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تدوین الگوی پیشبینی قیمت فصلی انواع گوشت در ایران:
کاربرد مدل خودتوضیحی دورهای ()PAR
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 .1دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .2دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -92/07/07 :تاریخ تصویب)93/11/08 :

چکیده
گوشت همواره جزء کاالهای مهم و ضروری برای خانوارهای ایرانی است ،بهطوریکه در اغلب سالها،
در بین اقالم خوراکی و آشامیدنی ،بیشترین سهم از کل هزینة خانوار متعلق به هزینة انواع گوشت است.
هدف مطالعة حاضر ،الگوسازی و پیشبینی قیمت سهماهانة انواع گوشت در کشور است .برای اینمنظور،
دادههای فصلی قیمتهای گوشت مرغ ،گاو و گوسفند برای سالهای  1377تا  1390استفاده شد .در این

زمینه ،ابتدا آزمون  HEGYبرای بررسی ریشة واحد فصلی بهکار گرفته شد و سپس از آزمون ریشة واحد
دورهای فرانسس و پاپ و آزمون رفتار دورهای بسویچ و فرانسس استفاده شد .نتایج نشان میدهد الگوی
خودتوضیحی دورهای از مرتبة یک [) ]PAR(1برای الگوسازی و پیشبینی قیمت گوشت مرغ بسیار

مناسب است که این امر امکان بهدستآوردن پیشبینیهای صحیح را فراهم میکند .همچنین ،نتایج آزمون
ریشة واحد فصلی بیانگر آن است که قیمت گوشت گاو و گوسفند در کشور ،از الگوی خودتوضیح

میانگین متحرک تبعیت میکند و برایناساس ،بهکارگیری الگوی  ARIMAبرای تدوین الگوی پیشبینی
قیمت این دو کاال مناسب است.
واژههای کلیدی :ایران ،قیمت گوشت ،مدل پایة رگرسیونی ،مدل خودتوضیحی دورهای.
مقدمه
با توجه به نقش شایان توجه بخش کشاورزی در اشتغال (23
درصد) ،تأمین مواد غذایی و سهم آن در ارزش تولید ناخالص
داخلی و صادرات غیرنفتی ( 31درصد) ،ارزش کل
سرمایهگذاریهای انجامگرفته در زیربخش دام و طیور کشور،
 315هزار میلیارد ریال است .این سرمایهگذاریها درحال
حاضر ،به تولید  866هزار تن گوشت قرمز 8251 ،هزار تن
شیر 1468 ،هزار تن گوشت مرغ و  701هزار تن تخممرغ در
کشور منجر شده است .این زیربخش حدود  31درصد از
ارزش افزودة بخش کشاورزی و حدود  4/5درصد از تولید
ناخالص داخلی را شامل میشود ( (State Livestock Affairs
.Logistics Co, 2011
* نویسندة مسئول:

سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) ،در جدیدترین
گزارش از سری گزارشهای خود موسوم به «گزارش
چشمانداز جهانی غذا» ،میزان گوشت تولیدی در جهان را در
سال  ،2013بالغ بر  308میلیون تن اعالم کرده است که
بیش از  188میلیون تن آن محصول کشورهای درحالتوسعه
و بیش از  120میلیون تن آن تولید کشورهای توسعهیافته
عنوان شده است .براساس این گزارش ،در این سال ،دو
میلیون و  273هزار تن انواع گوشت در ایران تولید شد که
این رقم در سال  ،2012دو میلیون و  235هزار تن بود .کل
مصرف گوشت در ایران در سال  ،1391دو میلیون و 375
هزار تن و این رقم برای سال  1392به میزان دو میلیون و
 462هزار تن اعالم شد و از افزایش  38هزار تنی تولید این
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مادة غذایی در کشور خبر داد .ایران رتبة هفتم تولید گوشت
مرغ دنیا را دارد و مصرف سرانة مرغ کشور ما به  23کیلوگرم
رسیده که از متوسط جهانی باالتر است ( Food Outlook,
 .)2013مهمترین استانهای تولیدکنندة گوشت مرغ بهترتیب
مازندران ،خراسان ،فارس ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،مرکزی
و تهران هستند که حدود  50درصد تولید کشور را برعهده
دارند (.)State Livestock Affairs Logistics Co, 2011
آنچه در کشاورزی کشورهای درحالتوسعه بیشتر مشاهده
میشود ،تغییرات گستردة عملکرد و قیمتهاست که موجب به
وجودآمدن ریسک در کشاورزی این کشورها شده است .با توجه
به اینکه نوسانات عملکرد بهطور عمده متأثر از شرایط محیطی،
عوامل ژنتیکی و مدیریتی است ،ریسک موجود در فعالیتهای
کشاورزی این کشورها بیشتر بر اثر نوسانات قیمت است.
قیمتها از نظر اقتصادی ،نقش راهنما را برای اتخاذ تصمیمات
تولیدی و مصرفی دارند؛ بنابراین ،ارائة الگوهایی برای پیشبینی
دقیق روند و نوسانات قیمتی ،یکی از ابزارهای کارا برای
سیاستگذاری ،تصمیمگیری در سطوح مختلف بازار،
سرمایهگذاری و بازاریابی بهشمار میآید .پیشبینی ،نقش مهمی
را در اعمال سیاستهای مناسب در اقتصاد ایفا میکند.
پیشبینیهای اقتصادی موجب میشود که مسیر حرکت آینده
روشنتر شود و مسئوالن اقدامات مؤثرتری را برای آینده انجام
دهند .پیشبینی ،عالوهبر تخصیص مؤثر منابع به فعالیتهای
هدف در سطح عملیاتی ،موجب کاهش احتماالت در هنگام
تدوین راهبردهای آینده میشود .وجود وقفه ،از زمان تصمیم به
تولید تا تولید و انتقال به بازار -که از ویژگیهای ویژة تولید در
بخش کشاورزی است -نیز بر اهمیت مسئلة پیشبینی میافزاید
) .(Ebrahimi et al., 2012همچنین ،پیشبینی قیمت محصوالت
گوشتی ،شرایط مناسب برای سیاستگذاری و توسعة صنعت
تولید گوشت کشور را فراهم میکند .برایناساس ،ریسک
تصمیمگیری در برنامههای حمایتی صنعت کاهش مییابد و
سودآوری را در بازار محصوالت آشکار میکند .در این بین ،یکی
از عوامل مهم که کمک شایانی به پیشبینی صحیح یک سری
زمانی میکند ،انتخاب الگوی مناسب و توجه به مؤلفههای اصلی
تشکیلدهندة آن است .تغییرات فصلی ،یکی از مؤلفههای مهم
در یک سری زمانی بهشمار میرود .همانطورکه & Salami
 )2008( Ghahremanzadehدر مطالعة خود اظهار داشتند ،برای
یک سری زمانی مانند قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز ،تغییر
شرایط آبوهوا ،تقاضای فصلی مصرفکنندگان گوشت و وجود
مناسبتهای مذهبی و اعیاد ،از جمله عواملی است که به

