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چکیده
فعالیـت در پـرورش مـرغ گوشـتی همـراه بـا       . بخش کشاورزي ایـران اسـت  يعمدههايداري گوشتی یکی از مجموعه  صنعت مرغ 

و خطرپذیري بازار باعث ایجاد نوسان در درآمد تولیدکنندگان مـرغ گوشـتی    چون خطرپذیري تولید    مخاطراتی هم . مخاطرات زیادي است  
يهـدف اصـلی مطالعـه   . گوشتی اسـت  يروزهکیجه  هاي قیمت جو  در این میان یکی از عوامل اصلی ایجاد خطر بازار، نوسان          . گرددمی

بـدین منظـور، رفتـار قیمـت        . گوشتی در استان آذربایجان شرقی است      يروزهکیيجوجه يقیمت ماهانه  یبینحاضر، الگوسازي و پیش   
یونی متکـی بـر   ي رگرسـ ي گوشتی با توجه به خصوصیات آن، به ویژه خصوصیت تغییر فصلی در قالب الگوهـاي پایـه               روزهي یک جوجه

1377-88يهـا روزه طـی سـال  ي یـک  ي جوجه هاي قیمت ماهانه  جنکینز فصلی با استفاده از داده     -واحد فصلی و باکس    يآزمون ریشه 
ي گوشـتی از فرآینـد تـصادفی    روزهي یـک جوجهيگر آن است که قیمت ماهانهي واحد فصلی بیان نتایج آزمون ریشه  . الگوسازي گردید 

. بینی قیمـت مناسـب اسـت      ي رگرسیونی براي تدوین الگوي پیش     کارگیري مدل پایه  نماید، و بر این اساس به     تبعیت می  فصلی يناایستا
میـانگین متحـرك فـصلی بـر اسـاس معیـار            يانباشتهي رگرسیونی و خودتوضیحی هم    هاي پایه بینی مدل میزان درستی پیش   يمقایسه

RMSE     ي گوشـتی  روزهي یـک هاي جوجـه بینی مقادیر قیمت به عنوان الگوي برتر براي پیش     ي رگرسیونی   ، حاکی از برتري مدل پایه
.بینی گردیدپیش1389-90يهاي گوشتی در استان آذربایجان شرقی براي سالروزهي یکي جوجهدر نهایت قیمت ماهانه. است
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مقدمه
هـاي عمـده بخـش کـشاورزي ایـران محـسوب            داري گوشتی یکـی از فعالیـت      صنعت مرغ 

هزارتن گوشت مرغ نقش مهمی در تامین پـروتیین          1565این صنعت با تولید بیش از       . گرددمی
امـا فعالیـت در پـرورش مـرغ      ). 1388ورزي،  وزارت جهاد کشا  (مورد نیاز کشور به عهده دارد       

چـون  مخـاطراتی هـم   . گوشتی چه در ایران و چه در دیگر نقاط دنیا سرشار از مخاطرات است             
باعث ایجاد نوسان در درآمد تولیدکنندگان مرغ گوشتی         2و خطرپذیري بازار   1خطرپذیري تولید 

ریـزي  مـدت مـشکل و برنامـه   وتـاه اطمینانی از درآمدهاي آینده، تولیـد را در ک      این بی . گرددمی
). 1388سالمی و همکاران، (کند درازمدت را پیچیده می

داري گوشـتی  هاي قیمتی به یکی از مشکالت اصلی صـنعت مـرغ          در چند سال اخیر، نوسان    
هـاي  ي پـژوهش  طوري که شرکت پشتیبانی امور دام کشور، موسسه       کشور تبدیل شده است، به    

هـاي  ورزي، معاونـت امـور دام وزارت جهـاد کـشاورزي و اتحادیـه             ریزي و اقتصاد کشا   برنامه
داري هاي صنعت مـرغ داري گوشتی کشور اذعان دارند که یکی از مشکالت اصلی و بحران      مرغ

در ایـن   ). 1387قهرمـانزاده،   (هاي قیمتی زیاد در بازار گوشت مرغ است         گوشتی، وجود نوسان  
گوشت مرغ و بـه تبـع آن قیمـت گوشـت مـرغ در      هاي تولیدمیان، یکی از دالیل اصلی نوسان    

هاي قیمتی به طوري که این نوسان    . ي گوشتی است  روزهي یک هاي قیمت جوجه  کشور، نوسان 
دهندگان مرغ گوشتی را آزار داده و       روزه گوشتی و پرورش   کیهاي  همراه تولیدکنندگان جوجه  

در ایـن راسـتا، هـدف    ). همـان (ت ها پیچیده و مشکل نمـوده اسـ       ریزي تولید را براي آن    برنامه
ي گوشـتی را در اسـتان   روزهي یـک  اصلی تحقیـق حاضـر آن اسـت تـا رفتـار قیمـت جوجـه               

توانــد ابــزار مفیــدي در اختیــار نتــایج ایــن مطالعــه مــی. آذربایجــان شــرقی الگوســازي نمایــد
دهنـدگان مـرغ گوشـتی قـرار       ن پرورش یچونهاي گوشتی این استان و هم     تولیدکنندگان جوجه 

تولید خود را بهبـود  ریزيروزه، برنامهکیيي جوجههاي آیندهبینی قیمتدهد تا بتوانند با پیش 

1
. Production risk

2
. Market risk
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هـاي  توانند قیمتهاي اجراي دولت می ن، با استفاده از نتایج این مطالعه، بخش       یچونهم. بخشند
بینـی کننـد و در ایـن خـصوص          آینـده پـیش    يهـا گوشتی را بـراي سـال      يروزهکیيجوجه

تواند موجبات کاهش   خود می  ياین مساله به نوبه   . گذاري کنند ریزي و سیاست  تر برنامه اسبمن
کننـدگان مـرغ    هاي قیمت گوشت مرغ و در نتیجه افزایش رفاه تولیدکننـدگان و مـصرف             نوسان

.گوشتی را فراهم آورد
اده از  بینی متغیرهاي اقتـصادي بـه ویـژه قیمـت، اسـتف           هاي پیش ترین روش کی از کاربردي  ی
هاي سري زمـانی بـستگی بـه ماهیـت         کارگیري هر یک از تکنیک    به. زمانی است هاي سري مدل

بررسی صورت گرفته در خصوص مطالعات داخل کـشور         . متغیر سري زمانی مورد مطالعه دارد     
تر به بررسی ماهیت تغییـرات فـصلی قیمـت          دهد که کم  نشان می ) 1387قهرمانزاده و سالمی،    (

هـا بـا    ي گوشتی و الگوسازي رفتار ایـن قیمـت        روزهي یک چون جوجه زي هم کاالهاي کشاور 
این در حالی اسـت     . ها پرداخته شده است   آن يبینی مقادیر آینده  توجه به این ماهیت براي پیش     

طـور  ي گوشـتی، بـه  روزهي یـک که شناسایی و تحلیل ماهیت واقعی رفتار فصلی قیمت جوجه        
. این سري را در مطالعات تجربی بهبـود ببخـشد          يینی مقادیر آینده  بتواند پیش قابل انتظاري می  

ي گوشـتی و    روزهي یـک  رود بررسی ایـن جنبـه از رفتـار قیمـت جوجـه            از این رو، انتظار می    
ادبیات موضوع در کشور کمک نماید که ایـن امـر    يبینی متناسب با آن به توسعه     الگوهاي پیش 

.ستمهم یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر ا
بینـی  هـا را در بـازار مـرغ پـیش    قیمتياند تا مقادیر آیندهبرخی از محققان نیز تالش نموده 

قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و مـاهی در اسـتان   ) 1385(براي نمونه، کشاورز حداد     . نمایند
–84:02يهـاي شـاخص قیمـت خـرده فروشـی ماهانـه در دوره           تهران را بـا اسـتفاده از داده       

واحـد فـصلی     يدر این مطالعه، بـا اسـتفاده از آزمـون ریـشه           . بینی نموده است  پیش،  1369:01
قیمت یادشده مورد آزمون قرار گرفت و با توجه بـه ایـستابودن      يهاخصوصیات ایستایی سري  

