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چکيده
انتظار میرود در کشوری با پول واحد ،تورم در همۀ مناطق آن همگرا باشدد اید امدر بد طدور
مستقیم با «همگرایی» پیوند خورده است همگرایی از نظر سیاستگذاران موضوعی جدی اسدت
گرچ موضوع تورم در اقتصاد کالن بررسی میشود ،مواردی از شاخصهدای تدورم ،بدرای مادال
تورم قیمتها در مواد غذایی توج ویژهای را ب خود جلب کدرده اسدت بد طدور کلدی ،مسدللۀ
همگرایی تورم مواد غذایی کمتر در نظر گرفت شده است ای مطالع در پی اید اسدت کد بدا
استفاده از دادههای شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در دورۀ زمدانی فدروردی  1385تدا
اسفند  ،1391تحلیلی از پویاییهای توزیع تورم در استانهدای کشدور بد دسدت دهدد در اید
مطالع  ،هر استان مستقل در نظر گرفت میشود؛ درنتیج اطالعات منحصدرب فدردی بد دسدت
میآید ک در برآورد و توضیح پویاییهای تغییرات تورم کاربردی است برای تحلیل پویاییهدای
توزیع ،از تخمی زنندۀ «چگالی شرطی کرنل» و برای بصری کردن «تخمی زننددههدای چگدالی
شرطی» از دو روش گرافیکی استفاده شدده اسدت در اید پدژوه نشدان داده مدیشدود کد
«وابستگی فضایی» تورم مواد غذایی بی استانهای کشور وجود ندارد و فرض وجدود اسدتقالل
استانها نقض نمیشود ،اما روندهایی همگرا بی استانهای کشور وجود دارد
طبقهبندي C14 ، R12 :JEL
واژههاي کليدي :پویاییهای توزیع ،تابع چگالی کرنل ،وابستگی فضایی ،همگرایی نرخ تورم
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مقدمه
در سالهای اخیر ،موضوع همگرایی تورم در مناطق دارای پول واحد کدانون توجد قدرار
گرفت است ای امر در زمینۀ سیاسدت هدای منطقد ای و ارزیدابی آثدار رشدد و تجدارت
منطق ای اهمیت زیادی دارد انتظا ر بر اید اسدت کد تدورم همگد بد افدنای روندد
یکپارچ سازی اقتصادی ،تشکیل بازار واحد و ایجاد منطق ای با پول واحد منجر شود
در بلندمدت ،تورم  -ب عنوان یک پدیدۀ پولی  -ناشی از تغییرات عرضۀ پدول اسدت،
اما در کوتاهمدت ،عوامل دیگری در پیدای آن دخیدل اسدت بدا بهدرهگیدری از چندی
عواملی میتوان تفاوت در نرخهای تورم را توضیح داد (لیونتاکیس و پاپاداس)2010 ،1
در ادبیات اقتصادی مربوط ب پویاییهای تدورم دو روید وجدود دارد یدک دسدت از
مطالعات ب همگرایی و واگرایی تورم بی مناطق مختلف یک کشور پرداخت اند چکتدی،
مارک و سونورا )2002( 2و رابرتن )2006( 3وجود روندهای همگرایی در تدورم آمریکدا را
واکاوی کرد هاند فان و وی )2006( 4همگرایدی تدورم بدرای  36شدهر چدی و همیندی
دهاند
بوسِتی ،فابیانی و هاروی  )2006( 5همگرایی را در مناطق ایتالیا بررسی کر 
های انجامگرفت در ای زمین  ،ب همگرایی تدورم در گروهدی از

دستۀ دوم از پژوه
کشورها همیون اعضای اتحادیدۀ پدولی اروپدا اختصداا دارد چندی پدژوه هدایی در
8
یافت های راجدرز ، )2001( 6وبدر و بدک ،)2005( 7بوسدتی ،ورندی ،هداروی و ونددیتی
( )2007و لوپن و پاپل )2010( 9وجود دارد
با وجود ای  ،براساس پژوه لونمان و ماتا )2004( 10اگر چ شدواهد تجربدی بدی
المللی عمدتاً بر روی تورم کلی متمرکن است ،اما استفاده بیشدتر از شداخصهدای تدورم

