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پیش بینی صادرات محصوالت کشاورزی)مقایسه ی روش های تک متغیره و 

 الگوریت  ژنتیک(

 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان *روان بخش

 نرامتین جوالیی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی گرگا

 محمدرضا زارع، دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 :پست الکترونیکیShima.ravanbakhsh@gmail.com  

 

  چکیده

رهایی از اتکاء به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکوت بوه سووی شوناخت اسوتعدادهای صوادراتی جدیود و        

محصوالت کشاورزی از جمله زمینه های مستعد برای تحقق هدف فووق بوه   برخورداری از مزیت نسبی را تبیین می کند. 

شمار می آیند. امروزه پیش بینی به عنوان یک ابزار مه  برنامه ریزی برای سیاست گزاران اقتصادی به شومار موی رود و   

صوادرات  روش های متنوعی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورد اسوتفاده قورار موی گیورد. ایون پوژوهش ارزش       

متغیره را در پیش بینی این متغیور مقایسوه   محصوالت کشاورزی ایران را پیش بینی و دقت روش های تک متغیره و چند

می کند. روش های مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از هموار سازی نمایی منفرد با روند، هموار سوازی دوگانوه   

ین متحرک و الگوریت  ژنتیک. به منظور انجوام ایون بررسوی، داده هوای     نمایی با روند، الگوی خود توضیح جمعی میانگ

-2112( در خصوص ارزش صادرات محصوالت کشاورزی ایران برای سالهای FAOسازمان خوارو بار کشاورزی ملل متحد )

نوی موی   پیش بی 2118مبنای محاسبه قرار گرفته است. در نهایت ارزش صادرات محصوالت کشاورزی ایران تا سال  1381

 شود.

 پیش بینی، صادرات، محصوالت کشاورزی، الگوریتم ژنتیک.ها : کلید واژه
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مدیران بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می دهند مکانیزمی را در اختیار 

ی شان یاری و مشاوره دهد؛ به همین دلیل، سعی در روی آوردن به روش هایی در داشته باشند که بتواند آن ها را در امور تصمیم گیر

پیش بینی دارند که به واسطه ی آن ها تخمین هایشان به واقعیت نزدیک و خطایشان بسیار کم باشد. یکی از مهم ترین کاربردهای 

ت، مدل های اقتصادی را می توان با میزان صحت مدل های اقتصادی، پیش بینی مقادیر آینده ی متغیرهای اقتصادی است. در حقیق

پیش بینی شان مورد آزمون قرار داد. بدین ترتیب که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود میان متغیرها موفق باشد، باید 

انجام شده است که از قادر به پبش بینی صحیحی از آینده ی متغیرها نیز باشد. مطالعات گسترده ی داخلی و خارجی در این زمینه 

روش های متفاوتی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی بهره جسته و به نتایج متمایزی دست یافته اند. در ادامه با توجه به هدف این 

پیش بینی اشتغال  "( در پژوهشی با نام 1942کرباسی و همکاران )]1[مطالعه به برخی از مطالعات و نتایج آن ها اشاره می گردد. 

پرداختند.  1944 -45به پیش بینی و مدل سازی اشتغال با استفاده از متغیرهای پولی و مالی طی دوره ی  "بخش کشاورزی در ایران

 [نتایج مطالعات مذکور حاکی از آن است که روند اشتغال در بخش کشاورزی در آینده از روند افزایشی کندی برخوردار خواهد بود.

