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چکیده
زیرا در بسیاري از موارد، دسترسی به اطالعات . حث اقتصادي، از اهمیت باالیی برخوردار استبررسی شرایط مرکب سازي کاالهاي کشاورزي در مبا

بر این اساس و با توجه بـه اهمیـت   . کندها در مدل، مشکالتی نظیر همخطی بروز میپذیر نبوده و یا با بررسی تفکیکی آني کاالها امکانتفکیک شده
سازي تعمیم یافتـه  با استفاده از روش مرکبهاي سبزیجات، حبوبات و فرآوردهانواع سبزيمیوه و خشکبار،سازيمساله در مطالعه حاضر، شرایط مرکب

)GCCT3 (هاي بانک مرکزي به صورت ماهانه بـراي دوره زمـانی   اطالعات مورد نیازجهت انجام مطالعه حاضر از آمارنامه. مورد بررسی قرار گرفته است
، GCCTبا توجه بـه بـرآورده شـدن شـرایط آزمـون      دهد که در گروه میوه و خشکبار،نتایج نشان می. آوري شده استعو براي کل کشور جم91-1383

توان به صورت سه گروه مرکب در نظر گرفته و عالوه بر این سه گـروه فـوق را   را میخشکبارو جالیزيهايمیوه،درختیهايمیوهکاالهاي سه گروه 
هـاي سـبزي ، ايبوتـه هـاي سـبزي ، برگـی هايسبزيهاي همچنین گروه. تجمیع کردخشکبارومیوهوه مرکب با نام گروه توان به صورت یک گرمی

هـاي فـرآورده و تـازه هـاي سـبزي توان درقالب چهار گروه مرکب در نظرگرفته و همچنین چهار گروه فوق به عالوه دو گـروه  و حبوبات را میايریشه
تـوان مطالعـات   بنـابراین مـی  . هاي سبزیجات با هـم ترکیـب نمـود   ، حبوبات و فرآوردهقالب یک گروه مرکب با نام انواع سبزيتوان درجات را میسبزی

ها، نتایج قابل اتکا و معتبر خواهد بندي انجام گرفته توسط بانک مرکزي ایران انجام داد و درصورت استفاده از این شاخصاقتصادي را با استقاده از گروه
.بود

مرکب سازي تعمیم یافته، میوه و خشکبار، سبزیجات، حبوبات:واژه هاي کلیدي

123مقدمه

هـاي سـبزي از   ، حبوبـات و فـرآورده  ، انواع سبزيمیوه و خشکبار
و ارزش غذایی جمله سبدهاي کاالیی هستند که به سبب سهم باالي 

ت بخـش  مواد مغـذي مـورد نیـاز خانوارهـا و همچنـین صـادرا      تامین 
اي نزد خانوارها و همچنین سیاسـت گـذاران   کشاورزي از اهمیت ویژه

بخش کشـاورزي برخـوردار بـوده و تقاضـا بـراي ایـن کاالهـا بـراي         
لـذا  . گیـرد کاربردهاي مختلف مصرفی توسط اکثر خانوارها صورت می

بررسی شرایط و عوامل موثر بر میزان تقاضاي ایـن کاالهـا در کشـور    
از ارائه راهکارهاي الزم براي کنترل بـازار و یـا سـایر    ستواند زمینهمی

اما هنگامی کـه بحـث تقاضـاي    . فاکتورهاي موثر بر مصرف آنها باشد

تهران، دانشگاهه کشاورزي،دانشکدکشاورزي،اقتصادگروهدانشجوي دکتراي -1
ایران
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3- Generalized Composite Commodity Theorem

آید، موضـوع  اي از خانوارها در سطح کالن کشور به میان میمجموعه
هـاي  در بررسـی . کنـد سازي گروه کاالها اهمیت زیادي پیدا میمرکب

خـورد کـه در   ن، موارد بسیاري به چشم میاقتصادي رفتار تولیدکنندگا
برآورد یک تابع تولید و یا یک تابع هزینه، متغیر مقدار تولید به صورت 

اي از چند محصول به جاي یک محصول حاصل جمع مقادیر مجموعه
لذا به علت وجود مشکالتی از قبیـل عـدم   ).21(شود خاص تعریف می

هاي سـنگین جمـع   زینهدسترسی به اطالعات تفکیک شده هر کاال، ه
هــا، وجــود مشــاهدات گمشــده، بــروز مشــکل همخطــی و  آوري داده

بنـدي و اسـتفاده از کاالهـاي    محدودیت درجه آزادي، ناگزیر به گـروه 
بنـدي بطـور صـحیح و    ولی مهم این است که گروه. باشیممی4مرکب

بنـدي نادرسـت، بـه شـکل     سازگاري صورت گرفته باشد؛ چرا که گروه
در سیستم تقاضا ظـاهر شـده و بـر مقـدار پارامترهـا و      خطاي تصریح

هاي بـرآورد شـده و نیـز آزمـون فرضـیات توابـع تقاضـا تـاثیر         کشش
کننـدگان و  گذارد که نتیجه آن ارائه تصویر نادرست از رفتار مصرفمی

4- Aggregated Goods
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در این راستا و با توجه به ). 6(ها است گذاريایجاد انحراف در سیاست
طرف و کـاربرد  ورد صحیح توابع تقاضا از یکبندي در برآاهمیت گروه

وري و آن در مسائل مهمی از قبیل انتظارات، تغییرات تکنیکـی، بهـره  
هـا از طـرف دیگـر، لــزوم    هــا و سـتاده هـاي قیمتـی نهـاده   حساسـیت 

بنـدي  در انجام گـروه ). 19(شود بندي صحیح کاالها احساس میگروه
ـ  شـرایطی کـه تحـت آن    ه مسائل مهمی را باید در نظر گرفت، از جمل

نظـر  کننده کاالها را به عنـوان یـک گـروه یـا یـک جمـع در      مصرف
گیرد، قیمتی که باید براي آن گروه یا جمـع در نظـر گرفتـه شـود،     می

کننده مخارج خـود را چگونـه بـه کاالهـاي درون گـروه      اینکه مصرف
کـاال  sهاي درآمدي و قیمتـی بـراي   اختصاص دهد و چطور واکنش

انـد کـاال بـرآورد شـده   nها بـراي  برآورد شود، در حالیکه این واکنش
بنـدي گـروه براي مطالعـه  اولیههاي این سواالت انگیزهبا طرح.)16(

بنـدي توسـط هـیکس و    اولین اقـدام بـراي گـروه   .یافتشکل کاالها 
ارائـه تئـوري کـاالي    انجام شد که نتیجه آن 1946تیف در سال لئون

در تئوري تولید توسـط  2پذیرينظریه تفکیکدر ادامه نیز . بود1مرکب
و همچنـین روش  ) 20(و در تئوري مصرف توسط سانو ) 15(تیف لئون

GCCT بر این اساس تاکنون مطالعـات  .ارائه گردید) 16(توسط لوبل
می سال. سازي انواع کاالها صورت گرفته استمختلفی در مورد مرکب

سازي محصوالت عمده ، در مطالعه خود شرایط مرکب)21(راد و کیانی
هاي نتایج نشان داد که فرآورده. زراعی ایران را مورد بررسی قرار دادند

هـاي غـالت،   توان در گـروه کشاورزي، بجز ذرت، سویا و خربزه را می
بنـدي  هاي روغنی، محصوالت جالیزي و سبزیجات دستهحبوبات، دانه

هـاي اقتصـادي   دام را به صورت یک کاالي مرکـب در بررسـی  و هرک
، در مطالعه خود نشـان دادنـد کـه بـراي     )9(ایلز و اونوور. منظور نمود

توان گوشت مرغ و خـوك را در  آل، میتخمین تابع تقاضاي تقریبا ایده
، در بررسـی خـود در مـورد    )1(اش و همکاران.یک گروه بررسی کرد

