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  چکیده
هاي اخیر شاهد نوسانات قیمتی بوده است. وجود نوسانات قیمت باعث ایجاد نااطمینانی که در سال استمرغ از جمله کاالهاي اساسی سبد خانوار 

مرغ در سـطح کشـور از   گوشت هاي روزانه قیمت نماید. در این مقاله تالش شده با استفاده از دادهمی اعتمادیبرا نسبت به قیمت  کنندهمصرفشده و 
بینی قیمت صورت گیرد. نتایج نشان داد که از آمده و پیش به دستنوسانات قیمت مرغ  ARCHالگوهاي خانواده  یريکارگبهو با  1392:9تا  1391:1

که اثرگذاري اخبار  استبینی را دارد. قیمت مرغ داراي عدم تقارن در اثرات اخبار خوب و بد بهترین پیش ARCH ،ARCH(1)میان الگوهاي خانواده 
  گردد.همچنین اثرات اهرمی در قیمت مرغ وجود ندارد. همچنین نوسانات دوره قبل به دوره بعد نیز منتقل نمی و استخوب بیشتر از اخبار بد 

  
  QQ،ARCH-M  ،PGARCH ،TGARCHقیمت مرغ، نمودار  هاي کلیدي:واژه
  C51و  Jel :Q11 ،Q18 ،C13بندي طبقه

  
  1مقدمه

یل اینکه قیمت آن به دلجمله محصوالتی است که  گوشت مرغ از
در سبد کاالیی خانوار،  ،استنسبت به اقالم جانشین، به نسبت کمتر 

حضور بیشتري داشته و داراي مصرف باالیی نسبت به کاالهاي رقیب 
بنابراین تغییرات قیمت این محصول پروتئینی تغییرات زیـادي  ؛ است

هاي اخیر به دلیـل  ). در سال12در میزان مصرف افراد خواهد داشت (
 مشکالت اقتصادي و سیاسی که براي کشور بـه وجـود آمـده اسـت،    

 دادهنمایش  )1(که در شکل  داشتهقیمت گوشت مرغ تغییرات زیادي 
شده بررسی تغییـرات و الگوسـازي    است. با توجه به مسائل ذکر شده

بینی قیمت مرغ نمـوده و تسـهیالت   نوسانات، کمک فراوانی به پیش
نماید. این مطالعـه در  هاي مناسب ایجاد میفراوانی در اتخاذ سیاست

قیمت مرغ کشتار روز در  .استي زمانی قیمت مرغ قالب اطالعات سر
طول دو سال گذشته داراي تغییرات زیادي بوده است. ایـن تغییـرات   

گیـري در  زیاد در قیمت مرغ کشتار روز باعث شده است کـه تصـمیم  
 کلییعنی خریداران ؛ مورد خرید مرغ با شرایط نااطمینانی صورت گیرد

هاي خود نسبت به قیمت این محصول عدم اطمینان در خرید جزئیو 
  و انتظار تغییرات در قیمت را داشته باشند.

هاي زمانی نقش اساسی در هاي اقتصادي، سريدر بخش تحلیل
هاي زمـانی  کنند. بسیاري از سريساختار متغیرهاي اقتصادي ایفا می

                                                        
دانشجوي دکتري و استاد گروه اقتصـاد کشـاورزي، دانشـکده کشـاورزي،      -2و  1

  دانشگاه فردوسی مشهد
  )Email: ghorbani@um.ac.ir                         نویسنده مسئول: -(*

؛ یـل شـوند  تر از آن هستند که در قالـب الگوهـاي خطـی تحل   پیچیده
یرخطی از اهمیـت خاصـی در علـوم اقتصـادي و     غبنابراین الگوهاي 

یرخطـی  غین الگوهـاي  تـر مهـم باشـند. از  اقتصادسنجی برخوردار می
، 3، خود توضیحی نمایی2ايیحی آستانهخود توضتوان به الگوهاي می

واریـانس   )،ARCH( 4واریـانس ناهمسـانی شـرطی خـود توضـیحی     
) و انـواع  GARCH( 5یافتـه  یمتعمـ  یناهمسانی شرطی خود توضیح

  ).4دیگر الگوها با ضرایب تصادفی اشاره نمود (
اي از الگوهـاي خـانواده   صـورت گسـترده  بـه  هـاي اخیـر  در سال

ARCH اي در داخـل و  شده است. مطالعات بسـیار گسـترده   استفاده
. این الگوها در شرایطی استخارج کشور وجود دارد که مؤید این ادعا 

شوند که اجزاي اخالل الگوي تخمینی شرایط نوفه سـفید  می استفاده
نرمال نباشند. نوفه سفید نبـودن   اصطالحبهبودن را از دست بدهند و 

اجزاي اخالل منجر به برآورد اریبی از پارامترها در رگرسیون تخمینی 
توانند اثرات ناهمسانی واریانس می ARCH يالگوها ).7خواهد بود (