هـا از روش خودتوضـیحی   بینـی قیمـت  هـا، بـراي پـیش   قیمت یادشده در سطح داده    يهاسري
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بینـی  ستفاده شده است و در مورد دیگـر الگوهـاي پـیش           معمولی ا ) ARMA(1میانگین متحرك 
و متغیرهـاي  3ي رگرسـیونی ، پایه2ییهاي زمانی فصلی مانند الگوهاي خودتوضیحی دوره      سري

. مجازي فصلی بحثی صورت نگرفته است
گوشـت   يبینی قیمت ماهانه  ، اقدام به تدوین الگویی براي پیش      )1387(قهرمانزاده و سالمی    

هاي سري زمـانی در قالـب الگوهـاي        براي این منظور، از تکنیک    . اندتهران نموده  مرغ در استان  
ي واحـد فـصلی و      هـاي ریـشه   ي رگرسیونی بر پایه آزمون    ، پایه )PAR(یی  خودتوضیحی دوره 

هـاي ایـن تحقیـق نـشان داد کـه           افتـه ی. اسـت بهره گرفته شـده     ) SARIMA(جنکینز   –باکس  
بـراي   PAR(p)تـوان از مـدل      یی مـنظم نیـست و نمـی       ورهگوشت مرغ داراي تغییرات د    قیمت
هـا حـاکی از برتـري مـدل         بینـی میزان درستی پیش   يها استفاده نمود و مقایسه    بینی قیمت پیش
هـاي ماهانـه گوشـت مـرغ        بینی مقادیر قیمت  ي رگرسیونی به عنوان الگوي برتر براي پیش       پایه

. بوده است

روش تحقیق
ري زمانی براي الگوسازي رفتار یک سري مستلزم شناسایی ماهیـت          هاي س استفاده از تکنیک  
هـاي  ، حرکـت  4هـاي رونـد زمـانی     معموال یک سري زمانی شامل مولفـه      . آن سري زمانی است   

و کوك و آلتینـی،      2000آلیر،  لیم و مک  (است   6غیر منظم  ي، تغییرات فصلی و مولفه    5ییچرخه
کـاهش یـا افـزایش بلندمـدت یـک سـري             يهندهدروند، در واقع نشان    يوجود مولفه ). 2007

غیـرمنظم   يتجاري اقتصاد و مولفـه     ي، مربوط به حرکت چرخه    ییچرخه يمولفه. زمانی است 
. ناپـذیر اسـت   بینـی هاي نـامعمول و پـیش     یک سري، یک جزء تصادفی است که ناشی از اتفاق         

1
. Autoregressive Moving Average (ARMA)

2
. Periodic Autoregressive Model

3
. Regression – Based Model

4
. Trend

5
. Cyclical movements

6
. Irregular



187...ي یک روزه جوجهينهبینی قیمت ماهاپیش 

ري زمـانی هماننـد     براي یـک سـ    . مهم دیگر یک سري زمانی، تغییرات فصلی آن است         يمولفه
ي گوشــتی، تغییــر شــرایط آب و هــوا، تقاضــاي فــصلی روزهي یــکي جوجــهقیمــت ماهانــه

ي فـصلی جوجـه    يهاي مـذهبی و اعیـاد، عرضـه       کنندگان گوشت مرغ، وجود مناسبت    مصرف
ي گوشتی و کوتاه بودن دوره تولید مرغ گوشتی، از جملـه عـواملی اسـت کـه باعـث                    روزهیک

هـاي زمـانی    بینـی ایـن گونـه سـري       الگـوي پـیش   . گـردد هاي قیمت می  فصلی بودن این سري   
. را مورد توجه قرار دهد) تغییرات فصلی(بایست این مولفه می

، ادبیات مربوط به این     )1990(هیلبرگ و همکاران     يویژه بعد از مطالعه   اخیر، به  يهادر سال 
يهاي زمانی توسـعه هاي سرياعمال این مولفه در الگوسازي رفتاريخصوص شیوهموضوع به 

؛ قیـسلز و همکـاران،    1995؛ هیلبرگ،   1993؛ بولیو و مایرن،     1991فرانسس،  (است  زیادي یافته   
2004؛ فرانسس و پـاپ،      1999؛ رودریگز و ازبورن،     1998؛ تیلور،   1995هانسن،  ؛ کانوا و  1994

يماهانـه ترفتار فـصلی یـک سـري زمـانی مـثال سـري قیمـ              ). 2005و رودریگز و فرانسس،     
باشـد   2یـا تـصادفی    1قطعـی تواند به صورت یک فرآیند فصلی     ي گوشتی می  روزهي یک جوجه

واحـد فـصلی یـا    يفصلی تصادفی را، یک فرآیند ریـشه   يک مولفه ی). 2002دارن و دایبلت،    (
پـس از تـشخیص وجـود       ). 2001قیـسلز و آزبـورن،      (نامنـد   می 3فرآیند فصلی تصادفی ناایستا   

بایـست از فیلتـر     بینـی رفتـار سـري زمـانی ابتـدا مـی           ندي، براي الگوسازي و پیش    چونین فرآی 
. هـاي زمـانی ایـستا اسـتفاده نمـود     گیري فصلی یا معمولی و یا هر دو، براي ایجاد سري    تفاضل

) 1976(یافت باکس و جنکینز فـصلی       چون ره هم ییهاسپس رفتار سري زمانی را توسط روش      
.بینی نمودسري را پیشيلگوسازي کرد و از این راه مقادیر آیندهرگرسیونی ا-و الگوي پایه 

وجود فرآیند فصلی تصادفی ناایستا در سري زمـانی انجـام آزمـون             یهاي شناسای کی از راه  ی
هاي واحد براي اولین بار آزمون ریشه) 1990(هیلبرگ و همکاران. است4ي واحد فصلیریشه

1
. Deterministic Seasonal Process

2
. Stochastic Seasonal Process

3
. Non-stationary stochastic seasonality

4
. Seasonal unit root test
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مانی فصلی سه ماهه ارائه نمودند، که بعداً توسـط بولیـو   هاي زفصلی و غیرفصلی را براي سري     
یک سـري زمـانی      tPفرض کنید   . هاي زمانی ماهانه بسط داده شد     براي سري ) 1993(و مایرن   

ي گوشتی باشد که رفتاري منطبق با فرآینـد  روزهي یکي جوجهماهانه مانند سري قیمت ماهانه    
:داشته باشدزیريخودتوضیحی ماهانه

)1(
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   اتفـاق

اوانـی  ي واحد غیرفصلی اسـت کـه در فر        ، ریشه +1از این مجموعه، اولین ریشه، یعنی       . افتدمی
1ي واحـد فراوانـی صـفر      افتـد و بـه ریـشه      صفر، یعنی بدون تکرار در طول یک سال اتفاق می         

، 4،  8،  9،  3،  6هاي واحد فصلی است که به ترتیب در         بقیه، ریشه ). 1998تیلور،  (معروف است   
تواند هـر یـک     می tPپس سري زمانی    . افتدچرخه در یک سال اتفاق می      11و   1،  5،  7،  10،  2

واحـد مـشخص    ) هـاي (ها را داشته باشد و نوع ریشه        از آن  ییهاي فوق و یا مجموعه    از ریشه 
بایـد ابتـدا نـوع      بنـابراین،   . بایـست ایـستا شـود     خواهد کرد که چگونه سري زمانی یادشده می       

احـد  هـاي و  ریشه يگیري از تجزیه  ، با بهره  )1993(بولیو و مایرن    . ي واحد شناسایی شود   ریشه

1
. Zero-frequency unit root
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تـوان  هاي واحد فصلی و غیرفصلی میاند که براي آزمون ریشه، نشان داده  1گیري فصلی تفاضل
.استفاده نمود) 3(رگرسیونی ياز معادله