پیش بینی صادرات محصوالت کشاورزی ایران: کاربرد مدل های رگرسیونی و  "پژوهشی تحت عنوان  (1943جالئی و همکاران )]7

به این نتیجه  1317 -7414انجام دادند. به این منظور آن ها با استفاده از داده های ساالنه طی دوره زمانی  "شبکه عصبی مصنوعی 

رد بهتری در مقایسه با روش اقتصاد سنجی خود توضیح برداری برای دست یافتند که شبکه عصبی پیشرو دارای خطای کمتر و عملک

مقایسه  "( مطالعه ای تحت عنوان 1934صادقی و همکاران )]9 [ .پیش بینی مقدار صادرات محصوالت کشاورزی ایران می باشد

اه مدت قیمت سبد نفت عملکرد شبکه های عصبی و مدل الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک در مدل سازی و پیش بینی کوت

انجام دادند. آن ها با استفاده از داده های روزانه مربوط به قیمت سبد نفت خام اوپک به  "خام اوپک ) با تاکید بر انتظارات تطبیقی ( 

را این نتیجه دست یافتند که شبکه عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک بهترین پیش بینی 

با استفاده از  1943-1931(، اقدام به پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران برای دوره ی 1937اکبری و همکاران)]5[ارائه می دهد. 

و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک نمودند. نتایج نشان داد که الگوریتم ژنتیک  ARMA ،GARCH   روش های اقتصاد سنجی

 .معیارهای عملکرد نشان دهنده ی توانایی الگوریتم ژنتیک در پیش بینی میزان صادرات خرما می باشد دارای کمترین خطا بوده و

به بررسی توانایی  "پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از شبکه عصبی  "( در مطالعه ای تحت عنوان 7441تاکز )]1[

انادا با استفاده از مدل های شبکه عصبی پرداخت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد پیش بینی پولی و مالی رشد تولید ناخالص داخلی ک

که خطای پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کانادا با استفاده از شبکه عصبی در مقایسه با مدل های رگرسیونی کمتر 

ند با استفاده از مدل های شبکه عصبی، فرایند خود (، به پیش بینی میزان صادرات برنج تایل7442کو و همکاران)]6 [می باشد. 

توضیحی جمعی میانگین متحرک و تعدیل نمایی پرداختند. نتایج نشان می دهد که شبکه های عصبی به دلیل داشتن سیستم نگاشت 

 ]2[ غیر خطی کارایی پیش بینی بهتری دارد.

GDP

GDP 
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 مواد و روشها  -2

 در این تحقیق برای پیش بینی میزان صادرات محصوالت کشاورزی ایران از روش های هموارسازی نمـایی منفـرد بـا رونـد    

(SEST( و هموار سازی نمایی دوگانه با روند )DESTالگوی خ ،)     ود توضیح جمعی میـانگین متحـرک و الگـوریتم ژنتیـک

،از منـابع مختلـف جمـع آوری شـده     1344-7417استفاده گردید. داده های مورد نیاز در این مطالعـه در طـی سـال هـای     

، قیمت صادرات محصوالت کشاورزی، نرخ تورم، در آمـد   FAOاست.آمارهای ارزش صادرات محصوالت کشاورزی از سایت 

( از بانـک مرکـزی   CPIکشورهای شریک تجاری ایران، از بانک جهانی و شاخص قیمت مصـرف کننـده)   GDPهای نفتی، 

   جمهوری اسالمی ایران دریافت شده است. در ادامه به شرح مبانی تئوریک این دو روش پرداخته می شود.

 (SESTهموارسازی نمایی منفرد با روند )

  وجود دارد و هدف این است کـه مقـدار آینـده ی سـری زمـانی       t-1انی فرض می شود که مقادیر داده ها تا دوره ی زم

در دسترس باشد، خطـای پـیش      نشان داده می شود.اگر مشاهده ی  پیش بینی گردد.مقدار پیش بینی شده با نماد 

هموار سازی نمایی منفرد)ساده(، نتیجـه کـار بـراون در اواسـط دهـه ی پنجـاه       قابل محاسبه است. روش    بینی با

 توسظ او منتشر شد.در این روش، پیش بینی دوره ی آینده به صورت زیر است: 1313میالدی است که در سال 

(1) - 
 

α  مقدار آینده برابر است با پیش بینی مقدر قبلی به یک مقدار ثابت میان صفر و یک است. مشاهده می شود که پیش بینی

مقداری نزدیک به یـک داردف بیـانگر آن    αاضافه ی جزء مربوط به خطایی که در دوره ی قبل اتفاق افتاده است. زمانی که 

