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  چکیده

  
-ت هاي بازار این محصوالرفتار فصلی قیمت محصوالت کشاورزي عموماً یکی از ویژگی

نی هاي زماایی جهت الگوسازي سريتمایل فزاینده ،ند دهه گذشتهگردد و در چمحسوب می
و مطالعات اقتصادسنجی زیادي، اهمیت بررسی  است وجود آمدهفصلی تعدیل نشده به

 ی بازاردر مطالعه حاضر به تحلیل رفتار فصل ،رواند. از ایننوسانات فصلی را مطرح کرده
 هايدهنها با استفاده از داهمجمعی فصلی آ الغرب کشور و رابطههاي شمتخم مرغ در استان

 پرداخته شده است. بدین منظور از 1381-89هاي سه ماهانه قیمت خرده فروشی طی سال
) بهره گرفته شد. SECMو الگوي تصحیح خطاي فصلی ( (EGHL)آزمون همجمعی فصلی 

رغ ممت تخمهاي قیها براي سرينتایج حاکی از وجود ریشه واحد فصلی در تمامی فراونی
 ن غربیهاي آذربایجابوده و رابطه همجمعی فصلی در فراوانی صفر براي روابط قیمتی استان

اي هستاناـ آذربایجان شرقی، اردبیل ـ زنجان و زنجان ـ اردبیل و در فراوانی ساالنه براي 
رد باشد. ضرایب سرعت تعدیل برآوزنجان برقرار می-آذربایجان شرقی و کردستان-اردبیل

-هاي تخم مرغ در این استانقیمت خطاي فصلی، موید آن است-اي تصحیحشده در الگوي ه
ه بها پس از اعمال یک شوك قیمتی به حالت تعادلی اولیه خود برخواهند گشت. با توجه 

تخم مرغ  گردد که سیاست تنظیم بازارها، توصیه میها بین استانجمعی فصلی قیمتنتایج هم
 هنگی مسئوالن استان دیگر صورت گیرد. در یک استان با هما

 
، الگوي تصحیح خطاي فصلی (EGHL)جمعی فصلی آزمون همهاي کلیدي: واژه

)SECMمرغ، رفتار فصلی)، بازار تخم 
 

 مقدمه
اي جهت تمایل فزاینده ،در چند دهه گذشته

وجود هاي زمانی فصلی تعدیل نشده بهالگوسازي سري
نجی زیادي، اهمیت آمده است و مطالعات اقتصادس

اند. واقعیت امر آن بررسی نوسانات فصلی را مطرح کرده

هاي است که الگوي فصلی، تغییرپذیري بسیاري از سري
دهد. همچنین، زمانی فصلی یا ماهانه را توضیح می

 Lofدهد (ه مییهاي اقتصادي ارااطالعاتی از رفتار بنگاه

& Franses, 2001از وجود   هاي اخیر). با وجود آگاهی
هاي زمانی اقتصادي، اقتصاددانان رفتار فصلی در سري
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)، فصلی بودن را Box & Jenkins)1976زیادي پیرو نظر 
 .Engle et alکنند. عنوان یک جزء اخالل تلقی میبه
 Box-Jenkins) عقیده دارند استفاده از رهیافت 1989(

نه تنها منجر به از دست دادن اطالعات مهمی درباره 
تار فصلی خواهد شد، بلکه اشتباهات غیر عمدي را در رف

 ها رقم خواهد زداستنباط روابط اقتصادي بین داده

)Ibrahim & Florkowski, 2005 .( 
، الگوهاي 1990هاي در کارهاي تجربی قبل از سال

صورت قطعی فرض شده و توسط متغیرهاي فصلی به
ی شد و یا به روش تعدیل فصلموهومی الگوسازي می

شد. بعد از مطالعه ها کنار گذاشته میها از تحلیلداده
Hylleberg et al. )1990 به بعد، همجمعی در فراوانی (

 گرانجر، به -صفر یعنی همجمعی مرسوم انگل
هاي فصلی نیز بسط داده شده است. وجود ریشه فراوانی

دهنده الگوي فصلی واحد در فراوانی غیرصفر نشان
). در چنین Lof & Lyhagen, 2002( تصادفی خواهد بود

مواقعی کاربرد متغیرهاي موهومی فصلی در رگرسیون 
زیرا ضرایب برآورد  .گیردهمجمعی مورد تردید قرار می

). Bohl, 1998شده بردار همجمعی ناسازگار هستند (
-اثبات کرده Ghysels & Perron (1993)  عالوه بر این، 

اي قابل مالحظه طوراند که فیلترهاي تعدیل فصلی به
هاي زمانی هاي ریشه واحد را براي سريتوان آزمون

 ،تعدیل شده فصلی کاهش خواهد داد. همچنین
Wells)1997 تواند نتیجه که همجمعی می نمود) بیان

 کاذب روش تعدیل فصلی باشد. 
هاي برخی از متغیرهاي اقتصادي از جمله سري

وجهی را قیمت محصوالت کشاورزي، رفتار فصلی قابل ت
)، Pierce )1976دهند که بر اساس مطالعه نشان می

ممکن است هر دو مؤلفه فصلی قطعی و تصادفی را دارا 
هاي تر است در چنین مواردي از روشمناسب ،باشند. لذا

. در شودجاي تعدیل فصلی استفاده همجمعی فصلی به
هاي جدید در فنون مطالعه حاضر به کاربرد پیشرفت

ي زمانی فصلی اشاره شده و چگونگی الگوسازي سر
محصوالت  الگوسازي رابطه همجمعی بین قیمت

-کشاورزي با در نظر گرفتن رفتار فصلی آنها تحلیل  می
پیوستگی بازار محصوالت کشاورزي  ،شود. در این راستا

زیرا از لحاظ تکنیکی مبحث همجمعی  شود.بحث می
  ارد. با موضوع پیوستگی بازارها دارتباط مستقیمی 

