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بررسی شکستهای ساختاری چندگانه نامعین در قیمتهای
کشاورزی (مطالعه موردی محصوالت دامی)
محمدرضا کهنسال ،سمانه ایروانی
تاریخ دریافت1392/03/29 :
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تاریخ پذیرش1393/00/23 :

چکیده
موضوو تغییرات سواختاري و شووکها در سوريهاي زماني ،مسوللهاي است كه براي چندين دهه مورد بحث و
بررسوي بوده اسوت .ناديده گرفتن آثار شكست ساختاري در سريهاي زماني ميتواند منجر به مشكالت جدي در
الگوهاي اقتصوادي شود .هدف از اين پژوهش بررسي شكستهاي ساختاري چندگانه نامعین در سريهاي قیمت
محصووالت دامي (شویر ،تخم مر  ،گوشوت مر  ،گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردين  0931تا اسفند
 0930با اسوتفاده از آماره  QLRاسوت .نتايج پژوهش نشان داد در سري قیمت شیر يک نقطه شكست ،در سري
قیمت تخم مر دو نقطه شكست و در سريهاي زماني قیمت گوشت مر  ،گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتیب
دو ،صوفر و دو نقطه شوكسوت سواختاري رخ داده اسوت .برخي از سویاسوتهاي كالن اقتصوادي مانند سوویاست
يكسوانسازي نرخ ارز ،سهمیهبندي بنزين و هدفمندسازي يارانهها از عاملهاي اثرگذار بر وقو شكست ساختاري
در سريهاي قیمت محصوالت دامي بوده است.
طبقهبندی C12, C32,C53, Q11 :JEL

