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  چکیده
-از این رو تغییر قیمت می. استبازار  منعکس کننده اصول، قیمت یک دارایی رفتار عقالییبا  یه فریدمن در خصوص بازارهاي کارانظر بر اساس

آزمون  تحقیق حاضر، با استفاده از. در باشدناشی شده ها ها) در قیمترفتار انفجاري (حباباز یا  باشد و نیروهاي عرضه و تقاضاي بازاراز برآیندي  تواند
در  بررسی قرار گرفت کهو گوشت گاو مورد )، رفتار حبابی در مورد قیمت گوشت مرغ GSADFیافته با کوچکترین کران باال (فولر افزایشی تعمیمدیکی

 مواد غذایی مورد مطالعـه در  قیمت هاي تحقیق نشان داد کهیافتهشد.  استفاده 1392 تا 1381 هايسالماهانه بین  زمانی سري اطالعات از این راستا
نوسـانات قیمـت کاالهـاي     خـارجی بـر   عوامل و تأثیرگذاري اهمیت به توجه با داشته است. از این رورفتار حبابی بازه هاي زمانی (کوتاه مدت)  برخی

هـاي مناسـب در   شده است که سیاست ارائه در نتیجه کاهش رفتار حبابی و این کاالهاقیمت  ها و نوساناتجهش کاهش براي کشاورزي، راهکارهایی
ه محصوالت مهم بخش کشـاورزي از  گردد قیمت روزانه و ماهانپیشنهاد می باشند.ها میخصوص مدیریت عرضه و تقاضاي بازار از جمله این سیاست

طور منظم بررسی و پایش گردد و مشخص گردد چـه بخشـی از افـزایش قیمـت     هاي اجرایی، بهجمله گوشت، توسط یکی از مراکز مسئول در دستگاه
هاي مناسب براي ادامه سیاستباشد. در مربوط به نوسانات بازار و شرایط عرضه و تقاضا است و چه بخشی از افزایش قیمت، مربوط به حباب قیمت می

  مواجهه با تغییرات قیمت ارائه گردد. 
  

   نوسانات قیمت، کارایی بازار، گوشتقیمت ، هارفتار انفجاري قیمت هاي کلیدي:واژه
     1 مقدمه

نوســانات  قیمـت مـواد غـذایی تجـاري    تـاکنون،   2007از سـال  
 کـه بطـوري  ،نمـوده اسـت  المللی تجربـه  چشمگیري را در سطح بین

بازارهاي مواد غذایی و به خصوص غالت، تغییرات ناگهانی قیمـت را  
، 2012و  2010، 2008هـاي  انـد. در سـال  بـوده شاهد ها در این سال

بـه   2005-2006هـاي  قیمت مواد غذایی در مقایسه با میانگین سال
طور ناگهانی افزایش و متعاقباً کاهش یافته است، تـا اینکـه در یـک    

). افزایش سطح قیمت مواد غـذایی هـر   3( سطح نسبتاً باال باقی ماند
-عضا مثبتی که بر تولید مـی دلیلی که داشته باشد، علی رغم اثرات ب

تواند باعث اثرات منفی از جمله کاهش سطح امنیت غـذایی  گذارد می
 تولیـدات  رشـد  نیز بشود. در برخی کشورهاي در حـال توسـعه، نـرخ   

 درآمـد  و نیست، بنابراین جمعیت همگام تقاضا رشد نرخ با کشاورزي
تـوجهی در تقاضـاي   باعـث افـزایش قابـل    رشد این کشورها در حال

                                                        
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار  ،استادیار گروه اقتصاد و مدیریت -1

  )Email: morteza.mohammadi@iaus.ac.ir:       نویسنده مسئول -(*
، دانشـکده  استادیار و دانشجوي کارشناسی ارشد گـروه اقتصـاد کشـاورزي    -3و  2

  دانشگاه فردوسی مشهد  کشاورزي،

گردد، که همین عامل به تنهایی باعث فشـار  کاالهاي کشاورزي می
گـذاران بـا   ). در این کشورها، سیاسـت 2شود (روي قیمت کاالها می

درك این موضوع که عرضه، تقاضـا و ذخـایر انبارهـا روي نوسـانات     
هـاي پیشـنهادي را بـراي کـاهش     قیمتی اثرگذار هستند، برخی طرح

  ).17( نوسانات قیمت ارائه دادند
حـال توسـعه    نوسانات مداوم قیمت مواد غذایی بر کشـورهاي در 

قابل توجهی داشته است. از یک سو در کوتاه مدت، در رابطه با  اتاثر
هـا،  هاي منفی اثر نامطلوبی بر تراز پرداختواردات مواد غذایی، شوك

اجتمـاعی  -ذخایر ارز خارجی و وضعیت اجرایـی برنامـه هـاي ایمنـی    
هاي مـرتبط بـا کـاهش    ف دیگر در بلندمدت، فعالیتگذاشته و از طر

