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 چكيده

به نحو مؤثري به تواند  بيني مي  مواجه است و انجام پيشزياديقيمت محصوالت كشاورزي معموالً با نوسانات 

و شناخت الگوي بيني قيمت اسمي و واقعي چغندرقند  اين مطالعه با هدف پيش .ندكها مساعدت  گيري تصميم

ها، تصادفي بودن متغيرها با استفاده از دو آزمون  يستايي سرياز بررسي ا پس. صورت گرفتبيني  مناسب پيش

 سري قيمت ،ها براساس نتايج اين آزمون. واتسون بررسي شد- ولفويتز و پارامتريك دوربين-ناپارامتريك والد

عنوان سري تصادفي  هبيني و سري قيمت واقعي ب عنوان سري غيرتصادفي و قابل پيش هاسمي چغندرقند ب

بيني نيز شامل  الگوهاي مورد استفاده براي پيش.  بود1350-1384هاي   دوره مطالعه نيز شامل سال.ارزيابي شد

، تعديل )ARIMA( گي ميانگين متحركانباشت خودتوضيح هم ،)MA(، ميانگين متحرك )AR (خودتوضيحالگوهاي 

بر اساس .  بود)ARCH (اني شرطيسخودتوضيح واريانس ناهمنمايي يگانه، تعديل نمايي دوگانه، هارمونيك و 

استفاده الگوي هارمونيك در مقايسه با ساير الگوها خطاي  بيني از ميان الگوهاي مورد معيار حداقل خطاي پيش

 و 344000-396000ترتيب در دامنه   به1384 و 1383 هاي بيني شده براي سال مقادير پيش.  داشتيكمتر

ترتيب  هاي ياد شده به  براي سالحقيقيقيمت مقادير . قرار گرفت هر تن يريال به ازا 398000- 448504

  .بود هر تن يريال به ازا 447000 و 387200
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  مقدمه

 اطالعات ل گرفتنشام معموالً بيني پيش فرآيند

 رياضي هاي كمك مدل به آينده به ها آن تعميم و تاريخي

يند آگويي وقايع آينده در فر جا كه پيش از آن. است

بيني  پيشكند، لذا  اي ايفا مي گيري نقش عمده تصميم

. استها و نهادها حائز اهميت  براي بسياري از سازمان

ه عقيده كلي بر اين است كه بخش كشاورزي نسبت ب

هاي اقتصادي با ريسك و عدم اطمينان  ساير بخش

. )Goodwin and Smith 1995 (ي مواجه استتر يشب

كه كشاورزان توانايي كنترل شرايط آب و  با توجه به اين

هوايي، سازمان بازار و محيط نهادي كه درآن توليد 

كنند را ندارند، معموالً با ريسك توليد و قيمت  مي

توليد در بخش . )Dillon and Hrdaker 1993 (اند مواجه

بيني  هاي تصادفي و غيرقابل پيش كشاورزي با شوك

ناشي از شرايط آب و هوايي، آفات و ساير بالياي طبيعي 

 باعث ايجاد ها اين عامل. استسوزي روبرو  همچون آتش

و ازسوي  در عملكرد محصوالت كشاورزي زيادنوسانات 

ورزي همراه تصادفي بودن عرضه محصوالت كشاديگر، 

ناپذيري تقاضا براي اكثر محصوالت كشاورزي  با كشش

. شود در قيمت محصوالت ميزياد باعث ايجاد نوسانات 

نوسانات اقتصادي نيز به نوبه خود موجب بروز مسايل 

آيي استفاده از منابع و رفاه فراوان در زمينه كار

منظور كاهش ريسك كشاورزي  هب. شود برداران مي بهره

هاي حمايتي از قيمت همواره مورد توجه   از طرحاستفاده

چون بيمه،   هميهاي هاي اخير نيز طرح در سال. بوده است

تر مورد توجه قرار  بازارهاي آتي و اختيار معامله بيش

تمامي ابزارهاي مقابله با ريسك كشاورزي . گرفته است

ارايه ). 1385 آبادي  عزتعبدالهي(دچار نواقصي هستند 

تواند  يمت محصوالت كشاورزي ميبيني ق پيش

برداران را جهت مقابله با ريسك بازار يا قيمت  بهره

ويژه در مورد برخي از  هاين مهم ب. مساعدت دهد

محصوالت استراتژيك همانند چغندرقند از جايگاه 

زيرا در حال حاضر شكر خام از .  برخوردار استارزشمندي

د چغندرقند اقالم وارداتي كشور است و سازماندهي تولي

جويي  تواند از منظر صرفه منظور تأمين نياز داخل مي هب

چنين .  برخوردار باشدزياديارزي هم از اهميت 

 قيمت آينده جامع ماندهي بدون داشتن اطالع از وضعساز

بيني را ابزاري  توان ارايه پيش  مي،از اين رو. نخواهد بود

  .كردقي هاي كوتاه و بلندمدت تل ريزي مفيد براي برنامه

بيني  اغلب مطالعات مرور شده در زمينه پيش

هاي مختلف  هاي اقتصادي به مقايسه روش سري

در اين قسمت برخي از مطالعات انجام شده در . اند پرداخته

برند  .هاي كشاورزي مرور شده است بيني قيمت حوزه پيش

 با هدف مقايسه )Brandt and Bessler 1981 (و بسلر

هاي انفرادي و تركيبي، قيمت  بيني روش قدرت پيش

ساس سرمزرعه خوك پرواري در كشور آمريكا را بر ا

 و با استفاده از 1975 تا 1961هاي فصلي دوره  داده

انباشتگي  فرآيند خودتوضيح همسنجي، هاي اقتصاد روش

 و نظرات متخصصان و )ARIMA( ميانگين متحرك

تايج ن. ندكردبيني  همچنين تركيبي از اين چند روش، پيش
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 در مقايسه با ساير ARIMAمطالعه نشان داد كه روش 

