجه به دال با

 یهة بهودن نظر دولهت احتمهال صهاد     یهااستیو اتخاخ س دیتحرک آزاد  وامل تول ،یپول

بهه   .اسهت  شهتر یالملهل ب نیب اسیبا مق سهیکشور در مقا کیواحد در داخل  متیق قانون

انتظار بر این است که همگرایهی قیمهت در بهازار کاالهها بیشهتر از بهازار        ،لحاظ تئوریکی

بهودن  بهازار کهاال و ملمهوس    تواند ناشی از وجود آربیتراژ در خدمات باشد. این مسئله می

 مقایسه در کاالهابه طوری که  ،کنندگان باشدمصرف  کاالها در مقایسه با خدمات برای 

ههای  در مورد ویژگهی  توانند می ترراحت و بهتر کنندگانمصرف و ندترملموس خدمات با

ت را مربوط به کیفیت و کمیت کاالها در بازارهای مختلف اظهار نظر کنند و تفاوت قیمه 

نهد و همهین امهر    کنو در مورد آربیتراژ آن یا خرید از یک بهازار دیگهر اقهدام     ننددرک ک

شود. ایهن مسهئله بهرای     ها در مناطق مختلف یک کشور میسبب همگرایی بیشتر قیمت

خدمات چندان موضو یت ندارد. هرچند ممکن است  امالن اقتصادی بتواننهد در مهورد   

شده برای قیمت مشخص اظهار نظر کنند لهیکن بهه دلیهل    هئکیفیت و کمیت خدمات ارا

سو و قابل خخیهره نبهودن خهدمات از سهوی دیگهر      گرها از یکآربیتراژ برای واسطه نبود

 شود تفاوت قیمت در بین مناطق همچنان به قوت خود باقی بماند.   سبب می

 یبر مطالعات تجرب يمرور 

اسهت. در   شهده  انجهام  یمحدود یهایبررسها  قیمت ییدر مورد همگرا ،داخل کشور در

در خارج از کشور انجام شهده اسهت کهه بهه      یمطالعات متعدد ،ها قیمت ییهمگرا ةنیزم

 شود.  یم اشاره یمطالعات خارج نیترمهم از یاختصار به برخ
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و بها   یریشة واحهد پهانل   یهاآزمون یریکارگ( با به1391)ی و غالم یفالح ،یشهباز

 یهی ، همگرا1389-1381 ههای سهال  درکشهور   یهها  اسهتان  ةماهانه  یها استفاده از داده

کهه   دههد  ینشان مه  یتجرب جیکردند. نتا یرا بررس رانیکننده در امصرف متیشاخص ق

دارد و بها   هیبه انتخاب استان پا یکشور بستگ یهادر استان متیق یهاشاخص ییهمگرا

 یهی توسه  سهر ت همگرا  م یشوک محل کیاثر  برواحد  متیانحراف از قانون ق  یدایپ

 سال است.  5/1در حدود 

 یهها  دادهاز  PPP 2بهه سهطح    ییهمگرا سر ت نیتخم ی( برا1996) 1یو و یپارسل

-1975:1 در دورة زمهانی  کها یآمر ةمتحهد  االتیه شهر در ا 48 یکاال برا 51متیق یفصل

 ینسهب  یهها  قیمت ییهمگرا سر تکه  دندیرس جهینت نیو به ا نداستفاده کرد 1992:4

 نیب ةفاصل البته است؛ همدور از  یاز شهرها باالتر هممجاور  یشهرها یشده برامحاسبه

متفهاوت را   یهی همگرا یهها سهر ت از  یکهوچک  بخه  تواند یم تنها یمکان یهاتیموقع

 یبهرا  ینسهب  یها قیمت ییهمگرا سر تگرفتند که  جهیها همچنین نتدهد. آن حیتوض

 فصل است. 4/15خدمات  یفصل و برا 5تا  4 باًیتقر یتجار یکاالها

 بها را  کها یآمر ةمتحهد  االتیه در ا هها  قیمت ییهمگرا زی( ن2002) 3و همکاران یسچت

 شههر  19 ةسهاالن  متیها از قمطالعه کردند. آن یپانل یاقتصادسنج یهااستفاده از روش

 در ینییپها  یهی و سر ت همگرا ندکرد استفاده 1995 تا 1918 هایدر سال کایآمر ة مد

 یها ها از دادهآن نکهیا لیخاطرنشان کرد به دل دیالبته با ؛سال به دست آوردند 9حدود 

 به هاآن ةزد نیتخم متیق ییسر ت همگرا مقداراند، ممکن است استفاده کرده یترکم

 دار باشد.تورش باال سمت

پسهران و   م،یه خود با استفاده از آزمون ریشة واحد پانل )ا ة( در مطالع2003) 4ساکایا

 از منظهور  نیا یبرا و کرده یبررس ژاپن شهر هفت نیب در را دیخر قدرت یبرابر 5(نیش

 تهها 1960 هههایدر سههال ییکههاال گههروه 13 ةکننههدمصههرف مههتیق شههاخص یههها داده

 گهروه  هشهت  ههر  در کهه  دههد یمه  نشهان  مطالعهه  نیا جینتا. است کردهاستفاده 1998

 صهفر  یها هیفرض ،یبررس مورد یتجار ریغ یکاالها گروه 5 از گروه دو و یتجار یکاالها

                                                           
1. Parsley and Wei 

2. Purchasing power parity 

3. Cecchetti et al. 

4. Esaka 

5. Im, pesaran and shin 
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 شهده  رد درصد 5 سطح در شهرها، نیب کاالها ینسب متیق ییهمگرا نبود بر یمبن هاآن

