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99-124هايهصفح/ 2يشماره/3جلد / اقتصاد کشاورزي

هاي و روش)ANN(عصبی مصنوعی يیافت شبکهره
در ) جوسیلیوس-و جوهانسونARDL(جمعی هم

در ایرانبینی قیمت گوشت مرغپیش

کمیل طیبی ، لیلی بیاريسید کریم آذربایجانی ، 

12/4/1388: تاریخ پذیرش12/7/1387: تاریخ دریافت

چکیده
منابع، يهاي آن از طریق توجه به کاهش نوسانات باعث تخصیص بهینهبینی دقیق قیمت طیور و فرآوردهپیش

بینی قیمت گوشت مـرغ، در  با توجه به اهمیت پیش. شودیافزایش درآمد مرغداران مسرانجامافزایش کارایی و 
جوسـیلیوس و روش  -، جوهانسـون ARDLجمعی هاي همتحقیق قیمت این محصول با استفاده از روشاین 

د و ایـن  شـ بینـی  هاي زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهـه پـیش  هاي عصبی مصنوعی براي افقشبکه
دیگـر تـري نسـبت بـه    بینی قیمت گوشـت مـرغ از کـارایی بـیش    پیشعصبی مصنوعی دريفرضیه که شبکه

هاي مربوط به متغیرهاي تاثیرگذار بر قیمت گوشت مرغ داده. شدهاي اقتصادسنجی برخوردار است، بررسی مدل
شده استآوري از شرکت پشتیبانی امور دام کشور جمع1384ماه تا بهمن1371ماه فروردینزمانی يبراي دوره

ها از مابقی دادهي عصبی و و آموزش شبکههاتخمین مدلبراي1384تا بهمن 1371هاي فروردین ز دادهکه ا
به دست نتایج . استفاده شده استهاي مختلف مدلبینیبررسی قدرت پیشبراي) 1385تا بهمن 1384اسفند (

نـرون در  هشـت ان سـه الیـه بـا    عصبی المـ يشبکهيبینی شده به وسیلهروند پیشحاکی از آن بود که آمده
و) ماهـه دوازدهزمـانی بـراي افـق   (یـدي  یسـازي زیگمو ي مخفی و تابع فعالي ورودي، سه نرون در الیهالیه

سـازي تانژانـت   ي مخفی با تـابع فعـال  نرون در الیههفتي المان سه الیه شامل هشت نرون ورودي وشبکه
، نسـبت بـه   بینـی خطـاي پـیش  کمینـه کـردن  تـري در  یی بیشاز کارا) یک ماههزمانیبراي افق(هیپربولیک 

المان عصبیياز شبکهتردقیقARDLمدل ،در افق زمانی شش ماههاما ند؛برخوردارجمعی،هاي همروش
تواند هاي عصبی مصنوعی، میشبکههمانند بینی قیمت پیشنویناستفاده از روش از این دیدگاه،.عمل می کند

. دکنهاي مختلف کمک نابینی نوساز طریق پیشگذاري قیمتی و حتی تنظیم بازاربه تاثیر سیاست
.JEL :C45 ،Q11بندي طبقه
.جمعیاي همهعصبی مصنوعی، روشيقیمت گوشت مرغ، شبکه،بینیپیش: ي کلیديهاواژه

 دانشگاه اصفهانو کارشناس ارشد علوم اقتصادي،ي علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهاندانشکدهاندانشیاربه ترتيب
email: azarbaiejani@yahoo.co.in
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١٣٨٨/ ٣/٢جلد /  ١٠٢

مقدمه
ور و ین مـورد نیـاز کشـ   یتـامین پـروت  برايبخش کشاورزي، دولت يهاي توسعهدر برنامه

یابی به سطح استانداردهاي مطلوب غذایی اقدامات موثري را در جهت حمایت و ترغیب دست
نـرخ بـاالي بـازدهی    . اسـت انجـام داده گذاري در صنعت طیـور  بخش خصوصی براي سرمایه

یابی بـه رشـد   دستيزمینه1372-82هاي باعث جذب سرمایه در این بخش شده و طی سال
ـ   ) درصد1/6(هاي این صنعت مناسب در تولید فرآورده صـاحبان  يهزرا فـراهم سـاخته و انگی

هاي جدید تولیدي در این بخش به شدت افـزایش  گذاري و ایجاد ظرفیتسرمایه براي سرمایه
يشـدید و غیرمنتظـره  نوسـانات نرخ بازده مناسب سـرمایه، بـه دلیـل    برخالفاما . یافته است

اسـت راههـم ین بخـش همـواره بـا ریسـک بـاالیی      هاي این صنعت، تولید در اقیمت فرآورده
بر کاهش رفاه تولیدکنندگان بر میزان تولیـد،  افزوننوسانات قیمتی ). 1384کاران، جیران و هم(

گـذارد و مـانع رشـد تولیـد و بـه      هاي بخش کشاورزي تاثیرمنفی مـی فعالیتتقاضا، اشتغال و
تواند نقش مهمـی در تنظـیم   نی قیمت میبیین پیشابنابر. شودمیهاي جدیدآوريکارگیري فن

.کاهش ریسک داشته باشدپایان،ها و در ها براي کنترل ناپایداري قیمتگذاريسیاست
بینی روند هاي جدیدتري براي پیشهاي متداول اقتصادسنجی، روشامروزه به موازات مدل

عصـبی مصـنوعی   هـاي  هـا کـه بـه شـبکه    در یک دسته از ایـن روش . متغیرها ابداع شده است
)(ANN1شودبین متغیرها فرا گرفته میيموسومند؛ با استفاده از هوش مصنوعی روابط پیچیده .

هاي خرد و هـم در  توانند هم در تحلیلهاي عصبی میمحققان اقتصادي بر این باورند که شبکه
صـادي، بـویژه   هاي اقتبینیبود کیفیت پیشاصالح و بهبرايهاي کالن با پتانسیلی آشکار تحلیل

داري بین متغیرهاي مستقل و وابسته وجود داشـته باشـد،   در مواردي که ارتباط غیر خطی معنی
مند تر است به عنوان یک مکمل قدرتها بهاست که این شبکهگفتنی. مورد استفاده قرار گیرند

هـا  ن آنهاي استاندارد اقتصادسنجی استفاده شوند؛ نه این که به طور کامـل جانشـی  براي روش
.2)2000گنزالز،(شوند 

1 - Artificial Neural Network (ANN)
2 - Gonzalez (2000)
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١٠٣…(ANN)يافت شبكه

مـدت قیمـت گنـدم در چـین بـا      بینی کوتـاه به پیشايدر مطالعه)2007(1کارانهااوفی و هم
ها نشان دادنـد کـه الگـوریتم پـس    آن.پرداختند4ARIMAو 2MSOA ،BP3استفاده از سه مدل 

بنـابراین یـک مـدل    ،اسـت گرایی ضعیف و تدریجی مواجـه  با مشکالتی از قبیل هم(BP)انتشار
این محققـان  .نددادنهاد پیشBPغلبه بر نقاط ضعف برايرا ) MSOA(اي سازي چندمرحلهبهینه

کهـزادي و  .اسـت ARIMAو BPهـاي  دقیق تر از مـدل MSOAهاي مدل بینیدریافتند که پیش
هـاي  ه از شـبکه بینی قیمت گندم و گـاو زنـده بـا اسـتفاد    اي به پیشدر مطالعه) 1996(5کارانهم

پرداختنـد و دریافتنـد   1950- 90زمـانی  يبراي دورهARIMAو مدل 6عصبی مصنوعی پیشخور
کـاران  همین طـور کهـزادي و هـم   . استARIMAتر از مدلعصبی کميبینی شبکهخطاي پیش