در مطالعه  .استترين خطا  هاي انفرادي داراي كم روش

 )Kohzadi et al.1995 (كهزادي و همكارانديگري 

بيني قيمت سلف ذرت، مدل شبكه عصبي  عالوه بر پيش

خطاي نتايج نشان داد . كردند مقايسه ARIMAرا با 

تر از   درصد كم40 تا 18صبي بين بيني مدل شبكه ع پيش

) 1376(ي دپور و كهزا گيالن.  استARIMAفرآيند 

، ARIMAاز فرآيند  قيمت فوب برنج تايلندي را با استفاده

 تا دسامبر 1975هاي ماهانه دوره ژانويه  بر اساس داده

قيمت برنج در بازار  ندنشان دادكردند و بيني  ، پيش1989

وقوع هر تكانه در بازار، آثار بلند و يست المللي ايستا ن بين

قيمت ) 1378(مجاوريان و امجدي . دارددنبال  همدتي ب

 بدون ARIMA سه روشمركبات را با استفاده از 

 با در نظر گرفتن ARIMAمالحظات فصلي، فرآيند 

نشان و بيني  اثرات فصلي و تابع مثلثاتي سينوسي پيش

 زماني هاي سري توابع مثلثاتي نسبت به روشند داد

. دنبيني خارج از نمونه دار تري در پيش كارآيي بيش

هاي  با استفاده از مدل) 1381(آبادي  عبدالهي عزت

ميانگين ساده، ميانگين متحرك، تعديل نمايي يگانه و 

 قيمت اسمي و ARCH، هارمونيك و ARIMAدوگانه، 

 الگوي ،در اين مطالعه. كردبيني  واقعي پسته را پيش

ARCHه با ساير الگوها بر اساس معيار  در مقايس

RMSEعباسيان و . داشتبيني را  خطاترين پيش  كم

فروشي   ميزان توليد و قيمت عمده)1382(كرباسي 

در اين مطالعه با استفاده از . دندكربيني  مرغ را پيش تخم

 و همچنين 1381 تا زمستان 1373هاي فصلي بهار  قيمت

 تا 1369راي دوره هاي ساالنه توليد اين محصول، ب داده

رگرسيوني بيني رگرسيوني و غير هاي پيش ، روش1382

تعديل نتايج مطالعه نشان داد كه مدل . مقايسه شدند

ها  ترين خطا در مقايسه با ساير روش  داراي كمنمايي

هاي ميانگين  با استفاده از روش) 1384(طرازكار  .است

ه، ساده، ميانگين متحرك، تعديل نمايي يگانه و دوگان

ARIMA هارمونيك و ،ARCH و شبكه عصبي به 

فرنگي،   قيمت محصوالت كشاورزي شامل گوجهبيني پيش

. رنج در استان فارس پرداختزميني و ب پياز، سيب

هاي اين مطالعه نشان داد كه براي افق زماني يك و  يافته

سه ماه روش شبكه عصبي مصنوعي و براي افق زماني 

ها  بت به ساير روشوش تعديل نمايي نسشش ماه ر

  .كند بيني بهتري ارايه مي پيش

بيني بر اساس ميزان وابستگي به  هاي پيش روش

هاي  وه اصلي روشمتدهاي رياضي و آماري به دو گر

آبادي،  عبدالهي عزت(شوند  بندي مي كيفي و كمي دسته

هاي كمي كه عمليات آن كامالً رياضي  در روش). 1381

بيني ارزش  دف پيششته با ههاي مربوط به گذ است، داده

در . گيرند نظر مورد تجزيه و تحليل قرار ميآتي متغير مورد

بيني را به دو  هاي كمي پيش توان روش حالت كلي مي

. كردبندي  رگرسيوني تقسيم ه رگرسيوني و غيردست

 روش ميانگين ساده، رگرسيوني شاملهاي غير روش

يل تعدهاي  انواع روش  وهاي ميانگين متحرك روش

رسيوني نيز به دو گروه علّي و هاي رگ روش. هستند نمايي
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ي هاي رگرسيون علّ ازجمله روش .شوند مي  غيرعلّي تقسيم

  با واريانس ناهمساني شرطيخود رگرسيومدل توان به  مي

)ARCH(با واريانس ناهمساني  و مدل خود رگرسيو 

هاي  روش. كرداشاره ) GARCH( تعميم يافته شرطي

فرآيند   هارمونيك وي نيز شامل روشعلّيررگرسيوني غ

ARIMA و ARMA هستند. ARIMA  خود متشكل از

) MA(و ميانگين متحرك ) AR(سيوني ردو فرآيند خودرگ

طور مجزا مورد  هاست كه در اين مطالعه اين فرآيندها نيز ب

هاي مورد  حال هريك از روش. استفاده قرار گرفته است

  .اي منتخب ارايه شده استه بيني سري استفاده براي پيش

 هدف مطالعه ،ن شدهابا توجه به مطالب عنو

براي بيني قيمت ساالنه چغندرقند  حاضر ارايه پيش

شناخت الگوهاي منظور  هب 1384  و1383هاي  سال

   .استبيني  مطلوب پيش

  

  ها مواد و روش

  )AR(الگوي خودرگرسيوني 

ني بي بسته يا متغير موردنظر براي پيشاگر متغير وا

Yt باشد آنگاه فرآيند خودرگرسيون در حالت كلي 

   ):1998گجراتي ( خواهد بود )1(رابطه صورت  هب
  )1(رابطه 

tptpttt UYYYY +−++−+−=− −−− )(...)()()( 2211 δαδαδαδ  

 يك فرآيند خودرگرسيون مرتبه دوم Yt كه در آن

)p(ARمتغير،عبارت ديگر هب.  است  Yt از فرآيند 

 δ، ه فوقدر رابط. كند ام پيروي ميpخودرگرسيون مرتبه 

  .جمله اخالل خالص است Ut و Yميانگين 

  