 یکاالها مورد در دیخر قدرت یبرابر که دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا همچنین ؛است

 .است برقرار مبادله قابل ریغ یکاالها از شتریب یتجار

 یدر شههرها  مهت یق ییایه پو ییهمگرا لیتحل( با استفاده از 2006) 1یو ل مرشد، آن

 25 درهها   قیمت یبرا ی رامعمول یزمان ةو دور دندآزمو 2001-1988هایدر سالهند را 

 مهت یق یهی همگرا سهر ت  ةمحاسهب  در هاآنند. دکر محاسبه و ییشناسا هند ة مد شهر

بهه   کیه نزد یهی همگرا سر تو  گرفتندبهره  یالعمل آنهند از تابع  کس یشهرها یبرا

را بها اسهتفاده از روش ریشهة واحهد      یهی همگرا سر تهمچنین  ؛کردند برآورد راسه ماه 

 زیاز روش آنهال  حاصهل  ییهمگرا سر تند که دیرس جهینت نیو به ا ندنل به دست آورداپ

 است. ترعیسر تاینل دپا ریشة واحد روش با سهیدر مقا ییهمگرا

 از اسهتفاده  بها  نیچه  کشهور  یبهرا  را مهت یق شهاخص  یهی همگرا( 2006) 2یو و فان

. انهد کهرده  مطالعهه  نیانگیه م بهه  بازگشت یخط ریغ مدل و یپانل ریشة واحد یهاآزمون

 نیچه  مهم شهر 36 یبرا کنندهمصرف متیق شاخص ةماهان یها داده از استفاده با ها آن

 .اندکرده برآورد ماه 4 تا 3 حدود در را ییهمگرا میزان سال 7 مدت به

دو کشهور بهه روش دوبهه    12را در  دیه قهدرت خر  ی( برابهر 2006)3همکاران و پسران

کهل   مهت یمربهوط بهه شهاخص ق    ةماهانه  یهها  منظهور از داده  نیا یو برا ندکرد یابیارز

ها استفاده کردند. آن 1995:12-1988:1 در دورة زمانی ییگروه کاال 19کننده و  مصرف

 افتهه یمیتعمه  Bootstrapهها را از روش   داده یمهورد بررسه   ةمونه بهودن ن کوچک لیبه دل

. زدنهد  نیتخمه  شهده یبازسهاز  یهها  داده از استفاده با را دودوبه افتیره و کرده یبازساز

 یهها گهروه  مهورد  در همگهرا  ینسب یها قیمت یفراوان نیانگیم که است نیا انگریب جینتا

 یدودوبهه  یفراوانه  کهه  دهد یم نشان جینتا همچنین ؛است بوده 49/0 تا 26/0 از ،ییکاال

 .است بوده کل یها داده از شتریب ییکاال گروه یها داده مورد در همگرا یها قیمت

 42 مهت یشهاخص ق  ییایه پانهل، پو  یروش اقتصادسهنج  یة( بر پا2006) 4هانگ و یل

 یابیه ارز یطهور کمه  هرا در سراسر کانهادا به   یکاریب درصدو  یدستمزد واقع ،ییگروه کاال

اسهتان   12کننهده مربهوط بهه    مصرف متیشاخص ق یها منظور از داده نیا یکرده و برا

                                                           
1. Morshed, Ahn and Lee 

2. Fan and Wei 

3  . Pesaran et al. 

4. Li and Huang 
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مطالعهه   نیه ا جیاند. نتها  استفاده کرده 2004مارس  تا 1995 یةژانو یزمان ةدور درکانادا 

 نهد ایواحهد بهه نفهع فر    ةشه یوجود ر هیفرض ییکاال یهاگروه بیشترکه در  دهد ینشان م

 یدر مورد کاالهها  جهینت نیرد شده است و ا یتصادف یبازگشت بدون روند زمان نیانگیم

 نهیزم نیموجود در ا اتیاز ادب یبعو یها افتهیکه  افتد یکمتر از خدمات اتفا  م یتجار

که متوس  سهر ت   دهد یمطالعه نشان م نیا جینتاافزون بر این،  ؛کشاند یرا به چال  م

شهاخص   ة مهد  یدر حهدود نصهف سهال و در اجهزا     ی فر یهادر گروه متیق ییهمگرا

آن  بیهانگر  جیهمچنهین نتها   ؛ماه است دودر حدود  ییکننده سر ت همگرامصرف متیق

 .ماند یم یباق یاز دستمزد واقع شتریها ب استان نیدر ب یکاریب درصداست که اختالف 

ریشهة واحهد پانهل از     یها خود با استفاده از آزمون ة( در مطالع2008) 1لزیت وارگاس

 16را در  یداخله  یسهاز کپارچهیسطح بازار  د،یقدرت خر یمدارک و شواهد برابر قیطر

مصهرف  مهت یشهاخص ق  یهها  منظور از داده نیا یکرده و برا یبررس کیمکز ةشهر  مد

 1980 هیه ژانو یزمهان  ةدور در یتجار ریو غ یتجار یا م از کاالها ییگروه کاال 8 ةکنند

قهدرت   یکهه برابهر   دههد  یمطالعه نشان م نیا جیاستفاده کرده است. نتا 2001 لیآور تا