نهفته است را الگوسازي نماید  ان در دل سري زمانیرا که در طول زم
، محدودیت استو نسبت به واریانس سري زمانی که محدود به زمان 

شود. هاي بهینه استفاده میزمانی ندارند زیرا بسته به نوع الگو از وقفه
هاي زمانی بازارهاي مالی و اقتصادي مثل نرخ بهره، بسیاري از سري

و قیمت محصوالت و غیره رفتارهاي متفاوتی نرخ ارز، شاخص بورس 

                                                        
2- Threshold Autoregressive 
3- Exponential Autoregressive 
4- Autoregressive Conditional Heteroscedastic 
5- Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic 
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هـایی داراي  دهنـد. در زمـان  هاي متفاوت از خود نشان مـی در زمان
؛ کنندنوسانات زیاد بوده و در زمان دیگري تغییرات اندکی را تجربه می

هـاي زمـانی بایـد ایـن جنبـه از      گونه سريینابینی بنابراین در پیش
 گونـه یـن اشود. براي اینکه بتـوان   ها در نظر گرفتهنوسانات و آرامش

هاي قیمتی را در نظر گرفت، الگوهاي واریانس ي سريفرودها و فراز
  ).22شود (شرطی خود توضیحی پیشنهاد می

شود. در ادامه به مطالعات صورت گرفته در زمینه بحث اشاره می
بینی نوسانات قیمت آتی ذرت و گنـدم در قالـب   ) به پیش1بناویدز (
پرداخت و نشان داد که  GARCH تک متغیره و چند متغیرهالگوهاي 

) و در GARCH(1,1)در مورد قیمت آتی ذرت الگوي تـک متغیـره (  
) نتایج بهتري BEKK(1,1)مورد قیمت آتی گندم الگوي چند متغیره (

دهـد کـه الگوهـاي    اي نشـان مـی  ) در مطالعه17الورنس ( دهد.می
ARMA  نسبت به الگوهايGARCH  آوردن  بـه دسـت   نمـایی در

نماینـد.  تـر عمـل مـی   هاي وارده بهتر و دقیقنوسانات توابع و شوك
نشـان   GARCHو  ARMAمحقق بـا اسـتفاده از توابـع تخمینـی     

؛ بینی نیـز قـدرت بیشـتري دارد   در پیش ARMAدهد که الگوي می
هـا و الگوسـازي   بینـی کند کـه در پـیش  بنابراین محقق پیشنهاد می

) در 21فاده شــود. نورالــدین و همکــاران (اســت ARMAنوســانات از 
توابـع   هـاي یـانس کووارو  ARCHاي با استفاده از الگوهـاي  مطالعه

انـد. در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از      بینی نمودهچندگانه اقدام به پیش
بینـی  اقدام به الگوسـازي و پـیش   RCCو  BEKK ،DCCالگوهاي 

که استفاده از الگوهاي کند نمود. در انتها محقق بیان می DJIAسهام 
  انجامد.بینی و دقت بیشتر میچندگانه به پویایی پیش

) در بررسی نوسانات نامتقارن قیمت بازار 12زاده و عارف (قهرمان
مرغ زنده در استان تهران نشان دادند که قیمت مرغ زنـده از الگـوي   

TGARCHروزه از الگـوي ، قیمت جوجه گوشتی یک EGARCH  و
کنــد. پیــروي مــی GJRGARCHســویا از الگــوي قیمــت کنجالــه 

اسـت.   شـده  مشـاهده همچنین اثرات اهرمی در هر سه سري قیمتی 
انتخـاب الگـوي مناسـب بـراي      هـدف  بـا ) 19محمدي و همکاران (

بینی قیمت اسمی و واقعی گوشت گاو، گوساله و گوسفند، شیر و پیش
قرار داده و به  استفاده موردرا  ARIMAپشم گوسفند شبکه عصبی و 
بینی از برتري نسبی در پیش ARIMAاین نتیجه رسیدند که الگوي 

همایون و همکـاران   قیمت اسمی محصوالت منتخب برخوردار است.
هـاي بـازار   بینی شاخصهاي پیشاي به بررسی مدل) در مطالعه16(

و  ARMAاند. در این مطالعه با استفاده از الگوي بورس ایران پرداخته
ARCH/GARCH هاي ماهانه تخمین انجام گرفته با استفاده از داده

بینـی  در پـیش  ARMAدهد که الگوي است. نتایج مطالعه نشان می
 EGARCHهـاي الگـوي   بینتر بوده و پیششاخص بازار اول دقیق

  براي شاخص کل بهتر بوده است.
جمله کاالهاي اساسی سبد  طور که بیان شد، قیمت مرغ ازهمان

 خانوار است که بخش زیادي از پـروتئین الزم بـراي انـرژي    مصرفی

بنابراین چون قیمت مـرغ  ؛ نمایدروزانه خانوارهاي ایرانی را تأمین می
که تغییرات زیـادي در طـول دو سـال گذشـته داشـته و همـواره در       