هاي مختلف نشان دادند که با استفاده در وزنسازي انواع ماهی مرکب
آال با اوزان مختلـف  قزلتوان انواع مختلف ماهیمیGCCTاز روش 

جینگــوآ و . را در یــک گــروه مــاهی مــورد آزمــون و بررســی قــرار داد
، شرایط جمع GCCTدر مطالعه خود با استفاده از روش ) 12(اویستین 

نتایج حاصل از . ررسی قرار دادندسازي انواع ماهی را در فرانسه مورد ب
سازي تعمـیم یافتـه   روش مرکباین مطالعه نشان داد که با استفاده از 

هاي یخ زده، تـازه و دودي در یـگ گـروه رد    امکان جمع سازي ماهی
هاي کنسرو شده شـرایط جمـع سـازي را بـرآورده     گردد، اما ماهینمی

. گیرندجاي نمیننموده و لذا در گروه فوق به عنوان کاالي مرکب 
با توجه به مباحث مطرح شده هدف اصلی مطالعه حاضـر بررسـی   

ــع ــرایط جم ــکبار، ش ــوه و خش ــذیري می ــبزيپ ــواع س ــات و ان ، حبوب
بر این اساس فروض اصلی ایـن مطالعـه   . باشدمیهاي سبزيفرآورده

1 Composite Commodity Theory
2 Separability

) 1نمـودار (به این صورت مطرح است کـه در گـروه میـوه و خشـکبار    
را خشـکبار و جـالیزي هـاي میوه،درختیهايوهمیکاالهاي سه گروه 

توان به عنوان سه گروه مرکب در نظر گرفت و سـپس سـه گـروه    می
در نظـر  خشـکبار ومیوهفوق را به عنوان یک گروه مرکب با نام گروه 

هـاي  ، حبوبـات و فـرآورده  همچنین براي گـروه انـواع سـبزي   . گرفت
هايسبزي، برگیهايزيسبهاي نیز کاالهاي گروه) 2نمودار(سبزي

توان به عنوان چهار گروه و حبوبات را میايریشههايسبزي، ايبوته
مرکب تحت عناوین فوق در نظر گرفت و سپس چهار گروه فـوق بـه   

را به عنوان سبزيانواعهايفرآوردهو تازههايسبزيعالوه دو گروه 
هاي سـبزي در  ه، حبوبات و فرآوردیک گروه مرکب با نام انواع سبزي

در ادامه جهت رسیدن به اهـداف مطالعـه حاضـر شـرایط     . نظر گرفت
، جمع پذیري در گروه میوه و خشکبار و همچنین گـروه انـواع سـبزي   

بر اساس فروض فوق مورد بررسـی قـرار   هاي سبزيحبوب و فرآورده
.می گیرد

هامواد و روش
ــب    ــرایط مرک ــی ش ــراي بررس ــه    ب ــه نظری ــا، س ــازي کااله س

سـازي تعمـیم یافتـه    و مرکـب ) CCT(سـازي  پذیري، مرکـب فکیکت
)GCCT (در روش . گیـرد مورد استفاده قرار میCCT    کـه اولـین بـار

ارائـه شـد، ارتبـاط میـان قیمـت      ) 15(و لئونتیـف  ) 14(توسط هیکس 
کاالهایی که امکان قرار داشتن در یـک گـروه را دارنـد، بـا توجـه بـه       

گیرنـد  مطلوبیت مورد بررسی قرار میسازگاري با شرایط حداکثرسازي 
هـاي نسـبی کـه    الزمه تئوري هیکس آن است که سـري قیمـت  ). 1(

بصورت نسبت قیمت هر کاال به شاخص قیمتی گروه مربوطه تعریـف  
اگر چه قیمت کاالها در طول زمان . شود، در طول زمان ثابت بماندمی

تلزم تمایل به همبسته شدن دارند ولی برقـراري تئـوري هـیکس مسـ    
چیزي . ها استحرکت کامالً همزمان و همبستگی از درجه یک قیمت

بـراي  CCTمدل .شودکه در دنیاي واقعی برقرار نبوده و عمدتاً رد می
):7(گردد دو کاال به صورت زیر معرفی می

)1(202101 PPPP tttt   and
در روابط باال، 

tP1   قیمت کـاالي اول در سـالt ،10P   قیمـت کـاالي
اول در ســال پایــه، 

tP2قیمــت کــاالي دوم در ســالt 20وP قیمــت
CCTبا توجه به ایـن رابطـه، در روش   . کاالي دوم در سال پایه است

ها در آنتوان در یک گروه قرار داد که قیمتدو کاال را در صورتی می
این رابطه بـراي تعـداد زیـادي از    . زمان به یک نسبت تغییر کندطول 

tها بر اساس سال پایه و بـا نسـبت   کاالها، تا زمانی که همه قیمت
اي از شاخص قیمت گروه است، تغییر کنـد، قابـل اسـتفاده    که نماینده

.باشدمی
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)بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: ماخذ(میوه و خشکباربندي کاالهاي مصرفی در گروه گروه- 1نمودار
Figure 1- Classification of consumer Commodities in fruits and Dried fruit (Source: Central Bank of the Islamic Republic of

Iran)

. همان: ماخذ.هاي سبزيه، حبوبات و فرآوردبندي کاالهاي مصرفی در گروه انواع سبزيگروه- 2نمودار
Figure 2- Classification of consumer Commodities, in vegetables, legumes and vegetable processing group (Source:

same above)

در واقع در این روش، براي این که چند کاال در یـک گـروه قـرار    
ایـن کاالهـا در   ي بگیرند، باید روند افزایش و یا کـاهش قیمـت همـه   

ممکـن  شرایط بسیار سخت و تا حـدودي غیـر  . طول زمان ثابت باشد
یعنـی همبسـتگی کامـل و از    (CCT)تئوري کاالي مرکـب هـیکس   

بندي کاالها بسـیار  استفاده از این روش را در گروه،هادرجه یک قیمت
هـا داراي نوسـانات زیـادي    در واقع زمانی که قیمـت .سازدمحدود می
استفاده از ضریب باشند و با 

t    امکان وجود یـک تغییـرات نسـبی و ،
توان در مورد مرکب سازي آنهـا نظـر داد   ها نباشد، نمیثابت در قیمت

نیز محـدودیتهاي شـدیدي را بـر    1پذیرياز سوي دیگر تفکیک).16(

1- Separability

کند کـه تسـت آنهـا اغلـب مشـکل      کننده اعمال میترجیحات مصرف
تیف پذیري در تئوري تولید توسط لئوننظریه تفکیک. )18و 17(است 

تالش دیگري بـراي ارائـه   ) 20(و در تئوري مصرف توسط سانو ) 16(
پـذیري  تفکیـک . بنـدي سـازگار کاالهـا بـود    هشرایط الزم جهت گـرو 

کنندگان بـوده  کاالهاي مصرفی در واقع بیانگر الگوي مصرفی مصرف
لـذا  . کننـده اسـت  مطلوبیت مصـرف که این امر خود ناشی از نوع تابع 

باشد کـه  پذیري کاالها، برآورد توابع تقاضایی میالزمه بررسی تفکیک
پـذیري  شـرایط تفکیـک  . شامل تعداد زیادي از کاالهاي مصرفی است

داللت بـر آن دارد کـه نرخهـاي نهـایی جانشـینی بـین هـر جفـت از         
هـا در  کاالهاي یک گروه، مستقل از مقـدار معـین مصـرف سـایر کاال    
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. هاي دیگر باشدگروه
.نوع آزمون مورد استفاده براي بررسی ارتباط قیمتی در حالتهاي مختلف ایستایی و ناایستایی متغیرها-1جدول 

Table 1- The type of stationary test used to evaluate the relationship between prices in different states

