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 چکیده
 ،ها سال اغلب در کهطوریبه ،است ایرانی خانوارهای برای ضروری و مهم کاالهای جزء همواره گوشت

 .است گوشت انواع هزینة به متعلق خانوار ةنیهز لک از سهم نیشتریب ،یدنیآشام و یخوراک اقالم نیب در
 ،منظور این برای .است کشور در گوشت انواع ةماهان سه قیمت بینی یشپ و الگوسازی ،رحاض مطالعة هدف

 این در .شد استفاده 1390 تا 1377 یها سال برای گوسفند و گاو مرغ، گوشت های یمتق فصلی یها داده
 احدو ةریش آزمون از سپس و شد گرفته کاربه فصلی واحد ةریش بررسی برای HEGY آزمون ابتدا ،زمینه
 الگوی دهد یم نشان نتایج .شد استفاده فرانسس و بسویچ یا دوره رفتار آزمون و پاپ و فرانسس یا دوره

 بسیار مرغ گوشت قیمت بینی یشپ و الگوسازی برای [PAR(1)] یک ةمرتب از یا دوره خودتوضیحی
 آزمون نتایج ،همچنین .ندک یم فراهم را صحیح های بینی یشپ آوردندستبه امکان امر این که است مناسب

 خودتوضیح الگوی از ،کشور در گوسفند و گاو گوشت قیمت که است آن بیانگر فصلی واحد ةریش
 بینی یشپ الگوی تدوین برای ARIMA الگوی کارگیری هب ،اساسبراین و کند یم تبعیت متحرک میانگین

 .است مناسب کاال دو این قیمت

 

  .یا دوره خودتوضیحی مدل رگرسیونی، پایة مدل گوشت، قیمت ایران، :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 23) اشتغال در کشاورزی بخش توجه شایان نقش به توجه با

 ناخالص تولید ارزش در آن همس و غذایی مواد ینتأم (،درصد
 کل ارزش (،درصد 31) غیرنفتی صادرات و داخلی
 ،رکشو طیور و دام زیربخش در هگرفت انجام های گذاری یهسرما
 درحال ها گذاری یهسرما این .است ریال میلیارد هزار 315

 تن هزار 8251 قرمز، گوشت تن هزار 866 تولید به ،حاضر
 در مرغ تخم تن هزار 701 و مرغ گوشت تن هزار 1468 شیر،
 از درصد 31 حدود زیربخش این .است شده منجر کشور
 تولید از درصد 5/4 حدود و کشاورزی بخش ةافزود  ارزش

 State Livestock Affairs)) شود می شامل را داخلی ناخالص

Logistics Co, 2011. 

 نیدتریجد در ،)فائو( یکشاورز و خواربار یجهان سازمان
 گزارش» به موسوم خود یها گزارش یسر از گزارش

 در را جهان در یدیتول گوشت زانیم ،«غذا یجهانانداز  چشم
 که است کرده اعالم تن ونیلیم 308 بر بالغ ،2013 سال

 توسعهدرحال یکشورها محصول آن تن ونیلیم 188 از شیب
 افتهیتوسعه یکشورها دیتول آن تن ونیلیم 120 از شیب و

 دو ،سال نیا در گزارش، نیا براساس است. شده عنوان
 که شد دیتول رانیا در گوشت انواع تن هزار 273 و ونیلیم
 کل .بود تن هزار 235 و ونیلیم دو ،2012 سال در رقم نیا

 375 و ونیلیم دو ،1391 سال در رانیا در گوشت مصرف
 و ونیلیم دو زانیم به 1392 سال یبرا رقم نیا و تن هزار
 نیا دیتول یتن هزار 38 شیافزا از و شد اعالم تن هزار 462
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 گوشت دیتول هفتم ةرتب رانیا داد. خبر کشور در ییغذا ةماد
 لوگرمیک 23 به ما کشور مرغ ةسران مصرف و ددار را ایدن مرغ
 ,Food Outlook) است باالتر یجهان متوسط از که دهیرس

 بیترتبه مرغ گوشت دکنندةیتول یها استان نیتر مهم (.2013
 یمرکز ،یشرق  جانیآذربا اصفهان، فارس، خراسان، ازندران،م
 برعهده را کشور دیتول درصد 50 حدود که هستند تهران و

 .(State Livestock Affairs Logistics Co, 2011) دارند
 مشاهده بیشتر توسعهحالدر کشورهای کشاورزی در آنچه

به موجب که هاست یمتق و عملکرد ةگسترد ییراتتغ ،دشو یم
 توجه با .است شده کشورها این کشاورزی در ریسک وجودآمدن

 ،محیطی شرایط از رتأثم هعمد طور به عملکرد نوسانات اینکه به
 های یتفعال در موجود ریسک ،است مدیریتی و ژنتیکی عوامل

 .است قیمت نوسانات اثر رب بیشتر کشورها این کشاورزی
 تصمیمات اتخاذ برای را راهنما نقش ،اقتصادی نظر از ها یمتق

 بینی یشپ برای الگوهایی ةارائ ،بنابراین ؛دارند مصرفی و تولیدی
 برای کارا ابزارهای از یکی ،قیمتی نوسانات و روند دقیق

 بازار، مختلف سطوح در گیری یمتصم ،یاستگذاریس
 مهمی نقش ،بینی یشپ .آید یم شمار به بازاریابی و گذاری یهسرما

 .کند یم ایفا اقتصاد در مناسب های یاستس اعمال در را
 آینده حرکت مسیر که شود  یم موجب اقتصادی های بینی یشپ

 انجام آینده یبرا را مؤثرتری تاقداما مسئوالن و شود تر روشن
 های یتفعال به منابع مؤثر تخصیص برعالوه ،بینی یشپ .دهند
 هنگام در احتماالت کاهش موجب ،عملیاتی سطح در هدف

 به یمتصم زمان از ،وقفه وجود .شود  یم آینده راهبردهای تدوین
 در تولید ویژة های یژگیو از که -بازار به انتقال و تولید تا تولید
 افزاید یم بینی یشپ ةمسئل اهمیت بر نیز -است کشاورزی بخش

(Ebrahimi et al., 2012). محصوالت قیمت بینی یشپ ،همچنین 
 صنعت ةتوسع و یاستگذاریس برای مناسب شرایط ،گوشتی

 ریسک ،اساساینبر .دکنمی فراهم را کشور گوشت تولید
 و ابدی یم کاهش صنعت حمایتی یها برنامه در گیری یمتصم

 یکی ،بین این در .کند یم آشکار محصوالت بازار در را سودآوری
 سری یک صحیح بینی یشپ به شایانی کمک که مهم عوامل از

 اصلی یها لفهؤم به توجه و مناسب الگوی انتخاب ،کند یم زمانی
 مهم یها مؤلفه از یکی ،فصلی تغییرات .است آن ةدهند یلتشک

  Salami & کهطور همان .ودرمی شماربه زمانی سری یک در

Ghahremanzadeh (2008 )برای ،داشتند اظهار خود مطالعة رد 
 تغییر قرمز، گوشت و مرغ گوشت قیمت مانند زمانی سری یک

