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 چکيده
طدور   بد   امدر  ید  همگرا باشدد  ا مناطق آن  همۀتورم در  ،با پول واحد یکشوررود در  انتظار می

  همگرایی از نظر سیاستگذاران موضوعی جدی اسدت   استپیوند خورده  «ییهمگرا»با  یممستق
بدرای مادال   تدورم،   هدای  شاخص مواردی از، شود بررسی میدر اقتصاد کالن موضوع تورم گرچ  

 ۀمسدلل  ی،کلد  طدور  را ب  خود جلب کدرده اسدت  بد     ای یژهتوج  و مواد غذایی ها در تورم قیمت
بدا  در پی اید  اسدت کد     مطالع   ی است  اشده گرفت   در نظرکمتر  ییتورم مواد غذا ییهمگرا

تدا   1385 ی فدرورد  زمدانی  دورۀدر  یکاالها و خدمات مصرف یمتشاخص ق یها استفاده از داده
دسدت دهدد  در اید      بد  کشدور   یهدا  ستاندر اتورم  یعتوز های یاییپو یلی ازتحل، 1391اسفند 
دسدت   بد   یفدرد  اطالعات منحصدرب   یج درنت شود؛ گرفت  میهر استان مستقل در نظر  مطالع ،

 یهدا  یاییپو یلتحل برای  کاربردی استتورم  ییراتتغ های یاییپو یحبرآورد و توضدر ک  آید  یم
 یچگدال  یهدا  زنندده  ی تخم»کردن   یبصر یو برا «کرنل یشرط یچگال» ۀزنند ی از تخم یع،توز

کد    شدود  مدی پدژوه  نشدان داده    ید  در ا استفاده شدده اسدت    یکیاز دو روش گراف «یشرط
کشور وجود ندارد و فرض وجدود اسدتقالل    یها استان ی ب تورم مواد غذایی «ییفضا یوابستگ»

 کشور وجود دارد  یها استان ی همگرا ب ییروندهاشود، اما  نمی نقض ها استان

 JEL : R12  ،C14يبند بقهط

  نرخ تورم ییهمگرا یی،فضا یکرنل، وابستگ یتابع چگال یع،توز یها یاییپو: ي کليديها واژه

 

 

                                                           
   0313404107نویسندۀ مسلول،  *

mailto:samady@ase.ui.ac.ir
mailto:mozhgansoleymani@gmail.com


 1395، تابستان 2 ، شمارۀ51  تحقيقات اقتصادي / دورۀ  438

 

 مقدمه

توجد  قدرار    کدانون پول واحد  دارایتورم در مناطق  ییهمگرا های اخیر، موضوع در سال

شدد و تجدارت   ر آثدار  یدابی و ارز ای منطقد   هدای  یاسدت س ۀیندر زمامر  ی ااست   گرفت 

ر بر اید  اسدت کد  تدورم همگد  بد  افدنای  روندد           انتظااهمیت زیادی دارد ای منطق 

 شود منجر با پول واحد  ای منطق  ایجادسازی اقتصادی، تشکیل بازار واحد و  یکپارچ 

پدول اسدت،    ۀعرض ییراتاز تغ یناش -ی پول ۀیدپد یکعنوان  ب  - در بلندمدت، تورم 

 چندی  از  گیدری  بهدره   بدا  اسدت  یدل دخ آن پیدای در  یگریوامل دمدت، ع اما در کوتاه

 ( 2010، 1کیس و پاپاداسا)لیونتداد  یحتوضتورم را  های نرخ در تفاوت توان یم یعوامل

یدک دسدت  از   های تدورم دو روید  وجدود دارد     در ادبیات اقتصادی مربوط ب  پویایی

، کتدی چاند  ف یک کشور پرداخت مطالعات ب  همگرایی و واگرایی تورم بی  مناطق مختل

( وجود روندهای همگرایی در تدورم آمریکدا را   2006) 3نبرتار( و 2002) 2مارک و سونورا

شدهر چدی  و همیندی      36( همگرایدی تدورم بدرای    2006) 4ن و ویااند  فهکردواکاوی 

 اند دهکر( همگرایی را در مناطق ایتالیا بررسی 2006) 5، فابیانی و هاروی تیبوسِ

گرفت  در ای  زمین ، ب  همگرایی تدورم در گروهدی از    انجام های دوم از پژوه  ۀدست

هدایی در   پدولی اروپدا اختصداا دارد  چندی  پدژوه       ۀاتحادید کشورها همیون اعضای 

 8ونددیتی ، ورندی، هداروی و   (، بوسدتی 2005) 7وبدر و بدک  ،  (2001) 6راجدرز های  یافت 

 رد ( وجود دا2010) 9لوپن و پاپل ( و2007)

( اگر چ  شدواهد تجربدی بدی     2004) 10پژوه  لونمان و ماتا اساسبا وجود ای ، بر

هدای تدورم    اما استفاده بیشدتر از شداخص   ،المللی عمدتاً بر روی تورم کلی متمرکن است

                                                           
1. Liontakis and Papadas 

2  . Cecchetti, Mark and Sonora 

3. Roberts 

4  . Fan and Wei 

5. Busetti, Fabiani and Harvey 

6. Rogers 

7. Weber and Beck 

8. Busetti, Forni, Harvey and Venditti 

9. Lopez and Papell 

10. Lünnemann and Mathä 
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هدای تدورم کلدی اثدر گدذار اسدت و اید  ندوع تحلیدل           ، در تکمیل توصیف1تفکیک شده