فصلیبودن این سری زمانی منجر میشود؛ بنابراین ،الگوی
پیشبینی اینگونه سریهای زمانی ،باید با توجه به این رفتار
فصلی قیمتها تدوین شود .در این راستا ،الزم است از
تکنیکهای سری زمانی فصلی بهره گرفته شود.
پیش از این نیز محققانی برای بررسی رفتار سریهای
زمانی اقتصادی ،از تکنیکهای سری زمانی فصلی بهره
گرفتهاند (2011) Li & He .مدلسازی و پیشبینی قیمت
نیروی الکتریسیته در سوئد را بررسی کردند .برای اینمنظور ،از
مدلهای خودتوضیحی ( ،)AR: Autoregressiveخودتوضیحی
دورهای ( ،)PAR: Periodic Autoregressiveخودتوضیحی
برداری ( )VAR: Vector Autoregressiveو خودتوضیحی
ساختاری ()SVAR: Structural Vector Autoregressive
استفاده کردند .درنهایت ،مدل خودتوضیحی برداری دورهای
بهعنوان مناسبترین مدل انتخاب شد(2012) Zimmerman .
ایدة فصلیبودن تولید ناخالص داخلی کشور آلمان را بررسی
کرد .برای اینمنظور ،مدل فصلی قطعی (با استفاده از
متغیرهای موهومی) و مدل فصلی احتمالی (ایستا و ناایستا)
مدنظر قرار گرفت و به انجام آزمونهای مختلف ریشة واحد
(فصلی و غیرفصلی) اقدام شد .نتایج بهکارگیری آزمونهای
ریشة واحد ،بیانگر فصلیبودن رفتار این متغیر است .از دیگر
مطالعات انجامگرفته در این زمینه میتوان به مطالعة Franses
) (1991و  (1991) Osborn et al.نیز اشاره کرد .در داخل
کشور نیز  (2006) Keshavarzقیمت گوشت مرغ ،گوشت قرمز
و ماهی را در استان تهران پیشبینی کرد .در این مطالعه ،با
توجه به ایستابودن سریهای یادشدة قیمت در سطح دادهها،
برای پیشبینی قیمتها از روش خودتوضیح میانگین متحرک
( )ARMA: Autoregressive Moving Averageاستفاده شد.
 )2008( Ghahremanzadeh & Salamiالگوی پیشبینی
قیمت گوشت مرغ استان تهران را بررسی کردند .بدین منظور
از الگوهای خودتوضیحی دورهای پایة رگرسیونی ( Regression
 )Based Modelبهره گرفته شد که در آن ،بهدلیل تبعیت
قیمت ماهانة گوشت مرغ از فرایند تصادفی ناایستا ،مدل پایة
رگرسیونی انتخاب شد (2011) Ghahremanzadeh .قیمت
ماهانة جوجة یکروزة گوشتی استان آذربایجان شرقی را
پیشبینی و مدل پایة رگرسیونی و مدل خودتوضیحی میانگین
متحرک فصلی را برآورد کرد .درنهایت ،با استفاده از معیار
 )Root Mean Square Errors( RMSEمدل پایه رگرسیونی
برتر شناخته شد.
براساس آنچه بیان شد ،مالحظه میشود در داخل کشور
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مطالعات اندکی ،از تکنیکهای سری زمانی فصلی بهویژه الگوی
خودتوضیح دورهای بهره گرفتهاند .در این میان ،مطالعهای وجود
ندارد که بهطور کامل و مفصل به کاربرد الگوی خودتوضیح
دورهای و بهطور ویژه آزمون ریشة واحد دورهای پرداخته باشد.
در این زمینه ،مطالعة حاضر جزء پیشگامان این زمینه ،بهویژه
آزمون ریشة واحد دورهای است و به پرشدن خأل تحقیقاتی در
این زمینه کمک میکند .بهاینترتیب ،در مطالعة حاضر ابتدا
مدل مناسب برای هرکدام از سریهای مورد نظر برآورد میشود
و سپس با استفاده از مدل برآوردشده به پیشبینی قیمتهای
آتی هرکدام از انواع گوشتها اقدام میشود.
مواد و روشها
امروزه محققان زمینههای مختلف ،به پیشبینی وقایع آینده توجه
میکنند و روشهای متنوعی نیز در این زمینه ابداع شده است.
روشهای پیشبینی ،مشتمل بر دو گروه اصلی کیفی و کمی
هستند .روشهای کمی به دو دستة رگرسیونی و غیررگرسیونی
قابل تقسیماند .روشهای غیررگرسیونی شامل روش میانگین
ساده ،روشهای میانگین متحرک و انواع روشهای تعدیل نمایی
است .روشهای رگرسیونی نیز به دو گروه علی و غیرعلی
تقسیمبندی میشوند .از جمله روشهای رگرسیون علی میتوان
به مدل خودرگرسیون با واریانس ناهمسانی شرطی ) (ARCHو
مدل خودرگرسیون با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته
) (GARCHاشاره کرد .روشهای رگرسیونی غیرعلی نیز شامل
روش هارمونیک ،فرایند  ARIMAو  ARMAاست ( Chu,
 .)2008اگر سری مورد نظر دارای تغییرات فصلی باشد ،باید از
تکنیکهای سری زمانی فصلی ،مانند الگوهای خودتوضیحی
دورهای ،پایة رگرسـیونی ) (Regression –Based Modelو نیز
فرایند  (Seasonal ARIMA) SARIMAاستفاده کرد .همچنین،
میتوان از روشهای هموارسازی با لحاظ رفتار فصلی مانند Halt-
 Winterبهره گرفت.
برای تدوین رفتار یک سری زمانی و الگوی پیشبینی
مقادیر آتی آن مانند قیمت گوشت ،ابتدا باید مشخص شود که
آیا سریهای مورد نظر دارای مؤلفة فصلی هستند یا خیر.
درصورت وجود مؤلفة فصلی ،ابتدا الگوی خودتوضیح دورهای
[) ]PAR(pبررسی میشود .اگر سری مورد نظر از این الگو
پیروی کند ،پیشبینی براساس آن خواهد بود .در غیر اینصورت،
الگوی پایة رگرسیونی براساس آزمون ریشة واحد فصلی و
خودتوضیحی انباشتة میانگین متحرک فصلی ()SARIMA
مناسب است .در شرایط نبود ریشة واحد فصلی مشخص میشود
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که سری مورد نظر دارای مؤلفة فصلی نیست و پیشبینی را
میتوان براساس الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انجام داد
که درادامه ،این مدلها توضیح داده میشود.
-