 وجود و گوشت کنندگان مصرف فصلی اضایتق وهوا،آب شرایط
 به که است یعوامل جمله از ،اعیاد و مذهبی یها مناسبت

 الگوی بنابراین، ؛شود  یم منجر انیزم سری این بودن فصلی
 رفتار این به توجه با دبای  ،زمانی های یسر گونهاین بینی یشپ

 از است الزم ،راستا این در .شود  تدوین ها یمتق فصلی
 .شود گرفته بهره فصلی زمانی سری های یکتکن

 های یرفتار سر یبررس یبرا محققانی نیز این از پیش 
 بهره فصلی زمانی سری های یکتکن از اقتصادی، زمانی
 قیمت بینی یشپ و سازیمدل Li & He (2011) .اند گرفته
 از ،منظور  این برای .دندکر بررسی را سوئد در تریسیتهالک نیروی
 خودتوضیحی ،(AR: Autoregressive) خودتوضیحی یها مدل
 خودتوضیحی ،(PAR: Periodic Autoregressive) یا دوره

 خودتوضیحی و (VAR: Vector Autoregressive) برداری
 (SVAR: Structural Vector Autoregressive) ساختاری

 یا دوره برداری خودتوضیحی مدل ،درنهایت .کردند استفاده
 Zimmerman (2012) .شد انتخاب مدل ینتر مناسب عنوان به

 بررسی را آلمان کشور داخلی ناخالص تولید بودنفصلی ایدة
 از استفاده )با قطعی فصلی مدل ،ورمنظاین برای .ردک

 (ناایستا و یستا)ا احتمالی فصلی مدل و (موهومی متغیرهای
 واحد ةریش مختلف یها آزمون انجام به و گرفت قرار مدنظر

 یها آزمون کارگیری هب نتایج .دش اقدام (غیرفصلی و ی)فصل
 دیگر از .است متغیر این رفتار بودنفصلی بیانگر ،واحد ةریش

 Franses ةمطالع به توان یم زمینه این در هگرفت انجام اتمطالع
 داخل در .کرد اشاره نیز Osborn et al. (1991) و (1991)

 قرمز گوشت مرغ، گوشت قیمت Keshavarz (2006) نیز کشور
 با ،مطالعه این در .کرد بینی یشپ تهران استان رد را ماهی و

 ،ها داده سطح در قیمت ةیادشد های یسر ایستابودن به توجه
 متحرک میانگین خودتوضیح روش از ها یمتق بینی یشپ برای

(ARMA: Autoregressive Moving Average) شد دهاستفا. 
& Salami Ghahremanzadeh (2008 )بینی یشپ یالگو 

 منظور بدین .دندکر بررسی را تهران استان مرغ گوشت قیمت
 Regression) رگرسیونی پایة یا دوره خودتوضیحی الگوهای از

Based Model) تبعیت دلیل به ،آن در که شد گرفته بهره 
 ةپای مدل ناایستا، تصادفی فرایند از مرغ گوشت ةماهان قیمت

 قیمت Ghahremanzadeh (2011) .دش انتخاب رگرسیونی
 را شرقی  یجانآذربا استان گوشتی روزة یک جوجة ماهانة
 میانگین خودتوضیحی مدل و رگرسیونی پایة مدل و بینی پیش

 معیار از استفاده با ،درنهایت .دکر را برآورد فصلی متحرک
RMSE (Root Mean Square Errors) رگرسیونی پایه مدل 

 .شد شناخته برتر
 کشور داخل در شود یم مالحظه ،شد بیان آنچه براساس
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 الگوی ویژهبه فصلی زمانی سری های یکتکن از ،یاندک مطالعات
وجود  یا مطالعه ،میان این در .اند گرفته بهره یا دوره یحخودتوض
 خودتوضیح الگوی کاربرد به مفصل و کامل طوربه کهندارد 

 .باشد پرداخته یا دوره واحد ریشة آزمون ویژه طوربه و یا دوره
 ویژه هب ،زمینه این پیشگامان ءجز حاضر ةمطالع ینه،زم این در

 در تحقیقاتی خأل پرشدن به و است یا دوره واحد ریشة آزمون
 ابتدا حاضر ةمطالع در ،ترتیباینبه .ندکمی کمک زمینه این

 شود  یم برآورد نظر مورد های یسر از هرکدام برای مناسب مدل
 های یمتق بینی یشپ به برآوردشده مدل از استفاده با سپس و

 .شود  یم اقدام ها گوشت انواع از هرکدام آتی
 

 ها روش و مواد
 توجه آینده وقایع بینی یشپ به ،مختلف های ینهزم محققان زهامرو
 .است شده ابداع هزمین این در نیز متنوعی یها روش و کنند می

 یکم و یفیک یاصل گروه دو بر مشتمل ،ینیب شیپ یها روش
 غیررگرسیونی و رگرسیونی دستة دو به کمی یها روش .هستند

 میانگین روش لشام رگرسیونیغیر یها روش .اندتقسیم قابل
 نمایی تعدیل یها روش انواع و کمتحر میانگین یها روش ساده،
 غیرعلی و علی گروه دو به نیز رگرسیونی یها روش .است
 توان یم علی رگرسیون یهاروش جمله از .شوند یم بندی یمتقس

 و (ARCH) شرطی ناهمسانی واریانس با نخودرگرسیو مدل به
 یافته یمتعم شرطی همسانینا واریانس با نخودرگرسیو مدل

(GARCH) شامل نیز غیرعلی رگرسیونی یها روش .کرد اشاره 
 ,Chu) است ARMA و ARIMA فرایند ،هارمونیک روش

 از دبای ،باشد فصلی تغییرات دارای نظر مورد سری اگر .(2008
 یحیخودتوض یالگوهامانند  ،یفصل زمانی سری های یکتکن

 زین و (Regression –Based Model) یونیرگرسـ ةیپا ،یا دوره
 ،نیهمچن .کرد استفاده SARIMA (Seasonal ARIMA) ندیفرا
-Haltمانند  یفصل رفتار لحاظ با یهموارساز یها روش از توان یم

Winter گرفت بهره. 
 بینی یشپ الگوی و زمانی سری یک رفتار تدوین برای 

 که شود  مشخص باید ابتدا ،گوشت قیمت مانند آن آتی مقادیر
 .خیر یاهستند  فصلی ةمؤلف اراید نظر مورد های یسر آیا

 یا دوره خودتوضیح الگوی ابتدا ،فصلی ةمؤلف وجود درصورت
[PAR(p)] الگو این از نظر مورد سری اگر .دشو یم بررسی 

 ،صورتینا غیر در .بود خواهد آن براساس بینی یشپ کند، پیروی
 و فصلی واحد ةریش آزمون براساس رگرسیونی ةپای الگوی

 (SARIMA) یفصل کمتحر نیانگیمة انباشت یحیخودتوض
 شود  یم مشخص یفصل واحد ةشیر نبود طیشرا در .است مناسب