  کند یمهای پایدار در تورم را آشکار  تفاوت

تدورم مربدوط بد      ۀنمونشده، برای  تفکیکشد، واکاوی تورم  مطابق آنی  توضیح داده

 2کد  والد   طدور   توج  در ای  زمین  است  همان شایان های یکی از موضوع ،مواد غذایی

هدا از   غذایی نسبت ب  تدورم در سدایر بخد     کند، تورم در بخ  مواد ( اشاره می2011)

غدذایی در بسدیاری    های ایجادشده در تورم مواد است و شوکپایداری بیشتری برخوردار 

 ( اثرگذار است مواد غذاییاز  های اقتصادی )غیر مستقیم بر دیگر بخ طور  ب از کشورها 

با درنظر گرفت  ای  ایده و توج  ب  ای  موضوع ک  در چند سال اخیدر تدورم قیمدت    

ا هدد  تمرکدن بدر تدورم کلدی      ب یکاال روند شتابانی ب  خود گرفت  است، طراحی سیاست

   خواهد بود مشهودهای طوالنی  آن با وقف  تأثیراتکننده و  بسیار گمراه

( بر نق  مهم مواد غدذایی در تدابع مطلوبیدت خدانوار اشداره      2010) 3کاتائو و چانگ

رفاهی ناشی از  هایاثرقیمت مواد غذایی، بر  زیاد های کنند و بر ای  باورند ک  نوسان می

( بدا  2010) 4آناندد و پراسدد  ای دیگدر   ی پولی مختلف اثرگذار است  در مطالع ها سیاست

اند ک  اتخدا  یدک سیاسدت    سازی یک محیط اعتباری محدود، ب  ای  نتیج  رسیده شبی 

نخواهدد شدد    منجر ای گیرد، ب  نتایج بهین مدت ک  تورم مواد غذایی را نادیده می کوتاه

های موجود در تدورم قیمدت مدواد غدذایی     ضیح تفاوتای دیگر از پژوهشگران ب  تودست 

( بد  پراکنددگی در   2008) 5فوسدکیس اندد   اروپدا پرداختد    اتحادیۀبی  کشورهای عضو 

هدای تدورم،   ندرخ   تفداوت دلیدل  کند ک   و ادعا می کردهبازارهای کشورهای اروپایی اشاره 

  ستاروپا اتحادیۀساختار بازارهای کشورهای عضو 

هدای متفداوت کشدورهای     ( ب  اهمیت واکدن  2005) 6زوئال نو و پال  سیمو، بِنی آلتی

اندد  همیندی  بوکویکیدوت،    اروپا ب  شوک تورم قیمت مواد غذایی پرداخت  ۀاتحادیعضو 

کنند ک  تفاوت در تورم مواد غذایی، ناشدی از   ( استدالل می2009) 7دیریکس و ایلنکوی

                                                           
1. Disaggregated inflation 

2. Walsh 

3. Catão and Chang 

4. Anand and Prasad 

5. Fousekis  

6. Altissimo, Benigno and Palenzuela 

7  . Bukeviciute, Dierx and Ilzkovi 
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  وه از مناطق اسدت کد  اید  زنجیدره    یک گر مواد غذایی ۀعرض ۀهای مختلف زنجیر روش

های انرژی اسدت  پدس    زایی همیون افنای  سریع در قیمت های برون تحت تأثیر شوک

سداختار  ی هدا  غذایی ناشی از تفاوت توان نتیج  گرفت ک  تفاوت در تورم قیمت مواد می

بریچ ( و بک، هدا 2008) 1دالسگارداروپاست  سرانجام  اتحادیۀهای قانونی  بازار و چارچوب

هدا و  گیدری کارتدل  هدا و شدکل   ( توج  خود را بر تمرکن بازار، ادغدام 2009) 2و مارسلینو

 اند  تأثیرات آن بر تفاوت در تورم قیمت مواد غذایی معطو  کرده

وجود روند همگ  در تورم، بررسدی همگرایدی تدورم     ۀمرسوم برای آزمون فرضی یروش

هدای رشدد    های موجدود در حدوزه   ، از روشای  موضوع در زمینۀاز مطالعات بسیاری است  

( 2010، 4کیس و پاپداداس ا؛ لیونت2012، 3کیسااند )لیونت اقتصادی و همگرایی کمک گرفت 

، 5استفاده شده است )لدوپن و پاپدل   و در نتیج  از مفاهیم همگرایی تصادفی و همگرایی 

از تدازگی   بد  (  1997، 8کوکنددا و پاپدل  ؛ 2002، 7؛ هدولمن 2005، 6؛ کوتان و یجیت2010

های توزیع ک  منتج از ادبیدات رشدد    دیگری، همیون تحلیل پویایی ۀشناسان ابنارهای روش

، 9های تورم استفاده شدده اسدت )ندا  و تداچلوو     اقتصادی است، برای تحلیل همگرایی نرخ

طالع  از تحلیدل  ها، ای  م ای  پژوه اساس (  بر2005؛ وبر و بک، 2011، 10کاوایرو؛ 2012

