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چکیده
در این نوشتار ضمن معرفی آزمون ریشه واحد فصلی  ، HEGYاز آن برای تعیین ریشههای واحد فصلی و غیر
فصلی سریهای زمانی قیمت خرده فروشی چهار محصول گوشتی مرغ ،ماهی قزلآال ،میگو و گوشت قرمز استفاده
شده است .برای این منظور از دادههای ماهیانه قیمت خردهفروشی این محصوالت در سطح کشور برای سالهای
 1791-1796استفاده شده است .نتایج نشان داد که همهی سریهای قیمت بجز قیمت خردهفروشی گوشت مرغ
عالوه بر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر دارای یک یا چند ریشه واحد در فراوانیهای فصلی میباشند .این نتیجه
عالوه بر اینکه وجود فرایند فصلی تصادفی نامانا را در همهی سریها تایید میکند نشان میدهد که صافی(فیلتر)-
های تفاضلگیری مناسب برای ایستایی آنها نیز متفاوت از تفاضلگیری فصلی که در رهیافت باکس و جنکینز
پیشنهاد شده ،میباشد .بر پایه نتایج بدست آمده از آزمون  ، HEGYاستفاده از روش های سنتی در بررسیهای
تجربی به دلیل استفاده از صافی تفاضلگیری در همهی ریشههای فصلی (پیش فرض قرار دادن ریشه های فصلی
در همه فراوانیها) موجب از دست دادن اطالعات درونی سری و بروز خطای تصریح می شود .لذا برای یررسی
رفتار سریهای زمانی ماهانه و پیش بینی آن ها شناسایی ریشه واحد در هریک از فراوانیهای فصلی به صورت
جداگانه با استفاده از روش آزمون  HEGYبه جای پیش فرض قرار دادن وجود ریشه واحد فصلی در همهی
فراوانیها از بروز نتایج گمراه کننده جلوگیری خواهد کرد.
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مقدمه
اغلب سريهاي زماني اقتصادي متشكل از چهار مؤلفه روند ،1تغییرات فصلي ،2حركتهاي چرخه-
اي 8و يک جزء نامنظم تصادفي 1هستند .به جز مؤلفه روند كه نشاندهنده حركت افزايشي يا
كاهشي متغیر در طول زمان است و ميتواند ناشي از تغییر درآمد ،فناوري و سلیقه مصرفكننده
باشد .حركتهاي چرخهاي ،در واقع مربوط به حركت چرخههاي تجاري و تكراري اقتصادي در
طول سالهاي طوالني مختلف است ،در حالي كه مؤلفه تغییرات فصلي مربوط به نوسان تكراري
سري در طول سال ميباشد .عالوه بر اين ،رفتار يک سري زماني اقتصادي ممكن است تحت
تأثیر شوکهاي نامنظم تصادفي ناشي از رويدادهاي غیرعادي مانند جنگ ،بحرانهاي مالي و
قحطي قرار گیرد .حركتهاي چرخشي سريهاي زماني به طور معمول در سريهاي كوتاهمدت
رخ نميدهند و لذا يک سري زماني (  ) X tميتواند تابعي از سه مؤلفه روند زماني (  ،) Ttتغییرات
فصلي (  ) S tو جزء نامنظم تصادفي (  ) I tباشد كه به صورت جمعپذير  X t  Tt  S t  I tو يا
شكل حاصلضربي  Xt  Tt  St  I tتعريف شود (لیم و مكالر.)2000 ،
بررستي نوسانهاي فصلي پیشینه تاريخي طوالني در تجزيه و تحلیل سريهاي زماني اقتصادي
دارد (بورن و میشتتل1711 ،؛ مكالي 1782 ،و میشتتل .)1712 ،به رغم اين پیشتتینه تاريخي ،در
ارتباط با چگونگي برخورد با نوستانهاي فصتلي در الگوستازي عملي سريهاي زماني اتفاق نظر
كمي وجود دارد .در تفكر تاريخي ،نوسانهاي فصلي به عنوان يک پديده مزاحم كه ديگر اجزاي
ستتري زماني را مبهم و نامفهوم ميستتازد ،تلقي شتتده و حذف مؤلفه فصتتلي از ستتري زماني با
استتفاده از روشهاي تعديل فصلي صورت ميگرفته است .در سالهاي اخیر نظريههاي جديدي
مطرح شده كه نشان ميدهند ،اين مؤلفه نه تنها يک پديده مزاحم نیست بلكه يک بخش دروني
دادههاي اقتصتادي استت و نبايستتي در تجزيه و تحلیل سريهاي زماني ناديده گرفته شود .به
بیان هیلبرگ ( )1772مؤلفه فصلي يک بخش دروني دادههاي اقتصادي است و يک حركت بین
زماني نظاميافته (ستیستتماتیک) و نه به ناچار منظم استت كه ناشي از تغییر آب و هوا ،تقويم و
زمتانهتاي ختاص تصتتتمیمگیري عاملهاي اقتصتتتادي براي تولید و مصتتترف ميباشتتتد .اين
