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های ناخالص داخلی بخشسازی رفتار فصلی تولید الگو 

 با تأکید بر بخش کشاورزی اقتصاد ایران
 1الفی خدیجه، اسماعیل پیش بهار، زادهمحمد قهرمان

  31/33/3131 تاریخ پذیرش:                                                                               13/31/3131 تاریخ دریافت:

 چكیده
های اقتصادی شامل کشاورزی، خدمات و صنعت الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی بخش مطالعهاین هدف از 

های کارگیری دادهه و با ب ،(SI( و انباشته فصلی )PARای )و معدن، با استفاده از الگوهای خود توضیحی دوره
آمده، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رفتار منظم و نتایج به دست  بنابرباشد. می7631-98های فصلی سال

از آزمون  به دست آمدهتواند بسیار مؤثر باشد. نتایج برای بیان رفتار آن می PARای داشته و کاربرد الگوی دوره
بوده و صنعت و معدن وجود رفتار فصلی در بخش خدمات  گویای( 7881ریشه واحد فصلی هیلبرگ و همکاران )

ها، مدل انباشته فصلی برای الگوسازی رفتار تولید استفاده از فیلترهای مناسب و ایستا سازی داده که پس از
تولید ناخالص داخلی هر  ،. در ادامه با استفاده از الگوهای به دست آمدهشدبرآورد  هااین بخشناخالص داخلی 

های گوناگون تفاوت رفتار بخشبینی شد. به این ترتیب به دلیل ماهیت مسال آینده پیش سهبخش برای 
  .های آتی باید بیشتر توجه شودبررسی و ارزیابیالگوسازی رفتار آنها به صورت مستقل در به اقتصادی 

 JEL: C52, C51, C40بندی طبقه

ای، ریشه واحد فصلی، مدل انباشته فصلی، مدل تولید ناخالص داخلی، ریشه واحد دوره، ایرانهای کلیدی: واژه

 ای.وضیحی دورهخود ت

                                           
 کترا اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریزبه ترتیب دانشیاران و دانشجو د 1

Email: ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir 
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 مقدمه

گیرری گگرونگی عملدررد    اندازه برایهمتا (، به عنوان شاخصی بیGDP) 1تولید ناخالص داخلی

اقتصادی و اجتماعی  رفاهتواند بیانگر میزان بازار و رشد اقتصادی در یک کشور مطرح بوده و می

ماند، برا افرزایم میرزان    مؤثر بر رفاه ثابت باقی ب هایعامل دیگرکه  آن جامعه باشد. در صورتی

GDP   بره ایرن ترتیرب    (2222، 2)هاگرار   انتظار بر این است که میزان رفاه نیز افرزایم یابرد .

 . خواهد بوددر سیاستگذاری کشورها مطرح مهم  هایهدفی از به عنوان ید GDPافزایم 

 888،533( کشرور ایرران برا    2212المللری پرو) )  آمار منشر شده از سوی صرندو  برین   پایهبر 

، در حرالی کره از لظرا     گرفته استام جهان قرار 11میلیون دالر تولید ناخالص داخلی در رتبه 

ام جهان قرار دارد. با ایرن وعرعیت   88دالر( در رتبه  1،1،،میزان تولید ناخالص داخلی سرانه )

ی مناسرب ناتوان دریافت که کشور ما از لظا  میزان تولید ناخالص داخلی سررانه در وعرعیت   می

هرای کشرور مردنظر قررار     ذاریگتی به عنوان یک هدف مهرم در سیاسرت  و افزایم آن بایس بوده

 اسرت وعرعیت کنرونی    درستو مؤثر مستلزم شناخت  درستسیاستگذاری  در این راستاگیرد. 

تواند راهگشا باشد. ایرن امرر   رفتار متغیرهای اقتصادی می مناسبالگوسازی  که برای این منظور

-مناسب برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی را مشخص مری  هایروشی کارگیره بلزوم 

کارگیری الگوی نامناسب، نتایج به دست آمرده معتبرر نبروده و گمرراه     ه کند. گراکه درصور  ب

 به طور معمو)های مربوط به تولید ناخالص داخلی . با توجه به اینده دادهخواهند بودنیز کننده 

-زمرانی مری   سریهای ، لذا برای الگوسازی رفتار آن مد)شودنتشر میزمانی مسری به صور  

 توانند مدنظر قرار گیرند. 

بره طرور   مرترب شرده برر حسرب زمران )      هایمشاهدهای از زمانی به صور  مجموعه سرییک 

 هرای پرذیری های مؤثر بر رونرد تغییر شود. مؤلفه( تعریف مییدسانزمانی  هایفاصلهدر  معمو)

. ایرن گهرار دسرته شرامل رونرد،      کردبندی تقسیم جزءتوان به گهار مانی را میز سریگندین 

 (.2221، 5)کیرگگسرنر و والتررز   هسرتند های فصلی و اجزای اخرل)  های تجاری، گرخهگرخه

هرا مروثر باشرند،    زمانی کدام نوع از این مؤلفه دورهیک  هایپذیریتغییربسته به اینده در روند 

رفترار آنهرا متفراو  خواهرد      یالگوساز ینوع مد) مناسب برا نتیجه در و  ها داده یدتول یندفرآ

ناهنجرار در نظرر    یرا به عنروان عرامل   یزمان یسر یک یبود. اقتصاددانان در گذشته مؤلفه فصل

                                           
1 Gross Domestic Production 
2 Haggart 
3 Kirchgassner & Wolters 
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کره   ی. در حرال کردند می ها از داده یفصل یاز آغاز برآورد، اقدام به حذف اثرگذار یمگرفته و پ

 توجره  مرورد  هرا  رفترار داده  یرت از واقع یبه عنوان بخش یرهامتغ یفصل های ییرپذیریتغ مروزها

را  یاقتصراد  هرای  یرل تظل تواند یبه آن م توجهی یکه ب جایی تا است، گرفته قرار اقتصاددانان

 هرای  مرد)  هرا  داده یتبسته به ماه یبترت ین(. به ا،222و پنزر ،  یپودیسدگار نقص کند )تر

( PAR)  ای دوره یظیمد) خودتوعر  توان می آنها جمله از هک اند شده یمعرف اگونیگون یفصل

 هرای  برا هردف کراربرد مرد)     یبررس ینا یبترت ین( را نام برد. به اSI)  یو مد) انباشته فصل

 کشور انجام شده است. یاقتصاد های از بخم یبرخ یناخالص داخل یدتول یبرا یفصل

فصرلی   هایپذیریتغییرزمانی با  سریی الگوسازی متغیرها هابررسیهای اخیر برخی از در سا)

. شیروانی بسیار کم بوده استدر داخل کشور  هابررسیاین  شماراند که البته را مدنظر قرار داده

 یسرهام کشرورها   هرای  یمرت ق ای دوره یو هم انباشتگ ای دوره ی( انباشتگ2228و همداران  )

G-7 انباشرته   یرا  یفصرل  یموهروم  های مد) یرینشان داد که به کارگ یجکردند. نتا یرا بررس