 کند    غذایی استفاده می های تورم مواد های توزیع برای بررسی همگرایی نرخ پویایی

کد    چدرا تر خواهد بدود،   تحلیل موضوع مورد نظر بسیار متفاوت و تجنی در ای  مطالع  

(، وجدود وابسدتگی   1988) 11لی نظر انسِد بر بناگیرد   تأثیر وابستگی فضایی را در نظر می

نتایج آمدار اسدتنباطی تردیدد    دربارۀ وجود آورد و  های بنرگی را ب  تواند تورش فضایی می

چراک  فرض استقالل مشاهدات دیگر برقرار نیسدت  اید  موضدوع در تحلیدل      ،ابراز دارد

 همگرایی تورم توج  زیادی را ب  خود جلب نکرده است 
                                                           
1. Dalsgaard 

2. Beck, Hubrich and Marcellino 

3. Liontakis 

4. Papadas 

5  . Lopez and Papell 

6  . Kutan and Yigit 

7. Holmes 

8. Kocenda and Papell  

9  . Nath and Tochlov 

10. Cavallero 

11  . Anselin 
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در را  مدواد غدذایی  تدورم   ،و با رهیافت فضایی یئجن یلپژوه  با استفاده از تحل ی ا

    کند میبررسی  1391تا اسفند  1385 ی فرورد زمانی دورۀ در یران،کشور ا های استان

شدده   آورده تدورم  ییخصوا همگرادر  پژوه پیشی  مطالعات  ،مقال  یدر قسمت بعد

 یحمطالعد  بد  توضد    ی  قسدمت بعدد  شدود  مطرح مدی پژوه   یشناس   پس از آن روشاست

اشداره   یدی حاصدل از همگرا   ۀیجد و در آخر ب  نت داردبرآورد اختصاا  یجاو نت یرهاها، متغ داده

  خواهد شد

 پژوهش نۀپيشي

بد    ، در اید  قسدمت  است شدهنپرداخت  همگرایی نرخ تورم  ۀمقولیران ب  در اازآنجا ک  

مرتبط با همگرایی نرخ کلدی تدورم و سدپس بد  مطالعدات مدرتبط بدا         مطالعات خارجی

  شود پرداخت  مید غذایی همگرایی تورم قیمت موا

 همگرایی تورم کلی دربارۀمطالعات . 1

کنندد   مهم مواد غذایی در تابع مطلوبیت خانوار اشاره می تأثیر( بر 2010کاتائو و چانگ )

مورد بررسی، تدأثیرات   ۀمنطققیمت مواد غذایی، بر رفاه زیاد و بر ای  باورند ک  نوسانات 

 عمیقی خواهدگذاشت  

سازی یک محیط اعتباری محددود،   ( با شبی 2010دیگر آناند و پراسد )ای  در مطالع 

مدت ک  تورم مواد غدذایی را نادیدده    ک  اتخا  یک سیاست کوتاهاند  رسیدهب  ای  نتیج  

 نخواهد شد  منجر ای گیرد، ب  نتایج بهین می

 تدورم مدواد غدذایی،    کنند کد   استدالل می( 2009بوکویکیوت، دیریکس و ایلنکوی )

مواد غذایی است ک  ای  زنجیره نین خدود   ۀعرض ۀناشی از عوامل مختلفی همیون زنجیر

ب  بازارهای کشورهای اروپایی با اشاره ( 2008پذیرد  فوسکیس )از قیمت انرژی تأثیر می

 دلیدل   هدای تدورم، بد    های موجود در ندرخ  تفاوتی ئجنکند ک  از دیدگاه تحلیل ادعا می

    ستاروپا اتحادیۀهای عضو ساختار بازارهای کشور

( توج  خود را بدر تمرکدن بدازار،    2000( و بک، هابریچ و مارسلینو )2008دالسگارد )

اندد   ها و تأثیرات آن بر تورم قیمت مواد غذایی معطو  کردهکارتلگیری  شکلها و  ادغام
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اروپدا   ۀاتحادیکشورهای عضو  واکن ( ب  2005زوئال ) نو و پال  سیمو، بِنی همینی  آلتی

 اند ب  شوک تورم قیمت مواد غذایی پرداخت 

 همگرایی تورم قيمت مواد غذایی دربارۀمطالعات . 2

 ای منطقد   در: یصدنعت  ساختار و یا منطق  تورم» عنوان با یا مقال  در( 2012) 1اسویناگا

 یزمدان  ۀدور در ژاپد   کشور یاقتصاد مناطق  یب تورم ییهمگرا یواکاو ب  «واحد پول با

 شداخص  یهدا  داده از تورم یها نرخ ییهمگرا آزمون یبرا  است پرداخت  2008 تا 1976

 پدژوه    ید ا جینتدا   اسدت  شدده  استفاده ژاپ  یاقتصاد ۀمنطق 10 ۀکنند مصر  متیق

 در امدا  ،ندسدت ین همگرا مقدار کی ب  یا منطق  یها تورم مدت کوتاه در ک  دهد یم نشان

  هستند مگراه منطق  10  یا یها تورم مدت بلند

بد   « اروپا ۀدر منطق ییتورم مواد غذا یها نرخ»عنوان  با ی( در پژوهش2012) کیسایونتل

 یزمدان  دورۀاروپدا در   اتحادیدۀ کشدور عضدو    12 ییتورم مدواد غدذا   یها نرخ ییهمگرا یبررس