اسهاس   و بهر  ییدر هفت گروه کهاال  IPS 3و  LL  2ریشة واحد یها اساس آزمون بر دیخر

 برقرار است. یتجار یبازار کاالها کیتنها در  SURADFآزمون 

 یدر اندونز ها قیمت ییهمگرا و متیق یریرپذییخود تغ ة( در مطالع2009) 4ماندایو

 یهة شههر از ژانو  45محصهول در   35 متیمنظور از شاخص ق نیا یکرده و برا یابیرا ارز

که  دهد میمطالعه نشان  نیا جیاستفاده کرده است. نتا 2008سال  لیتا آور 2002سال 

 ؛واحهد همگهرا شهده اسهت     مهت یبه قهانون ق  یها در اندونز قیمت ،یمورد بررس ةدر دور

 ةهمه  مهت یق یریرپهذ ییشههرها از تغ  ةمحصول در هم کی متیق یریپذرییهمچنین تغ

-وانتقال و سهطح توسهعه  نقل یهانهیتر است. هزشهر کوچک کی ةمحدودمحصوالت در 

دههد کهه سهر ت    یمطالعه نشهان مه   نیا جیمهم است. نتا متیق یریرپذییتغ در یافتگی

 یفاسدشهدن  ریه غ یماه و کاالها 9به  کینزد یفاسدشدن یکاالها یبرا ییمتوس  همگرا

 طهور هبه محصوالت  ةهم ییهمگرا سر تماه است و  19-18خدمات  یماه و برا 32-36

                                                           
1. Vargas-Te'llez 

2. Levin and Lin  
3. Im, Pesaran and Shin 

4. Wimanda 
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بهه   یهی نشهان داد کهه سهر ت همگرا   همچنین  ماندایماه است. و 17-16متوس  حدود 

 دارد.   یشهرها بستگ نیب ةو نه به فاصل هیاول یها تفاوت قیمت

 کها یمتحده آمر التیا یها در شهرها قیمت یی( همگرا2011) 1یلمازکودایی و ازگانی

کهه   دندیرسه  جهه ینت نیه و بهه ا  ندکرد یبررس 2یمتیق یدودوبه افتیرا با استفاده از ره

تهر از  دار کوچهک یکه بهه طهور معنه    بودهفصل  64/1کاالها  ةهم یبرا ییهمگرا سر ت

فصهل   37/1 یتجار یکاالها یبرا ییهمگرا سر تهمچنین  ؛مطالعات مشابه است جینتا

 45/1 بهاً یتقر یفاسدشهدن  ریه غ یکاالهها  یفصل و برا 75/2 یتجار ریغ یکاالها یو برا

 . است شده برآوردفصل 

هها   قیمهت  ییسر ت همگرا نیو تخم ییهمگرا یبررس یبرا ر،یمطالعات اخ بیشتر در

در  یهی همگرا تیاز وضع یکل یدیاست که د شدهریشة واحد پانل استفاده  یها از آزمون

 کاالها متیق سطح ییهمگرا یبررس یبرا ،قیتحق نی. در ادهد یکشور را به دست م کی

شهود کهه   یاسهتفاده مه   یمته یق یدوبهه دو افتیاز ره رانیا یها استان نیدر ب خدمات و

. دههد  یبه دست مه  رانیدر ا یمورد بررس یها را نسبت به جفت استان ییهمگرا تیوضع

 یو وابسهتگ  انسیوار یوجود ناهمسان صورت درروش  نی( نشان داد که ا2005) 3پسران

 معتبر خواهد بود. زیها ن استان یدودوبه یمقطع

 يآمار يها داده حیها و تشر قيمت ییروش آزمون همگرا 

 کیه  ةمحهدود  در را ییهمگرا که بودند یکسان نیاول( 1996و  1995) 4دورالف و برنارد

 .دندبر بهره رهیچندمتغ ییهمگرا کیتکن از منظور نیا یبرا و ندکرد فیتعر کشور

 در ریشهة واحهد   وجهود  هها  قیمهت  ی موم سطح ییهمگرا به مربوط مطالعات شتریب

 اندزمودهآ 5پانل واحد ةشیر روش ةلیوس به مشترک طوربه را یا منطقه ینسب یها قیمت

انهد.   را محاسبه کرده ییریشة واحد پانل سر ت همگرا یها ونیرگرس نیاساس تخم و بر

استفاده شده اسهت کهه    یقرارداد یةاز پا ینسب یها ساختن قیمت یبرا ،مطالعات نیدر ا

 یهها  قیمهت  گهر، ید یبه  بارت ؛متوس  همه مناطق باشد ایمنتخب  ةمنطق کیتواند یم

                                                           
1. Yazgan and Yilmazkuday 

2  . Pair-Wise Approach 

3. Pesaran  

4. Bernard and Durlauf 

5. Panel Unit Root 
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بهه دسهت آمهده     یقرارداد یةپا متیمناطق نسبت به ق ریسا یها از اختالف قیمت ینسب

متفهاوت باشهد،    توانهد  یم هینسبت به انتخاب پا افتیره نیا جینتا نکهیاست. با توجه به ا

 د.شوکننده ممکن است گمراه یریگجهیهر نوع نت

 نیکاالهها و خهدمات به    مهت یق سطح ییهمگرا یبررس یمطالعه برا نیدر ا ن،یبنابرا

 ةافته یمیتعم( Pair-Wise Approach) یها قیمت یدودوبه   افتیاز ره رانیا یها استان

 نیبه  مها  ینهاهمگن  وجهود  بها  یحته  ییهمگرا جینتاشود که ی( استفاده م2005) پسران