 (2211) 1لری و هری   ای مناسب است.فصلی نامناسب بوده و برای این منظور مد) انباشته دوره

 آنران بینی قیمت نیروی الدتریسیته در سوئد پرداختند. برای ایرن منظرور   سازی و پیمبه مد)

( و VAR) 5اری(، خودتوعیظی بردPAR) ای(، خودتوعیظی دورهAR) 2خودتوعیظی هایمد)

با توجه به معیار میرانگین مربعرا  خطرای    بردند که به کار را ( SAR) ،خودتوعیظی ساختاری

 د.برگزیده شر ترین مد) به عنوان مناسب (PARای )مد) خودتوعیظی برداری دوره ،بینیپیم

 کشرور آلمران را برا اسرتفاده از    در فصلی بودن تولید ناخالص داخلری   دیدگاه (2212) 3زیمرمن

بررای ایرن منظرور    وی . کررد بررسی  1881 -21 -2212: 21ی زمانی های مربوط به دورهداده

های مختلرف ریشره   و به انجام آزمون دادهمد) فصلی قطعی و مد) فصلی احتمالی مدنظر قرار 

های ریشه واحرد بیرانگر فصرلی برودن     کارگیری آزمونه از ب به دست آمده. نتایج پرداختواحد 

قیمت گوشت مرغ،  تقویمی در نوسان هایاثرگذاری( 1583. کشاورز حداد )بودیر رفتار این متغ

بررسری   1538 -21 -،8: 22های ماهانه طی دوره گوشت قرمز و تخم مرغ را با استفاده از داده

. هسرتند ها، نشان داد که آنها در سطح ایستا . کاربرد آزمون ریشه واحد فصلی برای این دادهکرد

ها از روش خودتوعیظی میانگین متظرک معمولی اسرتفاده  بینی قیمتپیم برایبه این ترتیب 

                                           
1 Li & He 
2 Auto Regressive 
3 Vector Auto Regressive 
4 Structural Auto Regressive  
5 Zimmermann 
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بینی قیمت گوشت مرغ استان تهرران بره بررآورد    پیم برای( 1583زاده و سلمی ). قهرمانشد

های ریشره واحرد فصرلی و الگروی     آزمون پایهانباشته فصلی بر  و ایالگوهای خودتوعیظی دوره

 هرای تغییرپرذیری  نبرود ، بره دلیرل   به دست آمدهنتایج  بنابرند. فصلی پرداخت 1جندینز -باکس

ای مناسب نبوده و ای برای رفتار قیمت ماهانه گوشت مرغ، الگوی خودتوعیظی دورهمنظم دوره

فصرلی مرد)    یقیمت ماهانه گوشت مرغ از فرآینرد تصرادفی نرا ایسرتا     پیرویبه دلیل  سوییاز 

( رفترار فصرلی قیمرت مظصروال      1588مقدسری ) اکبرری و  باشرد.  انباشته فصلی مناسب مری 

مرورد   را فرنگی، لوبیا قرمز و لوبیرا گیتری در ایرران   زمینی، گوجهسیب شامل برگزیدهکشاورزی 

ایرن   فروشری خررده  کرارگیری اطلعرا  قیمرت   ه برا بر   آنانقرار دادند. برای این منظور  بررسی

انجام آزمون ریشه واحرد فصرلی   به  1583اسفند تا  1518مظصوال  برای دوره زمانی فروردین 

فرنگری و لوبیرا   زمینی، گوجره زمانی قیمت مظصوال  سیب هایسریها یافته بنابر. کردنداقدام 

ایرن ویگگری    بردون زمانی قیمت مظصرو) لوبیرا قرمرز     سریگیتی ریشه واحد فصلی دارند، اما 

ان آذربایجران  بینی قیمرت جوجره یدرروزه گوشرتی اسرت     ( به پیم1582زاده )قهرمان. باشدمی

( پرداخت. وی برای این منظور، به برآورد مرد)  1511-88های ماهانه )شرقی، با استفاده از داده

های ریشه واحد فصلی و مرد) خرود توعریظی میرانگین متظررک      آزمون پایهانباشته فصلی بر 

شرده و   مد) انباشته فصلی برتر شناخته 2RMSE. در نهایت با استفاده از معیار کردفصلی اقدام 

-82هرای  بینی قیمت ماهانه جوجه یک روزه گوشتی اسرتان بررای سرا)   با استفاده از آن پیم

 صور  گرفت. 1588

 بره ویرگه  صور  گرفته در زمینه رفتار فصرلی متغیرهرا و    هایشمار بررسیبودن  کمبا توجه به 

 بررای مناسرب   هرای کارگیری مد)ه ی بزمینه کردنپگوهم به دنبا) فراهم این ای، رفتار دوره

بینی تولیرد ناخرالص   الگوسازی و پیم این پگوهمباشد. لذا در رفتار فصلی متغیرها می ارزیابی

هرا  های اقتصادی کشور با توجه به رفتار فصلی آنها مدنظر قرار گرفرت. ایرن بخرم   داخلی بخم

. برا توجره بره ایندره     باشرند دما  و بخم صنعت و معدن مری شامل بخم کشاورزی، بخم خ

در صورتی کره  ، لذا نیستصور  فصلی متضمن فصلی بودن رفتار آن ه آوری یک نوع داده بگرد

های غیرر فصرلی   از روش الگوسازی رفتار آن برای توانیک متغیر رفتار فصلی نداشته باشد، می

  بهره برد.

                                           
1 Box - Jenkins 
2 Root Mean Square Errors 
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 روش تحقیق
 . اماشودمیزمانی استفاده  سری هایروشاز  به طور کلی زمانی سریالگوسازی رفتار یک  برای

زمرانی مرورد    سرری ماهیرت   بره  زمانی، با توجره  سری هایروشهر یک از  که داشتباید دقت 

تروان از  مؤلفره فصرلی باشرند مری    زمرانی کره دارای    هایسری. برای شوندبه کار گرفته  سیربر

 هرای بررسری بهرره گرفرت.    (SI) ( و انباشته فصلیPAR) ایهای فصلی خودتوعیظی دورهمد)

هرای  بررسری داده  آغراز  اند کره ( نشان داده1582) زادهقهرمان( و 1581) سلمیو  ادهزقهرمان

ای صور  گرفته و درصورتی کره مناسرب برودن آن    فصلی با استفاده از مد) خودتوعیظی دوره

در ای هرای خودتوعریظی دوره  شود. مرد) های فصلی دیگر مدنظر قرار داده میتأیید نشود مد)

بره صرور     فناوریهاو ا  ترجیظ مانندهای مؤثر اقتصادی روند که مؤلفهمی زمانی به کار ماهیت

 پارامترهرای هرا امدران تغییرر    فصلی تغییر پیدا کنند. برای نشان دادن رفتار فصرلی، ایرن مرد)   

  (.2223)کاسترو و ازبورن،  کنندمربوط به هر فصل در مد) خودتوعیظی را فراهم می

 5ر(، تریپرودیس و پنرز  1883) 2س(، فرانسر 1881) 1و فروترو  برخی از مظققران از جملره نراولز   