 )MA(الگوي ميانگين متحرك 

بيني الگوهاي  در پيش فرآيند ميانگين متحرك

اين الگو . دشو طور گسترده استفاد مي هسري زماني ب

  ):Sadorsky 2006( است )2(رابطه صورت  هب
  )2(رابطه 

qtqtttt UUUUY −−− +++++= ββββµ ...22110  

 جمله اخالل U ثابت و  مقدار،µ ؛در رابطه فوق

  .كند  پيروي ميMA(q) از فرآيند Yt در الگوي فوق. است

  

   (ARIMA)  خودرگرسيون ميانگين متحركالگوي

 گويند كه ARMA (p,q) طور كلي فرآيندي را هب

 مرتبه جمله qرگرسيون و تبه جمله خود مرp شامل

 مرتبه pعبارت ديگر شامل  هب(ميانگين متحرك باشد 

 مرتبه جمله با وقفه از qفه از متغير وابسته و جمله با وق

چنين اگر يك سري زماني پس  هم). جمالت اخالل باشد

را توسط  گيري ساكن شود و سپس آن  مرتبه تفاضلdاز 

 ،سازي كنيم، در اين صورت  مدلARMA (p, q) فرآيند

رگرسيوني ميانگين سري زماني اصلي، سري زماني خود

گجراتي،  (است ARIMA (p, d, q) متحرك انباشته

1998.(   

 ARMA (p, q) طور كلي يك مدل عمومي هب

  :عبارتست از 
  )3( رابطه

qtqtttptpttt UUUUyyyy −−−−−− −−−−+++++= θθθφφφµ ...... 22112211
  

  

  الگوي تعديل نمايي
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بيني هر متغير  در روش تعديل نمايي مقدار پيش

 يك دوره بيني آن در صورت متوسط وزني مقدار پيش هب

  اگر،عنوان مثال هب. بيني است گذشته و مقدار خطاي پيش

fنظر و بيني متغير مورد  مقدار پيشt4( رابطه ، زمان باشد( 

   ):Sadorsky 2006( را خواهيم داشت
  )4(رابطه 

ttt eff α+=+1  

پارامتر تعديل است و بين صفر و  α ؛در رابطه فوق

مقدار آن از . بيني است  نيز خطاي پيشet . قرار دارديك

شود كه حداقل  اي تعيين مي گونه ه بطريق آزمون و خطا

 داگر رابطه فوق بدون رون. بيني را داشته باشد خطاي پيش

زماني در نظر گرفته شود تعديل نمايي يگانه و در صورت 

د شو لحاظ كردن زمان به تعديل نمايي دوگانه تبديل مي

  ).1381 آبادي  عزتعبدالهي(

  

 الگوي هارمونيك

ري زماني اين فرض اساسي تحليل هارمونيك س

صورت تركيبي از  هتوان ب است كه يك سري زماني را مي

 صورت تابع زير نوشت ههاي داراي ميدان نوسان ب سيكل

)Sadorsky 2006(:   
(  )5(رابطه 

2
()

2
( 110

p

t
Cos

p

t
SinYt

π
β

π
αα ++=

  

هاي سري زماني مورد  داده، Yt ؛در رابطه فوق

 ،β1 و α1، مدت زمان سيكل فرض شده  ،P ،مطالعه

.  استزماني  روندt  وهارمونيك يا ميدان نوسانب يضرا

هاي سري زماني داراي متغير روند  چنانچه فرض شود داده

   : نوشتزيرصورت  ه را ب)5(توان رابطه   مي،هم باشند

tt  )6(رابطه  Ut
p

t
Cos

p

t
SinY ++++= γ

π
β

π
αα )

2
()

2
( 110

  

 جزء Ut و دهنده زمان  نشان،t در رابطه فوق نيز

  . استاخالل معادله

ها  كه داده نيك با توجه به ايدر روش هارمون

توان   و ساالنه باشد، مي ، ماهانه، فصلي روزانه، هفتگي

اگر . دست آورد همدت و بلندمدت را ب كل كوتاهطول سي

توان   كل بلندمدت را مي، فقط سيها ساالنه باشند داده

از  مدت پسكل بلندول سيـ محاسبه ط براي. دست آورد هب

 يرهايـ متغ داري عنيـده، ماده شـفـع استـن تابـتخمي

Sin(2πt/p)و  Cos(2πt/p) قرار گرفت و  مورد بررسي 

دار شده   فوق معني  از متغيرهاي يكي حداقل كه  در صورتي

 Ytبيشينه و كمينه تفاوت بين   را محاسبه وYt باشد، مقدار

  باالترين تفاوت  كه داراي آوريم و تابعي دست مي هرا ب

 در اين تابع pارمونيك و مقدار عنوان تابع ه باشد به

  .شود مدت انتخاب ميعنوان طول سيكل بلند به

  

 ARCH) Autoregressive الگوي

Conditionally Heteroscedasticity(  

در اين روش فرض بر آن است كه جمله تصادفي 

 استطور سريالي غيرهمبسته  هداراي ميانگين صفر و ب

 گذشته خود، ولي واريانس آن با شرط داشتن اطالعات

در اين حالت انتظار  .)Engle 1982( دشو متغير فرض مي

بر اين است كه واريانس در طول روند تصادفي سري، 

در واقع .  خطا باشدتو تابعي از رفتار جمالباشد ثابت ن

تواند روند واريانس شرطي را با توجه به   ميARCH مدل



102 بيني قيمت چغندرقند در ايران پيش    

ار طور خالصه ساخت هب .اطالعات گذشته خود توضيح دهد

   :صورت زير نوشت توان به  را ميARCH مدل

∑  )7(رابطه 
=

− +′++=
S

i

ttitit XPP
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0 εγββ
  

tt  )8(رابطه 

q
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jtjt vz +++= ∑
=

− λεααε
1

2

0

2

  