 ۀیاند ماه یهدا  پدژوه  شداخص   ی در ا شده استفاده یها پرداخت  است  داده 2010تا  1997

بد  سد  گدروه گوشدت و ندان، غدالت و حبوبدات و         ییمواد غذا ی ا ؛هستند ییغذا تورم مواد

از  ی و همیند  یسدنج  اقتصاد یناپارامتر یها منظور از روش ی   بداند شده یکتفک یجاتسبن

آن اسدت   یدای مقال  گو ی ا یجکمک گرفت  شده است  نتا ییتابلو یها  واحد داده ریشۀآزمون 

 ید  در ا ی   همیند شدود  ینمد  ییدتأ تحقیق ۀدورکل  یبرا ورمت یها نرخ ییهمگرا ۀیک  فرض

گدروه از   یدک  یدوره و بدرا  یدک تورم تنها در  یها نرخ یانگی بازگشت ب  م یتخاص ،پژوه 

 شود  یکاالها مشاهده م

اروپدا:   ۀمنطقد تدورم در   یهدا  ندرخ  یدی همگرا»با عندوان   یا ( در مقال 2011رو )یکاوا

 یاروپدا در طد   ۀمنطقد در  ییمدواد غدذا   تدورم  یهدا  رخند  ییهمگرا یندافر «یاپو ییافتره

 1980 ۀدهد کد  در   دهد ینشان م یجاست  نتا کرده یرا واکاو 2006تا  1979 یها سال

 ییده  شاهد همگرا ی و در ا اند  شتدا یرفتار کامالً متفاوت زیاد،و  کمبا تورم  یکشورها

 یِواحد شدند، وجدود رونددها  پول  یک  کشورها دارا یاز زمان یول ؛یستیمتورم ن یها نرخ

                                                           
1. Nagayasu 
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 یممسدتق  یرگدذاری پدژوه  بد  تأث   ی ا یِدر انتها ی د است  همینوتورم مشه یِهمگرا

 اشاره شده است  زیادتورم  یِدارا یِکارِ کشورها یروین یِتورم بر بازارها

 یاروپا، ط اتحادیۀتورم را در  یها نرخ یی( وجود همگرا2010) و پاپاداس کیسایونتل

 هدای  یدایی پو یافدت و ره یتصادف ییهمگرا یلبا استفاده از تحل 2009تا  1997 یها سال

و  ییمدورد نظدر شدامل مدواد غدذا      ییپژوه  گدروه کداال   ی   در ااند بررسی کرده یعتوز

 ید  ا یِناپدارامتر  یدع توز هدای  یاییپو یلتحل یِکل های یافت است   یلکلیراغ های یدنینوش

 یدک اروپا، پدس از   اتحادیۀعضو  یدر کشورها ییمطالع  گواه آن است ک  تورم مواد غذا

 دارد  یلتما ییب  همگرا ،دوره

واحدد پاندل،    ۀیشد ر یهدا  ( با استفاده از آزمدون 2006) ین و واف یگرد یا در مطالع 

 یزمدان  ۀدر دور ی شدهر کشدور چد    36 ییمدواد غدذا   یمتتورم ق ی را ب ییوجود همگرا

 یا وقف  یها استفاده از آزمون مرتبط، مدلپژوهشگران با  ی   اندا هکرد یسال  بررس هفت

  دان دهرا ب  اثبات رسان رمتو ییوجود همگرا

از  هدا آن  اندد  کدرده ( همگرایدی تدورم را در دو کشدور اروپدا بررسدی      2005وبر و بک )

اندد  اید    زیرشاخص است اسدتفاده کدرده   12کننده ک  شامل  های قیمت مصر  شاخص

مورد نظر، شاخص قیمت مدواد غدذایی و    ۀد ک  در دورانپژوهشگران ب  ای  نتیج  رسیده

 های غیرالکلی در دو کشور مورد نظر همگرا هستند   نوشیدنی

در ادام  در ای  مطالع  با استفاده از تخمی  تابع چگالی کرنل تصدادفی بد  موضدوع    

هدای کشدور    بیندی آن در اسدتان   همگرایی تورم قیمت کاالها و خدمات مصدرفی و پدی   

 واهد شد پرداخت  خ

 پژوهش شناسی روش

تدر   موضوع مورد نظر بسیار متفداوت  تحلیل و تجنی  ،بیان شد در ای  مطالع  طور ک  همان

نظدر   اسداس گیدرد  بر  تأثیر وابستگی فضایی را در نظدر مدی   ای  پژوه  زیراخواهد بود، 

 وجدود آورد و  هدای بنرگدی را بد     تواند تورش (، وجود وابستگی فضایی می1988انسلی  )

چراک  فرض استقالل مشاهدات دیگر برقرار  ،کند مواج تردید  بانتایج آمار استنباطی را 

 ،اسدت   کد  در زیدر ارائد  شدده     I مدوران  ۀابتدا با استفاده از آمارنیست  برای ای  منظور 
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، با استفاده از وابستگی فضایی شود  در صورت وجود فضایی بررسی می وضعیت وابستگی

  شود پرداخت  میکار  ۀادامصورت ب   در غیر ای  شده ورفع  (1995) 1فیلترینگ گتیس
 خواهیم داشت: I موران ۀآماربا توجه به فرمول 

