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چکیده
زعفران ایران از لحا کمی و کیفی از جایگاه نمایانی در سطح بینالمللی برخوردار است و با بییرهگییری از ظرفییت موجیود مییتیوان
درآمدهای صادراتی حاصل از آن را بهطور قابل مالحظهای افیایش داد .از سوی دیگر ،پیشبینی فرو ،بیر اسیاس تزیییه وتحلییل سیری
زمانی یک عنصر بسیار می ،در طراحی و اجرای استراتژیهای بازاریابی در عرصهی بینالمللی است .اما رویکردهای متداو پییشبینیی بیا
نادیده گرفتن ساختار خطی یا هیرخطی دادهها نتایج دقیقی را ارائه نمیدهند .لذا ،هدف اصلی این مطالعه طراحی یک مد هیترید متشیکل
از دو رو ،شتکه عصتی مصنوعی ( )ANNو خیود تووییح جمعیی مییانگین متحیرک ( )ARIMAبیهمنظیور رفیع نیواقص و اسیتفاده از
ویژگیهای منحصر بهفرد هر یک از این مد ها است .با استفاده از دادههای مربوط به صادرات زعفیران اییران طیی دورهی ،6209-6932
نتایج مطالعه نشان داد که مد هیترید  ARIMA-ANNدر مقایسه بیا مید هیای  ARIMAو  ANNاز عملکیرد بیتیری در پییشبینیی
صادرات زعفران ایران برخوردار است .لذا ،با توجه به کارایی شایان توجه مد هیتریید  ،ARIMA-ANNاسیتفاده از ایین مید در تنظیی،
استراتژیهای مربوط به صادرات در بازارهای جیانی زعفران و همچنین در پیشبینی مت یرهای سری زمانی توصیه میگردد.
کلمات کلیدی :بازاریابی ،پیشبینی ،زعفران ،سری زمانی ،صادرات.
0

مقدمه *

2

نقش بسیار میمی در ایزاد درآمد و اشت ا بیرای تولیدکننیدگان

جایگاه و اهمیت باالی بخش کشاورزی در اقتصاد ایران بیه

آن ایفا مینماید .ایران ،یونان ،مراکش ،کشمیر ،اسپانیا و ایتالیا از

دلیل سی ،قابل توجه آن در توسعه و گستر ،صادرات هیرنفتی،

کشورهای عمده تولیدکننده زعفیران مییباشیند .در مییان ایین

تأمین امنیت هذایی و افیایش اشت ا است .در میان محصیوالت

کشورها ،ایران بهعنوان زادگاه اصلی زعفران همواره از بیشیترین

کشاورزی ،زعفران بهعنوان یکی از محصیوالت میی ،صیادراتی

مناط کشت و تولید برخوردار بوده است .از لحا تاریخی ،ایران
با داشتن  630تن صادرات زعفران ( 00درصید از کیل صیادرات

 -6استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشید.
 -2دانشزوی دکتری اقتصیاد کشیاورزی ،دانشیکده کشیاورزی ،دانشیگاه فردوسیی
مشید.
(* -نویسنده مسئو )kohansal@um.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2017.34978.1114

جیانی) به عنوان بیرگ ترین صادرکننده ایین محصیو شیناخته
میشود .در مزموع ،ایران بیرگ ترین صیادرکننده و تولیدکننیده
زعفران در سطح بینالمللی است و امارات متحده عربی ،اسیپانیا،

233

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،5شماره  ،4زمستان 6931

ترکمنستان ،فرانسه و ایتالیا از بازارهای میی ،زعفیران صیادراتی
ایران به شمار میرونید ( .)Ghorbani, 2008در مییان مقاصید

فصلی 9و ( ) مد هیرخطی :شتکه عصتی مصنوعی.4
از مد های خطی زمانی استفاده میگیردد کیه ارتتیاط بیین

صادراتی ،تعدادی از کشیورها (ماننید اسیپانیا ،یونیان ،فرانسیه و

مت یر وابسته با مت یرهای مستقل بهصیورت خطیی باشید .مید

ایتالیا) زعفران ایران را بهصورت فلهای خریداری مینماینید و بیا

 MRAیک رهیافت ساده و کارا است؛ امیا پییشبینییهیای آن

بستهبندی و صیادرات آن بیه کشیورهای دیگیر ،ارز،افییوده و

دقی نیست .مد  ،ARIMAروشی متتنی بر بیاکس و جنکینیی

قیمیت بیشیتری را دریافیت مییکننید ( Najarzadeh et al.,

است کیه در آن مقیادیر آتیی مت ییر را مییتیوان بیا اسیتفاده از

 .)2011با توجه به فعالیت سایر رقتا ،این سؤا مطرح میگیردد

تزییهوتحلیل خودهمتستگی دادههای سری زمانی بهدست آورد؛

که صادرات زعفران ایران در طو سا های آتی از چیه رونیدی

اما اگر الگوی دادههای سری زمانی بهصورت فصلی باشد؛ آنگاه،

برخوردار خواهد بود؟ پیشبینی یکی از ابیارهایی است کیه میی-

از رو SARIMA ،استفاده میگیردد (.)Jeong et al., 2014

تواند نقش میمی در برنامهرییی کوتاهمدت و بلندمدت صیادرات

در صورت وجود پییشفیرض هیای آمیاری خیاص و بیا داشیتن

زعفران داشته باشد .بهطور معمو  ،برنامهرییی برای فعالیتهای

مزموعه دادههای آماری کوچک و هیرخطی ،اسیتفاده از مید -

صادراتی همراه با درجه باالیی از عدم اطمینان اسیت و هیدف از

های خطی مناسب نمیباشد (.)Lee & Liu, 2014

پیشبینی ،کاهش عدم قطعیت در بازارهیای صیادراتی اسیت .در

در حالتیکه رابطه میان مت یر وابسته و مت یرهای تووییحی

واقع ،پیشبینی صحیح برای بقا و رشید صیادرات ییک کشیور

هیرخطی باشد ،از مد های  ANNاستفاده میشود ( Jeong et

امری ویروری اسیت ( Winklhofer & Diamantopoulos,

 .)al., 2014رو ANN ،یک شتکه متشیکل از تعیداد زییادی

 .)2003به بیان دیگر ،هر چیه عملکیرد پییشبینیی بیتیر باشید؛

سلو های عصتی ساده است که بر اساس م ی انسان مد سازی

برنامهرییی و مدیریت بازارهای صادراتی با دقت بیشتری انزیام

میشود .ایین رو ،بیا برخیورداری از سیاختار پیرداز ،میوازی

میشود .لذا برای بیتود فرآیند انتخیا  ،تصیمی،گییری و اتخیاذ

اطالعات و با استفاده از ترکیتی از توابع هیرخطی قادر به تخمین

استراتژیهای راهتردی ،سیاست گذاران و مدیران بازار به دنتیا

روابط میان مت یرهای ورودی و خروجی است .فرآینید ییادگیری

رو،هایی هستند که از دقت پیشبینی باالتری برخوردار باشند.