 αاست که پیش بینی جدید به طور قابل توجهی توسط خطای پیش بینی دوره ی قبلی تعدیل می گردد.همچـونین هرچـه   

 (را می توان به این صورت نوشت:1صفر نزدیک باشد این تعدیل کمتر خواهد بود.شکل دیگر معادله ) به

(7)  
 

اسـت.بنابراین، معادلـه ی اخیـر مـی      α-1و پیش بینی ان با وزن  αبا وزن  بر اساس مشاهده ی اخیر  پیش بینی 

( روش هموار سازی نمایی منفرد را 1312واقعی و پیش بینی شده تفسیر گردد. هالت )تواند به عنوان میانگین وزنی مقادیر 

به شکل خطی تعمیم دادتا پیش بینی داده ها با روند امکان پذیر گردد.پیش بینی از طریق هموار سازی نمایی خطی هالـت  

 و سه معادله به صورت زیر خواهد بود: βو  αبا دو ثابت هموار سازی 

 

  سطح ( معادله9)
 

  ( معاده رشد5)
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  ( معادله پیش بینی1)
 

)هنـدمن و  ]4[ اسـت  tبیانگر میـزان رشـد سـری در زمـان      رانشان می دهد و  tبرآورد سطح مشاهده ها در زمان  که 

 (7444همکاران،

 ( DESTهموار سازی نمایی دو گانه با روند)

باشد روش خطی هالت معادل با همـوار سـازی نمـایی دو      طی هالت است که اگراین روش حالت خاصی از روش خ

 (.7444( خواهد بود)هندمن و همکاران، 1313گانه ی براون)

 

 (ARIMAفرآیند خودتوضیح جمعی میانگین متحرک )

مـدل  ARMA (p,q) براسـاس فرآینـد   مرتبه تفاضل گیری مرتبه اول ساکن شـود و سـپس   dاگر یک سری زمانی پس از 

 pاسـت کـه در آن   ARIMA(p,d,q) زمانی اصلی، سری زمانی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته سازی شود، سری

تعـداد جمـالت    qتعداد دفعات تفاضل گیری مرتبه اول بـرای سـاکن شـدن سـری زمـانی و       dتعداد جمالت خود رگرسیو،

ن گه سری سری زمانی از فرآیند خودتوضیح خالص، میانگین متحرک خـالص و یـا   میانگین متحرک است. برای تشخیص ای

 پیروی می کند از متدولوژی باکس جنکینز استفاده می شود. ARIMAیا  ARMAاز یک فرآیند 

 مبانی الگوریت  ژنتیک

ن بتواننـد بـه   آکه توسط کاشفان الگوریتم سعی کردند با بدست اوردن مدلی شبیه به وراثت طبیعی به الگوریتم دست یابند 

ی مورد نظر در مسائل خود برسند در وراثت طبیعی به یک جمعیت اولیه نیـاز اسـت جمعیـت در حقیقـت     های بهینهجواب

جا نیز تعدادی کروموزوم، به عنـوان جمعیـت اولیـه درنظـر     ها با خصوصیات متفاوت هستند، در اینای از کروموزوممجموعه

هـای اولیـه در   پس یک جمعیت اولیه معدل یک دسته جواب ای در فضای مسئله است،دام نقطهکه در اصل هر ک گیریم،می

 باشد .های مسئله میفضای جستجوی جواب

یکـی از   ها نیـز هر جواب اولیه  یک کروموزوم هستند که تعدادی ژن دارد و معرف خصوصیات کروموزوم است هر یک از ژن

ید که جواب مسئله بهینه باشد یعنـی خصوصـیات   آای بدست قدار این متغییرها بگونهباشد. حال باید مهای مسئله میرمتغی

-شایسته است. اما این شایستگی چگونـه ارزیـابی مـی    ن برای این شرایط مسئله خوب وآای شود که توانایی این افراد بگونه

گی هر فرد را محاسبه کند، این تابع باید شود؟ برای این منظور به یک تابع برازندگی )شایستگی( نیاز است که میزان شایست