 یهها  روش، قیمت نیاستفاده از ا با. است معتبر زین یمقطع یوابستگ ای شهرها یدودوبه

 شود:یم محاسبه ریاستان بشرح ز دو هر ینسب

(1) 
ij,t i,t j,td ln p ln p  

(2) i ,..., N , j i ,...N , t ,....T    1 1 1 1 

 تمیلگهار  بیه ترتبه lnpj,t وlnpi,t نظر و  مورد یها استان jو  i ،یزمان ةطول دور Tدر آن  که

 یهستند. طبق روش پسهران، بهرا   jو  i یها در استان یکاالها و خدمات مصرف یشاخص بها

  ةهمه  یبهرا  واحهد  ةشیر یةفرض رانیا یها استان نیب ها قیمت ییهمگرا لیتحل
N(N )1

2
  

ADFیهها  آمهاره  از استفاده با ها، ij,td ،ینسب یها قیمت
1   ،DF(GLS)

2 ، KPSS 3  آزمهون 

 نیچنه  تهوان  ی( مه ینسهب  یهها  قیمهت  یهی واحد )همگرا ةشیر یةصورت رد فرض درشود. یم

 در و اسهت  یهی همگرا یزمان دارا طولدو استان مورد نظر در  نیب ها استنباط کرد که قیمت

 (.Pesaran, 2005) است برقرار استان دو نیب ها قیمت ییواگرا صورت نیا ریغ

 نیکاالهها بها خهدمات به     مهت یق یهی درجهه همگرا  ةسیبه منظور مقا ،قیتحق نیا در

کاالهها و   ةکننهد مصهرف  مهت یبه شهاخص ق  مربوط یها مختلف کشور از داده یها استان

 در رانیاستان ا 30از کیهر یمنظور اطال ات آمار نیا یشده است. برا استفادهخدمات 

 یهة بهر حسهب سهال پا    وبه صورت ماهانهه   1391سال  نیتا فرورد 1386سال  نیفرورد

 .است شده استخراج 4رانیا یمرکز بانک یاطال ات گاهیاز پا 1383

                                                           
1. Standard Dickey-Fuller Unit Root Test 

2 . Elliott et al. (1996) Test 

3. Kwiatkowski et al. (1992) 

4. www.cbi.ir 
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 یزمان يسر واحد شةیر يها آزمون

 یزمهان  یسهر  واحهد  ةشیر یها آزمون از ها قیمت ییهمگرا یبررس یبرا ،قیتحق نیا در

(ADF, DF(GLS), KPSS )شود یم استفاده. 

خواهد  ریبه صورت ز یونیرگرس ةمعادل افتهیمیفولر تعم یکیا درنظرگرفتن آزمون دب

     :بود

(3) ijp

ij,t jt ij ij ij,t ijs ij,t s ijts
d a t d d   

      1
 

 KPSSآزمهون   افتهه یمیفهولر تعمه   یکه یواحد د ةشیآزمون ر یبرا ینیگزیجا افتیره

 فیه تعر ریه است و به صهورت ز  یزمان یسر یرهایبودن متغستایاست که فرض صفر آن ا

 :  شود یم

(4) 
T

ijtt
ijt

ijT

T S
KPSS ( )

S ( )




2 2

1
2 

ijTs که (   Newey-West(HAC) ةزننهد نیبها اسهتفاده از تخمه    stبلندمهدت   انسیوار 2(

 شود:یم انیب ریکه به صورت ز دیآ یدست م هب

(5) T T

ijt ijt ij,t kijT kt k t k
S ( ) e [ w ( e e )]

T T

  


   

   
2

2

1 1 1

1 2
 

ℓ صهورت  به اغلب و است وقفه تعدادa/ T
1

0 k و شهود  یمه  فیه تعر 75 , ,...,1    و 2

k

k
w  


1

1
 :  شود یم انیب ریز صورت به𝑠ijt . است بارتلت ةپنجر

(6) t T

ijtijt ijt ij ij ijttij
s e , e (d d ) , d T d

 


 
    11 1 

 یةفرض ADF(ρ) ةو آمار ییصفر وجود همگرا یةفرض KPSS ةتوجه کرد که آمار دیبا

 (.  Ibid) آزمایدمی را ییهمگرا نبودصفر 
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 یمراتهب بهتهر  خواص به از KPSSو  ADF ةکه نسبت به دو آمار ییها از آزمون یکی

 1الیهت، روزنبهرو و اسهکات    کهه  اسهت  DF-GLSواحهد   ةشه یر آزمهون برخوردار است، 

   اند.کرده یمعرف( آن را 1996)

 است: ریز شرح به آزمون نیا

(7) ijpd d d

ij,t ij ij,t ijs ij,t s ijts
d d d  

     1
 

dij,tدر آن  که
d ةروندزدا شد یسر یطور مکانهب dij,t به  یروندزدا شده بستگ یاست. سر

مهدل   ی،طور کله. بیبا روند زمان ایدارد که مدل با  رض از مبد  در نظر گرفته شود  نیا

 :  خواهد بود ریکه به صورت ز شود یاستفاده م شتریب یبا روند زمان

(8) d

ij,t ij,td d t 
 

  0 1 

dij ونیرگرس ةلیوسه( ب, ̂°β1̂ β)آن در که
̅̅    :کهیی جا ،انددست آمدهه ب zij̅̅̅ یرو ̅