 پیرروی ای هرای زمرانی کرلن از رفترار دوره    سرری ای از اند که بخم عمرده ( نشان داده،222)

 شودهای سه ماهانه به صور  زیر تعریف میای برای دادهکنند. یک مد) خودتوعیظی دورهمی

 :(2211)لی و هی،  

(1)   tpttss spttss sttss stss st
yDyDTDDy 
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4
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...  

nt که در آن ,...,2,1 ،1)/4]+1-=[(ttT ،Nn 4 (Nشمار  ،)(4,3,2,1ساs ،tε  (اجزای اخل

تغییرر   4,3,2,1sکه ممدن است به ازای هر فصرل   اندبودهای دوره پارامترهای p,sλ و sμ ،sλو 

( نیرز  P, …, 2,p=1) p-ty دهنرد. ها را نشان مری نیز متغیرهای موهومی فصل ها s,tD .کنند

( Pوقفره )  شمار انتخابشود. برای دهند که در مد) وارد میهای متغیر وابسته را نشان میوقفه

-است که معیارهای اطلعاتی آکائیک و شوارتز از ایرن جملره   شدهاد معیارهای گوناگونی پیشنه

مربروط بره    هرای عریبتواند تا جایی ادامه پیدا کند که ها میاند. در روش دیگر کم کردن وقفه

وقفه مناسب  شمار انتخابفصو) از لظا  آماری مخالف صفر باشد. در  یهمهآخرین وقفه برای 

 بره ویرگه نبرود   نوفره سرفید برودن )    ویگگری ( tεجرزء اخرل) )  کره   کررد ای عمرل  باید به گونره 

                                           
1 Novales & Frutto 
2 Franses 
3 Tripodis & Penzer 
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. برررای ایررن منظررور (،222، 1)فرانسررس و پررا  کنرردای( خررود را حفرر  خودهمبسررتگی دوره

ای اجزای اخرل)  خودهمبستگی سریالی، واریانس ناهمسانی، نرما) بودن و خودهمبستگی دوره

 گیرد.مورد بررسی قرار می

ای، اجرزای  انجرام آزمرون خودهمبسرتگی دوره    بررای  (،،222فرانسس و پرا  ) رهیافت  پایهبر 

متغیرهای توعیظی این معادله به اعافه گهار متغیرر   یهمه( روی 1اخل) برآورد شده معادله )

 جدید به صور  1

4

1  tss s D
( برا  tε-1)متقابل وقفه او) اجزای اخل) هایاثرگذاریکه شامل ، 

. پس از برآورد این رگرسیون کمدی، فرعیه شودمیرگرس  ،بوده( sDمتغیرهای مجازی فصلی )

:0صفر 
43210
 H    ای از درجره او) سرنجم   خودهمبسرتگی دوره  نبرود مبنری برر

در ایرن آزمرون دارای    F. آمراره  کررد اسرتفاده   Fتوان از آزمرون  که برای این منظور می شودمی

وقفره   شمار Pو  هامشاهده شمار nکه در آن  بوده( n-p-4 ،4استاندارد با درجه آزادی  ) Fتوزیع 

ای در رفترار  دورها  تغییر، وجود PAR(P)وقفه مناسب مد)  انتخاب. پس از استبرآورد شده 

( ارائره شرده   LR) 2برای این منظور از آزمون نسبت درستنمایی. شودمیمتغیر مورد نظر آزمون 

( با فرر   1معادله ) در آغازشود. بدین شدل که ( استفاده می1883و فرانسس ) 5توسط بسویچ

 ا تغییر نبودو سپس فرعیه صفر مبنی بر  شدهبرآورد  OLSروش با  بودن اجزای اخل) نرما)

 شود:سنجیده می LRا استفاده از آزمون این خودتوعیظی بپارامترهای ای در دوره

(2)   
siH ,0

:     4,3,2,1s     Pi ,...,2,1      

(، ایرن  1883نظرر بسرویچ و فرانسرس )    بنابر. است 3Pبا درجه آزادی  2χع دارای توزی LRآماره 

های واحد فصلی یا غیر فصلی اسرت  یشهدارای ر ty سریتواند بدون توجه به اینده آیا آزمون می

برای سنجم این فرعریه عردم، دارای توزیرع اسرتاندارد     F صور  گیرد. همچنین آماره آزمون 

F(3p,n-(4+4p)) دار برودن آزمرون   . در صرور  معنری  استF   (مردPAR(P)  بررسری و   بررای

(. پرس از  1583زاده و سرلمی،  )قهرمران  خواهرد برود  مناسرب   tyی زمانی فصل سریبینی پیم

تروان بره   مناسب تشخیص داده شد، می سرینشان دادن رفتار یک  برایاولیه  PARاینده مد) 

صرورتی کره آزمرون بیرانگر     موردنظر اقدام نمود. در  سریای برای انجام آزمون ریشه واحد دوره

 ایرن انجرام   گگونگی .کردتوان پس از رفع آن به برآورد مد) مناسب اقدام وجود ریشه باشد می

 ( به تفصیل بیان شده است.1585و الفی )زاده قهرمان بررسیآزمون در 

                                           
1 Franses & Paap 
2 Likelihood Ratio 
3 Boswijk  
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هرای فصرلی را   مرد)  دیگرر توان ها تأیید نشود میای در دادهدوره ا تغییردر صورتی که وجود 

های فصلی الگوی انباشته فصلی مبتنی بر آزمون ریشه واحد فصلی مدنظر قرار داد. یدی از مد)

آزمون ریشره واحرد    باها بایستی ایستایی داده در آغازبرآورد این مد)  برای. به این ترتیب است

پیشنهاد  فصلیهای . روشی که برای انجام آزمون ریشه واحد فصلی برای دادهشودفصلی آزمون 

. این روش امدان آزمون ریشه واحرد غیرر   است( HEGY) 1ه است، روش هیلبرگ و همدارانشد

کند. در این روش ریشه واحدهای ه صور  همزمان فراهم میواحدهای فصلی را ب فصلی و ریشه

بره صرور  زیرر بره      4L-1ای تجزیه عملگر وقفه باتوانند ( میs=4زمانی سه ماهانه ) هایسری

 :(2228، 2)دپالو دست آیند

(5)  1-L4= (1+L)(1-L)( 1-L2) =(1+L)(1-L)( 1+i) (1-i)     

واحدها  ریشه سه ماهانه، زمانی هایسری مورد در ،شودلحظه میگونه که مهمان

که بیانگر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر یا بلندمد ،  i-و  i ، 1-، 1عبار  خواهند بود از 

 های)دو گرخه در یک سا)( و دو ریشه واحد مختلط نیز مربوط به فراوانی πفراوانی نیم ساالنه 

/2π 2/ وπ3  )((1582زاده، )رسولی بیرامی، دشتی و قهرمان خواهند بود)یک گرخه در هرسا .