)3(  
  

 
11

1

12

1 1

12
1,,

12 )1()1(
s i

p

j
tjtjtiitsst PLytDPL 

,,که  ,tsDt،همان تعاریف قبلی خود را دارد ،pبراي تـامین  ) 3(يتعمیم معادلهيدرجه
)(وفه سفید اجزاي اخالل معادله      خصوصیت ن  t  ،si  ، پارامترهاي الگو هـستند     jو   ,,

tiyکه باید برآورد گردند و       هاي خطی از مقـادیر     ، تبدیل )1993(مطابق تعریف بولیو و مایرن       ,
داري هاي واحد در فراوانی مربوط نگـه ها یکی از ریشهدر هر کدام از آناست که tPهاي  وقفه

tiyمتغیرهـاي    يمحاسـبه  يشیوه. اندها حذف شده  هاي واحد در دیگر فراوانی    ریشه يو بقیه  ,

.مطابق تعریف بولیو و مایرن در زیر آمده است

)(121هاي واحد تفاضل فصلیتوان از رهیافت تجزیه ریشهبراي این منظور می.  1 LL به شکل زیر استفاده نمود
):1999رودریگز و آزبورن، (
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tiyسري 12در هر یک از      ) 3(يهاي واحـد معادلـه    به ترتیب براساس حفظ یکی از ریشه       ,
بـه عنـوان مثـال، در ایجـاد     . شـوند هاي واحد تولید میو حذف دیگر ریشه) از چپ به راست (

tyسري   هـاي در دیگـر   در معادلـه بـاقی و بقیـه ریـشه    +) 1(ي واحد در فراونی صفر     ، ریشه 1,
tyاند؛ در حالی که ایجاد سري       ها حذف شده    یفراون ي واحـد در    حفظ ریشه  ي، فقط بر پایه   2,

است و بـدین    ها صورت گرفته    ها در دیگر فراونی   ریشه يو حذف بقیه  ) دو ماهانه (فراونی  
tiyهاي  ترتیب دیگر سري   دار بودن پـارامتر    بنابراین، از لحاظ آماري، معنی     .اندنیز ایجاد شده     ,

iاستي واحد در فراوانی مربوطه گر وجود ریشه، بیان.
، یعنـی تعـداد   pي ي بهینـه  بایـست وقفـه   ، ابتـدا مـی    BMگیري از آزمون    در عمل براي بهره   

jtPLهاي  وقفه  )1( یافـت  بـراي ایـن منظـور، مطـابق ره      .تعیـین گـردد   ) 4(ي  ، در معادلـه   12
36بـا   (، معموال سـه سـال       )pmax(تر  ي بیش با وقفه ) 3(ي  ، ابتدا معادله  )2004(فرانسس و پاپ    

وجـود خودهمبـستگی     LMسپس با استفاده از آزمـون خودهمبـستگی         . گرددبرآورد می ) وقفه
ي اخـالل معادلـه    ، یعنی خودهمبستگی فصلی، در اجـزاي      )LM(12)(ي دوازه   سریالی از درجه  
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دار ي ایـن آزمـون از لحـاظ آمـاري معنـی           گیرد، و اگر آماره   برآورد شده مورد سنجش قرار می     
ایـن عمـل تـا جـایی        . گـردد ها کاسته و دوباره معادله برآورد می      نباشد، یک عدد از تعداد وقفه     

LM(12)ي  هبه عبارت دیگر اگـر آزمـون آمـار        . دار گردد ي آزمون معنی  شود که آماره  تکرار می 

k براي . گـردد عدد تعیـین مـی  kي مناسب وقفه رد نگردند، تعداد وقفهkوقفه رد، و براي 1-
هـاي کنتـرل   کـارگیري آزمـون  تعیـین شـد، بـا بـه    ) k(ي مناسب اولیـه     که تعداد وقفه  پس از آن  

. گـردد اجزاي اخالل، اعتبار و خوبی برازش الگوي نهایی مـورد سـنجش واقـع مـی                یتشخیص
ي اول از درجــهLMهــاي کنتــرل تشخیــصی شــامل آزمــون خودهمبــستگی ســریالی  ونآزمــ

)LM(1)(        ي اول  ، آزمون واریانس ناهمسانی شـرطی از درجـه)ARCH(1) ( ي دوازده و درجـه
ARCH(12) (1است.

تـرین  را بـا اسـتفاده از روش کـم        ) 3(ي  بایست معادلـه  ي بهینه، می  پس از تعیین تعداد وقفه    
توسـط   iداري پارامترهـاي    سپس بایـد آزمـون معنـی      . نمودبرآورد  ) OLS(مربعات معمولی 

ي واحـد در فراوانـی      ي عدم مبنی بر وجود ریشه     فرضیه. 2شودسنجیده   Fو   tهاي آزمون   آماره
بـراي  . گیـرد ي ایستا بودن در این فراوانی مورد آزمون قـرار مـی  ي گزینهخاص در برابر فرضیه   

:0هـاي عــدم  ، فرضــیههـاي واحــد در فراوانـی صـفر و    ن وجـود ریــشه آزمـو  kkH 

، آزبورن و )1999(، رودریگرز و آزبورن )1998(، فرانسس )1996و 1995(برخی از مطالعات از جمله بسویچ و فرانسس ۱
استفاده Fنوع آزمون ، از LM، براي انجام آزمون خودهمبستگی سریالی )2004(و فرانسس پاپ ) 1999(همکاران 

: شودبه صورت زیر محاسبه میFي از نوع آمارهLMبه طور کلی، آزمون . کردند
),(~ *

*

lkNlF
RSS

RSSRSS

l

lkN
LM

u

ur 







هاي اجزاي اخالل ، تعداد وقفهlي رگرسیون مقید، ، تعداد ضرایب برآورد شده در معادله*kها، ، تعداد مشاهدهNکه در آن، 
هاي مربعات اجزاي اخالل معادالت به ترتیب مجموعRSSuو RSSrي رگرسیون نامقید، لهکارگرفته شده در معادبه

ي با درجهFمحاسباتی داراي توزیع استاندارد Fي آماره). 1999رودریگرز و آزبورن، (رگرسیون مقید و نامقید است 
),(آزادي  * lkNlF  است که lترتیب عدد ي دوازده بهي اول و درجهرجه، براي آزمون خودهمبستگی سریالی از د

.استفاده خواهد شدLMبراي آزمون Fي نوع ي حاضر نیز همانند تحقیقات یادشده از آمارهدر مطالعه. است12و 1

.استایجاد شده) 1993(ها حالت استاندارد ندارد و توسط خود بولیو و مایرن مقادیر بحرانی این آماره۲
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:0يي گزینـه  طور جداگانـه در برابـر فرضـیه       ، به 2,1kبراي
1


kk

H     2,1بـرايk   بـا
هـاي واحـد فـصلی      اي آزمـون وجـود ریـشه      بر. شودطرفه سنجیده می  یک tي  استفاده از آماره  

:0هاي عدم   ، فرضیه 1مرکب 1 kkkH    11,9,7,5,3برايk    ي گزینـه  در برابر فرضـیه
:0(ي واحد فـصلی مخـالف صـفر         کم یک ریشه  مبنی بر وجود دست    1  kkkH    بـراي

11,9,7,5,3k(ــاره ــتفاده از آمـ ــا اسـ ــFي ، بـ ــرددیآزمـــوده مـ ــیه. گـ ــدم فرضـ هـــاي عـ
0, 43 ,0, 65 087 ,0109  01211و    ــر ــت ب ــب دالل ــه ترتی ب

هـاي   ي واحد در فراوانـی    وجود ریشه 
2


) چهارماهـه(  ،

3
2

)   سـه ماهـه(  ،
3


)  شـش

،  )2ماهه
6

5
)   و  ) دو و نیم ماهه

6


)12   آماري هـر یـک      يدارمعنی. دارد) 3ماهه یا ساالنه

,1وktهاياز آماره  kkFزمانی متغیر يهادر سريtPاوانـی  ي واحـد در فر گر وجود ریشهبیان
گیـري مـرتبط بـا آن    مربوط است که براي خارج نمودن این ریشه از سري بایـد فیلتـر تفاضـل           