بـر اسـاس   ینـده ي آي دیگري قیمـت سـلف ذرت آمریکـا را بـراي ده هفتـه     در مطالعه) 1995(
عصـبی  يهـاي شـبکه  ، با استفاده از مدل1993تا اکتبر 1974ي ي ژانویهفتگی دورههاي هقیمت

تـر از  کمعصبیيبینی مدل شبکهبینی کرده و دریافتند که خطاي پیشپیشARIMAمصنوعی و 
هـاي عصـبی مصـنوعی صـورت     کهشـب يدر ایران نیز مطالعاتی در زمینـه . استARIMAمدل 

فروشی برخـی محصـوالت   ي خود قیمت عمدهدر مطالعه) 1386(ران کانجفی و هم. گرفته است
ي زمـانی  هاي دورهزمینی را در استان فارس بر اساس دادهفرنگی، پیاز و سیبزراعی شامل گوجه

هاي زمانی یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه بـا اسـتفاده از   براي افق1384تا تیرماه  1377مهرماه 
ایـن محققـان   . بینـی کردنـد  ي عصبی مصـنوعی پـیش  روش شبکهبینی وهاي متداول پیشروش

ي عصبی مصنوعی در افق زمـانی یـک و سـه مـاه آینـده در مقایسـه بـا دیگـر         دریافتند که شبکه
داري بـین  تري است؛ اما در افق شـش ماهـه تفـاوت معنـی    بینی، داراي خطاي کمهاي پیشروش
) 1385(کـاران  نجفـی و هـم  .جود نداردي عصبی مصنوعی وبینی و شبکههاي معمول پیشروش

عصـبی  يایران با اسـتفاده از شـبکه  يبینی میزان صادرات پستهاقدام به پیشي دیگريدر مطالعه

1 - Haoffi et all (2007)
2 - Multi-Stage Optimization Approach
3 - Back-propagation
4 - Auto-Regressive Integratede Moving Average
5 - Kohzadi et all (1996)
6 - Feed Forward
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١٣٨٨/ ٣/٢جلد /  ١٠٤

نتایج ایـن مطالعـه   . کردند1382تا 1304هاي هاي سالادهد، بر اساس ARIMAمصنوعی و مدل 
ARIMAهـاي عصـبی و مـدل    هشـبک دیگـر عصبی پیشخور در مقایسه بـا  ينشان داد که شبکه

نیز بـه  ) 1379(کاران قاسمی و هم. ایران دارديبینی میزان صادرات پستهتري در پیشکرد بهعمل
پرداخته و دریافتند ARIMAهاي عصبی مصنوعی و مدل بینی قیمت شیر با استفاده از شبکهپیش

.استARIMAتر از مدل درصد کم22تا 9عصبی يبینی مدل شبکهکه خطاي پیش
هـاي  با توجه به نبود یک قاعده و آزمون مطمئن براي انتخاب ساختاري مناسب بـراي شـبکه  

کـردي  هـاي عصـبی عمـل   ، در برخـی از مطالعـات، شـبکه   )1995، 1پرتوگـال (عصبی مصـنوعی  
بـه ایـن منظـور، در ایـن     . بینی از خود نشان مـی دهنـد  هاي متداول پیشتر از سایر روشضعیف

بینی قیمت گوشت مـرغ  عصبی مصنوعی در پیشيشبکهشده است این فرضیه که مطالعه سعی
.شودهاي اقتصادسنجی برخوردار است، بررسی مدلدیگرتري نسبت به از کارایی بیش

تحقیقروش 
کننده و بـر اسـاس آن تئـوري عرضـه و تقاضـا از      اگرچه تئوري رفتار تولیدکننده و مصرف

هاي تئوریـک بـه یـک    گذر از استدالليعلم اقتصاد است، اما نحوهرفته در مباحث بسیار پیش
. اي تجربی همواره مورد بحث محققان اقتصادسنجی بوده استچارچوب مشخص براي مطالعه

بیشـینه توابع عرضه و تقاضاي مورد بـرآورد از طریـق   آل آن است کهبه طور معمول روش ایده
بـا توجـه بـه    . شوندلوبیت، با توجه به قیود مربوطه، استنتاج تابع سود و تابع مط) سازيبهینه(کردن 

اسـتفاده از ایـن توابـع مشـکالت زیـادي      ها، در عمل،آناز شناخت دقیق نداشتنتعدد این توابع و 
انتخاب توابع سود و مطلوبیت مناسب گاهی استنتاج تابع عرضه و تقاضا را بـا اشـکال مواجـه    . دارد
هـایی برخـوردار اسـت    شـوند گـاه از چنـان پیچیـدگی    بعی که استنتاج میبر این، تواافزون. کندمی

از ایـن رو، در  . دکنـ ها را غیر ممکـن مـی  که برآورد آماري آن) غیرخطی بودن بسیاري از پارامترها(
هاي کاربردي بدون آن که تابع سود و مطلوبیت به طور صریح مشخص شـوند،  این پژوهشتربیش

1 - Partugal (1995)
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١٠٥…(ANN)يافت شبكه

شود و سـپس  تصریح میبه طور مستقیممورد نظر باشديلهامناسب مستوابع عرضه و تقاضایی که
طور کلی و مطـابق بـا   به . گیردبینی قرار میه کند، مبناي برآورد و پیشیتري اراتابعی که برازش به

کـوك و (ینی به صـورت زیـر اسـت    یتئوري، شکل عمومی عرضه و تقاضاي محصوالت  پروت
):1،2000کارانهم

)1(  ,,I,PyyD

)2(  ,w,PyyS

wقیمت محصول ، بـردار  Pبه ترتیب بیانگر مقدار عرضه و تقاضا، Dyو Syدر این رابطه 

برداري از کاالهاي جانشین یا رقیـب و  کننده، درآمد مصرفIها،هاي نهادهشامل قیمت

کـه محتویـات   دار شده، روند زمانی و متغیرهاي مجـازي هسـتند  اي وقفههنیز برداري از متغیر
w، وبراي محصوالت مختلف، متفاوت است .

کـنش متقابـل   ینـی، قیمـت ایـن محصـوالت از بـرهم     یبا فرض تعادل در بازار محصـوالت پروت 
تعیـین قیمـت   يتـوان معادلـه  به طور کلی می. آیددست میه بگفته شدهنیروهاي عرضه و تقاضاي 

): 2004، 2دستاگیري؛2000کاران،کوك و هم(د کرگوشت مرغ را به صورت زیر تصریح 
)3(

t98

CH
1t7

CH
t6t5

M
t4

C
1t3

FE
1t2

CH
1t10

CH
t

u2DUM1DUM

LQLQLYLPLPLPLPLP


 

CHمتغیر بااليدر رابطه
tLP وCH

1tLP     جـاري و  يبیانگر لگـاریتم قیمـت گوشـت مـرغ در دوره
FEقبل، يدوره

1tLP  وC
1tLP قیمـت  (قبل يروزه در دورهیکيجوجهلگاریتم قیمت خوراك مرغ و

M، )پرورش طیوربرايهاي الزم نهاده
tLP      لگاریتم قیمت گوشت قرمـز بـه عنـوان کـاالي جانشـین و

CHبخـش کشـاورزي،   يلگـاریتم ارزش افـزوده  tLYمحصول رقیب گوشـت مـرغ،   
tLQ وCH

1tLQ 

میزان تولید برابر عرضـه  بنابراینموجودي انبار یا تغییر در آن صفر و (لگاریتم میزان تولید گوشت مرغ 
تـاثیر دمـا بـر قیمـت     برايDUM1قبل است و متغیر يجاري و دورهيدر دوره) در نظر گرفته شده