اسـت. وجـود    شـده  انتخـاب بـوده،   توجـه  موردها مطبوعات و رسانه
ــث ای   ــرغ باع ــت م ــانات در قیم ــاناتی در  نوس ــارات نوس ــاد انتظ ج

شود که خود این مسئله باعث افـزایش نوسـانات   کنندگان میمصرف
شود کـه  شود. با توجه به مطالعات گذشته مشخص میقیمت مرغ می

موردي بوده و به دیگر الگوهاي  ARCHاستفاده از الگوهاي خانواده 
طـور کـه مشـاهده    توجه نشـده اسـت. همـان    ARCHعضو خانواده 

 اسـتفاده  GARCHو یـا   ARCHد در اکثر مطالعات از الگوي شومی
). همچنـین یکـی از مشـکالت اصـلی کـه در      25 و 18اسـت (  شده

مطالعات گذشته وجود دارد عدم توجه به بحث نرمـال بـودن اجـزاي    
هاي زمـانی اسـت. در الگوهـاي    اخالل معادالت برآورد شده در سري

ل معادالت تخمینـی،  بحث نرمال بودن اجزاي اخال ARCHخانواده 
مغفول مانده و نوع توزیع سري اخالل مشخص نشده است. عدم توجه 

بـا   گـذارد. به توزیع اجزاي اخالل بر مقدار ضریب برآورد شده اثر مـی 
شود تا با استفاده از قیمت در این مقاله تالش می توجه به این نکات،

 بررسی ARCHمرغ کشتار روز کشور، انواع الگوهاي خانواده گوشت 
ه شده و با توجه معیارهاي موجود، به مقایسه الگوهاي تخمینی پرداخت

ها و توان برنامهبینی درست و دقیق قیمت مرغ می. با انجام پیششود
هاي الزم را اتخاذ و اجرایی نمود. همچنین در صورت وجـود  سیاست

هایی را اجرا کرد که به کاهش نوسان توان سیاستنوسانات شدید، می
  یمت مرغ کمک نماید.ق

  
   هاروشمواد و 

با توجـه بـه شـرایط و     ARCHاستفاده از انواع الگوهاي خانواده 
یت الگوي کارا بـا  نها درو  استهاي در دسترس هاي دادهمحدودیت

شده در این  هاي استفادهشود. دادهتوجه به معیارهاي موجود تبیین می
تـا   1 :1391در سطح کشور بوده که از تاریخ  صورت روزانهمطالعه به

آوري اطالعات فن شود. این اطالعات از شرکترا شامل می 9 :1392
شده است. مزیت  یهتهي کشور و ارتباطات صنعت مرغداري و دامپرور

گیـري در طـول   استفاده از اطالعات روزانه این است کـه از میـانگین  
ویاتري قابل بررسی اسـت.  صورت پزمان خودداري شده و تغییرات به

شده و شرایط بـرآورد هـر    یحتصر ARCHدر ادامه الگوهاي خانواده 
  شود.یک بیان می

یکی از فروض اصلی الگوهاي سري زمانی ثابت بودن واریـانس  
. اگر این فرض بررسی نشود، ضرایب استبررسی  در طول سري مورد

اریب بوده و در ها، یل وجود همبستگی سریالی بین دادهبه دلتخمینی 
) روش 9). بـر همـین اسـاس انگـل (    5شـود ( تفسیر دچار مشکل می

ARCH توان جمالت اجزاي را بنیان نهاد که بر اساس این روش می
یعنی با ؛ ، الگوسازي نموداست اخالل را که داراي واریانس ناهمسانی
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توان به بررسی روابط بین اجـزاي اخـالل   الگوسازي اجزاي اخالل می
تـوان در  این است که آیا هر سري زمـانی را مـی   سؤال. حال پرداخت

برآورد نمود یا شرایطی وجـود دارد کـه    ARCHقالب الگوي خانواده 
گیرنـد  گونه الگوها جاي مییناهایی در باید بررسی شود؟ اصوالً داده

اي با نوسـانات زیـاد و در   اي بوده و در دورهنوسانات خوشه که داراي
  یگر با نوسانات کم همراه باشند.اي ددوره

) 14) و گـادفري ( 3براي این منظور آزمونی توسط بـروش (  البته
به بررسی همبستگی سریالی بـین   Qکه با استفاده از آماره  شده ارائه

آماره دوربین واتسون که فقط  برخالفپردازد و اجزاي اخالل مدل می
ان مراتـب بـاالتر   تـو می LM پردازد، با آزمونمی AR)1به بررسی (

). در 3مورد بررسی قـرار داد (  ARMAهاي اجزاي اخالل را در مدل
رد شود، آنگاه در جمالت اخالل همبستگی  H0این آزمون اگر فرض 

استفاده  ARCHداشته و باید براي برآورد آن از الگوي خانواده  وجود
شـود. در الگـوي   بحـث مـی   ARCHشود. در ادامه الگوهاي خانواده 

ARCH       ابتدا رابطه میانگین بـراي متغیـر مـوردنظر بـرآورد شـده و
شـود کـه از آن   همچنین براي اجزاي اخالل نیز الگویی طراحـی مـی  

 !Error)1( شـود. رابطـه  مـی  بـرده  نـام عنـوان رابطـه واریـانس    به
Reference source not found.  استبیانگر معادله میانگین.  

