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(، با مدل های شبکه ANFISفازی )-مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی

در تخمین قیمت صادراتی محصول   ARIMA( و خود رگرسیونی ANNعصبی)

 زعفران

 قائمشهر واحد یاسالم آزاد دانشگاهمصطفی گودرزی، دکتری اقتصاد کشاورزی 

 قائمشهر واحد یاسالم آزاد دانشگاهاورزی مهدی یونسی، دکتری اقتصاد کش

goodarzi1979@yahoo.com  

 

 

 چکیده

در تنظی   یتغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران دولتی وخصوصمامروزه پیش بینی روند  

ترین خطا بسیار ا با ک های پیش بینی متغیرهبه طوری که نیاز به ابزار و شیوه مناسبات اقتصادی بر خوردار است. روابط و

های های گوناگونی برای پیش بینی متغیرها توسعه یافته است. وجود برخی مزیتمحسوس است.در اثر این نیاز، مدل

ها  فازی در امر پیش بینی برخی از متغیرها موجب شد که اقتصاد دانان به این روش –شبکه عصبی مصنوعی ومدل عصبی 

هدف پیش بینی قیمت صادراتی محصول  زعفران، از روش شبکه عصبی مصنوعی، مدل  توجه کنند. در این پژوهش با

های ماهیانه در خصوص صادرات محصول استفاده شده و به منظور انجام این پژوهش، داده ARIMA فازی و  –عصبی 

ی محاسبه و مبنا MATLAB و  EVIEWS 8با استفاده از نرم افزارهای  1939:11تا 1961:1هایزعفران برای سال

فازی دارای عملکرد بهتری در مقایسه با  –مقایسه قرار گرفته است، که نتایج نشان دهنده آن است که مدل عصبی 

 بوده و قادر است  میزان صادرات محصول زعفران را دقیق تر پیش بینی نماید.   ARIMA فرآیند شبکه عصبی و

 پیش بینی قیمت ، زعفرانشبکه عصبی مصنوعی، مدل عصبی فازی،  کلید واژه ها:

 

 مقدمه
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 بـه   دارد، بخش این هایگذاری سیاست در مهمی تأثیر کشاورزی محصوالت بازار در قیمت صحیح بینی پیش کهیآنجائ از

 لذا رساند؛ یاری آتی های گیری تصمیم برای را بخش این ریزان برنامه و گذاران سیاست تواند می کاراتر هایمدل کارگیری

  یفـاز  -عصـبی  جدیـد  مدل بینی پیش توان کشور، ینفت ریغ صادرات در زعفران محصول تیاهم به توجه با مطالعه نیا در

ANFIS عصبیِ شبکه مدل با  ANN  خودرگرسیونیِ و ARIMA رشـد   شود.می یسهمقا زمانی سریهای یبین پیش در 

 اقتصادی اسـت  کارامد هایسیاست و تصمیمات اتخاذ تمام کشورها، مستلزم اقتصادی اهداف از یکی عنوان به باال اقتصادی

صـاد  اقت مختلـف  بخشـهای  در صـادرات  و گذاری روند تولید، سرمایه بهبود و زمینه، توسعه این در راهکارها مهمترین از که

 جمله از کشاورزی .است اهمیت حائز های اقتصادیبخش مهمترین از یکی عنوان به کشاورزی بخش میان این در .باشدمی

 گیردصورت می اطمینان عدم در شرایط گیری تصمیم لذا و باشدمواجه می ریسک با همواره که اقتصادی است هایفعالیت

 بینی پیش شرایط این در لذا و ساخت خواهد متأثر را کشاورزی بخش استهریسک، ناخو توام با گیری تصمیم فضای وجود .

 بـرای  هـا گـذاری  سیاست تنظیم در نقش مهمی یکسو از تواندکشاورزی می محصوالت قیمت جمله از اقتصادی متغیرهای

 از و باشـد  داشـته  صـنایع وابسـته   گسترش و گذاری سرمایه در همچنین و درآمد ریسک و کاهش درآمد ثباتی بی کاهش

 . باشد و تولیدکنندگان کارخانجات برای رهنمونی دیگر سوی

 اهداف این مطالعه بشرح زیر است:

در    ARIMA( و خـود رگرسـیونی  ANN(، شـبکه عصـبی )  ANFISفـازی ) -های عصبیارزیابی قدرت پیش بینی مدل