در موضوع پیوستگی بازار محصوالت کشاورزي، مورد 
بحث بسیاري از مناظرات معاصر درباره آزادسازي 

هاي تجاري هاي قیمتی و اصالح آژانستجارت، سیاست
 ,Sekhar(است دولتی در کشورهاي در حال توسعه 

عنوان ابزاري مؤثر جهت ). پیوستگی بازار به2012
شود؛ که نه تنها اخته میافزایش کارایی اقتصادي شن

(از طریق بهبود عملکرد فعاالن  موجبات تسهیل رقابت
آورد، بلکه امکان توزیع ریسک و اقتصادي) را فراهم می

کند. هاي عرضه و تقاضا را ایجاد میتخفیف اثرات شوك
ها، بازارهاي مربوط به یک کاالي با وجود این مزیت

یل متعددي خاص اغلب تمایل به گسستگی دارند. دال
براي عدم پیوستگی بازارها وجود دارد از قبیل: 
محدودیت ارتباط، عدم دسترسی به منابع مالی، حمایت 
از صنایع داخلی و هماهنگی ناکافی استانداردهاي فنی 

)Barrett, 2008 .( 
مطالعات زیادي در داخل و خارج کشور به بررسی 

با  وضعیت بازارها و پیوستگی آنها و روابط متغیرها
 ,Engleاند. هاي همجمعی پرداختهاستفاده از روش

Granger, Hylleberg & Lee )EGHL( )1993 با (
) و Hylleberg et al. )HEGY)(1990پیروي از نظریات 

هاي ریشه واحد در راستاي توسعه بخشیدن به آزمون
فصلی، اقدام به برآورد و آزمون همجمعی فصلی در کلیه 

. در کردنداي ه از یک روش دو مرحلهها با استفادفراوانی
می از وجود هاي مصرف و درآمد عالیالعه، دادهاین مط

همجمعی فصلی در فراوانی ساالنه را براي کشور ژاپن 
به توان باالي این آزمون در  ،آشکار کرد. همچنین

هاي قبلی نیز اشاره هاي متوسط نسبت به آزموننمونه
قش فرآیند فصلی را ) نLee & Siklos )1997شده است. 

ر ایاالت متحده در استنباط رابطه علیت پول ـ ستاده د
و  EGHLو با استفاده از روش  امریکا بررسی کرد

رابطه که نتیجه گرفتند  Leeرهیافت حداکثر راستنمایی 
وجود ندارد.  GNPو  1Mهاي بلندمدتی بین سري

را  مطالعه آنها نشان داد اقتصاددانان مکانیزم انتقال پولی
هاي تجاري بلکه در هاي چرخهنه فقط در فراوانی

 Bohlهاي فصلی نیز باید مورد توجه قرار دهند. فراوانی
هاي فصلی، فرآیند و داده EGHL) با کاربرد روش 2000(

فصلی تصادفی ناایستا را جهت الگوسازي تابع تقاضاي 
آلمان مورد بررسی قرار داد. شواهد تجربی  2Mپول 
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-از وجود رابطه همجمعی در کلیه فراوانی مطالعه حاکی
هاي زمانی خام است، در حالی که هیچ ها براي سري

هاي زمانی تعدیل شده یافت مدتی براي سريرابطه بلند
بر اهمیت توجه به نوسانات فصلی  ،نشد. در این مطالعه

گیري از ) با بهرهAsche et al.)2003 تأکید شده است. 
هاي زمانی قیمت نفت خام و و سري Johansenآزمون 

چهار فرآورده عمده نفتی در اروپاي شمالغربی، نتیجه 
-ها(نفتگرفتند پیوستگی بازار براي تعدادي از فرآورده

گاز، نفت سفید و نفتا) و برونزایی ضعیف در مورد نفت 
) با Ibrahim & Florkowski )2005خام برقرار است. 

ر محصول بررسی رابطه بین قیمت و موجودي انبا
گردوي آمریکایی نتیجه گرفتند هر دو سري مذکور از 
الگوي فصلی تصادفی پیروي کرده و در فراوانی شش 
ماهه، به طور فصلی همجمع هستند. همچنین سرعت 
تعدیل حاصل از الگوي تصحیح خطا بیانگر تعدیل یک 

 ها نسبت به موجودي انبار است.طرفه قیمت
Olsson et al. )2011 آزمون پیوستگی ) با هدف

بخش خانگی بازار چوب در کشورهاي اتریش، آلمان و 
استفاده کردند. طبق  Engle-Grangerسوئد از روش 
توان بازارهاي اتریش و آلمان را پیوسته نتایج حاصله می

در نظر گرفت، در حالی که بازار سوئد جدا از دیگر 
) اثر فصلی Ben Zaied & Binet)2011 بازارها است. 

را در برآورد تابع تقاضاي آب در تونس مورد  بودن
تحلیل قرار دادند. نتایج حاکی از وجود همجمعی فصلی 

( با مصرف باال  در فراوانی شش ماهه در دو گروه مصرفی
گذاري فصلی، باشد. همچنین سیاست قیمتو پایین) می

براي کاستن از مصرف گروه باالتر از کارایی الزم 
ارزیابی  راي) بSekhar)2012  برخوردار نخواهد بود.