. در سيستم معادالت فوق دو رابطه وجود دارد

ميانگين شرطي متغير وابسته را در طول زمان ) 7(رابطه 

مربوط به واريانس ) 8(كه رابطه  در حالي. ندك ارائه مي

زايي هستند كه  متغيرهاي برون  ،Zt  وXt .شرطي است

 هاي ميانگين و واريانس قرار دارند ترتيب در معادله به

)Engle 1982(. Pt وبيني سري مورد پيش  tεو  tυ 

 ARCHالبته استفاده از مدل . هستند اخالل تجمال

 اثر   زده شده دارايتخمين است كه مدل اينمنوط به 

ARCHمعادله  ن منظور آزمون زير روي براي اي. باشد 

   :گيرد  صورت مي)8(واريانس رابطه 

  )9(رابطه 
  0 ..., , 0 , 0  :

0...  :

q211

210

≠≠≠

====

ααα

ααα

H

H q

  

، مدل رفته شودي پذH0 در آزمون فوق اگر فرض

، نتيجهو در خواهد بود  نARCH  اثر دارايي تخمين

 اگر فرض  وليكرد؛  استفاده ARCH توان از مدل نمي

H1 اثر دل داراي م،دشو مورد قبول واقع  ARCH  و است

داري  معني. كردبايد از اين مدل جهت تخمين استفاده 

ستفاده از ضريب فزاينده الگرانژ امعادله واريانس نيز با 

nR صورت هب
تعداد ، nگيرد كه درآن  صورت مي 2

R مشاهدات در نمونه و
 از معادله واريانس حاصل 2

زادي برابر  با درجه آ2χ اين ضريب داراي توزيع. شود مي

  .ها در معادله واريانس است با تعداد وقفه

  

  آزمون تصادفي بودن

بيني يا بر اساس  هاي پيش  مدل،در حالت كلي

اما . ي وجود دارداند يا در آنها متغير علّ روند گذشته بنا شده

بيني فوق استفاده  هاي پيش توان از مدل در صورتي مي

هاي كوتاه  سيكلچون روند زماني،  د كه معيارهايي همكر

از استفاده از  لذا قبل. مدت در سري وجود داشته باشدو بلند

تصادفي بودن بايد تصادفي يا غيربيني  هاي پيش روش

ها تصادفي   اگر اين داده،كهچرا. كردها را بررسي  داده

بيني براساس روند  هاي پيش توان از مدل باشند، نمي

. )1381آبادي  عبدالهي عزت (كردگذشته استفاده 

دفي بودن يك سري هاي مختلفي براي بررسي تصا آزمون

ها غير پارامتريك   كه اكثر اين آزمونزماني وجود دارد

يك روش غير پارامتريك براي آزمون وجود . هستند

اين روش . ولفويتز است-نوسانات سيكلي، روش والد

 موجود داز اختالف بين اعدا هاي حاصل براساس عالمت

 يك y1, …, yn اگر. استانه آن سري در يك سري با مي

هاي   باشد، سري عالمتymتايي و ميانه آن nسري 

بر اين .  مورد توجه خواهد بود)ui= yi- ym (جمالت اخالل

بر ه مشاهداتي از جمالت اخالل را در يك دور،اساس

تعداد دوره . گيرد كه داراي عالمت مشابه هستند مي

 صورت هموجود در يك سري كامالً تصادفي ب

E(D)=1+2�p.Φ/nدشو  محاسبه مي )Day 1965( .
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، n ؛ها  تعداد منفي،Φ ؛ها ، تعداد مثبتp ؛در اين رابطه

تعداد دوره موجود در يك سري ، E(D) تعداد نمونه و

ها در يك سري  واريانس تعداد دوره. استكامالً تصادفي 

   :شود محاسبه مي) 10(رابطه صورت  هكامالً تصادفي ب

]  )10(رابطه  ]
)1(

22
2

2

−

−
=

nn

npp
D

φφ
σ

  

2 ؛در رابطه فوق
Dσ ،ها در يك  واريانس تعداد دوره

صورت نرمال با  هتابع آزمون ب. سري كامالً تصادفي است

2  و واريانسE(D) ميانگين
Dσدر اين آزمون فرض .  است

H0استن سري دبر تصادفي بو  مبني.  

هاي پارامتريك جهت آزمون تصادفي  از روش يكي

.  واتسون است-ري زماني، آزمون دوربينبودن يك س

براي انجام اين آزمون ابتدا لگاريتم متغير مورد بررسي 

از آماره  سپس با استفاده. شود روي متغير زمان رگرس مي

همبستگي مثبت درجه اول  واتسون وجود خود-دوربين

كه وجود  در صورتي. گيرد مورد بررسي قرار مي

في بودن سري رد همبستگي ثابت شود، فرض تصادخود

توان از اين آزمون استفاده  البته در صورتي مي. دشو مي

. طور تقريبي نرمال توزيع شده باشند هد كه مشاهدات بكر

جهت بررسي نرمال بودن در اين بررسي از آزمون 

  . استفاده شدبراـ اركوـج

طور كه مشاهده شد در اين مطالعه نيز  همان

اي متعددي براي  الگوه،همانند مطالعات مرور شده

بيني مورد استفاده قرار گرفته است و از نظر دقت  پيش

ها تفاوت وجود دارد و الزم است  بيني ميان آن پيش

. دشو انتخاب تر دقيق الگوهاي )هايي(براساس معيار

هاي  گيري دقت مدل ختلفي براي اندازههاي م روش

ها استفاده از معيار  ترين آن  رايج.بيني وجود دارد پيش

RMSEترين معيار هر مدلي كه كم.  است RMSE را 

بيني انتخاب  عنوان بهترين مدل پيش هداشته باشد ب

 دش در اين بررسي نيز از معيار ياد شده استفاده .دشو مي

  . )11رابطه (

  )11(رابطه 
N

e
MSE

i∑
=

2

  