 زمینه  قیمت صادراتی محصول زعفران

و  (ANN)نی قیمت صادراتی محصول زعفران با دو مـدل  شـبکه عصـبی    ( در پیش بیANFISفازی )-مقایسه مدل عصبی

 . ARIMAخود رگرسیونی 

( در پیش بینی قیمت صادراتی محصول زعفران  بـا  مـدل اقتصـاد سـنجی خـود      ANNمقایسه مدل  مدل  شبکه عصبی )

 . ARIMAرگرسیونی 

 آنها اشاره می شود: در زمینه پیش بینی مطالعات زیادی انجام شده که در ادامه به برخی از

هـای خـود   مصنوعی، شبکه عصبی  و مـدل  -عصبی مدلهای ( در تحقیقی به مقایسه کارایی 1934فرد و همکاران  ) فهیمی

بازگشتی در پیش بینی قیمت هفتگی تخم مرغ پرداختند و در نهایت  مدل عصبی فازی را از دو مدل دیگر کاراتر تشـخیص  

 با ایران در گوشتی یکروزه جوجه قیمت بینی ( در تحقیقی با عنوان پیش1934همکاران )محمدی نژاد و  . امیر]1[دهدمی
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 گوشتی روزه یک جوجه فروشی عمده قیمت پیشبینی منظور به زمانی  سری یهامدل و مصنوعی شبکه عصبی از استفاده

 متحـرک  میانگین رگرسیو خود فرآیند و مصنوعی عصبی شبکه روش از ماه آتی و شش یک، سه زمانی افق ایران، برای در

 بینـی  پـیش  جهـت  تری خطای پایین دارای مصنوعی عصبی شبکه که داد نشان این مطالعه کردند. نتایج استفاده انباشته

 روش از داری معنـی  طـور  وبـه  است برخوردار آینده ماه شش و یک، سه زمانی یهاافق در گوشتی روزه یک جوجه قیمت

 .است تر دقیق انباشته متحرک میانگین رگرسیو خود فرآیند

 کـاربرد  مقایسـه  :ایـران  کشـاورزی  محصـوالت  واردات ارزش ( در تحقیقی با عنوان پیش بینی1934و همکاران ) حسینی 

 35-1943دوره  بـرای  ایران کشاورزی بخش سنجی به پیش بینی واردات اقتصاد مدلهای و مصنوعی عصبی شبکه روشهای

 اقتصاد روش با مقایسه در بهتری عملکرد و کمتر خطای دارای پیشرو عصبی شبکه که داد اننش مطالعه نتایج پردازند. می

 ]7[  .باشدمی ایران کشاورزی محصوالت واردات پیش بینی برای ARIMAو  VARسنجی 

ی کشـاورز  محصـوالت  قیمت بینی پیش برای تلفیقی الگوسازی در مطالعه ای  با عنوان رهیافت  (1934رجبی ) و  مقدسی

 این برتری پردازند و نتایج این تحقیق مؤیدمی ARIMAعصبی با مدل سنتی خطی  شبکه به مقایسه  توان پیش بینی با

است در ادامه آنها با  ترکیب این دو مدل به لگویی تلفیقی رسـیده و دقـت پـیش بینـی ایـن       سنتی خطی الگوهای بر روش

 های رقیب سـنجیدند و در نهایـت نتـایج   با مدل MSEو  MAE ،RMSEمدل تلفیقی را با استفاده از سه معیار معمول 

 از آمـده  دسـت  بـه  بینـی  پـیش  دقـت  داری طور معنـی  به تلفیقی الگوی که بود آن از حاکی گندم قیمت یهاپیش بینی

 .  ]9[دهد  می افزایش را انفرادی الگوهای

 عصـبی  شـبکه  انگلـیس، توانـایی   و فرانسـه  آلمـان،  صـنعتی کشـورهای   تولیدات بینی پیش در (7445)1همکاران و هروی

 زمـانی  افقهـای  در مصنوعی عصبی که شبکه داد نشان مطالعه نتایج .کردند مقایسه رگرسیو خود فرآیند یک را با مصنوعی

 7همکـاران  و آذربایجـانی  .  ]5[باشد می رگرسیو خود فرآیند با مقایسه در کمتری بینی خطای پیش دارای ماه 17 از کمتر

غیرخطی  ARIMAخطی  یهامدل ز ا استفاده با ایران در ( فسیلی )غیر انرژی سبز مصرف بینی پیش بررسی ( به7442)