-وري و تخصـص ریسک قیمت، مانع از کسب منافع حاصل از بهـره 
گرایی در تولید شده و توسعه در بخش کشاورزي را به تأخیر انداختـه  

هـایی  هاي درآمدي، روند اتخاذ تکنولـوژي ). در نهایت ریسک9است(
است را کند کرده و موجب وري تولیدات کشاورزي الزم که براي بهره

شده است تولیدکنندگان تصمیم بگیرند کـه در ازاي ثبـات بیشـتر، از    
  ). 10( هاي کمتر مولد استفاده کنندآوريفن

(تغییرات قیمت در  نوسانات آیا در این تحقیق مسئله این است که
اصول بازار (نیروهـاي عرضـه و    از اطراف میانگین) قیمت موادغذایی
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هاي دیگري مثـل دالل بـازي و   آیند یا از محركوجود می تقاضا) به
 تکه آیا علـت نوسـانا  احتکار مواد غذایی نشات می گیرند. بحث این

قیمت مواد غذایی فراتر از اصول بازار (نیروهاي و عرضـه و تقاضـاي   
هـاي پیشـنهادي را   مواد غذایی) است یا خیر، طیف وسیعی از سیاست

عرضه و تقاضا موجب نوسان قیمت مواد  به همراه دارد. چنانچه اصول
هـایی از  مدت بوده و سیاستغذایی گردد، این نوسانات معموال کوتاه

(مـثال از طریـق    جمله کاهش موقتی تقاضا یا افزایش موقتی عرضـه 
، امـا چنانچـه نوسـانات    تواند این نوسانات را کنترل کنـد واردات) می
و تقاضـا باشـد،    غذایی خارج از چـارچوب اصـول عرضـه   قیمت مواد 

هاي کنترل نوسانات قیمت مـواد غـذایی، بـه کلـی متفـاوت      سیاست
خواهد بود. از این رو باید بدانیم که نوسانات قیمت مواد غذایی از چه 

گیرد و آیا این نوسانات با اصول عرضه و تقاضـا  منبعی سرچشمه می
قابل توضیح است و یا اینکه رفتارهاي حبابی در قیمت مـواد غـذایی   

  گردد. مشاهده می
از آنجا که در مطالعات داخلی، به بحث حباب قیمتی در کاالها یا 

فـولر  -محصوالت کشاورزي پرداخته نشده است، معرفی آزمون دیکی
هاي غذایی مانند دنباله راست و بررسی وجود حباب قیمتی در فرآورده

 کاالهـاي  باشـد. انتخـاب  گوشت قرمز و گوشت مرغ حائز اهمیت می
 مرتباً گذشته این کاالها هايسال طول در از این منظر بوده که فوق
 بـا  یـا  جهـت  همین به و قیمتی (عمدتا افزایشی) بوده نوسانات دچار

-مصـرف  نتیجـه،  در. است بوده مواجه تولید انبوه و یا با کمبود تولید
 اختیـار  در را ایـن کاالهـا   کافی مقدار یا مواقع بعضی در نیز کنندگان

  ).3اند (شده روبه رو حد از بیش عرضه با که آن یا و اندنداشته
وارد ادبیات اقتصاد شده است. بـا وجـود    17مفهوم حباب از قرن 

این، موضوع حباب قیمتی تا اواخر قرن بیستم مورد بررسی علمی قرار 
نگرفته است. از هنگام مطرح شدن اصطالح حباب در بازار، هـر نـوع   

کـه  کنند. در حالیاشتباه حباب فرض میها را به افزایش سریع قیمت
بازي در ابزار دهد که سفتهاین چنین نیست، چون حباب زمانی رخ می

مالی خاصی مثالً سهام باعث افزایش قیمت آن سـهم شـود. در ایـن    
رسد، زیرا افزایش قیمـت  شرایط قیمت بازار به سطحی غیرمنطقی می

 انحـراف  به اقتصادي ادبیات درناشی از اصول عرضه و تقاضا نیست. 
 واقع شود. درمی گفته حباب آن بلندمدت تعادلی قیمت از کاال قیمت

 تفاوت آینده در آن انتظاري قیمت با خدمات یا کاال قیمت که هنگامی
 قیمـت  گـر ا حـاال  گردد.می مطرح حباب بحث باشد، داشتهمعناداري 

 حبـاب  شود کـه می گفته باشد باالتر خودش ذاتی ارزش مقدار از کاال
  ).16(دارد  وجود عقالیی

هـاي عقالیـی در بـازار    )، بـا هـدف شناسـایی حبـاب    8گوتیرز (
-وجوي فرآیندهاي انفجاري و حبـاب محصوالت کشاورزي به جست
هاي کاالهاي گندم و شلتوك پرداخت. هاي در حال سقوط در قیمت

 2007نتایج بررسی و شناسایی وي نشان داد که در قیمت هاي دوره 
  رفتار حبابی وجود داشته است. 2008تا 

هـاي قیمـت کاالهـاي    اي حبـاب )، در مطالعـه 1بل (آدامر و تی
کشاورزي را به عنوان فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار دادند. نتـایج  