آن ریسـک پـرورش مـرغ    در این حالت بـراي فصـل تابسـتان کـه در    . شودگوشت مرغ وارد مدل می
نیـز  DUM2.  انتخاب شـده اسـت  )0(عدد صفرهاي دیگرو براي فصل)1(یابد عدد یکافزایش می

1 - Koc et all (2000)
2- Dastagiri (2004)
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١٣٨٨/ ٣/٢جلد /  ١٠٦

ـ . گوشت مرغ توسط دولت بر قیمت گوشت مرغ اسـت متغیر مجازي تاثیر سیاست تنظیم بازار یـن  ه اب
ف تعیـین شـده   تر از قیمت کصورت که خرید محصوالت زمانی صورت می گیرد که قیمت آن پایین

محصول زمانی خواهد بود که قیمت بازاري محصول به باالتر از قیمت سـقف تعیـین   يباشد و عرضه
10دستگاه مباشر بایـد آن محصـول را بـا    ،شده برسد و در صورت افزایش قیمت از سقف تعیین شده

ـ ). 1384کـاران،  جیـران و هـم  (د کندرصد زیر قیمت سقف تعیین شده در بازار عرضه  یـن منظـور   اهب
در نظـر گرفتـه   )0(هاي قبل آن عدد صفرو براي سال)1(هاي اعمال این سیاست عدد یکبراي سال

) 1(هـا عـدد یـک    و براي مابقی ماه)0(عدد صفر1381تا آذرماه 1371ماه یعنی از فروردین. شودمی
. اختیار شده است

جمعی هاي همشت مرغ، شامل روشبینی مدل بازار گودر ادامه به سه روش برآورد و پیش
و همـین طـور   ARDL(2(هاي گسـترده  ، روش خودتوضیح با وقفه1جوسیلیوس–جوهانسون 
.شودهاي عصبی مصنوعی اشاره میروش شبکه

جمعی آن است که وقتی دو یا چند متغیر سري زمـانی بـر اسـاس مبـانی     مفهوم اقتصادي هم
تعادلی بلندمدت را شکل دهنـد، هـر چنـد    يا یک رابطهشوند تدیگر ارتباط داده مینظري با یک

دیگر را به خـوبی دنبـال   هاي زمانی ناپایا باشند، اما در طول زمان یکممکن است خود این سري
هـاي متعـددي بـراي    روش). 1378نوفرسـتی،  (ها پایاسـت  اي که تفاضل بین آنکنند به گونهمی

و روش هـاي گسـترده  روش خود توضیح با وقفـه جمعی وجود دارد که در این مطالعهآزمون هم
.گیردجوسیلیوس مورد استفاده قرار می- جمعی جوهانسونهم

هاي کوچک سروکار دارند، به دلیـل  هایی مانند انگل گرنجر، در مطالعاتی که با نمونهروش
زیـرا  . مدت موجود بین متغیرهـا اعتبـار الزم را ندارنـد   هاي پویاي کوتاهدر نظر نگرفتن واکنش

ها بدون تورش نبوده و در نتیجه، انجام آزمـون فرضـیه بـا اسـتفاده از     برآوردهاي حاصل از آن
هـاي  که پویاییARDLهایی مانند روش بنابراین از روش. هاي معمول معتبر نخواهد بودآماره
فاده تري از الگو شـوند، اسـت  ب دقیقیمدت را در خود داشته باشند و منجر به برآورد ضراکوتاه

1 - Johanson & Joselius
2 - Autoregressive Distributed Lag Model
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١٠٧…(ANN)يافت شبكه

ن روش بـدون توجـه بـه ناپایـایی متغیرهـا و تنهـا بـا تعیـین         در ای).1384تشکینی، (شود می
. شودهاي مناسب براي متغیرها، الگوي مناسب برآورد میوقفه

یافت پویا شکل گرفته و شکل عمومی آن براي مدل سـاختاري  بر اساس رهARDLالگوي 
:یر استبه صورت زدر ایران تعیین قیمت گوشت مرغ

)4(

2DUM1DUMLPRLY

LPMLPCLPFELPCHLPCH

21

q

0j
jtj5

q

0j
jtj4

q

0j
jtj3jt

q

0j
j2jt

q

0j
j1

p

1j
jti0t

54

321




















ضرایب بلندمـدت مربـوط   .هاي متغیرهاي وابسته و مستقل هستندتعداد وقفهqو pکه در آن
:آیددست میه زیر بي ي مستقل از رابطههامتغیربه
)5(

p21

iq1i0i
i ...1

...




 




مربوط يضرایب با وقفهيچه مجموعهجمعی الگوي بلندمدت، چنانهمآزمون اینک براي
باشد، الگوي پویـا بـه سـمت الگـوي تعـادلی بلندمـدت       )1(تر از یکبه متغیر وابسته کوچک

بـه صـورت زیـر    بـاال براي انجام آزمون tيین منظور، کمیت آمارهه اب. گرایش خواهد یافت
:دشومحاسبه می

)6(



 





p

1i

p

1i
i

i
S

1





دست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارایه شده توسـط بنرجـی، دوالدو و   ه بtاگر قدر مطلق 
در غیر این صورت متغیرهـا  .شودبلندمدت پذیرفته میيتر باشد، وجود رابطهبزرگ) 1992(1مستر

. جمع نیستندهم
جمعـی بـرداري کـه در آن    روشی براي هـم يهیجوسیلیوس با ارا- ، جوهانسونافزون بر این
گیـرد،  صـورت مـی  ) نماییي درستبیشینه(2نماییجمعی از طریق حداکثر درستتعیین بردار هم

1 - Banerjee , Dolado & Mestre
2 - Maximum Likekihood
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١٣٨٨/ ٣/٢جلد /  ١٠٨

تشـکینی،  (دنـد کررا برطـرف  1گرنجـر - جمعـی انگـل  هاي مطرح شده در روش هـم محدودیت
گرسـیون بـرداري بـه صـورت زیـر در نظـر گرفتـه        یک الگـوي ر نخستدر این روش، ). 1384

:شودمی
)7(tptp2t21t1t XA...XAXAX  

هاي شامل سريtXکه در آن  ntt1 X,...,X وiA ماتریسnnداراي بااليعادلهم. است
: شودبوده که به صورت زیر نشان داده میVECM)2(یک الگوي تصحیح خطاي برداري 

)8(tpt1pt1p2t21t1t XXB...XBXBX  

هـاي  ماتریس برابر بـا تعـداد ریشـه   يجوسیلیوس معتقدند که رتبه- به طور کلی، جوهانسون
4مقدار ویژه) بیشینه(و حداکثر 3اثرآزمون هاي به شکل معمول . است) 0(مخالف صفر مشخصه

:گیردجمعی مورد استفاده قرار مییا تعداد بردارهاي همبراي تعیین رتبه 
)9(    



p

1ri
i1LnnrTrace

)10(   11nLn1r,rMax i 

ـ هاي مشخصه هستند کـه از مـاتریس تخمینـی    مقادیر تخمین زده شده، ریشه دسـت  ه ب
تـر یـا مسـاوي    جمعی کـم که تعداد بردارهاي همکند صفري را آزمون میيآزمون اثر، فرضیه. آیندمی
rکنـد کـه در آن تعـداد    صفري را آزمون میيمقدار ویژه هم فرضیه)بیشینه(باشند و آزمون حداکثر

جمعی بردارهاي هم rمقابل يعلیه فرضیه 1r جمعی استبردار هم.
بـه تحقیقـات   صـرف هاي اخیر شاهد حرکتی مستمر از تحقیقـات تئـوري  از طرف دیگر، در سال

يتوسعهبهاي فزایندهيبه این امر، عالقهنگرشبا . ایمپردازش اطالعات بودهيکاربردي بویژه در زمینه
هـاي عصـبی   هشبک. هاي تجربی هستندهاي دینامیکی ایجاد شده است که مبتنی بر دادهتئوریک سیستم