 را ینیب شیپ و ستین یفصل ةمؤلف یدارا نظر مورد یسر که
 انجام داد متحرک نیانگیم ونیگرسرودخ یالگو براساس توان یم

 .شود یم داده حیتوض ها مدل نیا ،درادامه که
 

 (Seasonal Integration) فصلی یانباشتگ هم الگوی -

 (رگرسیونی ۀپای مدل)

 زمانی یسر یک شود می گفته معمول واحد ةریش ادبیات در
 فرایند یک آن ام d تفاضل اگر ،است d مرتبة از انباشته

ARMA پذیر معکوس و پایا (Invertible) باشد. Hylleberg 

et al. (1990) و دادند تعمیم فصلی انباشتگی به را مفهوم این 
 ،مرغ گوشت قیمت مانند نظر مورد زمانی یسر کردند بیان

𝑦𝑡، ةمرتب از فصلی ةانباشت d فراوانی در ω تراکم اگر ،است 
 :ندک صدق زیر ةرابط در( Spectral density) آن طیفی

(1)      
df ~ g  

  
2 0 

 که است مفهوم نیبد ~ است، ثابت عدد یک g ،آن در که
 یفراوان ω ،کند یم لیم کی عدد به چپ و راست سمت نسبت

 یها داده یبرا .است یرمنفیغ حیصح عدد کی d و یفصل

, ،ماهانه سه , ,  
  

 

3
0

2 2
 انیراد برحسب که است 

 یفصل یفراوان ،یسادگ یبرا معموالً .شود یم یریگ اندازه
 یریگ اندازه( Total circle) کامل ةچرخ از یکسر برحسب

 یعنی ؛شود یم 2 و , , , 
   

 

1 1 3
0
2 4 4

به ندیفرا نیا ،

 و یانباشتگ ةمرتب d که شود یم داده نشان 𝑦𝑡~𝐼𝜃(𝑑)صورت
 دهد یم نشان را یفراوان (Brendstrup et al., 2004.) 

 ةیتجز با توانیرا م yt یتصادف ندیفرا یبرا واحدها ةشیر

)s عملگر )B1 ماهانه سه یها داده درمورد که دورآ دستبه 
(s )  :(Clements & Hendry, 2004) است ریز صورتبه4

(2)  s
t( B )y ( B)( B B B )     2 31 1 1 

       t ty  B B iB iB y    1 1 1 1 
 واحد شةیر آزمون یبرا HEGY روش و 2 ةمعادل به توجه با

 یمعمول مربعات داقلح روش اب را 3 ةمعادل توان یم ،یفصل
 (:Jumah & Kunst, 2006) زد نیتخم

(3 )   ,t ,t ,tB y y y y      4
1 1 1 2 2 1 3 3 11 

   q
,t i t tiy ( B )y 

    
4

4 4 1 11 1 
 

y ،آن در که
i و t دستبه ریز صورتبه که است یخط التیتبد 

 :دیآیم
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(4)         t tوy B B B y   2 3
1 1 

         
 

 

t tو

t tو

y B B B y

y B y

    

  

2 3
2

2
3

1

1
 

 بریمبن صفر ةیفرض ،3 یونیرگرس ةمعادل برآورد از پس
 ،π1 ةبرآوردشد بیضرا یبرا t یها آماره با واحد ةشیر وجود

π2 یها آماره و F بیضرا یبرا π3 و π4 شود یم آزمون. 
 Hylleberg et توسط شدهارائه یبحران ریمقاد با ها آماره نیا

al. (1990) جینتا به توجه با ،تیدرنها .ندشو یم سهیمقا 
 واحد یها شهیر تعداد و نوع ییشناسا با HEGY آزمون
 ییشناسا قابل گوشت متیق رفتار ،یزمان یسر در موجود

 جادیا یبرا زین یریگ تفاضل لتریف نوع ،آن با متناسب و است
 ستاشدهیا یها داده سپس .شود  یم نییتع ستایا یزمان یسر
 .رود یم کاربه نظر مورد یسر ةندیآ ریمقاد ینیب شیپ یبرا
 کی وجود انگریب ،یسر نیا یبرا گرفته انجام آزمون جینتا اگر
 یبرا مناسب یالگو باشد، ستایناا یفصل یتصادف ندیفرا

 ةیپا یالگو به معروف یحیخودتوض یالگو ،ها متیق ینیب شیپ
 :است ریز ةرابط صورتبه یاضیر فرم یدارا یونیرگرس

(5)
  

p

s t i s t i t
i

y α φ y ε


    0
1

  

s ،آن در که ty، ستاشده،یا متیق یسرα  ،مبدأ از عرض 0 
p ها وقفه تعداد، iφشود  برآورد دیبا که الگو یپارامترها، 

s t iy  ة وقفi و ستاشدهیا متیق یسر ام εt اخالل یاجزا 
 .است الگو

 
 PAR (P) یا دوره خودتوضیح مدل -

 که روند یم کاربه یزمان تاًیماه ،یا دوره یحیخودتوض یها مدل
 صورتبه ها یفناور و حاتیترج لیقب از یاقتصاد مؤثر یها مؤلفه

 ها مدل نیا ،یفصل رفتار دادننشان یبرا .کنند دایپ رییتغ یفصل
 خود مدل در فصل هر به مربوط یترهاپارام رییتغ امکان

 یمجاز یرهایمتغ از ،منظورنیا یبرا .کنند یم فراهم را یحیتوض
 از یا عمده بخش (.Castro & Osborn, 2005) شود یم استفاده

 کنند یم تیتبع یا دوره رفتار از ،کالن یزمان یها یسر
(Tripodis & Penzer, 2005.) از یا دوره یحیخودتوض مدل کی 

 شود یم فیتعر ریز صورتبه ماهانه سه یها داده یبرا ،p ةدرج
(Franses & Paap, 2004): 

(6)
  p

t s s,t s s,t t i,s s,t t i t
S S i S

y μ D λ D T λ D y ε
   

     
4 4 4

1 1 1 1
 

t ،6 ةرابط در , , ,n 1 2، t
t،T  

  
 

1
1

4
 

n N 4، (N سال تعداد،) s , , ,1 2 3 4، tε و اخالل یاجزا 

sμ، sλ و p,sλ است ممکن که هستند یا دوره یپارامترها 

s فصل هر یازابه , , ,1 2 3  زین هاs,tD .نندک رییتغ 4

 ,Li & He) دهند یم نشان را ها فصل یموهوم یرهایمتغ

2011.) t iy  یازابه زین i , ,  ,  1  وابسته ریمتغ یها وقفه 2
 تعداد انتخاب یبرا .شود یم وارد مدل در که دهد یم نشان را

 که است هدش شنهادیپ یگوناگون یارهایمع (p) نهیبه ةوقف
 البته .اند جمله نیا از شوارتز و کیآکائ یاطالعات یارهایمع
 دینبا مدل نهیبه ةوقف تعداد انتخاب یبرا است ذکر انیشا

 .باشد داشته یا ردورهیغ و یا دوره یخودهمبستگ مشکل
 آزمون انجام یبرا Franses & Paap (2004،) افتیره طبق

