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هاي سريبینی واحد فصلی در پیش کاربرد آزمون ریشه

گروه کاالیی  فروشیموردي قیمت خرده بررسی"زمانی 

 "گوشت در ایران

 1 ، مریم اسدپورنظریرضا تجنکی، مهرنوش عبداللهی، محمدرقیه زاهدیان
  53/51/5931تاریخ پذیرش:                                                                         11/21/1593تاریخ دریافت:

 چکیده
های واحد فصلی و غیر آن برای تعیین ریشه ، ازHEGYضمن معرفی آزمون ریشه واحد فصلی نوشتاردر این 
آال، میگو و گوشت قرمز استفاده های زمانی قیمت خرده فروشی چهار محصول گوشتی مرغ، ماهی قزلسریفصلی 

 هایمحصوالت در سطح کشور برای سال فروشی اینهای ماهیانه قیمت خردهده است. برای این منظور از دادهش
فروشی گوشت مرغ های قیمت بجز قیمت خردهی سریههمده است. نتایج نشان داد که استفاده ش 1796-1791

تیجه باشند. این نهای فصلی میعالوه بر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر دارای یک یا چند ریشه واحد در فراوانی
-ی)فیلتر(صافدهد که ند نشان میکها تایید میسری یههمند فصلی تصادفی نامانا را در عالوه بر اینکه وجود فرای

ینز گیری فصلی که در رهیافت باکس و جنکگیری مناسب برای ایستایی آنها نیز متفاوت از تفاضلهای تفاضل
 هایبررسیاستفاده از روش های سنتی در ،  HEGYاز آزمون بدست آمدهنتایج  پایه باشد. برده، میشپیشنهاد 

 های فصلی )پیش فرض قرار دادن ریشه های فصلیریشه یههمگیری در تفاضل صافیتجربی به دلیل استفاده از 
د. لذا برای یررسی سری و بروز خطای تصریح می شوموجب از دست دادن اطالعات درونی  ها(فراوانی ههمدر 

 های فصلی به صورتماهانه و پیش بینی آن ها شناسایی ریشه واحد در هریک از فراوانیهای زمانی سری  رفتار
 یههمبه جای پیش فرض قرار دادن وجود ریشه واحد فصلی در  HEGY روش آزمونجداگانه  با استفاده از 

 ها از بروز نتایج گمراه کننده جلوگیری خواهد کرد.فراوانی

 JEL:  E23, H21, N5بندی طبقه
، گروه کاالهای HEGYفصلی، فرآیند فصلی تصادفی نامانا، آزمون ریشه واحد فصلی مؤلفه های کلیدی:واژه
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 مقدمه
-هاي چرخه، حركت2، تغییرات فصلي1روند مؤلفههاي زماني اقتصادي متشكل از چهار اغلب سري

دهنده حركت افزايشي يا نشان كه روند به جز مؤلفههستند.  1و يک جزء نامنظم تصادفي 8اي

ننده كي و سلیقه مصرفاند ناشي از تغییر درآمد، فناورتومي وكاهشي متغیر در طول زمان است 

هاي تجاري و تكراري اقتصادي در چرخهاي، در واقع مربوط به حركت هاي چرخهباشد. حركت

كراري ت مؤلفه تغییرات فصلي مربوط به نوسانالي كه هاي طوالني مختلف است، در حطول سال

باشد. عالوه بر اين، رفتار يک سري زماني اقتصادي ممكن است تحت در طول سال مي سري

هاي مالي و غیرعادي مانند جنگ، بحران رويدادهايهاي نامنظم تصادفي ناشي از ثیر شوکتأ

مدت هاي كوتاهسريدر  طور معمول بههاي زماني سريهاي چرخشي گیرد. حركتقحطي قرار 

زماني ) دهند و لذا يک سرينمي رخ
tXمؤلفهتواند تابعي از سه ( مي ( روند زمانيtT تغییرات ،)

پذير جمع ( باشد كه به صورتtI( و جزء نامنظم تصادفي )tSفصلي )
tttt IST X  و يا

حاصلضربي  شكل
tttt IST X (.2000د )لیم و مكالر، تعريف شو 

ادي هاي زماني اقتصريخي طوالني در تجزيه و تحلیل سرينه تایپیش هاي فصليبررستي نوسان 

تاريخي، در  (. به رغم اين پیشتتینه1712میشتتل،  و 1782؛ مكالي، 1711)بورن و میشتتل،  دارد

هاي زماني اتفاق نظر هاي فصتلي در الگوستازي عملي سري  تباط با چگونگي برخورد با نوستان ار

ي گر اجزايلي به عنوان يک پديده مزاحم كه دفص هايجود دارد. در تفكر تاريخي، نوسانكمي و