) ۳. () ۲. (تخمين) ۱(-١
OLSتخمين

.نمي
2 - Vector Error Correction Model
3 - Trace
4 - Maximal Eigenvalue
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١٠٩…(ANN)يافت شبكه

هـاي  کـه بـا پـردازش روي داده   هاي دینامیکی قرار دارنـد این دسته از سیستموجز) ANN(مصنوعی
).1381منهاج ،(کنند ها را به ساختار شبکه منتقل میتجربی، دانش یا قانون نهفته در وراي داده

که اولین الیـه  1وديوريالیه: اندمعمول توسط سه الیه سازماندهی شدهبه طور هاي عصبی شبکه
ي متغیرهاي مسـتقل  و به مثابهاستمنابع خارج از سیستم يکنندههاي عصبی بوده و دریافتدر شبکه
هـاي ورودي و خروجـی   است که بین الیـه 2مخفیيدومین الیه، الیه.هاي رگرسیونی هستنددر مدل

ارزش يمیـانی در فراینـد محاسـبه   يهیک نتیجفقطکند و این الیه هیچ مفهومی را بیان نمی.قرار دارد
متغیرهـاي  يکه به مثابـه 3خروجیيالیهسرانجام.همتایی دراقتصادسنجی ندارندو باشد خروجی می

. هاي رگرسیون هستندوابسته در مدل
، تـابعی صـعودي اسـت کـه بـه کمـک آن       )محـرك (4سازيهاي عصبی تابع فعالدر شبکه

هـاي  این توابع در نرون. آستانه و یک مقدار اشباع در نظر گرفتتوان براي نرون یک مقدار می
تواننـد  له مـی اپردازش هستند و خروجی آن نرون را تعیین می کنند و بر اساس نیاز خاص مس

هـاي  سـازي متـداول بـراي مـدل    دو نـوع تـابع فعـال   . به صورت خطی یا غیرخطی انتخاب شوند
.هستند6نژانت هیپربولیکو تا5یدیبینی سري زمانی توابع زیگموپیش

چـه  چنـان . شـوند بنـدي مـی  هاي عصبی با توجه به مسیر جریان اطالعات طبقهبه طور کلی، شبکه
ياتصاالت در یک مسیر، از ورودي به خروجی جریان داشـته باشـند در ایـن صـورت بـه آن شـبکه      

هایی در شـبکه جریـان   اما در صورتی که اتصاالت در هر دو مسیر توسط حلقه. گویندعصبی پیشخور
هـایی پویـا هسـتند و    گوینـد کـه شـبکه   RNN(7(هـاي عصـبی بازگشـتی   ها شبکهداشته باشند، به آن

هـا، در این نـوع شـبکه  . در حال تغییر استهمیشه ،تعادليها تا زمان رسیدن به یک نقطهوضعیت آن

1 - Input Layer
2 - Hidden Layer
3 - Output Layer
4 - Activation  function

5 - Sigmoid :  
xe1

1
xf 


6 -Hyperbulic Tangent (Than) :  
xx

xx

ee

ee
xf 








7 - Recurrent Neural Network
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١٣٨٨/ ٣/٢جلد /  ١١٠

هـاي خروجـی   و یـا از نـرون  )1988، 2المـان (تواند از نرون مخفی هاي ورودي میبه نرون1بازخورد
.وجود داشته باشد) 1986، 3جردن(

مخفـی  يهر نرون در الیـه نخستپیشخور است؛ از نوعکه BPN(4(پس انتشار خطا يدر شبکه
هـا بـه   آنيپارامترهایی که مقـادیر اولیـه  (هاي ارتباطی ضرب اطالعات ورودي و وزنمجموع حاصل

سـبه کـرده و سـپس ایـن حاصـل را بـا اسـتفاده از یـک تـابع          را محا) شودصورت تصادفی تعیین می
ها مقایسـه  خروجی با مقادیر واقعی آنيمقادیر محاسبه شده. فرستدبعد میيسازي به نرون الیهفعال

چه مقدار خطا از خطاي مطلوب کـه از قبـل در نظـر گرفتـه شـده     چنان. شودو میزان خطا محاسبه می
دوبـاره  ،ب ارتبـاطی و تکـرار مراحـل قبلـی    یگشـته و بـا تغییـر ضـرا    به عقب باز،متفاوت باشداست

ه یـ عصبی پیشخور بـه صـورت زیـر ارا   يفرم کلی مدل شبکه. شودهاي جدیدي محاسبه میخروجی
) :61999کاران،؛ مشیري و هم51999کاران،رودریگز و هم- فرناندز(شود می

)11(








 




 

 

J

1j

K

1k
Jkjj0 XGFF

ــه  ــه در رابط ــااليک ــرون Jب ــداد ن ــه تع ــا در الی ــی، يه ــرون Kمخف ــداد ن ــاي تع ه
هـاي  ي خروجی و نـرون هانهاي ارتباطی بین نرووزنj، +)1(7تورشيجمله0ورودي،
سـازي  تـابع فعـال  Gهـاي ورودي،  و نـرون هاي مخفـی  ی بین نرونهاي ارتباطوزنkjمخفی، 

.استعصبی يخروجی شبکهيسازي الیهتابع فعالFهاي مخفی و الیه

1 - Feed Back
2 - Elman (1988)
3 - Jordan (1986)
4 - Error Back-propagation
5 - Fernandez-Rodriguez et all (1999)
6 -Moshiri et all (1999)
7 - Bias
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١١١…(ANN)يافت شبكه

ي مخفیا یک الیهي عصبی پیشخور بشکل معمول شبکه.)1(کلش

ي بازگشـتی المـان نیـز اسـتفاده     ي پیشخور پـس انتشـار، از شـبکه   در این مطالعه افزون بر شبکه
:ي زیر استشود که شکل رگرسیونی آن در تعیین قیمت گوشت مرغ به صورت رابطهمی

)12(













 

















 




j1t

J

1j M
t

CH
t

t
C

1t
FE

1t
CH

1t
jtj Z

2DUM1DUMLnPLnQ

LnYLnPLnPLnP
GZ












J

1j
jtj0

CH
t bZbFLnP

خروجـی،  يبـراي الیـه  +) 1(بایاس يجملهt ،0خروجی نهایی در زمان tF، )12(يکه در رابطه
jوزن ارتباطی بین نرون مخفیj  ،و نرون خروجـیtjZ    خروجـی نـرون مخفـیj  در زمـانt ،j

1arبردار  ورودي يهـاي الیـه  هاي ارتباطی نـرون وزنi   بـه نـرون مخفـیj وj  1بـردارaq

. استjزمینه به نرون مخفیيهاي الیهنرونهاي ارتباطی ازوزن
و 1آموزشـی يرس به دو مجموعههاي در دستهاي عصبی کل دادهول در شبکهمعمبه طور 

آموزشـی توسـط الگـوریتم یـادگیري بـراي      يمجموعـه . شـوند بندي میطبقه1آزمونيمجموعه

1 - Training Set

خروجیيالیه

مخفیيالیه

ورودييالیه
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يبینی شـبکه ارزیابی دقت پیشبرايآزمون يشود و مجموعههاي شبکه استفاده میتخمین وزن
). 1998،کارانو همژانگ(گیرد ار میآموزش دیده، مورد استفاده قر

هاي مورد استفاده در این مطالعه شامل قیمت گوشت مرغ، قیمـت خـوراك مـرغ، قیمـت     داده
ي بخـش  روزه، قیمت گوشـت قرمـز، میـزان تولیـد گوشـت مـرغ و ارزش افـزوده       ي یکجوجه

کـه از شـرکت   باشـند  مـی 1385مـاه  تـا بهمـن  1371مـاه  ي زمانی فروردینکشاورزي براي دوره
. اندآوري شدهپشتیبانی امور دام کشور جمع