ن همبستگینوع آزمون براي تعیی
Type of test for determination of correlation

Resultنتایج 
Rowردیف

iRi
Stationary1ایستاStationaryایستاCorrelationهمبستگی

Nonstationary2نا ایستاNonstationaryنا ایستاCointegrationهمجمعی

Stationary3ایستاUndeterminedغیرقابل تعیینCorrelationهمبستگی

Undetermined4غیرقابل تعیینStationaryایستاCorrelationهمبستگی

Nonstationary5نا ایستاUndeterminedغیرقابل تعیینCointegrationهمجمعی 

Undetermined6غیرقابل تعیینNonstationaryنا ایستاCointegrationهمجمعی 

Undetermined7غیرقابل تعیینUndeterminedغیرقابل تعیینBothهمبستگی و  همجمعی 

Stationary8ایستاNonstationaryنا ایستاNoneهیچ کدام

Nonstationary9نا ایستاStationaryایستاNoneهیچ کدام

:Source)7(دیویس و همکاران : ماخذ Davis et al (7)

کننـده  این نظریه نیز محدودیتهاي شدیدي را بر ترجیحات مصرف
بندي بر اساس دو شرایط الزم جهت صدور مجوز گروه. کنداعمال می

تئوري فوق بسیار محدود کننـده بـوده و در دنیـاي واقـع تحقـق ایـن       
سـازي  رکـب در ادامه مطالعات، لوبل روش م. شروط بسیار دشوار است

در صـورتی کـه فـرض    . را معرفی نمـود ) GCCT(تعمیم یافته کاالها 
گروه mکاالي کشاورزي هستیم و قصدداریم آنها را در nکنیم داراي 

بندي کنیم، همچنین اگر قیمـت هـر یـک از ایـن کاالهـا را بـه       دسته
iکه در آن iPصورت  = 1,2,...,nین شاخص قیمت گروه و همچن

نشان داده شود و روابط زیر نیز برقـرار باشـند   IPمورد نظر به صورت
)16:(
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لگــاریتم IRشــاخص قیمـت نسـبی و   iکـه در ایـن روابـط،    

توان ایـن کاالهـا را در   ت گروه است، آنگاه در صورتی میشاخص قیم
یک گروه قرار داد، که شاخص قیمت نسبی کاالها از شـاخص قیمـت   

تئوري لوبـل نسـبت بـه تئـوري هـیکس شـرایط       . گروه مستقل باشد
بندي کاالها در نظر گرفتـه و بـر خـالف نظریـه     تري جهت گروهآسان

ختار تکنولـوژي مصـرف   پذیري، هیچ گونه محدودیتی بـر سـا  تفکیک
اما باید در نظر داشت کـه هـر سـه روش، شـرایط     ). 2(کند اعمال نمی

بـراي بررسـی شـرایط    ). 7(باشـند  بندي میکافی و نه الزم براي گروه
توان بـا اسـتفاده از شـرایط    استقالل یا عدم استقالل این دو متغیر، می

)1(جـدول  ي دیـویس و همکـاران، از   ایستایی آنها و براساس مطالعـه 
.استفاده نمود

بـراي  GCCTبا توجه به مطالب عنوان شده و در چارچوب روش 
دستیابی به اهداف مطالعه حاضر و آغاز بررسی وجـود یـا عـدم وجـود     

بندي اولیه از گروه میوه و خشکبارسازي مرکب، ابتدا گروهامکان جمع
ق بـا  مطـاب هـاي سـبزي  ، حبوبات و فـرآورده و  همچنین انواع سبزي

بندي اولیـه مطـابق بـا    این گروه. صورت گرفته است) 2(و ) 1(نمودار 
بانک مرکزي جمهوري اسـالمی  ) CPC(بندي کاالهاي مصرفیگروه

.باشدایران می
بندي اولیه کاالها، براي آغـاز بررسـی وجـود یـا عـدم      بعد از گروه

هـاي نسـبی   وجود رابطه میان شاخص قیمت گروه و شـاخص قیمـت  
همان گونه که بیان شد باید از آزمون ریشـه  ) 3(و ) 2(رابطه مطابق با 

هاي لذا در اکثر مطالعاتی که تاکنون بر روي سري. واحد استفاده گردد
1هاي ریشه واحد دیکی فـولر تعمـیم یافتـه   زمانی انجام شده از آزمون

)ADF (2پرون-و فیلیپس)PP (هـا  اما این آزمـون . استفاده شده است
تواند مورد استفاده قـرار گیرنـد کـه تنهـا بحـث پایـایی       یتنها زمانی م

ها مطرح بوده و لـذا بحـث ناپایـایی فصـلی مطـرح      غیرفصلی در داده
هایی که به صـورت فصـلی هسـتند صـحیح     این فرض در داده. نباشد
ها و به خصوص براي بخـش کشـاورزي   باشد چرا که در این دادهنمی

بـر ایـن اسـاس در    ). 3(گردد ه میها مشاهدناپایایی فصلی نیز در داده
پایـایی  مطالعه حاضر عالوه بر آزمون پایایی غیرفصلی امکان وجـود نـا  

در رهیافـت  . مورد بررسی قرار گرفته استHEGYفصلی نیز با آزمون
HEGY بــراي آزمــون ریشــه واحــد ســري زمــانی ماهیانــه، الگــویی

صـلی و  هـاي واحـد ف  گردد، که ریشهنحوي ایجاد میخودتوضیحی به

1- Augmented Dickey Fuller
2- Philips-Perron
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الگـوي  . بلندمدت توسط ضرایب رگرسـیون ایـن الگـو معرفـی شـوند     
)خودتوضیحی مذکور داراي فرم کلی  ) t tA L y    بـوده، کـه در آن

tو 1نوفه سفیدA(L)فرآینـد  . باشدعملگر وقفه از درجه دوازده می
A(L)اي اي چندجملـه هـ فوق در صورتی پایا است که تمـامی ریشـه  

براي آزمون ریشه واحـد الگـوي فـوق،    . خارج از دایره واحد قرار گیرند
. مورد استفاده قـرار خواهـد گرفـت   A(L) = 1-L12اي بسط چندجمله

هاي واحـد بـا اسـتفاده از    زمانی ماهیانه براي تعیین ریشهتجزیه سري
): 11(گیرد رابطه زیر صورت می

)4(
2 2 2

12

2 2

(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )

(1 3 )(1 3 )

L L L L L L L
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هاي واحد غیرفصلی و فصلی ماهیانه به ترتیـب از  براین اساس، ریشه
:چپ به راست به قرار زیر است

)5(1 1 1 1
1, , ( 3 ), ( 3 ), (1 3), (1 3)

2 2 2 2
i i i i i       

،  ،6 ،3 ،9 ،8 ،4هايهاي فوق به ترتیب مربوط به چرخهریشه
ـ    11و 1، 5، 7، 10، 2 هـا بـه ترتیـب    ی آندر هـر سـال بـوده و فراوان

ــارت از  /، ، 0عبـ 2،2 / 3 ،/ 3 ،5 / 6 ،
/ 6 3(است .(

کیل هـاي ماهیانـه، تشـ   به منظور انجام آزمـون ریشـه واحـد داده   
هـاي واحـد   آزمون فرضیه باید بر مبناي بررسی وجود هر یک از ریشه

در ایـن  . ها، صورت گیـرد بدون توجه به وجود یا عدم وجود سایر ریشه
هـاي خطـی از سـري زمـانی     تبـدیل 2راستا، با استفاده از تقریب تیلـور 

ماهیانه مورد بررسی ایجاد شده که امکان آزمون وجود هر ریشه واحـد  
آوردهـا فـراهم مـی   توجه به وجود یا عدم وجـود سـایر ریشـه   را بدون