ا از ستتري زماني ب ستتازد، تلقي شتتده و حذف مؤلفه فصتتلي ستتري زماني را مبهم و نامفهوم مي

جديدي  هايهاي اخیر نظريهگرفته است. در سالهاي تعديل فصلي صورت مياستتفاده از روش 

نه تنها يک پديده مزاحم نیست بلكه يک بخش دروني  مؤلفهدهند، اين مطرح شده كه نشان مي

هاي زماني ناديده گرفته شود. به سريهاي اقتصتادي استت و نبايستتي در تجزيه و تحلیل    داده

هاي اقتصادي است و يک حركت بین فصلي يک بخش دروني داده مؤلفه( 1772برگ )بیان هیل

منظم استت كه ناشي از تغییر آب و هوا، تقويم و   به ناچارو نه  (ستیستتماتیک  يافته )نظامزماني 

باشتتتد. اين لید و مصتتترف ميهاي اقتصتتتادي براي توگیري عاملهتاي ختاص تصتتتمیم  زمتان 

تولید موجود در اقتصتتتاد استتتت.  هايها و فناوريظارها، ترجیحانتتحت تاثیر ها گیريتصتتتمیم

 ه عنوان مثالتواند قطعي باشد؛ بفصلي مي هايدهد كه نوستان بخشتي از اين تعريف نشتان مي  

                                                 
1 Trend 
2 Seasonal variation 
3 Cyclical movement 
4 stochastic  irregular component 



 31...كاربرد آزمون ريشه واحد فصلي

 

 ساله در يک تقويمي قطعي هستند و هر از تغییرات فصتلي آب و هوا و اثرگذاري ناشتي   نوستان 

ن تعريف منشتتاء پديده فصتتلي را مربوط به رفتار د. بخش ديگر ايدهنستتري زماني خاص رخ مي

و توان دبراين پايه ميداند. هاي اقتصتادي كه ممكن استت ثابت و قطعي نباشد مربوط مي  عامل

 (. 2002متصور شد )دارن و ديبولت، كلي متفاوت از پديده فصلي بهرفتار 
هاي مورد بررسي، سريبودن ماهیانه  آن است كه با توجه به ماهیت پرستش اصتلي اين بررسي  

ها،كارايي مناسب در پیش بیني رفتار قیمتي محصوالت را دارا فصلي در داده هايچه نوع تعديل

ر به ها منجفراواني همهاستتتتی آيا پیش بیني رفتار قیمتي با در نظر گرفتن ماهیت فصتتتلي در 

 بروز خطاي تصريح خواهد شدی

هاي زماني شامل دو صتلي در ادبیات سري فستازي پديده  هاي ستنتي مدل روش به طور معمول

ها را داده در آغازها و روش متغیرهاي موهومي بوده است. در روش اول، زدايي دادهروش فصتلي 

 زداييهاي فصليسازي بر روي دادهمدل روش و فنلفه فصلي( و شود )حذف مؤزدايي ميفصلي 

جداستتازي، رهاي موهومي در الگو، به د و در روش دوم، با وارد كردن متغیشتتومي دنبال 1شتتده

(. كاربرد هر دو روش يادشده در اين رابطه با 1771ز، )قیسل2شتود پرداخته مي فصتلي  اثرگذاري

. گذارندمي سريبیني معكوسي بر عملكرد پیش هاي استاستي همراه استت و اثرگذاري   نارستايي 

منجر شده ولي  ستتريي به از دستت رفتن بخشتي از اطالعات درون   ،زيرا در روش فصتلي زدايي 

و در  دشوهاي فصلي اين امر اصالح ميبا شاخص دوبارهاز فصلي زدايي كردن و پیش بیني  پس

دادند كه  ( نشتتان1778)ه وجود آيد. بولیو و میرونروش دوم نیز ممكن استتت خطاي تصتتريح ب

عي و بالعكس تصتتادفي پنداشتن صتورت قط ه فصتلي تصتادفي ب   تصتريح و الگوستازي اثرگذاري  

فصلي قطعي، منجر به ايجاد خطاي تصريح  و از دست رفتن بخشي از اطالعات دروني  اثرگذاري

زماني فصلي، ماهیت  سريهاي سازي دادهاز مدل پیشكنند كه شود و لذا پیشنهاد ميمي سري

رفتار  پايه بررسيهاي ريشه واحد فصلي شناسايي گردد. بر اين فصتلي با استفاده از آزمون  مؤلفه

با رفتار واقعي آن باشتتد در  برد نوعي از تصتتريح كه ستازگار هاي زماني و كارفه فصتلي ستري  مؤل