 خواهد بهینه شود.در راستای تابع هدفی باشد که می

ای انتخاب شوند تا افرادی شایسـته  ها والدین بگونهنآای متفاوت وجود دارد، که باید از میان حال یک جمعیت با شایستگی 

تـر  ی مورد نظـر نزدیـک  هایی که به جواب بهینهاولیه، جوابهای برای تولید نسلی شایسته انتخاب شود. یعنی از بین جواب

ی بیشتری داشته باشد، پس یک عملگر انتخاب نیز نیاز است، پس از بین والدین انتخاب شده، زوج والدین بـا  شد، شانس بقا

انـد، بـا هـم    شـده ازدواج، شایسـته شـناخته انتخـاب     کی کنند، یعنی دو جوابی که باهم همبری کرده و فرزندانی تولید می

کننـد، پـس عملگـر بعـدی، عملگـر      های مسئله تولیـد مـی  های جدیدی برای جستجو در فضای جوابترکیب شده و جواب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                             
 

1495 

این عمل نیز مقادیر بعضی  شود، توسطو نسل بعد ساخته می شودهمبری است، در نهایت نیز روی فرزندان جهش انجام می

خرین عملگر، عملگر جهش آشود، پس های مسئله تولید میفضای جواب جستجو درها تغییر یافته و نقاط جدید برای از ژن

هـای جدیـد در   یک نسل جدید از جمعیت یا همان دسته جواب خواهد شد. بدین ترتیب بعد از یک مرحله اجرای الگوریتم،

حفـظ و   یشانس بیشتری بـرا های بهتر چون به جواب این روند تکرار شود، شود، حال اگرهای مسئله تولید میفضای جواب

تـر دسـت یافـت،    توان امیدوار بود که پس از طی چند نسل به نسـلی بهینـه  شود، میها داده مینآتکثیر خصوصیات خوب 

 ی بهینه نیز باشد.تواند شامل خود نقطهی مورد نظر که میهای بهینهتر به جوابهای نزدیکیعنی رسیدن به دسته جواب

 است: زیر پارامتر پنج کردن مستلزم مشخص یکژنت الگوریتم کاربرد

 هاکروموزم نمایش-1

 هاکروموزم آغازین جمعیت-7

 برازندگی ارزیابی و برازندگی تابع -9

 انتخاب( هایاستراتژی و هاانتخاب )سیاست -5

 جهش و تقاطع-1

. هر پارامتر از نظر مقدار تعداد با توجه انددر این مقاله پارامترهای موردنظر در هر کروموزوم یه صورت باینری مدلسازی شده

 ی زیر تعیین شده است:به دقت مدلسازی در سیستم دهدهی با استفاده از رابطه

 
هـا  های باال و پایین هر پارامتر است. روش رمزگشـایی کورومـوزم  کران Lها و تعداد بیت kدقت مورد نظر و  به طوری که 

ن صورت است که ابتدا مقدار هر پارامتر را در کورومـوزم بـاینری بـه دهـدهی تبـدیل و بـا اسـتفاده از        در این الگوریتم به ای

 کنیم:ی زیر به عددی بین صفر و یک نرمالیزه میرابطه

 
 بـه  را شـده  نرمـالیزه  عدد سپس پارامتراست. هر به مربوط دهدهی مقدار و بیت تعداد بیانگر به ترتیب dو  kبه طوری که 

 دهـیم. مـی  قـرار  برازنـدگی  تـابع  در را آمـده  دست به حقیقی عدد و نگاشت کرده پارامتر آن پایین و باال کران بین عددی

 بـا  هـای ابتـدا کرومـوزوم   بعـدی  نسـل  تشـکیل  بـرای  .کنیممی ثبت نسل آن برای را آن متوسط و مقدار برازندگی بهترین

 تـزویج  یحوضـچه  داخـل  را شده انتخاب هایادامه کروموزوم رد و کرده انتخاب را گردان چرخ تکنیک با بیشتر شایستگی