واژههای کلیدی :تاريخ شكست ،تغییر ساختاري ،آماره  ،QLRقیمتهاي كشاورزي ،محصوالت دامي.
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مقدمه
موضووع تغییرات سواختاري و اثر شووكها در سريهاي زماني ،مسئلهاي است كه براي چندين
دهه مورد بحث و بررسوي در بین اقتصاددانان بوده است .نخستین آزمونهاي شكست ساختاري
در متون اقتصوادي ،آزمونهاي چاو ( ،)1111بوده كه براي متغیرهاي مانا و يک شكست تعريف
شودهاند و سوپس توسط كوانت ( ،)1111دوفور ( ،)1132براون ،دوربین و اوانس ( ،)1131كیم
سوویگموند ( )1131و  ...توسووعه داده شوود و همچنین هالبرت ( )1132و سوواالرز ( )1132براي
شوكست نامعلوم و كیم و ماداال ( )1111براي حالت چند شكست نامعلوم به روش بیزي و براي
متغیرهاي مانا و نامانا و باي و پرون ( )1111به مسوئله سوازگاري نقطه شكست اشاره ميكنند.
همچنین گارسووویا و پرون ( )1111با اسوووتفاده از آزمون  ، sup waldوجود دو شوووكسوووت در
سووريهاي زماني پويا را بررسووي كردند ولي ،ويو و زيدك ( ،)1113شووكسووتهاي چندگانه و
جابهجاييهاي چندگانه در يک مدل خطي برآورد شووده را با روش حداقل مربعات مورد بررسووي
قرار دادند كه كار آنها توسط باي و پرون ( 1113و )2118توسعه يافته و تكمیل شد.
مسوئله ناديده گرفتن نقاط شوكسوت سواختاري در سريهاي زماني مي تواند منجر به مشكالت
جدي در مدلهاي اقتصوادي سريهاي زماني شود .بهطوريكه ايجاد يک الگوي اقتصادي بدون
توجوه بوه تغییرات سووواختاري ميتواند منجر به انحراف در نتیجهگیريهاي روابط اقتصوووادي،
توصویههاي سویاسوتي نادرست و پیشبینيهاي غیر دقیق شود (هانسن .)2111 ،مشكل ديگر،
تفكیک بین شوكسوت سواختاري و ناپايايي سوريهاي زماني اسوت ،كه توسط اكسي ( ،)2111
مورد توجه قرار گرفته اسوت .همچنین پرون ( )1131خاطر نشووان ميكند كه اگر شووكستي در
روند قطعي وجود داشته باشد ،آنگاه آزمونهاي ريشه واحد نتايج گمراهكنندهاي را موجب گشته
و وجود يک ريشه واحد ( در حالتي كه اصال چنین ريشهاي وجود ندارد) را تايید ميكند.
با اين وجود ،مشووكل معنيدار ديگر در آزمون تغییرات سوواختاري ،مسووئله تاريخهاي شووكسووت
چندگانه اسوت .اگر تنها يک تاريخ شكست انتخابي در سري زماني بررسي شود ،تحلیل با فرض
نوامنواسوووبي كوه تنها يک تاريخ شوووكسوووت وجود دارد ،محدود ميشوووود (چانگ ( )1111و
بواي( .))1113بر اين اسووواس ،چوانوگ و باي ( ،)1113با به كارگیري تكراري آماره  QLRبراي
اندازههاي نمونهاي متفاوت ،به برآورد شووكسووتهاي چندگانه اقدام كردهاند .اين رويكرد آزموني،
در مطالعه باي و پرون ( ،)1113هانسون ( ،)2111اسوكات و واتسن ( )2118و اكسي ( )2111
نیز مشواهده ميشوود .رويكرد ديگر برآورد تاريخ شوكسوت اين است كه يک جداسازي بین يک
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ريشوه واحد و مانايي (روند) درون رژيمهاي مشوخص شوده توسوط تاريخ شكست صورت بگیرد
(پرون 1131 ،و  .)2111دركنار روشهاي اشوواره شووده ،لي و اسووترازيچ ( )2118آزمون حداقل
ضووريب الگرانژ را به كار بردهاند .مزيت اين آزمون اين اسووت كه منجر به اريب و رد شوودنهاي
سواختگي نمي شوود و اغلب در مورد اندازه ،موقعیت و عدم تشووخیص تاريخ شووكست ،يكسان و
بدون تغییر است .عیب آن اين است كه اين آزمون تنها براي دو تاريخ شكست كاربرد دارد.
پژوهشهاي مختلفي در داخل و خارج از كشووور به بررسووي شووكسووت سوواختاري نامعین در
سووريهاي قیمت پرداختهاند كه به برخي از آنها اشوواره ميشووود .جین و میلكاويک ( )2111در
پژوهش خود ،حركت قیمتهاي كشواورزي نسبت به قیمت ساير كاالها در اياالت متحده آمريكا
را طي ژانويوه  1118تا دسوووامبر  2118مورد تحلیل قرار داده و زمان و تاريخ شوووكسوووتهاي
سواختاري و داليل شوكسوت سواختاري در قیمتهاي كشاورزي را مورد بررسي قرار داده است.
محقق بر اسواس رويكرد باي و پرون ( ،)2118 ،1113آزمون شووكسووت ساختاري چندگانه را با
اسوتفاده از يک الگوريتم برنامه نويسوي پويا بررسوي نموده اسوت .نتايج نشان مي دهد كه شش
نقطه شووكسووت سوواختاري وقتي تنها میانگین روند و  2نقطه شووكسووت وقتي میانگین و فرآيند
اتورگرسویو در نظر گرفته ميشوود پیدا شده است .آالرو و همكاران ( )2111تاريخ شكستهاي
ساختاري در متغیرهاي كالن اقتصادي شامل صادرات ،واردات و  GNPدر كشور اتیوپي در دوره
 1131تا  2111را بررسوي نمودند .آزمون چاو براي بررسوي شوكسوت سواختاري در سووه تاريخ
 1118 ،1112و  2118مورد آزمون قرار گرفت .نتايج نشان ميدهد كه تاريخ شكست ساختاري
براي متغیرهاي كالن اقتصوادي اتیوپي در سال  2118رخ داده است .در واقع شكست ساختاري
بعد از  11سووال از تغییر رژيم ايجاد كننده تغییر سوویاسووتي رخ داده اسووت .بوباكوا ( )2112در
بررسوي شوكست ساختاري در قیمت محصوالت شیر ،تخم مرغ  ،گوشت گوساله و مرغ در دوره
ژانويه  1111تا دسوامبر  2111با اسوتفاده از آماره  QLRنشان داد كه ،تاريخهاي تعیین شده از
شوكست ساختاري با استفاده از آماره  ،QLRبا تغییرات در بازار محصوالت كشاورزي و تغییرات
اقتصوواد كالن كشووور چک در دوره مورد بررسووي قابل تحلیل بوده اسووت .اصووغرپور و همكاران
( )1833رابطه بین مصورف كل گاز طبیعي و رشود اقتصوادي با تاكید بر شوكست ساختاري در
دوره  1811-31را مورد بررسوووي قرار دادنود .در اين زمینه از آزمونهاي ريشوووه واحد زيوت و
انوودريوز براي تعیین تغییرات سووواختوواري درون زا و همچنین از آزمون همجمعي گريگوري-
هانسن ،براي بررسي رابطه بلندمدت بین مصرف گاز طبیعي و رشد اقتصادي با تاكید بر شكست
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سواختاري ،اسوتفاده شوده است .نتايج نشان مي دهد با در نظر گرفتن شكست ساختاري ،رابطه
بلندمدت مثبت بین مصورف كل گاز طبیعي و رشد اقتصادي ايران وجود دارد .تقوي و همكاران
( )1811نیز به بررسوي وجود شكست ساختاري در رابطه توسعه بخش مالي و رشد اقتصادي در
كشووورهاي مختلف با سووطوح درآمدي متفاوت با اسووتفاده از شوواخص ارايه تسووهیالت بانكي به
بخش خصووصي نسبت به تولید ناخالص داخلي پرداختهاند .براي اين منظور از دادههاي تلفیقي
شووامل  11كشووور در  13سووال اسووتفاده شووده اسووت .نتايج برآوردها در دهههاي مختلف و در
گروه هاي درآمدي مختلف ،وجود شوكسوت سواختاري در رابطه بین توسووعه بخش مالي و رشد
اقتصوادي را تايید ميكنند .نتايج همچنین نشوان ميدهد كه نقاط شوكسووت ساختاري و اندازه
بهینه براي بخش مالي به سطح توسعه كشورها بستگي دارد.
بررسوي و آزمون شوكسوت سواختاري يک شورط الزم براي پژوهشهايي اسوت كه از سريهاي
زماني اسوتفاده ميكنند در غیر اين صوورت همان طور كه بیان شد نتايج با تورش همراه خواهد
شود .در بیشتر پژوهشهاي داخلي ،بهطور عموم ،از يک نقطه شكست معین استفاده شده است
و كمتر به شووكسووت سوواختاري نامعین و نامعین چندگانه توجه شووده اسووت .همچنین در هیچ
پژوهشوي شوكسوتهاي سواختاري نامعین چندگانه در سوريهاي قیمت محصوالت دامي مورد
بررسوي قرار نگرفته است .ضمن اينكه روشهاي مختلفي براي بررسي شكست ساختاري نامعین
وجود دارد كه اين روشها شوامل آزمون  CUSUMو  CUSUMمربعات ارائه شده توسط براون،
دوربین و اوانس ( ،)1131آزمون نوسوووان پالبرگر ( ،)1138آزمون  LRكوانت ،آزمونهاي والد و
ضوووريب الگرانژ ( )LMميباشووود كه سوووه آزمون اخیر در زيرمجموعه آزمون چاو حداكثر قرار
ميگیرند كه توزيع مجانبي آنها توسووط اندروز ( )1118بهدسووت آمد .اين سووه آزمون بر خالف
آزمونهواي  CUSUMو نوسوووان كوه تنها براي الگوهاي خطي كاربرد دارند ،براي الگوهاي غیر
خطي نیز اسوووتفواده ميشووووند (ماداال و كیم .)1113 ،همچنین آزمونهاي چاو حداكثر داراي
ويژگيهاي بهتري نسوبت به آزمونهاي  CUSUMو نوسان در رابطه با الگوهاي خطي نیز است
(اندروز .)1118 ،ضمن اينكه آزمون  CUSUMحالت يک نقطه شكست را در بر ميگیرد (ماداال
و كیم)1113 ،؛ در حاليكه آزمونهاي  Sup Wald ،QLRبراي شووكسووتهاي نامعین چندگانه
قابل اسووتفاده اسووت .در اين مقاله از رويكرد باي( )1113و هانسوون( )2111كه از آزمون QLR
اسوتفاده نمودهاند به دلیل روند آسوان و سواده آن و اينكه تعداد تاريخهاي شووكسووت نامشخص
موجود در سوري زماني با فرض اينكه بیشترين شكست در يک سري زماني ميتواند ظاهر شود،
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براي برآورد تاريخهاي شوكست چندگانه استفاده ميشود .هدف اين تحقیق تعیین تعداد و زمان
وقوع شوكسوتهاي معنيدار در سريهاي زماني قیمت براي محصوالت شیر ،گوشت مرغ ،تخم
مرغ و گوشوت گاو و گوشوت گوسفند در دوره فروردين  1831تا اسفند  ،1811است .همچنین
تالش ميشووود زمان رخ دادن اين شووكسووتها با توجه به تغییرات موجود در بازار محصوووالت
كشاورزي و محیط كالن اقتصادي مورد بررسي و تحلیل قرار گیرد.