در  ANNمتتنی بر تزربه و پرداز ،محاستات است که برگرفته

در دهههیای اخییر ،مید هیای مختلفیی بیرای پییشبینیی

از سیست،های عصتی بیولیوژیکی و بیا اسیتفاده از فرآینید خیود

مت یرهای اقتصادی ارائه شده است .مییان موفقییت ییک مید

تطتی تشخیص الگو صورت مییپیذیرد ( Kheirkhah et al.,

برای توویح روابط میان مت یرها به صحت پیشبینی بیر اسیاس

 .)2013; Feng & Zhang, 2014از رو ANN ،برای مد -

معیارهای دقت بستگی دارد .بهطورکلی ،از دو نیوع مید بیرای

سازی الگوهای هیرخطی پیچییده اسیتفاده مییگیردد و در ایین

پیشبینی مت یرهای اقتصادی استفاده میشود( :الف) مد خطی:

رو ،نیازی بیه طراحیی مید هیای ریاویی و در نظیر گیرفتن

تزییهوتحلیل رگرسیون چند مت یره6؛ مد خود تووییح جمعیی

پیشفرضهایی در مورد ماهییت روابیط مییان مت یرهیا نیسیت

میانگین متحرک2؛ مد خود توویح جمعیی مییانگین متحیرک

( .)Aydin, 2014; Feng & Zhang, 2014از ایین رو ،مید

Average

)1- Multiple Regression Analysis (MRA
2- Autoregressive Integrated Moving
)(ARIMA

3- Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average
)(SARIMA
)4- Artiﬁcial Neural Network (ANN
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 ANNجایگیینی مطمئن برای مد های اقتصادسنزی است .بیا

مطالعهای با استفاده از رو،های آماری و مد  ANNبه پیش-

توجه به این مییتها ،بسیاری از محققیین عملکیرد مید هیای

بینی صادرات برنج تایلند پرداختند .با استفاده از دادههای ماهانیه

 ANNرا با سایر رو،های پیشبینی مورد مقایسه قیرار دادنید.

مربوط به صادرات برنج طی دورهی ( ،6331)6(-2005)62آنها

برای مثا  ،پرتوگا ( )Portugal, 1995در مطالعهای به مقایسه

به این نتیزه دست یافتند که برای تشخیص روند هیرخطی پوییا

توانایی پییشبینیی مید  ARIMAو  ANNپرداخیت .وی بیا

و فصلی و تعامالت میان آنها ،مد  ANNدر مقایسه بیا مید

استفاده از دادههای ماهانه تولید ناخالص بخیش صینعت برزییل

 ARIMAو هموارسازی نمایی از عملکرد مناسبتری برخیوردار

طی دورهی ( 6306)6(-6332)62به این نتیزه دستیافیت کیه

اسیت .سیینگا و سیواراپ ( )Singhal & Swarup, 2011در

رو ANN ،بسیار دقی تیر از رو ARIMA ،اسیت .چیارچ و

مطالعهای با بهکارگیری  ANNبه پیشبینی قیمت برا در هنید

کورام ( )Church & Curram, 1996در پژوهشی بیه مقایسیه

پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که پیشبینی قیمت بیرا

بین مد های  ANNو رو،های اقتصادسنزی برای پیشبینیی

در هر یک از بازارها با استفاده از مد  ANNاز دقیت مناسیتی

هیینههای مصرفی انگلستان طیی دورهی  6313-30پرداختنید.

برخییوردار اسییت .جیییا و سییینیا ( )Jha & Sinha, 2013در

نتایج پیژوهش میذکور حیاکی از آن اسیت کیه رو ANN ،در

مطالعییهای بییا بییهکییارگیری میید  ANNقیمییت محصییوالت

مقایسه با الگوهای اقتصادسنزی از دقت کمتری برخوردار است.

کشاورزی را در هند پیشبینی نمودند .آنها بیا اسیتفاده از داده-

احمید و همکیاران ( )Ahmad et al., 2001در مطالعیهای بیه

های ماهانه مربوط به شاخص قیمت عمدهفروشیی دو محصیو

بررسی عملکرد مد های مختلف پیشبینی قیمت آتی تخ،میر

سویا و کلییا طیی دورهی ( 6336)60(-2060)3بیه ایین نتیزیه

پرداختند .آنها با استفاده از دادههای روزانه قیمت تخ،مر طیی

دست یافتند که مد  ANNدر مقایسه با مد های خطیی قیادر

دورهی  6339-33به این نتیزه دست یافتنید کیه روANN ،

است که جیت ت ییرات قیمت را بیهخیوبی انیدازهگییری نمایید.