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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تفکیک شده ،1در تکمیل توصیف هدای تدورم کلدی اثدر گدذار اسدت و اید ندوع تحلیدل
تفاوتهای پایدار در تورم را آشکار میکند
مطابق آنی توضیح دادهشد ،واکاوی تورم تفکیکشده ،برای نمونۀ تدورم مربدوط بد
2
مواد غذایی ،یکی از موضوعهای شایان توج در ای زمین است همانطدور کد والد
( )2011اشاره میکند ،تورم در بخ مواد غذایی نسبت ب تدورم در سدایر بخد هدا از
پایداری بیشتری برخوردار است و شوکهای ایجادشده در تورم مواد غدذایی در بسدیاری
از کشورها ب طور مستقیم بر دیگر بخ های اقتصادی (غیر از مواد غذایی) اثرگذار است
با درنظر گرفت ای ایده و توج ب ای موضوع ک در چند سال اخیدر تدورم قیمدت
کاال روند شتابانی ب خود گرفت است ،طراحی سیاستی با هدد تمرکدن بدر تدورم کلدی
بسیار گمراهکننده و تأثیرات آن با وقف های طوالنی مشهود خواهد بود
کاتائو و چانگ )2010( 3بر نق مهم مواد غدذایی در تدابع مطلوبیدت خدانوار اشداره
می کنند و بر ای باورند ک نوسانهای زیاد قیمت مواد غذایی ،بر اثرهای رفاهی ناشی از
سیاستهای پولی مختلف اثرگذار است در مطالع ای دیگدر آناندد و پراسدد )2010( 4بدا
شبی سازی یک محیط اعتباری محدود ،ب ای نتیج رسیدهاند ک اتخدا یدک سیاسدت
کوتاه مدت ک تورم مواد غذایی را نادیده میگیرد ،ب نتایج بهین ای منجر نخواهدد شدد
دست ای دیگر از پژوهشگران ب توضیح تفاوتهای موجود در تدورم قیمدت مدواد غدذایی
بی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپدا پرداختد اندد فوسدکیس )2008( 5بد پراکنددگی در
بازارهای کشورهای اروپایی اشاره کرده و ادعا میکند ک دلیدل تفداوت ندرخهدای تدورم،
ساختار بازارهای کشورهای عضو اتحادیۀ اروپاست
آلتی سیمو ،بِنی نو و پال زوئال )2005( 6ب اهمیت واکدن هدای متفداوت کشدورهای
عضو اتحادیۀ اروپا ب شوک تورم قیمت مواد غذایی پرداخت اندد همیندی بوکویکیدوت،
دیریکس و ایلنکوی )2009( 7استدالل میکنند ک تفاوت در تورم مواد غذایی ،ناشدی از
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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روشهای مختلف زنجیرۀ عرضۀ مواد غذایی یک گروه از مناطق اسدت کد اید زنجیدره
تحت تأثیر شوک های برون زایی همیون افنای سریع در قیمت های انرژی اسدت پدس
می توان نتیج گرفت ک تفاوت در تورم قیمت مواد غذایی ناشی از تفاوتهدای سداختار
بازار و چارچوبهای قانونی اتحادیۀ اروپاست سرانجام دالسگارد )2008( 1و بک ،هدابریچ
و مارسلینو )2009( 2توج خود را بر تمرکن بازار ،ادغدامهدا و شدکلگیدری کارتدلهدا و
تأثیرات آن بر تفاوت در تورم قیمت مواد غذایی معطو کردهاند
روشی مرسوم برای آزمون فرضیۀ وجود روند همگ در تورم ،بررسدی همگرایدی تدورم
است بسیاری از مطالعات در زمینۀ ای موضوع ،از روشهای موجدود در حدوزههدای رشدد
اقتصادی و همگرایی کمک گرفت اند (لیونتاکیس2012 ،3؛ لیونتاکیس و پاپداداس)2010 ،4
و در نتیج از مفاهیم همگرایی تصادفی و همگرایی  استفاده شده است (لدوپن و پاپدل،5
2010؛ کوتان و یجیت2005 ،6؛ هدولمن2002 ،7؛ کوکنددا و پاپدل )1997 ،8بد تدازگی از
ابنارهای روششناسانۀ دیگری ،همیون تحلیل پویاییهای توزیع ک منتج از ادبیدات رشدد
اقتصادی است ،برای تحلیل همگرایی نرخهای تورم استفاده شدده اسدت (ندا و تداچلوو،9
2012؛ کاوایرو2011 ،10؛ وبر و بک )2005 ،براساس ای پژوه ها ،ای مطالع از تحلیدل
پویاییهای توزیع برای بررسی همگرایی نرخهای تورم مواد غذایی استفاده میکند
در ای مطالع تجنی وتحلیل موضوع مورد نظر بسیار متفاوتتر خواهد بدود ،چدراکد
تأثیر وابستگی فضایی را در نظر میگیرد بنابر نظر انسِدلی  ،)1988( 11وجدود وابسدتگی
فضایی میتواند تورشهای بنرگی را ب وجود آورد و دربارۀ نتایج آمدار اسدتنباطی تردیدد
ابراز دارد ،چراک فرض استقالل مشاهدات دیگر برقرار نیسدت اید موضدوع در تحلیدل
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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ای پژوه با استفاده از تحلیل جنئی و با رهیافت فضایی ،تدورم مدواد غدذایی را در
استانهای کشور ایران ،در دورۀ زمانی فروردی  1385تا اسفند  1391بررسی میکند
در قسمت بعدی مقال  ،مطالعات پیشی پژوه در خصوا همگرایی تدورم آورده شدده
است پس از آن روششناسی پژوه مطرح مدیشدود قسدمت بعددی مطالعد بد توضدیح
دادهها ،متغیرها و نتایج برآورد اختصاا دارد و در آخر ب نتیجدۀ حاصدل از همگرایدی اشداره
خواهد شد
پيشينۀ پژوهش
ازآنجا ک در ایران ب مقولۀ همگرایی نرخ تورم پرداخت نشده است ،در اید قسدمت بد
مطالعات خارجی مرتبط با همگرایی نرخ کلدی تدورم و سدپس بد مطالعدات مدرتبط بدا
همگرایی تورم قیمت مواد غذایی پرداخت میشود
 .1مطالعات دربارۀ همگرایی تورم کلی