 نيز تعداد Nبيني و  خطاهاي پيش، e ؛كه در آن

 .استمشاهدات 

بيني با استفاده از   در پيش از مالحظاتيكي ديگر

 انتخاب وقفه در الگوهاست كه در الگوهاي رگرسيوني

طور اجمالي فرآيند انتخاب وقفه بررسي شده  هادامه ب

  .است

  

  انتخاب وقفه

بيني شويم الزم است  كه وارد پيش پيش از آن

انتخاب . شودتر بررسي  ادبيات نحوه انتخاب وقفه بيش

بيني الگوهاي سري  اترين مراحل پيشز وقفه از چالش

هاي ياد شده اين  نگاهي به تعدد در روش. استزماني 

نتيجه برخي از مطالعات . تر آشكار خواهد كرد نكته را بيش

 به اعتقاد. در مورد نحوه انتخاب وقفه مرور شده است

 در (Marcellino et al. 2006) مارسلنو و همكاران

منجر   BIC وAICدو معيار هاي كوچك استفاده از  نمونه

استفاده از . دشو بيني مي به افزايش عدم قطعيت در پيش

 پينديك و ضرايب همبستگي جزيي توسط
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براي  ) (Pindyck and Robinfeled 1998روبينفلد

عنوان انتخاب وقفه يا مرتبه فرآيند اتورگرسيو مناسب 

 Pesaran & Pesaran)پسران و پسران .شده است

 را  AICور تعيين وقفه استفاده از معيار منظ هب  (1997

سه از حداكثر  ها استفاده  آن،بر اين اساس. دهد پيشنهاد مي

دهند و معيار  بيني ساليانه پيشنهاد مي وقفه را براي پيش

در اين .  است AICانتخاب نيز وقفه حاوي باالترين

مطالعه براي انتخاب مرتبه ضمن اينكه به ضرايب 

 نيز توجه شد اما افزون بر AICيار همبستگي جزيي و مع

به .  آزمون مراتب باالتر نيز مورد توجه بود،اين معيارها

 يا ميانگين RMSE اين ترتيب كه مقدار معيار انتخابي

ني بي هاي پيش بيني و مقادير قيمت مجذور خطاهاي پيش

از  استفاده. دشهاي مختلف محاسبه  شده نيز براي وقفه

عنوان يك معيار آزموني مورد  هضرايب همبستگي عمدتاً ب

)  (1998 پينديك و روبينفلد،در اين خصوص. توجه بود

از انتخاب وقفه مناسب قاعدتاً نبايد  ند پس بودمعتقد

دار  ضريب همبستگي جزيي ميان جمالت اخالل معني

 در صورت انتخاب وقفه براساس ،عبارت ديگر هب. باشد

تواند  ر استفاده از ضرايب همبستگي ميمعيارهاي ديگ

در مجموع . عنوان راهنما مورد استفاده قرار گيرد هب

از يك معيار و قضاوت نهايي  از بيش توان گفت استفاده مي

بيني در اغلب مطالعات مشهودترين  بر اساس خطاي پيش

  .استنتيجه در ادبيات انتخاب وقفه 

امل هاي مورد استفاده در اين مطالعه ش داده

چغندرقند طي دوره مزرعه قيمت سرِمقادير اسمي و واقعي 

 FAOها از پايگاه اطالعاتي  اين داده. است 1384-1350

ها  در مطالعه حاضر، ابتدا ويژگي آماري داده. دست آمد به

 فولر  ـ آزمون ريشه واحد ديكيكمك هب از نظر ايستايي

ف از ـراحل مختلـام مـراي انجـب.  شدررسيـب

 . بهره گرفته شدEviews  5زارـفا رمـن

  

  نتايج و بحث

در اين مطالعه ابتدا ايستايي متغيرها بررسي و 

پس از انجام . دشسپس آزمون تصادفي بودن انجام 

ري قيمت واقعي و اسمي سبا استفاده از هاي فوق  آزمون

 الگوهاي معرفي شده 1350-82چغندرقند براي دوره 

بيني صورت   پيش1383-84برآورد و سپس براي دوره 

 الگوهاي مختلف ،ها بيني  بر اساس دقت اين پيش.گرفت

هاي مورد  با توجه به اينكه داده. دشبا يكديگر مقايسه 

 لذا ابتدا رفتار آماري آنها به ،استفاده سري زماني بودند

. دشلحاظ ايستايي با استفاده از آزمون ريشه واحد ارزيابي 

نشان داد سري قيمت  )1جدول (نتايج حاصل از ايستايي 

اسمي چغندر ناايستا و سري قيمت واقعي چغندرقند ايستا 

  .است
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  هاي قيمت اسمي و واقعي چغندرقند به كمك آزمون ريشه واحدنتايج حاصل از بررسي ايستايي سري 1جدول 

 
  آماره آزمون ريشه واحد  متغير  داري مقادير بحراني در سطوح معني

1%  5%  10%  
  مالحظات

  ناايستا  77/2  20/3  05/4  +52/3  يمت اسمي چغندرقندق
  ايستا  69/1  04/2  75/2  -70/1  تفاضل مرتبه اول قيمت اسمي چغندرقند

  ايستا  77/2  20/3  05/4  -01/4  قيمت واقعي چغندرقند

 