الگوی همانباشتگی فصلی )(Seasonal Integration

(مدل پایۀ رگرسیونی)

در ادبیات ریشة واحد معمول گفته میشود یک سری زمانی
انباشته از مرتبة  dاست ،اگر تفاضل  dام آن یک فرایند
 ARMAپایا و معکوسپذیر ( )InvertibleباشدHylleberg .
 (1990) et al.این مفهوم را به انباشتگی فصلی تعمیم دادند و
بیان کردند سری زمانی مورد نظر مانند قیمت گوشت مرغ،
𝑡𝑦 ،انباشتة فصلی از مرتبة  dدر فراوانی  ωاست ،اگر تراکم
طیفی آن ( )Spectral densityدر رابطة زیر صدق کند:
 0

2d

 3 
سهماهانه ،
2 2 




f    ~ g 

()1
که در آن g ،یک عدد ثابت است ~ ،بدین مفهوم است که
نسبت سمت راست و چپ به عدد یک میل میکند ω ،فراوانی
فصلی و  dیک عدد صحیح غیرمنفی است .برای دادههای
   0, , ,است که برحسب رادیان

اندازهگیری میشود .معموالً برای سادگی ،فراوانی فصلی
برحسب کسری از چرخة کامل ( )Total circleاندازهگیری
 1 1 3
 2 4 4

میشود؛ یعنی    2و  ،   0, , , این فرایند به
صورت)𝑑( 𝜃𝐼~ 𝑡𝑦 نشان داده میشود که  dمرتبة انباشتگی و
 فراوانی را نشان میدهد (.)Brendstrup et al., 2004
ریشة واحدها برای فرایند تصادفی  ytرا میتوان با تجزیة
عملگر )  (1  Bsبهدست آورد که درمورد دادههای سهماهانه
) (s  4بهصورت زیر است ):(Clements & Hendry, 2004
()2

) (1  Bs )y t  (1  B)(1  B  B2  B3

yt  1  B1  B1  iB1  iB yt

با توجه به معادلة  2و روش  HEGYبرای آزمون ریشة واحد
فصلی ،میتوان معادلة  3را با روش حداقل مربعات معمولی
تخمین زد (:)Jumah & Kunst, 2006
()3

1 B  y   y

1 1,t 1  2 y2,t 1  3 y3,t 1

4

q

 4 y4,t 1  i1i (1  B4 )yt 1  t

که در آن t ،و  yiتبدیالت خطی است که بهصورت زیر بهدست
میآید:
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در رابطة   1 ، t  1, 2,,n ،6
 4 
 N( ، n  4Nتعداد سال) ε t ، s 1, 2, 3, 4 ،اجزای اخالل و

y1t  1  B  B2  B3 y




  1  B  y

y2t   1  B  B2  B3 y
ﻭt

2

 λ s ، μ sو  λ p,sپارامترهای دورهای هستند که ممکن است

y3 t

پس از برآورد معادلة رگرسیونی  ،3فرضیة صفر مبنیبر
وجود ریشة واحد با آمارههای  tبرای ضرایب برآوردشدة ، π1
 π2و آمارههای  Fبرای ضرایب  π 3و  π4آزمون میشود.
این آمارهها با مقادیر بحرانی ارائهشده توسط Hylleberg et
 (1990) al.مقایسه میشوند .درنهایت ،با توجه به نتایج
آزمون  HEGYبا شناسایی نوع و تعداد ریشههای واحد
موجود در سری زمانی ،رفتار قیمت گوشت قابل شناسایی
است و متناسب با آن ،نوع فیلتر تفاضلگیری نیز برای ایجاد
سری زمانی ایستا تعیین میشود .سپس دادههای ایستاشده
برای پیشبینی مقادیر آیندة سری مورد نظر بهکار میرود.
اگر نتایج آزمون انجامگرفته برای این سری ،بیانگر وجود یک
فرایند تصادفی فصلی ناایستا باشد ،الگوی مناسب برای
پیشبینی قیمتها ،الگوی خودتوضیحی معروف به الگوی پایة
رگرسیونی دارای فرم ریاضی بهصورت رابطة زیر است:
p

()5

s y t  α0  φi s y t i  ε t
i 1

که در آن ، s y t ،سری قیمت ایستاشده α0 ،عرض از مبدأ،
 pتعداد وقفهها φi ،پارامترهای الگو که باید برآورد شود،
 s yt iوقفة  iام سری قیمت ایستاشده و  εtاجزای اخالل
الگو است.
 -مدل خودتوضیح دورهای )PAR (P

مدلهای خودتوضیحی دورهای ،ماهیتاً زمانی بهکار میروند که
مؤلفههای مؤثر اقتصادی از قبیل ترجیحات و فناوریها بهصورت
فصلی تغییر پیدا کنند .برای نشاندادن رفتار فصلی ،این مدلها
امکان تغییر پارامترهای مربوط به هر فصل در مدل خود
توضیحی را فراهم میکنند .برای اینمنظور ،از متغیرهای مجازی
استفاده میشود ( .)Castro & Osborn, 2005بخش عمدهای از
سریهای زمانی کالن ،از رفتار دورهای تبعیت میکنند
( .)Tripodis & Penzer, 2005یک مدل خودتوضیحی دورهای از
درجة  ،pبرای دادههای سهماهانه بهصورت زیر تعریف میشود
(:)Franses & Paap, 2004
()6
p 4