بایـست از   ي واحـد در سـري زمـانی ظـاهر گـردد، مـی             اگر بیش از یـک ریـشه      . انتخاب شود 
در حقیقت، از ایـن     . 4گیري مربوط براي ایستاسازي استفاده شود     ضرب فیلترهاي تفاضل  حاصل

، )1989(براسـاس تعریـف انگـل       . گرددمشخص می  tPسري   5باشتگی فصلی اني هم راه درجه 
~)(است،   در فراونی    dي  انباشته از درجه  هم tPسري   dIPt  .   انباشـته  اگر سري فقط هم

توانـد  عالوه بر این، یک سري مـی . آیدمیدست انباشتگی استاندارد بهدر فراونی صفر باشد، هم   
).2004برنداستراپ و همکاران، (انباشته باشد در یک یا چند فراونی هم

ي گوشـتی بـدون   روزهي یـک ي جوجـه  ، زمانی متغیـر قیمـت ماهانـه       BMیافت  براساس ره 
هـاي  هـاي فراوانـی   و هم جفت   2و 1هم   ي واحد غیرفصلی و فصلی خواهد بود که       ریشه

1
. Complex root

2
. Semi-annual

3
. Annual

گیري در مدل وجود داشته باشد از فیلتر تفاضلهاي صفر و ي واحد در فراوانیبراي مثال، اگر دو ریشه۴
)1)(1( LL شوداستفاده می.

5
. Seasonal Integration
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فصلی       4,3,6,5,8,7,10,9 و 12,11      به عبارت دیگر،   . از لحاظ آماري مخالف صفر باشد
ي روزهي یـک ي جوجـه  بودن متغیر قیمت ماهانه    1ایستا –ي روند   دهندهتامین این شرایط نشان   

هـا  زمـان در سـري زمـانی قیمـت    ه طور هم  هاي واحد ب  ریشهاما اگر تمامی  . گوشتی خواهد بود  
هـم انباشـتگی فـصلی از    این فرآیند به. خواهد بود  2ظاهر شود، متغیر داراي گام تصادفی فصلی      

ي بـر ایـن اسـاس، رد نـشدن فرضـیه      ). 2004آزبورن،  (نیز معروف است    ) SI(1)(ي اول   درجه
:)(121عدم LLH )گر تبعیت سـري زمـانی      بیان) نهاي آزمو دار نبودن تمام آماره   معنی

در این حالـت،  . ي گوشتی از فرآیند گام تصادفی فصلی است   روزهي یک ي جوجه قیمت ماهانه 
)1(گیري فصلی بایست از تفاضلبراي ایستا نمودن آن می 12

12  L گردداستفاده .
ت کـه بنـا بـه نظـر         بایست مورد توجه قرار گیرد این اس      می BMکه در مورد آزمون      یینکته
,1و ktي  هاي چندگانه آزمون) 1993(دیکی   kkF ي زمـان وجـود ریـشه     تواند به طور هـم    نمی

براي رفع  ) 1998(از این رو، تیلور     . هاي فصلی را بیازماید   ها و یا فراوانی   واحد در تمام فراوانی   
هاي ماهانه، براي داده ) 1994(یافت قیسلز و همکاران     ي ره هاي چندگانه با توسعه   مشکل آزمون 

ي یافت، براي آزمون نبود ریشه    مطابق این ره  . داده است ) 2F...12و   1F...12(دیگر   Fي  دو آماره 
ي روزهي یک ها در سري زمانی مورد نظر مانند سري زمانی قیمت جوجه          واحد در تمام فراونی   

:...0ي عدم   ، فرضیه tPگوشتی، 1221  H      1...12از طریق آزمـونF   سـنجیده
آن باشـد، سـري زمـانی        3تر از مقـدار بحرانـی     محاسباتی کم  1F...12ي  اگر مقدار آماره  . شودمی

در غیر ایـن    . ها است نیي واحد در تمامی فراوا    ي گوشتی داراي ریشه   روزهي یک قیمت جوجه 
این امر بدین معنـا اسـت کـه سـري       . مخالف صفر است   iکم یکی از ضرایب     صورت، دست 

ي واحـد فـصلی یـا       کـم داراي یـک ریـشه      ي گوشـتی دسـت    روزهي یـک  زمانی قیمت جوجه  
ي واحـد در تمـام      ي عـدم مبنـی بـر وجـود ریـشه          در ایـن صـورت، فرضـیه      . غیرفصلی است 

1
. Trend Stationary

2
. Seasonal random walk

.استبندي شدهارائه و جدول) 1998(ها حالت استاندارد ندارد و توسط خود تیلور مقادیر بحرانی این آماره.۳
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:...0هاي فصلی   اوانیفر 1232  H     2...12از طریق آزمونF   ي نبـود   و فرضـیه
اگـر  . شـود سـنجیده مـی  1tي آزمون از طریق آمارهBMي واحد غیرفصلی همانند روش      ریشه

ي ، سـري قیمـت جوجـه      تـر از مقـدار بحرانـی آن باشـد         محاسباتی بیش  2F...12ي  مقدار آماره 
داري هاي فصلی نیست و طبیعتا نبـود معنـی  ي واحد در فراوانیي گوشتی داراي ریشهروزهیک

به طـور   . ي واحد غیرفصلی در سري قیمت است      گر وجود تنها یک ریشه    بیان 1tآماري آزمون   
هـا و یـا در تمـامی        می فراوانـی  ي واحد در تما   به دنبال آزمون وجود ریشه     ییکلی، اگر مطالعه  

این امکان را فـراهم  ) 1998(یافت تیلور  کارگیري ره زمان باشد، به  هاي فصلی به طور هم    فراونی
.سازدمی

هـاي واحـد   ، نـوع و تعـداد ریـشه   )ن تیلـور یچونهم(BMگیري از آزمون   در نهایت، با بهره   
ي گوشتی قابل شناسایی اسـت و       روزهي یک ي جوجه هاي زمانی قیمت ماهانه   موجود در سري  

. گـردد هاي زمـانی ایـستا تعیـین مـی        گیري نیز براي ایجاد سري    متناسب با آن نوع فیلتر تفاضل     
ts(هاي ایستاشده   سپس داده  P ( رودکار مـی  بههاي قیمت ي سري بینی مقادیر آینده  براي پیش .

گـر وجـود    ي گوشتی بیـان   روزهي یک جوجه اگر نتایج آزمون انجام شده بر سري زمانی قیمت        
هـا، الگـوي   بینـی قیمـت  یک فرآیند تصادفی فصلی ناایستا باشـد، الگـوي مناسـب بـراي پـیش        

ي رگرسـیونی معـروف اسـت، و داراي شـکل           خودتوضیحی است که اصطالحا به الگوي پایـه       
.است) 5(ي ریاضی به صورت معادله

)5(
t

p

i
itsits PP   




1
0

tsه در آن،    ک P        ،0، سـري قیمـت ایـستاشده       ،عـرض از مبـدا ،p    هـا،   ، تعـداد وقفـهi ،
itsپارامترهاي الگو است که باید برآورد گردد،         P ي  ، وقفهi        ام سري قیمـت ایـستاشده وt ،

.اجزاي اخالل الگو است
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بینـی یـک سـري زمـانی فـصلی          نهادي دیگر براي الگوسازي و پیش     هاي پیش از روش  کیی
ایـن  . اسـت ) 1976(ي گوشتی، الگوي باکس و جنکینـز فـصلی          روزهي یک مانند قیمت جوجه  

) SARIMA(1ي میانگین متحـرك فـصلی     انباشتهمحققان با استفاده از الگوي خودتوضیحی هم      
نمایند الگوسـازي و    رآیند تصادفی فصلی ناایستا تبعیت می     هاي زمانی فصلی که از ف     براي سري 

داراي دو جزء فصلی و غیرفـصلی  SARIMAیافت، الگوي  مطابق این ره  . بینی انجام دادند  پیش
جزء فصلی خود به صورت پارامترهاي خودتوضیحی یا میانگین متحرك از وقفه فـصلی              . است