)1(   ,  0,1tz NID  
t t tz   t t t tY µ z   

یانگین شرطی بوده که به متغیرهاي توضـیحی و  م tY ،)1( رابطهدر 
کـه   استشامل متغیرهاي توضیحی  tµها بستگی دارد. آن ضرایب

نیـز   tz. اسـت زاي با وقفه زا و متغیرهاي درونشامل متغیرهاي برون
. فرآینـد  اسـت  1که داراي توزیع یکسـان و مسـتقل   استجزء اخالل 

توسط مدل مختلف  tشود که مشخص می tنوسانات مثبت توسط 
ARCH  وGARCH آید. جزء اخـالل رابطـه میـانگین    می به دست
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  (  در
هـاي بهینـه   ، وقفـه qو  pهـاي  کمتر از یک باشـد. وقفـه   )3( رابطه

                                                        
1- Independently and Identically Distributed (IID) 

شوند تعیین می HQو  AIC ،SCباشند که با استفاده از معیارهاي می
)15.(  

صادق نباشد، براي رفع ایـن   اگر در برآورد سري زمانی این شرط
را پیشنهاد دادند که شـکل   IGARCH2) 10و (مشکل، انگل و بورسل

 GARCH. در این الگو عرض از مبدأ الگوي است GARCH تلفیقی
 مورد GARCHو شرط واحد بودن مجموع ضرایب الگوي  شده حذف

  گیرد.بررسی قرار می

)4(  
2 2 2

0
1 1

1 1

1

p q

t i t i i t i
i i

p q

i i
i i

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ــانواده 11در ادامــه انگــل و همکــاران ( ــوع دیگــري از خ ــه ن ) ب
GARCH هاي ها بیان داشتند که در برخی از سرياشاره نمودند. آن

زمانی، نوسانات اجزاي اخالل باعث ایجاد تغییـرات در سـري زمـانی    
یعنی وجود نوسانات در اجزاي اخالل خود عاملی براي ایجاد ؛ شودمی

مسـئله، از   بنابراین بـا توجـه بـه ایـن    ؛ تغییرات در سري زمانی است
عنوان متغیري در رابطـه میـانگین   واریانس شرطی رابطه واریانس، به

-ARCHداري، شود که به این الگو بسته به معنـی سري استفاده می
M  یاGARCH-M شود. تصریح الگـوي  گفته میGARCH-M  در

  است: شده دادهزیر نشان 
)5(  t t tz , 2

,
1

k

t i t t t t
i

Y t a biX z  


      

پارامتري است  آید و می به دست )3( از رابطه  )5( در رابطه
داري واریـانس شـرطی را روي متغیـر    داري و یا عدم معنـی معنیکه 

) واریانس شـرطی را  11دهد. البته انگل و همکاران (وابسته نشان می
نوسـانات شـرطی) نیـز     به اشکال لگاریتمی و مجذور (انحراف معیـار 

اند. در ادامه به تشـریح دیگـر الگوهـاي خطـی پرداختـه      نمایش داده
شود. محققین بر این باور هستند که اثرات اخبار خوب و بد یکسان می

حلی براي جداسازي اثرات اخبار خـوب و بـد   نبوده و در پی یافتن راه
ن و ) و گولسـت 26تـا اینکـه زاکـویین (    هاي زمانی بودنـد روي سري
را معرفی نمودند.  TGARCHاي یا آستانه GARCH) 13همکاران (

در این الگو شکل رابطه میانگین ثابت بوده و فقـط رابطـه واریـانس    
  کند. تغییر می

)6(  2 2 2 2
0

1 1 1

p q r

t i t i i t i k t t kk
i i k

I        
 




      

 tعنوان متغیر مجازي وارد الگو شده که اگر به k-t-I)، 6( در رابطه
مقدار یک به خود گرفته و در غیـر ایـن صـورت مقـدار      I-منفی باشد،

عنوان شاخصی براي الگوسازي به tصفر دارد. در این مدل از تغییرات 
                                                        
2- Integrated Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedastic 
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عنوان اخبار خـوب و  مثبت، به i-tشده است.  استفادهاخبار خوب و بد 
i-t شوند. در الگو پارامتراخبار بد در نظر گرفته می عنوانمنفی به iα 