 بر 6 ةمعادل ةردشدبرآو اخالل یاجزا ،یا دوره یخودهمبستگ
 چهار ةاضاف به معادله نیا یحیتوض یرهایمتغ یتمام یرو

s صورتبه دیجد ریمتغ s t
S

δ D ε 



4

1
1

 متقابل آثار شامل که -

tε) اخالل یاجزا اول ةوقف 1) یفصل یمجاز یرهایمتغ با 
(Ds) ونیرگرس نیا دبرآور از پس .شود  یم رگرس -هستند 

H عدم ةیفرض ،یکمک :δ δ δ δ   0 1 2 3 4  بریمبن 0
 که دشو یم سنجش اول ةدرج از یا دوره یخودهمبستگ نبود

 در F ةآمار .کرد استفاده F آزمون از توان یم منظورنیا یبرا
 N-K،4 یآزاد ةدرج با استاندارد F عیتوز یدارا ،آزمون نیا

 بیضرا تعداد K و اه همشاهد تعداد N ،آن در که است
 مدل انتخاب از پس .است یکمک ونیرگرس در برآوردشده

 آزمون نظر مورد ریمتغ رفتار در یا دوره راتییتغ وجود مناسب،
 :LR) یینمادرست نسبت آزمون از ،منظورنیا یبرا .شود  یم

Likelihood Ratio) استفاده فرانسس و چیبسو توسط شدهارائه 
 بودننرمال فرض با ،6 ةمعادل داابت هک شکل نیبد .شود یم

 صفر ةفرضی سپس و برآورد OLS روش طریق از اخالل، یاجزا
 خودتوضیحی این پارامترهای در یا دوره تغییرات ودنب بر مبنی

 ,Franses & Paap) شود یم سنجیده LR آزمون از استفاده با

2004:) 
(7)

  i,sH : , s , , , i , , , P     0 1 2 3 4 1 2 

 برای F آزمون ةآمار .است pχ23 توزیع ایدار LR ةآمار 

 استاندارد توزیع عدم، ةفرضی این سنجش  F p,n  3 4 4

 بررسی برای PAR(P) مدل ،F آزمون بودندار یمعن درصورت .دارد
 مدل اینکه از پس .است مناسب ty فصلی زمانی سری بینی یشپ و

PAR داده تشخیص مناسب سری یک رفتار دادننشان برای اولیه 
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 مورد سری برای یا دوره واحد ةریش آزمون انجام به توان یم شد،
 .(Ghahremanzadeh & Salami, 2008) کرد اقدام نظر

 ،طورکلیبه ،Franses & Paap (2004) رهیافت مطابق
 تکی واحد ةریش وعن دو اراید است ممکن PAR مدل یک

(Single) مختلط یا (Multiple) تکی واحد ةریش .باشد 
 ةریش یک ،نظر مورد سری که شود یم گرفته کاربه درصورتی

 یک از بیش ها یشهر تعداد که یدرصورت .باشد داشته واحد
 انجام برای .دکر اقدام مختلط واحد ةریش آزمون به دبای ،باشد

 با را 6 ةمعادل در PAR مدل توان یم واحد ةریش آزمون
 :نوشت زیر صورتبه ماتریسی روش از استفاده

T T P T P TФ Y μ Ф Y Ф Y ε    0 1 1 (8)  
T  ,  ,  . . . ,  N 1 2  

 ،8 ةمعادل در  T ,T ,T ,T ,TY Y ,Y ,Y ,Y ' 1 2 3  است 4

 نشان را T سال در i فصل به مربوط سری i,TY ،آن در که

1 بردار یک YT ،تیبتراینبه .دهد یم  مربوط های یسر از 4
 ،8 و 6 معادالت درنظرگرفتن با .است فصل هر به

 P p /    1 1  را صحیح جزء عامل [.] ،آن در که 4

 مدل یک ةدرج کهدرصورتی ،ترتیباینبه .دهد یم نشان
PAR(P) ةدرج ،باشد 4 با مساوی یا کمتر 6 ةمعادل در 

 هایی یسماتر هاФ .بود خواهد1( P) یک با برابر 8 ةمعادل
4  :شوند یم تعریف زیر شکلبه که هستند 4

(9)  

   k i k j, i

i j, i

Ф i, j Ф i, j  



 


   
 

0 4

1

0

 if i j

 if i j

 if i j

 

 

,  k ،باال معادالت در   ,  . . . ,  P 1 2، , j  , , , 1 2 3 4 
i , , ,1 2 3  :نوشت نیز زیر صورتبه توان یم را 9 ةمعادل .است 4

(10)  

T T P T P TY Ф μ Ф Ф Y Ф Ф Y Ф ε   
    1 1 1 1

0 0 1 1 0 0

T  ,  ,  . . . ,  N 1 2 
 

 ةدرج از (VAR) برداری خودتوضیحی فرایند یک ،10 ةمعادل 

P فرایند برای YT آن در که است، Tε ~ N( , )σ I2  ؛است 40

TФ براین،ابن ε1
 توزیع دارای 0 

'
N( ,σ Ф Ф I 2 1 1

0 0  خواهد 40

 مدل شکل   به توان یم را 10 ةمعادل در خودتوضیحی مدل .بود
 :نوشت زیر صورتبه (Error- Correction Model) اخط تصحیح

(11)T T TY Ф μ Ф τT ΠY Г Y 
      1 1

1 0 0 1 1 1 1 

 P TT P

P

j
j i

P

j
j i

Г Y Ф ε

Г Ф Ф           for    i ,  ,  ,  P

Π Ф Ф I


  



 





  

   

 





1
1 1 01

1
1 0

1

1
0 4

1 2 1 

 در همگرایی روابط طریق از واحد های یشهر تعداد تعیین
 برابر Π ماتریس ةرتب کهزمانی .گیرد یم صورت Π ماتریس

 این در .دارد وجود همگرایی بردار تعداد همان به باشد، γ با
s با برابر سری یک های یشهر تعداد ،حالت − γ که بود خواهد 

s اینجا در   تعداد حداکثر که داشت توجه دبای .است 4
 بود خواهد p با برابر PAR(P) مدل یک برای واحد ةریش

(Franses & Paap, 2004). 
 گرفت نتیجه توان یم شد، گفته آنچه به توجه با

 یا دوره خودتوضیحی مدل یک ه،برآوردشد مدل کهدرصورتی
 مورد سری یا دوره ایستایی بررسی برای باشد، یک ةدرج از

 ولی ،است فیاک تکی یا دوره واحد ةریش آزمون انجام نظر،
 انجام باشد، باالتر یا دو ةدرج از رآوردشدهب مدل کهدرصورتی

 انجام برای .است الزامی نیز مختلط واحد ةریش یها آزمون
 و برآورد 6 ةمعادل در نامقید مدل ابتدا تکی، واحد ةریش

 سپس .شود  یم محاسبه (RSS1) آن خطای مربعات مجموع
a1a2a3a4 قید اعمال طریق از مقید مدل =  12 ةمعادل در ،1