تصتتتمیمگیريها تحت تاثیر انتظارها ،ترجیحها و فناوريهاي تولید موجود در اقتصتتتاد استتتت.
بخشتي از اين تعريف نشتان ميدهد كه نوستانهاي فصلي ميتواند قطعي باشد؛ به عنوان مثال
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نوستان ناشتي از تغییرات فصتلي آب و هوا و اثرگذاري تقويمي قطعي هستند و هر ساله در يک
ستتري زماني خاص رخ ميدهند .بخش ديگر اين تعريف منشتتاء پديده فصتتلي را مربوط به رفتار
عاملهاي اقتصتادي كه ممكن استت ثابت و قطعي نباشد مربوط ميداند .براين پايه ميتوان دو
رفتار بهكلي متفاوت از پديده فصلي متصور شد (دارن و ديبولت.)2002 ،
پرستش اصتلي اين بررسي آن است كه با توجه به ماهیت ماهیانه بودن سريهاي مورد بررسي،
چه نوع تعديلهاي فصلي در دادهها،كارايي مناسب در پیش بیني رفتار قیمتي محصوالت را دارا
استتتتی آيا پیش بیني رفتار قیمتي با در نظر گرفتن ماهیت فصتتتلي در همه فراوانيها منجر به
بروز خطاي تصريح خواهد شدی
به طور معمول روشهاي ستنتي مدلستازي پديده فصتلي در ادبیات سري هاي زماني شامل دو
روش فصتليزدايي دادهها و روش متغیرهاي موهومي بوده است .در روش اول ،در آغاز دادهها را
فصلي زدايي ميشود (حذف مؤلفه فصلي) و روش و فن مدلسازي بر روي دادههاي فصليزدايي
شتتده 1دنبال ميشتتود و در روش دوم ،با وارد كردن متغیرهاي موهومي در الگو ،به جداستتازي،
اثرگذاري فصتلي پرداخته ميشتود(2قیسلز .)1771 ،كاربرد هر دو روش يادشده در اين رابطه با
نارستاييهاي استاستي همراه استت و اثرگذاري معكوسي بر عملكرد پیشبیني سري ميگذارند.
زيرا در روش فصتلي زدايي ،به از دستت رفتن بخشتي از اطالعات دروني ستتري منجر شده ولي
پس از فصلي زدايي كردن و پیش بیني دوباره با شاخصهاي فصلي اين امر اصالح ميشود و در
روش دوم نیز ممكن استتت خطاي تصتتريح به وجود آيد .بولیو و میرون( )1778نشتتان دادند كه
تصتريح و الگوستازي اثرگذاري فصتلي تصتادفي به صتورت قطعي و بالعكس تصتتادفي پنداشتن
اثرگذاري فصلي قطعي ،منجر به ايجاد خطاي تصريح و از دست رفتن بخشي از اطالعات دروني
سري ميشود و لذا پیشنهاد ميكنند كه پیش از مدلسازي دادههاي سري زماني فصلي ،ماهیت
مؤلفه فصتلي با استفاده از آزمونهاي ريشه واحد فصلي شناسايي گردد .بر اين پايه بررسي رفتار
مؤلفه فصتلي ستريهاي زماني و كاربرد نوعي از تصتتريح كه ستازگار با رفتار واقعي آن باشتتد در
مدلستازي پیشبیني و ارزيابي نتايج آن بستیار مهم است .از اينرو در اين بررسي ضمن معرفي
روشتي براي آزمون ريشتههاي واحد فصتلي ،نتايج تجربي بدستآمده از اين آزمون براي قیمت
خردهفروشتي چهار محصتول گوشتتي شامل گوشت مرغ ،گوشت قرمز ،ماهي قزلآال و میگو در
Deseasonalized data
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 2قیسلز و همكاران ( )1771و ابیزينگ( )1771نشان دادند كه تحمیل الگوي فصلي قطعي بر يک دوره زماني چه از راه
متغیرهاي موهومي و چه از راه كاربرد تعديل فصلي به طور جدي منجر به مسئله خطاي تصريح ميشود.
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ايران نیز ارائه شتده استت .در اين بررسي به دلیل تشخیص ماهیت مؤلفه فصلي در فراوانيهاي
خاص و نه در همهي فراواني هاي فصتلي ،ضتمن حفظ اطالعات ارزشمند رفتار فصلي در اقتصاد
ستتري زماني ،از بروز خطاي تصتتريح در پیشبیني رفتار ستتريها جلوگیري كرده و ستتريهاي
قیمت خردهفروشتي چهار محصتول پس از تشتخیص وجود ريشته واحد در فراوانيهاي فصلي و
استفاده از فیلتر مناسب در همان فراواني خاص ميتواند براي پیشبیني درست قیمتي در آينده
و ستیاستتگذاريها در ستاختار آتي بازار مورد استتفاده قرار گیرد .لذا هدف از اين بررسي يافتن
روش مناستب براي از بین بردن ريشه واحدهاي فصلي از بین همهي روش ها براي پیشگیري از
بروز خطاي تصريح در تجزيه و تحلیل سريهاي زماني در آينده است.