در مقایسیه بیا رو،هیای سینتی پییشبینیی از دقیت بیشییتری

میشرا و سیینگ ( )Mishra & Singh, 2013در مطالعیهای بیا

برخوردار است .تاکی ( )Tkacz, 2001در مطالعهای رشید تولیید

اسیتفاده از دو رو ARIMA ،و  ANNبیه پیییشبینیی قیمییت

ناخالص داخلی کانادا را با بهکارگیری مد های  ANNپیشبینی

روهن بادامزمینی در دهلینو پرداختند .آنها بیا اسیتفاده از داده-

نمییود .بییا اسییتفاده از دادههییای فصییلی طییی دورهی (-6333)2

های ماهانه طی دورهی ( 6334)4(-2060)3به این نتیزه دست

( ،6310)6نتایج مطالعه حاور نشان داد که خطای پیشبینی نرخ

یافتند که رو ANN ،بر اساس معیارهای دقت دارای عملکیرد

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کانادا با استفاده از روANN ،

بیتیری اسیت .فنیگ و ژانیگ ( )Feng & Zhang, 2014در

در مقایسه با مد هیای رگرسییونی کمتیر اسیت .ییی ،و میشیل

مطالعهای از مد خاکسیتری و  ANNبیرای پییشبینیی رشید

( )Yim & Mitchell, 2005طی پژوهشی با اسیتفاده از رو،

اقتصادی استان ژجیانگ چین اسیتفاده نمیود .نتیایج مطالعیه بیا

 ،ANNمد های الجیت ،تحلیل تشخیصی و رو،های خوشه-

استفاده از دادههای ساالنه طی دورهی  6336-33نشان داد کیه

بندی به مقایسه مید هیای ریسیک کشیوری پرداختنید .نتیایج

رو ANN ،در مقایسییه بییا میید خاکسییتری دارای کییارایی و

مطالعه مذکور نشان داد کیه مید  ANNدر مقایسیه بیا سیایر

عملکرد بیتری است.

رو،ها از دقت بیشتری برخوردار است.
کیو و بوسرونگسیه ( )Co & Boosarawongse, 2007در

با توجه به مطالعات انزامشده میتوان مشاهده نمود کیه دو
میید  ANNو  ARIMAدو رهیافییت عمییومی در پیییشبینییی
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مت یرهای سری زمانی میباشند .به طورکلی ،شتاهتهایی مییان

از گمرک ایران طیی دورهی  6209-6932جمیعآوری شیدهانید.

دو مد  ARIMAو  ANNوجود دارد .هر دو آنها شامل طیف

برای طراحی ،تخمین و پیشبینی مد های  ARIMAو ANN

وسیعی از مد های مختلف با پارامترهای متفیاوت مییباشیند و

به ترتییب از نیرمافیارهیای  EVIEWS8و ( MATLAB7.12از

ماهیت تزربی تکرارشونده در فرآیند مد سیازی وجیه مشیترک

طری کدنویسی) استفاده گردیده است.

آنها است و قضاوت ذهنی در مد سازی میورد نییاز اسیت؛ امیا
استفاده از این دو مد در شرایط مختلف مناسب نیست .استفاده

مدل ARIMA

از مد  ARIMAبرای مد سازی ارتتاطات هیرخطیی پیچییده

در یک مد  ،ARIMAمقادیر آتی یک مت یر تابعی خطیی

مناسب نیسیت .از سیوی دیگیر ،اسیتفاده از مید  ANNبیرای

از مشاهدات گذشتهی آن و جمله خطای تصادفی است؛ بنابراین،

بررسی ارتتاطات خطی نتایج متفاوتی را به همیراه داشیته اسیت.

فرآیند ایزاد سری زمانی را میتوان بهصورت زیر در نظر گرفت:

برای مثا  ،در صورت وجود ه ،خطیی و دادههیای پیرت ،مید

()6

yt   0  1 yt 1  2 yt 2  ...   p yt  p   t

 ANNدر مقایسه با مد رگرسیونی خطی دارای عملکرد بیتری

 1 t 1   2 t 2  ...   q t q ,

است .افیون بر این ،عملکرد شتکه عصتی در مد سیازی روابیط

که  ytو  εtبه ترتییب مقیدار واقعیی مت ییر و جملیه خطیای

خطی بهانیدازه نمونیه و میییان خطیا بسیتگی دارد و اسیتفاده از

تصادفی در زمان  tمیباشند .در رابطه فوا ϕi ،و  θjپارامترهیای

 ANNبرای هر نوع داده مناسب نیسیت .بیا توجیه بیه ایینکیه

میید و  pو  qنمایییانگر مرتتییهی الگییو هسییتند .جملییه خطییای

شناخت خصوصیات و ویژگی دادهها بسیار مشکل است؛ ترکییب

تصادفی ،εt ،فرض میشود که دارای توزیع یکسان و مستقل بیا

روابط خطی و هیرخطی یک استراتژی مناسب به شیمار مییرود.

میانگین صفر و واریانس ثابت  σاست .اگر  qدر معادله  6برابیر

لذا ،با توجه به اهمیت زعفران در اقتصاد کشاورزی ایران ،هیدف

با صفر باشد؛ آنگاه ،مد از نوع  ARبا مرتته  pاست .در حیالتی

اصلی این مطالعه استفاده از مید هیتریید  ARIMA-ANNدر

که  p=0است ،مید از نیوع  MAبیا مرتتیه  qاسیت .یکیی از

پیشبینی صادرات این محصو طی دورهی  6209-6932است.

کارکردهای اصلی مد  ARIMAتعییین مرتتیه مناسیب مید

2

( )p,qاسییت .اسییتفاده از رو ،بییاکس-جنکینییی یییک رهیافییت
مواد و روشها

کاربردی برای ایزاد مد های  ARIMAاسیت کیه ایین رو،

استفاده از دادههیای سیری زمیانی در پییشبینیی فیرو ،و

مشتمل بر سه مرحلهی شناسایی ،برآورد پیارامتر و آزمیونهیای

صادرات به بازارهای بینالمللیی تتیدیل بیه یکیی از حیوزههیای

تشخیصی است .فرض اساسی در شناسایی مد ایین اسیت کیه

کاربردی در عل ،بازاریابی شده است .در امر مد سازی و پییش-

یک سری زمانی ایزیاد شیده توسیط فرآینید  ARIMAبایید از

بینی مت یرهای سری زمانی ،عل ،و هنر به میوازات هی ،مطیرح

متانی نظری مربوط به خودهمتستگی برخوردار باشد .بیا ترکییب

میگردند که در این بخش از مطالعه ،به بررسی متانی اصیلی در
مییید سیییازی و پییییشبینیییی الگوهیییای  ANN ،ARIMAو
 ARIMA-ANNپرداخته میشیود .در ایین مطالعیه ،دادههیای

الگوهای خودهمتستگی تزربی با متانی نظری ،میتوان مرتتیه-
های  pو  qدر مد  ARIMAرا شناسایی نمود که ایین امیر از
6