ي ضمن معرف بررسيرو در اين بیني و ارزيابي نتايج آن بستیار مهم است. از اين ستازي پیش مدل

از اين آزمون براي قیمت  آمدهبدستهاي واحد فصتلي، نتايج تجربي  روشتي براي آزمون ريشته  

آال و میگو در شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، ماهي قزل يي چهار محصتول گوشتت  فروشت خرده

                                                 
1 Deseasonalized data 

 راهزماني چه از  دوره( نشان دادند كه تحمیل الگوي فصلي قطعي بر يک 1771( و ابیزينگ)1771قیسلز و همكاران ) 2

 د. شومنجر به مسئله خطاي تصريح مي طور جديه كاربرد تعديل فصلي ب راهمتغیرهاي موهومي و چه از 
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اي هبه دلیل تشخیص ماهیت مؤلفه فصلي در فراواني نیز ارائه شتده استت. در اين بررسي  ايران 

هاي فصتلي، ضتمن حفظ اطالعات ارزشمند رفتار فصلي در اقتصاد   ي فراوانيهمهخاص و نه در 

هاي ستتريده و كرها جلوگیري ستتريبیني رفتار تصتتريح در پیش زماني، از بروز خطاي ستتري

هاي فصلي و محصتول پس از تشتخیص وجود ريشته واحد در فراواني    فروشتي چهار قیمت خرده

نده درست قیمتي در آيبیني تواند براي پیشمناسب در همان فراواني خاص ميفیلتر استفاده از 

ن يافت بررسيد استتفاده قرار گیرد. لذا هدف از اين  ها در ستاختار آتي بازار مور و ستیاستتگذاري  

ي روش ها براي پیشگیري از دن ريشه واحدهاي فصلي از بین همهاز بین بر برايروش مناستب  

 هاي زماني در آينده است. خطاي تصريح در تجزيه و تحلیل سريبروز 

 روش تحقیق

زير وجود دارد )دارن و ديبولت، هاي زماني به شرح كلي سته نوع فرآيند فصلي براي سري طورهب

2002.) 

فصلي در طول زمان  يک فرآيند فصلي قطعي خالص، اثرگذاري : در1فرآيند فصتلي قطعي خالص 

ا يدارند و لذا بفصتتتلي در طول زمان ثابت و پا هاينخواهند بود. به عبارت ديگر اثرگذاريمتغیر 

 اي كهگونهه فتار آنها پرداخت بستتتازي رتوان به مدلدن متغیرهتاي موهومي قطعي مي وارد كر

                                :خواهیم داشت

(1)  

نشان دهنده  iباشد. ضرايب يک فرآيند ايستا مي itvمتغیر موهومي براي هر فصل و  itDكه 

الگوي متغیرهاي مجازي براي توضیح ام است. در واقع iمیزان تغییرات فصلي قطعي براي فصل

 (.2002باشد )دارن و ديبولت، رفتار فصلي پايدار و ثابت در طول زمان مي

گر ا تواند توسط رابطه زير تولید شود: فرآيند فصلي تصادفي مانا مي2فرآيند فصلي تصادفي مانا

)L(0هاي ريشه همهكه   مشخصه اين نوع .خارج از دايره واحد قرار داشته باشند 
 (.2002هاي فصلي است )دارن و ديبولت، داشتن نقاط اوج در فراواني سريفرآيند فصلي در 

(2)  

                                                 
1 pure deterministic  seasonal process 
2 Stationary stochastic seasonal process 

)i.i.d.(0,X)( 2

t   tttL 

tit

i

it vD  


1-i

1

0X 
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)(L اي و عملگر وقفهtاي از متغیرهاي روند تواند شامل مجموعهجزء ثابت بوده كه مي

  فصلي قطعي باشد. و متغیرهاي موهومي مربوط به اثرگذاريزماني، عرض از مبدا 

د ابطه زير تولیتواند توسط ر: يک فرآيند فصتلي تصادفي نامانا مي 1فرآيند فصتلي تصتادفي نامانا  

)L(0هاي معادله يک ريشته از ريشه  كمشتود، اگر كه دستت     قرار داشته درون دايره واحد

 هاي فصلي همگرا از درجه يک است.زماني حداقل در يكي از فراواني سريباشد. به عبارت ديگر 

(8)  

ه ك به اين معني كه بروز هرگونه شتتوک مدت بودهاين فرآيند فصتتلي همگرا، داراي حافظه بلند

مفهوم (. 2002دت بر رفتار فصلي الگو خواهد شد )دارن و ديبولت، مطوالني  منجر به اثرگذاري