نشانگر اثرات اخبار  ii+αدهنده اثرات اخبار خوب و مقدار پارامتر نشان
شود و مثبت باشد، اخبار بد باعث افزایش نوسانات می iبد است. اگر 

مخـالف   iوجود دارد. همچنین اگـر   3دهد که اثرات اهرمینشان می
ــارن   ــار نامتق ــرات اخب ــت اســتصــفر باشــد، اث و  ARCH. در حقیق

GARCH    شـــکل خاصـــی از الگـــويTARCH  وTGARCH 
  باشند که در آن عبارت آستانه صفر شده است. می

را بیـان   ARCHتصریح دیگري از الگوي خـانواده  ) 20نلسون (
کند. نلسون این الگو را به شـکل نمـایی تصـریح نمـوده و آن را     می

EGARCH4 استنماید. تصریح الگو به شکل زیر گذاري مینام .  
)7(  2 2 2

0
1 1 1

(( ) )
p q r

t i t k
t i i t i k t k

i i kt i t k

Lo Logg
 

     





 
 

   

     
 

)، سمت چپ رابطه شکل لگاریتمی واریانس شـرطی  7( در رابطه
. وجود اثرات اهرمی با استکه بیانگر نمایی بودن اثرات اهرمی  است

شود و اثرات نامتقارن بودن الگو با می آزمون منفی بودن  ≠ 0 
  گردد.بررسی می
با انحراف استاندارد  GARCH) الگوي 23) و شوورت (24تیلور (

ی که انحراف استاندارد بجاي واریـانس در  به صورترا تصریح نمودند 
توسعه  )7گیرد. بعدها این الگو توسط دینگ و همکاران (الگو قرار می

بیانگر قـدرت   δدیل شد. در این الگو پارامتر تب PARCH5 یافت و به
بیانگر اثرات نامتقارنی در الگـو    و پارامتر استانحراف معیار در الگو 

  . است

)8(  
0 1

1 1
)

0, 1 . 1,..., ,
0 . .i r, and .

(

r p
i

p q

t i t i i t t i
i

i

i
i

for i r
for all

        

 



  
 

 

  



 

 


 

برابر  δو اگر  استها صفر  iبراي تمام  اگر مدل متقارن باشد، 
 PARCHالگوي صفر شود،  iبراي تمام مقادیر  شود و همچنین  2

 یابد. در الگـوي فـوق اگـر    تقلیل می GARCHبه الگوي استاندارد 
  مخالف صفر باشد، اثرات نامتقارن وجود دارد. 

، توزیع جملـه اخـالل رابطـه    ARCHدر برآورد الگوهاي خانواده 
بـراي  زیرا با توجه به نوع توزیعی کـه  ؛ میانگین اهمیت بسیاري دارد

شـود، مقـدار ضـرایب    ) در نظر گرفته می4 در رابطه tاجزاي اخالل (
کند. براي اینکه بتوان نوع توزیع اجـزاي اخـالل را   برآوردي تغییر می

شود. در ایـن  استفاده می 6چارك نظري-تشخیص داد از نمودار چارك
شـود، اگـر دو توزیـع    نمودار که براي یک سري قیمتی اسـتفاده مـی  

                                                        
3- Leverage effect 
4- Exponential GARCH 
5- Power ARCH 
6- Theoretical Quantile-quantile Plots 

روي خـط   QQو عمودي) مثل هم باشد، آنگـاه نمـودار    (محور افقی
، دو یفتـد نشود. اگر ایـن اتفـاق   مستیم مشخص در نمودار منطبق می

). براي اینکـه بتـوان   4 و 6برابر نیستند ( هم بامقداري  نظر ازتوزیع 
هـا و  بین الگوهاي موجود بهترین الگو را تعیین نمود، نیاز به شـاخص 

و  AIC ،SCعیارهاي موجـود از معیارهـاي   . در بین ماستمعیارهایی 
شـود. الگـویی داراي ارزش و اعتبـار    بینی استفاده میمعیارهاي پیش

بنـابراین  ؛ هایی با حداقل خطا را داشته باشدبینیکه بتواند پیش است
ترین معیار در تعیین یجرا عنوانبه RMSE7 در مقایسه الگوها از معیار

شود. البته معیارهاي دیگري نیز وجـود  بینی استفاده میالگوهاي پیش
شود، زیـرا نتـایج بقیـه    استفاده می RMSEدارد اما در این مطالعه از 

  باشند.معیارها مشابه می
  

  نتایج و بحث
مرغ کشور شاهد تغییرات زیادي در طول دو سـال  گوشت قیمت 

اي کوتـاه  اي تغییرات شدید بوده و در دورهگذشته بوده است. در دوره
اي به خود گرفتـه  تغییرات کاهش داشته است. در حقیقت رفتار خوشه

  .)1شکل ( است

 
  (WWW.itp.com) مأخذ:ایران قیمت و تغییرات مرغ  - 1شکل 

Figure 1- Price and price change of Irans poultry (WWW.itp.com) 
  

 یافتـه یمتعمـ فولر -از آزمون دیکیبررسی ایستایی متغیرها  براي
نشان داد که قیمت مرغ در سـطح   ایستاییزمون آنتایج  استفاده شد.