4

4

i 1S1

S1

S1

y t  μs Ds,t  λs Ds,t Tt  λi,s Ds,t yt i  ε t

بهازای هر فصل  s 1, 2, 3, 4تغییر کنند Ds,t .ها نیز
متغیرهای موهومی فصلها را نشان میدهند ( Li & He,

 y t i .)2011نیز بهازای  i  1, 2, ,وقفههای متغیر وابسته
را نشان میدهد که در مدل وارد میشود .برای انتخاب تعداد
وقفة بهینه ( )pمعیارهای گوناگونی پیشنهاد شده است که
معیارهای اطالعاتی آکائیک و شوارتز از این جملهاند .البته
شایان ذکر است برای انتخاب تعداد وقفة بهینه مدل نباید
مشکل خودهمبستگی دورهای و غیردورهای داشته باشد.
طبق رهیافت  ،)2004( Franses & Paapبرای انجام آزمون
خودهمبستگی دورهای ،اجزای اخالل برآوردشدة معادلة  6بر
روی تمامی متغیرهای توضیحی این معادله به اضافة چهار
4

متغیر جدید بهصورت  - δs Ds ε t 1که شامل آثار متقابل
S1

وقفة اول اجزای اخالل (  ) ε t 1با متغیرهای مجازی فصلی
(  )Dsهستند -رگرس میشود .پس از برآورد این رگرسیون
کمکی ،فرضیة عدم  H0 : δ1  δ2  δ3  δ4  0مبنیبر
نبود خودهمبستگی دورهای از درجة اول سنجش میشود که
برای اینمنظور میتوان از آزمون  Fاستفاده کرد .آمارة  Fدر
این آزمون ،دارای توزیع  Fاستاندارد با درجة آزادی 4،N-K
است که در آن N ،تعداد مشاهدهها و  Kتعداد ضرایب
برآوردشده در رگرسیون کمکی است .پس از انتخاب مدل
مناسب ،وجود تغییرات دورهای در رفتار متغیر مورد نظر آزمون
میشود .برای اینمنظور ،از آزمون نسبت درستنمایی ( LR:
 )Likelihood Ratioارائهشده توسط بسویچ و فرانسس استفاده
میشود .بدین شکل که ابتدا معادلة  ،6با فرض نرمالبودن
اجزای اخالل ،از طریق روش  OLSبرآورد و سپس فرضیة صفر
مبنی بر نبود تغییرات دورهای در پارامترهای این خودتوضیحی
با استفاده از آزمون  LRسنجیده میشود ( Franses & Paap,
:)2004
H0 : i,s   , s  1, 2, 3, 4
(i  1, 2,, P )7
آمارة  LRدارای توزیع  χ 23 pاست .آمارة آزمون  Fبرای

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

دارد .درصورت معنیداربودن آزمون  ،Fمدل ) PAR(Pبرای بررسی
و پیشبینی سری زمانی فصلی  y tمناسب است .پس از اینکه مدل
 PARاولیه برای نشاندادن رفتار یک سری مناسب تشخیص داده
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شد ،میتوان به انجام آزمون ریشة واحد دورهای برای سری مورد
نظر اقدام کرد (.)Ghahremanzadeh & Salami, 2008
مطابق رهیافت  ،)2004( Franses & Paapبهطورکلی،
یک مدل  PARممکن است دارای دو نوع ریشة واحد تکی
( )Singleیا مختلط ( )Multipleباشد .ریشة واحد تکی
درصورتی بهکار گرفته میشود که سری مورد نظر ،یک ریشة
واحد داشته باشد .درصورتیکه تعداد ریشهها بیش از یک
باشد ،باید به آزمون ریشة واحد مختلط اقدام کرد .برای انجام
آزمون ریشة واحد میتوان مدل  PARدر معادلة  6را با
استفاده از روش ماتریسی بهصورت زیر نوشت:
(Ф0YT  μ  Ф1YT1  ФP YTP  εT )8
T  1, 2, ..., N

در معادلة  YT   Y1,T ,Y2,T ,Y3,T ,Y4,T  ' ،8است
که در آن Yi,T ،سری مربوط به فصل  iدر سال  Tرا نشان
میدهد .بهاینترتیب YT ،یک بردار  1 4از سریهای مربوط
به هر فصل است .با درنظرگرفتن معادالت  6و ،8
 P  1  p 1 / 4که در آن [.] ،عامل جزء صحیح را
نشان میدهد .بهاینترتیب ،درصورتیکه درجة یک مدل
) PAR(Pدر معادلة  6کمتر یا مساوی با  4باشد ،درجة
معادلة  8برابر با یک ) (P  1خواهد بودФ .ها ماتریسهایی
 4  4هستند که بهشکل زیر تعریف میشوند:
()9
 1 if i  j

Ф0 i, j   0 if i  j
Ф k i, j  i 4k  j, i

 i  j, i if i  j
در معادالت باال, j  1, 2, 3, 4 ، k  1, 2 , . . . , P ،

 i 1, 2, 3, 4است .معادلة  9را میتوان بهصورت زیر نیز نوشت:
()10
YT  Ф01μ  Ф01Ф1YT1  Ф01ФP YTP  Ф01εT
T  1, 2, ..., N

معادلة  ،10یک فرایند خودتوضیحی برداری ( )VARاز درجة
 Pبرای فرایند  YTاست که در آن εT ~ N(0, σ2I4 ) ،است؛

 

'

بنابراین Ф01ε T ،دارای توزیع  N(0,σ2Ф01 Ф01 I4خواهد
بود .مدل خودتوضیحی در معادلة  10را میتوان بهشکل مدل
تصحیح خطا ) (Error- Correction Modelبهصورت زیر نوشت:
(1YT  Ф01μ  Ф01τT  ΠYT1  Г11YT1 )11
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 Г P 11YT  P 1  Ф01ε T
for i  1, 2, , P  1

P

 Фj

ji 1

Г1  Ф01

P

Π  Ф01 Ф j  I4
ji

تعیین تعداد ریشههای واحد از طریق روابط همگرایی در
ماتریس  Πصورت میگیرد .زمانیکه رتبة ماتریس  Πبرابر
با  γباشد ،به همان تعداد بردار همگرایی وجود دارد .در این
حالت ،تعداد ریشههای یک سری برابر با  s − γخواهد بود که
در اینجا  s  4است .باید توجه داشت که حداکثر تعداد
ریشة واحد برای یک مدل ) PAR(Pبرابر با  pخواهد بود
(.)Franses & Paap, 2004
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت
درصورتیکه مدل برآوردشده ،یک مدل خودتوضیحی دورهای
از درجة یک باشد ،برای بررسی ایستایی دورهای سری مورد
نظر ،انجام آزمون ریشة واحد دورهای تکی کافی است ،ولی
درصورتیکه مدل برآوردشده از درجة دو یا باالتر باشد ،انجام
آزمونهای ریشة واحد مختلط نیز الزامی است .برای انجام
ریشة واحد تکی ،ابتدا مدل نامقید در معادلة  6برآورد و
مجموع مربعات خطای آن ( )RSS1محاسبه میشود .سپس
مدل مقید از طریق اعمال قید  ،a1 a2 a3 a4 = 1در معادلة 12
برآورد و مجموع مربعات خطای آن ( )RSS0محاسبه میشود
(:)Franses & Paap, 2004
4