 گیرد:زیر صور  می( ،)برآورد رابطه  بااین آزمون 

(،)  ϕ(L) y4,t  =Π1 y1,t-1+ Π2 y2,t-1+Π3 y3,t-2+Π4 y3,t-1+τt+εt                 

به صور  زیر تعریف  متغیرها دیگربوده و  1ای ای از عملگر وقفهملهیک گندج ϕ(L) که در آن

 :شوندمی

(3)  

y1,t=(1+L+L2+L3) yt 

y2,t=-(1-L+L2-L3) yt 

y5,t=(1-L2) yt 

y،,t=(1-L4) yt                                     

د بودن اجزای اخرل) مردنظر قررار گیرنرد     بایستی نوفه سفی ϕ(L)ها در وقفه تعدادای تعیین بر

( امدان آزمون ریشه واحردهای  3برآورد رابطه ) با. (1582زاده، )رسولی بیرامی، دشتی و قهرمان

)آزمرون   01Π= آزمون روی 1، بدین صور  که برای سنجم ریشه واحد شودفراهم می ty سری

t  02= آزمرون روی  -1( ، برای ریشه واحردΠ   آزمرون(t  و بررای ریشره )   مرکربi   وi-   آزمرون

اسرت کره    یرادآوری . الزم به (2228)دپالو،  گیردصور  می 04Π=3Π= ( رویFپیوسته )آزمون 

                                           
1 Hylleberg et al. 
2 Depalo  
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ی ارائه شرده  را نداشته و با مقادیر بظران Fو  tها توزیع استاندارد مقادیر بظرانی برای این آزمون

. پذیرش فرعیه صفر به معنای وجود ریشه شوندمی( مقایسه 1882توسط هیلبرگ و همداران )

. شرود هرا اسرتفاده   ایستاسرازی داده  بررای واحد در آن فراوانی بوده و بایستی از فیلترر مربوطره   

عرب فیلترهای مربوط بره همران   که بیم از یک ریشه واحد وجود داشته باشد حاصلدرصورتی

 . شدها استفاده خواهد ایستاسازی داده برایها ریشه

. گنانچره  خواهرد برود  مرورد نظرر    سریدهنده وجود رفتار فصلی وجود ریشه واحد فصلی نشان

زمانی بیانگر یک فرآیند تصادفی فصلی ناایستا باشرد، الگروی    سرینتایج آزمون انجام شده روی 

انباشرته  اصطلح به الگروی  در ظی است که مورد نظر الگوی خودتوعی سریمناسب برای رفتار 

زاده و سلمی، )قهرمان استدارای شدل ریاعی به صور  معادله زیر  و بودهمعروف ( SIفصلی )

1581:) 

(3)   tits

P

i its yay 
  10

 

از فیلترر مربوطره    گیرری بهرههای ایستا شده با ی استفاده از دادهنشان دهنده sΔدر معادله باال 

هرا  ریشه واحرد فصرلی بررای داده    نبودکه آزمون بیانگر . در صورتیخواهد بودد مد) برآور برای

. یدری از  کردها استفاده ی دادهزالگوسا برایهای غیرفصلی توان از مد)باشد، در این صور  می

آن بره   کرارگیری بره که روش  بودهالگوهای مورد استفاده الگوی خودتوعیظی میانگین متظرک 

  است. شدهداخلی و خارجی بیان  هایبررسیی از تفصیل در بسیار

سره  بره صرور    ی فصرلی  هرا از دادهص داخلری  لالگوسازی رفتار تولید ناخا این بررسی برایدر 

ادامره   1588شرده و ترا زمسرتان     آغاز 1531ها از فصل بهار سا) . این دادهشداستفاده  1ماهانه

کره   باشرند می 1513های ثابت سا) قیمت پایهها بر حسب میلیارد ریا) و بر یابند. این دادهمی

 اند.شدهآوری گردبانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران  هاینشریهاز 

                                           
1 Quarter 
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 نتایج و بحث

 الگوسازی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی -

تظلیرل رفترار    بررای . اسرت بخشی که در اینجا مورد توجه قرار گرفته بخم کشاورزی  نخستین

برود کره رفترار تغییرر     مرحلره الزم   نخسرتین کشاورزی در ایران در تولید ناخالص داخلی بخم 

ای . بدین منظور اقدام بره بررآورد مرد) خودتوعریظی دوره    شودزمانی آزمون  سریای این دوره

گونره کره ملحظره    شده است. همان بیان 1از آن در جدو)  به دست آمدهنتایج که  شدمناسب 

 باشد.می PAR(2)، 2ای از درجه دورهیک مد) خودتوعیظی  یاد شدهمد)  شودمی

 (597595-4398تولید ناخالص بخش کشاورزی ایران ) PAR(2)نتایج برآورد مدل  (5)جدول 
 tآماره  عریب پارامتر tآماره  عریب پارامتر

1μ ***،،/158،2 83/8 1,1λ 81/2- 52/1- 
2μ ***31/8،81 88/12 1,2λ ***85/2 25/1 
3μ ***31/35،8 28/5 1,3λ ***،2/2 28/5 
4μ 85/813- ،3/2- 1,4λ 23/2 51/2 
1λ ***،،/88، 82/13 2,1λ ***1،/1- 23/1- 
2λ ***88/181 ،2/2 2,2λ ***32/5 3،/، 
3λ **11/521 ،8/5 2,3λ ***38/2- 21/3- 
4λ 13/51- 58/2- 2,4λ 28/2 85/2 

 88/2=2R  

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 12داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) یقهای تظق: یافتهمنبع       

داری در سطح بسیار خوبی قرار داشرته  برآورد شده از لظا  معنی PAR(2) مد) 1جدو)  بنابر

 j,iλ و iμ ،iλهای پارامتر. در مد) برآورد شده هستنددار از لظا  آماری معنی هاعریب بیشترو 

م متغیر وابسته بررای فصرل   اjمربوط به عر  از مبدأ، روند، و وقفه های عریببه ترتیب بیانگر 

i 1,2,3,4ام=iبه ترتیب  فصل بهار، تابسرتان،   ،و  5، 2، 1فصل  باالباشند. در الگوی ( می

فصرو)   یهمههنده وجود روند برای ددهند. نتایج برآورد مد) نشانپاییز و زمستان را نشان می

هرای مرورد   بخرم کشراورزی در طری سرا)     GDPتوان گفت که میزان . به این ترتیب میاست

-از لظرا  اقتصادسرنجی، آزمرون    PAR(2)سنجم اعتبار مد)  براییافته است. افزایم  بررسی

)، کنتر) تشخیصی اجزای اخل) مد) شامل گهار نوع آزمون نرمرا) برودن اجرزای اخرل     های
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ای، خودهمبستگی سریالی و واریانس ناهمسانی شرطی انجام شده است که خودهمبستگی دوره

 گزارش شده است. 2نتایج آنها در جدو) 

خودهمبستگی سریالی بوده و بدون دارای توزیع نرما) اجزای اخل)  ،2با توجه به نتایج جدو) 