بنابراین ؛ گیري ایستا شدتفاضل مرتبهیکداراي ریشه واحد بوده و با 
  . شددر مطالعه از تفاضل مرتبه اول لگاریتم قیمت مرغ استفاده 

                                                        
7- Root Mean of Squared Error 
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دهد که لگاریتم تفاضل قیمت مـرغ بـه   نشان می 1جدول نتایج 
تفاضل قیمت و اجزاي اخالل چهارم، پنجم و ششم وابسته  هايوقفه
هـاي  است، تأثیرپذیري از وقفـه ها روزانه با توجه به اینکه داده است.

یعنـی فـرد خریـدار مـرغ بـه      ؛ پذیر استدورتر مثل وقفه ششم توجیه
به لحاظ رفتارشناسـی   قیمت هفته گذشته مرغ توجه دارد و این مقوله

رسـد. در  ها منطقی به نظـر مـی  کنندگان و عادت به خرید آنمصرف
ـ   هـاي  دا آمـاره ادامه باید نوع توزیع اجزاي اخالل بررسی شود. لـذا ابت

  گیرد.قرار می بررسی توصیفی اجزاي اخالل رابطه میانگین مورد
  

  )LP(لگاریتم قیمت مرغ  ARIMA((4,5,6,10),1,(4,5,6,10))نتایج تخمین الگوي  - 1جدول 
Table 1- The Estimation of ARIMA ((4,5,6,10), 1, (4,5,6,10)) logarithm Model of the poultry price 

  داريیمعنسطح 
Significant level  

  tآماره 
T Value 

  ضریب
Coefficient  

  هامتغیر
Variables 

  عرض از مبدأ 0.00  0.85  0.34
Intercept  

  )DLP(4)تفاضل قیمت مرغ در وقفه چهارم (  0.13  6.49  0.00
Lags of Poultry Price Deffirance thThe 4 

  )DLP(5)تفاضل قیمت مرغ در وقفه پنجم (  0.34  12.64  0.00
Lags of Poultry Price Deffirance thThe 5  

  )DLP(6)تفاضل قیمت مرغ در وقفه ششم (  0.72-  29.85-  0.00
Lags of Poultry Price Deffirance thThe 6  

  )t-4اجزاي اخالل در وقفه چهارم (  0.2-  10.51-  0.00
Lags of Residual Term thThe 4  

  )t-5اجزاي اخالل در وقفه پنجم(  0.43-  14.87-  0.00
Lags of Residual Term thThe 5  

  )t-6اجزاي اخالل در وقفه ششم(  0.71  38.18  0.00
Lags of Residual Term thThe 6  

R2=0.47,   SC=-4.87,   AIC=-4.8,F=3.99 (0.00) 
  یقتحق هايیافتهمأخذ: 

Source: Research findings 
  

طور . هماناستتوزیع نرمال، داراي میانگین صفر و واریانس یک 
مشخص است، میانگین نزدیک بـه صـفر و انحـراف     2جدول که در 

 اسـت ) 25/26تر کشیدگی (معیار با یک اختالف داشته و از همه مهم
-نتایج آزمون (جارك توزیع نرمال اختالف زیادي دارد. 3که با مقدار 

دهد کـه در سـطح بـاالیی از احتمـال     برا) توزیع نرمال نیز نشان می
ایـن موضـوع و اینکـه چـه      یرسبریست. براي ن) توزیع نرمال 00/0(

  .شداستفاده  QQ، از نمودار استتوزیعی مناسب 
  

  

  )REتفاضل قیمت مرغ (آزمون نرمال هاي توصیفی و نتایج آماره - 2جدول 
Table 2- Results of descriptive statistics and Normality test of prices poultry difference  
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  مقدار
Value 

  ها آماره
Statistics  

  میانگین  0.000004
Mean  

  بیشترین  0.172
Max  

  کمترین  0.172-
Min  

  انحراف معیار  0.024
Standard deviation  

  چولگی  - 0.12
Skewness  

  کشیدگی  26.25
Kurtosis  

  برا- جارك 8694.39
Jarque-Bera 

  داريمعنی  0.00
Significantly  

  یقتحق هايیافتهمأخذ: 
Source: Research findings 
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، QQدر نمـودار   )4) و چمبـرز و همکـاران (  6کلیولند (نظر طبق 

نقاط باید روي خط برازش شده قرار بگیرند تا توزیع مـوردنظر قبـول   
شود که اجزاي اخالل ) مشخص می2بنابراین با توجه به شکل (؛ شود

یست. در ادامه نرابطه میانگین قیمت مرغ داراي توزیع نرمال  تفاضل
  شده است. بررسی استیودنت tنمودار براي توزیع 