و بخـش غیرفـصلی نیـز هماننـد     Qو Pي جـه بـه ترتیـب از در  ) 12ي در این مطالعه از وقفه    (
استاندارد، بـه صـورت پارامترهـاي خودتوضـیحی یـا میـانگین متحـرك از        ARIMAهايالگو
به طور عمومی، یک    ). 2004اندرس،  (گردد  وارد الگو می   qو   pي  هاي غیرفصلی از درجه   وقفه

در ایـن   . شـود می نشان داده  ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)جنکینز به شکل     –الگوي فصلی باکس    
))1((گیري معمولی   ي تفاضل ، درجه dالگو،   dL   وD گیـري فـصلی، یعنـی    ي تفاضل، درجه

])1[(تفاضل مقدار متغیر از مقدار خود در ماه مـشابه سـال گذشـته                12 DL     اسـت کـه بـراي ،
متغیرهاي اقتصادي فـصلی     اصوال. شوندکار گرفته می  ایستاسازي متغیر اقتصادي مورد مطالعه به     

برنداسـتروپ و   (گـردد   ایـستا مـی   ) D=d=1(گیـري فـصلی و غیرفـصلی        با یک مرتبه تفاضـل    
متغیر بـا اسـتفاده از نمـودار         ی، ابتدا ایستای  SARIMAطور کلی، در روش     به). 2004همکاران،  

یرفصلی گیري فصلی و غ   شود و متناسب با آن فیلتر تفاضل      تابع خودهمبستگی نمونه بررسی می    
ي باکس  سپس، براساس مراحل سه گانه    . شودکار گرفته می  هاي زمانی ایستا به   براي ایجاد سري  

فرانـسس،  (گـردد   بینی ایـن متغیـر تعیـین مـی        مناسب براي پیش   SARIMAجنکینز، الگوي    –
ـ    بینیدر نهایت، با استفاده از پارامترهاي الگوي برآورد شده، پیش         ). 1998 ر هاي آینده براي متغی

.پذیردصورت می

1
. Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)
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ضـرب  پذیر و حاصلدر قالب دو نوع فرم تابعی جمع     ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)البته الگوي   
پذیر پارامتر فصلی به صورت متغیر میـانگین متحـرك یـا    در فرم تابعی جمع  . شودنشان داده می  

ضرب پارامتر فصلی به صـورت     ولی در فرم تابعی حاصل    . شودخودتوضیحی به الگو اضافه می    
بـه عبـارت دیگـر،      . گـردد متغیر میانگین متحرك یا خودتوضیحی در دیگر متغیرها ضـرب مـی           

.شودهاي فصلی و غیرفصلی در الگو لحاظ میاثرهاي متقابل وقفه
بینـی مقـادیر آینـده متغیـر        هاي مختلفی براي پـیش    گونه که بیان شد، ممکن است الگو      همان

. نهاد گردد طور کلی یک متغیر اقتصادي، پیش     ا به ي گوشتی، ی  روزهي یک ي جوجه قیمت ماهانه 
هـاي  بینیي درستی پیش  ي اندازه ک معیار عملی و کاربردي براي انتخاب الگوي برتر، محاسبه         ی

هاي مختلف، توسـط معیارهـاي متفـاوتی فرمولـه          بینی الگو میزان خطاي پیش  . ها است این الگو 
تـرین و  کـی از مرسـوم  ی. هـا را مقایـسه کـرد   آنبینـی شوند تا از این طریق بتوان دقت پیش       می

بینی است کـه بـه      پیش) RMSE(1ي دوم میانگین مربعات خطاهاي    پرکاردبرترین معیارها، ریشه  
):2003دریج، وول(گردد صورت زیر محاسبه می

)6(f
tt

f
t

n

t
t PPee

n
RMSE  



,
1

1

2

fهاي خارج از نمونه،     بینی، تعداد پیش  nکه در آن،    
te   بینـی در زمـان      ، خطاي پـیشt  ،tP  و

f
tPشده سري در زمان بینیبه ترتیب مقدار واقعی و پیشtاست .

ي آزادي تعـدیل  بینی است که نسبت به درجه  ، انحراف معیار خطاهاي پیش    RMSEدر اصل   
تر باشد به همان اندازه انحـراف       کمRMSEهر اندازه که میزان     ). 2003دریج،  وول(نشده است   

کـم  بینی که داراي دست   بنابراین، هر الگوي پیش   . تر خواهد بود  بینی نیز کم  معیار خطاهاي پیش  
.  گرددباشد، به عنوان الگوي برتر انتخاب میRMSEمقدار 

شمال غرب کـشور، اسـتان آذربایجـان شـرقی هـم از              يهابا توجه به این که در میان استان       
ي اول را دارد، و از سـوي        ي گوشتی رتبه  روزهي یک ظ مصرف و هم از لحاظ تولید جوجه       لحا

1
. Root of Mean Square Error (RMSE)
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ي دیگر، نقش مهمی در رهبري قیمت این محصول در منطقـه دارد، ایـن اسـتان بـراي مطالعـه                   
ي ي جوجـه  هاي مورد نیـاز در ایـن مطالعـه شـامل قیمـت ماهانـه              داده. موردي انتخاب گردید  

تان آذربایجان شرقی است که به صـورت ماهانـه از بانـک اطالعـات               ي گوشتی در اس   روزهیک
داري کـشور  در     ي اطالعـات صـنعت مـرغ      شرکت پشتیبانی امور دام و طیور کشور و موسـسه         

جـا کـه اطالعـات ارزشـمند یادشـده بـه تفکیـک           از آن . تهیه گردیده است   1377-88يهاسال
ـ صـنعت ط  کـشور عمـال بعـد از اجـراي طـرح آزادسـازي               يهااستان ، 1377ور، یعنـی سـال      ی
. بوده است  1377-88يهاي حاضر براي سال   ي زمانی متغیرهاي مطالعه   آوري شدد، دوره  جمع

افزاري به شـکل آمـده و   هاي نرمهاي بیان شده در بسته ها و مدل  ي آزمون گفتنی است مجموعه  
در ایـن مطالعـه از       .نویـسی شـود   باید توسط فرد برنامـه    تعریف شده از قبل وجود ندارد، و می       

.استفاده شده استShazam10.0افزار نرم

نتایج و بحث
ي گوشتی در اسـتان آذربایجـان       روزهي یک ي جوجه ماهانهروند تغییرات قیمت  ) 1(ي  نگاره

ي ، بررسـی ظـاهري و اولیـه       براساس این نگاره  . دهدنشان می  1377-88هاي  شرقی را در سال   
ي اساسـی در    ي دو مشخـصه   ها، بازگو کننده  یادشده در این سال   تروند تغییرات متغیرهاي قیم   

هاي قیمـت  ي اول این که، سري    مشخصه. این متغیر است  ) DGP1(هاي  مورد ماهیت ایجاد داده   
ي گوشتی روند رو به رشد دارد، به نحوي که قیمت ایـن محـصول               روزهي یک ي جوجه ماهانه

بنـابراین،  . افـزایش یافتـه اسـت     % 5/17، به طور میانگین ساالنه با نـرخ         1377-88يهادر سال 
سـري  هـاي ي ماهیـت ایجـاد داده  دهنـده هاي اصلی تـشکیل ي روند زمانی، یکی از مولفهمولفه

تغییـر فـصلی   يي دوم، وجود مولفهمشخصه. ي گوشتی استروزهي یک ي جوجه قیمت ماهانه 
ي این محـصول    هاي ماهانه بررسی قیمت . روزه است کیي  ت جوجه قیمدر ماهیت ایجاد سري   

1. Data Generation Process (DGP)
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ي ي جوجـه هـاي ماهانـه  دهد که اوال قیمتنشان می) 1(ي در استان آذربایجان شرقی در نگاره     
هـاي سـال در   کـه در برخـی از مـاه   ي گوشتی داراي تغییرات فصلی است، بـه نحـوي  روزهیک