)11.(
در مباحث مربوط به متغیرهاي ناپایـا یـا نامانـا مفهـوم     ) 8(گرنجر 

انباشـتگی  طبق تعریف وي، هـم . همگرایی یا همجمعی را مطرح نمود
همگراییاز درجهکهاستهمگرااز متغیرهايخطیبه معنی ترکیب

ایـن ضرایببردار. باشندبرخورداراولیهانیبه سري زمنسبتکمتري
رامتغیرهـایی انباشـتگی و ترکیب خطی را بردار همگرایی یا بردار هم

-انباشته میها یافت، همگرا یا همآنبینتوانمیراکه چنین برداري
مفهوم اقتصادي همگرایی نیز به این صورت مطرح است که دو . نامند

-س مبانی نظري با هم ارتبـاط داده مـی  یا چند سري زمانی که بر اسا
مدت را شکل دهند، ممکـن اسـت خـود    شوند تا یک رابطه تعادلی بلند

، اما در طول زمـان یکـدیگر را   )ناپایا باشند(داراي روند تصادفی باشند 
مـدت  هـا در بلنـد  اي که تفاضـل بـین آن  به خوبی دنبال کنند، به گونه

ي تعـادلی بـین   اي همگرایی، رابطههدر آزمون). 10(باشد ) پایا(باثبات 
گر آن است که اگرچه امکان دارد دو سري داراي روند یا دو متغیر بیان

1- White Noise
2- Taylor Approximation

بنابراین، اخـتالف  . کنندتغییرات فصلی باشند، اما با یکدیگر حرکت می
در ضـمن بایـد توجـه    . ها چنین روندهاي فصلی را ارائه نخواهد دادآن

غیرهـا وجـود داشـته باشـد،     داشت زمانی که رابطه همجمعـی بـین مت  
. تخمین پارامترهاي تعادلی بلندمدت سازگار و به شدت کارا خواهد بود

باشـند، یعنـی نسـبت بـه     ها فراسـازگار مـی  عالوه بر این، این تخمین
-شـان مـی  تر به مقدار واقعیسریعOLSهاي حاصل از روش تخمین
). 4(رسند 
تـوان از هانه مـی هاي مابررسی همگرایی فصلی در دادهمنظوره ب
استفاده ) 6(به صورت رابطه )SECM(3یفصليخطاحیتصحيالگو

).5(نمود 
)6(12

( )

1
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mرابطـه فـوق  در m   مـاتریس)n×rm (کـه باشـد مــیrm،مرتبــه

هـاي سريبلندمدترفتارمورددراطالعاتیواستبرآورديماتریس
:همچنین. دهدمیارائه) m)m=1,…, 12فراوانیدرزمانی

)7(

ماهانههايدادهبرايفصلیغیروفصلیهايریشه،zm)7(رابطه در
در ظـر  ) 8(رابطـه  صورترا بهx(m)توان بر این اساس می. باشندمی

: گرفت

)8(

ایـن گـرفتن نظـر دربـا SECM،xt(m)در،j=1, 2در رابطه فـوق 
موهـومی  وواقعـی متغیرهـاي توسـط توانـد میm=3,...,12کهنکته
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3- Seasonal Error Correction Model
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)9(

) 10(رابطـه بـه صـورت  خطـا تصحیحبا توجه به فرآیند فوق، الگوي
: بودخواهد

)10(

را در) 11(رابطـه تبدیالتتوانمی)10(رابطه شدنترسادهمنظوربه
:گرفتنظر

)11(

خطــاتصــحیحرفتن تبــدیالت فــوق الگــويبــا در نظــر گــبنــابراین
)SECM (رابطهبه صورت)شودمیبازنویسی) 12:

)12(

بـراي . اسـت مشـکل فـوق ايجملـه چندهمگراییرابطهتفسیر
) 13(1شـومبرگ وجوهانسـون مطالعـه درکهآنچهطبقمنظورهمین
0Iفـرض بـا تـوان میشده،بیان 0وI  کـه دادنشـان

قسـمت لـذا وبـود خواهدزیرجملهعبارتشاملخطاتصحیحالگوي
زیـر رابطهوشدهحذف) کروشهداخلقسمت(باالرابطهايجملهچند

: استايجملهتکعبارتیککهشد،خواهدآنجایگزین

)13(

1- Johansen & Schaumburg

هـر ازايبـه عـه مطالایندرگردید،بیاننیزترپیشکههمانگونه
بـراي ) 5(دارنـه توسـط شـده ارائهبحرانیحدودازاستفادهبافراوانی

ارائـه بلندمـدت ارتباطـات بررسـی وهمگرایینتایجماهانه،هايداده
.شودمی

با تبیین الگوهاي مورد اسـتفاده در مطالعـه حاضـر، کلیـه مراحـل      
هـاي نـرم   بسـته ها و برآورد مدل با اسـتفاده از  مربوط به انجام آزمون

الزم به ذکر اسـت  . انجام گرفته استR3.1.1و 8Eviewsافزاري
اطالعات مورد نیاز جهت انجام مطالعه حاضر شامل اطالعـات مربـوط   

انـواع  به شاخص قیمت کلیه کاالهاي زیر مجموعه میـوه و خشـکبار،  
-آمارنامهاطالعات فوق از . هاي سبزي است، حبوبات و فرآوردهسبزي

هاي بانک مرکزي و مرکز آمار ایـران بـه صـورت ماهانـه بـراي دوره      
. آوري شده استجمع1383-91زمانی 

نتایج و بحث
با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت قبل و با توجه به نمـودار  

، قیمت تمام کاالهاي مـورد  GCCT، جهت استفاده از روش )2(و ) 1(
هـاي تحـت بررسـی تقسـیم و     یا گروهبررسی بر شاخص قیمت گروه 

تعریف شده، تـا  iوRI، شاخص )3(و ) 2(سپس با استفاده از رابطه 
هـاي مختلـف مـورد    با استفاده از آن شرایط جمع سـازي بـراي گـروه   

در ادامه شرایط جمـع سـازي مرکـب بـا اسـتفاده از      . بررسی قرار گیرد
و همچنـین گـروه   ) 1نمـودار  (خشکبار در گروه میوه و GCCTروش 
بـا توجـه بـه    ) 2نمـودار  (سـبزي هـاي فـرآورده وحبوب،سبزيانواع

. هاي مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته استفرضیه

گروه میوه و خشکبار
براي بررسی شرایط جمع سازي در گروه میوه و خشکبار دو فرض 

:زیر مطرح شده است
و جـالیزي هـاي میـوه ،درختـی هـاي میوهسه گروه )فرض اول

توان به عنوان سه گروه مرکب تحت عناوین مـذکور در  را میخشکبار
.نظر گرفت

و جـالیزي هـاي میـوه ،درختـی هايمیوهسه گروه )فرض دوم
ومیـوه توان به عنوان یک گروه مرکـب بـا نـام گـروه     را میخشکبار
.در نظر گرفتخشکبار

) 1(هاي نمـودار  تفاده از کاالها و گروهدر ادامه این دو فرض با اس
. ،  مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است)3(و ) 2(با استفاده از روابط 

سازي ابتدا پایـایی و یـا ناپایـایی دو متغیـر     براي بررسی شرایط مرکب
i وIR بـه ایـن   جهـت دسترسـی  . مورد بررسی قرار گرفته اسـت

هاي مورد استفاده در مطالعـه حاضـر   هدف با توجه به آن که کلیه داده
اند، لذا آزمون پایایی براي کلیه متغیرها هـم بـه   به صورت ماهانه بوده

انجـام  ) PP(و هم بـه صـورت غیـر فصـلی     ) HEGY(صورت فصلی 
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نتایج حاصل از آزمون پایائی را جهـت بررسـی   ) 1(جدول . گرفته است
دهد که شـاخص قیمـت سـه    نتایج نشان می. دهدشان میفرض اول ن