درجه پیوستگی بازار محصوالت کشاورزي هند از روش 
Gonzalo-Granger  استفاده کرد. نتایج نشان داد بازار

هاي خوراکی که محدودیت حمل محصوالتی نظیر روغن
اي در مورد آنها وجود ندارد، به طور و نقل بین منطقه

 Olsson & Hillringبخشی پیوسته هستند.رضایت
-) به تحلیل روابط قیمتی بین انواع مختلف چوب2013(

کنندگان در هاي مختلف مصرفهاي سوختی و گروه
بازار چوب سوئد پرداختند. نتایج آزمون 

براي موارد چند متغیره و   Johansen-Juseliusهمجمعی
براي موارد دو متغیره نشان داد  Engle-Grangerآزمون 

اده شده و سایر انواع، تفاوت هاي جال دبین بازار چوب
وجود دارد. همچنین ناکارایی بازار چوب سوئد در این 

 مطالعه تأیید شد.
 & Sahrayianدر حیطه مطالعات داخلی، 

Bakhshoudeh )2008( در گندم بازارهاي پیوستگی 

-Engle همجمعی روش از استفاده با را جهان و ایران

Granger  داخلی بازارهاي اغلب بررسی کرده و دریافتند 

 نیز )Rostamian)2010 دارند.  درازمدت پیوستگی گندم

 بازار بررسی به ،با استفاده از همین روش  تحقیقی در

 نتایج است. پرداخته کشور استان هفت در ماهی گوشت

 بازار زوج نه موجود، بازار زوج 21 از که است آن از حاکی

ستگی ) پیوDashti et al.)2012 . باشندمی پیوسته
هاي شمالغرب کشور مکانی بازار گوشت مرغ را در استان

و استان تهران با آزمون همجمعی چند متغیره 
Johansen که مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند 
هاي هاي بلند مدت و شش ماهه، پیوستگیدر فراوانی

 ی وجود دارد.یجز
براساس مطالب یادشده، روشن است که در ادبیات 

هاي اهمیت توجه به نوسانات فصلی در آزموناخیر 
همجمعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با این 

-حال، بررسی پیوستگی بازارها و به طور خاص آزمون
هاي همجمعی صورت گرفته در داخل کشور بیشتر از 

بوده و بدون  Johansenیا  Engle-Grangerنوع روش 
-قیق حاضر بهلحاظ نمودن مؤلفه فصلی بوده است. تح

عنوان اولین مطالعه در نوع خود در ایران به کاربرد روش 
همجمعی فصلی و تحلیل رفتار فصلی قیمت محصوالت 

پردازد. در این راستا، بحث پیوستگی بازار کشاورزي می
صورت یک هاي شمالغرب کشور بهتخم مرغ در استان

تحلیل کاربردي مد نظر قرار خواهد گرفت. در حقیقت 
شود به این سؤال پاسخ داده ین مطالعه سعی میدر ا

هاي قیمتی صادر شده از یک بازار، شود که آیا سیگنال
شوند؟ و حدود این به بازارهاي دیگر نیز فرستاده می
نظر به اینکه یکی از انتقال تا چه اندازه خواهد بود؟ 

-شروط  پیوستگی مکانی بازراها، امکان داد و ستد نهاده
بین بازارها و امکان سرایت اطالعات  ها و محصوالت

بازار تخم مرغ  مطالعه ،قیمتی بین این بازارها است. لذا
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل،  هايدر استان

 قرار و هااستان این همجواري دلیل به  زنجان و کردستان
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 ستد و داد لحاظ از کشور،غرب بلوك شمال در گرفتن

و محصول تخم مرغ و دریافت  هاي تولیدينهاده
در خصوص . دارداطالعات قیمتی از همدیگر اهمیت 

تولید تخم مرغ در کشور قابل ذکر است که در سال 
تن بوده  766675میزان تولید کل کشور برابر با  1389

هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان است که سهم استان
، 5/1، 10غربی، اردبیل، زنجان و کردستان به ترتیب 

آذربایجان  ،همچنینباشد. درصد می 7/0و 3/1، 3/1
 ستشرقی رتبه دوم کشور را بعد از استان تهران دارا

)Agriculture statistic Year Book, 2011 .( 
هاي اخیر در در مطالعه حاضر ضمن معرفی پیشرفت

هاي همجمعی فصلی و الگوي تصحیح خطاي تکنیک
 ررسی رفتار فصلیفصلی، به صورت کاربردي اقدام به ب

مرغ در قیمت تخم مرغ و پیوستگی بازارهاي تخم
 هاي شمالغرب کشور خواهد شد. استان
 

 هامواد و روش
یک رهیافت عمومی در مطالعات اخیر در حوزه 

ها در مناطق پیوستگی بازارها، استفاده از اطالعات قیمت
مختلف است. منشأ این رهیافت به این مسئله تأکید 

ها بازتابی از مذاکرات و معامالت صورت یمتدارد که ق
گرفته در بازار هستند. اگر بازار به درستی کار کند، 

ها انعکاس کارکرد بازار به صورت تعادل بین عرضه قیمت
هاي مناطق و تقاضا خواهند بود و اگر بین قیمت

مختلف، تفاوت وجود داشته باشد و این تفاوت، بزرگتر از 
ل باشد، ساز و کار آربیتراژ باعث هاي حمل و نقهزینه

خواهد شد که این تفاوت قیمتی کامًال زودگذر باشد. اگر 
به یک بازار مشترك  bو  aدو منطقه مجزاي جغرافیایی 

متعلق باشند، قیمت کاالي خاص در هر دو منطقه 
گرایش به یکسان بودن خواهد داشت و تنها تفاوت، 

ود. این قاعده هاي حمل ونقل خواهد بمربوط به هزینه
 شود) شناخته میLOP(1تحت عنوان قانون قیمت واحد

 و به صورت معادله زیر برقرار است:
 

a,tP   وb,tP  هاي دو ناحیه قیمتa  وb  هستند. در
ایستا باشد، دو سري  رابطه فوق اگر جزء اخالل 

                                                                                  
1. Law of One Price 

قیمت همجمع بوده و به بازار مشترکی تعلق دارند. 
پیدا  LOPهمجمعی رابطه نزدیکی با تحلیل بنابراین، 

). نکته قابل توجه Stigler & Sherwin,1985کند (می
بایستی با توجه به این است که بحث همجمعی می

هاي مورد نظر ها صورت گیرد. چنانکه دادهماهیت داده
بایستی از فنون سري از رفتار فصلی تبعیت نماید، می

 زمانی فصلی بهره گرفت.
ه از فنون سري زمانی براي الگوسازي رفتار استفاد

یک سري مستلزم شناسایی ماهیت آن سري زمانی 
طور که پیشتر اشاره شد، رفتار فصلی یک  است. همان

-مرغ، میسري زمانی مثالً سري قیمت سه ماهانه تخم
تواند به صورت یک فرآیند فصلی قطعی یا تصادفی باشد. 