هاي هاي احتکاري در قیمتها، فرضیه وجود حبابتجربی آزمون آن
ر رابطـه بـا   را اثبات کرد ولی د 2013 و 2003 هايسال بین گندم در

  کاالهاي سویا و ذرت نتایج این آزمون تایید نشد.
)، در تحقیق خود با عنوان رونق یا رکود در 4بروکس و همکاران (

بازار کاالها: حباب یا اصول، سعی در پاسخ به این سوال داشتند که آیا 
عبارت در قیمت کاالها، رفتار سوداگرانه عقالیی وجود دارد یا خیر. به

تغییر جهت رفتار قیمت و نوسانات آن را براي کاالهایی ماننـد  دیگر 
قهوه، گندم، ذرت، طال، نقره و نظایر آن را مورد آزمـون قـرار دادنـد.    

مورد کاال این رفتار (رفتار  18نتایج آنها نشان داد تنها در دو مورد از 
عقالیی) بروز کرده و تغییرات قیمتی شدیدي که در بازار بیشتر کاالها 

  وجود آمده است، ناپایدار (حبابی) است.  هب
 هارمونیـک  )، در تحقیـق خـود بـا تحلیـل    11مقدسی و بخشی (

زمینی، دریافتند سیب و پیاز کشاورزي مانند محصوالت قیمت نوسانات
 ماهه15و  9، 5هاي زمینی داراي سیکلسیب فروشیعمده که قیمت
، 3، 2هـاي  کلپیاز سی محصول فروشیعمده قیمت کهحالی است، در

 دو هـر  فروشـی عمده قیمت مورد در. دهدمی نشان ماهه را 18و  12
 ماه اوایل فروردین در قیمت مقدار حداکثر پیاز و زمینیسیب محصول

  بوده است. ماه شهریور حدود در مقدار کمترین و) سیکل شروع(
 و ذرت قیمـت  )، بـا بررسـی نوسـانات   15شاهنوشی و همکاران (

و هارمونیک به GARCH الگوي  کارگیري هب با آن و قیمتی يچرخه
این نتیجه دست یافتند که به جز عوامل اخـالل کـه سـهم کمـی در     

 باعـث  قیمـت  ایجاد واریانس شرطی در قیمت ذرت دارند، نوسـانات 
  شود.می آینده در ذرت قیمت نوسانات تشدید
  

 هاروشمواد و 

  مبانی
بررسی رفتار انفجـاري  هاي تحلیلی بالقوه براي در میان چارچوب

هاي عقالیی به کـار رفتـه   اي براي حبابهاي گستردهها، مدلقیمت
-قیمـت  بـین  انباشتگی هم هايآزمون شامل حال، ارزش است. مدل

 لحـاظ  از باشـد کـه  مـی  سهام، حقیقی و سودهاي سهام حقیقی هاي
 مطالعـات . نیسـت  بودن سیسـتم  خطی ذاتاً فرض به الزامی تئوریکی
مـالی   زمـانی  هـاي سري که اندرسیده نتیجه این به متعددي تجربی

 نتیجه در. دهندمی نشان را غیرخطی رابطه نوعی سهام، قیمت مانند
 وجـود  را صـفر  فرضیه اینکه دلیل به انباشتگی مرسوم،هم هايروش
 کننـد، مـی  فرض خطی فرآیندي را فرضیه جانشین و واحد ریشه یک

  ).3باشد (نمی مناسب
 درایـن . اسـت  عقالیی انتظارات حال، ارزش مدل مبناي و اساس

 تنزیل انتظار مورد سهام حقیقی سود به ،푝سهام، حقیقی قیمت مدل
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 انتظـار  مـورد  اسـتفاده از بـازدهی   با ،휑آتی،  هاي دردوره شده
گذاري ) قیمت14اند. پیندیک (یا نرخ تنزیل، مرتبط شده 1متغیرزمانی

کند و (کاالهاي انبار شدنی) را مانند سهام قیاس میها عقالیی دارایی
سازي کند که صاحبان دارایی مصرفی با انبارکردن و یا ذخیرهبیان می

هاي خود بصورت فیزیکـی (بـه عنـوان موجـودي) در قبـل از      دارایی
) را نسبت به حالتی که قراردادهاي آتی در 휑سررسید، منافعی (

آورند. که این منافع شامل توانایی کسب سود دست میاختیار دارند، به
در زمان کسري موقت و توانایی حفظ روند تولید در حـال اجـرا مـی    

داشتن یـک محصـول اساسـی یـا     طور کلی سودي که با نگهباشد. به
آید دست میجاي قرارداد و یا محصوالت مشتقه بهکاالي فیزیکی به

صاحبان دارایی، بـه طـور    ي متعلق به(بازده تسهیالتی)،که این بازده
گیـرد. بنـابراین   مستقیم با سود تقسیمی سهام مورد مقایسه قرار مـی 
  شرایط معامله با منفعت استاندارد به صورت زیر است:

)1(  푃 =	퐸
1

(1 + 훿)
(푃 + 휑 )  

هم عملگر امید ریاضی مشـروط بـر    Eنرخ تنزیل و  δدر این رابطه 
) حفظ شود، موجـودي  1است. براي اینکه رابطه ( tاطالعات تا زمان 

ریزي نشده) باید مثبـت باشـد و در مـدل    انبار (سرمایه گذاري برنامه
اي صورت گیرد. چـون نقـش   سازي رقابتی، نباید از انبار تخلیهذخیره

مهمی در تعیین قیمت کاالها دارد. تکرار رو به جلو از اختالف رابطـه  
  دهد:ی) را نتیجه م2)، رابطه (1(

)2( 
p = E

1
(1 + δ)

(φ )

+	E
1

(1 + δ)
p  

دهد که قیمـت تعـادلی کـاال داراي دو جـزء     ) نشان می2رابطه (
 مـنعکس کننـده   میباشد: جزء اول (عبارت اول در سمت راست رابطه)

 در شـده  تنزیـل  انتظـار  مـورد  سهام حقیقی اصول بازار است که سود
دوم حبـاب، (عبـارت دوم در   دهد. و جـزء  آتی را نشان می هايدوره

طرف راست رابطه) سود سرمایه مورد انتظار یا ارزش فـروش مجـدد   
دهد. اگرچه وجود حباب، قیمت یـک کـاال را   تنزیل شده را نشان می

دهد اما کامال با انتظارات عقالیی بیشتر از ارزش واقعی آن نشان می
دوره از  هرسازگار است. یک حباب عقالیی این قابلیت را دارد که در 

  زمان شروع و پشت سرهم و به طور مکرر شروع مجدد داشته باشد. 
  باشد:هاي ممکن براي قیمت کاال به شکل زیر میحلراه

)3(  
P = F + B ,  

p = E ∑
( )

(φ )  ,B =

E
( )	

B  
یک  tφشود. براي مثال اگر تعیین می tBو  tFتوسط  tPشرایط آماري 

                                                        
1-Time-Varying 

جریـان آتـی تنزیـل شـده از عملکـرد       که tFباشد آنگاه  I(1)فرآیند 
یـک عبـارت    tBباشد. رابطـه  می I(1)انتظاري است، نیز یک فرآیند 

تجربی از شرایط انفجاري است که محرك هاي حبـابی را در قیمـت   
tP بیش از جزء اصلی ،tF دهد. در صورت عدم وجود حباب، نشان می

باشد قیمت جاري یک کـاال   tB 0 =) اگر 3در مورد خاصی از رابطه (
 t=Ft Pشود و بازده مدل ارزش حال استاندارد با اصول بازار تعیین می

 I(1) هاي جاري نیز یک فرآیندباشد قیمت I(1)فرآیند  tFست و اگر ا
هاي جاري یک فرآیند انفجـاري را  اشد قیمتب 0tB≠باشد. اما اگر می

یر مجموعه شرطی، یـک  با انعکاس فرآیندهاي ز tBدهد و نشان می
فرآیند تصادفی است که در آن ارزش انتظـاري دوره بعـد بـر اسـاس     

  اطالعات دوره جاري، بزرگتر یا مساوي ارزش دوره جاري است.
هاي مختلف اجزاي حبـاب و اصـول نیروهـاي    با توجه به ویژگی
هاي اولیـه بـراي بررسـی رفتـار انفجـاري در      عرضه و تقاضا، آزمون

فولر استاندارد بنا شـده   -هاي دیکیرایی، بر آزمونهاي یک داقیمت
)، در پـژوهش خـود نظـر بـه اینکـه رفتـار       5است. دیبا و گریسمن (

گیري هنوز وجود داشته است، آزمـون  ها بعد از تفاضلانفجاري سري
ها و سودهاي سهام انجام دادند که نتایج آزمون ایستایی را روي قیمت

-داد و نتایج آزمون همرا نشان نمی گیري، وجود حباببعد از تفاضل
هاي هاي آن نیز نشان داد که قیمتانباشتگی بین قیمت سهام و سود

  سهام از ارزش اصلی خود فاصله نگرفته است.
)، در تشــخیص PWY2 )13هــاي برگشــتی پیشــنهادي آزمــون

گـذاري  اي و تـاریخ هاي با سقوط دورهفرآیندهاي ریشه واحد و حباب
)، PSY3 )12باشند. به دنبال اصول ها موثر میشی آنپیدایش و فروپا

فرآیند گام تصادفی با یک رانش مجانبی قابل اغماض بصـورت زیـر   
  است: 

  
)4(  (  y = 	 dT 	+ 	θy 	+	e ,

e ~N(0, σ ), θ = 1 
ضریب متمرکزي کـه بزرگـی رانـش را بـه      ηعرض از مبداء،  dکه 