تر نيز عنوان شد در صورتي كه  طور كه پيش همان

 حاصل يك روند منظم نباشد و ،مقادير سري يك متغير

بيني سري  د قادر به پيشـادفي باشـحاً تصاصطال

از   لذا ابتدا تصادفي بودن متغيرها با استفاده.نخواهيم بود

ولفويتز و آزمون پارامتريك ـ آزمون ناپارامتريك والد

ها  از اين آزمون نتايج حاصل. دشواتسون بررسي  -دوربين

 آماره ،ولفويتزـ در روش والد.  آمده استدودر جدول 

 فرض ،در اين آزمون. دش مقايسه 2χ  با آمارهمحاسباتي

بر اساس نتايج . استصفر فرض تصادفي بودن سري 

 چغندرقند ولفويتز سري قيمت اسميـ آزمون والد

آن داراي روند تصادفي قيمت واقعي سري و غيرتصادفي 

.است

  
   نتايج آزمون تصادفي بودن سري قيمت اسمي و واقعي چغندرقند2جدول 

 
  متغير  واتسون-آزمون دوربين   ولفويتز - والدآزمون

  
  آماره         نتيجه آزمون

  آماره
    برا- جاركو

  آماره
  

  خودهمبستگي مثبت
  

  نتيجه آزمون
              

  وجود  خودهمبستگي  35/1  00/1  سري غيرتصادفي است  -75/2***  قيمت اسمي چغندرقند
  مثبت

  سري غيرتصادفي
   است

  وجود  خودهمبستگي  04/1  52/1  تصادفي استسري   -75/0  قيمت واقعي چغندرقند
  مثبت

  سري غيرتصادفي
   است

  دار در سطح يك درصد  معني***

  

ابتدا  ،واتسون -آزمون دوربيناز  براي استفاده

برا ـ از آزمون جاركو نرمال بودن مشاهدات با استفاده

سري مورد بررسي  هر دو ،آزمونبراساس اين . بررسي شد

 -، لذا از آزمون دوربينبودندداراي مشاهدات نرمال 

از وجود  نتايج اين آزمون حاكي .شدواتسون استفاده 

 .هر دو سري مورد مطالعه بود  درخودهمبستگي مثبت

توان  واتسون مي - براساس نتايج روش دوربين،بنابراين

 ،به اين ترتيب. غيرتصادفي هستندهر دو سري گفت 

ها سري تنهاي ياد شده  براساس مجموع نتايج آزمون

 داراي روند عنوان سري هبقيمت اسمي چغندرقند 

علت  .بيني مورد استفاده قرار گرفت تصادفي براي پيشغير

 نوسانات دتوان واقعي نيز مياحتمالي تصادفي بودن قيمت 
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ذف اثر تورم توسط  حززيرا قيمت اسمي پس ا. باشدن آ

صورت قيمت واقعي ظاهر  هكننده ب شاخص قيمت مصرف

تصادفي بودن قيمت واقعي حاكي از آن است شود و  مي

داراي كه روند موجود در قيمت اسمي با روند تورم 

همبستگي است كه با حذف اين همبستگي پس از 

 .كند صورت تصادفي بروز مي هزدايي رفتار آن ب تورم

  

 )AR(الگوي اتورگرسيو برآورد 

 )AR (توضيحمنظور انتخاب مرتبه الگوي خود هب

 بر اين .دشوها ترسيم  بع همبستگي جزيي آنابتدا بايد تا

 تابع همبستگي جزيي هريك از  ابتدا نمودار،اساس

چنين به پيروي از  هم. ها مورد بررسي قرار گرفت سري

.  نيز مورد توجه قرار گرفتAIC معيار (2006) مارسلينو

كمك  ه با استفاده از روش سعي و خطا و ب،افزون بر اين

بيني براي  ن مجذور خطاهاي پيش يا ميانگيRMSE معيار

در نهايت نيز . ها مورد توجه قرار گرفت هريك از سري

بيني مورد استفاده قرار  ترين خطاي پيش الگوي حاوي كم

از الگوهاي  هبيني با استفاد از پيش نتايج حاصل. گرفت

طور كه  همان.  آمده استچهارمعرفي شده در جدول 

تنها از ندرقند ، سري قيمت اسمي چغدشو مشاهده مي

اين الگو براي هر دو سال . كند  پيروي ميAR)1(فرآيند 

تر از ميزان   قيمت اسمي چغندرقند را كم1384 و 1383

 براي هر دو سال ARالگوي . كردبيني  واقعي آن پيش

  .دادهاي مطلوبي ارايه  بيني پيش

  )MA(الگوي ميانگين متحرك برآورد 

 در ه بيان شدچه در مورد انتخاب وقف  آنبراساس

 يكمرتبه  براي سري قيمت اسمي چغندرقند MAفرآيند 

 قيمت AR نيز همانند فرآيند MAفرآيند . دشانتخاب 

تر از مقدار واقعي  اسمي چغندرقند را براي هر دو سال كم

در مورد هر دو سال اختالف ازسوي ديگر،  .كردآن برآورد 

 .ر استت  بيشARآن با مقادير واقعي در مقايسه با روش 

جدول (كرد را تأييد موضوع  نيز اين RMSE مقدار معيار

4(.  