یند ریشه واحد یک مؤلفه فصلی تصادفی را یک فرآ
هاي نامند. یکی از راهفصلی یا فرآیند تصادفی ناایستا می

شناسایی وجود فرآیند فصلی تصادفی ناایستا در سري 
زمانی انجام آزمون ریشه واحد فصلی است. ریشه واحدها 

مانند سري زمانی سه ماهانه  براي فرآیند تصادفی 
به  )4B-1(عملگر تواند با تجزیه قیمت تخم مرغ می

 ): ,2004Clements & Hendryدست آید(هصورت زیر ب
(1-B4)xt=(1-B)(1+B)(1-iB)(1+iB)xt          

)2( 
 ،. لذا i  =ایی و ، عملگر وقفهB، 2در رابطه 

هاي قیمت سه ماهانه، ریشه واحدها در مورد سري
به  باشند که به ترتیبمی i-و  iو  -1و  1عبارت از: 

ریشه واحد فراوانی صفر یا بلندمدت، دو چرخه در یک 
سال و دو ریشه واحد مختلط نیز به یک چرخه در هر 

) Hylleberg et al.)1990 باشند سال مربوط می
)HEGYهاي واحد فصلی و ) براي اولین بار آزمون ریشه

ه یهاي زمانی فصلی سه ماهه اراغیرفصلی را براي سري
تعیین درجه انباشتگی فصلی براي منظور نمودند. به
 شود:مدل رگرسیونی زیر برآورد می سري زمانی

 

                                                             )3(  
. استجزء اخالل  و  که درآن 

)i=1,2,3ن ریشه هاي تبدیل شده براي تعیی) سري
هاي مختلف هستند و به نحوي تولید واحدها در فراوانی

داراي روند اما بدون خاصیت فصلی  اند که شده
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بدون روند و به ترتیب  و  که بودن باشد درحالی
باشند.  π/2و  πهاي فصلی در فراوانی دهنده چرخهنشان

، ریشه واحدهاي فصلی را در  از  تبدیالت 
هاي دیگر، هاي خاصی حذف کرده و در فراوانیفراوانی

 کند. براي مثالآنها را حفظ می
همه ریشه   

واحدهاي فصلی را حذف کرده و ریشه واحد فراوانی صفر 
 دارد.یا بلندمدت را نگه می

ریشه واحد   
 ماهه) و  6نیم ساالنه (فراوانی 

ریشه واحد فراوانی ساالنه را حفظ کرده و بقیه را کنار 
 گذارند.می

را به سمت راست  4Δتوان مقادیر با وقفه می
) افزود در این صورت تعیین تعداد وقفه بهینه 3معادله (

اجزاي اخالل همراه  1باید با تأمین خصوصیت نوفه سفید

-اشد. البته نوفه سفید بودن جزء اخالل بوسیله آزمونب
شود. معادله هاي کنترل تشخیصی معمول قضاوت می

هاي قطعی نظیر عرض از توان با لحاظ مؤلفه) را می3(
مبدأ، روند و متغیرهاي موهومی فصلی نیز بسط داد. این 

) قابل OLSمعادله توسط حداقل مربعات معمولی (
 ).Zanias, 1999برآورد است (

پس از برآورد مدل، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه 
 و  براي  Fو آماره  و  براي  tواحد با آماره 

شود. استراتژي آزمون به این  صورت است که آزمون می
یک طرفه براي آزمون فرضیه   tدر فراوانی صفر، آماره 

 1H  :در برابر فرضیه مقابل  0H :صفر 
تر محاسبه شده بزرگ 1tگیرد اگر مورد استفاده قرار می

شود و یک بحرانی جدول باشد، فرض صفر رد نمی 1tاز 
 πریشه واحد در فراوانی صفر وجود دارد. براي فراوانی 

شود. در فراوانی فصلی مختلط، به همین صورت عمل می
درمقابل  0H  :براي آزمون  Fآماره  از

:  1H  شود. اگر استفاده میF  محاسبه
بحرانی جدول باشد، فرض صفر رد F شده کوچکتر از 

شود و یک ریشه واحد در فراوانی ساالنه وجود دارد. نمی
 Hylleberg et al ها توسط .مقادیر بحرانی این آماره

 .Ghysels et alشده است. در این میان، ه ی) ارا1990(
                                                                                  
1. White noise 

هاي چندگانه وجود براي رفع مشکل آزمون) 1994(
هاي فصلی، دو ها و یا فراوانیریشه واحد در تمام فراوانی
به منظور آزمون ریشه  1F,…,4آماره دیگر ارائه داده است. 