همگرا از  ty سريد. ( ارائه ش1727همكاران )انگل و بار توسط  نخستینهمگرايي فصلي براي 

d)(Iyاستتت،  در فراواني  dدرجه  t  شتتكل، اگر كه طیف آن داراي d2)c()f(   

در فراواني صفر همگرا باشد همان همگرايي استاندارد را  تنهامورد نظر  ستري باشتد و زماني كه  

مورد نظر در يتتک يتتا چنتتدين فراواني،  ستتتريدهتتد. عالوه بر اين ممكن استتتت نشتتتان مي











2

s
1,...,j  ,

s

j2
s


  ( همگرا باشتد .  و  درستت دهنده جزء نشتانs در يک  هاشمار مشاهده

 ند(.  سال هست

 HEGYآزمون ریشه واحد فصلی

هاي زماني اقتصادي داراي رفتار فصلي متغیر سرياز آن است كه اغلب  گويايتجربي  بررسي

ند فصلي ( و بیشتر از فرآيند روند تصادفي و يا فرآي2001باشد )برنداستارپ و همكاران، مي

نامانا در  (. شناسايي وجود فرآيند تصادفي1778میرون، د )بولیو و ننكتصادفي نامانا پیروي مي

( و SACF) 2پذير است: بررسي ظاهري نمودار خودهمبستگي نمونهامكان راهزماني از دو  سري

انجام آزمون ريشه واحد فصلي. در روش اول در صورت تشخیص وجود چنین فرآيندي براي 

دار گیري فصلي يعني تفاضل مقتفاضل فیلتربايست از مي آغازدر زماني  سريالگوسازي رفتار 

فاده است سريدن متغیر در ماه مشابه سال گذشته براي ايستا كرمتغیر در هر ماه از مقدار خود آن 

الگوسازي  SARIMAرهیافت باكس و جنكینز در قالب مدل سري را بر پايهنمود و سپس رفتار 

 (.2001، د )كیم و موسيكر

                                                 
1 Non stationary stochastic seasonal process 
2 Sample autocorrelation function 

tttL   X)( 
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طور قاطع در مورد وضتتتعیت ايستتتتايي و ه توان بنمي SACFرفتار بر پايهظاهري  داورياما با 

به  حيبه طور تلويگیري فصلي د زيرا استفاده از تفاضلگیري متغیرها اظهارنظر كرتفاضتل  درجه

در حالي  ،زماني بوده سريفصلي در هاي واحد فصلي و غیرريشه همهمعني پذيرش فرض وجود 

 گیريو استفاده از تفاضل هدها داراي يک يا چند ريشته واحد بو زماني تن ستري كه ممكن استت  

 (. براي رفع اين2001گیري بیش از حد گردد )برنداستارپ و همكاران، فصتلي منجر به تفاضتل  

ي و فولر پیشنهاد یم يافته ديكآزمون آماري را با  بسط معادله تعم 1هیلبرگ و همكاران نارسايي

ماهه استتتفاده كردند. اين آزمون  هاي فصتتلي ستتهن بار از آن براي دادهنخستتتیدند كه براي كر

هاي مختلف تعیین طور جداگانه در فراوانيه ب هاي واحد فصتتلي و غیر فصتتلي را ريشتته تواندمي

)ttt)Xرا كه توستط يک فرآيند خودرگرسیوني كلي   tX ستري د. اگر كن    ايجاد

 هاي فصلي و غیرهاي واحد در فراوانيشتده باشد در نظر بگیريد در اين حالت براي كشف ريشه 

اصتتل الگرانژ به فرم زير بازنويستتي شتتود  بر پايهاي خودرگرستتیوني فصتتلي بايستتتي چندجمله

  (:1770)هیلبرگ و همكاران، 

(1)  

كتته 
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)(  از دايره واحد قرار گرفته و  بیرونهاي آن استت كه ريشه  يک پستماندk هاي ها ريشه

)1(اي  واحد چند جمله s زير نوشته شود: تواند به شكلباشند كه ميمي 

(1) 
 

21s)هاي ماهانه براي داده )(اي براي توضیح بیشتر اين روش، در اينجا چند جمله )  كه

 زير به شرح معادله بسط يافته زير ارائه شده است: هايحول ريشه( 1778توسط بولیو و مايرن )
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 33...كاربرد آزمون ريشه واحد فصلي

 

(1) 

)( (121) 12اي از درجه يک چند جمله(  ،)اي، و عملگر وقفهt فرآيند  يک

به صتتورت  tاستتت. همچنین،  1نوفه ستتفید



12

1

,

s

tsst Dt  شتتود و تعريف مي

)(و متغیرهاي موهومي ماهانه t)(، روند خطي)(شتتتامتل عرض از مبتداء    ,tsD باشتتتد. مي