نتایج و بحث 
زمـانی  يروند تغییرات قیمـت بـازار آزاد گوشـت مـرغ در کـل کشـور بـراي دوره       ) 2(در شکل 

شود که قیمـت محصـول منتخـب    مالحظه می. ، آورده شده است1385ماه تا بهمن1371ماه فروردین
.استرو به افزایش يروندداراي نوسانات شدیدي بوده و زمانی داراييدر این فاصله

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

1 5 0 0 0

2 0 0 0 0

7 2 7 4 7 6 7 8 8 0 8 2 8 4

C H

زمانیيروند قیمت اسمی گوشت مرغ در دوره.)2(شکل
1385تا بهمن 1371فروردین 

وتحلیـل  در بخش پیشین مـورد تجزیـه  گفته شدههاي به روشبه دست آمدهدر ادامه نتایج 
بـر اسـاس   ARDLاز روش ،گوشت مرغقیمت تخمین مدل تعیین نخست براي. گیردقرار می

افـزار  براي این منظور از نـرم .شوداستفاده می1384تا بهمن 1371فروردین يهاي ماهانهداده

1 - Testing Set
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١١٣…(ANN)يافت شبكه

Microfit 4 ي طـول وقفـه  هـا، یابی وقفـه با توجه به معیارهاي بهینهدر این مطالعه.دشاستفاده
هـاي تشخیصـی   و آمـاره ARDLنتـایج حاصـل از مـدل    . در نظر گرفته شد) 1(مطلوب، یک

:ه شده استیارا) 1(مربوط به آن، در جدول 

نتایج حاصل از برآورد الگوي تعیین قیمت گوشت مرغ به روش .)1(جدول
ARDL)1و0و1و1و0و0(

متغیر
CH

1tLP 
FE
tLPC

tLPC
1tLP 

M
tLPM

1tLP tLYCH
tLQ

CcccDUM1DUM2

ضرایب
SE

58/0**

05/0
18/0**

03/0
15/0**

01/0
06/0**

01/0
76/0**

16/0
61/0-**

17/0
06/0*

04/0
05/0-*

03/0
17/0
53/0

03/0**

009/0
04/0-**

02/0

91/0R2 16/28AR 44/0ARCH04/1RESET51/2hD 

.درصد است5داري ي سطح معنیدهندهنشان** ، درصد است10داري ي سطح معنیدهندهنشان* 
هاي تحقیقیافته: ماخذ

درصـد تغییـرات تعیـین    91، ضریب تعیین باالي مدل بیانگر این اسـت کـه   )1(در جدول 
براي تشـخیص  ARيمقدار آماره. اندقیمت توسط متغیرهاي موجود در مدل توضیح داده شده

بستگی در مـدل  وجود خودهميدهندهاست که نشان16/28بستگی برابر خودهمنبودوجود یا 
است که در نتیجـه فرضـیه صـفر مبنـی بـر واریـانس       44/0برابر ARCHيمقدار آماره.است

صفر مبنی بر شـکل  يبنابراین فرضیه،است04/1برابر RESETيآماره.شودمیناهمسانی رد
.شودرد نمیتابعی صحیح 

جمعـی بـین متغیرهـاي مـدل     هـم نبود، فرض با استفاده از نتایج موجود در جدولحال
:محاسبه شده براي انجام این آزمون عبارت است ازtيکمیت آماره. شودمیسی برر
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درصـد برابـر   95در سـطح  ) 1992(ه شده توسط بنرجـی و دوالدو  یجا که کمیت بحرانی ارااز آن
يرابطـه صـفر رد مـی شـود و بنـابراین یـک      يمحاسباتی، فرضـیه tياست، با توجه به آماره- 82/3
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مـدل  يتعادلی بلندمدت بین متغیرهاي توضیحی و متغیر وابسته وجـود دارد کـه نتـایج بـرآورد شـده     
.آورده شده است) 2(بلندمدت در جدول

ARDLنتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت قیمت گوشتن مرغ به روش .)2(جدول 

FEمتغیر
tLPC

tLPM
tLPtLYCH

tLQccccDUM1DUM2

ضرایب
SE

44/0**

08/0
23/0**

03/0
37/0
10/0

16/0*

12/0
11/0-*

08/0
41/0
28/1

08/0**

02/0
09/0-**

04/0

.درصد است5ر داي سطح معنیدهندهنشان** ، درصد است10دار ي سطح معنیدهندهنشان*
هاي تحقیقیافته: ماخذ

دست آمده از نظر چگونگی ارتباطشان با متغیر قیمت گوشت مـرغ مطـابق   ه ، نتایج ب)2(در جدول 
هـاي خـوراك   درصـد افـزایش در قیمـت نهـاده    1مدت به طوري که در بلند. انتظارات تئوریک هستند

درصـدي در قیمـت گوشـت مـرغ     23/0و 44/0روزه به ترتیب باعـث افـزایش   یکيطیور و جوجه
سـبب چنین افزایش یک درصدي در قیمت گوشـت قرمـز بـه عنـوان کـاالیی جانشـین،       هم. شوندمی
بخـش کشـاورزي و متغیـر    يارزش افـزوده . درصـد افـزایش یابـد   37/0شود قیمت گوشت مرغ می

امـا  . ررسـی دارنـد  جهت با قیمت متغیر مـورد ب مجازي تاثیر دما بر قیمت گوشت مرغ  نیز عالمتی هم
هاي دولت  هر دو تاثیر منفی بـر قیمـت گوشـت مـرغ دارنـد بـه       میزان تولید و متغیر مجازي سیاست

درصـدي قیمـت   09/0و 11/0درصد افزایش در هر کدام از این متغیرها منجر به کـاهش  1که طوري
شـود کـه از   ده مـی مشـاه به دسـت آمـده،  بنابراین با توجه به نتایج . شودگوشت مرغ در بلندمدت می

کارهاي کاهش قیمت در بلندمدت افزایش میزان تولید و اجراي سیاست تنظیم بـازار گوشـت   جمله راه
.مرغ توسط دولت است

بلندمـدت بـین متغیـر وابسـته و متغیرهـاي      ايپس از مشخص شدن این مطلب کـه رابطـه  
شدن شوك به هر یـک  مستقل مدل وجود دارد، دانستن این موضوع الزم است که پس از وارد 

کشد تا متغیر قیمت گوشت مرغ به مقدار از متغیرهاي توضیحی مدل، چه مدت زمانی طول می
براي پاسخ به این سـوال بـرآورد   ECMاز این رو مدل . در بلندمدت بازگرددد تعادلی خو

.آیدمی) 3(در جدول برآورد شده نتایجشود که می
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خطانتایج حاصل از مدل تصحیح.)3(جدول

FEمتغیر
tdLP

C
tdLPM

tdLPtdLYCH
tdLQdccc

c
1dDUM2dDUM)1(ecm 

ضرایب
SE

18/0
03/0

15/0
01/0

76/0
16/0

06/0
04/0

05/0-
03/0

17/0
53/0

03/0
009/0

04/0-
02/0

41/0-
05/0

72/1WD 63/0R2 

هاي تحقیق یافته: ماخذ
مـدل تصـحیح خطـا، بـا مبـانی تئـوریکی       ب یضرايت کلیهنیز عالمبااليمطابق با رابطه

نیز مطابق انتظـار بـوده و   ecm(-1)عالمت متغیر . ندهستب معناداریضرايکلیهو مطابقت دارد
ــر  دار اســت، معنــیدرصــد5در ســطح ایــن ضــریب کــه از نظــر آمــاري  . اســت-41/0براب
ـ . سمت تعادل بلندمدت اسـت مدت بهباالي تعدیل تعادل کوتاهیسرعت نسبي دهندهنشان ه ب

بعـد  يتعادل در قیمت گوشت مرغ در دورهنبوددرصد از 41/0ین معنی که در هر ماه حدود ا
درصـد از تغییـرات   63متغیرهاي توضـیحی مـدل   R2يبا توجه به مقدار آماره. شودتعدیل می

گفتـه  واتسـون  -وربـین ديبر ایـن آمـاره  افزون. دهندمدت توضیح میمتغیر وابسته را در کوتاه
.استبااليبستگی میان جمالت اخالل رابطهخودهمنبوديدهندهنشانشده،

اسـفندماه  زمـانی  يبینی روند متغیر قیمت گوشـت مـرغ در فاصـله   پیشحاصل از میزان خطاي 
میـانگین  ِ، ریشـه MSE(1(میـانگین مربعـات خطـا    با استفاده از معیارهـاي  1385ماه تا بهمن1384

میـانگین قـدر مطلـق خطـا     و درصـد MAE(3(، میانگین قدر مطلق خطـا  2)RMSE(ربعات خطا م
)MAPE(4 در جدول)آمده است) 4.