(9) 
IJ ij, ij, ij,T( )d (d ,( L)d ,..., ( L)d )    1 27 1 1 

(10) 
IJ ij, ij, ij,T( )z (z ,( L)z ,..., ( L)z )    1 28 1 1 

ij,tz و ( , t) و  1
C

T
  1 7که در مدل با  رض از مبهد    دی. توجه کناست- = cو 

  (.Maddala and Lahiri, 2009) است c = -5/13 یدر مدل روند خط

سهعید و   .شهود یمه  بررسهی  واحد ةشیر یهاآزمون از کیهر بیمعا و اایمز ،ادامه در

 MA  بهارت  کهالن،  یزمان یهایسر اغلب در که دندیرس جهینت نیا به( 1984) 2دیکی

 طهور  بهه  یحته  DF آزمهون  عیه توزگهرفتن آن  دهیوجود دارد که در صورت ناد یمعنادار

 تهوان  یمه  ،نباشهد  بهزرو  MA  بارت که یطیشرا در. بود نخواهد اجرا قابل زین یمجانب

 اگهر  البتهه  ؛زد بیه تقر زیه ن AR نهد ایفر کیه  بها  را ریپذمعکوس ی موم ARMA ندایفر

 ،شهود  انتخاب بزرو یکاف زانیم به دیبا وقفه طول باشد، بزرو متحرک نیانگیم پارامتر

 خواهد بود.   فیضع AR بیتقر صورت نیا ریغ در

اسهت کهه    نیه انتخاب طول وقفهه ا  یبرا SICو  AICمورد توجه در استفاده از  نکات

                                                           
1. Elliott, Rothenberg and Stock   

2. Said and Dickey 
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 ةشیخطا با ر ةکه جمل یاما زمان کنند یم ییجودر انتخاب طول وقفه صرفه اریدو مع نیا

MA وجود داشته باشد، آزمون  -1به  کینزدADF اصهالح آن و   یو بهرا  است دارتورش

 ؛در مدل لحاظ شود ARباالتر  ةالزم است مرتب ADFمربوط به آزمون  جیاز نتا نانیاطم

ها از  ماندهیدر باق MA ریتأث ةلئبزرو مس ةهنگام انتخاب طول وقف نکهیبا ا افزون بر این

 یامالحظهه  قابهل  طهور ه ب را آزمون قدرت ،یحیتوض یرهایمتغ  یافزا یول رود یم نیب

 ةشه یر یها آزمونطور معمول در ههنوز ب نکهیبا ا ADFآزمون  نیبنابرا ؛1دهد یم کاه 

 و نمونهه  ةانهداز  به جینتا یوابستگ یاساس ضعف دو با همواره یول شود، یم استفاده واحد

 .2است همراه آزمون نییپا توان

 طهول  بهه  زیه ن  KPSS واحد ةشیر آزمون جینتا ،ADF یبرا وقفه طول بحث همانند

 قهدرت  اتیخصوصه  همهان  و بهوده  حسهاس  بسیار انسیوار نیتخم در شدهاستفاده ةوقف

 .3را دارد ADF نییپا

 نیینمونهه و تهوان پها    ةانهداز  در مهورد آزمهون   تیکهه حساسه   ییهها  از آزمهون  یکی

 آزمهون . اسهت  DF-GLS واحهد  ةشیر آزمون کند، یم حل را KPSS و ADF یها آزمون

 امها  دارد یتهر  مناسهب  یهها یژگه یو آزمهون  توان لحاظ از هرچند DF-GLS واحد ةشیر

بهه چشهم   انتخهاب طهول وقفهه     ةآزمون همچنان مسهئل  نیدر ا یقبل یها آزمون همانند

مورد نظر همراه  DGP 4 که یزمان آزمون نیا ،Ng-Perron  (1995). طبق نظر خورد می

 نیه ها ارا خواهد داشت. آن نییپا ةبزرو باشد، همچنان خواص انداز یمنف MA مقداربا 

 کهه  دادند نشان و ندداد ارتقا 5 (MIC) افتهیمیتعم یاطال ات اریآزمون را با استفاده از مع

 نظر مورد آزمون باشد، داشته وجود بزرو یمنف MA ةجمل نظر مورد DGP در واقعاً اگر

 ةوقفه  ةمرتب و کندمی شروع وقفه نیشتریب از اریمع نیا. دکن غلبه لهئمس نیا بر تواند یم

 گزیند.برمی یمعنادار یبرا وقفه ییکارا نیباالتر آزمون با را مناسب

 ییهمگرا سرعت

 اریمع دو از ییهمگرا سر ت ةمحاسب یبرا یتجرب مطالعات اغلب در که است خکر انیشا

                                                           
1. Maddala and Kim (1998) 

2. Maddala and Lahiri (2009), p. 557 

3. Maddala and Kim (1998) 

4. Data Generating Process 

5. Modified Information Criterion.  
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 ADFو DF-GLS مشهابهند فرمهول   یکهه ههر دو دارا   کنند یاستفاده م (Mohsin and 

Gilbert, 2010 .)و  ازگهان ی ةاز جملهه مطالعه   ،همانند مطالعهات گذشهته   ،قیتحق نیا در

هها از   𝑑ij,tاز  کیه مربهوط بهه هر   یهی سر ت همگرا نیتخم یبرا ،(2011)ی لمازکودایی