)بولیو و میرون، ند از اباشد كه عبارتريشته مشخصه مي  12داراي  )(اي عبارت چند جمله

1778:) 

)3(
2

1
);3(

2

1
);31(

2

1
);31(

2

1
;;1 iiiii 

 

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

، هاي عبارتي در فراواني
2


 ،

3

2
 ،

3


 ،

6

5
  و

6


 شوند. هدف آزمون ظاهر مي

نبود ريشتتته واحد در ود يا راواني معین بدون در نظر گرفتن بفرض وجود ريشتتته واحد در يک ف

آزمون فرضیه  ( را براي1( معادله رگرسیوني )1778) [BM]ها است. بولیو و مايرن ر فراوانيگيد

 ند.اد فصلي و غیرفصلي ارائه كردهاحهاي ووجود ريشه

(1)   
  

 
11

1

12

1 1

12

1,,

12 X)1(X)1(
s i

p

j

tjtjtiitsst ytD   

,,كه  ,tsDt خود را داشته، گذشته، همان تعاريفp  ( براي تأمین 1معادله ) درجه تعمیم

tiyو  نوفه سفید اجزاي اخالل معادله، ويژگي فرايند  tXهاي هاي خطي از مقادير وقفهتبديل ,

 هايهاي واحد در فراواني مورد نظر حفظ و بقیه ريشههستند كه در هر يک از آنها يكي از ريشه

 شوند.هاي مذكور به صورت زير ايجاد مياند. تبديلها حذف شدهواحد در ساير فراواني

                                                 
1 White noise process 
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( با استفاده از روش 1معادله ) هاي واحد فصلي و غیرفصلي، در آغازوجود ريشهبه منظور آزمون 

توسط  iهاي داري مشخصهشود؛ آنگاه معني( برآورد ميOLSحداقل مربعات معمولي )

هاي واحد در فراوني صفر  و آزمون وجود ريشه شوند. برايارزيابي مي Fو  tهاي آزمون آماره

:0. هاي عدم، فرضیه 2,1 kH forkk  به طور جداگانه در برابر فرضیه گزينه ،

.0: 2,11 kH forkk   با استفاده از آمارهt شوند. براي آزمون وجود ه سنجیده ميک سويي

:11,9,7,5,30 هاي عدمهاي واحد فصلي مركب، فرضیهريشه 1   kH forkkk  ر در براب

يک ريشه واحد فصلي مخالف صفر ) كمیه گزينه مبني بر وجود دستفرض

11,9,7,5,30: 1   kH forkkk آماره آزمون (، با استفاده از F شود.مي آزمايش 

,0,0هاي عدم فرضیه 4365   0,0 87109    01211و   به
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هاي ترتیب داللت بر وجود ريشه واحد در فراواني
2


  ،)چهارماهه(

3

2
  ،)سه ماهه(

3


 

)شش ماهه(، 
6

5
  دو و نیم ماهه( و(

6


 (12 1ماهه يا ساالنه( دارند )جدول .) 

,1و  ktهاي هر يک از آماره نكردنرد  kkF  زماني  سريدر
tX  به معني وجود ريشه واحد

-اضلتف فیلتربايستي از  سريدن اين ريشه از باشد و لذا براي خارج كرخاص مي در آن فراواني

 هاي نبودكلي براي آزمون فرضیه طورود. ب( استفاده ش1متناظر آن از جدول )گیري 

 شود:زير دنبال مي (استراتژيراهبرد)

   0 در فراواني صتتتفر فرضتتتیته عتدم:H 10  (آلترناتیوجايگزين )فرضتتتیه  در برابر 

0:H 11    بتا استتتتفتاده از آمارهt گردد. اگر يک طرفه آزمون ميtablecalculate tt  

 در فراواني صفر داراي يک ريشه واحد است. سريتوان فرض صفر را رد نمود و لذا نمي

 در فراواني  0 فرضتیه عدم:H 20  0فرضیه آلترناتیو  در برابر:H 21   با استفاده

tablecalculateد اگر شتتويک ستتويه آزمون مي tاز آماره tt  توان فرض صتتفر را رد نمي

 داراي يک ريشه واحد فصلي است. در فراواني  سريد و لذا كر

 هاي ماهیانههاي واحد در فرآیند گام تصادفی فصلی در دادهگیري و ریشههاي تفاضلفیلتر( 1جدول )
 مدت زمان هر چرخه)ماه( ها در يک سالتعداد چرخه هافراواني هاريشه هافیلتر

(1-L) 1 0 0 -- 

(1+L) 1- π 1 2 

)2(1+L ∓𝑖 
π

2
 8 1 

(1+√3L+L2) -
1

2
(1±√3i) 