روش تحقیق
بهطوركلي سته نوع فرآيند فصلي براي سريهاي زماني به شرح زير وجود دارد (دارن و ديبولت،
.)2002
فرآيند فصتلي قطعي خالص :1در يک فرآيند فصلي قطعي خالص ،اثرگذاري فصلي در طول زمان
متغیر نخواهند بود .به عبارت ديگر اثرگذاريهاي فصتتتلي در طول زمان ثابت و پايدارند و لذا با
وارد كردن متغیرهتاي موهومي قطعي ميتوان به مدلستتتازي رفتار آنها پرداخت به گونهاي كه
خواهیم داشت:
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كه  Ditمتغیر موهومي براي هر فصل و  vitيک فرآيند ايستا ميباشد .ضرايب   iنشان دهنده
میزان تغییرات فصلي قطعي براي فصل  iام است .در واقع الگوي متغیرهاي مجازي براي توضیح
رفتار فصلي پايدار و ثابت در طول زمان ميباشد (دارن و ديبولت.)2002 ،
فرآيند فصلي تصادفي مانا :2فرآيند فصلي تصادفي مانا ميتواند توسط رابطه زير تولید شود اگر
كه همه ريشههاي  (L)  0خارج از دايره واحد قرار داشته باشند .مشخصه اين نوع
فرآيند فصلي در سري داشتن نقاط اوج در فراوانيهاي فصلي است (دارن و ديبولت.)2002 ،
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pure deterministic seasonal process
Stationary stochastic seasonal process
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) (Lعملگر وقفهاي و   tجزء ثابت بوده كه ميتواند شامل مجموعهاي از متغیرهاي روند
زماني ،عرض از مبدا و متغیرهاي موهومي مربوط به اثرگذاري فصلي قطعي باشد.
فرآيند فصتلي تصتادفي نامانا :1يک فرآيند فصتلي تصادفي نامانا ميتواند توسط رابطه زير تولید
شتود ،اگر كه دستتكم يک ريشته از ريشههاي معادله  (L)  0درون دايره واحد قرار داشته
باشد .به عبارت ديگر سري زماني حداقل در يكي از فراوانيهاي فصلي همگرا از درجه يک است.
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t
اين فرآيند فصتتلي همگرا ،داراي حافظه بلندمدت بوده به اين معني كه بروز هرگونه شتتوک كه
منجر به اثرگذاري طوالني مدت بر رفتار فصلي الگو خواهد شد (دارن و ديبولت .)2002 ،مفهوم
همگرايي فصلي براي نخستین بار توسط انگل و همكاران ( )1727ارائه شد .سري  y tهمگرا از
درجه  dدر فراواني  استتت ، y t  I (d) ،اگر كه طیف آن داراي شتتكل f( )  c(   ) 2d
باشتد و زماني كه ستري مورد نظر تنها در فراواني صفر همگرا باشد همان همگرايي استاندارد را
نشتتتان ميدهتتد .عالوه بر اين ممكن استتتت ستتتري مورد نظر در يتتک يتتا چنتتدين فراواني،
 s  2j , j  1,...,  s همگرا باشتد ( .
 نشتاندهنده جزء درستت و  sشمار مشاهدهها در يک
 2 