ARDL مصنوعی عصبی شبکه و(ANN)   عصـبی  شبکه مدل که داد نشان آنان مطالعه پرداختند، نتایج 7414 سال  تا 

 و کهـزادی  .  ]1[باشـد  می برخوردار دقت بیشتر از سنجی اقتصاد غیرخطی و خطی رفته بکار یهامدل به مصنوعی نسبت

                                                           
1 Heravi et al (2004) 

2 Azarbaiejani K& et al.(2007) 
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و  پیشـخور  مصنوعی عصبی یهاشبکه از استفاده با زنده گاو و قیمت گندم بینی پیش به ای مطالعه در ( 1336) 1همکاران

 مـدل   از کمتر عصبی شبکه بینی پیش خطای که دریافتند و پرداختند 1334 تا 1314 زمانی دوره برای ARIMAروش 

ARIMA 6[ست  ا[  . 

 مواد و روش ها 

گیرند و با های زمانی قیمت صادراتی محصول زعفران به عنوان متغیرهای اصلی این تحقیق مورد بررسی قرار میسری

تالش خواهد شد کاراترین مدل در ارتباط با پیش بینی این   ANFISو  ARIMA ،ANNمقایسه نتایج سه مدل 

 ای کارایی سنجی معرفی گردد. های زمانی با استفاده از معیارهسری

 هاداده لیتحل وروش تجزیه 

و همچنین نر افزار  EVIEWS 8 و  Excelهای این تحقیق و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزار تجزیه وتحلیل داده

MATLAB به این ترتیب که اطالعات فراهم شده توسط پایگاههای اطالعاتی ابتدا در نرم افزار . انجام شده استExcel  

منتقل گردیده تا آزمونهای  MATLABو   EVIEWS 8 هایدسته بندی و مرتب سازی شده است و سپس به نرم افزار

، ARIMAود. در این تحقیق قیمت صادراتی محصول زعفران با استفاده از سه مدل آماری مورد نظر بر روی آنها انجام ش

ANN  وANFIS گردد.ینه با استفاده از معیارهای کارایی سنجی معرفی میپیش بینی شده و کاراترین مدل در این زم 

 به منظور مقایسه قدرت پیش بینی و انتخاب بهترین روش پیش بینی، از  معیارهای مختلف از جمله  میانگین مربعات خطا

(MSEریشه میانگین مربعات خطا ،)7(RMSE)9، میانگین قدرمطلق خطا (MAE) 5و درصد میانگین قدر مطلق خطا 

 بر اساس روابط ارزیابی کرد:  

 

 

                                                           
1 Kohzadi, N & et al (1996) 

2 Root Mean Squared Error 

8 Mean Absolute Error 

4 Mean Absolute Persentage Error 
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خطای پیش بینی است که از تفاوت مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی بدست  iℯها، تعداد پیش بینی nدر این روابط  

انجام شد  ANSISو  ARIMA ،ANNکه پیش بینی به وسیله هر سه روش  مقدار واقعی است.  پس از این ytآید و می

شود تا در نهایت بتوان بهترین روش را انتخاب به مقایسه نتایج این سه روش و میزان خطای آنها پرداخته میدر مرحله بعد 

 نمود.

 جمع بندی و نتیجه گیری 

 :(ARIMA) روش مدل سازی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته

ادیرگذشـته آن در نظـر گرفـت. بـه عبـارت      توان صرفاَ تابعی از مقهای زمانی یک متغیره، را میهای سریطبق دیدگاه مدل

های قبل حاوی کلیه اطالعات الزم مربوط به عوامل تعیین کننـده آن متغیـر بـوده    دیگر، مقادیر متغیر مورد بررسی در دوره

عیـین  مهم در این روش، تنهـا ت  تواند آن متغیر را توضیح داده، مقادیر آتی آن را پیش بینی نماید.  مسالهاست؛ از این رو می

 های بهینه متغیر و همچنین تشخیص ساختار متغیر تصـادفی در مـدل اسـت. معمـوالً بـرای تخمـین الگوهـای       تعداد وقفه

ARIMAدارد نام آزمایشی شناسایی که شود که دارای چهار مرحله است. مرحله اولجنکینز استفاده می -از روش باکس 

 طـور  بـه  مـدل  اینکه محض به گیرد.می انجام نمونه زئی خودهمبستگیج تابع و نمونه همبستگی خود تابع از استفاده با و