هـاي جـالیزي  میـوه ، )R1(هاي درختیمیوهگروه تحت بررسی شامل 
)R2 ( خشکبارو)R3(       هم به صـورت فصـلی و هـم بـه صـورت غیـر

بنـابراین  . گردنـد گیـري ایسـتا مـی   فصلی ناپایا و لذا با یکبـار تفاضـل  
مـع از درجـه یـک    قیمـت هرسـه گـروه همج   توان گفت شـاخص می
همچنین نتایج حاصل از آزمون پایایی بـراي کاالهـاي سـه    . باشندمی

کلیـه کاالهـاي   . دهـد گروه تحت بررسی نیز نتایج جالبی را نشان مـی 
از نظر غیر فصلی پایا ولی از نظر فصـلی ناپایـا   هاي جالیزيمیوهگروه 

ز نظـر  اخشـکبار اما در نقطه مقابل آن کلیه کاالهاي گـروه  . باشندمی
گـر آن  این نتایج بیان. باشندفصلی پایا ولی از نظر غیر فصلی ناپایا می

هـاي جـالیزي نوسـانات قیمتـی فصـلی مشـاهده       است که براي میوه
هـاي بخصـوص سـال    گردد و یا به عبارت دیگـر در برخـی از مـاه   می

باشد در حـالی  هاي سال میماهقیمت این محصوالت متفاوت از دیگر
. گـردد اي براي کاالهاي گروه خشکبار مشـاهده نمـی  هکه چنین نتیج

نیـز ترکیبـی از ناپایـایی    هـاي درختـی  میوههمچنین نتایج براي گروه 
.دهدفصلی و غیر فصلی را نشان می

در ادامه جهت بررسی امکـان جمـع سـازي کاالهـاي سـه گـروه       
، تحت عنوان سه گـروه  خشکبارو جالیزيهايمیوه،درختیهايمیوه

اسـتفاده شـده   ) 1(و همچنـین جـدول   ) 2(وق از نتایج جدول مرکب ف
.است

نتـایج  . ارائه شـده اسـت  ) 3(تایج حاصل از بررسی فوق در جدول 
هـاي جـالیزي   میـوه دهد که شاخص قیمت گـروه  نشان می) 3(جدول 

)R2 ( خشکبارو)R3 ( کلیه کاالهـایی  شاخص قیمت نسبی و همچنین
.باشندهمجمع از درجه یک میاندکه در این دو گروه قرار گرفته

هاو کاالهاي موجود در این گروهخشکبارو جالیزيهايمیوه،درختیهايمیوهبراي گروه آزمون پایائی-2جدول
Table 2- Stationary test for tree fruits, cucurbit fruits and nuts and Commodities in this group

ها و کاالهاگروه
Groups and goods

Degree of Stationaryدرجه پایائی 

PPآزمون 

PP test

HEGYآزمون 

HEGY test
R1(Tree(هاي درختی میوه fruits I(1) I(1)

1ρ(Apple(سیب درختی I(0) I(1)

2ρ(Pear(گالبی I(1) I(0)

3ρ(Peach(هلــو I(0) I(1)

4ρ(Sour cherry and Cherry(آلبالو و گیالس I(0) I(0)

5ρ(Pmegranate(انار I(1) I(1)

6ρ(Grape(انگــور I(0) I(1)

7ρ(Date(خـرما I(0) I(0)

8ρ(Banana(مــوز I(1) I(1)

9ρ(Kiwi(کیوي I(1) I(1)

10ρ(Orange(پرتقال I(1) I(1)

11ρ(Tangerine(نارنگی I(0) I(1)

12ρ(sweet lemon(لیمو شیرین I(1) I(0)

13ρ(Lemon sour(و ترشلیم I(1) I(1)

R2(Cucurbit(هاي جالیزي میوه fruits I(1) I(1)

1ρ(Melon(خربزه I(0) I(1)

2ρ(Watermelon(هندوانه I(0) I(1)

3ρ(Cantaloupe(طالبی و گرمک I(0) I(1)

R3(Dried fruit(خشکبار  I(1) I(1)

1ρ(Raisins(کشمش I(1) I(0)

2ρ(Barberry(زرشک I(1) I(0)

3ρ(Dried lemons(لیمو عمانی I(1) I(0)

4ρ(Walnut(مغز گردو I(1) I(0)

5ρ(Pistachios(پسته I(1) I(0)

6ρ(sunflower seed(تخمه آفتابگردان I(1) I(0)

:Sourceهاي تحقیقیافته: ماخذ Research Findings
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.هاو کاالهاي موجود در این گروهخشکبارو جالیزيهايمیوه،درختیهايمیوهآزمون استقالل براي گروه -3جدول
Table 3- Test of independence for tree fruits, cucurbit and Dried fruits and Commodities in this group.

Groupsهاگروه

Test of independenceآزمون استقالل

GCCTنوع آزمون	 	
kind of Test

یغیرفصلی همجمع
Non Seasonal

cointegration

فصلیهمجمعی 
Seasonal

cointegration

R1(Tree(هاي درختی میوه fruits Acceptقبول

1ρ (Apple(سیب درختی Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

2ρ (Pear(گالبی Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

3ρ(Peach(هلــو Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

4ρ(Sour cherry and(آلبالو و گیالس

Cherry

آزمون نیاز نیست
Not test needed

 -  - Acceptقبول

5ρ(Pmegranate(انار Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

6ρ (Grape(انگــور Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد Rejectرد  Acceptقبول

7ρ(Date(خـرما
آزمون نیاز نیست

Not test needed
 -  - Acceptقبول

8ρ (Banana(مــوز Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

9ρ (Kiwi(کیوي Cointegrationیهم انباشتگ Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

10ρ (Orange(پرتقال Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

11ρ (Tangerine(نارنگی Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

12ρ(sweet lemon(لیمو شیرین Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectد ر Acceptقبول

13ρ(Lemon sour(لیمو ترش Cointegrationهم انباشتگی Acceptقبول  Rejectرد  Rejectرد

R2(Cucurbit(هاي جالیزي میوه

fruits
1ρ(Melon(خربزه Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

2ρ(Watermelon(هندوانه Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

3ρ(Cantaloupe(طالبی و گرمک Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

R3 (Dried fruit(خشکبار 

1ρ(Raisins(کشمش Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

2ρ(Barberry(زرشک Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

3ρ(Dried lemons(لیمو عمانی Cointegrationهم انباشتگی  Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول 

4ρ(Walnut(مغز گردو Cointegrationهم انباشتگی  Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

5ρ(Pistachios(پسته Cointegrationهم انباشتگی  Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

6ρ(sunflower seed(تخمه آفتابگردان Cointegrationهم انباشتگی  Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

:Sourceهاي تحقیق     یافته: ماخذ Research Findings

شـاخص قیمـت دو   و غیرفصلی میان1لذا رابطه همجمعی فصلی

بـا رونـد ومبـدأ ازعرضبهینه،وقفهتعدادابتدابررسی همجمعی فصلیجهت-1
دلیـل بـه راسـتا ایـن در. گـردد باید مشـخص ) VAR(توضیحخودالگويبرازش
توجـه باوفصلیرفتاریکازتبعیتوماهانههايریشهوجودوهادادهبودنماهیانه

الگـوي می گیـرد، انجامفصلیهايریشهازیکهردرهمگراییآزموناین کهبه

کاالهاي داخـل دو گـروه فـوق    شاخص قیمت نسبی گروه و همچنین 

VARریشهازکیهردربهینهوقفهنهایتدروبراوردفصلیریشههربراينیز-
و آزمون همگرایی فصـلی صـورت   تعیین) SBC(شوآرتز بیزین با توجه به معیار ها

.پذیرفته است
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مورد بررسی قرار گرفته، که با توجه بـه آن کـه ایـن رابطـه بلندمـدت      
تائید نشده است لذا فرضیه امکان جمع سازي کلیه کاالهـاي فـوق در   