  

 ARIMAالگوي برآورد 

منظور انتخاب مرتبه يا  ه بARMAدر فرآيند 

 استفاده (1997)  پسران و پسران ابتدا از رهيافت،وقفه

 استفاده AIC براي انتخاب از آماره تدر اين رهياف. شد

رين مقدار ت يش با ب وقفه متناظر،د و بر اين اساسشو مي

عنوان وقفه مناسب يا  هبراي آماره ياد شده ب

اما با توجه به . گيرد  مورد استفاده قرار مي ARMAمرتبه

وچك مستلزم هاي ك  استفاده از اين معيار در نمونهاينكه

 )Marcellino et al. 2006 (استآميز  برخورد احتياط

ص از شاخ  با استفادهARMAبيني فرآيند  دقت پيش

RMSEديده سهطور كه در جدول  همان.  سنجيده شد 

ترين خطاي   منجر به كمAICترين معيار  يش ب،شود مي

معيار بنابراين، . نشده است) RMSE ترين كم(بيني  پيش

 و ACFنمودارهاي بيني به همراه  ترين خطاي پيش كم
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PACF ذكر است  الزم به .مورد استفاده قرار گرفت

 جمالت اخالل فاقد روند ان دادنش ياد شده نمودارهاي

هاي مورد استفاده در  هستند به اين معني كه وقفهمنظم 

طور كامل رفتار سري مورد  هبقادرند  ARMAالگوي 

 در سمت ها در اين جدول .دهندبيني را توضيح  پيش

 و در سمت چپ آن مقدار AICاست جدول مقدار آماره ر

اعداد . ست ارايه شده اRMSE بيني يا معيار دقت پيش

 يا ARدهنده مرتبه   نشانpهاي زير  مندرج در رديف

 يا MAدهنده مرتبه   نشانqفرآيند خودرگرسيو و مقادير 

  .فرآيند ميانگين متحرك است

  
 RMSE و AIC مقادير آمارة – نتايج حاصل از انتخاب وقفه بهينه قيمت اسمي چغندرقند 3جدول 

3  2  1  0  p q        

             

        

3  2  1  0  p q      

           

            

20/22  15/22  13/22    0  21077  21037  21016    0  
36/21  33/21  18/22  41/22  1  20522  20280  21146  20817  1  
16/21  41/21  25/22  49/22  2  25748  23395  21361  21124  2  

07/21  32/21  08/22  06/22  3  25665  23656  20418  21399  3  

  

دليل ناايستا  قند كه بهمورد محصول چغندردر 

بودن مقادير قيمت اسمي از مقادير تفاضلي آن استفاده 

ترين خطاي   كمARIMA) 2،1( استفاده از فرآيند .دش

مورد اين سري مقادير در . شود بيني را موجب مي پيش

بيني مربوط يه سري  ذكر شده براي معيار خطاي پيش

 .استآن تفاضل مرتبه اول قيمت اسمي 

  

  الگوي تعديل نماييبرآورد 

دقت  چهاردر جدول  RMSE براساس معيار

 قيمت اسمي براي بيني الگوي تعديل نمايي  پيش

در روش تعديل . تر است يشب ARIMA چغندرقند از

نمايي دوگانه كه در آن روند زماني نيز مورد استفاده قرار 

 .)4جدول  (استيافته بيني بهبود   دقت پيش،گرفته است

اين مسأله بيانگر آن است كه در سري مورد بررسي يك 

  .وند در طول زمان وجود داشته استر

  

  الگوي هارمونيكنتايج برآورد 

 است p منظور از مرتبه الگو مقدار ،روش اين در

 ،عنوان مثال هب. دـشرفي ـق معـش روش تحقيـكه در بخ

 درجه 120 به معني استفاده از سيكل سهه ـمرتب

به بيان اقتصادي . استبيني  در پيش)  درجه3/360(=

 درجه به معني آن 120توان گفت وجود يك سيكل  مي

در ـ  مورد بررسي الگوي رفتاري و تغييرات متغيراست كه 

 .دشو  دوره تكرار ميسهپس از هر ـ اينجا قيمت است 

ها  دار براي هريك از سري  بيانگر سيكل معنيpمقدار 
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ينوسي براي قيمت اسمي سيكل سينوسي و كس. است

طور كه بر اساس معيار  همان . سال استسهچغندرقند 

RMSE اينبيني  پيش،شود چهار مشاهده مي در جدول  

ترين خطاي  ها كم روش در مقايسه با ساير روش

اين روش براي هر دو سال مقادير  .بيني را داراست پيش

به  .ده استكربيني  پيشاز مقدار واقعي تر  واقعي را بيش

نتظار  ا،ورهچغندرقند پس از هر سه دمورد  در ،اين ترتيب

.  چغندرقند تكرار شوداسميرود الگوي تغييرات قيمت  مي

شود  بيني به علت آن پرداخته نمي البته در الگوهاي پيش

هاي مورد  توان گفت بر اساس داده اما به هر حال مي

مجموع تغييرات در  ،استفاده و طي دوره مورد مطالعه

اي بوده است كه هر سه سال يك  گونه خش كشاورزي بهب

اسمي چغندرقند روند گذشته خود را  تغييرات قيمت ،بار

ذكر است با توجه به پديده تار  الزم به. ده استكرتكرار 

عنكبوتي در بازار محصوالت كشاورزي وجود سيكل 

  .مبتني بر انتظار است

  ARCH- GARCHالگوي برآورد 

روش الزم است ابتدا اين از منظور استفاده  هب

 ،عبارت ديگر هب.  مورد آزمون قرار گيردARCHوجود اثر 

اگر سري مورد بررسي داراي اثر ناهمساني واريانس 

براي اين منظور .  اين روش استفاده نخواهد شد،نباشد

معادله واريانس براساس روابطي كه در بخش قبل معرفي 

. دشد د براي هريك از محصوالت منتخب برآورش

داري ناهمساني واريانس نيز آماره  منظور آزمون معني هب

 براي اين ضريب. دشضريب فزاينده الگرانژ محاسبه 

دست آمد در حالي كه مقدار   به4/2قيمت اسمي چغندرقند 

به اين . بود 7/2 درصد 10 احتمالدر سطح  2χ آماره

د سري قيمت اسمي چغندرقند داراي شمشخص  ،ترتيب

براي اين سري امكان از اين رو، . يست نARCHاثر 

  .داردنبيني وجود  منظور پيش ه بARCHاستفاده از روش 

  

  )ريال/ تن(بيني قيمت اسمي چغندرقند با استفاده از الگوهاي مختلف  نتايج حاصل از پيش4جدول 

  