 سـوم، مرحلـه   مرحلـه  تخمـین(.  )مرحلـه  پـردازد مـی  پارامترهـا  تخمین به و شده دوم شد، وارد مرحله شناسایی آزمایشی

اسـت،   دهشـ  مدل انجـام  مورد در که تخمینی و آزمایشی شناسایی کفایت مرحله این در که دارد نام برازش تشخیص دقت

 مدل که زمانی .گیرد قرار اصالح و تعدیل باید مورد برسد، مدل اثبات به مدل بودن نامناسب اگر .گیردمی قرار ارزیابی مورد

 )مرحلـه  کـرد  استفاده زمانی سری آینده مقادیر بینی پیش منظور به توانمی آن چهارم از مرحله شود، درمی حاصل نهایی

 بینی( پیش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                             
 

277 

جنکینز، نیازمند در دسترس بودن یک سری پایا یا یک سری زمانی که پس از تفاضل گیری پایا  –باکس استفاده از روش 

توان آن را مدل تولید کننده جنکینز، شناسایی و تعیین یک مدل آماری است که می  –شود، است. زیرا هدف باکس 

های سری زمانی قیمت محصول زعفران، این ای دادههای نمونه واقعی از فرایند تصادفی تعبیر کرد. در تحقیق حاضر برداده

. برای پیش بینی قیمت زعفران با استفاده از متد باکس جنکینز مدل روش مورد استفاده قرارگرفته است

ARIMA(4,1,4)  به تصویر کشیده شده است.  1انتخاب شده است. نتایج این مدل نیز در نمودار 

 ینی سری زمانی قیمت زعفراندر پیش ب ARIMA. نتایج مدل  1نمودار 

 
 منبع: یافته های تحقیق                  

کند. در این نمودار مقادیر پـیش بینـی   مقادیر واقعی و پیش بینی قیمت زعفران را در دوره برون نمونه ای ارائه می 1نمودار 

ادیر واقعـی، مـدل دارای   به صورت خطوط نقطه چین ترسیم شده است نکته قابل توجه این اسـت کـه در دوره افـزایش مقـ    

 نماید.نیز مقادیر واقعی و پیش بینی این مدل را ارائه می 1باشد. جدول بیشترین خطای برآورد می

 

 ARIMAمقادیر واقعي، برآوردی و خطاي برآورد قيمت زعفران به روش  -7جدول

مقدار پيش  مقدارواقعی سال

 بينی

خطا پيش 

 بينی

مقدار  سال

 واقعی

مقدار پيش 

 بينی

خطا پيش 

 بينی

1390M11 0.4068 0.416186 -0.00939 1392M05 0.8891 0.838179 0.050921 

1390M12 0.4178 0.410617 0.007183 1392M06 0.9186 0.84872 0.06988 

1391M01 0.4304 0.427249 0.003151 1392M07 0.9276 0.891065 0.036535 

1391M02 0.4603 0.431134 0.029166 1392M08 0.9375 0.90688 0.03062 

1391M03 0.4729 0.463814 0.009086 1392M09 0.9241 0.931543 -0.00744 
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1391M04 0.4815 0.450747 0.030753 1392M10 0.9024 0.918069 -0.01567 

1391M05 0.4831 0.468448 0.014652 1392M11 0.9068 0.93746 -0.03066 

1391M06 0.4969 0.463657 0.033243 1392M12 0.9032 0.953635 -0.05044 

1391M07 0.5157 0.496301 0.019399 1393M01 0.9079 0.942917 -0.03502 

1391M08 0.5515 0.514085 0.037415 1393M02 0.9327 0.969401 -0.0367 

1391M09 0.5842 0.546137 0.038063 1393M03 0.9469 0.953309 -0.00641 

1391M10 0.6101 0.55602 0.05408 1393M04 0.9508 0.961246 -0.01045 

1391M11 0.6735 0.574226 0.099274 1393M05 0.9575 0.961804 -0.0043 

1391M12 0.7423 0.635547 0.106753 1393M06 0.9626 0.964271 -0.00167 

1392M01 0.7636 0.663393 0.100207 1393M07 0.967 0.972018 -0.00502 

1392M02 0.8104 0.695015 0.115385 1393M08 0.9693 0.995146 -0.02585 

1392M03 0.8391 0.745683 0.093417 1393M09 0.9874 0.988916 -0.00152 

1392M04 0.8631 0.750817 0.112283 1393M10 1 1.018147 -0.01815 

 منبع: یافته هاي تحقيق

  ( ANN)    های عصبی مصنوعیشبکه

ها و مـدل سـازی روابـط    های عصبی مصنوعی توابعی جامع و انعطاف پذیر و ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل دادهشبکه