هـا بـه   در نظر گرفته شده است، کروموزوم = 324احتمال همبری )تقاطعی( که در این مقاله برابر  تعیین با ریخته، سپس

 نسل به همبری بدون است ممکن گیرد و با احتمال طور تصادفی انتخاب شده و همبری با این احتمال صورت می

 بعضـی  است. در شده ای استفادهنقطه تک همبری از نظر مورد در الگوریتم که دارد، مختلفی انواع همبری یابد. انتقال بعد

 همبـری  اثـر  در یک بیت مقدار که این یا باشد، یکسان هاکروموزوم بیشتر در خاص بیت یک مقدار که احتمال دارد موارد

 که است جهش نیازمند نام به دیگری عملگر به بنابراین. است بوده ترارزش با قبلی حالت در که حالی در باشد هشد جاجابه
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انجام شده است. در نتیجـه جهـش    تصادفی است. و در این مقاله با احتمال  عملی همبری، عملگر همانند

 بهترین و متوسط توقف، شرط و تکرار نسل تعداد تعیین یابد. بایتغییر م عکس بر و صفر به یک از شده انتخاب بیت مقدار

 .شودمی ثبت نسل آن تا جواب

 ی زیر است:رابطه صورت به آتی هایمصرف در سال فرایند تخمین برای شده ارائه مدل حقیقت در و هدف تابع

 
 

به ترتیب تابع مصرف واقعـی و   و  و (SSE)خطا  مربعات مجموعه با است برابر برازندگی تابع مقدار که طوری به

 دهی است.عامل وزن تعداد مشاهدات و  mتخمین زده شده ، 

 دهد.(، پارامترهای استفاده شده در الگوریتم ژنتیک برای تخمین معادالت فوق را نشان می1جدول)

 

 ژنتیک الگوریتم در شده ادهاستف پارامترهای -1جدول                               
 31 جمعیت اولیه

 111 تعداد نسل

 1.3 (احتمال عملگر همبری)متقاطع(  )

 %116 (احتمال عملگر جهشی)

 

 معیارهای ارزیابی دقت پیش بینی

قتصاددانان را به خـود جلـب   بحث چگونگی ارزیابی دقت پیش بینی مدل های اقتصادی در دهه های اخیر توجه بسیاری از ا

(. بـرای ارزیـابی   1941کرده است و مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه صورت گرفته است ) مشیری و مـروت،  

دقت پیش بینی های صورت گرفته توسط روش های مختلف، معیارهای مختلفی مورد استفاده قـرار مـی گیـرد. معیارهـای     

 (:1944) طیبی و همکاران، ]3[ارت است از مورد استفاده در این تحقیق عب

 (.MAD( و میانگین قدر مطلق انحراف )MAPE(، درصد میانگین قدر مطلق خطا )MSEمیانگین مربعات خطا )

(6) 

 
 

 

(2) 
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(4) 

 

رچـه  به ترتیب بیانگر مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی اسـت. معیارهـای خطـای پـیش بینـی ه      Aو  P  در روابط باال

 کمتر باشند نمایانگر پیش بینی دقیق تر هستند.

 

 نتایج و بحث  -9

در این قسمت نتایج حاصل از پیش بینی روش های تشریح شده در قسمت قبلی با یکدیکر مقایسه مـی شـود. در ایـن     معاد

شده اسـت. قابـل    استفاده 1344-7417روش ها از داده های ارزش صادرات محصوالت کشاورزی ایران برای دوره ی زمانی 

ذکر است که در اجرای این روش ها از شـکل لگـاریتمی داده هـا اسـتفاده شـده اسـت. بـرای پـیش بینـی ارزش صـادرات           

فولر تعمیم یافته  -، ابتدا برای آزمون ایستایی داده ها، آزمون دیکیARIMAمحصوالت کشاورزی ایران با استفاده از روش 

شد در مطالعات مربوط به سری هـای زمـانی تعیـین درجـه ترکیبی)پایـایی، ناپایـایی(       و فیلیپس پرون بر روی متغیر انجام 

