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  چکیده
 هاي ریشه واحددر آزمون استفادههاي مورد در مطالعه توزیع حدي آماره

باشد که نیاز به قضیه معروف دانسکر (قضیه حد مرکزي تابع) می معموالً
 در این مقالههاي استاندارد درسی کمتر به آن اشاره شده است. در کتاب

در  (1)�� در مدلهاي آزمون ریشه واحد را رفتار حدي آماره
از  با استفاده غیرمستقیم ثابتهاي بدون جمله ثابت و با جمله حالت

در آن خطاها، نوفه سفید گاوسی با  کهکنیم مطالعه میقضیه دانسکر 
همچنین حالتی که  باشند.می ���میانگین صفر و واریانس متناهی 

 عبارت دیگر نوفه رنگی باشند) را(به نباشند نوفه سفید ولیایستا  خطاها
دهیم. سپس نتایج حاصل شده را به مدل مورد بررسی قرار می نیز تر شدن مطلب ارائه ند مثال براي روشنچ. دهیمتعمیم می (�)��
  گردد.می
  

 کلیدي واژگان
قضیه حد مرکزي نی، بازگشتی، آزمون ریشه واحد، حرکت برآومدل خود

  .تابعی
  

Abstract 
To study the limiting distribution of the test statistics 
used in the unit root problems, we usually need to use 
the known theorem Donsker (Functional central limit 
theorem). In this paper, we study the limiting behavior 
of the unit root test statistics in the AR (1) model 
without and with a constant term by an indirect use of 
the Donsker theorem where the error terms are N(0, σ��) with noise. We also consider the case when 
the error terms are nonwhite noise stationary and then 
generalize our results to the AR (p) models. Several 
examples are provided to clarify the issue. 
 
Keywords 
Autoregressive Model, Unit Root Test, Brownian 
Motion, Functional Central Limit Theorem. 
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  مقدمه
  مرتبه اول بازگشتیهاي خوددر مدل

 �� = ����� + :�� براي آزمون �� � = در  ��
:��مقابل  � <   هایی بر پایهاز آماره ��

 �� = ∑ ����������∑ ��  شود که در آناستفاده می ���������   
داراي توزیع نرمال  �برآورد حداقل مربعات معمولی 

�� ���� و �با میانگین  � = ���∑   باشد.می ��واریانس نوفه سفید  ��σ که باشدمی ���������
  هايآماره

 � = � �� −  ���/����(∑ ��������� )�� )σ�� معلوم(   
  و
 � = � �� −  ���/�����(∑ ��������� )�� )σ�� مجهول (  

هاي متداول براي آزمون فوق هستند که بر از آماره
هاي هآمارداد که توان نشان می .شوندبنا می �� پایه 

|�|آزمون تحت فرض  < ترتیب داراي به 1
   ))2006( 1وي( .هستند  �  هاي حدي نرمال وتوزیع

��حالتی که آزمون ریشه واحد (در در  = 1 (
بوده ن �هاي آزمون داراي توزیع حدي نرمال و آماره

وینر (حرکت برآونی)  فراینددر توزیع به تابعی از  و
براي این همگرایی از قضیه در واقع  شوند.همگرا می

توان استفاده کرد و بایستی حد مرکزي کالسیک نمی
) را )1951( 2قضیه حد مرکزي تابعی (قضیه دانسکر

پیچیدگی اثبات قضیه دانسکر، کار برد. با توجه به هب
ضیه را در یک حالت خاص به در این مقاله این ق

  کار خواهیم برد. هابت و بثمستقیم صورت غیر
  

  مفاهیم پایه
اي از متغیرهاي تصادفی دنباله ��� {��}فرض کنید 
توزیع با میانگین صفر و واریانس متناهی مستقل و هم یه دو فرم از قض به معرفی در این بخش باشد. ��

                                                             
1. Wei 
2. Donsker 

,�)��تابع تصادفی  .پردازیممی دانسکر w)  تعریف
,�)��  زیر را در نظر بگیرید فرم بهشده  w)= 1�√� �[��](w)+(�� − [��]) 1�√� �[��]��(w),      

� که در آن ∈ �� و [0,1] = ∑ وجه ت. ������
,�)�� کنید که w)  تابع تصادفی پیوسته است در

فضایی از همه توابع ( [0,1]�نتیجه عضو فضاي 
,�)�  با متر [0,1] روي پیوسته بر �) = ����|�� − ��| 

(�)�� :داردقضیه دانسکر بیان می باشد.می �→ �(�)  
 .است وینر (حرکت برآونی) فرایند W(t) که در آن

ℎاگر  )1968 ،3بیلینگزلی( ∶ �[0,1] →  تابعی �
�)��)ℎ   پیوسته باشد آنگاه ) ) �→ ℎ(�(�)). 