ـ    ANNهای ترین ویژگی مدلغیر خطی، با درجه صحت باال هستند.  مهم ه متغیرهـا،  آزادی آنها از فروض آمـاری مربـوط ب

 های محاسباتی موازی و غیر خطی بودن آنهاست .استفاده از روش

 های عصبی مصنوعی  مراحل طراحی مدل شبکه

در این قسمت به ترتیب مراحل طراحی و انتخاب شبکه توضیح داده خواهد شد و سپس نتایج حاصـل از بهتـرین شـبکه در    

 شود.پیش بینی آورده می

شـود.  های عصبی پیشرو استفاده مـی ناسایی نوع شبکه و آزمون آن است. در این مطالعه از شبکهمرحله اول: اولین مرحله ش

کنند. در این نوع شبکه خروجـی هـر الیـه،    های دیگر بهتر عمل میهای پیشرو نسبت به شبکهزیرا برای تقریب توابع، شبکه

ا سرپرستی شده است. آموزش ایـن نـوع شـبکه رو بـه     ورودی الیه بعدی است و جزء بهترین شبکه از نوع یادگیری با ناظر ی

 شود.انتخاب می MATLAB افزار یا  همان  جعبه  ابزارنرم  nntoolجلو، آموزش پس انتشار خطاست که در قسمت  

 های مدل یا همان واحدهای الیه ورودی و یا به عبارت دیگر، متغیرهای توضـیحی مرحله دوم: دومین مرحله انتخاب ورودی

 5یا  9است و به ندرت مقدار  7، و یا 1مقدار، صفر،  ARIMA(p,d,q)های زمانی با شکل است. در اکثر مسائل سری مدل

 مشاهده قبل از آن بررسی گردید. 6گیرد. در این تحقیق برای اطمینان، مرتبط بودن هر مشاهده را تا به خود می
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دسته، آموزش، اعتبارسنجی، آزمـون و پـیش بینـی )گذشـته نگـر و       ها به چهارمرحله سوم: در این مرحله ابتدا تقسیم داده

های اعتبارسنجی نیز به آموزش اضافه شد، بدین معنی که قسمت اعظم آینده نگر( انجام و به دلیل خطای باالی شبکه، داده

هـا بـا حـاالت    ادهها برای آموزش و ما بقی برای آزمون و پیش بینی اختصاص داده شدند. واضح اسـت کـه در تقسـیم د   داده

ها در این چهار دسته آزمایش شـده  های بسیار زیاد و متغیری از تعداد دادهمتفاوتی مواجه هستیم  که در این تحقیق، حالت

 اند.  

هـای قیمـت   هاسـت. در ایـن مرحلـه، متغیـر توضـیحی وقفـه      مرحله چهارم: مرحله تعیین متغیرهای ورودی یا تعداد تأخیر

 شوند.نوان متغیر ورودی وارد شبکه میمحصوالت کشاورزی به ع

ای که برای این تحقیـق انتخـاب شـد دارای چهـار     شود. شبکههای شبکه انتخاب میمرحله پنجم: در این مرحله، تعداد الیه

کنـد و تنهـا در صـورتی کـه     ها شبکه را پیچیده مـی الیه است: الیه ورودی، دو الیه مخفی و الیه خروجی. تعداد بیشتر الیه

 ها نمود.  فت شود باید اقدام به افزایش الیههای بهتری از شبکه دریاوجیخر

شوند. در های شبکه انتخاب میمرحله ششم: در این مرحله، توابع محرک، که در بخش سوم توضیح داده شده اند، برای الیه

 ه است.و در الیه خروجی از تابع خطی استفاده شد  1الیه مخفی از تابع تانژانت سیگمویید

شوند. همان گونه کـه در بخـش سـوم توضـیح داده شـد،      های الیه مخفی تعیین میمرحله هفتم: در این مرحله، تعداد نرون

هـای  هـا در الیـه  ها بایستی با دقت کافی تعیین شود تا دچار مشکل برازش بیش از حد نشویم. تعداد زیـاد نـرون  تعداد نرون