4

S1

S1

4

(y t  μs Ds,t  τs Ds,t Tt  a s y t 1 )12
S1
p 1 4

 is Ds,t (y t i  a s i y t i 1)  ε t
i 1S1

پس از برآورد مدلهای مقید و نامقید ،وجود ریشة واحد
از طریق آزمون نسبت درستنمایی   LR صورت میگیرد.
برای اینمنظور ،آمارة  LRبهصورت زیر تشکیل میشود:
()13

 RSS0 
LR1i  nlog 

 RSS1 

در معادلة  n ،13تعداد مشاهدهها و  logنماد لگاریتم است.
مقدار  iدر معادلة باال ممکن است  3 ،1و  5باشد .درصورتیکه
بهازای  s 1, 2, 3, 4مدل مقید و نامقید بدون عرض از مبدأ و
روند   λs  0 , μs  0باشند  ، i 1درصورتیکه فقط دارای
عرض از مبدأ باشند  i  3  λs  0 , μs  0و درصورتی که
هم دارای عرض از مبدأ و هم دارای روند باشند
 i  5  λs  0 , μs  0است .اهمیت این نامگذاری به این
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دلیل است که مقادیر بحرانی با توجه به وجود یا نبود عرض از
مبدأ و روند ،متفاوت است .مقادیر بحرانی در Franses & Paap
( )2004بیان شدهاند .درنهایت ،درصورتیکه وجود آزمون ریشة
واحد تکی در یک مدل پذیرفته شود ،از فیلتر  1  αs Lبرای
ایستاسازی دادهها استفاده میشود.

یادشده بررسی شد و درنهایت ،پس از انتخاب مدل برتر ،به
پیشبینی قیمت آتی انواع گوشت در ایران اقدام شد .بهاین
منظور ،از دادههای مربوط به قیمت فصلی سهماهانة گوشت
مرغ ،گوسفند و گاو در سالهای  1377:1تا  1390:4استفاده
شد .این دادهها از بانک اطالعاتی شرکت پشتیبانی امور دام
کشور جمعآوری شده است.

 -الگوی خودتوضیحی انباشتۀ میانگین متحرک فصلی

عالوهبر دو مدل یادشده برای یک سری زمانی فصلی ،میتوان با
استفاده از الگوی خودتوضیحی انباشتة میانگین متحرک فصلی
( )SARIMAپیشبینی انجام داد .این الگو دارای دو جزء فصلی
و غیرفصلی است .جزء فصلی بهصورت پارامترهای خودتوضیحی
یا میانگین متحرک از وقفة فصلی ،بهترتیب از درجة  Pو  Qو
بخش غیرفصلی نیز همانند الگوهای  ARIMAبهصورت
پارامترهای خودتوضیحی یا میانگین متحرک از وقفههای
غیرفصلی ،از درجة  pو  qوارد الگو میشوند ( .)Enders, 2004به
طور عمومی ،یک الگوی باکس -جنکینز فصلی به شکل
) ARIMA(p,d,q)(P,D,Qنشان داده میشود .در این الگوd ،
درجة تفاضلگیری معمولی  1  L d و  Dدرجة تفاضلگیری


فصلی

 
d




4
 1  L

است که برای ایستاسازی متغیر اقتصادی

مورد مطالعه بهکار گرفته میشود (.)Brendstrup et al., 2004
ابتدا ایستایی متغیر با استفاده از نمودار تابع خودهمبستگی
نمونه و آزمونهای ریشة واحد بررسی میشود و متناسب با آن،
فیلتر تفاضلگیری فصلی و غیرفصلی برای ایجاد سریهای زمانی
ایستا بهکار میرود .سپس براساس مراحل سهگانة باکس-
جنیکینز ،الگوی  SARIMAمناسب برای پیشبینی این متغیر
تعیین میشود ( .)Franses, 1991درنهایت ،با استفاده از
پارامترهای الگوی برآوردهشده ،پیشبینیهای آینده برای متغیر
صورت میپذیرد.
تا اینجا تمام مباحث ارائهشده برای حالتی است که سری
مورد نظر دارای ریشة واحد فصلی باشد .درصورت نبود ریشة
واحد فصلی ،مشخص میشود سری مورد نظر فصلی نیست و
فقط نحوة جمعآوری دادهها به اینصورت است و میتوان از
الگوی خودرگرسیون انباشتة میانگین متحرک ( )ARIMAیا هر
نوع تکنیک سری زمانی غیرفصلی برای پیشبینی استفاده کرد.
در مطالعة حاضر ،رفتار فصلی قیمت انواع گوشت شامل
گوشت مرغ ،گوسفند و گاو در کشور با استفاده از الگوهای