روش تحقیق
براي آزمون شكست ساختاري ،آزمونهاي آماري زيادي وجود دارد به طور معمول اين آزمونها
ميتواند به چهار دسته تقسیم شوند-1 :نقاط شكست معلوم در مقابل نقاط شكست نامعلوم -2
شكست واحد در مقابل شكستهاي چندگانه -8رابطه تک متغیره در مقابل روابط چند متغیره
-1متغیرهاي مانا در مقابل متغیرهاي نامانا ( ماداال و كیم)1113 ،
آزمون چاو ( ،)1111نخسوتین آزمون براي شوكست ساختاري در متون اقتصادي است كه براي
متغیرهاي مانا و يک شكست مي باشند .در واقع آزمون چاو به منظور بررسي فرضیه صفر مانايي
ضورايب در مقابل فرضویه عدم آن ،يعني وجود يک نقطه شكست معلوم و از قبل تعیین شده ،با
فرض ثابت بودن واريانسها توسووعه داده شوود (ماداال و كیم .)1113 ،اسوواس آزمون چاو بر اين
اسوت كه سوري زماني به دو سوري كوچكتر تقسیم مي شود و برابر بودن ضرايب در دو سري با
استفاده از آزمون  Fبررسي ميشود .اين آزمون هنگامي استفاده ميشود كه اطالعات پیشین در
مورد زمان شوكست وجود داشته باشد .در اين زمینه ،هانسن ( )2111اشاره ميكند ،آزمون چاو
هنگاميكه تاريخ شكست همبسته به زمان و به صورت برونزا تعیین ميشود ،ميتواند به اشتباه
يک شكستي را نشان دهد كه در واقعیت وجود ندارد.
مسوئله نامشوخص بودن زمان شوكست ساختاري ،توسط كوانت ( )1111كسي كه آماره كوانت
( 1)QLRرا بهمنظور بهدسوت آوردن نتايج نااريب طراحي كرد ،مطرح شد .كوانت ،آزمون فرضیه
صووفر ضوورايب ثابت را در مقابل فرضوویه غیر صووفر كليتر كه در آن ،تغییر سوواختاري در زمان
نامعلوم اتفاق افتاده و واريانس خطا نیز متغیر اسووت ،مورد بررسووي قرار داد .او براي اين كار يک
رگرسویون تبديلي كه در آن ،مشاهدات با استفاده از دو نظام رگرسیون جداگانه تولید شدهاند را
مدنظر قرار داد (ماداال و كیم .)1113 ،در واقع ،آماره  QLRحداكثر مقدار از آماره  Fآزمون چاو
Quandt likelihood ratio
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اسوت؛ كه براي همه نقاط شكست درنظر گرفته شده ،ايجاد ميشود .هنگاميكه مقدار اين آماره
از مقدار بحراني تجاوز ميكند ،تاريخ شوكست از نظر آماري معنيدار است .به آماره  ،QLRآماره
والد نیز اطالق ميشود( باي.)1113 ،
براي تعیین شووكسووتهاي سوواختاري عالوه بر اسووتفاده از برآورد رگرسوویوني سووريهاي زماني
چندگانه ،ميتوان از سووريهاي زماني منفرد نیز اسووتفاده كرد .با توجه به اينكه در اين پژوهش
هدف بررسوي شوكستهاي معنيدار در سريهاي زماني منفرد از قیمت است ،ميتوان يک الگو
با مقدار میانگین (جزء عرض از مبدا به عنوان متغیر مسووتقل) و يا يک الگوي اتورگرسوویو ()AR
برآورد كرد و پس از آن تعیین كرد كه آيا يک شوكسوت يا شكستهاي معنيداري در اين روند
وجود دارد يا خیر؟
پیش از تعیین نقاط شوكست ،با توجه به ماهیت داده هاي مورد بررسي ،بايد وجود پديده فصلي
بودن در دادهها بررسوي شوود .چرا كه وجود پديده فصلي بودن معنيدار ،نتايج شكست را تحت
تاثیر قرار ميدهد .آزمون  Fو آزمون فصوولي بودن متحرك براي بررسووي هر دو نوع از نوسووانات
(پايدار و غیر پايدار) استفاده ميشود .همچنین نرمال بودن سريهاي زماني با استفاده از آزمون
ناپارمتري كروسوكال – والیز 1بررسوي خواهد شود .در صوورت وجود پديده فصلي در سريهاي
زماني ،تعديالت مورد نیاز صووورت خواهد گرفت .به اين صووورت كه در صووورت معنيدار بودن
فرآيند فصولي تنها بر اسواس آزمون  Fو آزمون كروسوكال  -والیز ،عامل فصولي پايدار 2استفاده
ميشووود و در صووورت معنيدار بودن فرايند فصوولي متحرك ،8تعديالت بر اسوواس نرخ فصوولي
متحرك 1صورت خواهد گرفت.
تعديالت فصوولي اشوواره شووده در فوق با اسووتفاده از روش میانگین متحرك كه توسووط فردريک
مكالي در سوال  1181ارائه شد ،صورت ميگیرد .با توجه به اين كه يک سري زماني شامل سه
جزء چرخه روند ،)T( 1اثرات فصوولي )S( 1و بي نظمي )I( 3ميشووود ،اين روش به دنبال حذف
اين سه جزء از سري زماني است كه شامل گامهاي زير است:
1