1 - Mean Squard Error :  2AP
T

1
MSE  

2 - Root Mean Squard Error :  2AP
T

1
RMSE  

3 - Mean Absolute Error :   AP
T

1
MAE

4- Mean Absolute Persentage Error : 



A

AP

T

1
MAPE
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ARDLبینی قیمت گوشت مرغ با استفاده از روشمیزان خطاي پیش.)4(جدول

MSERMSEMAEMAPEافق زمانی

00041/0020/0020/00021/0یک ماهه
00045/0021/0016/00017/0شش ماهه
0036/0060/0043/00044/0دوازده ماهه

هاي تحقیقیافته:ماخذ
جوسیلیوس باید ابتـدا اطمینـان حاصـل کـرد کـه      - جمعی جوهانسونبراي استفاده از آزمون هم

. هسـتند اول يمتغیرهاي مورد اسـتفاده در مـدل تعیـین قیمـت گوشـت مـرغ پایـا از مرتبـه        يکلیه
له را به تایید رسـاندند کـه تمـامی    اواحد انجام شده بر روي متغیرهاي مدل این مسههاي ریشآزمون

- تـوان از روش جوهانسـون  هستند؛ بنابراین در تعیین قیمت این محصول مـی I(1)ها به صورت آن
يجوسـیلیوس، تعیـین تعـداد وقفـه    - بعد در روش جوهانسـون يمرحله. دکرجوسیلیوس استفاده 

کنـد و  جـویی مـی  ها صرفهبیزین در تعداد وقفه- که معیار شوارتزتوجه به اینبا .استVARمدل 
بهینـه  يدو بـه عنـوان وقفـه   يتر این تعداد وقفه، تعـداد وقفـه  چنین به دلیل برآوردهاي مناسبهم

دن روابـط بلندمـدت،   کرجمعی و به طور کلی مشخص تعیین تعداد بردارهاي همبراي. دشانتخاب 
، یـاد شـده  دو آزمـون  با توجـه بـه نتـایج    . شودثر مقدار ویژه و آزمون اثر انجام میدو آزمون حداک

.شودجمعی پذیرفته میبردار هم4rوجود 

جمعی مدل تعیین قیمت مقدار ویژه براي تعیین تعداد بردارهاي همترینبیشآزمون .)5(جدول
گوشت مرغ

درصد95مقدار بحرانی در سطح آزمونيآمارهلمقابيفرضیهصفريفرضیه
r = 0r = 101/10461/43

r < = 1r = 269/7786/37
r < = 2r = 321/4879/31
r < = 3r = 498/3542/25
r < = 4r = 504/1322/19
r < = 5r = 644/539/12

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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جمعی مدل یین تعداد بردارهاي همآزمون اثر براي تع.)6(جدول
تعیین قیمت گوشت مرغ

درصد95مقدار بحرانی در سطح آزمونيآمارهمقابليفرضیهصفريفرضیه
r = 0r > = 138/24885/115

r < = 1r > = 237/18017/87
r < = 2r > = 367/10263
r < = 3r > = 446/5434/42
r < = 4r > = 548/1877/25
r < = 5r = 644/539/12

هاي تحقیقیافته:ماخذ
بعـد تخمـین رگرسـیون از روش    يجمعـی، مرحلـه  دن  تعداد بردارهـاي هـم  کرپس از مشخص 

البته در این تحقیـق بـا توجـه    . دست آوردن ضرایب بلندمدت استه جوسیلیوس، براي ب- جوهانسون
يبـا رونـد و بـدون عـرض از مبـدا بـراي تعیـین رتبـه        حالت )1378(نهادي نوفرستی روش پیشبه 
.نشان داده شده است) 7(در جدولباالنتایج حاصل از رگرسیون .دشجمعی انتخاب هم

- نمایی جوهانسونجمعی حاصل از تخمین رگرسیون از روش حداکثر درستبردارهاي هم.)7(جدول
جوسیلیوس

CHمتغیر
tLPFE

tLPC
tLPM

tLPtLYCH
tLQTrend

001/0-28/0-42/0-05/046/0-162/022/0بردار 
003/0-15/0-28/097/0-09/0008/0-243/0بردار 
-2/0004/0-7/042/008/005/0-394/0بردار 
-/72/0006-19/0-43/0-06/0-477/004/0بردار 
هاي تحقیقیافته: ماخذ

شـود و بـا   مدل، عمل نرماالیز کردن بردارهـا انجـام مـی   يدر این مرحله بر اساس متغیر وابسته
جمعـی مطلـوب   همهاي اقتصادي و عالیم مورد انتظار براي هر یک از متغیرها، بردارتوجه به نظریه

کـه بـرآورد   شـود انتخـاب مـی  4، بردار باالجمعی بردار هم4در این شرایط از بین . دشوانتخاب می
جمعـی  زیـر، بـردار هـم   يدر رابطـه . دهـد تر نشان میضرایب بلندمدت را از لحاظ تئوریک معقول

CHمطلوب و ضرایب نرمالیزه شده آن نسبت به متغیر 
tLPآورده شده است .
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)13(CH
tLP = 05/0 FE

tLP + 08/0 C
tLP + 56/0 M

tLP + 25/0
tLY - 93/0 CH

tLQ + 008/0 Trend

دار بـودن هـر یـک از    ، معنـی )LRآزمون (نمایی ر درستبا استفاده از آزمون نسبت حداکثسرانجام
تعادلی میان متغیرهـاي مـدل را در بلندمـدت    يجمعی که رابطهبردارهاي هميب برآورد شدهیضرا

. دگیردهد، مورد آزمون قرار مینشان می
ب مدل برآورد شدهیآزمون معنادار بودن هر یک از ضرا.)8(جدول

TrendCH
tLQtLYM

tLPC
tLPFE

tLPمتغیر

5/1744/325/6720/2501/3630/28
LRآماره آزمون 

دو-با توزیع کاي

)002/0()00/0()00/0()00/0()00/0()00/0(
سطح معنادار بودن 
پذیرفتن فرضیه صفر

هاي تحقیقیافته: ماخذ
عالمـت  دارايمـدت ضرایب بلنديدهد که کلیهنشان می) 8(و جدول ) 11(ينتایج رابطه

يیابی به رابطهدستاینک براي . استب از نظر آماري معناداریو تمامی ضرااستمورد انتظار 
مدت، مدل تصـحیح خطـا بـراي تعیـین     رگرسیونی بلنديت و پویا، با استفاده از رابطهمدکوتاه