s

سال هستند).
آزمون ریشه واحد فصلی HEGY

بررسي تجربي گوياي از آن است كه اغلب سريهاي زماني اقتصادي داراي رفتار فصلي متغیر
ميباشد (برنداستارپ و همكاران )2001 ،و بیشتر از فرآيند روند تصادفي و يا فرآيند فصلي
تصادفي نامانا پیروي ميكنند (بولیو و میرون .)1778 ،شناسايي وجود فرآيند تصادفي نامانا در
سري زماني از دو راه امكانپذير است :بررسي ظاهري نمودار خودهمبستگي نمونه ) SACF ( 2و
انجام آزمون ريشه واحد فصلي .در روش اول در صورت تشخیص وجود چنین فرآيندي براي
الگوسازي رفتار سري زماني در آغاز ميبايست از فیلتر تفاضلگیري فصلي يعني تفاضل مقدار
متغیر در هر ماه از مقدار خود آن متغیر در ماه مشابه سال گذشته براي ايستا كردن سري استفاده
نمود و سپس رفتار سري را بر پايه رهیافت باكس و جنكینز در قالب مدل  SARIMAالگوسازي
كرد (كیم و موسي.)2001 ،

Non stationary stochastic seasonal process
Sample autocorrelation function
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اما با داوري ظاهري بر پايه رفتار  SACFنميتوان به طور قاطع در مورد وضتتتعیت ايستتتتايي و
درجه تفاضتلگیري متغیرها اظهارنظر كرد زيرا استفاده از تفاضلگیري فصلي به طور تلويحي به
معني پذيرش فرض وجود همه ريشههاي واحد فصلي و غیرفصلي در سري زماني بوده ،در حالي
كه ممكن استت ستري زماني تنها داراي يک يا چند ريشته واحد بوده و استفاده از تفاضلگیري
فصتلي منجر به تفاضتلگیري بیش از حد گردد (برنداستارپ و همكاران .)2001 ،براي رفع اين
نارسايي هیلبرگ و همكاران 1آزمون آماري را با بسط معادله تعمیم يافته ديكي و فولر پیشنهاد
كردند كه براي نخستتتین بار از آن براي دادههاي فصتتلي ستته ماهه استتتفاده كردند .اين آزمون
ميتواند ريشتتههاي واحد فصتتلي و غیر فصتتلي را به طور جداگانه در فراوانيهاي مختلف تعیین
كند .اگر ستري  X tرا كه توستط يک فرآيند خودرگرسیوني كلي   ( )X t   t   tايجاد
شتده باشد در نظر بگیريد در اين حالت براي كشف ريشههاي واحد در فراوانيهاي فصلي و غیر
فصتتلي بايستتتي چندجملهاي خودرگرستتیوني بر پايه اصتتل الگرانژ به فرم زير بازنويستتي شتتود
(هیلبرگ و همكاران:)1770 ،
) 1 -  k (
)  (  ) * ( 
)  k (

() 1
كتته

)

1

k

( ( )  1 

k

،

) (  ),  k ( 

p

k





، 

p

)  (  )   k ( 
k 1

)   ( k ) /  jk  j ( k

، k

k 1

)   ( يک پستماند استت كه ريشههاي آن بیرون از دايره واحد قرار گرفته و   kها ريشههاي
واحد چند جملهاي )  (1   sميباشند كه ميتواند به شكل زير نوشته شود:
() 1

s 

s -1
2


) (1   s )  (1   )1    i   (1   ) (1 - e i2kp/s
i -1


k 1

براي توضیح بیشتر اين روش ،در اينجا چند جملهاي )   ( براي دادههاي ماهانه (  ) s  12كه
توسط بولیو و مايرن ( )1778حول ريشههاي زير به شرح معادله بسط يافته زير ارائه شده است:
1
1
;) ( 3  i
)( 3  i
2
2

3 i ); 

1
(1 
2

;) 3 i

1
(1 
2

 1;  i ; 

Hyllbereg et.al

1

كاربرد آزمون ريشه واحد فصلي33...
) (1   12 )  (1   )(1   )(1  i )(1  i

()1

 1
 1
 1

 1 - (1  i31/2 )   1  (1  i31/2 )   1  (1  i31/2 )  
 2
 2
 2

 1
 1
 1

 1  (1  i31/2 )   1  (31 / 2  i)   1  (31 / 2  i)  
 2
 2
 2

 1
 1

 1  (31 / 2  i)   1  (31 / 2  i)  
2
2




)   ( يک چند جملهاي از درجه   ،)  ( )  1   12 ( 12عملگر وقفهاي ،و   tيک فرآيند
12
1
  t    t  تعريف ميشتتود و
نوفه ستتفید استتت .همچنین  t ،به صتتورت  s Ds ,t
s 1

شتتتامتل عرض از مبتداء )  ، (روند خطي )  (tو متغیرهاي موهومي ماهانه )  ( Ds ,tميباشتتتد.
عبارت چند جملهاي )   ( داراي  12ريشته مشخصه ميباشد كه عبارتاند از (بولیو و میرون،
:)1778
1
1
1
1
) 1;  i ;  (1  3 i); (1  3 i);  ( 3  i); ( 3  i
2
2
2
2

اين ريشتتهها به ترتیب متناظر با  1 ،1 ،1 ،10 ،2 ،1 ،2 ،7 ،8 ،1و  11چرخه در ستتال بوده و به