( و فیلیـپس پـرون اسـتفاده    ADFمتغیر از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی ایستایی ار آزمون دیکـی فـولر)  

استای پایا کردن متغیـر از تفاضـل   شد.نتایج آزمون ریشه حاکی از آن است که متغیر مورد استفاده در سطح ناپایا است. در ر

فولر و فیلیپس پرون کـه توسـط    _مرتبه اول استفاده شد که با یک بار تفاضل گیری ایستا شد و با استفاده از آزمون دیکی 

انجام گرفت فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در یک بار تفاضل گیری رد شـد. بـه عبـارتی متغیـر      Eviewsنرم افزار 

 ( در نظر گرفته شد.1( برابر با)dبا یک بار تفاضل گیری ایستا شد و مقدار ) تارزش صادرا

 (ADFفولر تعمیم یافته )نتایج آزمون ریشه واحد دیکی -2جدول                   
 درجه %14سطح احتمال  %1سطح احتمال  %1سطح احتمال  ADFمقدار آماره  نام متغیر

 I(0) -72613 -72364 -92661 42244 ارزش صادرات

4244 92661- 72364- 72613- I(1) 

 

 نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون -9جدول              
مقـــــدار آمـــــاره  نام متغیر

 فیلیپس پرون

 درجه %14سطح احتمال  %1سطح احتمال  %1سطح احتمال 

 I(0) -72612 -72321 -92619 42431 ارزش صادرات

4244 92661- 72364- 72613- I(1) 

 

نیـز برابـر یـک اسـت.      ARIMAمدل  dنابراین لگاریتم ارزش صادرات محصوالت کشاورزی، از مرتبه یک است و پارامتر ب

نیز از نمودار مربوط به هم بستگی، هم بستگی جزیی و معیار شوارتز بیزین استفاده شـد کـه    qو  pبرای تعیین پارامترهای 

اسـت. بـر اسـاس     ARIMA(1،1،4اب گردید. پس مدل منتخب به صورت )مقادیر این دو پارامتر نیز برابر یک و صفر انتخ
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بـرای   ϒو  βو  αبه دست آمد. مقادیر آماره های دقت پیش بینی و پارامترهای  4466/4نتایج، مربعات خطا برای این روش 

در روش ( آمـده اسـت.   5و الگوریتم ژنتیک در جـدول )  ARIMAروش های هموار سازی نمایی و همچنین آمارهای دقت 

که مقادیری میان صفر ویک دارد شناسایی شـد و   ϒو  βو  αهای هموار سازی نمایی، در مرحله ی اول پارامترهای بهینه  

در گام بعدی بر اساس این مقادیر بهینه، پیش بینی صورت پذیرفتـه اسـت. روش هـای همـوار سـازی بـا معیـار قـرار دادم         

ی بحرانی مورد برآورد قرار گرفتـه اسـت. بـا اجـرای مراحـل روش الگـوریتم        ( به عنوان آمارهMSEمیانگین مربعات خطا )

 برآورد شد. 411/4ژنتیک  و پیش بینی، آماره ی میانگین مربعات خطا در این روش برابر با 

بیانگر این است که در میان این روش ها، روش الگوریتم ژنتیک بر اساس  MSEمقایسه ی این روش ها بر اساس آماره ی  

و  MSE، در مقایسه با دیگر الگو های تک متغیـره دارای حـداقل   411/4قادیر خود متغیر، با میانگین مربعات خطا برابر با م

، هموارسـازی نمـایی دوگانـه بـا رونـد و      ARIMAبه عنوان کارآترین روش در این مجموعه انتخاب می شود. تکنیک های 

 ار دارند. آماره های دیگر دقت نیز نتایج مشابهی را ارایه می دهد.هموار سازی منفرد با روند در رتبه ها ی بعدی قر

   آماره های دقت پیش بینی -4جدول 
 MSE MAD MAPE α β ϒ روش  

SEST 427164 427613 424144 4241 4247 - 

DEST 424354 427421 424153 4254 - - 

ARIMA(1,1,0) 424466 421436 424193 - - - 

 - - - 424411 424219 42411 الگوریتم ژنتیک

 مأخذ: یافته های پژوهش

 