دوم ایـن کـه     . تـرین خـود قـرار دارد      ي کم در نقطه  هاترین خود و در برخی از ماه      ي بیش نقطه
، ثابت نبـوده    1377-88سال، یعنی    12هاي این محصول در طول این       الگوي تغییر فصلی قیمت   
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ي گوشتی در استان آذربایجان شرقی روزهي یکي جوجهمیانگین قیمت ماهانه). 1(ي نگاره
1377-88يهاطی سال

هـاي واحـد فـصلی و    ي رگرسیونی، ابتدا وجـود ریـشه  بینی پایهپیشيبراي استفاده از الگو   
ي براي این منظور، از آزمـون ریـشه       . زمانی قیمت مورد بررسی قرار گرفت      غیرفصلی در سري  

هـاي  براي تبدیل) 3(ي رگرسیونی مطابق این آزمون، ابتدا معادله  . استفاده شد  BMواحد فصلی   
تخمـین زده  OLSي گوشـتی از روش  روزهي یکي جوجههزمانی قیمت ماهان  لگاریتمی سري   

,1و   ktهـاي   ، یعنی آماره  BMهاي آزمون   داري آماره سپس، معنی . شد kkF       سـنجیده شـد کـه
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نـشان داده شـده   ) 1(همان گونـه کـه در جـدول    . گزارش شده است) 1(ها در جدول نتایج آن 
هاي محاسـبه   ي آماره ي گوشتی، مقایسه  روزهي یک ي جوجه هاي ماهانه قیمتاست، براي سري  

ktهـاي   ي آمـاره  داري آماري همه  گر نبود معنی  ها، بیان با مقادیر بحرانی آن    BMي آزمون   شده

,1و kkF       ه سـري  توان نتیجه گرفت ک   بر این اساس می   . است% 5محاسبه شده در سطح احتمال
هـا  هاي واحد در تمامی فراوانـی ي گوشتی داراي ریشهروزهي یک ي جوجه زمانی قیمت ماهانه  

ي ي جوجـه ماهانـه قیمـت هـاي سـري  این امر بدین معنی اسـت کـه فرآینـد ایجـاد داده     . است
کـارگیري  بایست با بـه ي گوشتی به صورت یک فرآیند گام تصادفی فصلی است و می   روزهیک

121گیري فصلی، یعنی    اضلفیلتر تف  Ls   به عبـارت دیگـر، ایـن       . را ایستا نمود   این سري
تر از وجود رفتار    براي اطمینان بیش  . ، است SI(1)ي اول،   انباشته فصلی از درجه   قیمت هم  سري

ي گوشـتی، آزمـون   روزهي یکي جوجهي اول در سري قیمت ماهانه     انباشته فصلی از درجه   هم
این آزمون نیز همـین      F2…12و   F1…12هاي محاسبه شده    نتایج آماره . نیز انجام شد  ) 1998(ر  تیلو

در سـطح    F2…12و   F1…12ي  هـاي محاسـبه شـده     آماره) 1(مطابق جدول   . کندد می ینتیجه را تای  
ي گوشـت مـرغ در      دهد که سري قیمـت ماهانـه      این یافته نشان می   . دار نیست معنی% 5احتمال  

.هاي واحد داردها ریشهیتمام فراوان
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ي گوشتی روزهي یکجوجهي واحد فصلی براي متغیر قیمتنتایج آزمون ریشه). 1(جدول 

O
2


3

2
3


6

5
6

هاي آزمونآماره
تیلور

فراوانی

آزمون
1t2t4,3F6,5F8,7F10,9F12,11F12...1F12...2F

73/1123/401/451/364/3173/4303/4-019/2-66/1هاسطح داده

48/2539/1973/1738/1757/17354/24214/25-26/4-27/5شدهگیريتفاضل

,F2…12=6/17 ,F1…12=6/18 ,Fk,k+1=7/86؛ مقـادیر بحرانـی در ایـن سـطح برابـر بـا      %1داري سطح معنی* t2=-

3/21, t1=-3/73است.
,F2…12=5/05 ,F1…12=5/09,Fk,k+1=5/77برابـر بـا  ؛ مقادیر بحرانـی در ایـن سـطح    %5داري سطح معنی** t2=-

2/65, t1=-3/19است.
,F2…12=4/07 ,F1…12=4/27,Fk,k+1=4/86؛ مقادیر بحرانی در این سـطح برابـر بـا   %10داري سطح معنی*** t2=-

2/36, t1=-2/91 1998و تیلور، 1997فرانسس و هبایجن، (است          .(
هاي تحقیقیافته: ماخذ

ها انجام  دوباره براي این داده    BMشده، آزمون   گیريتفاضلبراي اطمینان از ایستا بودن سري     
ktهـاي   ي آمـاره  براسـاس ایـن جـدول، همـه       . آورده شده اسـت   ) 1(نتایج در جدول    . گرفت

,1و kkF   آزمونBM  این . دار است معنی% 5ي آزمون تیلور در سطح احتمال       ن آماره یچونو هم
زمـانی  پـس از ایـستاسازي سـري      . گیري شده است  هاي تفاضل ي ایستابودن داده  دهندهامر نشان 

121(گیري فـصلی    ي گوشت مرغ زنده با فیلتر تفاضل      قیمت ماهانه  Ls (    ي ، الگـوي پایـه
ي در الگـوي پایـه     ي بهینـه  انتخـاب تعـداد وقفـه     . بـرآورد گردیـد   رگرسیونی براي ایـن سـري     

در نهایـت   . شناسی بازگو شده اسـت، صـورت گرفـت        که در فصل روش    یرگرسیونی به روش  
ي گوشتی بـا لحـاظ نمـودن یـک          روزهي یک ي جوجه ي رگرسیونی قیمت ماهانه   ي پایه معادله
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نتایج . ي اول و دوم برآورد گردید     ي غیرفصلی از درجه   و دو وقفه   12ي  ي فصلی از درجه   وقفه
.گزارش شده است) 2(جدول در 

روزه گوشتیکیي جوجهي رگرسیونی براي قیمت ماهانهبرآورد ضرایب الگوي پایه). 2(جدول 
 (1- L12)LnPt-2 - 0/353(1 - L12)LnPt-12156/0-1 - L12)LnPt-1(782/0+095/0(1 - L12)LnPt =

(3/77)a         (10/13)    (-2/08)    (-6/99)
ARCH(1)=0/102 (0/749)Fser =0/215 (0/415) b

ARCH(12)=9/61 (0/65)F12 =0/845 (0/605)

a :ي  آمارهt                محاسباتی براي هر یک از ضرایب برآورد شده در داخل پارانتز گزارش شـده اسـت .b :   داري سـطح معنـی
.                        آمده استها در داخل پارانتزآماره

هاي تحقیقیافته: ماخذ

دهـد کـه   محاسباتی با مقدار بحرانی نـشان مـی  tي ي مقادیر آماره  ، مقایسه )2(مطابق جدول   
ن، یچـون هـم . دار اسـت  معنـی % 1ي ضرایب برآوردشده از لحاظ آماري در سطح احتمـال           همه

محاسـبه شـده بـراي    ARCH(q)و LM(q)هـاي  نهـاي آزمـو  آمـاره ) داخل پارانتز (داري  معنی
گر نبود خودهمبستگی سـریالی و واریـانس ناهمـسانی شـرطی از         هاي باال به ترتیب بیان    معادله
.است% 5ي اول و دوازده در اجزاي اخالل این معادله در سطح احتمال درجه

، )2(دول ي رگرسیونی برآوردشده براي قیمت گوشت مرغ زنـده در جـ          براساس الگوي پایه  
ي خود هاي گذشته ي گوشتی متاثر از سه بخش از تغییرات قیمت        روزهي یک جوجهرفتار قیمت 

t-1بخش اول این تغییرات، یعنی    . است
12 )LnPL-(1   ي قیمت مربوط بـه مـاه       ، نرخ رشد ساالنه

t-2گذشته، بخش دوم این تغییرات،    
12 )LnPL-(1     ت مربـوط   ي قیمـ  ، مربوط به نرخ رشد ساالنه

t-12به دو ماه گذشته و بخش سوم،      
12 )LnPL-(1     مربوط به نرخ رشد قیمت ماه مـورد نظـر در ،