2
5


 و  ظاهر ميشوند .هدف آزمون
، ،
عبارتي در فراوانيهاي ،  ، 
2

3

3

6

6

فرض وجود ريشتتته واحد در يک فراواني معین بدون در نظر گرفتن بود يا نبود ريشتتته واحد در
ديگر فراوانيها است .بولیو و مايرن ] )1778( [BMمعادله رگرسیوني ( )1را براي آزمون فرضیه
وجود ريشههاي واحد فصلي و غیرفصلي ارائه كردهاند.
() 1

p

12

11

j 1

i 1

s 1

(1   12 )Xt     s Ds ,t  t   i yi ,t 1   j (1   12 )Xt  j   t

كه  ، t , Ds ,t , همان تعاريف گذشته خود را داشته p ،درجه تعمیم معادله ( )1براي تأمین
ويژگي فرايند نوفه سفید اجزاي اخالل معادله ،و  yi ,tتبديلهاي خطي از مقادير وقفههاي X t

هستند كه در هر يک از آنها يكي از ريشههاي واحد در فراواني مورد نظر حفظ و بقیه ريشههاي
واحد در ساير فراوانيها حذف شدهاند .تبديلهاي مذكور به صورت زير ايجاد ميشوند.

White noise process

1
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y 1t  (1     2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 )X t
y 2t  (1     2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 )X t
y 3t  (    3   5   7   9   10   11 )X t
y 4t  (1   2   4   6   8   10 )X t

() 2
1
(1    2  2   3   4  2  5   6   7  2  8   9   10 2  11)X t
2
3
y 6t 
(1     3   4   6   7   9   10 )X t
2
1
y 7t  (1    2  2   3   4  2  5   6   7  2  8   9   10  2  11 )X t
2
3
y8t  
(1     3   4   6   7   9   10 )X t
2
1
y 9t   ( 3     3  3 4  2  5  3 6   7   9  3 10 2  11)X t
2
1
y10t  (1  3  2  2  3 3   4   6  3 7  2  8  3 9   10 )X t
2
1
y11t  ( 3     3  3 4  2  5  3 6   7   9  3 10  2  11)X t
2
1
y12t   (1  3  2  2  3 3   4   6  3 7  2  8  3 9   10 )X t
2
y 5t  

به منظور آزمون وجود ريشههاي واحد فصلي و غیرفصلي ،در آغاز معادله ( )1با استفاده از روش
حداقل مربعات معمولي ( )OLSبرآورد ميشود؛ آنگاه معنيداري مشخصههاي   iتوسط
آمارههاي آزمون  tو  Fارزيابي ميشوند .براي آزمون وجود ريشههاي واحد در فراوني صفر و 
 ،فرضیههاي عدم  ، H k  : k  0 for k  1,2.به طور جداگانه در برابر فرضیه گزينه
 H k1 : k  0 for k  1,2.با استفاده از آماره  tيک سويه سنجیده ميشوند .براي آزمون وجود
ريشههاي واحد فصلي مركب ،فرضیههاي عدم  H k  : k   k 1  0 for k  3,5,7,9,11در برابر
فرضیه گزينه مبني بر وجود دستكم يک ريشه واحد فصلي مخالف صفر (
 ،) H k  : k   k 1  0 for k  3,5,7,9,11با استفاده از آماره آزمون  Fآزمايش ميشود.
فرضیههاي عدم   9   10  0,  7   8  0 ,  5   6  0,  3   4  0و   11   12  0به

كاربرد آزمون ريشه واحد فصلي17...

2

ترتیب داللت بر وجود ريشه واحد در فراوانيهاي ( چهارماهه)،
3
2

(شش ماهه)،

5
6



(دو و نیم ماهه) و



6

( سه ماهه)،


3



 12( ماهه يا ساالنه) دارند (جدول.)1

رد نكردن هر يک از آمارههاي  t kو  Fk ,k 1در سري زماني  X tبه معني وجود ريشه واحد
در آن فراواني خاص ميباشد و لذا براي خارج كردن اين ريشه از سري بايستي از فیلتر تفاضل-
گیري متناظر آن از جدول ( )1استفاده شود .بطور كلي براي آزمون فرضیههاي نبود
راهبرد(استراتژي) زير دنبال ميشود:
 در فراواني صتتتفر فرضتتتیته عتدم  H 0 :  1  0در برابر فرضتتتیه جايگزين (آلترناتیو)
 H1 :  1  0بتا استتتتفتاده از آماره  tيک طرفه آزمون ميگردد .اگر t calculate  t table
نميتوان فرض صفر را رد نمود و لذا سري در فراواني صفر داراي يک ريشه واحد است.
 در فراواني  فرضتیه عدم  H 0 :  2  0در برابر فرضیه آلترناتیو  H1 :  2  0با استفاده
از آماره  tيک ستتويه آزمون ميشتتود اگر  t calculate  t tableنميتوان فرض صتتفر را رد
كرد و لذا سري در فراواني  داراي يک ريشه واحد فصلي است.
جدول ( )1فیلترهاي تفاضلگیري و ریشههاي واحد در فرآیند گام تصادفی فصلی در دادههاي ماهیانه
فیلترها