5π

6
 1 1/2 

(1-√3L+L2) 
1

2
(1±√3i) 

π

6
 1 12 

(1+L+L2) -
1

2
(√3∓i) 

2π

3
 1 8 

(1-L+L2) 
1

2
(√3∓i) 

π

3
 2 1 

 2001مأخذ: رودريگز و آزبورن،

عدمهاي ها فرضیهديگر فراواني در
1kk0 :H  0هاي جايگزين در برابر فرضیه:H 1kk1    با

tablecalculateشود. اگر آزمون مي Fاستفاده از آماره  FF  توان رد كرد و سري فرض نبود را نمي

 واحد فصلي است.هاي داراي ريشه در آن فراواني
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و استفاده از  HEGYپس از تشتخیص وجود ريشته واحدهاي فصتلي و غیرفصتلي توسط آزمون     

از س پپايايي مدل اطمینان پیدا كرد و  گیري مناسب آن فراواني مي توان در موردتفاضتل  فیلتر

مود نسنجي بررسي اقتصادهاي مختلف زماني را در مدل سريبا استتفاده از اين نتايج، رفتار  آن 

در تصتتريح درستتت الگوستتازي   HEGY آزمونترين كاركردهاي آن، استتتفاده از كه يكي از مهم

 گذاري با اهمیت است. پیش بیني قیمت ها و از ديد سیاست

گوشتتتي در  فروشتتي چهار محصتتولهاي زماني قیمت خردهستتريهاي واحد براي تعیین ريشتته

( براي هر يک از اين 1آال معادله )لكشتتور شتتامل گوشتتت مرغ، گوشتتت قرمز، میگو و ماهي قز 

(، الزم 1778و مايرن )روش بولیو  بر پايهتخمین زده شتتد.   OLSها با استتتفاده از روشستتري

هاي متغیر ي از وقفهشمار اخالل اين معادله هاياست براي تأمین فرايند نوفه سفید بودن جمله

( شوند. 1مكي )معادله عنوان متغیر مستقل وارد رگرسیون كوابستته در ستمت راست معادله به   

ها اهمیت بااليي دارد زيرا از يک ستو وارد كردن شتتمار زياد آنها  تعیین شتمار مناستتب اين وقفه 

 كم ممكن است به رد يا پذيرش نادرست ديگر تعداد وقفه وان آزمون را كاهش داده و از ستوي ت

هاي تعداد وقفه بررسي(. در اين 2002)دارن و ديبولت،هاي واحد منجر شود هاي ريشته فرضتیه 

( تعیین شده 1771حركت از كل به جزء )هیلبرگ،  ر هر يک معادالت از طريق راهبردمناسب د

با استتتفاده از آزمون از ان پس وقفه برآورد شتتد و  21( با 1عادله )استتت؛ بدين شتتكل كه ابتدا م

ه ها به تدريج كاهش داده شتتد؛ ب( تعداد وقفه1720پاگان )-بروچ LMليستترياخودهمبستتتگي 

هاي كنترل تشخیصي اجزاي اخالل داللت بر خوبي برازش الگو داشت. عالوه بر كه آزمونطوري

( AICپاگان از معیارهاي آكائیک )-بروچ LMاين براي تايید نتايج آزمون خودهبستتگي سريالي 

هاي الزم براي اطمینان از ده است. در نهايت پس از تعیین وقفه( نیز استفاده شSBcو شتوارتز ) 

آزمون وجود ريشه واحد فصلي و هاي قیمت، ستري ود خودهمبستتگي ستريالي در هر يک از   نب

آال، میگو زلهاي زماني قیمت خرده فروشي چهار محصول گوشتي مرغ، ماهي قسريغیرفصتلي  

مربوط  گیريمناسب تفاضل فیلترده و با استفاده از قرمز به صورت جداگانه بررسي ش و گوشتت 

 شوند.  هاي قیمت پايا ميسريهاي داراي ريشه واحد( هركدام از ها )فراوانيبه آن فراواني

 نتایج و بحث
زماني قیمت  سريبراي  BMهاي محاسبه شده آزمون( و مقايسه آماره2بر نتايج جدول )بنا

1kkFهايه آمارهداري آماري همگوشت مرغ با مقادير بحراني آن، بیانگر معني  2tو همچنین  ,

02درصد استت. رد فرضتیه  1در سطتح احتتمال   د ريتشه واحتد در دهتنده نبونشتان
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هاي د آزمون وجود ريشهطور كه پیشتر بیان شماهه است. همانهاي ششيا چرخش تنتاوب

:0 هاي عدم، )فرضیه1واحد واحد فصلي مركب 1  kkkH  11,9,7,5,3برايk در

  Fيک ريشه واحد فصلي مخالف صفر( با استفاده از آماره  كمبرابر فرضیه مبني بر وجود دست