. رد نگردیــده اســتخشــکبارو هــاي جــالیزي میــوهدو گــروه مرکــب 
و ) R1(هــاي درختــی میــوهشــاخص قیمــت گــروههمچنـین بررســی  

گر آن است کـه  کاالهاي این گروه بیانشاخص قیمت نسبی همچنین 
خــرما و همچنـین  آلبـالو و گـیالس  دو کـاالي  شاخص قیمت نسبی 

همجمع از درجه صفر ولی شاخص قیمت گروه همجمع از درجه یـک  
را درگـروه  باشد لذا نیازي به آزمون استقالل نبوده و ایـن دو کـاال  می

همچنین با توجـه  . توان به عنوان کاالي مرکب در نظر گرفتفوق می
به آن که شاخص قیمت نسبی سایر کاالهـاي ایـن گـروه همجمـع از     

باشند لذا رابطه همجمعی میان شـاخص قیمـت گـروه و    درجه یک می
شاخص قیمت نسبی کاالهاي داخل گروه هم از نظر فصـلی و هـم از   

بررسی قرار گرفته، که بـا توجـه بـه آن کـه ایـن      نظر غیرفصلی مورد 
رابطه بلندمدت تائید نشده اسـت، فرضـیه امکـان جمـع سـازي کلیـه       

.تائید شده استهاي درختیمیوهکاالهاي فوق در گروه مرکب 

سازي سـه گـروه   امکان جمعخشکبارومیوهفرضیه دوم در گروه 
وان یک گـروه  تحت عنخشکبارو جالیزيهايمیوه،درختیهايمیوه

جهت بررسی این موضـوع  . باشدمیخشکبارومیوهمرکب با نام گروه 
) 4(همانند قبل ابتدا آزمون پایایی انجام گرفته که نتایج آن در جـدول  

دهـد کـه شـاخص قیمـت     نتایج جدول فوق نشان می. ارائه شده است
هم به صورت فصلی و هم به صورت غیـر  ) R1(خشکبارومیوهگروه 

بنـابراین  . گـردد گیـري پایـا مـی   ی ناپایا بوده و لذا با یکبار تفاضلفصل
. باشـد توان گفـت شـاخص مربوطـه همجمـع از درجـه یـک مـی       می

هـاي درختـی   میـوه هـاي  همچنین بررسی شاخص قیمت نسبی گـروه 
)1ρ( ،هاي جالیزي میوه)2ρ ( خشکبار و)3ρ (دهد که هـر  نیز نشان می

. باشـند ایا ولی از نظر غیرفصلی پایا میسه متغیر فوق از نظر فصلی ناپ
هـاي  توان بدین صورت تفسیر نمود کـه شـاخص  ناپایایی فصلی را می
هـاي  هاي به خصوص سال، متفاوت از دیگـر مـاه  فوق در برخی از ماه

. باشندسال می

خشکبارو يجالیزهايمیوه،درختیهايمیوهبراي گروه میوه و خشکبار و سه گروه آزمون پایائی-4جدول
Table 4-Stationary test for Fruit and Dried fruit and three groups of tree fruits, cucurbit fruits and nuts

Groupsها گروه

Degree ofدرجه پایائی  Stationary

PPآزمون 

PP test

HEGYآزمون 

HEGY test
R(Fruit and Dried fruit(میوه و خشکبار I(1) I(1)

1ρ(Tree fruits(هاي درختی میوه I(0) I(1)

2ρ(Cucurbit(هاي جالیزي میوه fruits I(0) I(1)

3ρ(Dried fruit(خشکبار  I(0) I(1)

:Sourceهاي تحقیقیافته: ماخذ Research Findings

خشکبارهاي جالیزي وآزمون استقالل براي میوه هاي درختی، میوه-5جدول
Table 5- Independent test for Fruit tree, Cucurbit and Dried fruits

Groupsهاگروه

Independent testآزمون استقالل
GCCTنوع آزمون

type of Test

همجمعی غیرفصلی
Non Seasonal cointegration

همجمعی فصلی
Seasonal cointegration

)R(میوه و خشکبار
Fruit and Dried fruit

)1ρ(هاي درختی میوه
Tree fruits

Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

)2ρ(هاي جالیزي میوه
Cucurbit fruits

Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

)3ρ(خشکبار 
Dried fruit

Cointegrationهم انباشتگی Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

:Sourceهاي تحقیقیافته: ماخذ Research Findings

،درختـی هـاي میـوه سازي کاالهاي سه گروه در ادامه امکان جمع
خشـکبار ومیوهتحت عنوان گروه مرکب خشکبارو جالیزيهايمیوه

نتایج حاصل از بررسی فـوق در جـدول   . مورد بررسی قرار گرفته است
با توجه به آن کـه شـاخص قیمـت گـروه میـوه و      . رائه شده استا) 5(
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سـه گـروه کـاالیی    شـاخص قیمـت نسـبی    و همچنـین  ) R(خشکبار
) 3ρ(خشــکبار و ) 2ρ(هــاي جــالیزي میــوه، )1ρ(هــاي درختــی میــوه

باشند، لـذا رابطـه همجمعـی میـان شـاخص      همجمع از درجه یک می
سه گـروه  نسبی شاخص قیمت و همچنین گروه میوه و خشکبارقیمت 

مورد بررسی قرار گرفته، که به صورت فصلی و غیرفصلی کاالیی فوق 
با توجه به آن که این رابطه بلندمدت تائیـد نشـده اسـت لـذا فرضـیه      

هاي فـوق در یـک گـروه مرکـب تحـت      امکان جمع سازي کلیه گروه
.توان رد نمودرا نمیمیوه و خشکبارعنوان گروه

هاي سبزي ات و فرآورده، حبوبگروه انواع سبزي
، حبوبـات و  جهت بررسی شرایط جمع سازي در گروه انواع سبزي

: هاي سبزي نیز دو فرض زیر مطرح شده استفرآورده
هـاي سـبزي ، برگـی هـاي سبزيهاي کاالهاي گروه)فرض اول

توان به عنوان چهار گروه را میحبوباتوايریشههايسبزي، ايبوته
.ن فوق در نظر گرفتمرکب تحت عناوی

، ايبوتـه هـاي سـبزي ، برگـی هايسبزيهاي گروه)فرض دوم
و تـازه هـاي سـبزي ، حبوبات به عـالوه دو گـروه   ايریشههايسبزي

توان به عنوان یک گروه مرکب بـا نـام   را میسبزيانواعهايفرآورده
.هاي سبزي در نظر گرفتانواع سبزي، حبوبات و فرآورده

) 2(هاي نمـودار  دو فرض با استفاده از کاالها و گروهدر ادامه این
هماننـد  . ، مورد بررسی و آزمـون قـرار گرفتـه اسـت    )3(و ) 2(و روابط 

گروه میوه و خشکبار، براي بررسی شرایط مرکب سـازي، ایسـتایی دو   
نتـایج  ) 6(ول جـد . مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت   IRو iمتغیر 

. دهدحاصل از آزمون پایائی فوق را براي بررسی فرض اول نشان می

و حبوبات براي گروه انواع سبزيآزمون پایائی-6جدول
Table 6-Stationary test for a variety of vegetables and Cereals

Groupsهاگروه

Degree ofدرجه پایائی Stationary

PPآزمون 

PP test

HEGYآزمون 

HEGY test
R1(Fresh vegtable(تازههايسبزي

R2(Leafy Vegetables(برگیهايسبزي I(1) I(1)

1ρ(Lettuce(کاهــو I(0) I(1)

2ρ(vegtable potage(آشسبزي I(0) I(1)

3ρ(Stew vegtable(خورشسبزي I(0) I(0)