ريشهها

فراوانيها

تعداد چرخهها در يک سال

مدت زمان هر چرخه(ماه)

)(1-L
)(1+L

1
-1

0

)(1+L2

𝑖∓

π
2

0
1

-2

8

1

) (1+√3L+L2

1
)- (1±√3i
2

5π
6

1

2/1

) (1-√3L+L2

1
)(1±√3i
2

π
6

1

12

) (1+L+L2

1
)- (√3∓i
2

2π
3

1

8

) (1-L+L2

1
)(√3∓i
2

π
3

2

1

π

مأخذ :رودريگز و آزبورن2001،

در ديگر فراوانيها فرضیههاي عدم  H 0 :  k   k 1در برابر فرضیههاي جايگزين  H :     0با
استفاده از آماره  Fآزمون ميشود .اگر  Fcalculate  Ftableفرض نبود را نميتوان رد كرد و سري
در آن فراواني داراي ريشههاي واحد فصلي است.
k 1

k

1
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پس از تشتخیص وجود ريشته واحدهاي فصتلي و غیرفصتلي توسط آزمون  HEGYو استفاده از
فیلتر تفاضتلگیري مناسب آن فراواني مي توان در مورد پايايي مدل اطمینان پیدا كرد و پس از
آن با استتفاده از اين نتايج ،رفتار سري زماني را در مدلهاي مختلف اقتصادسنجي بررسي نمود
كه يكي از مهمترين كاركردهاي آن ،استتتفاده از آزمون  HEGYدر تصتتريح درستتت الگوستتازي
پیش بیني قیمت ها و از ديد سیاستگذاري با اهمیت است.
براي تعیین ريشتتههاي واحد ستتريهاي زماني قیمت خردهفروشتتي چهار محصتتول گوشتتتي در
كشتتور شتتامل گوشتتت مرغ ،گوشتتت قرمز ،میگو و ماهي قزلآال معادله ( )1براي هر يک از اين
ستتريها با استتتفاده از روش  OLSتخمین زده شتتد .بر پايه روش بولیو و مايرن ( ،)1778الزم
است براي تأمین فرايند نوفه سفید بودن جملههاي اخالل اين معادله شماري از وقفههاي متغیر
وابستته در ستمت راست معادله به عنوان متغیر مستقل وارد رگرسیون كمكي (معادله  )1شوند.
تعیین شتمار مناستتب اين وقفهها اهمیت بااليي دارد زيرا از يک ستو وارد كردن شتتمار زياد آنها
توان آزمون را كاهش داده و از ستوي ديگر تعداد وقفه كم ممكن است به رد يا پذيرش نادرست
فرضتیههاي ريشتههاي واحد منجر شود (دارن و ديبولت .)2002،در اين بررسي تعداد وقفههاي
مناسب در هر يک معادالت از طريق راهبرد حركت از كل به جزء (هیلبرگ )1771 ،تعیین شده
استتت؛ بدين شتتكل كه ابتدا معادله ( )1با  21وقفه برآورد شتتد و پس از ان با استتتفاده از آزمون
خودهمبستتتگي ستتريالي  LMبروچ-پاگان ( )1720تعداد وقفهها به تدريج كاهش داده شتتد؛ به
طوريكه آزمون هاي كنترل تشخیصي اجزاي اخالل داللت بر خوبي برازش الگو داشت .عالوه بر
اين براي تايید نتايج آزمون خودهبستتگي سريالي  LMبروچ-پاگان از معیارهاي آكائیک ( ) AIC
و شتوارتز (  ) SBcنیز استفاده شده است .در نهايت پس از تعیین وقفههاي الزم براي اطمینان از
نبود خودهمبستتگي ستريالي در هر يک از ستريهاي قیمت ،آزمون وجود ريشه واحد فصلي و
غیرفصتلي سريهاي زماني قیمت خرده فروشي چهار محصول گوشتي مرغ ،ماهي قزلآال ،میگو
و گوشتت قرمز به صورت جداگانه بررسي شده و با استفاده از فیلتر مناسب تفاضلگیري مربوط
به آن فراوانيها (فراوانيهاي داراي ريشه واحد) هركدام از سريهاي قیمت پايا ميشوند.

نتایج و بحث
بنابر نتايج جدول ( )2و مقايسه آمارههاي محاسبه شده آزمون  BMبراي سري زماني قیمت
گوشت مرغ با مقادير بحراني آن ،بیانگر معنيداري آماري همه آمارههاي  Fk ,k 1و همچنین t 2
در سطتح احتتمال  1درصد استت .رد فرضتیه   2  0نشتاندهتنده نبود ريتشه واحتد در

كاربرد آزمون ريشه واحد فصلي14...