(1) 
  

 

ij i ji j

ij ii j i

w x x x xn
I

w x x

 




 

  
2 

x میانگی  متغیرx وijw  کد  مقددار آن بدرای     اسدت ریس وزنی های دودویی از مات آرای

)گتدیس،   اسدت صدورت صدفر    اید  و در غیدر   ،یدک  ،ک  دارای همسایگی هسدتند  هایی استان

1995 ) 

مقطعی در  یها عیتوز ۀهمهای  شی بر روی پویایینکردن بی منظور فراهم ب بعد از آن 

نون اساسدی آن اسدت کد  قدا     ۀ  ایدشود یمبررسی  های توزیع تحلیل پویایی، طول زمان

هایی کد  در     یکی از تکنیکشودحرکتی برای توصیف تحوالت توزیع در طول زمان پیدا 

اسدت  اید     2های تصدادفی  کرنل ۀمحاسب، دشو یمتحلیل پویایی همراه با توزیع استفاده 

اید     در اسدت  xشدرط   بد   yشرطی متغیر  احتمال چگالیتابع براساس تخمی   رهیافت

 tاز میانگی  در ماه  استانیک  کاالها و خدمات مصرفی مب  انحرا  خالص تور  xمطالع 

ماهد    12انتقدال   ۀدور) دارداشداره   t+12انحرا  خالص تورم از میانگی  در مداه  ب   Yو

بد    اسدتان احتمالی است ک  یک  ۀدهند نشانشرطی  احتمال است(  بنابرای  تابع چگالی

شدرط انحدرا     ب ، t+12مان انحرا  تورم خالص از میانگی  مقطعی در ز ی ازسطح خاص

 حرکت خواهد کرد  tنرخ تورم جاری در زمان 

اشداره   m(xi)بد  گشدتاور شدرطی    E(Yi|X = xi)یعندی   xروی  yشرطی  امید ریاضی

 کند  در مدل حداقل مربعات خطی داریم: می

(2)    ˆ ˆ
i i i iY E Y X x x m x      

 با: است رگرسیون برابر ۀمعادلبا استفاده از عالمت گشتاور شرطی 

(3)  ˆ ˆ
i i iY m x u  

                                                           
  توسط گتیس معرفی شده است ک خودهمبستگی فضایی آزمون کردن ای محلی برای  آماره   1

2. Stochastic Kernels 
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با پارامترهایی ک  ارتباط خطی را توصیف  m(xi)جای تخمی   ب در آمار غیرپارامتری 

xاز تابع چگالی کرنل برای تخمی  گشتاور شرطی در کند، می
  شود استفاده می *

 تعریف چگالی شرطی عبارت است از:

(4)    
 

 

ˆ ,ˆˆ
ˆi

yg y x
m x yf y x dy dy

h x

 
   

 
 

  

 است  xدر  Xچگالی شرطی h(x)  ک 

 آید:دست می  زیر ب ۀرابطاز طریق  xشرط  ب  yمیانگی  شرطی پس در نتیج  

(5)      ˆ ˆˆ , /f y x g x y h x   

ک  از طریق  است چگالی نهاییو مخرج،  (x,y)ک  در آن ، صورت یعنی چگالی مشترک 

 :شوند یمهای زیر محاسب   فرمول

(6)  ˆ ,
in i yx

i

y yx x
g x y K

nab a b

  
     

  
 1

1
 

(7)  ˆ n i x

i

x x
h x K

na a

 
   

 
 1

1
 

کد  همدواری مناسدبی را کنتدرل      هستندپارامترهای پهنای باند  a,bدر معادالت باال 

و سدت  ها معر  تعداد استان n ،دنکن می
x

و 0
y

 yو xضدای  اقلیدسدی را در ف  ۀفاصدل  0

  است 1اِپانینیکو  هم تابع کرنل (.)Kدهد و  ترتیب نشان می ب 

 صورت زیر هم نوشت: ب توان  یرا مچگالی شرطی  ۀدننز تخمی 

(8)    ˆ in y

ii

y Y
f y x w x K

b b

 
  

 
 

 1

1
 

 ک  وزن آن برابر است با :

(9)  
n ji x x

i j

x Xx X
w x K K

a a

  
         

 1
 

   

                                                           
1. Epanechnikov 
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توسدط مجمدوع توابدع    X=x  رطی دردهد ک  تخمی  چگدالی شد   باال نشان می ۀرابط

گی  میدان  ۀزنندد  تخمدی  ده از ماتریس وزندی  آید  با استفادست ب  yکرنل در فضای وزنی 

 صورت زیر نوشت: ب توان  را دوباره می mشرطی 

(10)      ˆˆ
n

i i ii
m x yf y x dy w x Y


  1 

کد  وقتدی تدابع میدانگی  شدرطی دارای انحندای       ه اسدت  اشاره کدرد  (1996) 1هایندم 

 طدور مدنظم در فضدا قدرار نگرفتد  باشدند،        دی است و نقاط مورد استفاده در تخمی  بد شدی

زیدر پیشدنهاد    ۀزنندد  تخمدی  منظور تصحیح ای  اریدب   ب   استباال دارای اریب زنندۀ  تخمی 

 شود: می

(11)    

*

ˆ n y

ii

y Y
f y x w x K

b b

 
 