واریرانس   نبرود یرانس ناهمسرانی   بررای وار  LM صرفر آزمرون   یه. فرعر باشندمی ،و  1از مرتبه 

که نتایج آزمون برای مد) فو  نشان دهنرده نبرود واریرانس     بوده،( ARCHناهمسانی شرطی )

بررای   F باشرد. همچنرین نترایج آزمرون    می مد) یادشدهبرای  ،و  1ناهمسانی شرطی از مرتبه 

نخواهرد  ای دارای خودهمبستگی دوره دهد، مد)ای نشان میبررسی وجود خودهمبستگی دوره

درصد، اجزای اخل) مرد) بررآورد شرده     3داری . بدین ترتیب، با در نظر گرفتن سطح معنیبود

 انتخراب توان گفت مد) برآورد شده یک مد) مناسب بوده و نوفه سفید بوده و می ویگگیدارای 

تولید ناخالص داخلری   پیروین ها در آن به درستی صور  گرفته است. در ادامه آزمووقفه تعداد

فرانسرس و پرا    هرا برا اسرتفاده از رهیافرت     مواد و روش برابرای، بخم کشاورزی از رفتار دوره

بروده کره در   F =58/13که مقدار آماره مظاسباتی به دست آمرده برابرر برا     شد( انجام ،222(

نری ایندره تولیرد ناخرالص داخلری بخرم       شرود. یع درصد فرعیه عردم رد مری   3سطح احتما) 

که هر فصل رفتراری   استآن  گویایکند. این نتیجه می پیرویای کشاورزی از رفتار فصلی دوره

   دارد.متفاو  از فصل دیگر 

 PAR(2نتایج آزمون کنترل تشخیصی اجزای اخالل مدل ) (2)جدول 

 سطح احتما) آماره  آزمون 

 8/1 ،1/2، (χ2بودن اجزای اخل)) نرما)

 32/2 ،5/2 (χ2 )آزمون بروچ گادفری،1خودهمبستگی سریالی از درجه 

 85/2 81/2 (χ2 )آزمون بروچ گادفری، ،خودهمبستگی سریالی از درجه 

 ARCH(1) 28/2 11/2 (،χ2)1واریانس ناهمسانی شرطی از درجه 

 ARCH(4) ،2/8 23/2 (،χ2) ،واریانس ناهمسانی شرطی از درجه 

 81/2 32/2 (Fای )دورهخودهمبستگی 

  های تظقیق: یافتهمنبع

 برابرر ای شناسایی وجود ریشه واحرد، اقردام بره انجرام آزمرون ریشره واحرد دوره        برایدر ادامه 

زاده و قهرمران  بررسری در  با توجه به نتایج به دست آمده. شد (،222 ) فرانسس و پا رهیافت 

این ترتیرب   باشد. بهای بوده و ایستا میریشه واحد دوره بدون بررسیمورد  سری (1585الفی )
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باشد. ( همچنان معتبر می1نیازی به ایستا سازی آن نبوده و مد) اولیه )گزارش شده در جدو) 

-مربوط به فصل زمستان کمترین معنری پارامترهای توان دریافت می یاد شدهبا مراجعه به مد) 

مرد) بررآورد شرده    . داری براالیی دارنرد  فصو) معنی دیگرپارامترهای داری را در مد) داشته و 

تروان گفرت تولیرد    باشرد. لرذا مری   فصو) جز زمستان مری  یهمهبیانگر وجود متغیر روند برای 

ها نیرز قسرمتی از   مربوط به وقفهپارامترهای های اخیر رشد داشته است. کشاورزی در طی سا)

 شرود مری سازند. مشراهده  ف را منعدس میواقعیت رفتاری تولید ناخالص کشاورزی فصو) مختل

آن توعریح داده   پریم توسط مقرادیر دو فصرل    در هر فصلکه میزان تولید ناخالص کشاورزی 

توانرد پایره   توان گفت که مد) برآوردی مد) مناسبی است کره مری  به این ترتیب می شوند.می

بینی مقادیر آتی تولیرد  تظقیق باشد. پیم هایهدف دیگربینی مقادیر آتی و پیم برایمناسبی 

 به دست آمدهصور  گرفته است که نتایج  یاد شدهناخالص داخلی کشاورزی با استفاده از مد) 

 . شودمیملحظه  5 از آن در جدو)

-39های بینی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بخش کشاورزی ایران برای سالپیش (9)جدول

 میلیارد ریال( )واحد9 5935

 زمستان پاییز ابستانت بهار سا)

1582 33/1،532 3،/53581 28/11528 313/21،8 

1581 85/1،221 ،3/55852 15/11283 825/2238 

1582 18/13،12 83/5،138 2،/13823 ،،2/2122 

   های تظقیق: یافتهمنبع         

 1531-81های تولید ناخالص داخلی برای سا) 5بینی شده در جدو) با استفاده از مقادیر پیم

بینی شده را نشان نمودار منظنی خط گین مقادیر پیماین ترسیم شده است. در  1در نمودار 

ای بینی شده منطبق بر رفتار دورهرفت این مقادیر پیمطوری که انتظار میدهد. همانمی

 باشد.می تولید بخم کشاورزی
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ن

 )میلیارد ریال(597595 -3598های سال تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی طیتعییرات روند  (5)مودار ن

 الگوسازی تولید ناخالص داخلی بخش خدمات -

آمرده اسرت.    2در نمرودار   1531-88هرای  روند تولید ناخالص داخلی بخم خدما  طی سرا) 

هرا رونرد   تولید ناخالص داخلی این بخم با روند همراه بوده و در طی این سا) شودمیملحظه 

رشرد آن در   بره تقریرب  افزایم تولید در طو) زمان به تدریج بروده و  افزایشی داشته است. این 

است. البته میزان تولید ناخالص داخلی بخم خدما   رخ داده همسانیها با سرعت سا) یهمه

این بخرم در مقایسره برا بخرم کشراورزی بره        هاینوسانبا نوساناتی همراه بوده است. میزان 

ای بررای  احتما) عدم پرذیرش الگروی خودتوعریظی دوره    مراتب کمتر و نامنظم بوده و این امر

-دهد. برای بیان مستد) این موعوع به برآورد مد) خودتوعریظی دوره این بخم را افزایم می

 باشد.قابل مشاهده می ،است که نتایج آن در جدو)  شدهای مناسب برای این بخم اقدام 

-لگوی خودتوعیظی از درجه گهار مییک ا یاد شدهکه الگوی  شودمی، ملحظه ،جدو)  بنابر

وقفره بهینره    تعدادداری در سطح مناسبی قرار دارد. البته ، که از لظا  معنیPAR(4)  باشد،

بره  . نترایج  شرود مد) طوری تعیین شده است که شرط نوفه سفید بودن اجزای اخرل) ترأمین   

جردو)   بنابر گزارش شده است. 3ه در جدو) های کنتر) تشخیصی مربوطاز آزمون دست آمده

نماینرد. در  شرایط یک فرآیند نوفه سفید را تأمین مری  یهمه، اجزای اخل) مد) برآورد شده 3

انجرام گرفرت.    Fای برای بخم خدما  کشور را با استفاده از آزمون رفتار دورهنبود یا  بودادامه 

فرعیه عدم  نشدن دار بظرانی جدو) بیانگر رد( در مقایسه با مقF=31/1به دست آمده ) Fآماره 

 کند.  ای پیروی نمیباشد. در نتیجه تولید بخم خدما  از رفتار دورهمی
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 (597595-4398تولید ناخالص داخلی بخش خدمات بر حسب میلیارد ریال ) -2نمودار 

هرای  در ادامه امدان الگوسازی رفتار فصلی تولید ناخالص داخلری بخرم خردما  توسرط مرد)     

کارگیری مد) انباشرته فصرلی،   هب برایانباشته فصلی )پایه رگرسیونی( مورد بررسی قرار گرفت. 