:شودقیمت گوشت مرغ برآورد می

نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا.)9(جدول
CHمتغیر

1tdLP 
FE

1tdLP 
C

1tdLP 
M

1tdLP 1tdLY 
CH

1tdLQ 
)1(4ecm 

DUM1DUM2

ضرایب
SE

28/0
78/0

005/
07/0

10/0
02/0

12/0
20/0

02/0
07/0

04/0-
05/0

15/0-
05/0

02/0
01/0

12/0 -
01/0

61/16F 72/1WD 63/0R2 

هاي تحقیقیافته: ماخذ
بنابراین پایا هسـتند  ،اندمدت، متغیرها در شکل تفاضلی به کار رفتهجا که در مدل کوتاهاز آن

قیمت گوشـت مـرغ نسـبت بـه     و براي تحلیل معنادار بودن ضرایب و چگونگی واکنش تغییرات
بـاال يدر معادلـه . دکـر اسـتفاده  tوFهـاي تـوان از آمـاره  مدت، میمتغیرهاي توضیحی در کوتاه

متغیرهـا  يمدت کلیـه گرچه در بلندامدت هستند،دقیق همان متغیرهاي رفتار بلندبه طور متغیرها 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


١١٩…(ANN)يافت شبكه

دار ید که برخی از متغیرها معنـ شومیدیدهمدت در تعیین قیمت گوشت مرغ موثرند، اما در کوتاه
ecm)1(متغیر. ها موافق با انتظارات تئوریک استنیستند اما عالمت آن    تـرین  کـه در واقـع مهـم

بـه  این جزء که از لحاظ آمـاري  يضریب برآورد شده. جزء است؛ به خطاي تعادلی موسوم است
مدت را از طریق ابزارهاي سیاستی لحاظ شده نددار است، سرعت نیل به تعادل بلیکامل معنطور 

تعـادل در قیمـت   نبـود درصـد  15/0دهد و بیانگر آن است که در هر ماه حدود در مدل نشان می
) ARDLدر مقایسـه بـا مـدل    (کندي یشود و سرعت نسببعد تعدیل میيگوشت مرغ در دوره

. وجود دارد
بینی قیمت گوشت مرغ وسیلیوس به پیشج-در صورتی که با استفاده از روش جوهانسون

میـزان خطاهـاي حاصـل از ایـن     پرداخته شـود،  1385تا بهمن 1384اسفند زمانی يدر فاصله
:آورده شده است)10(بینی در جدول پیش

بینی قیمت گوشت مرغ با استفاده میزان خطاي پیش.)10(جدول
جوسیلیوس- جوهانسوناز روش

MSERMSEMAEMAPEافق زمانی

0011/0033/0033/00035/0یک ماهه
0020/0045/0036/00037/0شش ماهه
0020/0045/0039/00040/0دوازده ماهه

هاي تحقیقیافته: ماخذ
بیانگر آن است کـه در مقایسـه بـا الگـوي     ) 10(و) 4(هاي نتایج حاصل از جدوليمقایسه

ARDLهـاي یـک   افقتري را دربینی بیشپیشجوسیلیوس میزان خطاي -، روش جوهانسون
کـرد  در حالی که، در افـق زمـانی دوازده ماهـه عمـل    . دهدماهه و شش ماهه  از خود نشان می

ین علت باشد که ه اتواند باین می. استARDLتر از روش جوسیلیوس به-روش جوهانسون
کنــد و مـی مـدت را آزمـون و شناسـایی   جوسـیلیوس تعـداد روابـط بلنـد    -روش جوهانسـون 

.دهددست میه برآوردهاي سازگاري را از پارامترهاي آن ب
هاي مورد اسـتفاده  سایر مدلبا مدل ANNبینی مدل قدرت پیشيمقایسهبرايدیگر، سوياز 

دیگـر در نظـر گرفتـه    ها مشابه یـک هاي آزمون در تمام مدلهاي آموزشی و دادهدادهدر این مطالعه،
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هـاي  بـه عنـوان داده  1384تـا  بهمـن   1371یمتی گوشت مـرغ از فـروردین   هاي قدادهپس. شدند
هاي آزمون، مـورد  به عنوان داده1385تا بهمن 1384و از اسفند ) درصد داده ها90شامل (آموزشی 

سـازي  ها بر اساس روش آمـاري نرمـال  البته قبل از آموزش و آزمون شبکه، داده. استفاده قرارگرفتند
بینـی  پـیش بـراي المـان  يعصبی پس انتشار خطا و شـبکه يقیق از دو مدل شبکهدر این تح. شدند

هـاي  در حقیقـت، نـرون  . شـود اسـتفاده مـی  MATLAB 7افزار قیمت متغیر مورد نظر با کمک  نرم
بینی قیمت گوشت مرغ بر اسـاس متغیرهـاي توضـیحی مـدل     پیشبرايعصبی يورودي به شبکه

بـراي  . شدندمخفی نیز از طریق آزمون و خطا مشخص يهاي الیهنتعداد نرو. باشندرگرسیونی می
هـاي ورودي آزمـایش شـده و    میانی دو تا سه برابر تعـداد نـرون  يهاي الیهاین منظور، تعداد نرون

يهـاي الیـه  کـه نـرون  ده تا اینشنظر محاسبه بینی توسط معیارهاي موردسپس میزان خطاي پیش
خروجی نیـز برابـر   يتعداد نرون الیه. بینی انتخاب شوندان خطاي پیشترین میزمخفی متناظر با کم

یـادگیري  يهاي مورد استفاده قاعدهعالوه بر این، در شبکه. یک و تابع محرك آن، تابع خطی است
1LM اسـت کـه   گفتنـی  .اندانتخاب شده2000تعداد دفعات تکرار ترینبیشو 01/0، نرخ یادگیري
. بینی تکرارشونده هستندبینی چند گام به جلو و از نوع پیشپیشها با روش بینیپیش

مقایسه با مقادیر واقعی آن بـر  گوشت مرغ  دريبینی قیمت ماهانهمیزان خطاي حاصل از پیش
) 11(هـاي زمـانی مختلـف، در جـدول     عصبی پس انتشار و المان، در افـق يهاي شبکهاساس مدل

.آورده شده است
قیمـت گوشـت مـرغ    يبینـی شـده  در مقابل مقادیر پیشي آن است که دهندهاننش) 11(جدول 

نسبت به مقادیر واقعی خود برخوردار بـوده و رونـد ایـن    هموارترياز مسیر زمانی ANNمبتنی بر 
در تمـام  المـان  يالبتـه شـبکه  . ها حرکت کرده اسـت متغیر نسبت به مقادیر واقعی خود در طول ماه

.کندپس انتشار عمل میيتر از شبکهقدقیهاي زمانی افق

1 - Levenberg-Marquardt

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


١٢١…(ANN)يافت شبكه

ANNبینی قیمت گوشت مرغ با استفاده از مدل میزان خطاي پیش.)11(جدول

متغیر 
قیمت

افق 
زمانی

نوع شبکه

تعداد 
نرون               

يالیه
ورودي

تعداد 
نرون 

يالیه
مخفی

تابع 
محرك 

يالیه
مخفی

معیار دقت

MSERMSEMAEMAPE

یک 
ماهه

BPST85Than00051/0022/0022/00023/0
ElmanST87Than00025/0015/0015/00016/0

شش 
ماهه

BPST84Sig0020/0045/0035/00036/0
ElmanST83Sig0013/0036/0029/00030/0

دوازده 
ماهه

BPST84Sig0020/044/0035/00036/0
ElmanST83Sig0016/0040/0034/00035/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ

هـاي  المان در تمام افقيکه شبکهاستحاکی از آننیز ) 11(و ) 10(، )4(هاي جدوليمقایسه
، ARDLامـا در مقایسـه بـا روش   ،کنـد یمـ جوسیلیوس عمـل  - تر از روش جوهانسونزمانی دقیق