   :شود یم استفاده ریفرمول ز

(11) lnhalf lives
ln( )




2
1 

فهولر   -یکه ید Iدر معهادل  ینسهب  مهت یق Iبها وقهف   ریه مربوط به متغ بیضر βدر آن  که

 (.Yazgan and Yilmazkuday, 2011است ) افتهیمیتعم

 همگرا يها متيق جفت یفراوان نسبت

 ینسهب  یهها  قیمهت  ةهمه  بهه  نسبت واحد ةشیر یها آزمون یاجرا از بعد ،قسمت نیا در

 فرمهول  بهه  توجه با ها استان یدودوبه نیب ها قیمت ییهمگرا وجود یفراوان نسبت ممکن

 :شود یم محاسبه ریز

(12) 
N N

NT ij,Ti j i
Z Z

N(N )



  



 

1

1 1

2
1

 

 سهت، همگرا ریه غ ینسهب  یهها  قیمت ینسبت فراوان انگریب 𝑧�̅�𝑇 و یمجاز ریمتغ 𝑧𝑖𝑗,𝑇 که

 .دیآ ی( به دست م𝑧�̅�𝑇-1) ةهمگرا از رابط یها جفت قیمت ینسبت فراوان کهیطور هب

N(N  ةنسبت به هم KPSSاز انجام آزمون  پس )1
 ریه متغ ،ینسهب  یها قیمت  2

𝐾𝑃𝑆𝑆ijt(ℓ)صورت که اگهر   نی. بدشود یم فیتعر 𝑧ij,T یمجاز  > 𝐾𝑇,𝛼   یةباشهد، فرضه 

بهه خهود اختصهاص     کیمقدار  𝑧ij,Tو  شودمیها رد  قیمت ییبر وجود همگرا یصفر مبن

مقهدار   𝐾𝑇,𝛼 ،نجها ی. در اشهود  یصورت برابر با صفر در نظر گرفته م نیا ریدر غ و دهدمی

 ینسههبت فراوانهه 𝑧�̅�𝑇 نیبنههابرا ؛اسههت α یداریدر سههطح معنهه KPSSآزمههون  یبحرانهه

 .ستندیها برخوردار ن قیمت ییکه از همگرا دهد یرا نشان م ینسب یها قیمت

صفرشهان   یةفرضه  کهه DF-GLS و  ADFواحهد   ةشیر یها وندر مورد آزم ،همچنین

 نیه اسهت، بعهد از انجهام ا    یهی همگرا نبهود  ایه واحهد   ةشیوجود ر ،KPSS ةبر کس آمار

قابهل رد   ریغ ییهمگرا نبود هیچنانچه فرض ینسب یها از قیمت کیها نسبت به هر آزمون

ij,TZباشد،   1 صهورت  نیه ا ریو در غij,TZ 0   جهه یخواههد بهود. در نت 𝑧�̅�𝑇   نسهبت 



 1393 پایيز ،3 ۀشمار ،49  ۀدور/  ياقتصاد قاتيتحق  614

 

 

واحدشهان رد   ةشه یصهفر وجهود ر   یةکه فرضه  زند یم نیرا تخم ینسب یها قیمت یفراوان

 وجود ندارد.  ینسب یها قیمت نیب ییهمگرا گر،یبه  بارت د ؛شودینم

دارنهد امها پسهران     یمقطعه  یمربوطه وابسهتگ  یواحد انفراد ةشیر یها آزمون اگرچه

 ؛بزرو است Tو  N یبرا α یداریسازگار در سطح معن ةزنندنیتخم NTZنشان داد که 

 نیتخمه  زیه ن یمقطعه  یبا وجود وابستگ یطور سازگار حتهتواند بینسبت م نیا نیبنابرا

 (.Pesaran, 2005زده شود )

 یتجرب يها افتهی

N(Nاساس فرمول  ابتدا بر ،قسمت نیا در )1
 ،ADFواحهد   ةشه یر یهها  ، آزمهون  2

KPSS و  DF-GLSمهت یق 435کاالهها و   مهت یاز سطح ق یناش ینسب متیق 435 یبرا 

 اسهاس  بهر . ردیه گ یانجام مه  رانیاستان مختلف ا 30خدمات  متیاز سطح ق یناش ینسب

 در یهی همگرا وجهود  یفراوانه  نسبت به مربوط جینتا مذکور، واحد ةشیر یها آزمون جینتا

 .است شده گزارش 3 و 2 ،1 یهاجدول در گانه 435 ینسب یها قیمت

 ینسهب  یها قیمت ینسبت فراوان ،DF-GLSو  ADFواحد  ةشیر یها مربوط به آزمون ا داد

همچنهین   ؛رد شهده اسهت   یهی همگرا نبهود بر  یها مبنصفر آن یها هیکه فرض دنده یرا نشان م

صهفر   یهها  هیکهه فرضه   دهد یرا نشان م ینسب یها قیمت ینسبت فراوان KPSSمربوط به  جینتا

 یمربوط معلوم است که نسبت وجود فراوانه  هایها رد نشده است. با توجه به جدولآن ییستایا

 ةکه بها توجهه بهه آمهار     یطورهب است،از خدمات  شتریب اریهمگرا در کاالها بس ینسب یها قیمت