6

طری توابع خود همتستگی و خود همتسیتگی جیئیی صیورت

سری زمانی مربوط به حز ،صادرات زعفران بهصورت سیاالنه و
)1- Autocorrelation Function (ACF
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میپذیرد .ثابت بودن مشخصههیای آمیاری از قتییل مییانگین و

 ARIMAاز آزمون خودهمتستگی سریالی بریو-،گیادفری 4و

ساختار خودهمتستگی در طو زمان خصوصیت می ،یک سیری

آزمون ناهمسانی شرطی خود توویح 5استفاده مییشیود .فیرض

زمانی ایستا است .اگر سری زمانی مشیاهده شیده دارای رونید و

صفر در آزمون بریو-،گادفری بیان میکند کیه مقیدار کنیونی

دچار ناهمسانی واریانس باشد ،از تفاولگیری برای حذف روند و

جملییه خطییا در ارتتییاط بییا وقفییههییای گذشییته آن نیسییت و

ایزاد واریانس ثابت اسیتفاده مییشیود .پیس از تصیریح مید ،

خودهمتستگی سریالی وجود نیدارد؛ امیا فیرض مقابیل نماییانگر

پارامترهای الگو بر اساس حداقلسازی جمالت خطا برآورد میی-

وجود خودهمتستگی سریالی است .در آزمون ناهمسیانی شیرطی

شوند .آزمونهای تشخیص آخرین مرحله در مد سازی است .در

خود توویح ،فرض صفر مؤید آن است که واریانس مت یر میورد

این مرحله ،برقرار بودن فرویات مد در ارتتاط با جمالت خطیا

بررسی ثابت است ،در حالی که فرض مقابل بییان مییکنید کیه

موردبررسی قرار میگیرد .برای آزمون خیوبی بیراز ،از چنیدین

ناهمسانی شرطی خود توویح در باقیماندههیای مید بیرآوردی

آماره تشخیص و نمودارهای مربوط به جمالت خطا استفاده می-

وجود دارد

گردد .اگر مد مناسب نتاشد؛ آنگاه ،الزم اسیت کیه ییک مید

مدل ANN

جدید شناسیایی شیود و پیس از آن پارامترهیای مید بیرآورد و
آزمونهای تشخیص انزام شوند (.)Zhang, 2003

(.)Ullrich, 2009

اسییتفاده از میید  ANNبییرای پیییشبینییی و میید سییازی
مت یرهای اقتصادی در سا های اخیر موردتوجه قرارگرفته است.

در این مطالعه به منظور بررسی ایستایی مت یر حز ،صادرات

مد  ANNقادر به رمیگشایی دادههای سری زمیانی هیرخطیی

زعفران ایران از آزمونهای ریشه واحد فیلیپس-پرون 2و الیوت-

است .از این مد در پیشبینی بازارهای بورس ،بازار پو و کاال

روتنترگ-استوک 9استفاده میشود .وجود ریشه واحد نمایانگر آن

و در سایر شرایط پیچیده استفاده میگردد .شیتکههیای عصیتی

است که میانگین و واریانس مت یر مورد بررسی مستقل از زمیان

یک سیست ،نگاشت هیرخطی با ساختار انعطافپذیر است که بیر

نمیباشد .آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون بیان میکند که اگیر

اساس اصو مشاهده شده در سیسیت،هیای عصیتی بیولیوژیکی

یک سری زمانی نوسانات ثابتی حو یک روند یا سیطح داشیته

مد سازی میشود .شتکههای عصتی در مقایسیه بیا رو،هیای

باشد؛ آن مت یر میتواند ایستا باشد .آزمیون ریشیه واحید الیوت-

آماری از میایای قابلتوجیی برخوردار میباشند .مید  ANNاز

روتنترگ-استوک مشابه با آزمونهای معمو ریشه واحد اسیت؛

دادهها برای توسعه ارتتاطات میان مت یرهیا اسیتفاده مییکنید و

اما پیش از اجرای آزمون ،تتدیل سری زمانی از طری رگرسیون

هیچگونه فروی در مورد ماهیت توزیع دادهها در نظر نمیگییرد.

حداقل مربعات تعمی ،یافته صیورت مییپیذیرد .فیرض صیفر در

بر خالف مد های رگرسیونی که هیرقابل انطتاا میباشند؛ مد

آزمونهیای فیلییپس-پیرون و الیوت-روتنترگ-استوک بییانگر

 ANNبا ورود دادههای جدید بهطیور مزیدد وزنهیای خیود را

وجود ریشه واحد است ،درحالیکه فرض مقابل داللت بر ایستایی

تعدیل مینماید .از مید هیای  ANNبیرای طتقیهبنیدی الگیو،

مت یر مورد بررسی را دارد (.)Dalena & Magazzino, 2012

خوشهبنیدی ،تقرییب تیابع ،پییشبینیی ،بیینیهسیازی و کنتیر

در اییین مطالعییه ،بییهمنظییور بررسییی باقیمانییدههییای میید
)1- Partial autocorrelation Function (PACF
)2- Phillips-Perron (PP
)3- Elliott-Rothenberg-Stock (ERS

سیست،های پویا استفاده میشیود ( Co & Boosarawongse,

Heteroskedasticity

4- Breusch-Godfrey
5- Autoregressive
Conditional
)(ARCH
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 .)2007برای پیشبینی و مد سازی مت یرهای اقتصادی اهلیب

بسیار میی ،اسیت؛ زییرا انتخیا مناسیب آن در تعییین سیاختار

از شتکه پیشخور با یک الییه پنییان اسیتفاده مییگیردد .مید

خودهمتستگی (هیرخطی) سری زمانی نقش میمی را ایفیا میی-

پیشخور یک شتکه سه الیهای با واحدهای پردازشگر ساده است

نماید؛ اما نظریهای متنی بر تعیین اندازهی مناسب  pوجود نیدارد

که این واحدها توسط یک سیاختار بیاز زنزییرهای بیه یکیدیگر

و انتخا آن مسئلهای تزربی است (همانند  .)qپیس از تصیریح

متصل شدهاند .شکل ریاوی رابطهی میان مت یر خروجیی ( )ytو

یک مد  ANNبا ساختار ( ،)p،qشتکه آموز ،داده میشود که

مت یرهییای ورودی ( )yt-1, yt-2,…,yt-pبییهصییورت زیییر اسییت

این مرحله در حقیقت فرآیند تخمین پارامترهیا اسیت .مشیابه بیا

(:)Zhang, 2003

مد سازی  ،ARIMAپارامترها بر اساس معیارهایی نظیر حداقل

()2

p

q

i 1

j 1

 j g ( 0 j   ij yt i )   t ,

yt   0 

کردن میانگین مربعات خطا تعیین میگردند .این امر بهطیورکلی
با استفاده از الگوریت،های بیینهسازی هیرخطی صورت میپذیرد