شـده ی ارزش صـادرات    بینـی نتـایج پـیش  لگاریتم معکوس گرفته شـده وسـپس   های مورد استفاده در این بررسی از متغیر

هموارسـازی نمـایی منفـرد و دوگانـه، و     ، ARIMAمـدل   5بـرای   7417-7414محصوالت کشاورزی برای دوره ی زمانی 

بر اساس نتایج الگوریتم ژنتیک به عنوان دقیق تـرین روش ، ارزش صـادرات    ( آورده شده است.1در جدول) الگوریتم ژنتیک

 محصوالت کشاورزی را برای این سال ها  پیش بینی می کند.

 

 

 

 

 

 

 7417-7414دوره  طیهای مورد استفاده بینی روشنتایج مربوط به مقادیر پیش -3جدول                
 واحد: هزار دالر                 

 7414 7412 7416 7411 7415 7419 روش
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ARIMA 

SEST       

DEST       

 الگـــوریتم 

 ژنتیک

 های پژوهشماخذ:یافته       

افـزایش   7417دهد که صادرات محصوالت کشاورزی نسبت به سال های باال  نشان میبینی شده بر اساس روشمقادیر پیش

 همچنان صعودی بوده است. 7417-7414یافته است و روند پیش بینی طی دوره 

 و پیشنهاداتنتیجه گیری 

نیای کنونی پیش بینی متغیرهای اقتصادی، کلید فعالیت سیاست گذاران به شمار می رود. سیا سـت گـذاران و برنامـه    در د

ریزان اقتصادی در تالش اند تا با پیش بینی روند آینده ی متغیرهای اقتصادی، سیاست ها و برنامه هایی را اتخاذ کننـد کـه   

ن روش های مختلفی برای پیش بینی گسترش یافته و استفاده می شود. ایـن  دسترسی به اهداف را آسان تر می کند. بنابرای

 روش ها از مزایا و ویژگی های متفاوتی برخوردار است.

های مختلف داشته، اما های انجام گرفته صادرات محصوالت کشاورزی ایران علی رغم نوساناتی که در طول سالطبق بررسی

های مورد اسـتفاده بـرای پـیش بینـی متغیرهـای      های اخیر روشوده است. در سالدر مجموع از روندی صعودی برخوردار ب

اند. بنابراین شناسایی مدل مناسب برای پیش بینی متغیر هدف، از اهمیت ویـژه ای  ای توسعه یافتهاقتصادی به طور گسترده

ها به خاصی برخوردارند. برخی مدلبرخوردار است. هر یک از روش های مورد استفاده برای پیش بینی از نقاط ضعف و قوت 

بینی دارند و برخی دیگر رفتار غیرخطی داده هـا را بـه شـکل مناسـبی     دلیل ماهیت خطی داده ها توانایی بیشتری در پیش

نمایند. در این مطالعه به منظور شناسایی روش کارا برای پیش بینـی صـادرات محصـوالت کشـاورزی ایـران،      رفتارسازی می

ح جمعی میانگین متحرک، روش های هموارسازی نمایی منفرد و دوگانه، و الگوریتم ژنتیک مـورد مقایسـه   الگوی خودتوضی

ــادرات در دوره       ــانی ص ــری زم ــتا از داده س ــن راس ــد. در ای ــرار گرفتن ــای   1344-7417ق ــای خط  ,MAEو معیاره

MAPE,RMSE, MSE های این پژوهش نشان داد:استفاده گردید. یافته 

بینی نسبت به روش های هموارسـازی نمـایی منفـرد و دوگانـه، رفتـار صـادرات       توجه به خطای پیشبا  ARIMAروش  -

است، و از خطای کمتری نسبت به روش هـای هموارسـازی منفـرد و    بینی کردهمحصوالت کشاورزی ایران را به خوبی پیش