تنتاوب  يا چرخشهاي ششماهه است .همانطور كه پیشتر بیان شد آزمون وجود ريشههاي
واحد واحد فصلي مركب( ،1فرضیههاي عدم  H k  : k   k 1  0براي  k  3,5,7,9,11در
برابر فرضیه مبني بر وجود دستكم يک ريشه واحد فصلي مخالف صفر) با استفاده از آماره F
صورت ميگیرد كه نتايج آن براي سري زماني قیمت گوشت مرغ نشان ميدهد در هیچ كدام از
2 
و و
اين تناوبها ريشه واحد فصلي وجود ندارد (آماره  Fدر همهي فراوانيهاي و
2

3

3

 5و  از لحاظ آماري معنيدار است و بنابراين فرضیه وجود ريشه واحد رد ميشود) .به
6

6

عبارت ديگر سري زماني قیمت گوشت مرغ فاقد ريشه واحد در همه فراوانيهاي فصلي بوده ،لكن
داراي يک ريشه واحد غیرفصلي استاندارد است (آماره  t= -1/11در فراواني صفر فرض صفر وجود
ريشه واحد غیرفصلي را مورد پذيرش قرار ميدهد) .بنابراين براي مانا شدن سري زماني قیمت
گوشت مرغ به كارگیري فیلتر تفاضلگیري غیر فصلي  Δ  1  Lكفايت ميكند .نتیجه بررسي
سري زماني گوشت قرمز با آماره  F11,12 =8/1فرض صفر وجود ريشه واحد را در فراواني  تأيید
6

ميكند ،همچنین آماره  t1 =-2/11در سطح  1درصد پذيرفته شده و سري قیمت گوشت قرمز
داراي ريشه واحد غیر فصلي در فراواني صفر ميباشد .نتايج بررسي سري زماني قیمت میگو نشان
ميدهد كه سري مورد بررسي داراي ريشه واحد فصلي در همهي فراوانيهاي فصلي ميباشد
(همه آمارههاي  Fدر اين سري بيمعني بوده و فرضیه صفر وجود ريشه واحد فصلي پذيرفته
ميشود) .همچنین سري قیمت میگو داراي ريشه واحد غیرفصلي در فراواني  ميباشد .به عبارت
ديگر سري زماني قیمت ماهانه میگو داراي ريشه واحد در همه فراوانيهاي فصلي بوده و فاقد
ريشه واحد غیرفصلي استاندارد است .لذا فرآيند ايجاد سري قیمت خردهفروشي میگو به صورت
يک فرآيند تصادفي فصلي است ( ) t 2  -2/12در نهايت سري قیمت ماهي قزل آال با استفاده از
آماره  F5,6 =1/11فرضیه وجود ريشه واحد فصلي در فراواني

2
3

را تأيید كرده و آماره  t1و

 t 2گوياي وجود ريشه واحد در فراواني غیر فصلي صفر و  است.

- Seasonal complex roots

1
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a

جدول ( )2نتایج آزمون ریشه واحد  BMبراي سري قیمت خردهفروشی تولیدات گوشتی ایران
سري قیمت
خردهفروشي

0



t1

t2


2
F3,4

2
3


3

5
6


6

F5,6

F7,8

F9,10

F11,12

Lags
F1...12

گوشت مرغ

*-1/11

-8/18

2/01

7/1

1/1

11/8

11/1

21/8

12

گوشت قرمز
میگو
ماهي قزلآال

*-2/11
-1/07
*-0/81

-1/17
*-2/12
*-2/11

11/2
*2/18
1/7

11/1
*2/01
*1/11

20/1
*8/1
7/11

28/1
*2/21
11/8

*8/1
*2/22
1/1

11/1
1/81
17/2

 22و 21
21 ،7،18
1-1

مأخذ :يافتههاي تحقیق

مقادير بحراني در سطح  0/01برابر است با F1...12  1/07 ، Fk ,k 1  1/11 ، t 2  -8/17 ، t1  -2/1
*عدم رد فرضیه نبود و تايید وجود ريشه واحد
 Lags -1aتعداد وقفههاي متغیر وابسته كه براي تامین فرايند نوفه سفید جمالت اخالل وارد معادله  1شدهاند.
 -2همه متغیرها به شكل لگاريتم تبديل شدهاند.