کیییییییه  )j=0،6،2،...،q( αjو j=6،2،...،q( βij؛)i=0،6،2،...،p

(.)Zhang, 2003

پارامترهای مد (وزنهای اتصا ) میباشیند؛  pنماییانگر تعیداد
نرونهای الیه ورودی و  qنشاندهنده تعیداد نیرونهیای الییه

مدل هیب ید ARIMA-ANN

یک سری زمانی متشکل از روابط خطی و هیرخطی را میی-

پنیان است .تابع فعا سیاز در الییه پنییان اهلیب از نیوع تیابع
الجستیک است (:)Zhang, 2003

توان بهصورت زیر در نظر گرفت:
))g ( x)  1 /(1  exp( x

()9

yt  Lt  Nt ,

()5

بنابراین ،مد  ANNییک ارتتیاط هیرخطیی مییان مقیادیر

که در رابطه فوا  Ltنمایانگر جی خطی و  Ntنشیاندهنیده

گذشته دادهها و مقدار آتیی آنهیا در نظیر مییگییرد ( Zhang,

جی هیرخطی است .این دو جی بیا اسیتفاده از دادههیا محاسیته

:)2003

میشوند .در ابتدا ARIMA ،بهعنوان جی خطی در نظیر گرفتیه

()4

yt  f ( yt 1 , yt 2 ,..., yt  p , w)   t ,

میشود و سپس باقیماندههای حاصل از آن تنییا شیامل روابیط

که  wبرداری از تمام پارامترها و  fتابع تعیین شده برحسیب

هیرخطی خواهند بود .اگر  etباقیمانیده مید خطیی در زمیان t

ساختار شتکه و وزنهای اتصا است؛ بنیابراین ،شیتکه عصیتی

باشد ،آنگاه:

معاد با مد خود رگرسیون هیرخطی است .رابطیه  2نماییانگر

()1

et  yt  Lˆt

یک نرون در الیه خروجی است که بهطور معمو بیرای پییش-

که  L̂tمقدار پیشبینیشده برای زمان  tبا استفاده از رابطیه

بینی یک گام به جلو استفاده میگردد .بیا مناسیب بیودن تعیداد

تخمین زده شده  2است .باقیماندهها در تشخیص مید مناسیب

نرونهای الیه پنیان ،شیتکه ارائیهشیده توسیط رابطیه  2دارای

دارای اهمیت میباشند .در صیورتی کیه سیاختار خودهمتسیتگی

q

خطی در جمالت باقیمانده وجود داشته باشد ،مد خطی مناسب

قاعده مشخصی وجود ندارد و تصمی،گیری در مورد این پیارامتر

نخواهد بود؛ اما با تحلییل جمیالت باقیمانیده ،تشیخیص وجیود

بستگی به دادهها دارد .عالوه بر انتخا تعداد مناسب نرونهیای

الگوهای هیرخطی دادهها امکانپذیر نیست؛ بنیابراین حتیی اگیر

الیه پنیان ،تعیین تعداد بیینه وقفه یا ابعاد میاتریس ورودی ()p

یک مد بر اساس آزمونهای تشخیص مورد تأیید قیرار گییرد،

قدرت زیادی در تقریب هر تیابع دلخیواهی اسیت .در انتخیا

نیی حائی اهمیت است .تعیین اندازه  pدر مد سازی مید ANN
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مد لحا نشدهاند ،بنابراین وجود هرگونه الگیوی هیرخطیی در

برای ایزاد ییک الگیوی  ARIMAبیا قابلییت پییشبینیی،

باقیماندهها محدودیت می ،مد  ARIMAاسیت .مید سیازی

ایستایی شرط الزم است .لذا ،در ابتدا بیرای بررسیی ایسیتایی از

باقیماندهها با استفاده از الگوی  ANNامکیان شناسیایی روابیط

آزمونهای ریشه واحد فیلیپس-پرون و الیوت-روتنترگ-استوک

هیرخطی را فراه ،میآورد .با  nنرون ورودی ،مد  ANNبرای

استفاده میگردد که نتایج آنها در جدو  6گیار،شده است.

جمالت باقیمانده بهصورت زیر خواهد بود (:)Zhang, 2003
et  f (et 1 , et 2 ,...,et n )   t ,

()3

که  fتابع فعا ساز هیرخطیی در شیتکه عصیتی و  εtجملیه

بر اساس نتایج جدو  6میتوان نتیزیه گرفیت کیه سیری
زمانی صادرات زعفران ایران برحسب آزمونهای ریشه واحید در
سطح ایستا است.

خطای تصادفی است .اگر مد فوا مناسب نتاشید ،جملیه خطیا
تصادفی نخواهد بود؛ بنابراین ،شناسایی مید مناسیب از درجیه
اهمیت باالیی برخوردار میباشد .اگیر  N̂ tپییشبینیی حاصیل از
رابطه  3باشد ،پیشبینیی ترکیتیی بیه صیورت زییر خواهید بیود
(:)Zhang, 2003
yˆ t  Lˆt  Nˆ t

()0

در واقع ،مد هیترید  ARIMA-ANNمتشکل از دو مرحله
است .در مرحله او  ،از مد  ARIMAبرای محاسته جی خطی
استفاده میگردد و در مرحله دوم ،از شتکه عصتی بیرای مید -
سازی باقیماندههای مید  ARIMAاسیتفاده مییگیردد .مید

جدول  -نتایج آزمونهای ایستایی فیلیپس-پرون و الیوت-
روتنبرگ-استوک
Table 1- The results of Phillips-Perron and ElliottRothenberg-Stock stationarity tests

نتیجه

آماره آزمون

آزمون

Conclusion

Test statistic

Test

)I (0

*-3.543

فیلیپس-پرون

)I (0

*11.3597

PP

الیوت-روتنترگ-استوک
ERS

* فرض صفر متنی بر وجود ریشه واحد در سطح معنیداری  %5رد شده است.
Null hypothesis of the presence of unit roots is rejected at the
5% significance level.