از خـود نشـان   بینـی قیمـت گوشـت مـرغ    در پـیش تريکمالمان در افق شش ماهه کارایی يشبکه
- در افـق زمـانی یـک ماهـه کـاراتر از روش جوهانسـون      پس انتشار نیز، يدر مورد شبکه. دهدمی

در مقایسـه بـین   . کردي مشـابه بـا آن دارد  هاي زمانی عملکند اما در سایر افقجوسیلیوس عمل می
غیـر از افـق زمـانی دوازده    (هاي زمـانی  مام افقتقریب در تبه ، ARDLپس انتشار و روش يشبکه
بـه طـور کلـی،    . بینـی قیمـت گوشـت مـرغ دارد    تري در پیشپس انتشار کارایی کميشبکه) ماهه

هـاي مختلـف تعیـین قیمـت گوشـت مـرغ،       بینی مدلکرد پیشعمليمقایسهبرايجدول زیر 
. آورده شـده اسـت  ) رین شـبکه برت(عصبی المان يشبکهاستفاده شده در این مطالعه، نسبت به

نسـبت بـه   BPيجوسـیلیوس و شـبکه  -، روش جوهانسـون ARDLبراي این منظور الگـوي  
1تـر از  بـه ایـن ترتیـب کـه اعـداد بـزرگ      .استعصبی المان مورد مقایسه قرار گرفته يشبکه
از تـر هاي مورد استفاده و اعداد کوچکي المان نسبت به سایر روشي برتري شبکهدهندهنشان

.ي المان استتر شبکهکرد ضعیفي عملدهندهنشان1
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مختلف تعیین قیمت گوشت مرغ نسبت به هايمدلبینی کرد پیشعمليمقایسه.)12(جدول
عصبی يترین مدل شبکهبه

MSERMSEMAEMAPEمدل                         میزان خطا

Johanson
4/42/22/219/2یک ماهه

54/125/124/123/1ههشش ما
25/112/134/114/1دوازده ماهه

ARDL
64/133/133/131/1یک ماهه
34/027/055/056/0شش ماهه

25/25/126/125/1دوازده ماهه

BP
04/247/147/145/1یک ماهه
53/125/122/120/1شش ماهه

25/11/103/102/1دوازده ماهه
هاي تحقیقیافته: ماخذ

تـر از  هـاي زمـانی بـه   المان در تمـام افـق  يشود، شبکهده میدینیز )12(چه در جدول چنان
، ARDLدر مقایسـه بـا مـدل    . کندپس انتشار عمل میيجوسیلیوس و شبکه- روش جوهانسون

کند، امـا در  یه میتري را ارابینی کمهاي یک ماهه و دوازده ماهه خطاي پیشالمان در افقيشبکه
.تري داردکرد ضعیفافق شش ماهه عمل

هاي زمـانی  هاي سريتر مدلهاي عصبی مصنوعی در مقایسه با بیشعلت دقت باالي شبکه
آموزند کـه چگونـه آینـده را    هاي عصبی به صورت واقعی میو رگرسیونی این است که  شبکه

از . بینـی داراي ارجحیـت هسـتند   اول پـیش هاي متدبینی کنند، بنابراین نسبت به سایر مدلپیش
آن تمـام عوامـل   يبینی دقیق احتیاج به ابزاري است که بـه وسـیله  طرف دیگر، براي یک پیش

. مورد مالحظه قرار گیرد
گـذاران قـدرت   بینی دقیق  قیمت گوشت مرغ به طراحـان و سیاسـت  پیشین آشکار است که ابنابر

هـاي عصـبی   مناسـب را از طریـق شـبکه   هايي و اتخاذ تصمیمگذارآینده و سیاستتخمین تقاضا در
هاي حمـایتی ایـن صـنعت کـه ممکـن      گیري در برنامهبر این اساس، ریسک تصمیم. دهدمصنوعی می

یابد و سـود آوري را در بـازار ایـن    دولت یا بخش خصوصی اعمال شود، کاهش میيبه وسیلهاست 
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ـ بـی ها باعث نبودن قیمتمشخص بر این، افزون. دکنمحصول آشکار می گـذاري و در  سـرمایه یامنیت
هـاي عصـبی در   با توجه بـه توانـایی شـبکه   بنابراین . شودگذاري در این زمینه مینتیجه کاهش سرمایه

گـذاري را  تواند تا حد زیـادي ریسـک سـرمایه   بینی قیمت این  محصول، استفاده از این روش میپیش
. کاهش دهد

دهانهاو پیشگیرينتیجه
بیـانگر وجـود   هاي اقتصادسـنجی عصبی در مقایسه با روشيتر مدل شبکهکرد مناسبعمل

بـود  هـاي عصـبی مصـنوعی باعـث بـه     اي است که به کـارگیري شـبکه  روابط غیرخطی از درجه
هـاي  مشابه، شبکههايهدست آمده از این تحقیق و مطالعه با توجه به نتایج ب. دشوها میبینیپیش

دیگـر تـر از  هـایی دقیـق  بینـی به خوبی و حتی در برخـی مـوارد پـیش   توانندمیوعی عصبی مصن
توانـد بـه علـت    بینی مورد استفاده در اقتصادسنجی انجام دهند که این میهاي متداول پیشروش

سـازي  هـاي عصـبی مشـکالت رایـج مـدل     شـبکه . هـا باشـد  روش پردازش موازي در این شبکه
هـاي زمـانی را ندارنـد و از ایـن نظـر، نیازمنـد       ی و ناپایـایی سـري  کالسیک از قبیل بررسی پایای

رفـع مشـکالت   برايسازي کالسیک هاي زمانی متغیرهاي اقتصادي همانند مدلسازي سريآماده
،ها به دلیل ساختار غیرخطـی البته این شبکه. نیستخطی و واریانس ناهمسانی بستگی، همخودهم

. رو هسـتند روبـه ک تئوري جامع و نیاز به تعداد زیادي مشاهده ینبودهایی از جمله با محدودیت
هـاي رگرسـیون قابـل تفسـیر     ب مـدل یهاي عصبی مصنوعی مانند ضـرا هاي شبکهاز طرفی وزن

.هاي سیاستی استفاده شوندنه براي تحلیل،بینیها براي پیشتر است این شبکهبنابراین به.نیستند
يدو مـدل شـبکه  يبه وسـیله هاي زمانی مختلف رغ در افقدر این مطالعه روند قیمت گوشت م

د و نتـایج نشـان   شـ بینی پیشARDLجوسیلیوس و - جمعی جوهانسونهمهاي وشرعصبی و
اي عصـبی المـان کـه شـبکه    يشـبکه يبینـی شـده بـه وسـیله    موارد روند پیشتربیشداد که در 

بنـابراین  . بینـی برخورداراسـت  پـیش خطـاي  کمینه کـردن تري در از کارایی بیشبازگشتی است، 
بینی را از وجود نوسان و رونـد متغیـر کاالهـاي    هرگونه پیشتواندمیوجود ابزارهاي کارا و موثر 

ه یـ هاي اقتصادي متناسب با شرایط بـازار ارا استراتژیک مانند گوشت مرغ در جهت اتخاذ سیاست
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بینی قیمت گوشت مـرغ،  هاي عصبی در پیشبر این، با توجه به توانایی باالي شبکهافزون. نمایند
ها در کنـار  تا از این مدلدادنهاد بینی متغیرهاي اقتصادي پیشول پیشوهاي مستوان به دستگاهمی

کارشناسـان و  کـه  شـود  چنـین توصـیه مـی   هـم . نـد کنبینی اسـتفاده  متداول پیشهايشسایر رو
هاي عصبی مصـنوعی متنوع شبکههايفنآموزش، به باراههممتخصصان در این فعالیت اقتصادي 
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