و ) ها (واحد در تمام فراوانی
4,…,2F هاي فصلی بهاحد در فراوانییشه وبراي آزمون ر-

 ,.Rasouli Birami et alطور همزمان کاربرد دارد (

2012 .( 
توان تخمین و آزمون روابط همجمعی فصلی را می

 ,Engleبه دو روش انجام داد. روش اول توسط 

Granger, Hylleberg & Lee )1993([EGHL]  پیشنهاد
 اي و بسطی از آزمونشده است که یک روش دومرحله

که روش باشد. در حالیمی Engle-Grangerهمجمعی 
 Leeدوم یک روش حداکثر درستنمایی است که 

) براي همجمعی فصلی با کاربرد مدل تصحیح 1992(
خطاي فصلی پیشنهاد کرد و تعمیم روش حداکثر 

 & Lofباشد () میJohansen )1995راستنمایی 

Franses, 2001 در این مطالعه به شرح روش .(EGHL 
شود. بدین شرح که در مورد همجمعی در پرداخته می
هاي زمانی دومتغیره مانند ها براي سريهمه فراوانی
) و استان شرقی (مرغ در استان آذربایجانقیمت تخم
) از معادالت رگرسیونی زیر استفاده غربی (آذربایجان

 شود:می
      
                           (4) 

   
 

هاي تبدیل ) سري =1,2,3i(   و  که در آن 
رود که هاي مربوطه هستند. انتظار میشده در فراوانی

ها ایستا ترکیبات خطی این متغیرها در همه فراوانی
واحد در  عبارتی، فرضیه صفر وجود دو ریشهباشند. به

سیستم، درمقابل فرض آلترناتیو وجود یک ریشه واحد 
 شود.مشترك، آزمون می

 OLSبه روش  تا  اولین گام شامل تخمین 
هاي قطعی نظیر مقدار ثابت، روند و باشد که مؤلفهمی

ها توانند در این رگرسیونمتغیرهاي موهومی فصلی می
)، فوق 4معادالت ( OLSدگرهاي وارد گردند. برآور

). گام بعدي Engle et al., 1993سازگار خواهند بود (
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 ، شامل آزمون پایایی جمالت باقیمانده حاصل، 
 باشد:هاي کمکی زیر میبا کاربرد رگرسیون و 

 

  
 

            (۵) 
  

د کار بدین صورت است که همجمعی در فرآین
و  به ترتیب با فروض صفر  πفراوانی صفر و 

، با  در برابر فرض مقابل  
شود. اگر آزمون طرفه سنجیده مییک tهاي آزمون آماره

F  نتواند رد شود دلیلی بر  براي فرضیه
خواهد بود.  اوانی ساالنه همجمعی فصلی در فر

فولر  -از توزیع معمول دیکی و براي tهاي آماره
 Engle & Yooکنند و مقادیر بحرانی آن در تبعیت می

   در مطالعه  F) و مقادیر بحرانی براي آزمون 1987(
Engle et al.)1993.آمده است ( 

تصحیح خطاي تصریح و برآورد الگوي 
) دومین مرحله از روش همجمعی SECM(1فصلی

EGHL  .استSECM  تنها درصورتی قابل برآورد است
که وجود همجمعی در هر فراوانی اثبات شود. دراین 

وقفه جمالت خطاي روابط همجمعی  صورت، مقادیر با
خواهند شد. با فرض وجود  SECMوارد معادله 

و بلندمدت، مدل هاي فصلی همجمعی در کلیه فراوانی
 شود:صورت زیر نوشته میتصحیح خطاي فصلی به

                                                     )6(  

) اجزاي اخالل روابط =1,2,3i( که در آن، 
جزء  ) ضرایب مدل و =1,2,3,4k( همجمعی، 

وقفه متغیرهاي  توان مقادیر بااخالل ایستا است. می

                                                                                  
1. Seasonal Error- Correction Model (SECM) 

هاي کوتاه گیري پویاییوابسته و توضیحی را جهت اندازه
براي  SECMمدت به سمت راست معادله فوق افزود. 

ها عیین رهبري قیمتتعیین سرعت تعدیل و همچنین ت
اي دارد که در مطالعه حاضر از در بازار کاربرد گسترده

 این مزیت مدل بهره گرفته خواهد شد.
هاي هاي مورد نیار  در مطالعه حاضر، شامل دادهداده

هاي مرغ طی سالفروشی تخمسه ماهانه قیمت خرده
هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان براي استان 89-1381

باشد که از بانک ردبیل، زنجان و کردستان میغربی، ا
اطالعاتی شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت امور دام 

 آوري شده است.وزارت جهادکشاورزي جمع
 

 نتایج و بحث
رسم نمودار متغیرها در مقابل زمان معموالً نخستین 

هاي زمانی است. شکل مرحله در تجزیه و تحلیل سري
-مرغ را در استانه ماهانه تخمهاي س) نمودار قیمت1(

دهد. اولین مطلبی که از هاي مورد مطالعه نشان می
توان دریافت وجود روند صعودي درطول نمودارها می

باشد. عالوه بر روند صعودي مشترك، نوسانات زمان می
آنها هم در فصول مختلف شباهت زیادي بهم دارد که 

 ا است.این مسأله بیانگر وجود رفتار فصلی در آنه
هاي قیمت، براي بررسی وجود ریشه واحد در سري

استفاده شد. مطابق این آزمون، ابتدا  HEGYاز آزمون 
هاي لگاریتمی سري قیمت با ) براي تبدیل3رابطه (

هاي قطعی (شامل عرض از مبدأ، روند و لحاظ مؤلفه
متغیرهاي موهومی فصلی) تخمین زده شد. به اعتقاد 

Beaulieu & Miron)1993پوشی از متغیرهاي ) چشم
موهومی فصلی در صورتی که وجود آنها در معادله 
ضروري باشد، منجر به نتایج اریب خواهد شد. نتایج 

) گزارش 1در جدول( HEGYهاي آزمون مربوط به آماره
هاي محاسبه شده با مقادیر شده است. مقایسه آماره

 Fو  tي هاداري همه آمارهبحرانی آنها، بیانگر عدم معنی
محاسبه شده در سطح احتمال پنج درصد است. بر این 

هاي زمانی قیمت توان نتیجه گرفت که سرياساس می
هاي مورد بررسی داراي ریشه تخم مرغ در همه استان