ADFینسهب  یهها  در قیمهت  یهی وجود همگرا زانیم درصد 10دار یمعن سطح در، 1 جدول در 

   است. درصد 14خدمات  ینسب یها و این نسبت در قیمت است درصد 51  کاالها 

 ADF ۀبر اساس آمار ییوجود همگرا ینسبت فراوان .1 جدول

30 N= 61 T=  

 داریسطوح معن 10% 5%

 کاالها ینسب یها قیمت 51/0 36/0 ها سطح قیمت

 خدمات ینسب یها قیمت 14/0 08/0

 پژوه  یها افتهی: مأخذ:  *

 شده است. نییتع  (SIC)شوارتز یاطال ات اریاساس مع بر ADFشده در استفاده یها تعداد وقفه :**
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، نسههبت وجههود 3و  2 هههایدر جههدول KPSSو  DF-GLS یههها اسههاس آزمههون بههر

 یهها  و در قیمهت  درصهد  47و  درصهد  51 بیترتکاالها به ینسب یها در قیمت ییهمگرا

واحهد   ةشه یطور که گفته شهد، آزمهون ر  است. همان درصد 29و  درصد 6خدمات  ینسب

DF-GLS جینتها  از این روبرخوردار است؛  یبهتر یهایژگیاز و گرینسبت به دو آزمون د 

هها   از آزمهون  کیهر جیقابل ا تماد خواهد بود. با توجه به نتا شتریآزمون ب نیاز ا حاصل

کاالهها   ینسهب  یها در قیمت ییوجود همگرا یکه نسبت فراوان شود یم دییتأ هیفرض نیا

    است.خدمات  ینسب یها از قیمت شتریب

 DF-GLS ۀبر اساس آمار ییوجود همگرا ینسبت فراوان .2 جدول

30 N= 61 T=  

5% 10% 
                       داریسطوح معن

 ها قیمتسطح              

 کاالها ینسب یها قیمت 51/0 36/0

 خدمات ینسب یها قیمت 06/0 04/0
 پژوه  یها افتهیمأخذ:  :*     

 .است شده نییتع (SIC)شوارتز  یاطال ات اریاساس مع بر DF-GLSشده در استفاده یها تعداد وقفه :**     

 KPSS ۀبر اساس آمار ییوجود همگرا ینسبت فراوان .3جدول 

30 N= 61 T=  

5% 10% 
                 داریسطوح معن

 ها سطح قیمت                     

 کاالها ینسب یها قیمت 47/0 60/0

 خدمات ینسب یها قیمت 29/0 52/0
 پژوه  یها افتهی: مأخذ :*

/Sاساس  بر KPSSشده در استفاده یها تعداد وقفه :** T
1

0  است.حجم نمونه  T کهشده است  نییتع 75

 بهه  توجه با درصد 10 یداریمعن سطح در که ییها استان جفت در ییهمگرا سر ت

 خهدمات  و کاالهها  مهت یق سهطح  یهی همگرا از افتهیمیتعم فولر یکید ریشة واحد آزمون

 گزارش 4 جدول در آن به مربوط جینتا ةخالص که است شده محاسبه هستند، برخوردار

 . است شده
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 ماه حسب بر همگرا يها قيمت جفت به مربوط ییسرعت همگرا .4 جدول

 حداکثر متوس  انهیم حداقل
               ییهمگرا سر ت

 متیق                

 خدمات 73/0 26/3 68/2 29/11

 کاالها 44/0 72/1 65/1 83/3

 های پژوه : مأخذ: یافته*

مهاه   26/3خدمات در حهدود   متیق یی، متوس  سر ت همگرا4جدول  جینتا مطابق

کهه   ییها در طول جفت قیمت ییسر ت همگرا عیتوز ةهمچنین دامن ؛برآورد شده است

 یهی و از حداکثر سهر ت همگرا  استخدمات برخوردار هستند، بیشتر  متیق ییاز همگرا

 ةدامنه  گهر، یبه  بارت د ؛ماه در نوسان است 29/11 ییماه تا حداقل سر ت همگرا 73/0

مهاه   3/11 تا 7/0 نیکشور ب یها استان نیخدمات در ب متیق یینوسانات سر ت همگرا

  یشهرا  نیدارد کهه در بهدتر   نی( داللت بر ا3/11)یی سر ت همگرا نیبوده است. کمتر

 مهت یمهاه همگهرا و سهطح ق    3/11دو استان کشور حداکثر بعد از  نیدر ب متیاختالف ق

دهد که در ی( نشان م7/0)یی سر ت همگرا نیشتریهمچنین ب ؛شودیم کسانیخدمات 

دو استان کشور در کمتر از دو هفتهه همگهرا و سهطح     نیب متیاختالف ق  یشرا نیبهتر

 شود.  یم کسانیخدمات  متیق

 مهاه  72/1 کاالهها  مهت یق یهی همگرا سهر ت  متوس  که دهد یم نشان مذکور جدول

 یهی همگرا سهر ت  حهداقل  تها  ماه 43/0 ییهمگرا سر ت حداکثر از و است شده برآورد

 .است نوسان در ماه 83/3

 یشهتر یب ییهمگرا سر ت متوس  از کاالها متیق دهد، یم نشان جینتا که طورهمان

 بهه  تهوان یمه  آن ة مهد  لیه دال از کهه  برخوردارند ها استان نیب خدمات متیق به نسبت

ملمهوس و قابهل    به توجه با. کرد اشاره خدمات و کاالها در تراژیآرب اتی مل بودنمتفاوت

از خهدمات صهورت    شهتر یدر کاالهها ب  تراژیبودن کاالها در مقایسه با خدمات، آرب رهیخخ