 شود  یم محاسبه (RSS0) آن خطای مربعات مجموع و برآورد
(Franses & Paap, 2004:) 

(12)
  

t s s,t s s,t t s t
S S S

y μ D τ D T a y 
  

    
4 4 4

1
1 1 1

 

   
p

is s,t t i s i t i t
i S

D (y a y ) ε


   
 

   
1 4

1
1 1

 

 واحد ةریش وجود نامقید، و مقید یها مدل برآورد از پس

 نماییدرست نسبت آزمون طریق از LR گیرد یم رتصو. 
 :شود یم تشکیل زیر صورتبه LR ةآمار ،منظوراین برای

(13)
             

i
RSSLR nlog  
RSS

 
  

 

1 0

1
 

 .است لگاریتم نماد log و ها همشاهد تعداد n ،13 ةمعادل در 
 کهدرصورتی .باشد 5و  3، 1 است ممکن باال ةمعادل در i مقدار

s ازایبه , ,  ,  1 2 3  و مبدأ از عرض بدون نامقید و مقید مدل 4
 روند s sλ , μ 0 i باشند 0 1، دارای فقط کهدرصورتی 

 باشند مبدأ از عرض s sλ , μ 0 0i   که درصورتی و 3
باشند روند دارای هم و مبدأ از عرض دارای هم

 s sλ , μ 0 0 i   این به نامگذاری این اهمیت .است 5
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 از عرض نبود یا وجود به توجه با بحرانی مقادیر که است دلیل
 Franses & Paap در بحرانی مقادیر .است متفاوت ،روند و مبدأ

 ةریش آزمون وجود کهدرصورتی ،هایتندر .اند شده بیان (2004)
sα فیلتر از ،شود پذیرفته مدل یک در تکی واحد L1 برای 

 .شود  یم استفاده ها داده ایستاسازی
 

 یفصل کمتحر نیانگیمۀ انباشت یحیخودتوض یالگو -

 با توان یم ،فصلی زمانی سری یک برای یادشده مدل دو برعالوه
 یفصل کمتحر یانگینمة انباشت یحیخودتوض یلگوا از استفاده

(SARIMA) فصلی جزء دو دارای الگو این .داد انجام بینی یشپ 
 خودتوضیحی پارامترهای صورتبه فصلی جزء .است غیرفصلی و
 و Q و P ةدرج از ترتیببه ،فصلی ةوقف از متحرک میانگین یا

 صورتبه ARIMA الگوهای همانند نیز غیرفصلی بخش
 یها وقفه از متحرک میانگین یا خودتوضیحی مترهایپارا

به (.Enders, 2004) ندشو یم الگو وارد q و p ةدرج از ،غیرفصلی
 شکل به فصلی جنکینز -باکس الگوی یک ،عمومی طور

ARIMA(p,d,q)(P,D,Q) الگو، این در .شود یم داده نشان d 

 معمولی یریگ تفاضل ةدرج 
dL 

  
 یریگ تفاضل ةدرج D و1

 فصلی 
d

L 
 

 

 اقتصادی متغیر ایستاسازی برای که است 41

 (.Brendstrup et al., 2004) شود یم گرفته کاربه مطالعه مورد
 خودهمبستگی تابع نمودار از استفاده با متغیر ایستایی ابتدا

 ،آن با متناسب و شود یم بررسی واحد ةریش یها آزمون و نمونه
 زمانی های یسر ایجاد برای غیرفصلی و فصلی یریگ تفاضل فیلتر
 -باکس ةگان سه مراحل براساس سپس .ودر یم کاربه ایستا

 متغیر این بینی یشپ برای مناسب SARIMA الگوی جنیکینز،
 از استفاده با درنهایت، (.Franses, 1991) شود  یم تعیین

 متغیر برای آینده های بینی یشپ شده،برآورده الگوی پارامترهای
 .پذیرد یم صورت
 سری که است حالتی ایبر شدهارائه مباحث تمام اینجا تا
 ةریش ودنب درصورت .باشد فصلی واحد ةریش دارای نظر مورد
 و یستن فصلی نظر مورد سری شود  یم مشخص ،فصلی واحد
 از توان یم و است صورتینا هب ها داده یآور جمع ةنحو فقط
 هر یا (ARIMA) متحرک میانگین ةانباشت گرسیونخودر یالگو
 .کرد استفاده بینی یشپ برای غیرفصلی زمانی سری تکنیک نوع

 شامل گوشت انواع قیمت فصلی رفتار ،حاضر ةمطالع در
 الگوهای از استفاده با رکشو در گاو و گوسفند مرغ، گوشت

 به برتر، مدل انتخاب از پس ،درنهایت و شد بررسی یادشده
ینا هب .شد اقدام ایران در گوشت انواع آتی قیمت بینی یشپ

 گوشت ةماهان سه فصلی قیمت به مربوط یها داده از ،منظور
 استفاده 1390:4 تا 1377:1 یها سال در گاو و گوسفند مرغ،
 دام امور پشتیبانی شرکت اطالعاتی بانک از ها داده این .شد

 .است شده یآور جمع کشور
 

 بحث و جینتا
 در گوشت انواع فصلی های یمتق تغییرات روند ،1 شکل در

 و ظاهری بررسی .شود می داده نشان 1390 تا 1377 یها سال
 اساسی ةمؤلف دو بیانگر ،کشور در مرغ گوشت قیمت ةاولی

 سری اینکه اول .است متغیر این یها داده ایجاد ماهیت درمورد
 یزن مختلف ولفص در آن نوسانات و دارد رشدروبه روند نظر مورد
 .است آن در فصلی رفتار وجود بیانگر و هم به شبیه بسیار

 و گاو گوشت قیمت نمودارهای ظاهری بررسی همچنین،
 سری دو دهدمی نشان و است روند ةمؤلف وجود بیانگر گوسفند

 انجام با بعد قسمت در البته .ندستین صلیف ةمؤلف دارای نظرمورد
 .دوش می بحث بیشتر زمینه این در اقتصادسنجی یها آزمون

 انواع قیمت آتی مقادیر بینی یشپ الگوی تدوین برای
 های یسر آیا که شد یم مشخص باید ابتدا کشور، در گوشت

 از امر این که خیر یاهستند  فصلی ةمؤلف دارای نظر مورد
 ریشة وجود درصورت. گرفت صورت واحد ریشة انجام طریق
[ PAR(p)] یا دوره خودتوضیح الگوی ابتدا فصلی، واحد

 کند، پیروی الگو این از نظر مورد سری اگر و شود یم بررسی
 پایة الگوی صورت،ینا غیر در. است آن براساس بینی یشپ

 یمتحرک فصل نیانگیانباشتة م یحیخودتوض و رگرسیونی
 مورد یسر ،یفصل واحد شةیر نبود طیشرا در. است مناسب

 یالگو براساس ینیب شیپ و ستین یفصل ةمؤلف یدارا نظر
 بررسی برای. ردیگ یم صورت متحرک نیانگیم ونیخودرگرس