در برخی موارد ممکن است با توابعی روبرو 
ل باشند. با توجه شویم که داراي ناپیوستگی از نوع او

بیان شده است  [0,1]�به اینکه قضیه فوق در فضاي 
 گونهنیادر این موارد دچار مشکل خواهیم شد. در 

مورد استفاده دانسکر ها، فرم دیگري از قضیه حالت
,�)��تابع تصادفی  گیرد.قرار می w)  تعریف شده

,�)��فرم هب w) = ��√� �[��](w) را در نظر بگیرید .
,�)��تابع تصادفی  توجه کنید که w)  عضو فضاي باشد می [0,1]بر روي  Xاز توابع فضایی ( [0,1]�

که از راست پیوسته و داراي حدهاي سمت چپ) 
(�)��توان نشان داد که در این حالت می باشد.می �→  ))1999( بیلینگزلی(. (�)�

  
(�)ℎفرض کنید : 1مثال  = ∫ < �که  �����(�)� تابعی پیوسته است  h(ω)باشد. عدد صحیح می 0 
∫ بنابراین (�[��]�√� )����� �→ ∫ �(�)�����.  

                                                             
3. Billingsley 
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هاي بعدي به در ادامه برخی نتایج را که در بخش
��فرض کنید دهیم. ارائه می را یاز داریمآنها ن ,   � = 1,2, … , توزیع با متغیرهاي تصادفی مستقل و هم �

(�)�� قرار دهید. باشند ���میانگین صفر و واریانس  = �1/√�� ∑ ��[��]���  ,   � ∈ یا  [0,1]
(�)��  صورت معادلهب = �√� ∑ ��[��]��� = �[��]√� ´ ��[��] ∑ ��[��]���   

� کهیوقتتوجه کنید  → ∞ �[��]√� همگرا  �√به  ,
[��]�1   شود و با پیروي از قضیه حد مرکزي کالسیکمی � ��[��]

���
�→ �(0, ���). 

�√1  4اسلوتسکی با استفاده از قضیه سپس � �� �→ √� �(0, ���)[��]
��� . 

)(�)��در نتیجه  �→)���(0,   بنابراین ،(�
)1     (         ��(�) �→ ���(�),  

که این نتیجه همان قضیه دانسکر در یک حالت 
  باشد. خاص می

�� حال فرض کنید = �� + �� + ⋯ + ��و  �� = �با جایگذاري . 0 = �√��) داریم 1( در رابطۀ 1 = ��(1) �→ نتایج  )1- 1(مثال  بنابراین مشابه. (1)���
����  :زیر را خواهیم داشت ∑ �������� =∫ ��(�)����( �→)�� ∫ �(�)���� )2     (  

���   و ∑ ��������� = ∫ [��(�)]������→ ��� ∫ [�(�)]��� ��          )3(  

  و
)4     (�� ∑ ���������� �→ �� ���{[�(1)]� − 1}  

  

                                                             
4. Slutsky 

  بدون جمله ثابت AR(1)آزمون مدل 
�ازاي به AR(1)مدل  = 1,2, … ,   فرمهب �

 �� = ����� + �� �� را در نظر بگیرید که در آن   = با میانگین  نوفه سفید گاوسی فرایند ��و  0
:��در آزمون  است. ���صفر و واریانس  � =  در 1

:��مقابل  � < تحت فرض صفر مدل به یک قدم  1
شود و تحت فرض مقابل سري تصادفی تبدیل می

باشد فرض  ��ایستا است. اگر آزمون بر پایه آماره 
��شود اگر رد میصفر  < �� یا 1 − 1 <   باشد. 0

:�� تحت فرض � = ����  :ریمدا 1 − 1� =��� ∑ ������������� ∑ ����������→ ��{[�(�)]���}∫ [�(�)]��� ��                     )5(  

�  و  = �� ����� = ���� ������� ∑ ��������� ������������→ ��{(�(�))���}{∫ (�(�))����� }��
  

 

��� که در آن  = (����(∑ ��������� ���� و  ��(��( = ∑ (����� ����)����   ����.  
����چون توزیع حدي  − اي فرم بسته Tو  �1

ها ندارد و در بعضی مواقع محاسبه جبري انتگرال
هاي هاي این توزیعبنابراین چندك .پذیر نیستامکان

 5دیکی .شوندصورت عددي محاسبه میحدي به
هاي مجانبی را با هایی از این توزیعچندك )1979(

استفاده از روش مونت کارلو محاسبه کرده است و 
ارائه داده  (�)�و  (�)� هایی بنامنتایج را در جدول