کاتائو و چانگ ( )2010بر تأثیر مهم مواد غذایی در تابع مطلوبیت خانوار اشاره میکنندد
و بر ای باورند ک نوسانات زیاد قیمت مواد غذایی ،بر رفاه منطقۀ مورد بررسی ،تدأثیرات
عمیقی خواهدگذاشت
در مطالع ای دیگر آناند و پراسد ( )2010با شبی سازی یک محیط اعتباری محددود،
ب ای نتیج رسیدهاند ک اتخا یک سیاست کوتاهمدت ک تورم مواد غدذایی را نادیدده
میگیرد ،ب نتایج بهین ای منجر نخواهد شد
بوکویکیوت ،دیریکس و ایلنکوی ( )2009استدالل میکنند کد تدورم مدواد غدذایی،
ناشی از عوامل مختلفی همیون زنجیرۀ عرضۀ مواد غذایی است ک ای زنجیره نین خدود
از قیمت انرژی تأثیر میپذیرد فوسکیس ( )2008با اشاره ب بازارهای کشورهای اروپایی
ادعا میکند ک از دیدگاه تحلیل جنئی تفاوتهای موجود در ندرخهدای تدورم ،بد دلیدل
ساختار بازارهای کشورهای عضو اتحادیۀ اروپاست
دالسگارد ( )2008و بک ،هابریچ و مارسلینو ( )2000توج خود را بدر تمرکدن بدازار،
ادغامها و شکلگیری کارتلها و تأثیرات آن بر تورم قیمت مواد غذایی معطو کردهاندد
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همینی آلتیسیمو ،بِنینو و پال زوئال ( )2005ب واکن
ب شوک تورم قیمت مواد غذایی پرداخت اند

کشورهای عضو اتحادیۀ اروپدا

 .2مطالعات دربارۀ همگرایی تورم قيمت مواد غذایی

ناگایاسو )2012( 1در مقال ای با عنوان «تورم منطق ای و ساختار صدنعتی :در منطقد ای
با پول واحد» ب واکاوی همگرایی تورم بی مناطق اقتصادی کشور ژاپد در دورۀ زمدانی
 1976تا  2008پرداخت است برای آزمون همگرایی نرخهای تورم از دادههدای شداخص
قیمت مصر کنندۀ  10منطقۀ اقتصادی ژاپ استفاده شدده اسدت نتدایج اید پدژوه
نشان میدهد ک در کوتاهمدت تورمهای منطق ای ب یک مقدار همگرا نیسدتند ،امدا در
بلندمدت تورمهای ای  10منطق همگرا هستند
لیونتاکیس ( )2012در پژوهشی با عنوان «نرخهای تورم مواد غذایی در منطقۀ اروپا» بد
بررسی همگرایی نرخهای تورم مدواد غدذایی  12کشدور عضدو اتحادیدۀ اروپدا در دورۀ زمدانی
 1997تا  2010پرداخت است دادههای استفادهشده در ای پدژوه شداخصهدای ماهیاندۀ
تورم مواد غذایی هستند؛ ای مواد غذایی بد سد گدروه گوشدت و ندان ،غدالت و حبوبدات و
سبنیجات تفکیک شدهاند بدی منظور از روشهای ناپارامتری اقتصادسدنجی و همیندی از
آزمون ریشۀ واحد دادههای تابلویی کمک گرفت شده است نتایج ای مقال گویدای آن اسدت
ک فرضیۀ همگرایی نرخهای تورم برای کل دورۀ تحقیق تأیید نمدیشدود همیندی در اید
پژوه  ،خاصیت بازگشت ب میانگی نرخهای تورم تنها در یدک دوره و بدرای یدک گدروه از
کاالها مشاهده میشود
کاوایرو ( )2011در مقال ای با عندوان «همگرایدی ندرخهدای تدورم در منطقدۀ اروپدا:
رهیافتی پویا» فرایند همگرایی ندرخ هدای تدورم مدواد غدذایی در منطقدۀ اروپدا در طدی
سال های  1979تا  2006را واکاوی کرده است نتایج نشان میدهد کد در دهدۀ 1980
کشورهای با تورم کم و زیاد ،رفتار کامالً متفاوتی داشت اند و در ای ده شاهد همگرایی
نرخهای تورم نیستیم؛ ولی از زمانی ک کشورها دارای پول واحد شدند ،وجدود رونددهایِ