 RMSE مرتبه فرآيند   متغير  1384مقادير سال   1383مقادير سال 

  شدهبينيپيش  حقيقي  شدهبينيپيش  حقيقي

AR  1  20817  387200  350253  447000  404216  
MA  1 21017  387200  347839  447000  401802  

  ARIMA  )2،1،1(  20280  387200  344611  447000  398729مدل 
  440841  447000  381430  387200  18293  -  تعديل نمايي يگانه
  442804  447000  383109  387200  18293  -  تعديل نمايي دوگانه
  448504  447000  395553  387200  18208 3  روش هارمونيك
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دليل ناايستا بودن مقادير سطح  قيمت اسمي چغندرقند به

لذا . ر تفاضلي مورد استفاده قرار گرفتيصورت مقاد هآن ب

 ذكر شده مربوط به سري تفاضل مرتبه RMSE مقادير

  براساس،طور كلي هب. استاول قيمت اسمي چغندرقند 

ها، اغلب الگوها  بيني شده براي هريك از سال مقاير پيش

بيني بسيار نزديكي براي قيمت اسمي چغندرقند ارايه  پيش

كردند و دامنه جواب در ميان كل الگوها بسيار كوتاه 

 توسط 1383بيني شده براي سال  مقادير پيش. است

 هر تن يريال به ازا 344000-396000الگوها در دامنه 

 387200 و مقدار واقعي براي اين سال برابر با قرار دارد

بيني شده براي  مقادير پيش. است هر تن يريال به ازا

 نيز توسط الگوهاي مختلف در دامنه 1384سال 

قرار دارد و  هر تن يريال به ازا 398000 -448504

 يريال به ازا 447000مقدار واقعي براي اين سال برابر با 

بيني به   بهترين پيشRMSE ربراساس معيا. استهر تن 

نكته جالب توجه آن است . الگوي هارمونيك تعلق دارد

 هر دو .كه الگوي تعديل نمايي در رتبه دوم قرار دارد

بر .  يكسان هستندRMSE الگوي تعديل نمايي داراي

 MAو  ARIMA ،ARهاي قبل الگوي  خالف سري

بيني باالتري نسبت به ساير  الگوها  داراي خطاي پيش

در ميان الگوهاي مختلف تنها الگوي هارمونيك . دبودن

ده است و ساير الگوها كرمقدار سري را بيش از حد برآورد 

تري نسبت به مقادير واقعي  براي هر دو سال مقدار كم

  .اند ارايه كرده

بيني براي دو سال خارج از دوره  منظور پيش هب

 از ميان 1386 و 1385هاي  مورد مطالعه شامل سال

بيني  ترين خطاي پيش لگوهاي متعدد از الگوي حاوي كما

الزم به ذكر است كه . دشاستفاده يعني الگوي هارمونيك 

بيني شده قيمت سرمزرعه و به  هاي پيش مقادير قيمت

دست آوردن  است و براي به 1384هاي ثابت سال  قيمت

فروشي حاشيه كل بازاريابي نيز بايد به آن  قيمت خرده

بر اساس الگوي هارمونيك قيمت اسمي . افزوده شود

ترتيب   به1386 و 1385هاي  چغندرقند براي سال

  .دشبرآورد  هر تن يريال به ازا 530460 و 489331

  

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه

در حال حاضر شكر خام از اقالم وارداتي كشور 

ريزي براي توليد  شود و سازماندهي و برنامه محسوب مي

مطالعه قيمت اين محصول . ي استچغندرقند امري ضرور

بيني از جهت كاهش ريسك قيمت بازار و  و ارايه پيش

تواند حايز اهميت   مي ريزي جامع همچنين امكان برنامه

وجود هاي اين تحقيق حاكي از  طور كلي يافته هب. باشد

 بيني مطلوب با استفاده از الگوهاي ارايه شده امكان پيش

بيني در سري  د قابل پيش به معني وجود رونبود و اين

هاي ساالنه  استفاده از داده. استقيمت اسمي چغندرقند 

د شمشخص . مدت مطلوب استبلند هاي  بيني براي پيش

روند موجود در مقادير قيمت اسمي بارزتر و مشهودتر از 

با توجه به مشابهت و نزديكي مقادير . قيمت واقعي است
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تواند  لف ميهاي مخت ز روشبيني شده استفاده ا پيش

يكي از . بيني را افزايش دهد قابليت اعتماد به مقادير پيش

 ،هاي مورد استفاده نكات قابل توجه در ادبيات روش

 لذا تا حد امكان تر است؛ بيشكارگيري تعداد مشاهدات  هب

طور كلي  ه ب.دشواستفاده ه بايد از تعداد زيادي مشاهد

الگوي توان گفت تغييرات قيمت شكر داراي يك  مي

تواند از سوي   ساله است كه ميسهنوساني با سيكل 

به . توليدكنندگان اين محصول مورد توجه قرار گيرد

 سال الگوي تغييرات آن تكرار سهاز هر  پس ،عبارت ديگر

ريزي براي توليد به اين  بهتر است در افق برنامهشود و  مي

هاي اين مطالعه   براساس يافته.سيكل توجه داشته باشند

  :توان پيشنهادات زير را ارايه كرد مي

اسمي توجه به سيكل سه ساله تغييرات قيمت  -1

 ،ريزي توليد برنامهچغندرقند در 

بيني  منظور پيش ههاي رقيب ب استفاده از روش -2

  ،ها سري

ها و استفاده از متغيرهاي بيانگر  توجه به روند داده -3

  وها بيني داده تغييرات ساختاري در پيش

تر از مقادير واقعي  د روند در مقادير اسمي معمولوجو

ها بر اساس  گيري  لذا مطلوب آن است كه تصميم؛آنهاست

.ها اتخاذ شود بيني شده اسمي قيمت مقادير پيش
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