هاست. این امر بدین معنی است واحد در تمامی فراوانی
هاي سري زمانی به صورت یک که فرآیند ایجاد داده

بایست با بکارگیري ادفی فصلی است و میفرآیند گام تص
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ایستا شود. نتایج  4B-1گیري فصلی یعنی فیلتر تفاضل
 )Ghysels et al. )1994 هاي محاسبه شده آزمون آماره

هاي نیز مؤید همین مطلب است؛ به نحوي که آماره
در سطح احتمال پنج درصد  2F…4و  1F…4محاسبه شده 

ان نتیجه گرفت که اثرات تودار نیست. بنابراین میمعنی

فصلی منحصراً از نوع معین نیستند. یعنی اهمیت اثرات 
هاي عواملی که باعث ایجاد فرآیند فصلی بودن در سري

(نظیر آب و هواي نامساعد، رکود  شوندزمانی قیمت می
 شوند.صنعت و ...)، در طی زمان دستخوش تغییر می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1381-89هاي مورد مطالعه طی سالهاي مرغ در استاناهانه تخمهاي سه مروند قیمت -1شکل  
 

 هاي زمانی قیمت فصلی تخم مرغ در استانهاي مورد نظرنتایج آزمون ریشه واحد فصلی سري -1 جدول
 1t(Π )2t(Π )4, Π3F(Π 2…4F 1…4F( وقفه نام استان  /   آماره 

 82/3 95/2 86/1 -2 -36/1 6 آذربایجان شرقی
 82/3 58/2 85/1 -97/1 -83/1 6 ن غربیآذربایجا

 97/1 32/1 92/1 09/0 -86/1 7 اردبیل
 67/2 26/2 23/2 -48/1 -34/1 6 زنجان

 12/6 58/0 49/0 -88/0 -6/2 7 کردستان
 .است 53/6و  09/6به ترتیب  5و مقادیر بحرانی آزمون تیلور در سطح % 27/9و  -8/3،  -46/4به ترتیب برابر با  1در سطح % HEGYمقادیر بحرانی آزمون

 
 شواهد مبنی بر وجود ریشه واحد در کلیه 

هاي قیمت، منجر به آزمون وجود هاي سريفراوانی
ریشه واحد مشترك در هر فراوانی خواهد شد. به این 

با استفاده از  EGHLمنظور، آزمون همجمعی فصلی 
-) براي هر جفت از استان4جدول معادالت رگرسیونی(

بررسی انجام گرفت. در ادامه، هر یک از  هاي مورد
هاي تبدیل شده بر روي سري متناظر مربوط به سري

هاي متغیر قیمت دوم رگرس شده و اعتبار مدل با آزمون
کنترل تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که از 

 ،لذا .روابط علّی بین متغیرها اطالع قبلی در دست نیست
ابهام در نتایج، برآوردهاي  هرگونهبراي جلوگیري از 

OLS  دوبار و با تعویض متغیرهاي وابسته و مستقل
هاي انجام شد. بررسی ناهمسانی واریانس از طریق آزمون

وایت و بروچ ـ پاگان و آزمون خودهمبستگی از طریق 

آماره ضریب الگرانژ صورت گرفت. براي تست نرمالیته 
و براي  1لکهاي مدل از آزمون شاپیرو ـ ویباقیمانده

استفاده شد. سپس  2VIFتست همخطی از معیار 
هاي برازش شده با آزمون دیکی فولر هاي مدلباقیمانده

) 5هاي کمکی روابط (تعمیم یافته در قالب رگرسیون
مورد آزمون ایستایی قرار گرفتند. از بین کلیه جفت 

هاي رابطه در فراوانی 5روابط آزمون شده، تنها وجود 
) به ترتیب 3) و (2دار شناخته شد. جداول (خاص، معنی

هاي همجمع و به شرح نتایج آزمون در پنج زوج استان
اند. نتایج منعکس شده هاي غیر همجمع پرداختهاستان

 مبنی بر عدم  0Hحاکی از رد فرض  ،)2(در جدول 
جمعی در فراوانی صفر براي روابط قیمتی آذربایجان هم

                                                                                  
1. Shapiro-Wilk 
2. Variance Inflation Factor 
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ردبیل ـ زنجان و زنجان ـ غربی ـ آذربایجان شرقی، ا
اردبیل است. وجود این روابط همجمعی بیانگر آن است 
که یک تعادل بلند مدت فارغ از تغییرات فصلی بین 

هاي هاي قیمت خرده فروشی تخم مرغ در استانسري
 مذکور وجود دارد. به دیگر سخن، در این سه جفت

صلی استانها، رابطه تعادلی فصلی که متاثر از تغییرات ف
گیرد، یعنی در زمان تغییرات ها باشد، شکل نمیقیمت

ها هاي این دو استانها، همگرایی بین قیمتفصلی قیمت
وجود نداشته و صرفا یک رابطه تعادلی بلندمدت صرف 

ها شکل می گیرد. مطابق نظر از رفتار فصلی قیمت
توان فرضیه ، در سطح احتمال پنج درصد می)2(جدول 

دم همجمعی فصلی در فراوانی ساالنه را صفر مبنی بر ع
هاي اردبیل ـ آذربایجان شرقی و براي روابط بین استان

کردستان ـ زنجان رد نمود. وجود رابطه همجمعی فصلی 
هاي اردبیل ـ آذربایجان در فراوانی ساالنه براي استان

دهد یک همگرایی شرقی و کردستان ـ زنجان نشان می
ها وجود م مرغ در این استاندر تغییرات فصلی قیمت تخ

ها در این دارد. یعنی در تغییرات شش ماهه قیمت
-ها یک ارتباط تعادلی فصلی وجود داشته و قیمتاستان

ها هاي فصلی با هم پیوسته بوده و قیمتها در این زمان
ند. در تغییرات کنها همدیگر را تعقیب میدر این استان