کنـد  نهایت میل میبه سمت بی Tکند ،نمونه کنترل می اندازهعنوان 
 ). 11( 4باشدجمله خطا می 푒و

در  RTADFفولر افزایشـی دنبالـه راسـت (افزونـه     یآزمون دیک
چهار روش آزمون را که شامل روش پیشـنهادي   )،EVIEWSبرنامه 
PSY  و PWYگیرد که همه آنها بر معادالت فرم شود را در بر میمی

 اند. کاهشی زیر مبتنی
  

                                                        
1- Phillips P.C.B., Wu Y., and  Yu J. (PWY) 
3- Phillips P.C.B., Shi S. and Yu, J. (PSY) 

3- PSY پارامترهايd ،θ  وη کـه  راحواد در نظر گرفت در حالیPWY  پـارامترη  را بـی-
  نهایت فرض کرد (گام تصادفی بدون رانش)
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푦 = μ + 훿  

+ ∅ ∆ + 휀  
)5( 

عرض  μمتغیر در مسئله یا همان قیمت کاال است.  푦)، 5در رابطه (
 i=1…pبـراي   ∅هـا،  حداکثر تعـداد وقفـه   pاز مبدأ یا متغیر ثابت، 

باشد. آزمونی که براي عبارت خطا می 휀هاي تفاضلی و ضرایب وقفه
شود مبتنی بر انـواع  انفجاري) بکار گرفته میحباب یک حباب (رفتار 

فولر است که در آن -دنباله راست از آزمون ریشه واحد استاندارد دیکی
(حبـاب قیمتـی) و    فرضیه صفر آن حاکی از وجود یـک ریشـه واحـد   

فرضیه مقابل آن حاکی از یک ضریب خودرگرسیونی انفجاري خفیف 
  باشد.م زیر میهاي آزمون به فرعبارت دیگر فرضیهاست. به

퐻 ∶ 	δ = 1 
퐻 ∶ δ > 1  )6(                                                                   

باشـند. بـراي   داراي چند نمـاد مـی   RTDFهایی مشمول آزمون
، (نمونـه  [0,1]تا یک فـرض شـد    سادگی بیان، فاصله نمونه از صفر

δنرمال شـد).   Tاصلی با  ADFو  , بـه ترتیـب ضـریب     ,
مربوط بـه آن در فاصـله    ADFو آماره  5تخمین زده شده در معادله 

r]اينمونه , r انـدازه پنجـره    rباشـند. عـالوه بـر ایـن     می [
rرگرسیون است و به دو صورت  = r − r  وr تعریف می -

پنجره آغازي ثابت است و با محقـق انتخـاب یـا     rشود که در آن 
ها مشروط بر این است کـه محقـق   ین آزمونشود. تفاوت بتنظیم می

r  وr .را به چه میزان انتخاب نماید 
ي دنباله راست از ، یک نسخه سادهRTADFنخستین آزمون در 

بـراي اولـین و    2rو  1r است. در این نسخه، ADFآزمون ریشه واحد 
آخرین مشاهدات از کل نمونه ثابت هستند، بدین ترتیب کـه در ایـن   

). این آزمون به دنباله راستی از توزیـع غیـر   1(شکل  rwr=10=مورد، 
هاي بحرانی براي آزمون فرضیه استاندارد آماري نیاز دارد بنابراین داده

هاي بحرانی در آزمون ریشه واحد معمولی متفاوت اسـت.  صفر از داده
ها از دنباله راست توزیع غیراستاندارد آماره از آنجایی که در این آزمون

هـاي صـفر از   شد بنابراین مقادیر بحرانی براي آزمون فرضیه استفاده
شود معمولی بکار گرفته می ADFمقادیري که در آزمون ریشه واحد 

  متفاوت است.

  
 فاصله نمونه  1

Sample interval  
0 

  
 ADFروش  - 1شکل 

Figure 1- The ADF method 
باشد. این آزمـون  ) میRADFفولر غلتان (-دومین آزمون، دیکی

در  ADFیک نسخه متحرك از آزمـون اول اسـت کـه در آن آمـاره     
-سراسر یک پنجره متحرك با اندازه ثابت (توسط محقق انتخاب می

اسـت. در هـر    rwr =0هـا  شود و براي همه تخمینشود) محاسبه می
r، نقطه شروع و پایان پنجره (RADFرحله از روش م ) در هـر  rو	

را  ADF). هر تخمـین یـک آمـاره    2یابد (شکل بار یکی افزایش می
ADF دهد که همانمی بـه عنـوان آمـاره     RADFاست. آماره  ,

ADF هاي ممکـن  با کوچکترین کران باال در میان همه پنجره ,
  شود.تعریف می

  
 
1  

 فاصله نمونه
Sample interval 

 
0 

  
 RADFروش  - 2شکل 

Figure 2- The RADF method 
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اساس محاسبات برگشتی از  بر PWYپیشنهادي  SADFآزمون 

با یک نقطه شروع ثابت و یک پنجره در حـال گسـترش    ADFآماره
شود. روش تخمین است که اندازه پنجره آغازي با محقق انتخاب می