Kruskal-Wallis test
)stable seasonal factors(S
3
)moving seasonality ratio(M
4
moving seasonality
5
Trend- Cycle
2

Seasonal Effect
Irregular

6
7
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 -1برآورد چرخه زماني توسط میانگین متحرك
 -2حذف روند از اجزاي فصلي و بينظمي
 -8برآورد مولفههاي فصلي با استفاده از میانگین متحرك براي همواركردن بينظميها
در گوام اول ،يک فرايند  18وقفهاي متقارن ( )12×2از میانگین متحرك براي برآورد روند
( )Ttاز سوري زماني ماهانه  ،Ytبه كارگرفته ميشوود و سپس روند از سري اصلي بر اساس
رابطه ( )1حذف شده تا اجزاي فصلي و نامنظم مشخص شوند.
𝑌t
Tt ×St ×It
̂ =
≈ St × It
()1
̂T
T
Tt
يک روش ديگر براي برآورد روند ،روش میانگین متحرك اندرسوون است كه از وقفههاي  1 ،8و
 28بر روي ارزشهاي تعديل شوده فصولي استفاده ميكند .اين روش كه يک فرايند نامتقارن از
میانگین متحرك اسوت و با عنوان میانگین متحرك ناپايدار نامیده ميشوود ،براي سريهايي كه
ناپايداري و نوسانات زياد دارند به كار ميرود تا برآورد بهتري از روند را ارائه كند.
در گوام دوم به منظور برآورد اولیه اجزاي فصووولي ،از يک میانگین متحرك  1دوره اي () 𝑆3×3
براي سووريهاي  Stو  Itبراي هر ماه به طور مجزا به كار برده ميشووود .كه معادله آن به صووورت
رابطه ( )2اسووت ( )Monsel1, 2009الزم به ذكر اسووت با توجه به نوسووانات سووري زماني مورد
بررسوووي ،الگوهاي مختلف میانگین متحرك شوووامل میانگین متحرك پايدار ،میانگین متحرك
فصلي  𝑆3×15 ، 𝑆3×9 ، 𝑆3×5 ، 𝑆3×1قابل استفاده است.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
) ( Yt−2 + Yt−1 + Yt ) ( Yt−1 + Yt + Yt+1 ) ( Yt + Yt+1 + Yt+2
()2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