1. Nagayasu
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همگرایِ تورم مشهود است همینی در انتهایِ ای پدژوه بد تأثیرگدذاری مسدتقیم
تورم بر بازارهایِ نیروی کارِ کشورهایِ دارایِ تورم زیاد اشاره شده است
لیونتاکیس و پاپاداس ( )2010وجود همگرایی نرخهای تورم را در اتحادیۀ اروپا ،طی
سالهای  1997تا  2009با استفاده از تحلیل همگرایی تصادفی و رهیافدت پویداییهدای
توزیع بررسی کردهاند در ای پژوه گدروه کداالیی مدورد نظدر شدامل مدواد غدذایی و
نوشیدنیهای غیرالکلی است یافت های کلیِ تحلیل پویاییهدای توزیدع ناپدارامتریِ اید
مطالع گواه آن است ک تورم مواد غذایی در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ،پدس از یدک
دوره ،ب همگرایی تمایل دارد
در مطالع ای دیگر فان و وی ( )2006با استفاده از آزمدونهدای ریشدۀ واحدد پاندل،
وجود همگرایی را بی تورم قیمت مدواد غدذایی  36شدهر کشدور چدی در دورۀ زمدانی
هفت سال بررسی کردهاند ای پژوهشگران با استفاده از آزمون مرتبط ،مدلهای وقف ای
وجود همگرایی تورم را ب اثبات رساندهاند
وبر و بک ( )2005همگرایدی تدورم را در دو کشدور اروپدا بررسدی کدردهاندد آنهدا از
شاخصهای قیمت مصر کننده ک شامل  12زیرشاخص است اسدتفاده کدردهاندد اید
پژوهشگران ب ای نتیج رسیدهاند ک در دورۀ مورد نظر ،شاخص قیمت مدواد غدذایی و
نوشیدنیهای غیرالکلی در دو کشور مورد نظر همگرا هستند
در ادام در ای مطالع با استفاده از تخمی تابع چگالی کرنل تصدادفی بد موضدوع
همگرایی تورم قیمت کاالها و خدمات مصدرفی و پدی بیندی آن در اسدتانهدای کشدور
پرداخت خواهد شد
روششناسی پژوهش
همانطور ک بیان شد در ای مطالع  ،تجنی وتحلیل موضوع مورد نظر بسیار متفداوتتدر
خواهد بود ،زیرا ای پژوه تأثیر وابستگی فضایی را در نظدر مدیگیدرد براسداس نظدر
انسلی ( ،)1988وجود وابستگی فضایی میتواند تورشهدای بنرگدی را بد وجدود آورد و
نتایج آمار استنباطی را با تردید مواج کند ،چراک فرض استقالل مشاهدات دیگر برقرار
نیست برای ای منظور ابتدا با استفاده از آمارۀ مدوران  Iکد در زیدر ارائد شدده اسدت،
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وضعیت وابستگی فضایی بررسی میشود در صورت وجود وابستگی فضایی ،با استفاده از
فیلترینگ گتیس )1995( 1رفع شده و در غیر ای صورت ب ادامۀ کار پرداخت میشود
با توجه به فرمول آمارۀ موران  Iخواهیم داشت:

() 1

 x x j  x 

i

x 

i

2

  w x
 x
ij

j

n

i

i

ij

w
j

I 

i

 xمیانگی متغیر xو  w ijآرای های دودویی از ماتریس وزنی اسدت کد مقددار آن بدرای
استانهایی ک دارای همسایگی هسدتند ،یدک ،و در غیدر اید صدورت صدفر اسدت (گتدیس،
)1995
بعد از آن ب منظور فراهمکردن بینشی بر روی پویاییهای همۀ توزیعهای مقطعی در
طول زمان ،تحلیل پویاییهای توزیع بررسی میشود ایدۀ اساسدی آن اسدت کد قدانون
حرکتی برای توصیف تحوالت توزیع در طول زمان پیدا شود یکی از تکنیکهایی کد در
تحلیل پویایی همراه با توزیع استفاده میشود ،محاسبۀ کرنلهای تصدادفی 2اسدت اید
رهیافت براساس تخمی تابع چگالی احتمال شرطی متغیر  yبد شدرط  xاسدت در اید
مطالع  xب انحرا خالص تورم کاالها و خدمات مصرفی یک استان از میانگی در ماه t
و Yب انحرا خالص تورم از میانگی در مداه  t+12اشداره دارد (دورۀ انتقدال  12ماهد
است) بنابرای تابع چگالی احتمال شرطی نشاندهندۀ احتمالی است ک یک اسدتان بد
سطح خاصی از انحرا تورم خالص از میانگی مقطعی در زمان  ،t+12ب شدرط انحدرا
نرخ تورم جاری در زمان  tحرکت خواهد کرد
امید ریاضی شرطی  yروی  xیعندی ) E(Yi|X = xiبد گشدتاور شدرطی) m(xiاشداره
میکند در مدل حداقل مربعات خطی داریم:
() 2

Yˆi  E Y X  x i      x i  mˆ  x i 

با استفاده از عالمت گشتاور شرطی معادلۀ رگرسیون برابر است با:
() 3

Yˆi  mˆ  x i   u i

 1آمارهای محلی برای آزمون کردن خودهمبستگی فضایی ک توسط گتیس معرفی شده است
2. Stochastic Kernels
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در آمار غیرپارامتری ب جای تخمی ) m(xiبا پارامترهایی ک ارتباط خطی را توصیف
میکند ،از تابع چگالی کرنل برای تخمی گشتاور شرطی در* xاستفاده میشود
تعریف چگالی شرطی عبارت است از:
 ygˆ  y , x  
mˆ  x i    yfˆ  y x  dy   
 dy
 hˆ  x  



() 4

ک ) h(xچگالی شرطی  Xدر  xاست
پس در نتیج میانگی شرطی  yب شرط  xاز طریق رابطۀ زیر ب دست میآید:
fˆ  y x   gˆ  x , y  / hˆ  x 

() 5

ک در آن  ،صورت یعنی چگالی مشترک ) (x,yو مخرج ،چگالی نهایی است ک از طریق
فرمولهای زیر محاسب میشوند:
() 6
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در معادالت باال  a,bپارامترهای پهنای باند هستند کد همدواری مناسدبی را کنتدرل
میکنند n ،معر تعداد استانهاسدت و  0 xو  0 yفاصدلۀ اقلیدسدی را در فضدای  xوy
ب ترتیب نشان میدهد و ) K(.هم تابع کرنل اِپانینیکو  1است
تخمی زنندۀ چگالی شرطی را میتوان ب صورت زیر هم نوشت:





() 8

y

 y Y i


b


1 n
 w i x  K
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ک وزن آن برابر است با :
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1. Epanechnikov
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رابطۀ باال نشان میدهد ک تخمی چگدالی شدرطی در  X=xتوسدط مجمدوع توابدع
کرنل در فضای وزنی  yب دستآید با استفاده از ماتریس وزندی تخمدی زننددۀ میدانگی
شرطی  mرا دوباره میتوان ب صورت زیر نوشت:
()10

n
mˆ  x i    yfˆ  y x dy  i 1w i  x Y i

هایندم  )1996( 1اشاره کدرده اسدت کد وقتدی تدابع میدانگی شدرطی دارای انحندای
شدیدی است و نقاط مورد استفاده در تخمی بد طدور مدنظم در فضدا قدرار نگرفتد باشدند،
تخمی زنندۀ باال دارای اریب است ب منظور تصحیح ای اریدب تخمدی زننددۀ زیدر پیشدنهاد
میشود:
()11