  شد.داده  ) نمایش3در شکل (
  
 
1  

 فاصله نمونه
Sample Interval 

 
0 

  
 SADFروش  - 3شکل 

Figure 3- The SADF method 
  

به عنوان نقطه شروع پنجره تخمـین   نخستین مشاهده در نمونه
 ،2rي تخمین آغازي، سپس نقطه پایان پنجره. 01r =شود، انتخاب می

-شود به، تعیین می0rبر حسب چندتا انتخاب از کمترین اندازه پنجره 
طور است. در نتیجه رگرسیون به rwr =2که اندازه پنجره آغازي طوري

در هر  1و  0rکه اندازه پنجره بین شود درحالیبرگشتی تخمین زده می
-را مـی  ADFشود. هر تخمین یک آماره بار یک مشاهده اضافه می

  شود.تعریف می ADF	دهد که همان 
)7( SADF (r0) = sup {	ADF } 

r ∈ [r ,	1] 
شود بـدین  در گام آخر نیز معادله براي کل نمونه تخمین زده می

rمنظور که   باشد. آماره می ADF	صورت و آماره تخمین به 1=
SADF    ــوالی ــاال از تـ ــران بـ ــوچکترین کـ ــوان ارزش کـ ــه عنـ بـ

		ADF برايr ∈ 	 [	r ,   شود.مطرح می [	1
) اسـت  GSADFیافته (تعمیم SADFچهارمین و آخرین آزمون، 

را بـا امکـان    SADFمطرح شد. این آزمون، آزمون  PSYکه توسط 
دهد که در آن بر خـالف  میپذیرتر تعمیم هاي تخمین انعطافپنجره
کنـد  نوسان مـی  0r-2[0,r[، در دامنه r، نقطه شروع ،SADFروش 
  ).4(شکل 

  
 
1  

 فاصله نمونه
Sample Interval 

 
0  

  
 GSADFروش  - 4شکل 

Figure 4- The GADF method 
  

ADF   استاندارد فرضیه صفر ناایسـتاییH ∶ β( , ) = 0 
Hرا در مقابل فرضیه مخالف  : β( , ) > که رفتار انفجاري  0

هاي آزمون دهد. معناداري آمارهدهد مورد آزمون قرار میرا نشان می
ADF دهد. پارامترهاي مدل یک بخش از حباب را نمایش میα،훽،φ 

آیـد. بـه   دست مـی کل نمونه) بهاز  %10(با استفاده از  OLSاز روش 
  شود:صورت زیر مطرح میبه GSADFعبارت دیگر آماره 

GSADF( r  ) = sup {ADF } 
r ∈ [r , 1] 
r ∈ 	 [0, r − r ] )8                                   (  
	∆y = α , + β , y

+ φ , ∆y + ε  
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  هاي حبابگذاري) دوره(نشانه گذاريتاریخ
PWY  و PSY هاي نشان دادند که روشSADF  و GSADF 

طـور  گـذاري، بـه  عنوان روش تاریختوانند تحت شرایط منظمی بهمی
عبارت دیگـر اگـر   ها را برآورد کنند. بهمداوم آغاز و پایان دوره حباب

توان نقطه شروع و پایـان  ها رد شود، میفرضیه هر یک از این آزمون
  آورد کرد.هاي خاص را برحباب یا حباب

اسـتوار اسـت.    SADFگـذاري بـر آزمـون    نخستین روش تـاریخ 
PWY ) جهت شناسایی نقطه شروع حبابT روشی را مطرح کرد (

تخمین زده شـد،   ADF	که در آن هر یک از عناصري که توسط 
استاندارد  ADFبا مقادیر بحرانی دنباله راست متناظر خود که از آماره 

شود. نقطه تخمینـی شـروع حبـاب، اولـین     آید، مقایسه میبدست می
ــانی ( ــوالی Tمشــاهده زم ــه در آن ت از ارزش ADF	) اســت ک

کند. بدین ترتیب برآوردهاي دوره بحرانی متناظرش (از زیر) عبور می
  شوند.حباب (کسري از نمونه) به صورت زیر تعریف می

r = {r : ADF > cข∈[ , ]  )9(  

r = {r : ADF < cข∈[ , ]  )10(  

β-1)100، ارزش بحرانـی  cข، )10) و (9در رابطه ( آمـاره   %( 
ADF  استاندارد از مشاهداتT .است  

نیـز دور حبـاب را بـدین شـکل      GSADFبه طور مشـابه روش  
  برآورد می کند.

r
= {r : BSADF (r ) < cข∈[ , ]  

)11(  

r
= {r : BSADF (r ) < cข∈[ , ]  

)12(  

β-1)100، ارزش بحرانـی  cข)، 12) و (11در رابطـه (   ) % 
  است. Tاستاندارد از مشاهدات  SADFآماره 

BSADFهمچنین  (r rبـراي   SADFوارونه آماره  ( ∈
[r , شود با اشاره به این می GSADFاست که مربوط یه آماره  [1
  که داریم:

)13(  GSADF(푟 )= ∈[ , ] {BSADF (r )} 
  
  هاي تحقیقداده

هـاي قیمتـی از اطالعـات    در این پژوهش براي شناسایی حبـاب 
تاریخی (سري زمانی) متغیرهاي مورد مطالعه استفاده شد. این متغیرها 

هاي ایـن  باشد. قیمتشامل قیمت هاي گوشت گاو و گوشت مرغ می
باشد که براي گردآوري آنهـا از اطالعـات   صورت ماهانه میها بهکاال

زمانی موجود در شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بازه زمـانی   سري
هـاي  استفاده گردید. هـر دو سـري   1392تا شهریور  1381فروردین 

باشـد  مشاهده می 144زمانی قیمت گوشت مرغ و گوشت گاو شامل 
-وارد گردید و سپس با نـرم  Excelآوري، در نرم افزار که بعد از جمع

  گرفت. قرار مورد آزمون Eviewsافزار 
  

  نتایج و بحث
هـاي  از آزمـون  GSADFکـارگیري آزمـون   در این مقاله بـا بـه  

RTADFهاي گوشـت مـرغ و گـاو مـورد     ، حباب چندگانه در قیمت
هاي بحرانی براي ایـن آزمـون را   )، داده1بررسی قرار گرفت. جدول (

چنـین  دست آمده و همتکرار به 1000کارلو با سازي مونتکه از شبیه
). در انجـام  144دهـد (انـدازه نمونـه    یج ایـن آزمـون را ارائـه مـی    نتا

هاي بحرانی، کوچکترین پنجره شامل و محاسبه داده ADFرگرسیون 
  باشد.مشاهده می 14

 GSADFبه دست آمده از برآورد  ADFنتایج آزمون  -1جدول 
  دهد. نمایش می %1را در سطح معناداري 

  GSADFآزمون از حاصل نتایج - 1 جدول
Table 1- The Results of the GSADF Test 

  متغیرهاي مطالعه
Study 

Variables 

 T–آماره 
GSADF 

T-Statistics 

هاي بحرانی نمونه داده
 %99آغازي 

Critical Data of 
The  Initial 

Sample %99 

  احتمال
Prob   

 

 تعداد وقفه
The Number of  

lag 

 هاتعداد داده
The Number of Data 

 قیمت گوشت مرغ
Poultry Meat 

Prices 
2.98 2.93  0.008  1  144  

  قیمت گوشت گاو
Beef Prices 2.59  1.59  0.001  1  144  

  Source: Research Findings               هاي تحقیق                                                                                                                    مآخذ: یافته
  

 tکه در جدول باال ارائه شد آماره  GSADFبر طبق نتایج آزمون 
) متغیرهاي مطالعه که مقادیر آنهـا  ADFمحاسباتی (مقادیر ماکزیمم 

 2,59و  2,98و قیمت گوشت گاو به ترتیـب   براي قیمت گوشت مرغ
اسـت،   1,59و  2,93باشد از مقادیر بحرانی مربوط بـه خـود کـه    می
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باشـد. بنـابراین فرضـیه صـفر عـدم وجـود رفتـار حبـابی         بزرگتر می
H 	: 	β( , ) = در مقابـــــــل فرضـــــــیه مخـــــــالف  0
H 	:	β( , ) > شود که این نشان از وجود رفتار حبابی رد می 0

وجود رفتار حبابی در روند قیمتی متغیرهـاي مـوردنظر اسـت. بـراي     

هاي قیمتی، نمایش دوره گسترش و فروپاشی رفتار انفجاري در سري
شـده  هـاي تخمـین زده  ، روندهاي قیمتی آمـاره )2) و (1نمودارهاي (

ADF دهد.هاي کاالي مذکور را نمایش میبازگشتی و قیمت  

  

  
 1381-1392مرغ در دوره زمانی  قیمتاز   GSADFنتایج آزمون  -1 نمودار

Figure 1- GSADF test results of Poultry prices for 2002-2013 
 

 
  1381-1392از قیمت گوشت گاودر دوره زمانی  GSADFنتایج آزمون  -2نمودار 

Figure 2- GSADF test results of Beef Prices for 2002-2013 
  

) منحنی آبی رنگ، مقادیر واقعی، منحنی 2) و (1در نمودارهاي (
باشند. می SADFقرمز رنگ مقادیر بحرانی و منحنی سبزرنگ توالی 

تا  1381تاریخ بروز دوره رفتار حبابی را از فروردین ماه  دارهااین نمو
د. طبق رونـدهاي مربـوط بـه قیمـت     ندهنشان می 1392اسفند ماه 

گوشت مرغ، چهار دوره از رفتار حبابی شناسایی شد کـه دوره اول تـا   
، 1391، فـروردین تـا مهـر    1387چهارم آن به ترتیب مهر تا آذر ماه 