مرغ هر در قیمت تخمفصلی رفتار تعادلی تغییرات فصلی 
هاي اردبیل و کردستان ممکن است یک از استان

هاي انعکاسی از نوسانات فصلی در سري قیمت استان
این نوسانات  ،آذربایجان شرقی و زنجان باشد. از طرفی

براي تغییرات بلند مدت  بینی باالییداراي ارزش پیش
 مرغ نیستند.قیمت تخم

 
 هاي همجمعاستان EGHLنتایج آزمون همجمعی   -2 جدول

 t(Π1) t(Π2) F(Π3, Π4) استان   /    آماره
آذربایجان غربی ـ ذربایجان 

 شرقی
 *42/3- 38/2- 58/2 

 38/8*  -45/1 -58/2 اردبیل ـ آذربایجان شرقی
 65/1 -75/1 -59/4*  اردبیل ـ زنجان
 67/0 -96/0 -56/3* زنجان ـ اردبیل

 79/7 * -42/2 -35/2 کردستان ـ زنجان
درصد ـ در هر رابطه متغیر اول، وابسته و  5در سطح   داري*معنی

 باشد.متغیر دوم، مستقل می

قابل ذکر است که دو سري زمانی همجمع در واقع 
-یک روند تصادفی مشترك را در طول زمان دنبال می

توان تحلیل ها، میکنند. مطابق بخش مواد و روش

ی بازار مطرح نمود. همجمعی را در کنار مفهوم پیوستگ
به این معنی که اگر بازارها از نظر اقتصادي پیوسته 

ها ممکن است در کوتاه مدت متفاوت از باشند، قیمت
مدت از هم دور نخواهند ماند. از هم باشند، اما در بلند

همجمعی آزمونی طبیعی براي پیوستگی بازار به  ،این رو
ود پیوستگی در بیانگر وج)، 2( آید. نتایج جدولشمار می

م یباشد؛ به این صورت که عالها میجفت بازار استان 5
قیمتی از استان آذربایجان شرقی به آذربایجان غربی و 
اردبیل، از اردبیل به زنجان و بالعکس و از زنجان به 

 شود.کردستان فرستاده می
شامل نتایج مربوط به آزمون همجمعی  ،)3(جدول 

بط همجمعی از لحاظ آماري هایی است که روادر استان
دار آزمون باشند. کلیه روابط غیر معنیدار نمیمعنی

گزارش شده است که طبق آن،  ،)3( همجمعی در جدول
هیچ یک از دو سري قیمت موجود داراي ریشه واحد 

باشند، در نتیجه همجمعی یا پیوستگی مشترك نمی
توان انتظار بازار در مورد آنها مصداق ندارد و نمی

برقراري رابطه تعادلی را بین آنها داشت. البته باید توجه 
داشت که رابطه قیمتی آذربایجان شرقی ـ آذربایجان 

داري قرار در مرز معنی ،)-31/3غربی در فراوانی صفر (
توان به وجود یک گرفته است و در حالت خوشبینانه می

ها رابطه دوطرفه تأثیرپذیري بلندمدت در این استان
 کرد. اشاره 

هاي غیر استان EGHLنتایج آزمون همجمعی  -3 جدول
 همجمع

 t(Π1) t(Π2) F(Π3, Π4) استان /  آماره
 23/2 -48/2 -31/3 آذربایجان شرقی ـ غربی
 38/5 -76/1 -69/2 آذربایجان شرقی ـ اردبیل
 25/0 -35/0 -09/2 آذربایجان شرقی ـ زنجان

 87/1 -84/0 -94/2 آذربایجان شرقی ـ کردستان
 12/1 -53/1 -29/2 آذربایجان غربی ـ اردبیل
 19/1 -77/1 -59/2 آذربایجان غربی ـ زنجان

 27/0 -05/1 -04/1 آذربایجان غربی ـ کردستان
 27/1 -98/0 -06/1 اردبیل ـ کردستان
 79/4 -85/1 -43/2 زنجان ـ کردستان

 17/0 -23/2 -31/1 زنجان ـ آذربایجان شرقی
 16/2 -54/1 -66/0 ایجان شرقیکردستان ـ آذرب

 77/0 -29/1 -69/2 اردبیل ـ آذربایجان غربی
 03/0 -21/1 -15/2 زنجان ـ آذربایجان غربی

 72/0 -49/1 -55/1 کردستان ـ آذربایجان غربی
 36/4 -93/1 -64/1 کردستان ـ اردبیل

 شد.بادر هر رابطه متغیر اول، متغیر وابسته و متغیر دوم، متغیر مستقل می
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هاي فوق، امکان برقراري رابطه همجمعی در فراوانی
در  ،آورد. لذاتعیین سرعت تعدیل را بین متغیرها فراهم می

 این مرحله به برآورد الگوي تصحیح خطاي فصلی
)SECMگیري در ) اقدام شد. از آنجایی که فیلتر تفاضل

در این  SECMباشد، الگوي می B-1فراوانی صفر معادل 
شود. در حالی که در تبدیل می ECMالگوي موارد به

) بوده و الگوي 2B+1( گیريفراوانی ساالنه، فیلتر تفاضل
SECM  را خواهیم داشت. به این ترتیب بر اساس اطالعات
همجمعی) (، روابط تعادلی بلند مدت فصلی 2جدول 

برآورد شده براي پنج استانی که داراي پیوستگی مکانی 
 نعکس شده است. م 4باشند، در جدول می

 
 نتایج برآورد روابط همجمعی فصلی براي استانهاي مورد نظر -4جدول 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
هاي سه به ترتیب لگاریتم قیمت 5LPو  2B+1  ،1LP ،2LP ،3LP ،4LPفیلتر تفاضل گیري ساالنه  درصد،  5داري در سطح *. عدم معنی