به عبـارت دیگـر، نـرخ رشـد قیمـت      . سال گذشته نسبت به همان ماه در سال پیش از آن است 
یک و دو ماه گذشته و       يهاي گوشتی در هر ماه هم متأثر از نرخ رشد قیمت          روزهي یک جوجه

ي تأثیرپـذیري قیمـت جوجـه     . متأثر از نرخ رشـد قیمـت مـاه مـشابه سـال گذشـته اسـت                هم  
ي گوشتی در هر ماه از قیمت ماه مشابه در سال گذشته، بدین معنی اسـت کـه قیمـت             روزهیک
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ي گوشتی در طول سال تحت تاثیر رفتار تقاضاي فصلی تولیدکنندگان اسـت             روزهي یک جوجه
در الگـو نـشان   ) ي دوازهوقفـه (هـا  ي فـصلی از قیمـت     وقفـه  که این رفتار خود را به صـورت       

ي ي یک و دو در الگوي یادشده، بـدین مفهـوم اسـت کـه قیمـت جوجـه                  وجود وقفه . دهدمی
ي گوشتی در هر ماه تحت تأثیر مقدار عرضه و تقاضاي گوشت مرغ در یک و دو مـاه              روزهیک

هـاي یـک، دو و   وجـود وقفـه  . گیردمیگذشته، و در نتیجه قیمت آن در این یک و دو ماه قرار       
ي رگرسـیونی   ي گوشتی در الگوي پایه    روزهي یک هاي جوجه ي قیمت دوازده نرخ رشد ساالنه   
براسـاس ضـرایب    . ، مطابق انتظارهـاي قبلـی و قابـل توجیـه اسـت            )2(برآورد شده در جدول     

، )2(ل ي گوشــتی در جــدوروزهي یــکي رگرســیونی جوجــهبرآوردشــده بــراي الگــوي پایــه
طوري که تاثیر نرخ رشد قیمـت  تاثیرپذیري قیمت هر ماه از سه بخش یادشده یکسان نیست، به      

و مـاه مـشابه     ) 157/0(بیش از مجموع اثر رشد قیمت در دو مـاه گذشـته             ) 782/0(ماه گذشته   
.است) 353/0(سال گذشته 

عـالوه بـر الگـوي    ي گوشتی   روزهي یک هاي جوجه بینی قیمت البته، براي الگوسازي و پیش    
نیز استفاده شـده، و  ) SARIMA(جنکینز فصلی –ي رگرسیونی یادشده، از الگوهاي باکس پایه

یافــت براســاس ره. دقــت و توانــایی دو الگــوي یادشــده در برابــر هــم ســنجیده شــده اســت 
ي گوشـتی بـا اسـتفاده از فیلتـر          روزهیـک  يي جوجـه  قیمـت ماهانـه   جنکینـز، سـري    –باکس  
سـپس مطـابق   . ، ایـستاسازي گردیـد  )D=d=1(ي اول فـصلی و غیرفـصلی     ي مرتبـه  گیرتفاضل

ــهPACFو SACFنمودارهــاي  ــذیر، ضــرب و جمــعحاصــلSARIMAي، در الگــوي اولی پ
هاي متغیرهاي خودتوضیحی و میانگین متحرك تعیین شده، و یک بـار بـه همـراه متغیـر                  درجه

و بار دیگر بـا لحـاظ کـردن    ARIMA(p,1,q)(1,1,0](12[ي یک خودتوضیحی فصلی از درجه  
. برازش شـده اسـت  ARIMA(p,1,q)(0,1,1)12][ي اول متغیر میانگین متحرك فصلی از درجه     

بـاکس در برخـی از   -لجانـگ Qي آزمـون  براي تمامی الگوهـاي بـرآورد شـده، مقـادیر آمـاره           
در حقیقـت،   . محاسبه شده اسـت    24و   12هاي فصلی   وقفه و وقفه   6هاي غیرفصلی مانند    وقفه

جنکینـز یعنـی    –ي بـاکس  در هر دو فرم تابعی، انتخاب الگوي مناسب براساس مراحل سه گانه           
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ي بررسـی   بـر پایـه   ) q(و میـانگین متحـرك      ) p(هاي پارامترهاي خودتوضـیحی     شناسایی وقفه 
تـرین  و نمونه، تخمـین الگـو بـا اسـتفاده از روش بـیش              یهاي جزی نمودارهاي خودهمبستگی 

، نمـودار تـابع     )Q(پیـرس   -ي باکس و کنترل تشخیصی اجزاي اخالل توسط آماره       نماییدرست
. صورت گرفته اسـت    qو   pن برآورد الگو از درجات مختلف       یچونخودهمبستگی جزیی و هم   

پذیر با الگـوي نهـایی فـرم تـابعی          گفته، الگوي نهایی فرم تابعی جمع     پس از انجام مراحل پیش    
Qبینـی بـا توجـه بـه نتـایج آزمـون             الگوي برتر براي پـیش    ضرب مقایسه، و در نهایت      حاصل

SBCو AICتـرین مقـادیر معیارهـاي    باکس، یعنی نبود خودهمبستگی سـریالی و کـم       -لجانگ

ایـن  . بر این اساس، فرم تابعی حاصل ضرب به عنوان فرم برتـر انتخـاب شـد               . شناسایی گردید 
. اسـت ARIMA(2,1,1)(0,1,1)12روزه داراي تـصریح     کیي  الگو براي هر سري قیمت جوجه     

) داخـل پـارانتز  (داري ، سـطح معنـی  )3(در جـدول  . آمده است) 3(نتایج تخمین آن در جدول   
ي نبود خودهمبـستگی سـریالی در   دهندهنشان) Q(p)(هاي مختلف   پیرس در وقفه  –آماره باکس 

شود که  می براساس اطالعات این جدول، دیده    . است% 5اجزاي اخالل معادله در سطح احتمال       
بـه  . اثر تغییرات فصلی به صورت یک متغیر میـانگین متحـرك فـصلی الگوسـازي شـده اسـت        

ي ي گوشتی تحت تاثیر مجموعه    روزهي یک عبارت دیگر، رفتار فصلی قیمت ماه جاري جوجه       
.عوامل تصادفی شکل گرفته در همان ماه در سال گذشته است

ي ي جوجهضرب براي قیمت ماهانهاصلحSARIMAيبرآورد ضرایب الگو). 3(جدول 
ي گوشتیروزهیک

)713.01)(871.01()1)(1)(517.0011.11( 121
122

  tttLnPDLLLL 
)84/21()57/12()08/5-()42/9(

SBC=-2/374AIC=-2/491
Q(24)=31/6(0/51)Q(12)=10/85

(0/211)
Q(6)=3/22

(0/359)
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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ي گوشتی، معیارهاي   روزهي یک هبینی برتر براي سري قیمت جوج     براي انتخاب الگوي پیش   
بینی درنظـر گرفتـه     هاي پیش براي هر یک از الگو    ) RMSE(ریشه دوم میانگین مربعات خطاها      

بـدین منظـور،    . هاي یک، دو، چهار، شش و هشت مـاه بـه جلـو محاسـبه گردیـد                شده در گام  
بـرآورد  1377-85يهـا بینی درنظر گرفته شده با استفاده از آمار و اطالعات سال          الگوهاي پیش 

هاي یک، دو، چهـار، شـش و هـشت مـاه بـه جلـو بـراي            بینیها پیش گردید و با استفاده از آن     
ي روزهي یـک  هاي واقعی جوجـه   ي قیمت سپس با مقایسه  . صورت گرفت  1386-88يهاسال

دسـت  بینی بـه ها، خطاهاي پیشبراي آنبینی شدهبا مقادیر پیش   1386-88يهاگوشتی در سال  
بـراي  ) RMSE(ي دوم میانگین مربعات خطاها با استفاده از این اطالعات، معیارهاي ریشه      . دآم

) 4(هـا در جـدول    نتـایج آن  . بینی درنظر گرفته شـده محاسـبه گردیـد        هر یک از الگوهاي پیش    
. گزارش شده است