فرض صفر رد  استفاده از این جداول بااست. 
���� ةشود اگر یافته آمارمی − از مقدار  ترکوچک �1

طور مشابه هباشد یا ب F(a) مشاهده شده در جدول 
از  ترکوچک Tشود اگر یافته آماره فرض صفر رد می

  باشد. (�)�مقدار مشاهده شده در جدول 
                                                             
5. Dickey 
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��توجه کنید از فرض  = براي محاسبه  0
در تحلیل  .تر توزیع حدي استفاده کردیمتراح
  تنها براي )5( رابطۀهاي واقعی از داده

  � = 2,3, … , عبارت دیگر در شود بهمحاسبه می �
مجموع مربعات یا  (n-1)تنها از  ��برآورد 
 ةتوانیم آمارکنیم در نتیجه میضرب استفاده میحاصل
��)�آزمون  − �)را با  (1 − 1)(�� − جایگزین  (1

�)هاي بزرگ کنیم. واضح است که براي نمونه − 1)(�� − ��)�با  (1 −   رفتار یکسان دارند. (1
  

  با یک جمله ثابت AR(1)آزمون مدل 
کنیم مدل برابر صفر باشد. در اینجا فرض می (��)� فراینددر قسمت قبل فرض کردیم که میانگین 

AR(1)  باشد یعنی  صفر ریغداراي میانگین�� = � + ����� + �� α در آن که   = μ(1 − �).  
�  توان مدل فوق را به فرم ماتریسیمی = �� + � 

  بازنویسی کرد که

� = �����⋮���  , � = �11⋮ ����⋮1 ����� , � = ����  , � = �����⋮���  

�βدانیم می = (X�X)��X�Y  برآورد حداقل مربعات
��  نتیجه است. در �معمولی  − � = (���)�����. 

�چون تحت فرض صفر داریم  = �  ، بنابراین 0 √����(��� − 1)� =
�1 ���� ∑ ������������ ∑ �������� ��� ∑ ��������� ��� � ∑ ��√�����∑ ����������� �  

�→⎣⎢⎢⎢
⎡1 �� � �(�)���

��� � �(�)���
� ��� � (�(�))����

� ⎦⎥⎥⎥
⎤�� � ���(1)12���{(�(1))� − 1}� 

توان حال با استفاده از روابط اثبات شده فوق می
���)�هاي حدي توزیع − �  را محاسبه نمود. �� و (1 ���� − 1� �→ 12�(�(1))2−1�−�(1) ∫ �(�)��10∫ (�(�))2��10 −(∫ �(�)��10 )2   

���������=�T  و = �������������������= �→���(�(�))������(�) ∫ �(�)����{∫ ��(�)���� �� ��∫ �(�)���� ��}��
  

����� که در آن  = ������ ∑ ��������� �(∑ �������� )�  
����و  = ∑ (�������������)��������.  

  
را با  سیر گردش مالیساختار تصادفی : 2مثال 

هاي سال در طولدست آمده هاستفاده از مشاهدات ب
 6نلسون و گولد .میریگیمدر نظر را  1960تا  1869

ها زیر را بر لگاریتم این داده AR(1) دلم) 1974(
���  برازش دادند. = 0/0141 + 0/9702 ����   

 ��� = 0/005 
که خطاي استاندارد برآوردگرها به ترتیب 

�)  باشند. بر این اساس داریممی 0199/0و  0176/0 − 1)���� − 1�=90 × (0/9702 − 1)=−2/682  

از مقدار مشاهده  ترکوچکمقدار حاصل شده 
 �=50براي  %5در سطح F(b) شده در جدول 

باشد بنابراین فرض نمی) - 7/13( �=100و  )- 3/13(
شده بر این  داده کنیم پس مدل برازشصفر را رد نمی

�ها شامل یک ریشه واحد با داده = باشد. در می 0
��  نیز داریم �� ةمورد آمار = �������� � = �/�������/���� = −1/50  

دست آمده هکه در این قسمت نیز مقدار ب
در  G(b)از مقدار مشاهده شده در جدول  ترکوچک
�براي  5%سطح  =   �=100و  )-93/2( ،50

باشد بنابراین فرض صفر را رد نمی )- 90/2(
  کنیم.نمی

  

                                                             
6. Gould and Nelson 
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  آزمون ریشه واحد در حالت کلی
��در این حالت براي آزمون ریشه واحد مدل  = ����� +  فرایندیک  ��که  گیریمرا در نظر می ��

 . تحت فرض ریشه واحدنباشد نوفه سفیدولی ایستا 
1)فرم همدل به قدم تصادفی ب − �)�� = کاهش  ��

��یعنی  یابدمی = �� + �� + ⋯ + �� + در  .��
خطی بفرم  فرایندیک  ��کنیم که این بخش فرض می �� = ∑ ���������� = ∑ در آن کهباشد  ��(�)� ����� < ∞ , �� = 1 , �(�) = ∑ ������������ 

:�� تحت فرض � = ����  داریم 1 − 1� = (��� ∑ ���������� )(��� ∑ ��������� ) . 
  توان نشان داد کهمی همچنین

 �� = �� + �� + ⋯ + �� + �� =�(1)(�� + ���� + ⋯ + ��) + �� − �� + ��  
(1)� که در آن = ∑ ������ , �� =− ∑ �∑ ���������� ���������=∑ ����������   

  

(�)��  قرار دهید حال  = �1/√� � ∑ ��[��]��� ,   � ∈ [0,1]. 
(�)��  بنابراین  �→ ���(1)�(�) 
  گیریم کهنتیجه می 1- 4مثال  مشابه

)6     (���� ∑ �������� = ∫ ��(�)�����→ ���(1) ∫ �(�)����  

  و

)7     (��� ∑ ��������� = ∫ [��(�)]������→ (���(1))� ∫ [�(�)]����� 

  و 

)8    (��� ∑ ���������� �→ �� [���(1)�(1)]�− �� ���.  

��)�با توجه به روابط فوق توزیع حدي  − 1) 
  عبارت است از :

���� − 1�= ��� ∑ ������������� ∑ ����������→ �� {[���(1)�(1)]� − ���}[���(1)]� ∫ [�(�)]��� ��  

 
  AR(p)زمون ریشه واحد براي مدل آ

��(�)�Fفرض کنید  = نوفه سفید  فرایند ��که  ��
است و  ���گاوسی با میانگین صفر و واریانس  �(���) <   که . فرض کنید∞

F�(�) = ����(�)(1 − �) 
 ����(�) = 1 − ��� − ⋯ − ��������  

  

هایی خارج از دایره واحد باشد. این داراي ریشه
φ���(B)(1  د کهنکنفرضیات تاکید می − B)X�= (X� − X���)− ∑ φ��X��� − X������ = Z�������   

معادل است با آزمون  آزمون ریشه واحدبنابراین    � = =�� در مدل 1 �����+ ∑ ��(���� − ������)������ + ��              � = � + 1, � + 2, … , �  
��� داریم 7 رابطهبا توجه به  ∑ ��������� �→ (���(1))� ∫ [�(�)]�����   

 
��� نین همچ ∑ ������������ �→�� �(1)��� ���(1)�� − 1�  

هاي مربوط به آزمون ریشه واحد براي مدل آماره
AR(p) ها با این آمارهبه  هاي حدي مربوطو توزیع

����  توجه به روابط فوق عبارتنداز − 1� �→ ���(�)����[�(�)]����[���(�)]� ∫ [�(�)]��� ��= ���[�(�)]�����(�) ∫ [�(�)]��� ��   
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� =�� ����� = ���� ���[��� ∑ ��������� ]����������= ��� ∑ ����������[��� ∑ ��������� ]����������
  

 �→ ���(�)����[�(�)]����{[���(�)]� ∫ [�(�)]��� ��}��= �����[�(�)]����{∫ [�(�)]��� ��}��
  

  
هاي قبل بیان شد اگر مشابه آنچه در قسمت �� ,   � = � + 1, … ,  توانیممشاهده شده باشد می �

�)از  − �)��� − ���� يجابه (1)��1 − 1��(1) 
  استفاده کنیم. 

  
از  Huronهاي مربوط به سطح دریاچه داده: 3مثال 
ها این داده گیریم.را در نظر می 1984تا  1871سال 

  .اندترسیم شده 6- 1در شکل 

 هاي سطح دریاچهداده .1شکل 

 
بر  زیر را )AR(2 لمد) 2002( 7برکول و دیویس

���  .دادندها برازش این داده = 1/002 ���� − 0/2834����  
(�)�  در اینجا داریم = �����(�) = ����/������  

 �(1) = ��/����                              
                                                             
7. Brockwell and Davis 

(� − �)��� − 1��(1)= 95 × (1/002 − 1)× ��.���� = 0/1480   

  
از مقدار مشاهده  ترکوچکمقدار حاصل شده 

 �=50 براي %5در سطح (�)�  لشده در جدو
باشد بنابراین فرض نمی )- 9/7( �=100و  )- 7/7(

شده بر این  داده کنیم پس مدل برازشصفر را رد نمی
�ها شامل یک ریشه واحد با داده =   باشد.می 0
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