+
+
3
1
2
1
2
1
= Yt−2 + Yt−1 + Yt + Yt+1 + Yt+2
9
9
3
9
9

3

در بهكارگیري اين روش ،مقادير از دسووت رفته از انتهاي مولفههاي فصوولي به وسوویله ارزشهاي
سوال قبل جايگزين ميشووند .بنابراين يک سوري تعديل شوده فصولي ميتواند با تقسیم سري
زماني اصلي بر مولفه فصلي برآورد شده بر اساس رابطه ( )8بهدست آيد:
𝑡𝐼 × 𝑡𝑆 × 𝑡𝑇 Yt
()8
=
𝑡𝐼 × 𝑡𝑇 ≈
𝑡̂𝑆

Ŝt

بنابراين با اسوتفاده از روش میانگین متحرك ،چرخه زماني ،اثرات فصلي و همچنین بينظميها
از سري زماني حذف و سري زماني مورد بررسي تعديل ميشود.
الزم به ذكر اسووت كه آزمونهاي وروش بیان شووده به منظور تعديل سووريهاي زماني قیمت با
استفاده از نرم افزار  Eveiwsانجام شد.
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پس از بررسووي پديده فصوولي بودن دادهها ،يک مدل  SARبراي هر سووري زماني ايجاد و تعداد
وقفهها بر اسواس تابع همبسوتگي جزئي تعیین شدند .همچنین ،آزمونهاي مربوط به رگرسیون
خطي شامل ناهمساني واريانس با استفاده از آزمون بروش -پاگان ،آزمون بروش و گلدفري براي
بررسي خود همبستگي و آزمون جاركو -برا براي وجود فرض نرمال بودن استفاده شد.
بعد از آن ،مناسووبترين مدل بر اسوواس پايداري ضوورايب ،براي بررسووي وجود و زمان شووكسووت
سواختاري آزمون شود .به اين شكل كه پس از برآورد يک مدل  SARبراي هر سري زماني ،يک
دنباله از آمارههاي  Fآزمون چاو در نمونه برآورد شوده با حذف 11درصد از هر دو سو سريهاي
زماني ،ايجاد ميشووود(.حذف براي بهدسووت آوردن تعداد معنيداري از مشوواهدهها براي برآورد
آزمون  Fضروري است ).كه باالترين مقدار آماره  Fايجاد شده ،آماره  QLRاست (رابطه .)1
() 1

])QLR = max[F(0), F(0+1) ,…, F(1–1), F(1

كه در آن ،ها تاريخهاي شكست ميباشد و ) F(.مقدار آماره چاو در تاريخهاي بیان شده است.
سوپس آماره  QLRبهدسوت آمده با جدول مقادير بحراني ارائه شوده توسووط اسووتاك و واتسون
( )2118مقايسوه ميشوود و اگر شكست ساختاري معنيدار شد ،سري زماني در آن نقطه به دو
سوري تقسویم ميشود و هر زير نمونه بهدست آمده به صورت منفرد مجددا براي وجود شكست
آزمون ميشوند.
در اين پژوهش از سووريهاي زماني مربوط به قیمت محصوووالت دامي اسووتفاده شووده اسووت.
قیمت هاي شویر ،تخم مرغ ،گوشوت مرغ و گوشوت گاو و گوشوت گوسفند به صورت ماهیانه در
دوره فروردين  1831تا اسووفند  ( 1812در مجموع  111مشوواهده) بررسووي شوودهاند .دادهها از
شوركت سوهامي پشوتیباني امور دام كشوور استخراج و براي بررسي شكست ساختاري و برآورد
آماره  QLRاز نرم افزار ) sata(12استفاده شده است

نتایج و بحث
همانطور كه در بخش روش تحقیق اشاره شد ابتدا وجود فرآيند فصلي بودن در سريهاي زماني
بررسوي شود كه نتايج آن در جدول ( )1آمده اسوت .به اين صورت كه در صورت معنيدار بودن
فرآيند فصولي فقط بر اسواس آزمون  Fو آزمون كروسوكال  -والیز ،تعديل بر اساس عامل فصلي
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پايدار )A( 1صوووورت ميگیرد و در صوووورت معنيدار بودن فرايند فصووولي متحرك ،تعديالت بر
اساس نرخ فصلي متحرك )M( 2صورت خواهد گرفت.
جدول ( )1بررسی فرآیند فصلی در سريهاي قیمت ،دوره فروردین  1326تا اسفند 1391
كاال