 3از این آزمون در جردو)   به دست آمده( انجام گردید. نتایج HEGYآزمون ریشه واحد فصلی )

د متغیر رونر  کردنمربوطه این آزمون با وارد  سریهای باشد. با توجه به ویگگیقابل ملحظه می

و متغیرهای موهومی فصلی صور  گرفته است. برای به دست آوردن یرک مرد) دارای اجرزای    

 .شدبرآورد  12و  8و  ،تا  1 هایاخل) نوفه سفید، مد) با وقفه

 (597595-4398تولید ناخالص بخش خدمات ایران ) PAR(4)نتایج برآورد مدل  (8)جدول 
 tآماره  عریب پارامتر tآماره  عریب پارامتر

1μ **81/،135- 21/2- 2,2λ 21/2- 83/2- 
2μ **35/،313 25/2 2,3λ 22/2 1،/2 
3μ ،5/223- 28/2- 2,4λ 28/2 53/2 
4μ 22/،813 32/1 λ3,1 2،/2- 28/1- 
1λ 32/213- 28/1- 3,2λ 15/2- ،3/2- 
2λ *31/،31 13/1 3,3λ 28/2 12/1 
3λ 21/83- 51/2- 3,4λ ،8/2- 33/1- 
λ، 31/،12 ،3/1 λ4,1 *31/2 81/1 
1,1λ ***121/2 18/5 4,2λ *52/2 12/1 
1,2λ ***832/2 33/5 4,3λ 28/2 55/1 
1,3λ 258/2 21/1 4,4λ 21/2 21/1 
1,4λ ***825/2 88/5    
2,1λ 181/2 31/2  88/2= 2R   

 د(درص 1و  درصد 3 ،درصد 12داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تظقیق: یافتهمنبع
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  PAR(4)نتایج آزمون کنترل تشخیصی اجزای اخالل مدل  (7)جدول
 سطح احتما) آماره آزمون

 58/1 ،8/2 (χ2بودن اجزای اخل)) نرما)

 31/2 12/2 (χ2 )آزمون بروچ گادفری،1خودهمبستگی سریالی از درجه 

 31/3 13/2 (χ2 )آزمون بروچ گادفری، ،خودهمبستگی سریالی از درجه 

 ARCH(1) ،3/2 32/2 (،χ2)1اهمسانی شرطی از درجه واریانس ن

 ARCH(4) 31/، 55/2 (،χ2) ،واریانس ناهمسانی شرطی از درجه 

 83/1 15/2 (Fای )خودهمبستگی دوره

  های تظقیق: یافتهمنبع

داری یک درصد و مقایسه مقادیر به دست آمده با مقرادیر بظرانری،   با درنظر گرفتن سطح معنی

دار نبوده و فرعیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در فراوانری  معنی 1Πکه عریب توان گفت می

بخم خردما  در طرو) دوره    GDPکه متغیر  استشود. این امر به این معنی صفر پذیرفته می

قابرل تأییرد    به طور کامرل  ،زمانی موردنظر با روند همراه بوده است و این امر با مقایسه نمودار 

فراوانری  دار نبوده که بیانگر وجود ریشه واحد فصلی در از لظا  آماری معنی 2Πباشد. عریب می

( F=1/11،به دست آمده برای آزمرون ریشره واحرد مرکرب )     Fباشد. مقدار آماره مینیم ساالنه 

( است. به این ترتیب تولید ناخرالص داخلری خردما     -iو  iهای مرکب )ریشه واحد نبودنشانگر 

فیلترهرای ایرن دو   عررب   باشرد. لرذا حاصرل   مینیم ساالنه راوانی صفر و دارای ریشه واحد در ف

های تولید ناخالص داخلری بخرم خردما     ایستاسازی داده برای،  2L-L)= 1-(1+L)(1 ریشه ،

 شرده ایستا شده مد) انباشته فصلی مناسب بررآورد   سریبه کار گرفته شد. سپس با استفاده از 

 بررای است  یادآوری. الزم به استقابل مشاهده  1از آن در جدو)  به دست آمدهتایج است که ن

از معیارهای اطلعاتی آکائیک و شروارتز بیرزین اسرتفاده     یاد شدهوقفه مناسب در مد)  انتخاب

مشاهده  1بنابر جدو) . شودگردیده، مشروط بر آن که نوفه سفید بودن جزء اخل) مد) تأمین 

داری در وععیت مناسبی قرار داشته و با توجه به نترایج  از لظا  معنی شدهورد مد) برآ شودمی

 هرای ویگگری توان گفت که این مد) می 8های کنتر) تشخیصی صور  گرفته در جدو) آزمون

تروان گفرت کره میرزان     این الگو می پایه. بر کندمیمعتبر بودن مد) را تأمین  برایآماری الزم 

 پریم  فصرل بخم خدما  تا حدود زیادی به میزان تولید آن در گهار  تولید ناخالص داخلی در

 بستگی دارد.
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 (597595-4398برای بخش خدمات ) HEGYنتایج آزمون ریشه واحد فصلی  (7)جدول 
)4Π 3,F(Π )2t(Π )1t(Π آزمون 

 مقدار آماره مظاسباتی -13/2 -82/2** 1/11،***

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 12داری در سطح ه ترتیب معنیب ، **** و **) های تظقیق: یافتهمنبع     

 (597595-4398نتایج برآورد مدل انباشته فصلی برای تولید ناخالص داخلی بخش خدمات ) (5)جدول 

 مظاسباتی tآماره  عریب پارامتر

constant ***،23/12،5 ،3/، 
1-t)y2L-1) ***،31/2 21/، 
2-t)y2L-1) ***838/2- 5،/1- 

3-t)y2L-1) **522/2 33/2 
4-t)y2L-1) 233/2- 31/2- 

2R 38/2 

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 12داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تظقیق: یافتهمنبع

نتایج آزمون کنترل تشخیصی اجزای اخالل مدل انباشته فصلی برای تولید ناخالص  (4)جدول 

 داخلی بخش خدمات

 ما)سطح احت آماره آزمون

 2/1 22/2، (χ2بودن اجزای اخل)) نرما)