  

  
  )REتوزیع نرمال اجزاي اخالل تفاضل قیمت مرغ ( QQنمودار  -2شکل 

Figuare 2- QQ plot of normal distribution of residual 
difference of Poultry price  

  
شده است، جمالت اجزاي اخالل تقریبـاً   ) مشخص3شکل ( طبق

 tتوزیـع   بنـابراین ؛ 8است استیودنت tدر تمامی نقاط منطبق با توزیع 
  عنوان توزیع هدف در الگوهاي تخمینی باید استفاده شود.به استیودنت

  
استیودنت اجزاي اخالل تفاضل قیمت  tتوزیع  QQنمودار  - 3شکل 

  )REمرغ (
Figuare 3- QQ plot of t Student's distribution of residual 

difference of Poultry price  

                                                        
  بهترین نتیجه را داشت. tهاي دیگر نیز آزمون شد که توزیع استیودنت توزیع -8

  
(ناهمسانی واریانس شرطی) از  ARCHبراي بررسی وجود اثرات 

در  ARCHدهد که اثرات نشان می 3جدول استفاده شد.  LMآزمون 
بنـابراین  ؛ اجزاي اخالل تفاضل قیمت مـرغ بـرآورد شـده وجـود دارد    

اسـتیودنت اسـتفاده    tبا استفاده از توزیـع   ARCHتوان از خانواده می
 ARMAالگوي و  ARCH يالگوهانتایج برآوردهاي  4جدول نمود. 

شده تا با معیارهاي دیگـر   که همان الگوي رابطه میانگین است، ارائه
  الگوها مقایسه شود.

  
  تفاضل قیمت مرغ LM-ARCHنتایج آزمون  - 3جدول 

Table 3- Results of LM-ARCHTest of Poultry price 
Difference 

 Fآماره 
  داري)(معنی

F Statistic 
(Sign)  

آماره تعداد مشاهدات در 
2R داري(معنی(  

Obs*R-Squared 
(Sign) 

  متغیر
Variable  

24.45 
 0.00  

23.22 
 0.00  

  تفاضل قیمت مرغ
Poultry price difference  

  یقتحق هايیافتهمأخذ: 
Source: Research findings 

  
 نسبت به دیگر الگوهـا از  ARIMA، الگوي 4جدول نتایج  طبق

 است) داراي مقادیر بیشتري SCو  AICنظر معیارهاي انتخاب الگو (
دقت بودن این الگو در مقایسه با دیگر الگوهاي برآورد که نشان از بی

داراي کمترین مقادیر قدر مطلقی هـم   ARCH(1). الگوي استشده 
) RMSEبینی (نظر معیار پیش و هم از SCو  AICنظر معیارهاي  از

کمتر از یـک   ARCH. با توجه به اینکه مجموع ضرایب الگوي است
یست. الگـوي  ن IGARCH، بنابراین نیازي به استفاده از الگوي است

ــتانه ــا از  TGARCHاي (آس ــر الگوه ــا دیگ ــه ب  RMSE) در مقایس
کمتر نسبت به الگـوي   SCو  AICبیشتري برخوردار است، اما داراي 

PGARCH  وARCH-M اي . تفسـیر ضـرایب الگـوي آسـتانه    است
بوده و مقدار اثرات اخبار  1 (14/0دارد که اثرات اخبار خوب (بیان می

که نشان از تأثیر مثبت اخبار خوب دارد. چون  است -11+α (1/0بد (
1 دار بوده و مخالف صفر است، بنابراین اثرات اخبـار نامتقـارن   معنی

؛ یعنی با شیوع اخبار بد و اخبار خوب به یک اندازه، اخبار خـوب  است
اثرات مثبت بیشتري نسبت به اثرات منفی اخبار بد دارند. اخبار خوب 

جملـه الگوهـاي    از EGARCHتر هستند. الگـوي  در بازار مرغ قوي
در الگـوي   1بینی تفاضل قیمت مـرغ اسـت. چـون    متوسط در پیش

EGARCH  1ین اثرات اهرمی وجود ندارد؛ زیرا ، بنابرااستمثبت از 
، بنابراین اثرات نامتقارن استدار شده و مخالف صفر نظر آماري معنی

 TGARCHدر الگو وجود دارد که این نتایج منطبق با نتایج الگـوي  
  .است
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Table 4- Estimate of Arch family Model's for Poultry Price Deffirence Logaritmic form 
RMSE  SC AIC δ  1  1β  2  1  0 Model  
0.0061  -4.8  -4.78  -  -  -  -  -  -  ARIMA  
0.0036  -4.49  -4.57  -  -  -  -  *0.11  *0.004  ARCH  
0.0058  -4.51  -4.61  -  *0.15-  -  -  *0.14  *0.0005  TGARCH  
0.0046  -4.51  -4.62  -  *0.41  *0.39  *0.43  *0.12-  *4.72- EGARCH  
0.0049  -4.73  -4.85  *0.61  *0.99 *0.73  *0.27  *0.13  *0.003  PGARCH  
0.0042  -4.55  -4.66  -  -  *0.8  -  *0.1  *0.00 ARCH-M(log)  