مطابق با نتايج ارائه شده ،استفاده از فیلتر تفاضلگیري معمولي (تفاضل هر مشاهده از مشاهده
قبل) و يا فیلتر تفاضلگیري فصلي (تفاضل مقدار هر ماه در سال  tاز مقدار همان ماه در سال
قبل) كه اغلب به عنوان روشهاي رايج براي ايستايي سريهاي ماهانه به كار ميروند ،براي سري
قیمتي مانند گوشت مرغ كه داراي ريشه واحد فصلي نميباشد ،موجب تغییر دادههايي شده كه
در آن ها مشكل ريشه واحد وجود نداشته و سبب خطاي تصريح خواهد شد .براي سري زماني
گوشت قرمز ،میگو و ماهي قزل آال نیز استفاده از روشهاي سنتي تفاضلگیري موجب تغییر
كلیه دادهها و از دست رفتن اصالت دادهها خواهد شد ،در صورتي كه استفاده از روش HEGY
تنها دادهها را در فراوانيهايي كه وجود ريشه واحد تصديق شده است ،تغییر ميدهد .لذا آزمون
HEGYقبل از برآورد الگوهاي اقتصادسنجي براي داده هاي سري زماني ماهیانه ضروري به نظر
ميرسد.

نتیجهگیري و پیشنهادها
بيشک امروزه در ادبیات مربوط به تجزيه و تحلیل سريهاي زماني در رابطه با اين موضوع كه
نتیجهگیريهاي آماري برآمده از تحلیل يک يا چند سري زماني كه داراي ريشه واحد در فراواني
صفر هستند با مشكالتي همراه است ،اتفاق نظر كلي وجود دارد .به عنوان مثال ،واريانس يک
سري زماني داراي ريشه واحد بينهايت است و يا رگرسیون دو سري همگراي مستقل بر روي

كاربرد آزمون ريشه واحد فصلي11...

همديگر مي توانند منجر به بروز همبستگي ساختگي شوند(گرنجر و نیوبولد .)1721، 1اين
مشكالت به ويژه زماني كه وجود حداقل يک ريشه واحد غیر فصلي نیز مشاهده شود با شدت
بیشتري بروز خواهد كرد .در اين حالت تفاضلگیري ساالنه منجر به ايستايي سري نخواهد شد.
با اين حال در گذشته روشهاي متفاوتي براي الگوسازي مؤلفه فصلي در سريهاي زماني صورت
گرفته است كه فصلي زدايي و وارد كردن متغیرهاي موهومي فصلي از جمله اين روشهاست .هر
دو اين روشها با مشكالتي مانند از دست دادن بخشي از اطالعات دروني سري و بروز خطاي
تصريح همراه هستند .به عبارت ديگر استفاده از متغیرهاي موهومي فصلي زماني كه پديده فصلي
ديده شده در سري توسط يک فرآيند همگرا ايجاد شده باشد فاقد اعتبار است .از سوي ديگر
بسیاري از مدلهاي همجمعي فصلي نیازمند اين هستند كه سريهاي مورد نظر همگراي فصلي
باشند و در نهايت اينكه استفاده از فیلتر تفاضلگیري فصلي (  ) 1   sكه در روش باكس و جنكیز
( )1710براي ايستايي سريهاي زماني فصلي پیشنهاد شده زماني كاربرد دارد كه سريهاي
زماني عالوه بر فراواني صفر در كلیه فراوانيهاي فصلي نیز همگرا باشند.
نتايج آزمون ريشه واحد فصلي قیمتهاي خردهفروشي چهار محصول گوشتي مورد بررسي در
اين مطالعه نیز اين موضوع را تايید ميكند .زيرا در همهي آنها (بجز قیمت گوشت مرغ) وجود
ريشههاي واحد فصلي در يک يا چندين فراواني مشاهده شده كه طبعتا" فیلترهاي تفاضل گیري
آنها متفاوت است از فیلترهاي تفاضلگیري معمولي (  ) 1  و تفاضلگیري فصلي (  ) 1   sكه
اغلب توسط محققان براي خارج كردن ريشههاي واحد از سري بكار ميرود .يكي از نتايج عیني
بررسي حاضر اين است كه كاربرد مكانیكي فیلتر تفاضلگیري فصلي احتماال" در بسیاري از موارد
منجر به بروز خطاي تصريح خواهد شد و لذا پیشنهاد ميشود ،در پژوهشهاي كاربردي با داده-
هاي سري زماني ماهانه يا فصلي ،بجاي اينكه تفاضل گیري فصلي (وجود ريشه واحد در همهي
فراواني ها)و يا غیر فصلي (وجود ريشه واحد در فراواني صفر) بعنوان يک پیش فرض پذيرفته و بر
دادهها تحمیل گردد بايستي وجود يا عدم وجود ريشه واحد در هر يک از فراوانيها بر پايه روش
ارائه شده در بررسي حاضر مورد آزمون قرار گیرد و فیلتر تفاضلگیري مناسب آن (طبق جدول
 )1انتخاب شود در غیر اين صورت ضمن از دست رفتن بخشي از اطالعات دروني سري ،با مشكل
خطاي تصريح در الگوهاي برآوردي روبرو بوده كه به طور قطع منجر به ارائه نتايج و توصیههاي
سیاستي گمراهكننده خواهد شد.
Granger and Newbold
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