*

پییس از تعیییین مرتتییه ایسییتایی ( ،)dتعییداد جمییالت خییود

ترکیتی در تعیین الگوهای متفاوت از ویژگیهای منحصیربهفیرد

رگرسیون ( )pو میانگین متحرک ( )qبیا اسیتفاده از نمودارهیای

هر دو مد  ARIMAو  ANNاستفاده مییکنید؛ بنیابراین ،بیا

 ACFو  PACFقابل تشخیص است .با توجه بیه نیولیی بیودن

استفاده از مد های مختلف میتوان از میایای الگوهای خطیی و
هیرخطی بهطور جداگانه استفاده نمود (.)Zhang, 2003

ACF؛ فرآیند از نوع  ARاسیت و دو نقطیه هییر صیفر PACF

نمایانگر مرتته آن است؛ بنابراین تشخیص الگو متتنی بر فرآینید
( ARIMA )2،0،0است که بیترین الگو برای پیشبینیی اسیت.

نتایج و بحث

برای اطمینیان از صیحت تشیخیص ،بیهصیورت آزمیونوخطیا،

در این بخش از مطالعه ،در ابتدا به مد سیازی سیه رویکیرد

پارامترهای ( pو  )qدیگری برای الگو در نظر گرفته شد کیه بیر

 ANN ،ARIMAو  ARIMA-ANNپرداختییه میییشییود و

اساس معیار اطالعیاتی شیوارز-بیییین مید (ARIMA )2،0،0

سپس خروجیهای سه رو ،مذکور مقایسه و بیترین مد برای

بهعنوان بیترین مد انتخیا گردیید .پیس از مشیخص شیدن

پیشبینی سری زمانی صادرات زعفران ایران انتخا میگردد.

پارامترهای الگو ،مد برآورد و سپس صحت تصریح آن بررسیی
میگردد .نمودارهیای ریشیههیای معکیوس یکیی از معیارهیای
صحت تشخیص پارامترهای مید  ARIMAو اعتتیار ویرایب
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برآوردی است .قرار گرفتن تمام ریشههای  ARدرون دایره واحد

مؤید مناسب بودن الگوی ( ARIMA )2،0،0است .تابع واکینش

شرط ثتات فرآیند  ARIMAاست .بر اسیاس شیکل  6جمیالت

لحظیه ای رویکیرد دیگییر بیرای بررسیی مناسییب بیودن الگییوی

 ARدر داخیل دایییره واحیید قییرار گرفتیهانیید و بنییابراین الگییوی

 ARIMAاست که با استفاده از آن میتوان چگیونگی عکیس-

 ARIMAبرآورد شده باثتات است؛ بنابراین ،ورایب برآوردی از

العمل معادله برآوردی به شوکها را بررسی نمود.
بر اساس شکل  2میتوان مشاهده نمود که اثر شوکهیا در

درجه اطمینان باالیی برخوردار هستند.

بلندمدت خنثی و به سمت صفر میل میییابید ،بنیابراین الگیوی
برآورد شده  ARIMAباثتات است .برای بررسی باقیمانیدههیای

)Inverse Roots of AR/MA Polynomial(s

مد براز ،شده  ARIMAاز آزمیون خودهمتسیتگی سیریالی
بریو-،گادفری و آزمون ناهمسانی شرطی خود توویح استفاده
گردید که نتایج آنها نمایانگر نتود خودهمتسیتگی و ناهمسیانی
AR roots

واریانس در جمالت اخال اسیت (جیدو  ،)2بنیابراین صیحت
مد سازی با توجه به آزمونهای انزام شده تأیید میگردد و بیر
اساس آن میتوان پیشبینیهای دقیقی را ارائه نمود.
مدل ANN

مد  ANNرویکرد دیگری است کیه بیرای مید سیازی و
شکل  -آزمون ثبات ریشههای معکوس

پیشبینی سری زمانی صادرات زعفران ایران استفاده مییگیردد.

Figure 1- Stability test of inverse roots.

در این مطالعه از نوع خاصی از مد های عصیتی تحیت عنیوان
برای بررسی مناسب بودن مید ( ،ARIMA )2،0،0الگیوی

شتکه پرسپترون چندالیه استفاده میشود.

خودهمتستگی جمیالت خطیای سیاختاری بیا جمیالت خطیای
حاصییل از بییراز ،مییورد مقایسییه قییرار گرفتنیید (بییا اسییتفاده از
نمودارهای  ACFو  )PACFکه وجود تفاوت اندک میان آنهیا
1.2
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شکل  -تابع واکنش لحظهای برای الگوی (ARIMA ) ،1 ،1
Figure 2- Impulse response function for the ARIMA (2, 0, 0) model.
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جدول  -نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی بریوش-گادفری و آزمون ناهمسانی واریانس ARCH
Table 2- The results of Breusch-Godfrey serial correlation test and ARCH heteroskedasticity test

ارزش احتمال

روش آزمون

آماره آزمون

نام آزمون

P-value

Test method

Test statistic

Name of test

0.2629

Breusch-Godfrey

1.353360

خودهمتستگی سریالی

0.3979

ARCH

0.720618

Serial correlation

ناهمسانی واریانس
Heteroskedasticity

شتکه عصتی  MLPییک مید رگرسییونی ناپارامترییک و

 )6209و اعتتارسنزی ( )6953-35به ترتیب برای تعدیل وزنها

هیرخطی است که اهلب با عنوان تقریبزن تابعی شیناخته میی-

و اطمینان از عملکرد شتکه عصتی هنگام ورود دادههیای جدیید

شود .با توجه به ماهیت مطالعه و نمودارهای  ACFو  ،PACFاز

استفاده میشود و از دادههای آزمون ( )6931-32برای مشخص

وقفه او و دوم صادرات زعفیران بیه عنیوان مت یرهیای ورودی

نمودن این مسئله استفاده میگردد که آیا شتکه تنییا بیه حفیظ

شتکه استفاده میگردد.