 آزمون از مطالعه، مورد های یسر در واحد ریشة وجود
HEGY متغیر از ومبدأ  از عرض با حالت برای (3 ة)رابط 
 استفاده دوازده تا صفر یها وقفه برای روند، و فصلی موهومی

 و( AIC) آکائیک یمعیارها از استفاده با درنهایت،. شد
 اخالل اجزای سفیدبودن نوفة خصوصیت و( BIC) شوارتز
گزارش  1 جدول در آن نتایج که شد برآورد ییها مدل معادله،

 .شود می
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 1390 -1377 یها سال در کشور در گوشت انواع ۀماهانسه قیمت میانگین .1 شکل

 (1390 -1377 یها سال) کشور دام امور پشتیبانی شرکت :خذأم

 
 HEGY گوسفند و گاو مرغ، گوشت ۀماهان سه های یمتق های یسر برای واحد ۀریش آزمون نتایج .1 جدول

( , )3 4F π π ( )2t π ( )1t π وقفه تعداد 
 ها آماره

 قیمت
 مرغ گوشت 2 و 4 و 8 -14/0*** -75/1*** 42/4***
 گاو گوشت 4-1 32/1*** -54/3 42/3***
 گوسفند گوشت 2-1 -71/0*** -1/4 23/14

 ددرص 1 سطح در داری یمعن ***

 
t(π صفر، های یفراوان در t یها آماره به مربوط نتایج )1، 

t(πماهه،شش و  در F ةآمار و چهارم و سوم یها ستون در ،2(
F(π مختلط، فراوانی ,π )3  دهآم جدول این پنجم ستون در، 4

 شدهمحاسبه t ةآمار یادشده، های یسر از هرکدام برای .است
H فرضیة برای : π 0 1  ؛است تربزرگ جدول بحرانی t از 0

 صفر واحد در ریشه یک و شود ینم رد صفر فرض ،بنابراین
 برای t ةآمار ،همچنین .دارد وجود نظر مورد های یسر برای

H فرضیة : π 0 2  از تربزرگ ،مرغ گوشت قیمت سری برای0
 ماههشش فراوانی در واحد ةریش وجود و است بحرانی مقدار

 مرغ گوشت زمانی سری ،دیگر عبارتبه ؛دهدمی نشان را
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 میانگین قیمت سه ماهانة گوشت مرغ در کشور

0

50000

100000

150000

۷۷
/۱

 ۷۷
/۳

 ۷۸
/۱

 ۷۸
/۳

 ۷۹
/۱

 ۷۹
/۳

 ۸۰
/۱

 ۸۰
/۳

 ۸۱
/۱

 ۸۱
/۳

 ۸۲
/۱

 ۸۲
/۳

 ۸۳
/۱

 ۸۳
/۳

 ۸۴
/۱

 ۸۴
/۳

 ۸۵
/۱

 ۸۵
/۳

 ۸۶
/۱

 ۸۶
/۳

 ۸۷
/۱

 ۸۷
/۳

 ۸۸
/۱

 ۸۸
/۳

 ۸۹
/۱

 ۸۹
/۳

 ۹۰
/۱

 ۹۰
/۳

 

(
ل

ریا
)  

 زمان

 میانگین قیمت سه ماهانة گوشت گاو در کشور

0

50000

100000

150000

200000

۷۷
/۱

 ۷۷
/۳

 ۷۸
/۱

 ۷۸
/۳

 ۷۹
/۱

 ۷۹
/۳

 ۸۰
/۱

 ۸۰
/۳

 ۸۱
/۱

 ۸۱
/۳

 ۸۲
/۱

 ۸۲
/۳

 ۸۳
/۱

 ۸۳
/۳

 ۸۴
/۱

 ۸۴
/۳

 ۸۵
/۱

 ۸۵
/۳

 ۸۶
/۱

 ۸۶
/۳

 ۸۷
/۱

 ۸۷
/۳

 ۸۸
/۱

 ۸۸
/۳

 ۸۹
/۱

 ۸۹
/۳

 ۹۰
/۱

 ۹۰
/۳

 

(
ل

ریا
)  

 زمان

 میانگین قیمت سه ماهانة گوشت گوسفند در کشور



 1394 پاییز، 3 ة، شمار46 ةدور ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      476

 سری برای آزمون این ةآمار اما ،است فصلی واحد ةریش دارای
 سری، دو این که دهد یم نشان گوسفند و گاو گوشت قیمت

 این نتایج مطابق ،بنابراین ؛دنندار π فراوانی در یواحد ةریش
 واحد ةریش ،گوسفند و گاو گوشت قیمت سری دو ،آزمون
 زمینة در شدهگفته مطالب با آزمون این نتایج .ندارند فصلی
 واحد ةریش وجود که است ذکر شایان .دارد همخوانی 1 شکل

 ،است بلندمدت متداول ناایستایی نگربیا ،صفر فراوانی در
 در موجود فصلی ناایستایی ،π فراوانی واحد ةریش کهدرحالی

 .دهدمی نشان را مرغ تگوش قیمت یها داده
 گوشت قیمت متغیر به مربوط یها داده اینکه به توجه با
 رفتار تحلیل برای ابتدا ،است فصلی واحد ةریش دارای مرغ

 از دبای  مرحله اولین در ورکش در مرغ گوشت قیمت فصلی
 تغییرات وجود ،Boswijk & Pranses (1996) رهیافت طریق
ینا هب .دش یم آزمون مرغ گوشت قیمت زمانی سری در یا دوره

 نتایج که دشبرآورد  مناسب یا دوره خودتوضیحی مدل ،منظور
 الگوی ،شود  یم مالحظه کهگونههمان .دآی می 2 جدول در آن

 .PAR(1) ،است 1 ةمرتب از خودتوضیحی مدل یک برآوردشده
 از حرکت روش از ،الگو این مناسب یها وقفه تعداد تعیین برای
 با 6 ةمعادل ابتدا که ترتیبینا هب .شد استفاده جزء به کل

 کهجایی تا ها وقفه تعداد و شد برآورد وقفه 12 از استفاده
 ند،ک حفظ را خود سفیدبودن ةنوف خصوصیت اخالل اجزای
 مدل برترین عنوان به وقفه، یک با مدل ،درنهایت .یافت کاهش

 کنترل یها آزمون .شد شناخته مرغ گوشت قیمت سری برای
 داللت برآوردشده نهایی الگوهای برای اخالل اجزای تشخیصی

 تشخیصی کنترل یها آزمون .داشت مدل برازش خوبی بر
 جودو تشخیص برای پاگان بروچ LM آزمون شامل گرفته انجام

 ،[LM(4)] چهار و (Fser) اول ةدرج از سریالی خودهمبستگی
 چهار و [ARCH(1)] اول ةدرج از شرطی ناهمسانی واریانس

[ARCH(4)] نوع از آزمون یک و LM وجود تشخیص برای 
 این نتایج .هستند (Fpser) اول ةدرج از یا دوره خودهمبستگی