 223/2 35/2 (χ2 )آزمون بروچ گادفری،1خودهمبستگی سریالی از درجه 

 13/2 38/2 (χ2 )آزمون بروچ گادفری، ،خودهمبستگی سریالی از درجه 

 ARCH(1) 223/2 8،/2 (،χ2)1واریانس ناهمسانی شرطی از درجه 

 ARCH(4) 332/2 83/2 (،χ2) ،واریانس ناهمسانی شرطی از درجه 

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 12داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تظقیقمأخذ: یافته

بینری شرده اسرت.    در ادامه مقادیر تولید بخم خدما  با استفاده از مد) انباشته فصرلی پریم  

بینری صرور    پریم  نرابر بشرود.  مشاهده مری  8بینی در جدو) از این پیم به دست آمدهنتایج 

های آینده نیز افزایم یافته و این افزایم برا  توان دریافت که تولید این بخم در سا)گرفته می

بینی شرده  ، مقادیر پیمکنونیبرای مقایسه مقادیر آتی با مقادیر همراه خواهد بود.  هایینوسان

بیانگر افزایم تولیرد ایرن   نمودار  شودمیگونه که ملحظه  ترسیم شده است. همان 5در نمودار 

 های آینده خواهد بود.بخم در سا)
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های بینی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بخش کشاورزی ایران برای سالپیش (3)جدول 

 )واحد9میلیارد ریال( 39-5935

 زمستان پاییز تابستان بهار سا)

82 83/38881 22/15،22 32/15522 81/1،213 

81 ،2/1232، 1/13312 23/13،83 85/13111 

82 81/1312، 23/11151 3/18281 22/182،2 

  های تظقیق: یافتهمنبع

 صنعت و معدنالگوسازی تولید ناخالص داخلی بخش  -

قابرل   ،در نمرودار  1531-88هرای  طی سرا)  صنعت و معدنرفتار تولید ناخالص داخلی بخم 

-در طی سرا)  وهمراه بوده ند رو صنعت و معدن بابخم  GDPاین نمودار،  بنابرمشاهده است. 

ایرن بخرم    GDPشود که مقدار مشاهده می ،های اخیر افزایم یافته است. با توجه به نمودار 

در داخل هر سا) نیز با افت و خیزهایی همراه بوده که این امرر احتمرا) پرذیرش مرد) فصرلی      

 برد.الگوسازی رفتار این بخم را باال می برای

 
 ()میلیارد ریال 597595 -3598های تولید ناخالص داخلی بخش خدمات طی سال تاتغییرروند  (9)نمودار 

 
 (597595-4398بر حسب میلیارد ریال ) صنعت و معدنتولید ناخالص داخلی بخش  (8)نمودار  
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مناسب تشخیص داده  PAR(3)مد)  صنعت و معدنبخم  GDP ایدوره ا تغییربررسی  برای

هرای کنترر)   آزمرون  یراد شرده  بررای مرد)    .آمرده اسرت   12که نتایج مربوطه در جدو)  شد

دهرد  نشان می به دست آمدهنتایج . شدانجام  پیشینهای مد) همسان تشخیصی اجزای اخل)

وقفره در آن بره    انتخراب بروده و   نوفره سرفید   ویگگری اجزای اخل) مد) برآورد شده دارای  که

بخم صرنعت و معردن برا     GDPر ای ددوره ا تغییردر مرحله بعد درستی صور  گرفته است. 

( سنجیده شد که مقدار آمراره مظاسرباتی بره دسرت     ،222فرانسس و پا  ) استفاده از رهیافت

شرود. بره عبرار     درصد فرعیه عدم رد نمی 3بوده که در سطح احتما) F =12/1آمده برابر با 

 برایدر ادامه  کند.نمی پیرویای دیگر تولید ناخالص داخلی بخم صنعت و معدن از رفتار دوره

مربوطه آزمون ریشه واحرد فصرلی انجرام شرد کره نترایج آن در        سریآگاهی از گگونگی رفتار 

شود. با اسرتفاده از معیارهرای اطلعراتی آکائیرک و شروارتز بیرزین و برا        مشاهده می 11جدو) 

توجره   است. با انتخاب شده 8و  ، تا 1های مد) وقفه، مدنظر قرار دادن اجزاء اخل) نوفه سفید

مقادیر بظرانی و مقایسه مقادیر به دست آمده با  11به نتایج آزمون ریشه واحد فصلی در جدو) 

دار نبوده و فرعیه صرفر مبنری   معنی 1Πتوان گفت که عریب ، می( 1882هیلبرگ وهمداران )

کره متغیرر    اسرت شود. این امر بره ایرن معنری    بر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر پذیرفته می

GDP   بخم خدما  در طو) دوره زمانی موردنظر با روند همراه بوده است و این امر با مقایسره

دار نبروده کره بیرانگر    از لظا  آمراری معنری   2Π. عریب استقابل تأیید  به طور کامل 1نمودار 

بره دسرت    Fمقدار آمراره  از سویی دیگر باشد. میفراوانی نیم ساالنه وجود ریشه واحد فصلی در 

وجرود   پذیرش فرعیه صفر مبنری برر   نیز بیانگر( F=82/2رای آزمون ریشه واحد مرکب )آمده ب

توان دریافت تولید ناخالص داخلری در  می. به این ترتیب باشدمی( -iو  iهای مرکب )ریشه واحد

را دارد. به این معنی که تولید بخرم   های فصلی و غیرفصلیی ریشههمهبخم صنعت و معدن 

و از سوی دیگر در داخل هرر سرا)   با روند همراه بوده  بررسیهای مورد سا)صنعت و معدن در 

لرذا  . رفترار فصرلی دارد  بخم صنعت و معردن   GDPتوان گفت که می هایی داشته ونیز نوسان

 بررای ، 4L-)= 12L-L)( 1-(1+L)(1 هرای فصرلی و غیرفصرلی   ریشره فیلترهرای  عررب   حاصرل 

به کرار گرفتره شرد. سرپس برا       صنعت و معدنهای تولید ناخالص داخلی بخم ایستاسازی داده

بره دسرت   اسرت کره نترایج     شدهایستا شده مد) انباشته فصلی مناسب برآورد  سریاستفاده از 

وقفره   بررای انتخراب  اسرت   یرادآوری باشرد. الزم بره   قابل مشاهده می 12از آن در جدو)  آمده
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نوفره  و  شرده اطلعاتی آکائیک و شوارتز بیرزین اسرتفاده   از معیارهای  یاد شدهمناسب در مد) 

 .نیز مدنظر قرار گرفته استسفید بودن جزء اخل) مد) 
صنعت و برای تولید ناخالص بخش PAR(3)  اینتایج برآورد مدل خودتوضیحی دوره (59)جدول 

 ایران معدن
 tآماره  عریب پارامتر tآماره  عریب پارامتر

1μ 35/81 12/2 1,3λ ***8،8/2 18/5 
2μ 52/523 ،3/2 1,4λ ***12/1 11/، 
3μ ***835/1338 88/2 2,1λ ،5/2 13/1 
4μ ***582/2232- 11/،- 2,2λ 28/2 ،،/2 
1λ 21/112- ،2/1- 2,3λ 5،/2- 22/1- 
2λ **83/238 25/2 2,4λ 55/2- 82/2- 
3λ ،8/32- 58/2- 3,1λ 5،/2 13/1 
4λ 53/122 81/2 3,2λ 1،/2 ،8/2 