 باشد.یجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان میهاي آذرباماهه تخم مرغ در استان
 

سرعت تعدیل یا ضریب جزء تصحیح خطاي فصلی 
تعیین کننده نرخی است که متغیر وابسته با آن، 
 انحرافات به وجود آمده در کوتاه مدت را تصحیح 

دهد که اگر شوکی بر سري کند. معادله اول نشان میمی
ایجان شرقی وارد شود، آذربایجان قیمت استان آذرب

درصد  -12/0غربی در هر فصل، قیمت خود را به میزان 
تعدیل نموده تا دوباره به تعادل برسند. همین رقم براي 

 3/0هاي اردبیل ـ زنجان و بالعکس به ترتیب برابر استان
باشد؛ به این معنی که استان درصد می -023/0و 

ان زنجان سریعتر واکنش اردبیل به اختالالت قیمتی است
نشان داده و سرعت تعدیل آن بیشتر است. الگوي 

SECM  چهارم و پنجم داراي دو ضریب جزء تصحیح
-) می6(طبق معادله  π3/2و  π/2هاي خطا در فراوانی

ها در استان آذربایجان باشند. نوسانات فصلی قیمت
شرقی، استان اردبیل را وادار به تعدیل این انحراف 

 -35/0و  -24/0هاي مذکور به میزان در فراوانیقیمتی 
استان کردستان، فاصله  ،درصد خواهد کرد. همچنین

قیمتی به وجود آمده با استان زنجان را در هر دوره به 

درصد تقلیل خواهد داد. آنچه  -56/0و  -39/0مقدار 
مشخص است، وجود یک رابطه پایاي بلند مدت در بین 

به این صورت که هرگونه باشد؛ جفت روابط فوق می
انحراف قیمت، در کوتاه مدت رخ داده و کامالً موقتی 

هاي خواهد بود. بیشترین سرعت تعدیل متعلق به استان
هاي کردستان ـ زنجان و کمترین آن، متعلق به استان

داري آماري برخی از باشد. عدم معنیزنجان ـ اردبیل می
ق، نشانگر این مقادیر با وقفه متغیرها در معادالت فو

هاي قیمت هاي کوتاه مدت در بین سرياست که پویایی
 افتد.ها اتفاق نمیها، در این وقفهاستان
 

 گیرينتیجه
هاي حوزه اقتصاد کشاورزي با وجود اینکه داده

عموماً از ماهیت فصلی بودن برخوردارند، کاربرد روش 
همجمعی فصلی در تحقیقات عملی بسیار محدود بوده 

سعی شده تا همجمعی فصلی  ،در این مطالعه است.
هاي شمالغرب کشور هاي قیمت تخم مرغ در استانسري

مورد بررسی قرار گیرد. نتایج  EGHLبا استفاده از روش 
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-آزمون ریشه واحد حاکی از وجود رفتار فصلی در سري
هاي مشخص شد استان ،. همچنیناستهاي قیمت 

ن ـ زنجان همجمع اردبیل ـ آذربایجان شرقی و کردستا
فصلی بوده و تغییرات فصلی قیمت در آنها منجر به 

که نوسانات قیمتی در استان دیگر خواهد شد؛ در حالی
هاي آذربایجان غربی ـ آذربایجان شرقی، بین استان

اردبیل ـ زنجان و زنجان ـ اردبیل رابطه همجمعی در 
فراوانی بلند مدت برقرار است. به اضافه این که طبق 

ها پس از اعمال رعت تعدیل محاسبه شده، قیمتس
 شوك به حالت تعادلی اولیه برخواهند گشت.

بینی باالي الگوهاي تجربیات قبلی، قدرت پیش
گیري از بهره ،بنابراین 1کند.تصحیح خطا را تأیید می

اطالعات اضافی مستتر در جزء تصحیح خطا قادر خواهد 
د نقاط مشترك ها را بهبود بخشد. وجوبینیبود پیش

هاي محل ،نظیر واحد پولی و زبان مشترك و همچنین
تولید و مصرف نزدیک به هم از عوامل تسهیل کننده 

آیند. در این مطالعه به نظر پیوستگی بازارها به شمار می
                                                                                  

ھای ناشی از بینیدھد پیش) نشان میLee & Siklos)1997ھای یافتھ  ۱.
 باشد.می VARدارای خطای کمتری نسبت بھ الگوی  ECM الگوی 

آید موقعیت جغرافیایی و فاصله مکانی، عاملی می
 تأثیرگذار در پیوستگی بازارها است که رابطه بین استانی

را از لحاظ هزینه حمل و نقل اقتصادي کرده است. با 
هاي ریشه واحد معموالً از توان توجه به اینکه آزمون

هاي کمتري برخوردارند و این مسئله در مورد نمونه
اي شود، استفاده از حجم دادهکوچک حتی تشدید می

-می ،شود. همچنینوسیع در تحقیقات مشابه توصیه می
اراتر نظیر رهیافت حداکثر هاي کتوان از روش

) براي انجام آزمون همجمعی Lee )1992راستنمایی 
فصلی بهره گرفت. براساس وجود همجمعی فصلی بین 

هاي اردبیل ـ آذربایجان شرقی و کردستان ـ استان
-مرغ در استانتخم توان عنوان نمود که قیمتزنجان می

ان و هاي کردستهاي اردبیل و آذربایجان شرقی و استان
-هاي اوج یا کف قیمتزنجان در طول یک سال در زمان

شود می پیشنهاد ،لذا .ندکها از یکدیگر تبعیت می
چنانکه مسئوالن ذیربط در هر استان به دنبال اعمال 

باشند، بایستی این سیاست تنظیم بازار تخم مرغ می
سیاست با هماهنگی استان دیگر اتخاذ گردد که میزان 

ایی ها افزایش یابد و از رفتار جزیرههاثرگذاري برنام
 .شودخودداري 
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