 
 

 1

1
 

کدردن   ر مجسدم منظدو  بد   یراه جدیدد  هایندم زننده،  تخمی غیر از کاه  اریبی  ب 

معرفدی   «زیادبا چگالی  ۀناحی»و  « تچگالی شرطی انباش»های  های شرطی ب  نام چگالی

شده کنار هدم در یدک    ترسیمهای  انباشت ، تعداد چگالی شرطی شکل چگالی است  کرده

ای را نشدان   چگالی شدرطی، ندواحی   ۀناحیدهد  نمودار باالتری   نشان می را گرا  فضایی

 اسدت وند ، شدامل احتمدال مشخصدی     تری  نواحی فضای نم عنوان کوچک ب دهد ک   می

   (5-5 :2005 ،2باسیل و پایرس ،)آربیا

 پژوهشنتایج  ها، متغيرها وداده

هدای مختلدف، از    منظور وضعیت همگرایی نرخ تورم مواد غذایی بی  استان ب ، در ای  پژوه 

اسدتفاده   و     هدا  یخوراکشاخص ایران، زیر  شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفیهای  داده

فدروردی    اسدتان در فاصدل  زمدانی    30شده است  برای ای  منظور اطالعات آماری هر یک از 

آمداری همدان   سالنامۀ از  1383و برحسب سال پای   صورت ماهیان  ب  1391 تا اسفند 1385

بدا   tن  در زمان رخ تورم سالیااستخراج شده است  ن شود، استان ک  توسط مرکن آمار ارائ  می

 t
 آید :دست می ب زیر رابطۀ شود ک  از نشان داده می 

                                                           
1. Hyndman 

2. Arbia, Basile and Piras 



 447  واکاوي فضایی روند افزایش قيمت مواد غذایی در ایران

 

(12)  ln lnt t tP P   12100 

lnک   tP  زیدربخ  مدواد    کاالها و خدمات مصرفیشاخص قیمت نشان دهنده لگاریتم(

  است tدر زمان  غذایی(

xtبدا   ،انحرا  معیار مطلق تورم قیمدت مدواد غدذایی از میدانگی  آن    
نمدای  داده   

 آید: دست می ب زیر  ۀرابطشود ک  از  می

(13) 
t t tX    

ک  در آن 
t  مورد بررسی است های تورم در استان ساده میانگی 

 I پراکنش موراننمودار . 1

و  xکد  دیداگرام پدراکن  بدی      کدرد  معرفی ( 1996) انسلی اولی  بار را  I پراکن  موران

فضددایی بددا وقفددۀ دهددد و درآن فضددایی را نمددای  مددی یهددا یخودهمبسددتگنددوع  xوقفددۀ 

 Iن  مدوران  پدراک  آید  دست می  مجاور ب یها یضلع برای چندx مقادیرهمۀ گیری  میانگی 

 دهد  شود ک  هر ناحی  نوع ارتباط فضایی را نشان می ناحی  و گوش  تقسیم میچهار ب  

 
 I نمودار پراکنش موران .1 شکل
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و هددم  زیادنددددهددد کدد  هددم خودشددان   قسددمت راسددت بدداال مقددادیری را نشددان مددی 

سدط  ولدی تو  ،دهدد کد  کدم هسدتند     مقادیری را نشان مدی  Q2ناحیۀ (   Q1) شانهای همسای 

مقادیری است کد   دهندۀ  نشان Q3ناحیۀ   ک  مقادیر زیادی دارند اند هایی احاط  شده همسای 

دهدد کد     را نشدان مدی  زیدادی  مقدادیر   Q4ناحیۀ و اند  کمهایشان  هم خودشان و هم همسای 

، پدژوه  هدای آمداری    بدا اسدتفاده از داده   اندد   احاط  شدده کم های با مقادیر  توسط همسای 

پدراکن  مربدوط    برای بررسی خودهمبستگی فضایی محاسب  شده و نمودار Iن پراکن  مورا

 شکل زیر است: ب  ب  ای  پژوه 

 
 (1391تورم مواد غذایی ) I نمودار پراکنش موران .2 شکل

غدذایی از میدانگی    مواد متوسط انحرا  تورم  ۀدهند نشان Iپراکن  موران  ای  نموداردر 

  قسدمت  است  یها انحرا  تورم غذایی از میانگی  همسای  در مقابل متوسط استانبرای هر 

از میدانگی  دارندد و   زیادی دهد ک  انحرا  نرخ تورم  را نشان می هایی استان سمت راست باال

سمت چد   ناحیۀ  اند  احاط  شدهزیاد های تورم غذایی  ی با انحرا های استانهمینی  توسط 

با انحدرا   هایی  استانو توسط  دارندکمی غذایی  هایی است ک  انحرا  تورم استانباال شامل 

آنهدا هدم   دارند و با همسایگانی ک  کمی ک  تورم  هایی استان  اند احاط  شدهزیاد تورم غذایی 
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بدا   هدایی  اسدتان اندد و در نهایدت    دارند، در سمت چ  پایی  قرار گرفتد  کمی انحرافات تورم 

در سدمت   اندد  شدده احاطد   کم انحرا  تورم  با هایی استانک  توسط زیاد انحرا  تورم غذایی 

شدده در سدمت چد  بداال و در سدمت راسدت        قرار گرفت  های استانراست پایی  قرار دارند  