نتایج و بحث
در شکل  ،1روند تغییرات قیمتهای فصلی انواع گوشت در
سالهای  1377تا  1390نشان داده میشود .بررسی ظاهری و
اولیة قیمت گوشت مرغ در کشور ،بیانگر دو مؤلفة اساسی
درمورد ماهیت ایجاد دادههای این متغیر است .اول اینکه سری
مورد نظر روند روبهرشد دارد و نوسانات آن در فصول مختلف نیز
بسیار شبیه به هم و بیانگر وجود رفتار فصلی در آن است.
همچنین ،بررسی ظاهری نمودارهای قیمت گوشت گاو و
گوسفند بیانگر وجود مؤلفة روند است و نشان میدهد دو سری
موردنظر دارای مؤلفة فصلی نیستند .البته در قسمت بعد با انجام
آزمونهای اقتصادسنجی در این زمینه بیشتر بحث میشود.
برای تدوین الگوی پیشبینی مقادیر آتی قیمت انواع
گوشت در کشور ،ابتدا باید مشخص میشد که آیا سریهای
مورد نظر دارای مؤلفة فصلی هستند یا خیر که این امر از
طریق انجام ریشة واحد صورت گرفت .درصورت وجود ریشة
واحد فصلی ،ابتدا الگوی خودتوضیح دورهای [)]PAR(p
بررسی میشود و اگر سری مورد نظر از این الگو پیروی کند،
پیشبینی براساس آن است .در غیر اینصورت ،الگوی پایة
رگرسیونی و خودتوضیحی انباشتة میانگین متحرک فصلی
مناسب است .در شرایط نبود ریشة واحد فصلی ،سری مورد
نظر دارای مؤلفة فصلی نیست و پیشبینی براساس الگوی
خودرگرسیون میانگین متحرک صورت میگیرد .برای بررسی
وجود ریشة واحد در سریهای مورد مطالعه ،از آزمون
( HEGYرابطة  )3برای حالت با عرض از مبدأ و از متغیر
موهومی فصلی و روند ،برای وقفههای صفر تا دوازده استفاده
شد .درنهایت ،با استفاده از معیارهای آکائیک ( )AICو
شوارتز ( )BICو خصوصیت نوفة سفیدبودن اجزای اخالل
معادله ،مدلهایی برآورد شد که نتایج آن در جدول  1گزارش
میشود.
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شکل  .1میانگین قیمت سهماهانۀ انواع گوشت در کشور در سالهای 1390 -1377
مأخذ :شرکت پشتیبانی امور دام کشور (سالهای )1390 -1377
جدول  .1نتایج آزمون ریشۀ واحد برای سریهای قیمتهای سهماهانۀ گوشت مرغ ،گاو و گوسفند HEGY

) F (π 3 , π 4

) t (π 2

) t (π 1

تعداد وقفه

***4/42

***-1/75

***-0/14

8و4و2

***3/42
14/23

-3/54
-4/1

***1/32
***-0/71

1-4
1-2

آمارهها
قیمت

گوشت مرغ
گوشت گاو
گوشت گوسفند

*** معنیداری در سطح  1درصد

نتایج مربوط به آمارههای  tدر فراوانیهای صفر، t(π1) ،
و ششماهه ، t(π2 ) ،در ستونهای سوم و چهارم و آمارة  Fدر
فراوانی مختلط ، F(π3 , π4 ) ،در ستون پنجم این جدول آمده
است .برای هرکدام از سریهای یادشده ،آمارة  tمحاسبهشده
برای فرضیة  H0 : π1  0از  tبحرانی جدول بزرگتر است؛

بنابراین ،فرض صفر رد نمیشود و یک ریشه در واحد صفر
برای سریهای مورد نظر وجود دارد .همچنین ،آمارة  tبرای
فرضیة  H0 : π2  0برای سری قیمت گوشت مرغ ،بزرگتر از
مقدار بحرانی است و وجود ریشة واحد در فراوانی ششماهه
را نشان میدهد؛ بهعبارت دیگر ،سری زمانی گوشت مرغ
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دارای ریشة واحد فصلی است ،اما آمارة این آزمون برای سری
قیمت گوشت گاو و گوسفند نشان میدهد که این دو سری،
ریشة واحدی در فراوانی  πندارند؛ بنابراین ،مطابق نتایج این
آزمون ،دو سری قیمت گوشت گاو و گوسفند ،ریشة واحد
فصلی ندارند .نتایج این آزمون با مطالب گفتهشده در زمینة
شکل  1همخوانی دارد .شایان ذکر است که وجود ریشة واحد
در فراوانی صفر ،بیانگر ناایستایی متداول بلندمدت است،
درحالیکه ریشة واحد فراوانی  ،πناایستایی فصلی موجود در
دادههای قیمت گوشت مرغ را نشان میدهد.
با توجه به اینکه دادههای مربوط به متغیر قیمت گوشت
مرغ دارای ریشة واحد فصلی است ،ابتدا برای تحلیل رفتار
فصلی قیمت گوشت مرغ در کشور در اولین مرحله باید از
طریق رهیافت  ،)1996( Pranses & Boswijkوجود تغییرات
دورهای در سری زمانی قیمت گوشت مرغ آزمون میشد .بهاین
منظور ،مدل خودتوضیحی دورهای مناسب برآورد شد که نتایج
آن در جدول  2میآید .همانگونهکه مالحظه میشود ،الگوی

برآوردشده یک مدل خودتوضیحی از مرتبة  1است.PAR(1) ،
برای تعیین تعداد وقفههای مناسب این الگو ،از روش حرکت از
کل به جزء استفاده شد .بهاینترتیب که ابتدا معادلة  6با
استفاده از  12وقفه برآورد شد و تعداد وقفهها تا جاییکه
اجزای اخالل خصوصیت نوفة سفیدبودن خود را حفظ کند،
کاهش یافت .درنهایت ،مدل با یک وقفه ،بهعنوان برترین مدل
برای سری قیمت گوشت مرغ شناخته شد .آزمونهای کنترل
تشخیصی اجزای اخالل برای الگوهای نهایی برآوردشده داللت
بر خوبی برازش مدل داشت .آزمونهای کنترل تشخیصی
انجامگرفته شامل آزمون  LMبروچ پاگان برای تشخیص وجود
خودهمبستگی سریالی از درجة اول ( )Fserو چهار [)،]LM(4
واریانس ناهمسانی شرطی از درجة اول [) ]ARCH(1و چهار
[) ]ARCH(4و یک آزمون از نوع  LMبرای تشخیص وجود
خودهمبستگی دورهای از درجة اول ) (Fpserهستند .نتایج این
آزمونها در جدول  3میآید.

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

پارامتر

مقدار ضریب

پارامتر

†μ1

(669/71)0/51

λ3

(607/71)0/03

μ2

(1360/36)0/15

λ4

**(-767/74)0/05

μ3

(1207/52)0/23

λ11

***

(0/73)0/00

μ4

*(-2217/54)0/06

†λ1

λ12

***(0/92)0/00

**(621/07)0/03

λ13

***(0/64)0/00

λ2

(137/74)0/66

λ14

***(1/48)0/00

**

R 2  99 AIC  963 / 94 BIC  988 / 03
** معنیداری در سطح  5درصد * معنیداری در سطح  10درصد
*** معنیداری در سطح  1درصد
اعداد داخل پرانتز مقادیر  p-valueرا نشان میدهند.
† :اندیسهای  3 ،2 ،1و  4بهترتیب بیانگر فصول بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان هستند.
جدول  .3نتایج آزمون کنترل تشخیصی و آزمون مدل ) PAR(1گوشت مرغ
متغیر

وقفه

قیمت گوشت مرغ

1

آزمون کنترل تشخیصی اجزای اخالل

𝒓𝒆𝒔𝑭

𝒓𝒆𝒔𝒑𝑭

)ARCH (1

)ARCH (4

)LM (4

0/125
()0/72

2/13
()0/09

0/647
()0/42

3/692
()0/44

5/635
()0/22

𝒓𝒆𝒑𝑭

3/88
()0/01

سطح معنیداری پارامترها در داخل پرانتز آمده است.
مطابق جدول  ،3سطح معنیداری آمارههای آزمونهای LM

) (qو ) ARCH (qمحاسبهشده برای مدل ) PAR (1بهترتیب

بیانگر نبود خودهمبستگی سریالی و واریانس ناهمسانی شرطی
از درجة اول و چهار در اجزای اخالل این مدل در سطح احتمال

قهرمانزاده و رشیدقلم :تدوین الگوی پیشبینی قیمت فصلی انواع گوشت در ایران...