کردن الگو پرداخته است یا خیر .همچنین ،از رو ،پیس انتشیار

تعداد نرونهای الیه پنیان بیر اسیاس معییار حیداقلسیازی

خطا برای تعیین وزن استفاده میشود که الگوریت ،عمومی بیرای

مزموع مربعات خطیا مییان خروجیی شیتکه و مقیادیر هیدف از

آموز MLP ،است .این الگوریت ،در واقع یک الگوریت ،گرادیان

طری آزمونوخطا مشخص مییگیردد؛ زییرا تئیوری عمیومی و

نیولی از خطای محاستاتی در فرآیند آمیوز ،اسیت .مشخصیات

درعیینحییا قابیل قتییولی در ارتتیاط بییا تعییین تعییداد مطلییو

عمییومی شییتکه مورداسییتفاده در اییین مطالعییه در جییدو 9

نرونهای الیه پنیان وجود ندارد .از دادههیای آمیوز-6950( ،

گیار،شده است.

جدول  -3مشخصات شبکه عصبی مصنوعی
Table 3- Specification of artificial neural network

پرسپترون چند الیه

نوع شبکه عصبی مصنوعی

Multilayer perceptron
)(MLP

Type of artificial neural
network

1

تعداد الیههای پنیان

10

سیگموئید لزستیک
Logistic sigmoid

خطی
Purelin

The number of hidden layer

2
0.01

تعداد نرونهای الیه پنیان

لونترگ-مارکوات

The number of hidden layer
neurons

LevenbergMarquardt

تعداد نرونهای ورودی
Number of input neurons

نرخ یادگیری
Rate of learning

الگوریت ،آموز،
Learning algorithm

تابع فعا ساز در الیه پنیان

حداقلسازی میانگین مربعات خطا

معیار مورد استفاده برای تعیین نرونهای مخفی

Activation function in the
hidden layer

)Mean Square Error (MSE
minimization

The criterion used to determine the
hidden neurons

توقف زودهنگام

رو ،توقف آموز،

Early stopping

The method of stopping training

تابع فعا ساز در الیه خروجی
Activation function in the
output layer

پس از تصریح مد  ،ANNشتکه برای آموز ،آماده میی-
شود که این مرحله در واقع فرآیند تخمین پارامترها است .مشابه
با مد سازی  ARIMAپارامترها بر اساس معییار  MSEتعییین

میگردند که نمودار ت ییرات آن در شکل  9رس ،شده است.

شکل  -3نمودار میانگین مربعات خطا
Figure 3- Plot of mean square error.

بییر اسییاس شییکل  9ت ییییرات مزموعییه خطییای آمییوز،،

استفاده میگردد .برای تعیین ورودیهای شیتکه  MLPاز رو،

اعتتارسنزی و آزمون تا تکرار سوم مشابه است و مشکل بیراز،

آزمونوخطا استفاده میگردد که معیار اصلی ،حداقلسازی تفاوت

بیش از حد وجود ندارد .همچنین ،خطای مزموعه اعتتارسینزی

میان خروجیهای شتکه و مقادیر هدف است .با استفاده از وقفه-

از تکرار چیار به بعد افیایش یافته و فرآیند آموز ،در تکرار سیه

ی چیارم باقیمانیدههیای الگیوی ( ARIMA )2،0،0بیهعنیوان

متوقف میگردد .وریب تعیین بهدستآمده بین خروجی شتکه و

ورودیهای شتکه و استفاده از هفت نرون در الیه پنیان بیترین

مقادیر هدف در سه مزموعه آزمایش ،اعتتارسنزی و آزمیون بیه

عملکرد شتکه حاصل میگردد .همچنیین ،از  30درصید دادههیا

ترتیب برابر با  0/30 ،0/34و  0/39میباشد که نمایانگر عملکرد

( )6209-6950بییرای مزموعییه آمییوز 65 ،درصیید بییرای

مطلو شتکه طراحیشده برای پیشبینی سری زمانی صیادرات

اعتتارسنزی ( )6953-35و  65درصد برای آزمیون شیتکه (-32

زعفران ایران است.

 )6931استفاده شده است .سیایر اطالعیات شیتکه  MLPبیرای
باقیماندههای مد  ARIMAمشابه با جیدو  9اسیت .پیس از

مدل هیب ید ARIMA-ANN

با توجه به نادیده گرفتن ساختار هیرخطی دادهها با استفاده از

میید سییازی و اجییرای شییتکه ،وییرایب خودهمتسییتگی بییرای
باقیماندههای شتکه مطاب با شکل  4است.

مد ( ،ARIMA )2،0،0باقیماندههیای مید شیامل اطالعیات

بر اساس شکل  4هییچکیدام از ویرایب خیارج از محیدوده

هیرخطی نیی میباشند .از این رو ،نتایج حاصل از شتکه عصتی را

نقطهچین قرار ندارند؛ لذا ،تمیام ویرایب خودهمتسیتگی تفیاوت

میییتییوان بییهعنییوان جییایگیینی بییرای جمییالت خطییای میید

معنیداری از صفر ندارند و بر این اساس میتوان استدال نمیود

 ARIMAدر نظر گرفت .بر این اساس ،از شیتکه  MLPبیرای

که شتکهی طراحی شده برای جمالت خطای حاصیل از الگیوی

مد سازی جمالت خطای حاصیل از الگیوی (ARIMA )2،0،0

( ARIMA )2،0،0مناسب میباشد.
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شکل  -4نمودار  ACFو  PACFبرای باقیماندههای شبکه عصبی مصنوعی
Figure 4- Plot of the ACF and PACF for the for the residual of the artificial neural network.

قییدرت پیییشبینییی سییه رو ANN ،ARIMA ،و ARIMA-

مقایسه روشهای م ت ف پیشدینی

در این مطالعه بر اسیاس معیارهیای دقیت (نظییر مییانگین
مربعات خطا ،ریشه میانگین مربعات خطا ،مییانگین قیدر مطلی

 ANNپرداخته میشود که نتایج آن در جیدو  4گییار ،شیده
است.