دهد در هیچ كدام از زماني قیمت گوشت مرغ نشان مي سريگیرد كه نتايج آن براي صورت مي

هايفراواني يدر همه Fها ريشه واحد فصلي وجود ندارد )آماره اين تناوب
2

و 
3

2 و
3

 و

6

5 و
6

 به  شود(.رد مينابراين فرضیه وجود ريشه واحد دار است و باز لحاظ آماري معني

كن ل ،هاي فصلي بودهفراواني همهزماني قیمت گوشت مرغ فاقد ريشه واحد در  سريعبارت ديگر 

در فراواني صفر فرض صفر وجود   =t-11/1داراي يک ريشه واحد غیرفصلي استاندارد است )آماره 

 زماني قیمت سريدهد(. بنابراين براي مانا شدن ريشه واحد غیرفصلي را مورد پذيرش قرار مي

LΔگیري غیر فصليتفاضل فیلتركارگیري ه گوشت مرغ ب  نتیجه بررسي كند. كفايت مي 1

فرض صفر وجود ريشه واحد را در فراواني 11,12F =1/8زماني گوشت قرمز با آماره  سري
6

  تأيید

قیمت گوشت قرمز  سريدرصد پذيرفته شده و  1در سطح  1t =-11/2د، همچنین آماره كنمي

نشان  زماني قیمت میگو سريباشد. نتايج بررسي داراي ريشه واحد غیر فصلي در فراواني صفر مي

باشد هاي فصلي ميي فراوانيررسي داراي ريشه واحد فصلي در همهمورد ب سريدهد كه مي

پذيرفته وجود ريشه واحد فصلي  معني بوده و فرضیه صفربي سريدر اين  Fهاي آماره )همه

باشد. به عبارت مي ه واحد غیرفصلي در فراوانيقیمت میگو داراي ريش سريشود(. همچنین مي

هاي فصلي بوده و فاقد فراواني همهزماني قیمت ماهانه میگو داراي ريشه واحد در  سريديگر 

ورت صه فروشي میگو بخردهقیمت  سريريشه واحد غیرفصلي استاندارد است. لذا فرآيند ايجاد 

قیمت ماهي قزل آال با استفاده از  سري( در نهايت 2t-12/2) استيک فرآيند تصادفي فصلي 

فرضیه وجود ريشه واحد فصلي در فراواني  5,6F =11/1آماره 
3

2 1ده و آماره را تأيید كرt  و

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

  

                                                 
1 - Seasonal complex roots 
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 aفروشی تولیدات گوشتی ایرانقیمت خرده سريبراي  BMنتایج آزمون ریشه واحد   (2) جدول

سري قیمت 

 فروشيخرده

 

 

0  
2


 

3

2 
3

 
6

5 
6

  
Lags 

1t 2t 3,4F 5,6F 
7,8F 

9,10F 
11,12F 

1...12F 

 12 8/21 1/11 8/11 1/1 1/7 01/2 -18/8 -11/1*  گوشت مرغ

 21و  22 1/11 1/8* 1/28 1/20 1/11 2/11 -17/1 -11/2*  گوشت قرمز

 21، 7،18 81/1 22/2* 21/2* 1/8* 01/2* 18/2* -12/2* -07/1  میگو

 1-1 2/17 1/1 8/11 11/7 11/1* 7/1 -11/2* -81/0*  آالماهي قزل

 هاي تحقیق مأخذ: يافته

 1t ،17/8-2t ،11/1 1,kkF  ،07/112...1F-1/2برابر است با  01/0مقادير بحراني در سطح 

  و تايید وجود ريشه واحد *عدم رد فرضیه نبود      

     a1- Lags اند.شده 1نوفه سفید جمالت اخالل وارد معادله  ي متغیر وابسته كه براي تامین فرايندهاتعداد وقفه 

 اند.لگاريتم تبديل شده شكلهمه متغیرها به  -2

ده هگیري معمولي )تفاضل هر مشاهده از مشاتفاضل فیلترمطابق با نتايج ارائه شده، استفاده از 

از مقدار همان ماه در سال  tگیري فصلي )تفاضل مقدار هر ماه در سال تفاضل فیلترقبل( و يا 

ري سروند، براي كار ميه هاي ماهانه بسريهاي رايج براي ايستايي قبل( كه اغلب به عنوان روش

ه هايي شده كباشد، موجب تغییر دادهي نميداراي ريشه واحد فصل قیمتي مانند گوشت مرغ كه