 .دیآ می 3 جدول در ها آزمون

 
 کشور در مرغ گوشت فصلی قیمت برای PAR (1) مدل برآورد ایجنت. 2 جدول

 ضریب مقدار پارامتر ضریب مقدار پارامتر

†μ1  (51/0)71/669 λ3 
**(03/0)71/607 

μ2 (15/0)36/1360 λ4 
**(05/0)74/767- 

μ3 (23/0)52/1207 λ11 
***(00/0)73/0 

μ4 *(06/0)54/2217- λ12  
***(00/0)92/0 

†λ1 
**(03/0)07/621 λ13  

***(00/0)64/0 

λ2 (66/0)74/137 λ14  
***(00/0)48/1 

 AIC /  BIC  /  2 99 963 94 988 03R 
 درصد 10 سطح در داری یمعن *  درصد 5 سطح در داری ینمع ** درصد 1 سطح در داری یمعن ***       
 .دهند یم نشان را p-value مقادیر پرانتز داخل اعداد       
 .هستند زمستان و زییپا تابستان، بهار، فصول انگریب بیترتبه 4 و 3 ،2 ،1 یها سیاند :†     

 
 مرغ گوشت PAR(1) مدل آزمون و تشخیصی کنترل آزمون نتایج. 3 جدول

 اخالل اجزای تشخیصی کنترل آزمون وقفه متغیر
𝑭𝒑𝒆𝒓 

 1 مرغ گوشت قیمت
𝑭𝒔𝒆𝒓 𝑭𝒑𝒔𝒆𝒓 ARCH (1) ARCH (4) LM (4) 

125/0 
(72/0) 

13/2 
(09/0) 

647/0 
(42/0) 

692/3 
(44/0) 

635/5 
(22/0) 

88/3 
(01/0) 

 .است آمده پرانتز داخل در پارامترها داری یمعن سطح
 

 LM یها آزمون یها آماره داری یمعن سطح ،3 جدول مطابق

(q) و ARCH (q) مدل ایبر شدهمحاسبه PAR (1) ترتیببه 
 شرطی ناهمسانی واریانس و سریالی خودهمبستگی نبود بیانگر

 احتمال سطح در مدل این اخالل اجزای در چهار و اول ةدرج از
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 نشان Fper ةآمار داری یمعن سطح ،همچنین .است درصد 5
 ةمعادل پارامترهای در یا دوره تغییرات وجود ةفرضی که دهد یم
 زمانی سری که گرفت نتیجه توان یم ،اساسبراین .شود  ینم رد 1

 و کنند یم تبعیت یا دوره تغییرات رفتار از مرغ گوشت قیمت
 برای مناسب الگوی ،یا دوره خودتوضیحی الگوی درنتیجه

 فصل هر رفتار دیگر، عبارتبه ؛تاس نظر مورد سری بینی یشپ
 و است متفاوت دیگر فصل با ،کشور در مرغ گوشت متغیر

 .کرد الگوسازی جداگانه را مرغ گوشت فصل هر رفتار توان یم
 ،PAR الگوی در واحد ةریش وجود آزمون برای ،درادامه

 مدل اینکه به توجه با .گرفت صورت یا دوره واحد ةریش آزمون
 ةدرج از مرغ گوشت قیمت برای برآوردشده یا دوره خودتوضیحی

 یک با برابر ممکن است آن یا دوره واحد ةریش حداکثر ،است یک
 واحد ةریش یک وجود فرض با واحد ةریش آزمون بنابراین، ؛باشد

 دارای برآوردشده ضیحیوتخود مدل اینکه به نظر .گرفت انجام

LR1 ةآمار ،است روند و مبدأ از عرض
 یدؤم نتایج .شد محاسبه 5

 مقدار با مقایسه در که است 18/58 برابر آزمون ةآمار که است آن
 درصد 1 احتمال سطح در آماری لحاظ از (64/6) جدول بحرانی

 سری در تکی واحد ةریش نبود بیانگر ،یافته این .نیست دار یمعن
 سری که گرفت نتیجه توان یم بنابراین، ؛است مرغ گوشت قیمت
به .ستایستا و ندارد یا دوره واحد ةریش مرغ گوشت قیمت زمانی

 با که اولیه مدل و نیست آن ایستاسازی به نیازی ،ترتیباین
 مقادیر ،درنهایت .است معتبر همچنان ،شد برآورد ها داده سطح
 1392 و 1391 یها سال برای مرغ گوشت ةماهسه قیمت ةآیند

 در آن نتایج که دش بینی یشپ باال الگوی از استفاده اب کشور در
 .شودمی شاهدهم 4 جدول

 
 (ریال )واحد: 1392 و 1391 یها سال برای کشور مرغ گوشت آتی قیمت فصلی بینی یشپ. 4 جدول

 زمستان پاییز تابستان بهار فصل /سال

1391 33،911 33،571 30،534 38،389 
1392 35،555 34،479 30،635 42،485 

 
 قیمت روند با شدهبینی یشپ قیمت مقادیر روند ةمقایس برای 
 منحنی، رنگپر خط قسمت .است شده ترسیم 2 شکل ،واقعی
 تا 1377 یها سال در را مرغ گوشت ةماهان سه های یمتق روند

 شدهبینی یشپ های یمتق روند ،منحنی ینچ خط قسمت و 1390
 این براساس .دهد یم نشان را 1392 و 1391 یها سال برای

 برای شدهبینی یشپ قیمت روند که گرفت نتیجه توان یم نمودار
 که دارد یهمخوان قبل یها سال واقعی قیمت روند با ،سال دو این
 .دهدمی نشان را مدل برازش خوبی ،امر این

 مشخص 1 جدول HEGY واحد ةریش آزمون نتایج مطابق
 دارای وسفندگ و گاو گوشت قیمت به مربوط های یسر است
 ةآیند مقادیر بینی یشپ برای ،بنابراین نیست؛ فصلی واحد ةریش

 1.شد استفاده ARIMA الگوی از ،متغیر دو این به مربوط
 و گاو گوشت قیمت سری ،HEGY آزمون نتایج براساس
d) اول ةمرتب یریگ تفاضل فیلتر از استفاده با ،گوسفند )1

 این PACF و SACF نمودارهای مطابق سپس .شد ایستاسازی
 متغیرهای یها درجه ،ARIMA ةاولی الگوی در قیمت، سری دو

                                                                                 
 با دگوسفن و گاو گوشت ةماهان سه های یمتق رفتار که است ذکر شایان. 1

 فصلی یها وقفه با ARIMA یها مدل همچنین و SARIMA یها مدل از استفاده
 امر این. نیست معتبری مدل اقتصادسنجی، لحاظ از شد مشخص که شد بررسی

 .دارد همخوانی فصلی، ةمؤلف نبود بر مبنی HEGY واحد ریشة آزمون نتایج با

 مطابق ،درنهایت .شد تعیین متحرک میانگین و توضیحی
 کنترل یها آزمون از استفاده با جنیکنز -باکس رهیافت

 ARIMA (1,1,2) مدل ،بینی یشپ خطای حداقل و تشخیصی
 قیمت برای ARIMA (2,1,2) مدل و اوگ گوشت قیمت برای