دهد. بنـابراین معمـوالَ   شود، اما از طرف دیگر، خطای آزمون را افزایش میزش میمخفی گرچه باعث پایین آمدن خطای آمو

 54تا  1ها از یابد. در این تحقیق، تعداد نرونها افزایش میها نرونکنند و در صورت بهبود جواباز تعداد کم نرون شروع می

 های مخفی آزمایش شده است.نرون در الیه

دهـد.  انتخاب شد، که این مقدار خطا را کاهش مـی  144و تعداد تکرار برابر  7لگوریتم آموزشمرحله هشتم: در این مرحله، ا

 و خطای مطلوب صفر در نظر گرفته شده است. 9(MSEمیزان خطای پیش بینی، میانگین مربعات خطا )

مون شـد و در نهایـت دو   شبکه طراحی و هرکدام چندین بار آز 144با توجه به مراحل ذکر شده باال برای این مطالعه حدود 

 شبکه عصبی با ساختارهای زیر طراحی و انتخاب گردید.

 ساختار شبکه عصبی در پیش بینی قیمت زعفرن  -7شکل

                                                           
1- Tangent Sigmoid 

2- Trainlm 
8- Mean Squared Error 
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 منبع: یافته های تحقیق

   ( ANN)  های عصبی مصنوعیشبکه پیش بینی قیمت زعفران به روش

 دهد. ش بینی سری زمانی قیمت صادرانی زعفران را نشان میمقادیر واقعی و نتایج استفاده از شبکه عصبی در پی 7نمودار 

 در پیش بینی سری زمانی قیمت زعفران ANN. نتایج مدل  7نمودار 

 
 منبع: یافته های تحقیق                     

( مربوط به پیش بینـی قیمـت   ARIMAاین است که این نمودار نسبت به نمودار قبلی )مدل  7نکته قابل توجه در نمودار 

نیز مقادیر واقعی و  نتایج عـددی اسـتفاده از شـبکه عصـبی در      7زعفران انطباق بیشتر با منحنی مقادیر واقعی دارد. جدول 

 دهد.پیش بینی قیمت صادراتی زعفران را نشان می

 ANNمقادیر واقعی، برآوردی و خطای برآورد قیمت زعفران به روش  -7جدول

مقدار پیش  مقدارواقعی سال

 بینی

پیش خطا 

 بینی

مقدار پیش  مقدار واقعی سال

 بینی

خطا پیش 

 بینی

1390M11 0.406766 0.421121 -0.01435 1392M05 0.889064 0.915195 -0.02613 

1390M12 0.417781 0.408307 0.009474 1392M06 0.918568 0.908441 0.010127 

1391M01 0.43037 0.428492 0.001878 1392M07 0.927616 0.924146 0.00347 

1391M02 0.460268 0.432059 0.028208 1392M08 0.937451 0.918402 0.019049 
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1391M03 0.472856 0.47472 -0.00186 1392M09 0.924076 0.927609 -0.00353 

1391M04 0.481511 0.481117 0.000394 1392M10 0.902439 0.90759 -0.00515 

1391M05 0.483084 0.501729 -0.01865 1392M11 0.906766 0.900341 0.006425 

1391M06 0.496853 0.489318 0.007534 1392M12 0.903226 0.906023 -0.0028 

1391M07 0.515736 0.511735 0.004 1393M01 0.907946 0.906008 0.001938 

1391M08 0.551534 0.522596 0.028938 1393M02 0.93273 0.931704 0.001026 

1391M09 0.584186 0.574352 0.009834 1393M03 0.946892 0.943476 0.003417 

1391M10 0.610149 0.614469 -0.00432 1393M04 0.950826 0.952525 -0.0017 

1391M11 0.673485 0.655697 0.017788 1393M05 0.957514 0.959714 -0.0022 

1391M12 0.742329 0.718378 0.023951 1393M06 0.962628 0.954544 0.008084 

1392M01 0.763572 0.777398 -0.01383 1393M07 0.966955 0.961204 0.005751 

1392M02 0.810386 0.801505 0.008881 1393M08 0.969315 0.980215 -0.0109 

1392M03 0.839103 0.842222 -0.00312 1393M09 0.987411 0.986417 0.000994 

1392M04 0.8631 0.857573 0.005527 1393M10 1 1.006264 -0.00626 

 منبع: یافته های تحقیق

 