 5درصد است .همچنین ،سطح معنیداری آمارة  Fperنشان
میدهد که فرضیة وجود تغییرات دورهای در پارامترهای معادلة
 1رد نمیشود .برایناساس ،میتوان نتیجه گرفت که سری زمانی
قیمت گوشت مرغ از رفتار تغییرات دورهای تبعیت میکنند و
درنتیجه الگوی خودتوضیحی دورهای ،الگوی مناسب برای
پیشبینی سری مورد نظر است؛ بهعبارت دیگر ،رفتار هر فصل
متغیر گوشت مرغ در کشور ،با فصل دیگر متفاوت است و
میتوان رفتار هر فصل گوشت مرغ را جداگانه الگوسازی کرد.
درادامه ،برای آزمون وجود ریشة واحد در الگوی ،PAR
آزمون ریشة واحد دورهای صورت گرفت .با توجه به اینکه مدل
خودتوضیحی دورهای برآوردشده برای قیمت گوشت مرغ از درجة
یک است ،حداکثر ریشة واحد دورهای آن ممکن است برابر با یک
باشد؛ بنابراین ،آزمون ریشة واحد با فرض وجود یک ریشة واحد
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انجام گرفت .نظر به اینکه مدل خودتوضیحی برآوردشده دارای
LR15

محاسبه شد .نتایج مؤید
عرض از مبدأ و روند است ،آمارة
آن است که آمارة آزمون برابر  58/18است که در مقایسه با مقدار
بحرانی جدول ( )6/64از لحاظ آماری در سطح احتمال  1درصد
معنیدار نیست .این یافته ،بیانگر نبود ریشة واحد تکی در سری
قیمت گوشت مرغ است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که سری
زمانی قیمت گوشت مرغ ریشة واحد دورهای ندارد و ایستاست .به
اینترتیب ،نیازی به ایستاسازی آن نیست و مدل اولیه که با
سطح دادهها برآورد شد ،همچنان معتبر است .درنهایت ،مقادیر
آیندة قیمت سهماهة گوشت مرغ برای سالهای  1391و 1392
در کشور با استفاده از الگوی باال پیشبینی شد که نتایج آن در
جدول  4مشاهده میشود.

جدول  .4پیشبینی فصلی قیمت آتی گوشت مرغ کشور برای سالهای  1391و ( 1392واحد :ریال)
سال /فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

1391
1392

33،911
35،555

33،571
34،479

30،534
30،635

38،389
42،485

برای مقایسة روند مقادیر قیمت پیشبینیشده با روند قیمت
واقعی ،شکل  2ترسیم شده است .قسمت خط پررنگ منحنی،
روند قیمتهای سهماهانة گوشت مرغ را در سالهای  1377تا
 1390و قسمت خطچین منحنی ،روند قیمتهای پیشبینیشده
برای سالهای  1391و  1392را نشان میدهد .براساس این
نمودار میتوان نتیجه گرفت که روند قیمت پیشبینیشده برای
این دو سال ،با روند قیمت واقعی سالهای قبل همخوانی دارد که
این امر ،خوبی برازش مدل را نشان میدهد.
مطابق نتایج آزمون ریشة واحد  HEGYجدول  1مشخص
است سریهای مربوط به قیمت گوشت گاو و گوسفند دارای
ریشة واحد فصلی نیست؛ بنابراین ،برای پیشبینی مقادیر آیندة
1
مربوط به این دو متغیر ،از الگوی  ARIMAاستفاده شد.
براساس نتایج آزمون  ،HEGYسری قیمت گوشت گاو و
گوسفند ،با استفاده از فیلتر تفاضلگیری مرتبة اول )(d 1
ایستاسازی شد .سپس مطابق نمودارهای  SACFو  PACFاین
دو سری قیمت ،در الگوی اولیة  ،ARIMAدرجههای متغیرهای
 .1شایان ذکر است که رفتار قیمتهای سهماهانة گوشت گاو و گوسفند با
استفاده از مدلهای  SARIMAو همچنین مدلهای  ARIMAبا وقفههای فصلی
بررسی شد که مشخص شد از لحاظ اقتصادسنجی ،مدل معتبری نیست .این امر
با نتایج آزمون ریشة واحد  HEGYمبنی بر نبود مؤلفة فصلی ،همخوانی دارد.

توضیحی و میانگین متحرک تعیین شد .درنهایت ،مطابق
رهیافت باکس -جنیکنز با استفاده از آزمونهای کنترل
تشخیصی و حداقل خطای پیشبینی ،مدل )ARIMA (1,1,2
برای قیمت گوشت گاو و مدل ) ARIMA (2,1,2برای قیمت
گوشت گوسفند مناسب تشخیص داده شد .نتایج برآورد
مدلهای  ARIMAبرای این دو متغیر در جدول  5ارائه میشود.
مطابق این جدول ،سطح معنیداری آمارة باکس -پیرس در
وقفههای مختلف [) ]Q(pبیانگر نبود خودهمبستگی سریالی در
اجزای اخالل معادله در سطح  5درصد است.
مطابق نتایج جدول  ،5رفتار قیمت گوشت گاو متأثر از
قیمت سال گذشته است و قیمت گوشت گوسفند ،از
قیمتهای سال گذشته و دو سال قبل تبعیت میکند.
براساس نتایج این جدول ،پیشبینی مقادیر آیندة قیمت
گوشت گاو و گوسفند برای سالهای  1391و  1392در
جدول  6ارائه میشود .با استفاده از مقادیر پیشبینیشدة
قیمت گوشت گاو و گوسفند در سالهای  1391و  1392و
همچنین دادههای واقعی گذشتة این سریهای قیمت برای
سالهای  1377تا  ،1390نمودار تغییرات این قیمتها برای
گوشت گاو گوسفند بهترتیب در شکلهای  3و  4ترسیم
میشود.
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شکل  .2قیمت سهماهانۀ واقعی و پیشبینیشدة گوشت مرغ در کشور 1392:4 -1377:1
جدول  .5برآورد ضرایب الگوی  ARIMAبرای قیمت گوشت گاو و گوسفند
سری قیمت