سدمت راسدت بداال و سدمت     ناحیدۀ  ک   حالی در ،اند منفیهایی از خودهمبستگی  پایی  نمون 

طدور کد  از    ماندهد ک  خودهمبستگی فضایی مابت دارند  ه چ  پایی  مواردی را نشان می

 Iمدوران  آمدارۀ  کد  توسدط    شده استما منفی نمونۀ شکل پیداست ای  خودهمبستگی برای 

 معادل است  Iموران آمارۀ خط روند در پراکن  با ضریب  شده است   بسحانینم

آنجا کد  اید  مقددار بد      و از دهد یم دست  را ب I=-.01289ای  آماره مقدار  ۀمحاسب

 ۀآمارهاست، هرچند ک   وابستگی فضایی پایی  بی  استان ۀددهن نشانصفر نندیک است 

صدفر مبندی بدر عددم      H ۀفرضی میتوان ینمو  نیستدار  امعندرصد  5مورد نظر در سطح 

 وابستگی فضایی را رد کنیم 

و از اید    نیستبا پایی  بودن وابستگی فضایی، نیازی ب  استفاده از فیلترینگ گتیس 

  شود پرداخت  میع چگالی مرحل  ب  بعد ب  تخمی  تاب

 1نمدودار  ،خودهمبسدتگی محلدی   ۀآماربا استفاده از  توان همینی  برای فهم بهتر می

 :را رسم کردزیر 

 
 تورم مواد غذایی (LISAموران محلی )آمارۀ  نمودار پراکنش .3 شکل

                                                           
1. Hot & Cold Spots 
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 ترسدیم  1لیدنا  ۀآماراست ک  با استفاده از  Iای  نمودار بیان دیگری از پراکن  موران 

هایی مال سمنان و خراسدان رضدوی، خدود دارای     شده است و بیانگر آن است ک  استان

اسدتان    در مقابدل  زیادندد های همجواری بدا ندرخ تدورم     و همینی  استان زیادنرخ تورم 

 کدم هدایی بدا ندرخ تدورم      کد  بدا اسدتان    است زیادسیستان و بلوچستان دارای نرخ تورم 

 همجوار است  

 پویایی توزیع. 2

تجسم مستقیم چگدالی شدرطی معرفدی شدده      منظور ب انباشت ، ک  شرطی چگالی شکل 

گیرد ک  فهم بهتری را نسدبت بد     متغیره را در نظر می تکهای  ای از چگالی است، دنبال 

ندواحی   دۀدهن نشان 2چگالی  ۀناحیباالتری    شکل کند بعدی سنتی ارائ  می س دورنمای 

عندوان   بد   زیداد بدا چگدالی    ۀناحید الی هستند  یدک  صورت متو  ک  ب زیاد استبا چگالی 

شدود  اید  ندواحی     فضای نمون  شامل احتمال وقوع معلوم تعریف می ۀناحیتری   کوچک

هدای   کندد  در مدورد توزیدع    های تابع توزیع احتمال را بیان می خالص  تصویری از ویژگی

؛ دهدد    نشدان مدی  مقدار میانگی اطرا های معمول را در  دقیقاً احتمال HDRنمایی  تک

عندوان   بد  هدای چندمددی    چگدالی  دۀدهن نشان HDRهای چندنمایی  ولی در مورد توزیع

  استهای منفصل در سطح  زیرمجموع 

 وجدود دارد(،  5گوند  کد  در شدکل     شده )همدان   انباشتهای چگالی شرطی  ر شکلد

 xمحور  متغیره نسبت ب  تکهای شرطی  چگالی زای ا زنجیره گون ک  چ شود مشاهده می

حور عمدودی  روی م (HDRبرخال  نمودار) tب  زمان اشاره  ای  موضوع ند ک ا  قرار گرفت

، پدیددار شدود  صدفر   ۀنقطد ها در   xتوزیع روی خطی موازی محور  دۀدارد  اگر بخ  عم

ناپدیدد    t+12در زمدان   تقریبداً  tآن است ک  هر انحدرا  موجدود در زمدان     دۀدهن نشان

درجد    45روی خدط   (یدا قلد    تری  قسمت )یا انباشت  ها توزیع ۀعمداگر بخ   شود  می

شدده باشدند(، آنگداه     بنددی  طور مشداب  مقیداس    ب t+12و  tهای  قرار بگیرد )وقتی محور

در مدورد توابدع   اسدت    t+12کمتر یا بیشتر از همان مقدار در  tوجود انحرافات در زمان 

متغیدره   تکاگر در چگالی شرطی های شرطی الزم است گفت  شود  چندنمایی در چگالی

                                                           
1. LISA 
2. Highest density region 
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دهد ک  از یک انحرا  نرخ تدورم خداا در    نشان می بیشتر از یک قل  وجود داشت  باشد

 نددم ، یها)انباشت  یا بیشتر از انحدرا  تدورم تمایدل دارندد      ۀنقطب  دو ها  استان ،tزمان 