 ان داشته است.دوگانه برخوردار است در نتیجه برآورد بهتری از صادرات محصوالت کشاورزی ایر

بینی ارائه شـده از  تری ارائه دهد. پیشبینی دقیقهای ذکر شده پیشروش الگوریتم ژنتیک توانسته نسبت به تمامی روش -

 تر بوده و خطای کمتری دارد.   های واقعی نزدیکاین روش نسبت به سه  روش دیگر به داده

 پیشنهادات

هـای مختلـف داشـته    ت کشاورزی ایران علیرغم نوساتاتی که در طول سالطبق بررسی های انجام گرفته صادرات محصوال -

اما در مجموع از روندی صـعودی برخـوردار بـوده اسـت.با توجـه بـه نیـاز کشـور بـه درآمـدهای ارزی، برنامـه ریـزی هـا و              
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ار جهـانی جایگـاه   تری برای افزایش صادرات کشاورزی ضروری است، تا حداقل ایران در بازهای مناسب و دقیقسیاستگزاری

 خود را حفظ کند.

شـود بـه   بینی آنها کمتر است لذا پیشنهاد مـی متغیره ارجحیت دارند وخطای پیشمتغیره بر تکهای چنداز آنجا که روش -

 ها استفاده گردد.  تر و کاراتر از این روشبینی دقیقمنظور پیش

می باشد، پیشنهاد می شود برای پیش بینـی متغیرهـای کـالن    با توجه به اینکه الگوریتم ژنتیک بهترین روش پیش ینی   -

 دیگر نیز از این روش استفاده گردد

 مراجع   -4

بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران. اقتصاد و توسـعه کشـاورزی   . پیش1942کرباسی، ع.، اثنی عشری، ه. و عاقل، ح.  ]1[

 .91-59(: 7) 77)علوم صنایع کشاورزی(. 

بینـی صـادرات   . پـیش 1943پاک روان، م. ر. گیالن پـور، ا. اثنـی عشـری، ه. و مهرابـی بشـر آبـادی. ح.        جالئی، س. ع.،]7[

-194(: 27) 14های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی. اقتصاد کشاورزی و توسعه. محصوالت کشاورزی ایران: کاربرد مدل

111. 

هـای عصـبی و مـدل الگـوی     ی عملکرد شبکه. مقایسه1934م.  زاده، م. و الهامی نژاد،صادقی، ح.، ذوالفقاری، م. حیدری]9[

مدت قیمت سـبد نفـت خـام اوپـک )بـا تأکیـد بـر انتضـارات         بینی کوتاهسازی و پیشخود توضیح میانگین متحرک در مدل

 .71-52(: 74) 4ی اقتصاد انرژی. تطبیقی(. مطالعه

هـای  بینی میزان صادرات خرمـا بـا اسـتفاده از روش   . پیش1937زاده، م. و مهرابی بشرآبادی، ح. اکبری، ا.، شارعی حداد]5[

 .33-174(: 9) 1سنجی و هوش مصنوعی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. اقتصاد
 [5] Tkacz, G. 2001. Neural network forecasting of Canadian GDP growth. International Journal of 

Forecasting. 17 (1): 57-69. 

[6]Co, H., C. and Boosarawongse, R. 2007. Forecasting thailand’s rice export: statistical techniques 

vs. artificial neural networks. Journal of Computers and Industrial engineering 53 (4): 610–627.  

[7] Gu, P., Wang, X., and Chen, Y. 2012. Research on GDP forecast and its relationship with 

energy consumption.  Advances in applied economics and finance. 4 (1).  

[8] Hyndman, R., Koehler, A., Keith, O., and Synder, R. 2008. Forecasting with exponential 

smoothing, springer series in statistics, ISBN 978-3-540-71916-8.

هـای زمـانی   های عصـبی مصـنوعی و سـری   های شبکه. مقایسه مدل1944طیبی، س. ک.، آذربایجانی، ک. و بیاری، ل. ]3[

 .13-24(: 1) 3بینی قیمت گوشت مرغ در ایران. برای پیش
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