آزمون  Fبراي
وجود روند فصلي

ازمون ناپارامتريک براي
وجود روند فصلي

آزمون فصلي بودن متحرك

F-value

K-S stat

F-value

شیر
گوشت مرغ
گوشت گوسفند
گوشت گاو
تخم مرغ

13918
*
11913
*
11988
*
11931
*
31921

19818
11931
*
1932
*
1981
*
18931
*

روش تعديل
1

M or S

*

2931
1921
19131
*
8921
1911

M
A
A
M
A

منبع :يافتههاي تحقیق *معنيداري در سطح  1درصد

با توجه به جدول در همه سوري هاي زماني ،پديده فصولي بودن وجود داشووته اسووت .سريهاي
قیمت شویر و گوشوت گاو داراي فرآيند فصلي متحرك بودهاند كه بر اساس نرخ فصلي متحرك
تعديل شودهاند .سوريهاي قیمت گوشت مرغ ،گوشت گوسفند و تخم مرغ نیز تنها بر اساس دو
آزمون  Fو كروسووكال -والیز داراي روند فصوولي بودهاند كه بر اسوواس عامل فصوولي پايدار تعديل
شدهاند .با استفاده از سريهاي قیمت تعديل شده ،روند  SARبراي هر سري زماني انجام شد و
بهترين مدل با توجه به وقفه بهینه بر اسواس آماره شووارتز و ضريب تعیین تعديل شده انتخاب
شودند .همچنین نتايج بررسوي ويژگيهاي رگرسویون خطي شامل نرمالیتي با استفاده از آزمون
جاركو-برا ،خودهبسووتگي با اسووتفاده از آزمون بروش -گودفري و ناهمسوواني واريانس با آزمون
بروش -پاگان مورد بررسي قرار گرفت.
جدول ( )2تعداد وقفه بهینه در  SARآزمونهاي رگرسیون كالسیك در سريهاي قیمت
كاال
شیر
گوشت مرغ
گوشت گوسفند
گوشت گاو
تخم مرغ

الگوي
12

ARIMA

12

)(0,0,0)1,1(2,1,0) (1,0,1

(0,0,0)1,1(1,1,0)12(0,0,1)12
(0,0,0)1,1 (2,1,0)12(0,0,1)12
(0,0,0)1,1 (2,1,0)12(0,0,1)12
(0,0,0)1,1 (1,1,1)12(1,0,1)12

تعداد وقفه بهینه در مدل

SAR

8
1
2
2
2

منبع :يافتههاي تحقیق

)Adjustment based on stable seasonal factors(A
)Moving seasonality ratio(M

1
2
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تعداد وقفه بهینه در فرآيند  SARدر جدول ( )2آمده اسووت .تعداد وقفه بهینه براي سووريهاي
زماني قیمت گوشوت گوسوفند ،گوشوت گاو و تخم مرغ د و وقفه ،براي سري قیمت گوشت مرغ
يک وقفه و براي سوري قیمت شوویر سووه وقفه تعیین شووده اسووت .بر اسوواس آزمونهاي بروش-
گودفري ،بروش – پاگان و جاركو -برا نیز هیچ يک از مدلها دچار خودهمبسووتگي ،ناهمسوواني
واريانس نبوده و اجزاي اخالل نیز داراي توزيع نرمال بودهاند .اين مدلها براي بررسووي شووكست
ساختاري چندگانه با استفاده از آماره  QLRاستفاده شدند.
نتايج برآورد تاريخهاي شوكسوت براي هر يک از سوري هاي قیمت مورد بررسي به صورت مجزا
محاسووبه شووده و در جدولهاي ( )8تا ( )3آمده اسووت .در جدول ( )8نتايج برآورد آماره QLR
براي كاالي شیر ارائه شده است.
جدول( )3نتایج آزمون شکست ساختاري براي قیمت شیر
اندازه نمونه براي مدل براوردي
دوره
-1831:1
1811:12
-1831
1831:11

اندازه نمونه براي براور آماره

توووووعوووووداد
مشاهدات

*Trim
15%

111

11

113

81

دوره
-1831:11
1811:8
-1831:1
1833:1

QLR

مقادير بحراني

توووووعوووووداد
مشاهدات

QLR

1
درصد

11درصد

توووواريووووخ
شكست

111

1/32

1/11

8/11

1831:11

38

2/18

1/11

8/11

-

آماره

منبع :يافتههاي تحقیق * مجموع مشاهدههاي حذف شده از ابتدا و انتهاي سري زماني مورد بررسي.