4ρ(Edible vegetables(خوردنسبزي I(0) I(1)

R3(Shrub vegetables(ايبوتههايسبزي I(0) I(1)

1ρ(Cucumber(خیار I(0) I(1)

2ρ(Eggplant(بادنجان I(0) I(1)

3ρ (Zucchini(سبزکدو I(0) I(1)

4ρ(Tomato(فرنگیگوجه I(0) I(1)

5ρ(Green bean(سبزلوبیا I(0) I(1)

R4(root vegetables(ايریشههايسبزي I(0) I(1)

1ρ(Potato(زمینیسیب I(1) I(1)

2ρ(Onion(پیاز I(1) I(1)

3ρ(Carrot(هویج I(0) I(1)

R5 (Cereal(حبـــوب I(1) I(0)

1ρ(Pea(نخود I(1) I(0)

2ρ(split peas(لپه I(1) I(0)

3ρ(Pinto bean(چیتیلوبیا I(1) I(0)

4ρ (Red Bean(قرمزلوبیا I(1) I(0)

5ρ(Lentil(عدس I(1) I(0)

R6(Products related to vegetables(سبزيانواعهايفرآورده

:Sourceهاي تحقیق    یافته: ماخذ Research Findings
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برگیهايسبزيهاي گروهدهد که شاخص قیمت نتایج نشان می
)R2( ،ايبوتههايسبزي)R3( ،ايریشـه هـاي سبزي)R4 (  و حبوبـات
)R5 (     به صورت فصلی و یا به صورت غیر فصلی ناپایـا بـوده و لـذا بـا

همچنین نتـایج حاصـل از آزمـون    . گردندگیري ایستا مییکبار تفاضل
) R2(برگـی هـاي سبزيدر گروه ) 3ρ(خورشسبزيپایایی به غیر از 

االهــاي درون باشــد، بـراي سـایر ک  کـه همجمـع از درجــه صـفر مـی    
تحت بررسی، ناپایایی و همجمع از درجه یک بودن شاخص هاي گروه

هـاي کـاالیی را از نظـر فصـلی و     قیمت نسبی کاالهـاي درون گـروه  
.نمایدغیرفصلی تائید می

هـاي سـبزي هاي جهت بررسی امکان جمع سازي کاالهاي گروه
تحـت  حبوبـات وايریشـه هـاي سـبزي ، ايبوتـه هـاي سبزي، برگی

و ) 6(عناوین فوق الذکر همانند گروه میوه و خشکبار از نتـایج جـدول   
نتایج حاصل از بررسی فوق در . استفاده شده است) 1(همچنین جدول 

بـراي  ) R2(برگـی هـاي سـبزي در گـروه  . ارائه شده اسـت ) 7(جدول 
، با توجه به آن که شاخص قیمت گروه همجمع از )3ρ(خورشسبزي

ت نسبی کاالي مورد نظـر همجمـع از درجـه    درجه یک و شاخص قیم
لذا نیازي به آزمـون اسـتقالل نبـوده و ایـن کـاال را در      صفر می باشد 
بـراي  . توان به عنوان یک کاالي مرکب در نظر گرفـت گروه فوق می

هـاي  سایر کاالهاي گروه فوق و همچنین کاالهـاي موجـود در گـروه   
هـا  ص قیمت گروهمختلف، با توجه به همجمع از درجه یک بودن شاخ

هاي مختلف، همجمعی میـان شـاخص   و کاالهاي قرار گرفته در گروه
ها به صـورت  قیمت گروه و شاخص قیمت نسبی کاالهاي درون گروه

فصلی و غیرفصلی مورد بررسی قرار گرفته، و با توجه بـه آن کـه ایـن    
رابطه بلندمدت تائید نشده است لذا فرضیه امکان جمع سازي و مرکب 

، برگـی هـاي سـبزي هـاي  گـروه ودن کلیه کاالهاي فوق در فرض نم
تـوان تائیـد   حبوبـات را مـی  وايریشههايسبزي، ايبوتههايسبزي

.نمود
، برگـی هـاي سـبزي هـاي  فرضیه دوم امکان جمـع سـازي گـروه   

، حبوبــات و  دو گــروه ايریشــههــايســبزي، ايبوتــههــايســبزي
تحـت عنـوان یـک گـروه     سبزيانواعهايفرآوردهو تازههايسبزي

. باشدهاي سبزي می، حبوبات و فرآوردهمرکب با نام گروه انواع سبزي
جهت بررسی این موضوع همانند قبل ابتدا آزمون پایایی انجام گرفتـه  

نتـایج جـدول فـوق نشـان     . ارائه شده است) 8(که نتایج آن در جدول 
رده هاي سبزي ، حبوبات و فرآوانواع سبزيدهد که شاخص قیمت می

)R (        هم به صورت فصلی و غیر فصـلی پایـا نبـوده ولـی بـا یـک بـار
تـوان گفـت شـاخص مربوطـه     بنابراین مـی . گرددگیري پایا میتفاضل

همچنین شاخص قیمـت نسـبی گـروه    . باشدهمجمع از درجه یک می
از نظر فصلی و یا از نظر غیرفصلی پایا، ) 6ρ(سبزيانواعهايفرآورده

هـاي سـبزي ، )1ρ(تازههايسبزيهاي یمت نسبی گروهاما شاخص ق
و ) 4ρ(ايریشـه هـاي سـبزي ، )3ρ(ايبوتـه هـاي سبزي، )2ρ(برگی

همگی از نظر فصـلی و یـا از نظـر غیرفصـلی ناپایـا      ) 5ρ(ات حبـــوب
.باشندمی

،تـازه هـاي سـبزي هاي در ادامه امکان جمع سازي کاالهاي گروه
، حبوبـات و  ايریشههايسبزي، ايبوتهيهاسبزي، برگیهايسبزي

، تحت عنوان گروه مرکب گروه انواع سـبزي سبزيانواعهايفرآورده
نتـایج  . هاي سبزي مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت     حبوب و فرآورده

شـاخص قیمـت   . ارائه شده اسـت ) 9(حاصل از بررسی فوق در جدول 
و همچنـین  )R(، حبوبـات و فـرآورده هـاي سـبزي     گروه انواع سبزي

، )1ρ(تــازههــايســبزيهــاي کــاالیی شــاخص قیمــت نســبی گــروه
ايریشـه هايسبزي، )3ρ(ايبوتههايسبزي، )2ρ(برگیهايسبزي

)4ρ ( ات حبـــوبو)5ρ (  باشـند، لـذا رابطـه    همجمع از درجه یـک مـی
هاي ، حبوب و فرآوردهگروه انواع سبزيهمجمعی میان شاخص قیمت 

سه گروه کاالیی فوق به صورت فصـلی  قیمت نسبی شاخصبا سبزي 
و غیرفصلی مورد بررسی قرار گرفته، که با توجه به آن که ایـن رابطـه   

هاي بلندمدت تائید نشده است لذا فرضیه امکان جمع سازي کلیه گروه
، حبوبـات و  انـواع سـبزي  فوق در یک گروه مرکب تحت عنوان گروه

همچنـین بـراي بررسـی ارتبـاط     .تائید شده اسـت هاي سبزي فرآورده
هاي سـبزي  ، حبوبات و فرآوردهشاخص قیمت گروه انواع سبزيمیان 

)R ( سـبزي انـواع هـاي فرآوردهو شاخص قیمت نسبی گروه)6ρ (  بـا
توجه به آن که اولی همجمع از درجه یک و دومـی همجمـع از درجـه    

گـروه  باشـد و  باشـد لـذا نیـازي بـه آزمـون اسـتقالل نمـی       صفر مـی 
توان به عنوان یـک کـاالي مرکـب در    را میسبزيانواعهايرآوردهف