*
y

 y Y
1 n
fˆ  y x    i 1w i  x  K 

b
b


ب غیر از کاه اریبی تخمی زننده ،هایندم راه جدیددی بد منظدور مجسدمکدردن
چگالیهای شرطی ب نامهای «چگالی شرطی انباشت » و «ناحیۀ با چگالی زیاد» معرفدی
کرده است شکل چگالی شرطی انباشت  ،تعداد چگالیهای ترسیمشده کنار هدم در یدک
گرا فضایی را نشان میدهد نمودار باالتری ناحیۀ چگالی شدرطی ،ندواحیای را نشدان
میدهد ک ب عنوان کوچکتری نواحی فضای نموند  ،شدامل احتمدال مشخصدی اسدت
(آربیا ،باسیل و پایرس)5-5 :2005 ،2
دادهها ،متغيرها و نتایج پژوهش
در ای پژوه  ،ب منظور وضعیت همگرایی نرخ تورم مواد غذایی بی استانهدای مختلدف ،از
دادههای شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی ایران ،زیر شاخص خوراکیهدا و اسدتفاده
شده است برای ای منظور اطالعات آماری هر یک از  30اسدتان در فاصدل زمدانی فدروردی
 1385تا اسفند  1391ب صورت ماهیان و برحسب سال پای  1383از سالنامۀ آمداری همدان
استان ک توسط مرکن آمار ارائ میشود ،استخراج شده است نرخ تورم سالیان در زمان  tبدا
  tنشان داده میشود ک از رابطۀ زیر ب دست میآید :

1. Hyndman
2. Arbia, Basile and Piras
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 t  100 ln Pt  ln Pt 12 

()12

ک  ln Ptنشان دهنده لگاریتم شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی (زیدربخ
غذایی) در زمان  tاست
انحرا معیار مطلق تورم قیمدت مدواد غدذایی از میدانگی آن ،بدا

x

t

نمدای

مدواد
داده

میشود ک از رابطۀ زیر ب دست میآید:
X t  t  t

()13
ک در آن   tمیانگی ساده تورم در استانهای مورد بررسی است
 .1نمودار پراکنش موران I

پراکن موران  Iرا اولی بار انسلی ( )1996معرفی کدرد کد دیداگرام پدراکن بدی  xو
وقفددۀ  xنددوع خودهمبسددتگیهددای فضددایی را نمددای مددیدهددد و درآن وقفددۀ فضددایی بددا
میانگی گیری همۀ مقادیر xبرای چند ضلعیهای مجاور ب دست میآید پدراکن مدوران I
ب چهار ناحی و گوش تقسیم میشود ک هر ناحی نوع ارتباط فضایی را نشان میدهد

شکل  .1نمودار پراکنش موران I
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قسددمت راسددت بدداال مقددادیری را نشددان مددیدهددد کدد هددم خودشددان زیادنددد و هددم
همسای هایشان ( )Q1ناحیۀ  Q2مقادیری را نشان مدیدهدد کد کدم هسدتند ،ولدی توسدط
همسای هایی احاط شدهاند ک مقادیر زیادی دارند ناحیۀ  Q3نشاندهندۀ مقادیری است کد
هم خودشان و هم همسای هایشان کماند و ناحیۀ  Q4مقدادیر زیدادی را نشدان مدیدهدد کد
توسط همسای های با مقادیر کم احاط شددهاندد بدا اسدتفاده از دادههدای آمداری پدژوه ،
پراکن موران  Iبرای بررسی خودهمبستگی فضایی محاسب شده و نمودار پدراکن مربدوط
ب ای پژوه ب شکل زیر است:

شکل  .2نمودار پراکنش موران  Iتورم مواد غذایی ()1391

در ای نمودار پراکن موران  Iنشاندهندۀ متوسط انحرا تورم مواد غدذایی از میدانگی
برای هر استان در مقابل متوسط انحرا تورم غذایی از میانگی همسای های است قسدمت
سمت راست باال استانهایی را نشان میدهد ک انحرا نرخ تورم زیادی از میدانگی دارندد و
همینی توسط استانهایی با انحرا های تورم غذایی زیاد احاط شدهاند ناحیۀ سمت چد
باال شامل استانهایی است ک انحرا تورم غذایی کمی دارند و توسط استانهایی با انحدرا
تورم غذایی زیاد احاط شدهاند استانهایی ک تورم کمی دارند و با همسایگانی ک آنهدا هدم
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انحرافات تورم کمی دارند ،در سمت چ پایی قرار گرفتد اندد و در نهایدت اسدتانهدایی بدا
انحرا تورم غذایی زیاد ک توسط استانهایی با انحرا تورم کم احاطد شددهاندد در سدمت
راست پایی قرار دارند استانهای قرار گرفت شدده در سدمت چد بداال و در سدمت راسدت
پایی نمون هایی از خودهمبستگی منفیاند ،درحالی ک ناحیدۀ سدمت راسدت بداال و سدمت
چ پایی مواردی را نشان میدهد ک خودهمبستگی فضایی مابت دارند همانطدور کد از
شکل پیداست ای خودهمبستگی برای نمونۀ ما منفی شده است کد توسدط آمدارۀ مدوران I
نینمحاسب شده است خط روند در پراکن با ضریب آمارۀ موران  Iمعادل است
محاسبۀ ای آماره مقدار  I=-.01289را ب دست میدهد و ازآنجا کد اید مقددار بد
صفر نندیک است نشاندهندۀ وابستگی فضایی پایی بی استانهاست ،هرچند ک آمارۀ
مورد نظر در سطح  5درصد معنادار نیست و نمیتوانیم فرضیۀ  Hصدفر مبندی بدر عددم
وابستگی فضایی را رد کنیم
با پایی بودن وابستگی فضایی ،نیازی ب استفاده از فیلترینگ گتیس نیست و از اید
مرحل ب بعد ب تخمی تابع چگالی پرداخت میشود
1
همینی برای فهم بهتر میتوان با استفاده از آمارۀ خودهمبسدتگی محلدی ،نمدودار
زیر را رسم کرد:

شکل  .3نمودار پراکنش آمارۀ موران محلی ( )LISAتورم مواد غذایی
1. Hot & Cold Spots
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ای نمودار بیان دیگری از پراکن موران  Iاست ک با استفاده از آمارۀ لیدنا 1ترسدیم
شده است و بیانگر آن است ک استانهایی مال سمنان و خراسدان رضدوی ،خدود دارای
نرخ تورم زیاد و همینی استانهای همجواری بدا ندرخ تدورم زیادندد در مقابدل اسدتان
سیستان و بلوچستان دارای نرخ تورم زیاد است کد بدا اسدتانهدایی بدا ندرخ تدورم کدم
همجوار است
 .2پویایی توزیع

شکل چگالی شرطی انباشت  ،ک ب منظور تجسم مستقیم چگدالی شدرطی معرفدی شدده
است ،دنبال ای از چگالیهای تکمتغیره را در نظر میگیرد ک فهم بهتری را نسدبت بد
دورنمای س بعدی سنتی ارائ میکند شکل باالتری ناحیۀ چگالی  2نشاندهندۀ ندواحی
با چگالی زیاد است ک ب صورت متوالی هستند یدک ناحیدۀ بدا چگدالی زیداد بد عندوان
کوچکتری ناحیۀ فضای نمون شامل احتمال وقوع معلوم تعریف میشدود اید ندواحی
خالص تصویری از ویژگیهای تابع توزیع احتمال را بیان میکندد در مدورد توزیدعهدای
تکنمایی  HDRدقیقاً احتمالهای معمول را در اطرا مقدار میانگی نشدان مدیدهدد؛
ولی در مورد توزیعهای چندنمایی  HDRنشاندهندۀ چگدالیهدای چندمددی بد عندوان
زیرمجموع های منفصل در سطح است
در شکلهای چگالی شرطی انباشت شده (همدانگوند کد در شدکل  5وجدود دارد)،
مشاهده میشود ک چگون زنجیرهای از چگالیهای شرطی تکمتغیره نسبت ب محور x
قرار گرفت اند ک ای موضوع اشاره ب زمان ( tبرخال نمودار )HDRروی محور عمدودی
دارد اگر بخ عمدۀ توزیع روی خطی موازی محور  xها در نقطدۀ صدفر پدیددار شدود،
نشاندهندۀ آن است ک هر انحدرا موجدود در زمدان  tتقریبداً در زمدان  t+12ناپدیدد
میشود اگر بخ عمدۀ توزیعها (یا انباشت تری قسمت یدا قلد ) روی خدط  45درجد
قرار بگیرد (وقتی محورهای  tو  t+12ب طور مشداب مقیداسبنددی شدده باشدند) ،آنگداه
وجود انحرافات در زمان  tکمتر یا بیشتر از همان مقدار در  t+12اسدت در مدورد توابدع
چندنمایی در چگالیهای شرطی الزم است گفت شود اگر در چگالی شرطی تکمتغیدره
1. LISA
2. Highest density region
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بیشتر از یک قل وجود داشت باشد نشان میدهد ک از یک انحرا نرخ تدورم خداا در
زمان  ،tاستانها ب دو نقطۀ انباشت یا بیشتر از انحدرا تدورم تمایدل دارندد (هاینددم ،
بشتنیک و گرونوالد)1996 ،1
شکل باالتری ناحیۀ چگالی شرطی ،متشکل از ستونهایی است کد هدر سدتون بد
چندی ناحی تقسیم شده است با توج بد شدکل  ،4ندواحی  HDRsشدامل ، 50 ، 25
 75و  90درصد است ک ب ترتیب از سایۀ تیره شروع میشود و تا رنگهای روش ادامد
پیدا میکند تحلیل نقطۀ مرکنی هم شدبی مدد بد اید صدورت اسدت کد ارزش  yرا
هنگامی ک تابع چگالی در بیشتری حد خود قرار دارد ،نشان میدهد باالتری مد بدرای
هر تخمی چگالی شرطی منطبق بر نقط ای بر روی شکلهای بداالتری ناحیدۀ چگدالی
شرطی است
در مورد شکلهای باالتری ناحیۀ چگالی شرطی مشاهده میشود ک خط  45درجد
از مناطق  25یا  50درصد عبور میکند یا مناطق گفت شده مدوازی محدور افقدی اسدت
وقتی ک اکاریت  25درصد یدا  50درصدد  HDRتوسدط خدط  45درجد قطدع شدوند،
میتوان نتیج گرفت ک ماندگاری سخت و قوی در زمان کنونی وجود دارد اید بددی
معناست ک بیشتری مشاهدات از متغیدر در همدان موقعیدت بعدد از دورۀ انتقدال بداقی
میمانند اگر خط  45درج از  75درصد  HDRها عبور کندد ،مانددگاری کدم و پویدایی
دوران توزیعی بیشتری وجود دارد همینی اگر اکاریت  25یا  75درصدد  HDRتوسدط
خط افقی گذرنده از محور عمودی در نقطۀ صفر عبور داده شود ،روند همگرایی قدویای
وجود دارد در حالی ک اگر اکاریت  75درصد  HDRتوسط همی خط گذر داده شدود،
همگرایی ضعیف غالب میشود یا ب عبارت دیگدر بدا هدر انحرافدی از میدانگی در دورۀ ،t
اختالفی از میانگی در دورۀ  t+12وجود نخواهند داشت
شکلهای  4و  ،5نشاندهندۀ نتایج تحلیل پویاییهای توزیع است شایان کر اسدت
ک در ای مطالع از تخمی زنندهها و ابنار بصری معرفیشده توسدط هاینددم اسدتفاده
شده و با استفاده از نرمافنار  Rتخمی زده شده است
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شکل  .4نمودار مناطق با چگالی زیاد ( )HDRتورم مواد غذایی