 در خهدمات  مهت یق بهه  نسهبت  کاالها قیمت بیشتر همگرایی سبب امر همینو  ردیگیم

 .  شود می کشور یک مختلف مناطق
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  يريگ جهينت  

اطال هات، بازارهها    نبودن همةشفاف  لیبه دل ،رانیدر حال توسعه همانند ا یدر کشورها

 نیه مشخص در ا یکاالها متیو ق ندایو چندبخش نیستندبرخوردار  یرقابت تیاز خصوص

هها   قیمهت  گهر یکه اطال ات نامتقهارن اسهت، د   ییبازارها نی. در چنستین کسانیبازارها 

 ، یشهرا  نیه دهنهد. در ا یکاالها از دست م تیفیک یبرا یاریخود را به  نوان مع ییکارا

 نیدر ب متیق ضیو اقدام به تبع یرندگها ممکن است قدرت بازار را به دست بنگاه یرخب

 .  ندکناطال ات  انیبازار با استفاده از تفاوت جر یهابخ 

 یهها  استان نیب خدمات و کاالها متیق سطح ییهمگرا حاضر قیتحق در راستا، نیا در

 زمینهة که در  دهد ینشان م جی. نتاشد یابیارز ها قیمت یدودوبه افتیره از استفاده با رانیا

و  ADFواحهد   ةشیر یها مربوط به آزمون یها ردشده یخدمات، نسبت فراوان متیسطح ق

DF-GLS در  نیه قهرار دارنهد. ا   ینییپها  بسهیار در سطح  درصد 10و  5دار یسطوح معن در

 درصهد  10 یداریمعن سطح در ،KPSSها در آزمون  ردنشده یاست که نسبت فراوان یحال

 ؛دارد قهرار  یمتوسهط  سهطح  در بهاً یتقر درصهد  5 یداریمعنه  سهطح  در و نییپها  سطح در

 جفهت  در هها  قیمت ییهمگرا وجود یفراوان نسبت کاالها، متیق سطح به توجه با همچنین

 . بهر دارد قهرار  یمتوسهط  سهطح  در واحهد  ةشه یر آزمون سه هر به توجه با رانیا یها استان

خدمات در حهدود   متیق زمینةدر  ییگرفته متوس  سر ت همگراانجام یهالیاساس تحل

 ماه برآورد شده است. 72/1کاالها  متیق موردماه و در  26/3

کهاال بها خهدمات     مهت یق یهی همگرا زانیم ةسیمقا قیتحق نیهدف ا نکهیتوجه به ا با

سهطح   یهی موارد همگرا شتریدر ب کرد که اوالً یریگجهینت نیچن نیتوان ایبوده است، م

 بازارهها  نیه ا در واحد متیق قانون جهینت در و ردوجود ندا رانیا یها استان نیها ب قیمت

 یهها  در قیمت ییهمگرا ،ستیها کامل ن استان نیب ییهرچند همگرا اًیثان نیست و برقرار

بها توجهه    ،. در مجموعاستخدمات  ینسب یها در قیمت ییاز همگرا شتریکاالها ب ینسب

واحهد،   مهت یو قهانون ق  تهراژ یموجود در مورد وجود اطال ات، کارکرد آرب ینظر یبه مبان

 اتیه و  ملکهرد نهاقص  مل   رانیه ا یبهودن اطال هات در بازارهها   نهاقص  ةدهندنشان جینتا

بازار  گرانیو کامل نزد باز یفرض اطال ات کافنیافتن گفت تحقق  توان ی. ماست تراژیآرب

 لیه در بازار خدمات بهه دل  ییناکارا نیده است. ا ملکرد بازار ش جیدر نتا ییموجب ناکارا
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 یهها  و تفهاوت قیمهت   است شتریخدمات نسبت به کاالها ب تراژیآرب اتیمحدودبودن  مل

 مختلف تداوم خواهد داشت.    یها مربوط در استان

 خهدمات  و کاالهها  مهت یق در یهی همگرا بودننییپا لیدل به تحقیق، جینتا یراستا در

 اخهتالف  چراکهه  ،باشد داشته خدمات بخ  در ژهیوبه یمناسب اقدامات دولت است بهتر

 توانهد یمه  دولت. ابدییم تداوم بودن مبادله قابل ریغ لیدل به خدمات بخ  در ها قیمت

 و حهداکثر  یاجتمها   رفهاه  کهه  ینحهو  بهه  ،کنهد  دخالت کاالها نوع نیا یگذارمتیق در

 کهه ی طهور  هب داردبستگی  دولت هدف به استیس نیا البته ؛شود نهیبه منابع صیتخص

 توانهد یم ،کند حرکت واحد متیق قانون یبرقرار و هاانحصار حذف یراستا در دولت اگر

 مهت یق ییو با همگرا بردرا در بخ  کاالها باال ب ییهمگرا زانیم تراژیموانع آرب لیبا تسه

. متمایهل سهازد  واحهد   مهت یدر بخ  خدمات به سمت قانون قرا ها متیق د،ی وامل تول

 قیه ها از طر قیمت موردو انتقال بهتر اطال ات در  یسازبا شفاف تواند یدولت همچنین م

بهه   بیترت نیو بد اقدام یاقتصاد یهاترکردن بنگاهیرقابت ی)وب( برا نترنتیا یها شبکه

    کند. یکمک مؤثر ییسر ت همگرا  یها و افزا قیمت ییهمگرا
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