.نظر گرفت

گیري و پیشنهاداتنتیجه
بررســی شــرایط مرکــب ســازي کاالهــاي کشــاورزي در مباحــث 

-مـی لذا توجه به ایـن امـر   . اقتصادي، از اهمیت باالیی برخوردار است
معنادارتر هاي کالن اقتصادي را گذاريتواند شرایط الزم براي سیاست

، ها و خشـکبار و همچنـین انـواع سـبزي    با توجه به اهمیت میوه. سازد
هاي سبزي در سبد مصرفی خانوار ایرانی، در مطالعه حبوبات و فرآورده

سـازي تحـت فـروض مختلـف در گـروه میـوه و       حاضر شرایط مرکب
هـاي سـبزي   ، حبوبات و فرآوردهخشکبار و همچنین گروه انواع سبزي

نتـایج حاصـل از ایـن مطالعـه نشـان      . ی قرار گرفتـه اسـت  مورد بررس
دهد که با توجه به آزمون مرکب سازي تعمیم یافته در گـروه میـوه   می

و جـالیزي هـاي میـوه ،درختیهايمیوهکاالهاي سه گروه و خشکبار،
توان توان به عنوان سه گروه مرکب و در نهایت نیز  میرا میخشکبار

ومیـوه ان یـک گـروه مرکـب بـا نـام گـروه       سه گروه فوق را به عنـو 
. در نظر گرفتخشکبار
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و حبوبات هاي سبزي آزمون استقالل براي گروه-7جدول
Table 7- Independent test for groups of vegetables and Cereals

Groupsهاگروه

Independent testآزمون استقالل 

GCCTنوع آزمون	 	
kind of Test

غیرفصلیهمجمعی 
Non Seasonal

cointegration

همجمعی فصلی
Seasonal

cointegration

R1 (Fresh vegtable(تازههايسبزي

R2 (Leafy Vegetables(برگیهايسبزي

1ρ (Lettuce(کاهــو
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

)2ρ(آشسبزي اشتگی هم انب
Cointegration

Rejectرد  Rejectرد 
قبول 

Accept

)3ρ(خورشسبزي آزمون نیاز نیست
Not test needed

- -
قبول

Accept

)4ρ(خوردنسبزي هم انباشتگی 
Cointegration

Rejectرد  Rejectرد 
قبول 

Accept
R3(Shrub vegetables(ايبوتههايسبزي

1ρ(Cucumber(خیار
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

2ρ(Eggplant(بادنجان
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

3ρ (Zucchini(سبزکدو
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

4ρ(Tomato(فرنگیگوجه
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

5ρ(Green bean(سبزلوبیا
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

R4 (Root vegetables(ايریشههايسبزي

1ρ(Potato(زمینیسیب
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

2ρ(Onion(پیاز
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

3ρ(Carrot(هویج
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول 
Accept

R5 (Cereal(حبـــوب

1ρ(Pea(نخود
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

2ρ(split peas(لپه
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

3ρ(Pinto bean(چیتیلوبیا
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

4ρ (Red Bean(قرمزلوبیا
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول 
Accept

5ρ(Lentil(عدس
هم انباشتگی 

Cointegration
Rejectرد  Rejectرد 

قبول
Accept

R6(Products(سبزيانواعهايفرآورده

related to vegetables
:Sourceهاي تحقیقیافته: ماخذ Research Findings
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هاي سبزي، حبوبات و فرآوردهبراي گروه انواع سبزيآزمون پایائی-8جدول
Table 8- Stationary test for a variety of vegetables, Cereals and vegetable products

Groupsها گروه
Degree of Stationaryدرجه پایائی

PPآزمون 

PP test

PPآزمون 

PP test
)R(، حبوبات و فرآورده هاي سبزي انواع سبزي

Variety of vegetables, Cereals and vegetable products
I(1) I(1)

1ρ(Fresh vegtable(تازههايسبزي I(0) I(1)

2ρ(Leafy Vegetables(برگیهايسبزي I(0) I(1)

3ρ(Shrub vegetables(ايبوتههايسبزي I(0) I(1)

4ρ(Root vegetables(ايریشههايسبزي I(1) I(0)

5ρ(Cereal(حبـــوب I(1) I(1)

6ρ(Products related to vegetables(سبزيانواعهايفرآورده I(0) I(0)

:Sourceهاي تحقیق   یافته: ماخذ Research Findings

هاي سبزي، حبوبات و فرآوردهآزمون استقالل براي گروه انواع سبزي-9جدول
Table 9- Test of independence for a variety of vegetables groups, Cereals and vegetable products

Groupsها گروه
Independent testآزمون استقالل 

GCCTنوع آزمون
type of Test

	نوع آزمون 	
kind of Test

	نوع آزمون 	
kind of Test

هاي ، حبوب و فرآوردهانواع سبزي
)R(سبزي

Variety of vegetables, Cereals
and vegetable products

1ρ (Fresh vegtable(تازههايسبزي Cointegrationهم انباشتگی  Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

2ρ(Leafy(برگیهايسبزي

Vegetables
Cointegrationهم انباشتگی  Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

3ρ (Shrub(ايبوتههايسبزي

vegetables
Cointegrationهم انباشتگی  Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

4ρ(Root(ايریشههايسبزي

vegetables
Cointegrationهم انباشتگی  Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

5ρ (Cereal(حبـــوب Cointegrationهم انباشتگی  Rejectرد  Rejectرد  Acceptقبول

6ρ (Products(سبزيانواعهايفرآورده

related to vegetables

آزمون نیاز نیست
Not test needed

- - Acceptقبول

:Sourceهاي تحقیق      یافته: ماخذ Research Findings

ــبزي    ــواع س ــروه ان ــایج در گ ــی نت ــین بررس ــات و همچن ، حبوب
هـاي  گـر آن اسـت کـه کاالهـاي گـروه     هاي سبزي نیز بیـان فرآورده
حبوبـات وايریشـه هايسبزي، ايبوتههايسبزي، برگیهايسبزي
تـوان  مـی توان به عنوان چهـار گـروه مرکـب و در نهایـت نیـز     را می
هـاي فـرآورده و  تـازه هايسبزيبه عالوه دو گروه هاي فوق را گروه
، حبوبـات و  به عنوان یک گروه مرکب با نام انواع سـبزي سبزيانواع

.هاي سبزي در نظر گرفتفرآورده
هـاي قیمـت موجـود در    ضر از شاخصاز آنجایی که در مطالعه حا

انـواع  سازي میوه و خشکبار،بانک مرکزي براي بررسی شرایط مرکب
هاي سبزي استفاده شده اسـت، نتـایج ایـن    ، حبوبات و فرآوردهسبزي

توان مطالعات اقتصـادي را بـا اسـتقاده از    دهد که میمطالعه نشان می
داد و در صـورت  بندي انجام گرفته توسط بانـک مرکـزي انجـام   گروه

بـا  از سوي دیگر . تواند واقعی باشدها، نتایج میاستفاده از این شاخص
میـوه  براي تقاضاي کلیتوجه به نتایج به دست آمده، برآورد یک تابع 

، حبوبـات و  بـراي انـواع سـبزي   تقاضـاي کلـی  تابع و خشکبار و یک 
وارد ، از این لحاظ که اشکال جمـع سـازي بـر آن    هاي سبزيفرآورده

تقاضا براي همچنین، تدوین و برآورد توابع . باشدنیست، مورد تایید می
خشـکبار و جالیزيهايمیوه،درختیهايمیوههاي هر یک از زیرگروه

، ايبوتـه هـاي سـبزي ، برگـی هـاي سـبزي در گروه میوه و خشکبار و 
جات در گروه سبزیهايفرآوردهو تازههايسبزي، ايریشههايسبزي
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.نیز ممکن استجداگانهانفـرادي و  بـه صـورت   هـاي سـبزي  ، حبوبات و فـرآورده اع سبزيانو
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