 قیمت محصوالت  زعفران  زمانی سری بینی پیش در ANFISمدل 

 دهد. در پیش بینی قیمت صادراتی زعفران را نمایش می ANFISنیز نتایج استفاده از مدل  9نمودار  

 فراندر پیش بینی سری زمانی قیمت زع ANFIS. نتایج مدل  9نمودار 

 
 منبع: یافته های تحقیق                    

قابل مشاهده است مقادیر پیش بینی در این مـدل بـه مقـادیر واقعـی بسـیار نزدیـک هسـتند و بـا          9همانطور که از نمودار 

هـای قبـل بدسـت    توانسته ایم نتایج به ظاهر بهتری در پیش بینی قیمت زعفران نسبت به مـدل  ANFISاستفاده از مدل 
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استفاده کرد کـه در   MAEو  MSEها باید از معیارهای کارایی سنجی مانند با این حال به منظور ارزیابی نتایج مدلآوریم 

نیز نتایج عددی مقادیر پیش بینی به همراه مقادیر واقعی و خطا در پـیش   9شود. جدول قسمت بعد به این امر پرداخته می

 کند.بینی را ارائه می

 ANFISرآوردی و خطای برآورد قیمت  زعفران به روش مقادیر واقعی، ب 9جدول

مقدار پیش  مقدارواقعی سال

 بینی

خطا پیش 

 بینی

مقدار پیش  مقدارواقعی سال

 بینی

خطا پیش 

 بینی

1390M11 0.406766 0.422014 0.015248 1392M05 0.889064 0.89799 -0.00893 

1390M12 0.417781 0.406229 0.011552 1392M06 0.918568 0.910376 0.008192 

1391M01 0.43037 0.425256 0.005114 1392M07 0.927616 0.925739 0.001877 

1391M02 0.460268 0.428137 0.03213 1392M08 0.937451 0.93088 0.006571 

1391M03 0.472856 0.475521 -0.00266 1392M09 0.924076 0.935698 -0.01162 

1391M04 0.481511 0.470554 0.010957 1392M10 0.902439 0.916433 -0.01399 

1391M05 0.483084 0.488292 -0.00521 1392M11 0.906766 0.894763 0.012004 

1391M06 0.496853 0.480796 0.016057 1392M12 0.903226 0.907259 -0.00403 

1391M07 0.515736 0.511979 0.003756 1393M01 0.907946 0.910064 -0.00212 

1391M08 0.551534 0.525044 0.026491 1393M02 0.93273 0.931522 0.001208 

1391M09 0.584186 0.584151 3.42E-05 1393M03 0.946892 0.946238 0.000654 

1391M10 0.610149 0.626647 -0.0165 1393M04 0.950826 0.951806 -0.00098 

1391M11 0.673485 0.660266 0.013219 1393M05 0.957514 0.956199 0.001315 

1391M12 0.742329 0.7334 0.008929 1393M06 0.962628 0.955197 0.00743 

1392M01 0.763572 0.773672 -0.0101 1393M07 0.966955 0.96101 0.005945 

1392M02 0.810386 0.810603 -0.00022 1393M08 0.969315 0.975808 -0.00649 

1392M03 0.839103 0.831747 0.007356 1393M09 0.987411 0.982262 0.005149 

1392M04 0.8631 0.844601 0.018499 1393M10 1 1.000526 -0.00053 

 

 کارایی سنجی   

همانطور که پیش تر بیان گردید در این تحقیق به منظور مقایسه قدرت پیش بینی و انتخـاب روش پـیش بینـی کـاراتر، از     

 ( MAPEو درصد میانگین قدر مطلق خطا) (MAE)(، میانگین قدرمطلق خطا MSE) خطا معیارهای میانگین مربعات
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انجام شـد در ایـن بخـش بـه مقایسـه       ANFISو   ANNو  ARIMAکه پیش بینی به وسیله هر سه روش  پس از این 

 5نمـود. جـدول شـماره    شود تا در نهایت بتوان بهترین روش را انتخاب نتایج این سه روش و میزان خطای آنها پرداخته می

 دهد.نتایج این بخش را نشان می

 

 

 کارایی سنجی سه روش در پیش بینی قیمت زعفران -5جدول

MAPE MSE MAE  

0.0375 0.0026 0.0509 ARIMA 

0.0089 0.0001 0.0137 ANN 

0.0084 0.0001 0.0134 ANFIS 

 منبع: یافته های تحقیق

 ANFISده است معیارهای سنجش کارایی در روش پیش بینی با استفاده از مدل نشان داده ش 4-5همانطور که در جدول 