شکل  .5نمودار چگالی انباشتۀ ( )Stacked density plotتورم مواد غذایی

همانطور ک در شکل  4مشاهده میشود ازآنجا ک ندواحی  25و  50درصدد مدوازی
محور افقی در نقطۀ صفر است ،انحرا از میانگی بعدد از دورۀ انتقدال رفدع مدیشدود و
وقتی ک انحرا نرخ تورم ابتدایی بیشتر از  45واحد میشود گرای ب بازگشت چندان
قوی نیست
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نتيجهگيري
در منطق ای با پول واحد انتظار بر ای است ک تورم در نقاط مختلف آن ب یدک مقددار
همگرا شود ک از ای موضوع مدیتدوان در زمیندۀ سیاسدتهدای منطقد ای و همیندی
ارزیابی آثار رشد و تجارت منطق ای بهره جست در ای مطالع تالش شدد پویداییهدای
توزیع تورم کاالها و خدمات مصرفی ب منظور بررسی وضعیت همگرایدی در اسدتانهدای
کشور طی دورۀ فروردی  1385تا اسفند  1391تحلیل و ارزیابی شود
یکی از تکنیکهایی ک ب طور معمول در تحلیل پویاییهای توزیع استفاده میشدود،
محاسبۀ کرنلهای تصادفی است ک ب منظور تجسم چگالیهای شرطی از دو راه چگدالی
شرطی انباشت ( )SCDو ناحیۀ با چگالی زیاد ( )HDRاستفاده میشدود شدکل چگدالی
انباشت  ،تعداد چگالیهای ترسیمشده کنار هم در یک گرا فضدایی را نشدان مدیدهدد
نمودار باالتری ناحیۀ چگالی شرطی ،نواحیای را نشان میدهد ک ب عنوان کوچکتری
نواحی فضای نمون  ،شامل احتمال مشخصی است
نتایج تحلیل پویاییهای توزیع ،وجود همگرایی در نرخهدای تدورم کاالهدا و خددمات
مصرفی را در دورۀ مورد بررسی تأیید میکند ای موضوع گویدای آن اسدت کد بعدد از
دورۀ انتقال ،استانهایی با قدرمطلق انحدرا تدورم کاالهدا و خددمات بیشدتر یدا کمتدر
ب سمت میانگی حرکت میکنند همینی نتایج حداکی از وجدود رونددهدای همگرایدی
شدید در نرخهای تورم کم و همگرایی ضعیف در نرخهای تورم زیاد است
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