دوره زماني در نظر گرفته شده براي برآورد مدل  SARاز قیمت شیر ،فروردين  1831الي اسفند
 1811در نظر گرفته شد اما چون براي انجام آزمون چاو ،تعداد كافي از مشاهدهها الزم است لذا
 11درصود از اول و انتهاي سري مورد بررسي يعني  11مشاهده حذف شده است و براي برآورد
آماره  ،QLRاز  111مشاهده در دوره بهمن  1831تا خرداد  1811استفاده شده است .طي اين
دوره با توجه به جدول( ،)1يک تاريخ شوكسوت در بهمن ماه  1831مشاهده شده است .در اين
نقطه مقدار آماره  Fبرآورد شده حداكثر مقدار بوده است و مقدار آن از حد بحراني در سطح 11
و  1درصود بیشوتر بوده و لذا شوكست معنيداري در سري زماني در اين تاريخ رخ داده است .از
اين نقطه ،سوري زماني به دو زير دوره تقسویم ميشود و آماره  QLRبراي هر دوره بررسي شد.
زير دوره دوم به دلیل كوتاه بودن دوره و نداشتن مشاهدههاي الزم مورد بررسي قرار نگرفت .در
زير دوره اول نیز شوكسوت سواختاري معنيداري مشواهده نشد .بنابراين يک شكست ساختاري
معنيدار در قیمت شویر در تاريخ بهمن ماه  1831مشواهده شووده اسووت كه علت اين شووكست
ميتواند به دلیل اعمال سویاسوت هدفمندسازي يارانهها در آذرماه همین سال باشد .كه به دلیل
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افزيش هزينوههوواي تولیوود از يوک سوووو و افزايش تورم بوه دنبوال افزايش نقوودينگي بووه دلیوول
پرداختهاي نقدي يارانهها از سووي ديگر ،منجر به افزايش قیمت و وقوع شوكست ساختاري در
قیمت شویر شوده است .در جدول ( )1نتايج برآورد تاريخهاي شكست در سري قیمت تخم مرغ
ارائه شده است.
جدول ( )7نتایج آزمون شکست ساختاري براي قیمت تخم مرغ
اندازه نمونه براي برآورد آماره QLR

آماره

مقادير بحراني

اندازه نمونه براي مدل برآوردي
دوره

تعداد
مشاهدات

Trim
15%

دوره

تعداد
مشاهدات

QLR

1
درصد

11
درصد

1811:12-1831:1
1831:3-1831:1
1811:12-1831:3

111
31
11

11
28
11

1811:8-1831:11
1831:3-1831:12
1811:2-1833:1

111
11
11

1/11
1/11
8/23

1/31
1/31
1/31

1/11
1/11
1/11

تاريخ
شكست
1831:3
1832:2
1833:1

منبع :يافتههاي تحقیق

در رابطه با قیمت تخم مرغ نیز مانند شویر ،دوره مورد بررسوي فروردين  1831تا اسفند 1811
بوده اسوت .كه بر اسواس آماره  QLRدر تاريخ آبان  1831يک شكست ساختاري رخ داده است
كه مقدار آماره  QLRبرابر با  1/11بوده كه از مقادير بحراني در سووطح  1و  11درصوود بیشووتر
بوده اسووت .از اين نقطه زماني ،سووري قیمت تخم مرغ به دو زير دوره تقسوویم شووده و آزمون
شوكسوت سواختاري در آن بررسوي شوده است .در جدول ( )1دوره ها بررسي شده و تاريخهاي
شوكست معنيدار در قیمت تخم مرغ آورده شده است .در مجموع دو تاريخ شكست معنيدار در
دوره فروردين  1831تا اسوفند  1811در قیمت تخم مرغ مشاهده شده است كه شامل آبان ماه
 1831و ارديبهشت  1832بوده است.
وجود شكست ساختاري در ارديبهشت ماه سال  1832را مي توان با توجه به تحوالتي كه در آن
زمان در اقتصواد كشوور رخ داده اسوت مورد بررسوي قرار داد .افزايش سطح عمومي قیمتها در
اين تاريخ شايد بتواند يكي از علل شكست ساختاري در قیمت تخم مرغ باشد كه از داليل اصلي
افزايش تورم در اين دوره ،اجراي همزمان سویاست يكسان سازي نرخ ارز در سال  ،1831اعمال
ماده  31قانون تنظیم بخشوي ازمقررات مالي دولت و انتشار اخبار كسري بودجه پیش از وقوع و
انتطارات تورمي باشود (وزارت بازرگاني .)1832 ،شوكست ساختاري رخ داده در قیمت تخم مرغ
در آبان ماه  1831ميتواند مربوط به تغییر سیاستهاي مربوط به سهمیهبندي بنزين و افزايش
قیمتهاي حمل و نقل به طور عمومي باشود .در جدول ( )1نتايج بررسوي شكست ساختاري در
قیمت گوشت مرغ ارائه شده است.
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جدول ( )5نتایج آزمون شکست ساختاري براي قیمت گوشت مرغ
اندازه نمونه براي برآورد آماره QLR

اندازه نمونه براي مدل برآوردي
دوره
-1831:1
1811:12
-1831:1
1831:3
-1831:1
1811:12
-1831:1
1811:12