زماني  سريشد. براي  ها مشكل ريشه واحد وجود نداشته و سبب خطاي تصريح خواهددر آن

گیري موجب تغییر هاي سنتي تفاضلگوشت قرمز، میگو و ماهي قزل آال نیز استفاده از روش

 HEGYتي كه استفاده از روش ها خواهد شد، در صورها و از دست رفتن اصالت دادهكلیه داده

 دهد. لذا آزمونهايي كه وجود ريشه واحد تصديق شده است، تغییر ميها را در فراوانيتنها داده

HEGY زماني ماهیانه ضروري به نظر  سريقبل از برآورد الگوهاي اقتصادسنجي براي داده هاي

 د.رسمي

 گیري و پیشنهادهانتیجه
در رابطه با اين موضوع كه  هاي زمانيسريشک امروزه در ادبیات مربوط به تجزيه و تحلیل بي

 در فراواني زماني كه داراي ريشه واحد سريآماري برآمده از تحلیل يک يا چند  هايگیرينتیجه

همراه است، اتفاق نظر كلي وجود دارد. به عنوان مثال، واريانس يک  صفر هستند با مشكالتي

همگراي مستقل بر روي  سرينهايت است و يا رگرسیون دو زماني داراي ريشه واحد بي سري
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اين  .(1721، 1توانند منجر به بروز همبستگي ساختگي شوند)گرنجر و نیوبولدهمديگر مي

شود با شدت ويژه زماني كه وجود حداقل يک ريشه واحد غیر فصلي نیز مشاهده ه مشكالت ب

د شد. نخواه سريگیري ساالنه منجر به ايستايي در اين حالت تفاضل .دبیشتري بروز خواهد كر

 هاي زماني صورتسريفصلي در  مؤلفههاي متفاوتي براي الگوسازي با اين حال در گذشته روش

 هاست. هردن متغیرهاي موهومي فصلي از جمله اين روشفته است كه فصلي زدايي و وارد كرگر

و بروز خطاي  سرياز دست دادن بخشي از اطالعات دروني  دها با مشكالتي مانندو اين روش

ي فصلي زماني كه پديده فصل تصريح همراه هستند. به عبارت ديگر استفاده از متغیرهاي موهومي

ر ديگ شده باشد فاقد اعتبار است. از سويتوسط يک فرآيند همگرا ايجاد  سريشده در  ديده

هاي مورد نظر همگراي فصلي سرياين هستند كه  جمعي فصلي نیازمندهاي همبسیاري از مدل

s1) گیري فصليفیلتر تفاضلباشند و در نهايت اينكه استفاده از   كه در روش باكس و جنكیز )

 هايسريهاي زماني فصلي پیشنهاد شده زماني كاربرد دارد كه سري(  براي ايستايي 1710)

 فصلي نیز همگرا باشند. هايدر كلیه فراوانيزماني عالوه بر فراواني صفر 

فروشي چهار محصول گوشتي مورد بررسي در هاي خردهنتايج آزمون ريشه واحد فصلي قیمت

ي آنها )بجز قیمت گوشت مرغ( وجود كند. زيرا در همهع را تايید مينیز اين موضو مطالعهاين 

یري هاي تفاضل گفیلتر "ده كه طبعتاهاي واحد فصلي در يک يا چندين فراواني مشاهده شريشه

s1گیري فصلي )( و تفاضل1گیري معمولي )هاي تفاضلفیلترآنها متفاوت است از  ه ( ك

رود. يكي از نتايج عیني بكار مي سريهاي واحد از دن ريشهاغلب توسط محققان براي خارج كر

یاري از موارد در بس "گیري فصلي احتماالتفاضل فیلترحاضر اين است كه كاربرد مكانیكي  بررسي

-هاي كاربردي با دادهشود، در پژوهشمنجر به بروز خطاي تصريح خواهد شد و لذا پیشنهاد مي

 يیري فصلي )وجود ريشه واحد در همهزماني ماهانه يا فصلي، بجاي اينكه تفاضل گ سريهاي 

ها(و يا غیر فصلي )وجود ريشه واحد در فراواني صفر( بعنوان يک پیش فرض پذيرفته و بر فراواني

روش  بر پايهها واحد در هر يک از فراواني ها تحمیل گردد بايستي وجود يا عدم وجود ريشهداده

گیري مناسب آن )طبق جدول تفاضل فیلترحاضر مورد آزمون قرار گیرد و  بررسيارائه شده در 

ل ، با مشكسرياطالعات دروني  صورت ضمن از دست رفتن بخشي از نتخاب شود در غیر اين( ا1

اي همنجر به ارائه نتايج و توصیه وهاي برآوردي روبرو بوده كه به طور قطعخطاي تصريح در الگ

 كننده خواهد شد.  سیاستي گمراه

                                                 
1  Granger and Newbold 
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