 مأخذ: یافتههاي تحقیق (* معنیداري در سطح یک درصد)

Source: Research findings (*Significant at one percent level) 
  

 بینی است و ازاز الگوهاي تقریباً ضعیف پیش PGARCHالگوي 
گري است. هاي پایین قدرت برازشنیز در رده SCو  AICنظر مقادیر 

)، بنـابراین الگـو متقـارن    -99/0نظر آماري صـفر نبـوده (   از 1چون 
. الگـوي  اسـت  61/0) نیـز برابـر   δیست. قدرت انحراف معیار الگو (ن

ARCH-M جمله الگوهاي کاربردي است که اثـرات نوسـانات    نیز از
یـن الگـو داراي قـدرت    دهـد. ا شرطی را در رابطه میانگین نشان مـی 

بینی است. همچنین مقدار پارامتر واریانس شرطی که مناسب در پیش
کـه   اسـت  006/0به شکل لگاریتمی وارد رابطه میانگین شده اسـت،  

دار شده است. این پارامتر نشان معنی 05/0ازنظر آماري نیز در سطح 
دهد که نوسانات لگاریتمی تفاضل قیمت مرغ اثـرات مثبـت روي   می

 نظر چند از هرشود، تفاضل قیمت مرغ داشته و باعث افزایش آن می
  .استمقدار پارامتر کم است ولی اثرگذار 

  
  هایشنهادپگیري و نتیجه

نتایج این مطالعه نشان داد که تفاضل قیمت مرغ در برخی زمان 
که نشان از رفتار نوساناتی  استهاي دیگري کم شدید بوده و در زمان

این محصول دارد. اثرات نامتقارن اخبار خـوب و بـد در قیمـت مـرغ     
شود. اخبـار خـوب اثـرات    کنندگان میباعث ایجاد واکنش در مصرف

در  مثبـت  ییـرات تغی در بازار مرغ داشـته و باعـث ایجـاد    توجه قابل
اشـته  ی ندتـوجه قابـل شود ولی اخبار بد اثرات تفاضل قیمت مرغ می

  است.
 آمده دستبهبه الگوهاي برازش شده و با توجه به نتایج  با توجه

شود که استفاده از الگوهاي واریانس شرطی بستگی بـه  مشخص می

. اسـت هاي مربوط بـه الگـو   الگو و انجام آزمون الزاماتبرآورده شدن 
انجام آزمون نرمالیته اجزاي اخالل و بررسی اثرات ناهمسانی واریانس 

هـا باعـث   عـدم توجـه بـه آن    الگو بوده و الزاماتاجزاي اخالل از در 
شود. همچنین انتخاب الگو با توجه بـه نیـاز   گیري نادرست مینتیجه

، اینکه محقق به دنبال چه هدفی است، بر اساس همـان  استمحقق 
هدف از الگوهاي واریـانس شـرطی اسـتفاده شـود. نهایتـاً مشـخص       

بینـی مناسـبی   از قـدرت پـیش   ARCHهاي خانواده شود که الگومی
در مقایسه بـا الگوهـاي خـانواده     ARMAبرخوردار بوده و الگوهاي 

ARCH باشند که این مسئله نشـان از  از کارایی کمتري برخوردار می
هـاي خطـی   بینـی هاي غیرخطی در مقایسه با پیشبینیبرتري پیش

  .است
نوسانات بوده  با توجه به نتایج و برآورد الگوها، قیمت مرغ داراي

رسد چون مرغ جزء کاالهاي مصرفی روزانـه خـانوار   است. به نظر می
بوده، وجود تفاضل شدید در قیمت باعث ایجاد نا اطمینانی و نارضایتی 

شود. در حقیقت چون مرغ محصول اساسـی در سـبد   در بازار مرغ می
شود خانوار است، نباید داراي نوسانات باشد. در این راستا پیشنهاد می

هایی ایجاد شود که که با توجه به نیاز کشور به گوشت مرغ، زیرساخت
ـ متناسب با نیاز کشور بوده و واردات مرغ را کاهش دهـد. وق  کـه   یت

واردات مرغ کاهش پیدا کند، به همان نسبت نیز وابسـتگی قیمـت از   
قیمت جهانی کم شده و به طبع نوسانات کمتري نیز از قیمت جهانی 

ي، سردخانه و مرغدار یجادا ینهمچنشود. ی منتقل میبه قیمت داخل
توانـد در تـوازن بـازار و    ي مـی مرغـدار حتی تأمین مواد اولیه صنعت 

  باشد. مؤثرجلوگیري از نوسانات 
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