تووووعووووداد
مشاهدات

Trim
15%

111

11

11

11

33

21

181

81

دوره
-1831:11
1811:8
-1831:3
1838:12
-1831:1
1811:11
-1832:1
1811:1

تووووعووووداد
مشاهدات

آماره
QLR

مقدار بحراني

توووواريووووخ
شكست

1
درصد

11
درصد

111

1/13

1/31

1

1831:1

11

11/13

1/31

1

1831:1

18

8/23

1/31

1

-

13

1/11

1/31

1

1831:1

منبع :يافتههاي تحقیق

با توجه به جدول ( ،)1در مجموع دو نقطه شووكسووت (آذرماه  1831و  )1831در سووري زماني
قیمت گوشوت مرغ طي دوره فروردين  1831الي اسفند  1811وجود داشته است .بررسي علت
شوكست در سال  1831ممكن است به دلیل اجراي سیاست خودكفايي در تولید گندم باشد كه
منجر به كاهش شوديد در تولید نهادههاي تولید محصووالت دامي شود (معاونت اموردام كشوور،
 .)1831در جدول ( )1نتايج بررسوي آماره  QLRدر سوري قیمت گوشوت گوسووفند آورده شده
است.
جدول ( )2نتایج آزمون شکست ساختاري براي قیمت گوشت گوسفند
اندازه نمونه براي برآورد آماره QLR

اندازه نمونه براي مدل برآوردي
دوره
1811:12-1831:1
-1831:11
1811:12

آماره
QLR

تووووعووووداد
مشاهدات

Trim
15%

دوره

تووووعووووداد
مشاهدات

111

11

1811:2-1831:11

111

8/12

128

81

1811:1-1838:8

33

8/13

مقادير بحراني

تووواريوووخ
شكست

1
درصد

11
درصد

1/31

1/11

1831:11

1/31

1/11

-

منبع :يافتههاي تحقیق

با توجه به جدول ( ،)1در دوره فروردين  1831تا اسوفند ماه  ،1831تنها يک نقطه شوكست در
سوري قیمت گوشت گوسفند در تاريخ دي ماه  1831مشاهده شده است .كه با توجه به مقادير
بحراني آماره  QLRاين شكست ساختاري معنيدار نشده است.
آخرين سوري قیمت مورد بررسي مربوط به گوشت گاو است كه نتايج بررسي شكست ساختاري
در آن در جدول ( )3بیان شده است.

بررسي شکستهاي ساختاري چندگانه11...

جدول ( )2نتایج آزمون شکست ساختاري براي قیمت گوشت گاو
اندازه نمونه براي برآورد آماره QLR

اندازه نمونه براي مدل برآوردي
دوره
-1831:1
1811:12
-1831:1
1831:11
-1831:11
1811:12
-1831:1
1811:11
1831:1-1831:1

آماره
QLR

مقادير بحراني

تاريخ
شكست

1
درصد

11
درصد

تعداد
مشاهدات

Trim
15%

دوره

تعداد
مشاهدات

1/31

1/11

1831:11

111

11

-1831:11
1811:2

111

8/31

1/11

-

13

13

1831:1-1831:1

11

*811/38

1/31

1811:11

31

21

-1831:11
1811:11

11

1/83

1/31

1/11

181

83

1831:8-1831:3

12

1/81

1/31

1/11

1831:2

111

81

1833:1-1831:1

33

8/11

1/31

1/11

-

منبع :يافتههاي تحقیق * دروه مشخص شده نميتواند يک تاريخ شكست را نشان دهد.

بررسووي وجود شووكسووت سوواختاري در سووري قیمت گوشووت گاو نشووان ميدهد كه اولین تاريخ
شوكسوت در بهمن ماه سوال  1831رخ داده اسوت كه از نظر آماري معنيدار نميباشد .دومین
نقطه شكست در بهمن ماه  1811بوده و سومین تاريخ شكست نیز در خردادماه  1831مشاهده
شوده اسوت .مقدارآماره  QLRدر تاريخ فروردين  1831نیز معنيدار شده است اما نميتوان اين
تواريخ را بوه عنوان تواريخ شوووكسوووت در نظر گرفت چون مقدار آماره از قبل از اين تاريخ روند
افزايشوي داشوته و اين نقطه ،آخرين مشاهده سري درنظر گرفته شده است لذا معلوم نیست كه
مقدار آماره  Fدر بعد از اين تاريخ چه وضووعیتي داشووته باشوود درنتیجه نميتوان اين نقطه را به
عنوان نقطه حداكثر در نظر گرفت .تاريخ شكست بهمن ماه  1811ميتواند به دلیل اثرات ناشي
از سوویاسووت هدفمندسووازي يارانهها و در اواخر سووال  1831و همچنین اثرات اعمال تحريمهاي
شوديد اقتصوادي در تیرماه  1811باشود .بنابراين در مجموع دو تاريخ شووكست در سري زماني
قیمت گوشت گاو مشاهده شده است.

نتیجهگیري و پیشنهادها
برخي از سویاسوتهاي كالن اقتصوادي در داخل كشوور مانند سویاسوت يكسان سازي نرخ ارز،
هدفمندسوووازي يارانهها از عوامل اثرگذار بر وقوع شوووكسوووت سووواختاري در سوووريهاي قیمت
محصووالت دامي بوده اسوت .با توجه به اينكه شوكسوتهاي ساختاري در برخي موارد در همان
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 بهتر اسوت در الگوسازي الگوهايي كه الزم است شكست،سوال اعمال سویاسوتها رخ نميدهد
. شكستهاي ساختاري نامعین تعیین شود،QLR  با استفاده از آماره،ساختاري بررسي شود
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