های بکار بـرده شـده کمتـرین خطـا را     را اختیار کرده اند که در میان روش424445و  424441، .424195به ترتیب  مقادیر 

( دارایـی  ARIMAتـک متغیـره )  ها و کارایی را داشته است. در طرف مقابل؛ مـدل  نشان داده و بنابراین بهترین پیش بینی

نیـز از کـارایی نسـبی برخـوردار      ANNباشد. همچنـین در ایـن بـین، مـدل     بیشترین خطا و به عبارتی کمترین کارایی می

 باشد.    می

 :یاتتحلیل فرض

توانند قیمت صادراتی محصول می  ARIMA( و خود رگرسیونیANN(، شبکه عصبی )ANFISفازی )-های عصبیمدل

 ه صورت مناسبی پیش بینی نمایند.زعفران را ب

( و ANN( در پیش بینی قیمت صادراتی محصول زعفران کاراتر از دو مدل  شبکه عصبی )ANFISفازی )-مدل عصبی

 باشد.می  ARIMAخود رگرسیونی 

( در پیش بینی قیمت صادراتی محصول زعفران کاراتر از مدل اقتصاد سنجی خود ANNمدل  مدل  شبکه عصبی )

 باشد.می  ARIMAنی رگرسیو
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در   ANFISدهد معیارهای سنجش کارایی در روش پیش بینی قیمت صادراتی زعفران با استفاده از مدل نتایج نشان می

ها و کارایی را داشته است. در طرف های بکار برده شده کمترین خطا را نشان داده و بنابراین بهترین پیش بینیمیان روش

باشد. همچنین در این بین، مدل ( دارایی بیشترین خطا و به عبارتی کمترین کارایی میARIMAمقابل؛ مدل تک متغیره )

ANN باشد. بنابراین فرضیات تحقیق در ارتباط با پیش بینی قیمت صادراتی زعفران نیز نیز از کارایی نسبی برخوردار می

 گیرند.مورد تایید قرار می

 :گردندیمزیر ارائه  شرح بهتی پیشنهادات حاصل از تحقیق برای تحقیقات آ

های هفتگی ی اطالعاتی جامع، در تحقیقات بعدی، از دادههابانک. در صورت رفع شدن مشکالت مربوط به وجود 1

 باشد برای پیش بینی استفاده شود.محصوالت کشاورزی که دارای دقت بیشتری می

را در پیش ببینی قیمت محصوالت VARمانی مانند مدل های چند متغیره سری زمحققان کارایی مدل شودیم. پیشنهاد 7

 های استفاده شده در این تحقیق مقایسه کنند.کشاورزی با کارایی مدل

 برنامه و سیاستگذاری در مهمی تأثیرات محصوالت کشاورزی بازار در قیمت صحیح بینی پیش اینکه  به توجه با . در آخر 9

 کشاورزی محصوالت بازار در بینی پیش نوین روشهای توسعه و کارگیری به خواهد داشت، بخش این اقتصادی یهاریزی

 منظور بخش کشاورزی، به متغیرهای دقیقتر بینی پیش امکان آوردن فراهم و عصبی( شبکه مختلف جمله روشهای )از

 .شودمی پیشنهاد آتی یهای گیر و تصمیم ریزی برنامه برای بخش این ریزان برنامه و سیاستگذاران به کمک

 مراجع -5

 مـدل  بـا  ANFIS فازیِ   -عصبی مدل بینی پیش توان مقایسه (؛1934ساالرپور، م، صبوحی، م، )، فرد، س.م فهیمی ]1[

 توسعه، سال و مرغ، اقتصادکشاورزی تخم هفتگی قیمت موردی مطالعه، ARIMAرگرسیونیِ خود و ANN عصبیِ شبکه

 1390 تابستان، 74 نوزدهم، شماره
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 مقایسه :ایران کشاورزی محصوالت واردات ارزش بینی ، پیش(1934)  گیالنپور، ا،  م، ، پاکروان ص، .، س حسینی ]7[

( یکشاورز صنایع و علوم) کشاورزی توسعه و اقتصاد سنجی، نشریه اقتصاد مدلهای و مصنوعی عصبی شبکه روشهای کاربرد
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