خطا و میانگین درصد قدر مطلی خطیا) بیه بررسیی و مقایسیه
جدول  -4مقایسه و ارزیابی دقت پیشبینی
Table 4- Comparison and evaluation of forecast accuracy

روش پیشبینی

معیارهای ارزیابی دقت
The accuracy assessment criteria

میانگین مربعات خطا

ریشه میانگین مربعات خطا

میانگین قدر مطلق خطا

میانگین درصد قدر مطلق خطا

Mean square error
)(MSE

Root mean square error
)(RMSE

The mean absolute error
)(MAE

The mean absolute percentage
)error(MAPE

0.6610587
0.557381
0.2641505

0.81305514
0.74657956
0.51395577

0.6315201
0.569070
0.2986591

9.430972
8.667357
4.260396

Forecasting
method
ARIMA
ANN
ARIMA-ANN

نتایج جدو  4نشان میدهد کیه مید هیتریید ARIMA-

مد سازی روابط خطی و هیرخطی بهطور ه،زمان استفاده میی-

 ANNبر اساس کلیه معیارهای دقت از قدرت و عملکرد بیتری

کند و درنتیزه پییشبینییهیای دقیی تیری را ارائیه مییدهید.

در پیشبینی سری زمانی صادرات زعفران ایران برخوردار اسیت.

همچنین نتیایج جیدو  5مؤیید آن اسیت کیه رو ANN ،در

زیرا این رو ،از میایای منحصیربهفیرد  ARIMAو  ANNدر

مقایسه با الگوی  ARIMAاز دقت بیشتری برخوردار است.
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در مرحلهی بعد ،از آزمون پارامتریک مورگان-گرنزر-نیوبلد

پیشبینی صادرات این محصو میتیوان بیا نگیاهی بیه آینیده

برای ارزیابی عینی دقت پیشبینی استفاده میگردد .این آزمیون

مییان سرمایهگذاری ،تولیید و عرویهی محصیو در بازارهیای

مشخص میکند که تفاوت مشاهدهشده میان رو،هیای پییش-

بینالمللی را برنامهرییی نمود .استفاده از مد های سری زمیانی

بینی ناشی از توانایی و برتری مد است یا خیر .بر اساس آزمون

نظیر  ARIMAو تکنییکهیای هیو ،مصینوعی از ابیارهیای

مورگان-گرنزر-نیوبلد ،دو رو ،پیشبینیی تنییا در صیورتی از

کاربردی و متداو در امر پیشبینی به شمار میروند که هرکدام

دقت یکسانی برخوردار میباشند که اخیتالف خطیای دو الگیوی

از این رویکردها دارای برخی محاسن و معایب میباشیند .بیرای

رقیب از لحا آماری معنیدار نتاشد.

دادههای سری زمانی با ساختار پیچیده خطی و هیرخطیی ،مید

مطاب با نتایج جدو  5میتوان استدال نمود کیه رویکیرد

هیترید یک رویکرد مؤثر برای بیتود عملکرد پییشبینیی اسیت.

ترکیتییییی  ARIMA-ANNاز لحییییا آمییییاری برتییییری

لذا ،هدف اصلی ایین مطالعیه اسیتفاده از مید هیتریید ANN-

قابل مالحظهای نستت بیه دو رو ARIMA ،و  ANNدارد .از

 ARIMAبرای مد سازی و پیشبینی زعفران صیادراتی اییران

سوی دیگر ،نتایج جدو  5نشان میدهد که تفیاوت معنییداری

طی دورهی  6209-6932است .نتیایج پیژوهش نشیان داد کیه

میان دو رو ARIMA ،و  ANNوجود ندارد.

مد هیترید  ANN-ARIMAبا در نظر گرفتن ه،زمان ساختار
خطی و هیرخطی دادهها از توانیایی و دقیت پییشبینیی شیایان

جدول  -9نتایج آزمون مورگان-گرنجر-نیوبلد در ارزیابی دقت پیش-
بینی
Table 5- The results of Morgan-Granger-Newbold test in
evaluating the forecast accuracy

مقایسه دوگانه روشهای پیشبینی

توجیی نستت به مد های  ARIMAو  ANNبرخوردار اسیت.
لذا ،مد هیترید  ARIMA-ANNیک ابیار جیایگیین مناسیب
برای رو،های متداو سری زمیانی اسیت و اسیتفاده از آن بیه

Pairwise comparison of forecasting methods
ARMA
ANN
ARIMA-ANN

صادرکنندگان و برنامهرییان اقتصادی توصیه میگردد .همچنیین

*3.0402

0.6760

-

ARIMA

در مطالعات آینده پیشنیاد میگردد که از مید هیای هیتریید در

*2.4776

-

0.6760

ANN

*

*

2.4776

*3.0402

سایر عرصههای اقتصادی استفاده گردد.

ARIMA-ANN

فرض صفر در سطح معنیداری  %5رد شده است.

Null hypothesis is rejected at the 5% significance level.

*
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بلندمدت اتخاذ و اجرا نمایند .زعفران بهعنوان یکی از محصوالت
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Abstract
In terms of quality and quantity, Iranian saffron has a considerable position at the international
level. We can significantly increase our export earnings from saffron by taking advantage of the
existing capacity. It should be noted that sales forecasting based on time series analysis is a very
important element for the design and implementation of marketing strategies in the international arena.
However, the conventional approaches to forecasting which rely on ignoring the linear (or nonlinear)
structure of data do not provide accurate results. Therefore, the main objective of this study is to
design a hybrid model consisting of two methods, artificial neural networks (ANN) and autoregressive
integrated moving average (ARIMA), in order to use the unique features of the each of these methods
and overcome the existing deficiencies. Using the data related to the export of Iranian saffron during
the period of 1904-2013, the results of the study showed that the ARIMA–ANN hybrid model is
stronger and has better performance than the ARIMA and ANN individual models in order to forecast
Iranian saffron export. Therefore, given the considerable performance of the ARIMA–ANN hybrid
model, the use of this model is recommended in developing strategies related to the export of saffron
and also in the forecasting of variables for time series.
Keywords: Forecasting, Marketing, Export, Saffron, Time Series
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