  (1996 ،1گرونوالد و کیبشتن

هایی است کد  هدر سدتون بد       نمتشکل از ستو ،چگالی شرطی ۀناحیتری  باال شکل

،  50،  25شدامل   HDRs، ندواحی  4  با توج  بد  شدکل   ستچندی  ناحی  تقسیم شده ا

های روش  ادامد    و تا رنگ شود میتیره شروع  ۀسایترتیب از  ب ک   استدرصد  90و  75

را  yمرکنی هم شدبی  مدد بد  اید  صدورت اسدت کد  ارزش         ۀنقطکند  تحلیل  پیدا می

دهد  باالتری  مد بدرای   خود قرار دارد، نشان می بیشتری  حدبع چگالی در هنگامی ک  تا

چگدالی   ۀبداالتری  ناحید  های  بر روی شکل یا نقط  برهر تخمی  چگالی شرطی منطبق 

  است شرطی

درجد    45ک  خط  شود یممشاهده  چگالی شرطی ۀباالتری  ناحیهای  شکلدر مورد 

 فقدی اسدت   شده مدوازی محدور ا   یا مناطق گفت کند  عبور می درصد 50 یا 25 از مناطق

 ،درجد  قطدع شدوند    45توسدط خدط    HDR درصدد  50یدا   درصد 25ریت اکا ک  وقتی

  ک  ماندگاری سخت و قوی در زمان کنونی وجود دارد  اید  بددی   گرفتنتیج   توان می

انتقدال بداقی    ۀدورمعناست ک  بیشتری  مشاهدات از متغیدر در همدان موقعیدت بعدد از     

ها عبور کندد، مانددگاری کدم و پویدایی       HDRدرصد 75درج  از  45اگر خط   انندم یم

توسدط    HDRدرصدد  75یا  25همینی  اگر اکاریت   ن توزیعی بیشتری وجود داردادور

ای صفر عبور داده شود، روند همگرایی قدوی  ۀنقطخط افقی گذرنده از محور عمودی در 

توسط همی  خط گذر داده شدود،   HDR صددر 75ت یوجود دارد  در حالی ک  اگر اکار

، t ۀدورعبارت دیگدر بدا هدر انحرافدی از میدانگی  در       ب یا شود  همگرایی ضعیف غالب می

 نخواهند داشت  وجود  t+12 ۀدوراختالفی از میانگی  در 

 کر اسدت   شایان  استهای توزیع  نتایج تحلیل پویایی دۀدهن نشان ،5و  4های  شکل

سدتفاده  شده توسدط هاینددم  ا   معرفیها و ابنار بصری   زننده ز تخمی ای  مطالع  اک  در 

 است   تخمی  زده شده R افنار نرم و با استفاده از شده
 

                                                           
1. Hyndman, Bashtannyk and Grunwald 
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 تورم مواد غذایی (HDR) زیادنمودار مناطق با چگالی  .4شکل 

 
 تورم مواد غذایی (Stacked density plot) ۀانباشتنمودار چگالی  .5شکل 

مدوازی   درصدد  50و  25شود ازآنجا ک  ندواحی   مشاهده می 4شکل  طور ک  در همان

 شدود و  انتقدال رفدع مدی    ۀدورانحرا  از میانگی  بعدد از  ، استصفر  ۀنقطدر  افقی محور

 چندانشود گرای  ب  بازگشت  واحد می 45ز وقتی ک  انحرا  نرخ تورم ابتدایی بیشتر ا

  قوی نیست
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 گيري نتيجه

انتظار بر ای  است ک  تورم در نقاط مختلف آن ب  یدک مقددار   با پول واحد  ای در منطق 

ای و همیندی    هدای منطقد    سیاسدت  ۀزمیند تدوان در   همگرا شود ک  از ای  موضوع مدی 

هدای   پویدایی  شدد ای بهره جست  در ای  مطالع  تالش  رشد و تجارت منطق  آثارارزیابی 

هدای   همگرایدی در اسدتان  وضعیت بررسی منظور  ب توزیع تورم کاالها و خدمات مصرفی 

  شودتحلیل و ارزیابی  1391تا اسفند  1385فروردی   ۀکشور طی دور

د، شدو  استفاده میهای توزیع  در تحلیل پویایی معمولطور  ب ک   هایی تکنیکاز یکی 

های شرطی از دو راه چگدالی   چگالی منظور تجسم ب های تصادفی است ک   کرنلمحاسبۀ 

شدکل چگدالی   شدود    ( استفاده میHDR) زیادبا چگالی  ۀحینا( و SCDشرطی انباشت  )

دهدد    شده کنار هم در یک گرا  فضدایی را نشدان مدی    ترسیمهای  انباشت ، تعداد چگالی

تری   عنوان کوچک ب دهد ک   ای را نشان می چگالی شرطی، نواحی ۀناحینمودار باالتری  

  استنواحی فضای نمون ، شامل احتمال مشخصی 

هدای تدورم کاالهدا و خددمات      وجود همگرایی در نرخ ،های توزیع یل پویایینتایج تحل

کند  ای  موضوع گویدای آن اسدت کد  بعدد از      مورد بررسی تأیید می ۀدوردر  را مصرفی

 کمتدر یدا   بیشدتر کاالهدا و خددمات    هایی با قدرمطلق انحدرا  تدورم   استان انتقال،ۀ دور

هدای همگرایدی    ج حداکی از وجدود روندد   ند  همینی  نتاینک سمت میانگی  حرکت می ب 

  است زیادهای تورم  و همگرایی ضعیف در نرخ کمهای تورم  شدید در نرخ
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