1,1λ 221/2 55/1 3,3λ **،2/2 ،3/2 
1,2λ ***112/2 81/2 3,4λ ،1/2 3،/1 

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 12داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تظقیق: یافتهمنبع              

داخلی بخش صنعت و  سه ماهانه تولید ناخالص سریای نتایج آزمون ریشه واحد دوره (55)جدول 

 معدن
)4Π 3,F(Π )2t(Π )1t(Π آزمون 

 مقدار آماره مظاسباتی -58/2 -23/2 82/2

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 12داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تظقیق: یافتهمنبع             

 (597595-4398خش خدمات )نتایج برآورد مدل انباشته فصلی برای تولید ناخالص داخلی ب (52)جدول 
 مظاسباتی tآماره  عریب پارامتر

constant **35/385 38/2 
1-t)y4L-1) ***،،/2 81/5 
2-t)y4L-1) 11/2 32/1 

3-t)y4L-1) **28/2 51/2 
4-t)y4L-1) **23/2- 53/2- 

8-t)y4L-1) 23/2- 31/2- 
2R 53/2 

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 12داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تظقیق: یافتهمنبع
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داری در وعرعیت  از لظا  معنی شدهمد) برآورد  شودمیمشاهده  12در جدو) گونه که  همان

 15های کنتر) تشخیصی صور  گرفته در جردو)  مناسبی قرار داشته و با توجه به نتایج آزمون

. برر  کنرد مری بودن مد) را تأمین معتبر  برایآماری الزم  هایویگگیتوان گفت که این مد) می

ترا حردود    صنعت و معردن توان گفت که میزان تولید ناخالص داخلی در بخم این الگو می پایه

پرس  . بسرتگی دارد از آن  پیمو نیز فصل هشتم  پیم فصلزیادی به میزان تولید آن در گهار 

ز آن در مرحلره بعرد   بینری مقرادیر تولیرد برا اسرتفاده ا     از اطمینان از برآورد مناسب مد)، پیم

 ارائه شده است. ،1صور  گرفته است. این مقادیر در جدو) 

نتایج آزمون کنترل تشخیصی اجزای اخالل مدل انباشته فصلی برای تولید ناخالص  (59)جدول 

 صنعت و معدنداخلی بخش 

سطح  آماره آزمون

 احتما)

 83/، 28/2 (χ2بودن اجزای اخل)) نرما)

 82/2 55/2 (χ2 )آزمون بروچ گادفری،1ز درجه خودهمبستگی سریالی ا

 85/2 38/2 (χ2 )آزمون بروچ گادفری، ،خودهمبستگی سریالی از درجه 

 ARCH(1) 13/1 18/2 (،χ2)1واریانس ناهمسانی شرطی از درجه 

 ARCH(4) 11/2 11/2 (،χ2) ،واریانس ناهمسانی شرطی از درجه 

  های تظقیق: یافتهمنبع

 بینی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بخش صنعت و معدن ایران برایپیش (58)جدول 

 هایسال 

 )واحد9میلیارد ریال( 39-5935 

 زمستان پاییز تابستان بهار سا)

82 ،3/3225 18/32،1 ،5/،،28 31/،318 

81 55/3858 ،2/312، ،3/3353 38/3183 

82 ،3/8222 ،2/1151 3/3111 15/3852 

   های تظقیقته: یافمنبع       

-مری   پایره این ترسیم شده است. بر  3مقادیر واقعی در نمودار به همراه بینی شده مقادیر پیم

آن  یرمقراد  یرد،دریافت در صورتی که تولید بخم صنعت و معدن با همین منوا) صور  گتوان 

 یرمقراد  نسبت بره  8115آن در فصو) مختلف سا)  یرهمراه بوده و مقاد هایینوسانبا  یندهدر آ

فصرو)   یرنسربت بره مقراد    8215در فصو) مختلرف سرا)    یزن و 8215در سا)  همسانفصو) 
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خواهد یافت و به این ترتیرب تولیرد سراالنه آن برا رونرد همرراه        افزایم 8115در سا)  همسان

 خواهد بود.

 
 597595 -3598های روند تغییرات تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن طی سال (7)نمودار 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
لذا رفتاری متفاو  و  ؛گوناگونی قرار دارند هایعاملهای اقتصادی کشور تظت تأثیر تولید بخم

ها مدنظر قرار که باید در الگوسازی نیز خواهند داشتآن فرآیند تولید داده مختلفی  در نتیجه

های فصلی لذا مد) ،اده شدهای فصلی استفاز داده بررسیگیرند. با توجه به اینده در این 

. با مدنظر قرار دادن این موعوع که گرفت ای و انباشته فصلی مدنظر قرارخودتوعیظی دوره

ترین تفاو  تولید بیش ،نداآب و هوایی با هم متفاو  هایتغییرپذیریتر از نظر شفصو) بی

د، مشاهده شد. باشفصو) گوناگون در بخم کشاورزی که تولیدا  آن تظت تأثیر آب و هوا می

ای به عنوان بینی رفتار تولید ناخالص داخلی مد) خودتوعیظی دورهالگوسازی و پیم برایلذا 

 های بخم خدما ای برای داده. با رد تناسب مد) خودتوعیظی دورهشد انتخابمد) مناسب 

لی رفتار فص هاکارگیری آزمون ریشه واحد فصلی نشان داد که این بخمه ، بو صنعت و معدن

است. به این ترتیب مد) انباشته  روبرو هایینوساندر طو) یک سا) با  هاداشته و تولید آن

توان بیان های تظقیق میبرآورد شد. به این ترتیب با توجه به یافته هافصلی برای این بخم

ی بستگ پیمهای ها تا حدود زیادی به مقادیر تولید آنها در سا)که مقادیر تولید این بخم کرد

ها را توان تولید آتی این بخممی پیمهای دارد. به این ترتیب با استفاده از مقادیر تولید سا)

-میزمانی مورد نظر صور   سریکه این امر با استفاده از الگوی مناسب برای  کردبینی پیم

 های اقتصادی به دلیل ماهیت متفاو بخم بررسیکه  شودمیها توصیه گیرد. با توجه یافته
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سازی ها صور  گیرد. همچنین مد)استفاده از الگوی مناسب برای آن آنها به صور  جداگانه با

کشور بایستی مورد بعدی پگوهشگران  هایو ارزیابی بررسیهای اقتصادی در بخم دیگرتولید 

 .  توجه قرار گیرد

 منابع

)مطالعه موردی:  (. رفتار فصلی در قیمت مظصوال  کشاورزی1588اکبری، ا. و مقدسی، ر. )

فرنگی، لوبیا قرمز و لوبیا گیتی(. مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی، سا) زمینی، گوجهسیب
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