SARIMAي رگرسیونی و هاي پایههاي الگوبینیدر پیشRMSEمیزان ). 4(جدول 

)ده ریال/قطعه:واحد(
بینیافق پیش

هشت ماهشش ماهچهار ماهدو ماهک ماهیالگوسري قیمت

2132546079ي رگرسیونیپایه روزهکیي جوجه
ARIMA(2,1,1)(0,1,1)12231216867890979

هاي تحقیقیافته: ماخذ

ـ      ، در الگوي پایه   )4(مطابق جدول    ي راي سـري قیمـت جوجـه      ي رگرسیونی برآورد شـده ب
بینـی بـراي نمونـه بـراي        یا انحـراف معیـار خطاهـاي پـیش         RMSEي گوشتی، معیار    روزهیک

ریـال   790ریال و براي هشت مـاه بعـد          320ریال، دو ماه بعد      210هاي یک ماه بعد       بینیپیش
و  216،  231هاي یادشده بـه ترتیـب       براي ماه  RMSEاین در حالی است که مقدار معیار        . است
ي رگرسـیونی در    بـراي الگـوي پایـه      RMSEگردد معیار   بنابراین، مالحظه می  . ریال است  979

داراي مقـادیري بـه     ) هـاي مـاه (هـاي   ضرب در تمامی گـام    حاصل SARIMAمقایسه با الگوي    



205...ي یک روزه جوجهينهبینی قیمت ماهاپیش 

ي رگرسـیونی توانـایی    پایـه توان نتیجه گرفت که الگـوي     بر همین اساس می   . تر است مراتب کم 
ي گوشـتی   روزهي یـک  ي جوجه هاي ماهانه صحیح مقادیر آینده قیمت    بینیپیشبراي   يتربیش
بینی ایـن دو گزینـه از لحـاظ         دار بودن تفاوت میان خطاهاي پیش     البته براي سنجش معنی   . دارد

ي ایـن آزمـون     مقدار آماره . استفاده شد ) 1995(1دایبولد و ماریانو   ينهادآماري، از روش  پیش    
از ) 32/2% (1در سـطح احتمـال   Zکه در مقایسه با مقدار بحرانـی جـدول       دست آمد به -65/5

ي عدم مبنـی بـر برابـر بـا صـفر بـودن میـانگین تفاضـل                  دار است، و فرضیه   لحاظ آماري معنی  
برتـر   ي رگرسیونی به عنوان الگوي    پایهبنابراین، الگوي . شودبینی دو گزینه رد می    خطاهاي پیش 

در نهایـت،   . ي گوشـتی انتخـاب گردیـد      روزهي یـک  ي جوجه اهانههاي م بینی قیمت براي پیش 
در 1390و 1389هاي سـال  ي گوشتی براي ماهروزهي یکي جوجهي قیمت ماهانه مقادیر آینده 

هـا  نتـایج آن  . بینی گردید ي رگرسیونی پیش  استان آذربایجان شرقی با استفاده از این الگوي پایه        
.آمده است) 5(در جدول 

ي گوشتی استان آذربایجان شرقی روزهي یکي جوجهبینی قیمت ماهانهپیش). 5(جدول 
)ریال/قطعه: واحد(1388-90يهابراي سال

اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینماه/سال

1389755170454456422043364442474552665111460757385667

139055915912473076586576456770497758567877821029310529
هاي تحقیقیافته: ماخذ

ها بینی متفاوت محاسبه شده و میانگین این تفاضلهاي پیشبینی دو گزینه در افقطاهاي پیشدر این روش، تفاضل خ. ۱
)d ( 0عدم يسپس فرضیه.گرددمیبرآورد: dH 

داراي توزیع نرمال کهانودایبولد و ماریي آزمون توسط آماره
). 91، ص 2004اندرس، (شود استاندارد است، سنجیده می
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هاي واقعی، روند تغییرات قیمت     شده با روند قیمت   بینیهاي پیش ي روند قیمت  براي مقایسه 
بـه  1377-88يهاهاي واقعی در سال   ي گوشتی با استفاده از قیمت     روزهي یک ي جوجه ماهانه

ترسـیم  ) 2(ي  در نگـاره   1390و   1389يهابینی شده براي سال   ي پیش هاي ماهانه همراه قیمت 
ي گوشـتی را    روزهي یـک  ي جوجه هاي ماهانه چین منحنی، روند قیمت   قسمت خط . شده است 

ي ي جوجـه  بینی شـده  هاي پیش و قسمت خط متدد منحنی روند قیمت       1377-88يهادر سال 
تـوان نتیجـه    بر اساس این نگاره مـی     . دهدنمایش می  1390و   1389يهاروزه را براي سال   کی

هاي واقعی  بینی شده براي دو سال آینده با روند قیمت        ي پیش هاي ماهانه گرفت که روند قیمت   
. خوانی داردها پیش از آن همسال
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سال/ماه

قطعه/ریال

ي گوشتی روزهي یکي جوجهبینی شدهي واقعی و پیشمیانگین قیمت ماهانه). 2(ي نگاره
1377-90يهاشرقی در سالاستان آذربایجان

نهادهاو پیشگیرينتیجه
، الگوي  SARIMAي رگرسیونی در مقایسه با الگوهاي       گونه که عنوان شد، الگوي پایه     همان

با توجه به ماهیت    . ي گوشتی است  روزهي یک ي جوجه هاي آینده بینی قیمت مناسبی براي پیش  
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پـذیر  خوبی امکـان  هاي اجرایی دولت و بخش خصوصی به      از آن در بخش   گیري  این الگو، بهره  
ي گوشتی در سال    روزهي یک هاي جوجه توان قیمت از این رو، با استفاده از این الگو می        . است

ریزي بهتري براي مـدیریت بـازار   بینی نمود و بر اساس این اطالعات قیمتی برنامه   آینده را پیش  
گیـري از ایـن الگـو،       توانند با بهـره   تولیدکنندگان گوشت مرغ نیز می    از طرف دیگر،    . مرغ نمود 

ي بینـی نماینـد و برنامـه   هـاي آینـده پـیش     ي گوشتی را براي مـاه     روزهي یک هاي جوجه قیمت
ریزي را طوري تنظیم نمایند تا گوشت تولیدي را در زمان مناسب وارد بـازار کننـد، و از   جوجه

این امر تا حدودي باعث ثبات قیمتـی و در نـوع خـود              . دهند این طریق درآمد خود را افزایش     
.باعث افزایش رفاه تولیدکننده و مصرف کننده خواهد شد

ي گوشـتی،   روزهي یـک  شـده جوجـه   بینیي پیش هاي ماهانه با توجه به روند تغییرات قیمت     
تـر از  بـیش آینـده  يهـا روزه در سـال ي یکي جوجههاي قیمت ماهانه  رود که نوسان  انتظار می 

این مساله اهمیت بسیار دارد، زیرا با توجه به وضـعیت نابـسامان فعلـی               . گذشته باشد  يهاسال
ي گوشتی موجبـات افـزایش   روزهي یکداري استان و کشور، افزایش قیمت جوجه      صنعت مرغ 

ي گوشـتی، و بـه تبـع آن درآمـد           روزهي یـک  ناپایداري و خطر درآمـد تولیدکننـدگان جوجـه        
ثبـاتی در نـوع خـود در        در نتیجه، این بـی    . ندگان مرغ گوشتی را فراهم خواهد نمود      دهپرورش

گـردد کـه   بر این اساس توصیه مـی . بخش مصرف، رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد  
ي را بـراي مـدیریت بـازار و مـدیریت خطـر قیمـت جوجـه       یهایبینیهاي مربوط پیشدستگاه

.مایندي گوشتی فراهم نروزهیک

گزاريسپاس
بـدین وسـیله بـر خـود الزم         . این مقاله از طرح پژوهشی دانشگاه تبریز استخراج شده است         

آوري دانشگاه تبریز و تمامی افرادي کـه بـه نـوعی    دانم که از معاونت محترم پژوهشی و فن    می
. در انجام آن همکاري نمودند، تشکر و قدردانی نمایم
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