 برآورد نتایج .شد داده تشخیص مناسب گوسفند گوشت
 .شود می ارائه 5 جدول در متغیر دو این برای ARIMA یها مدل

 در پیرس -باکس ةآمار داری یمعن سطح جدول، این مطابق
 در سریالی خودهمبستگی نبود نگرابی [Q(p)] مختلف یها وقفه

 .است درصد 5 سطح در لهمعاد اخالل اجزای
از  متأثر، رفتار قیمت گوشت گاو 5مطابق نتایج جدول 

سال گذشته است و قیمت گوشت گوسفند، از  قیمت
کند.  یمهای سال گذشته و دو سال قبل تبعیت  یمتق

بینی مقادیر آیندة قیمت  یشپبراساس نتایج این جدول، 
در  1392و  1391ی ها سالگوشت گاو و گوسفند برای 

شدة  بینی یشپبا استفاده از مقادیر  شود. ارائه می 6دول ج
و  1392و  1391ی ها سالقیمت گوشت گاو و گوسفند در 

های قیمت برای  یسری واقعی گذشتة این ها دادههمچنین 
ها برای  یمتق، نمودار تغییرات این 1390تا  1377ی ها سال

ترسیم  4و  3ی ها شکلترتیب در  گوشت گاو گوسفند به
 شود. می
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 1392:4 -1377:1 کشور در مرغ گوشت ةشدبینی یشپ و واقعی ۀماهان سه قیمت .2 شکل

 
 گوسفند و گاو گوشت قیمت برای ARIMA الگوی ضرایب برآورد .5 جدول

 احتمال z ةآمار ضرایب متغیر قیمت سری

 :گاو گوشت
 
 

   Q / /1 28 77 0 47  
   Q / /4 8 42 0 07 

 227/0 21/1 2181 مبدأ از عرض
AR(1) 95/0 18/5 ***001/0 
MA(1) 46/0- 74/1- **082/0 

MA(2) 35/0- 51/2- ***012/0 

 :گوسفند گوشت
 

 
   Q / /1 35 96 0 17  

   Q / /4 8 40 0 84 

 008/0** 64/2 2306 مبدأ از عرض
AR(1) 29/1 57/13 ***001/0 
AR(2) 57/0- 61/5- ***001/0 
MA(1) 45/1- 70/11- ***001/0 
MA(2) 99/0 04/6 ***001/0 

 
 (ریال :واحد) 1392 و 1391 یها سال برای گوسفند و گاو گوشت فصلی قیمت بینی یشپ. 6 جدول

 زمستان پاییز تابستان بهار فصل /سال 

 گاو گوشت
1391 128،743 132،163 135،529 138،180 
1392 140،165 142،309 144،960 147،745 

 گوسفند گوشت
1391 145،216 144،715 145،871 148،304 
1392 151،435 154،735 157،851 160،635 

 
 

 
 1392 -1377 یها سال در گاو گوشت ةشدبینی یشپ و واقعی قیمت میانگین .3 شکل
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 گیری یجهنت

 اقتصاد در مناسب های یاستس اعمال در مهمی نقش بینی یشپ
 آینده حرکت مسیر شود  یم موجب اقتصادی های بینی یشپ .دارد

 انجام آینده یبرا را تریمؤثر اقدامات مسئوالن و شود تر روشن
 زمانی، سری متغیرهای بینی یشپ مهم لمراح از یکی .دهند

 نشان داد حاضر ةمطالع .ستها یسر این رفتار صحیح الگوسازی
 ،گوسفند و گاو مرغ، تگوش فصلی قیمت های یسر از هریک که

 .دارند متفاوتی اقتصادسنجی بینی یشپ الگوی آن تبعبه و رفتار
 گوشت ةآیند های یمتق فصلی بینی یشپ برای ،مطالعه این در

 در یک ةمرتب از یا دوره خودتوضیح الگوی ،کشور در مرغ
 مناسبی الگوی ،SARIMA و رگرسیونی ةپای الگوهای با مقایسه

 روند به توجه با و مطالعه نتایج براساس .شد داده تشخیص
 مرغ، گوشت قیمت ةشدبینی یشپ ةماهان سه های یمتق تغییرات

 در مرغ تگوش ةماهان سه قیمت یها نوسان رود یم انتظار
 به لهئمس این .باشد گذشته یها سال از بیشتر آینده یها سال

 ولیدکنندگانت درآمد خطر آن تبعبه و تولید ریسک افزایش
 نوسانات این ،ییعطب طور به .شود  یم منجر کشور در مرغ گوشت

 ،بنابراین ؛دگذار یم یرتأث تولیدکنندگان و کنندگان مصرف رفاه بر
 و بازار مدیریت برای را تدابیری گذارانیاستس شود  یم توصیه

 اینکه به توجه با .نندک فراهم کشور در مرغ گوشت ةعرض
 ةمؤلف دارای گوسفند و گاو گوشت قیمت به مربوط های یسر

 این بینی یشپ برای الگو بهترین ARIMA مدل ،ندستین فصلی
 ةشدبینی یشپ فصلی های یمتق براساس .شد شناخته متغیر دو

 قیمت یها نوسان که رود یم انتظار قرمز، تگوش قیمت
 از کمتر ،آینده یها سال در گوسفند و گاو گوشت ةماهان سه

 متأثر ،گاو گوشت قیمت اررفت ،همچنین .باشد گذشته یها سال
 از نیز گوسفند گوشت قیمت و است گذشته سال قیمت از
 با .کند یم تبعیت آن قبل سال دو و هگذشت سال های یمتق

 اجرایی یها بخش در آن از یریگ بهره الگو، این ماهیت به توجه
 با رو،این از .است یرپذ امکان خوبیبه خصوصی بخش و دولت

 در را گوسفند و گاو گوشت یمتق توان یم الگو این از استفاده
 ،قیمتی عاتاطال این براساس وکرد  بینی یشپ آینده سال

 این .داشت ها شتگو این بازار مدیریت یبرا بهتری یزیر برنامه
 افزایش موجب خود نوع در و قیمتی ثبات موجب حدودی تا امر

 توجه با همچنین، .دوش می کنندگان مصرف و تولیدکنندگان رفاه
 انواع قیمت یریگ شکل های یتواقع از یکی ،فصلی رفتار اینکه به

 در شود  یم توصیه ،است مرغ گوشت قیمت یژهو به گوشت
 امور پشتیبانی شرکت یا دام امور معاونت جمله از اجرا یها بخش

 بهره مطالعه این در شدهتدوین الگوی از بازار تنظیم برای دام،
 امکان ،آتی ةشدبینی یشپ های یمتق از استفاده با تا شود گرفته

 مقدور یادشده نهادهای برای گوشت انواع بازار بهتر مدیریت
 در ،یا دوره حیخودتوضی مدل یمزایا به توجه با ،همچنین .شود 

 ،یا دوره رفتار از برخوردار فصلی متغیرهای رفتار بهتر بیان
 متغیرهای کهشود   استفاده مطالعاتی در آن از شود  یم پیشنهاد

 .دارند یا دوره فصلی رفتار بررسی مورد
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