تا فروردین ماه  1392و خرداد  1392ردین ماه تا اول فرو 1391بهمن 
 متأثر مرغ، ممکن است قیمتی گوشت هايباشد. این حبابمی 1393

 عمومی افزایش سطح تولید، هاينهاده قیمت نوسان تولید، نوسانات از
 قابلیـت  عـدم  مصرف (تغییـرات تقاضـا) و   مقطعی نوسانات ها،قیمت

 بین کامل جانشینی عدم طوالنی، مدت براي مرغ سازي گوشتذخیره
هـاي  تر حـذف یارانـه  منجمد و از همه مهم تازه (گرم) با مرغ گوشت
 توانمیهمچنین  .هاي اخیر باشدهاي کشاورزي و دامی در سالنهاده

 در) دورهـاي (سـیکلی   تغییرات تولیدات، در عرضه فصلی تغییرات به
 کشـاورزي، کاالهـاي   بـازار ر د طبیعت خاص تعـادل  دلیل به عرضه
 و کشاورزي محصوالت داخلی بازار به جهانی هايقیمت نوسان انتقال
ـ  اشاره هاقیمت عمومی از روند ناشی نوسان راي رونـد قیمـت   کرد. ب

گوشت گاو فقط دو دوره حباب کوتاه مدت و بلندمدت ظاهر گردید که 
تـا   1385و تیـر مـاه    1384ها به ترتیب اردیبهشت ماه بازه دوره آن

ع حباب وهاي وق، که دوره2است. با توجه به جدول  1392ماه اسفند 



  95    گاو شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و

چنین با مطالعه و نگاه به اوضاع سیاسی دهد و همقیمتی را نمایش می
توان این ها میهاي دولت در تاریخ وقوع این دورهو اقتصادي و برنامه

قیمت  ازافزایش ناشی قرمز گوشت قیمت نتیجه را گرفت که افزایش
 بـاال  دام،داروهاي دامی، خوراك وانواع علوفه از جمله دامی هاينهاده

 یارانـه  بـه  مربوط تمعضال نقل، و حمل بندي،بسته هايهزینه بودن
  است. تورم بوده کل در و کار دامی،نیروي هاينهاده
 

 هاي مربوط به رفتار حبابیدوره - 2جدول 
Table 2- Periods Bubble Behavior 

  شماره دوره
Period No. 

 قیمت گوشت مرغ
Poultry prices 

 قیمت گوشت گاو
Beef prices  

 1387مهر تا آذر   1
October-December 2008 

 1384اردیبهشت 
May 2005  

 1391فروردین تا اول مهر   2
April-October 2012  

 1392تا اسفند  1385تیر  
July 2006- March 2014  

 1392تا اول فروردین  1391بهمن   3
February-April 2013  -  

 1393اول فروردین  1392خرداد   4
June 2013-April 2014  -  

  Source: Research Findingsمآخذ: یافته هاي تحقیق                                            
  

  هاپیشنهادگیري و نتیجه

ــزایش در نوســانات قیمــت محصــوالت  در ســال ــر اف هــاي اخی
کشاورزي، طیف بزرگی از پیامدها را به همراه داشته است. یک سري 

بردن به افزایش سـریع  گذاري براي پیهاي تاریخا و الگوریتمهآزمون
). در ایـن  7و  12،11( ها (رفتار انفجاري) توسعه یافته اسـت در قیمت

محصوالت خـاص   قیمت بررسی این موضوع بود که آیامقاله هدف، 
 عقالیی حباب یکبخش کشاورزي یعنی گوشت قرمز و گوشت مرغ 

براي بررسـی ایـن     GSADFند یا خیر، که از آزمونه اتجربه کرد را
استفاده گردید. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که رفتار موضوع 

ایـن تغییـرات سـریع در     حبابی براي کاالهاي مذکور رخ داده اسـت. 
قیمت کاالهـا ممکـن اسـت بـر روي درآمـد و رفـاه تولیدکننـدگان،        

کنندگان، عوامل مرتبط و همچنین الگوي تجارت بین کشورها مصرف
  اثرگذار باشد. 

ترین عامل بـروز رفتـار   که مهمها و اینبنابراین با توجه به یافته
گردد با یک بررسی باشد، پیشنهاد میحبابی نوسانات شدید قیمتی می

جامع، دالیل اصلی نهفته در بروز رفتارهاي حبابی در مورد کاالهـاي  
اساسی بخش کشاورزي شناسایی شده و در راسـتاي رفـع مشـکالت    

هاي تولیدي بـه  موجود اقدام گردد. عواملی چون تغییرات قیمت نهاده
دلیل نوسانات اقتصادي و نوسان نـرخ ارز از جملـه علـل مهـم بـروز      

ارهاي حبابی در مورد محصوالت کشاورزي است که تا حد قابـل  رفت
اي قابل مدیریت و کنترل است و از این رو براي جلوگیري از مالحظه

  بروز رفتارهاي حبابی در این محصوالت باید مورد توجه قرار گیرد. 
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