متغیر

ضرایب

آمارة z

احتمال

گوشت گاو:

عرض از مبدأ

2181
0/95
-0/46

1/21
5/18
-1/74

0/227
***0/001
**0/082

)MA(2

-0/35

-2/51

***0/012

عرض از مبدأ

2306
1/29
-0/57
-1/45
0/99

2/64
13/57
-5/61
-11/70
6/04

**0/008
***0/001
***0/001
***0/001
***0/001

)AR(1

)MA(1

Q 1  28 / 77 0 / 47 

Q  4  8 / 420 / 07 
گوشت گوسفند:

)AR(1
)AR(2

Q 1  35 / 96 0 / 17 

)MA(1

Q  4  8 / 400 / 84

)MA(2

جدول  .6پیشبینی قیمت فصلی گوشت گاو و گوسفند برای سالهای  1391و ( 1392واحد :ریال)

گوشت گاو
گوشت گوسفند

سال /فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

1391
1392
1391
1392

128،743
140،165
145،216
151،435

132،163
142،309
144،715
154،735

135،529
144،960
145،871
157،851

138،180
147،745
148،304
160،635

۹۲/۴

۹۲/۱

۹۱/۲

۹۰/۳

۸۹/۴

۸۹/۱

۸۸/۲

۸۷/۳

۸۶/۴

۸۶/۱

۸۵/۲

۸۴/۳

۸۳/۴

۸۳/۱

۸۲/۲

۸۱/۳

۸۰/۴

۸۰/۱

۷۹/۲

۷۸/۳

۷۷/۴

۷۷/۱

زمان
شکل  .3میانگین قیمت واقعی و پیشبینیشدة گوشت گاو در سالهای 1392 -1377

(ریال)

180000
160000
140000
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80000
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0
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160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
92/4

92/1

91/2

90/3

89/4

89/1

88/2

87/3

86/4

86/1

85/2
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زمان
شکل  .4میانگین قیمت واقعی و پیشبینیشدة گوشت گوسفند در سالهای 1392 -1377

نتیجهگیری
پیشبینی نقش مهمی در اعمال سیاستهای مناسب در اقتصاد
دارد .پیشبینیهای اقتصادی موجب میشود مسیر حرکت آینده
روشنتر شود و مسئوالن اقدامات مؤثرتری را برای آینده انجام
دهند .یکی از مراحل مهم پیشبینی متغیرهای سری زمانی،
الگوسازی صحیح رفتار این سریهاست .مطالعة حاضر نشان داد
که هریک از سریهای قیمت فصلی گوشت مرغ ،گاو و گوسفند،
رفتار و بهتبع آن الگوی پیشبینی اقتصادسنجی متفاوتی دارند.
در این مطالعه ،برای پیشبینی فصلی قیمتهای آیندة گوشت
مرغ در کشور ،الگوی خودتوضیح دورهای از مرتبة یک در
مقایسه با الگوهای پایة رگرسیونی و  ،SARIMAالگوی مناسبی
تشخیص داده شد .براساس نتایج مطالعه و با توجه به روند
تغییرات قیمتهای سهماهانة پیشبینیشدة قیمت گوشت مرغ،
انتظار میرود نوسانهای قیمت سهماهانة گوشت مرغ در
سالهای آینده بیشتر از سالهای گذشته باشد .این مسئله به
افزایش ریسک تولید و بهتبع آن خطر درآمد تولیدکنندگان
گوشت مرغ در کشور منجر میشود .بهطور طبیعی ،این نوسانات
بر رفاه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأثیر میگذارد؛ بنابراین،
توصیه میشود سیاستگذاران تدابیری را برای مدیریت بازار و
عرضة گوشت مرغ در کشور فراهم کنند .با توجه به اینکه
سریهای مربوط به قیمت گوشت گاو و گوسفند دارای مؤلفة
فصلی نیستند ،مدل  ARIMAبهترین الگو برای پیشبینی این
دو متغیر شناخته شد .براساس قیمتهای فصلی پیشبینیشدة

قیمت گوشت قرمز ،انتظار میرود که نوسانهای قیمت
سهماهانة گوشت گاو و گوسفند در سالهای آینده ،کمتر از
سالهای گذشته باشد .همچنین ،رفتار قیمت گوشت گاو ،متأثر
از قیمت سال گذشته است و قیمت گوشت گوسفند نیز از
قیمتهای سال گذشته و دو سال قبل آن تبعیت میکند .با
توجه به ماهیت این الگو ،بهرهگیری از آن در بخشهای اجرایی
دولت و بخش خصوصی بهخوبی امکانپذیر است .از اینرو ،با
استفاده از این الگو میتوان قیمت گوشت گاو و گوسفند را در
سال آینده پیشبینی کرد و براساس این اطالعات قیمتی،
برنامهریزی بهتری برای مدیریت بازار این گوشتها داشت .این
امر تا حدودی موجب ثبات قیمتی و در نوع خود موجب افزایش
رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میشود .همچنین ،با توجه
به اینکه رفتار فصلی ،یکی از واقعیتهای شکلگیری قیمت انواع
گوشت بهویژه قیمت گوشت مرغ است ،توصیه میشود در
بخشهای اجرا از جمله معاونت امور دام یا شرکت پشتیبانی امور
دام ،برای تنظیم بازار از الگوی تدوینشده در این مطالعه بهره
گرفته شود تا با استفاده از قیمتهای پیشبینیشدة آتی ،امکان
مدیریت بهتر بازار انواع گوشت برای نهادهای یادشده مقدور
شود .همچنین ،با توجه به مزایای مدل خودتوضیحی دورهای ،در
بیان بهتر رفتار متغیرهای فصلی برخوردار از رفتار دورهای،
پیشنهاد میشود از آن در مطالعاتی استفاده شود که متغیرهای
مورد بررسی رفتار فصلی دورهای دارند.
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