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 .1کبرؽىبط ارؽذ مُىذعٓ مىبثع آة ،داوؾکذِ آة ي خبک ،داوؾگبٌ ساثل
 .2داوؼآمًختّ دکتزْ آثٕبرْ ي سَکؾٓ ،داوؾکذِ آة ي خبک ،داوؾگبٌ ساثل
 .3عضً َٕئت علمٓ گزيٌ مُىذعٓ آة ،داوؾکذِ آة ي خبک ،داوؾگبٌ ساثل
 .4کبرؽىبط ارؽذ مىبثع آة ،عبسمبن آة ي ثزق خًسعتبن
(تبرٔخ درٔبفت 1318/01/20؛ تبرٔخ تصًٔت )1318/04/31

چک٘ذُ
در پضيَؼ حبضز اس مذلَبْ عزْ سمبوٓ فصلٓ َ ،SARIMAبلت -ئىتزس ،مذلَبْ ديخطٓ  BLي مدذل ديرصٔمدٓ غٕزخطدٓ
خًدَمجغتگٓ آعتبوّ  SETARثزاْ پٕؼثٕىٓ جزٔبن مبَبوّ يريدْ ثٍ مخشن عذ مبرين اعدتابدٌ ؽدذٌ اعدت .ثدٍ أده مىودًر ،اس
دادٌَبْ أغتگبٌ آةعىجٓ أذوک ياقع در اعتبن خًسعتبن ثب طًل ديرِ آمبرْ  34عبل طدٓ عدبلَدبْ  1361تدب  1314اعدتابدٌ
ؽذٌ اعت .اس تجذٔل لگبرٔتمٓ ثزاْ وزمبلعبسْ دادٌَبْ ؽذت جزٔبن مبَبوّ أغتگبٌ َٕذريمتزْ أذوک اعدتابدٌ ؽدذَ .مچىدٕه،
ثزاْ حذف مؤلاّ فصلٓ دادٌَبْ مبَبوٍ اس ريػ تابضلگٕزْ ثُزٌ گزفتٍ ؽذ .اس آسمًن اعتقالل ثبقٓمبوذٌَدبْ مدذل (لجًود -
ثبکظ ٔب پًرت مبوتئً) ي تًاثع خًدَمجغتگٓ ي خًدَمجغتگٓ جشئٓ ثزاْ ثزرعٓ صدتت (کٕإدت ثدزاسػ) مدذلَدبْ ٔبدؽدذٌ
اعتابدٌ ؽذ .دروُبٔت ،مذلَبْ  BL(2,1,1,1) ،SARIMA(1,0,1)*(2,0,2)12ي ) SETAR(2;7,3ثدب داؽدته حدذاقل مقدذار م ٕدبر
آکبئٕک ي ؽًارتش ثٍ عىًان مذلَبْ ثزتز اوتخبة ؽذوذ .وتبٔج ارسٔبثٓ مذلَبْ ثزاسػٔبفتٍ وؾبن داد مذل ديخطٓ ( )BLثب مقدبدٔز
ضزٔت ت ٕٕه ي رٔؾّ مٕبوگٕه مزث بت خطب ،ثٍتزتٕت ثزاثز ثب  0/81ي  14/80متزمک ت ثز ثبوٍٕ ،دقدت قبثدل قجدًلٓ در پدٕؼثٕىدٓ
جزٔبن مبَبوّ ريدخبوٍ مبرين دارد .ثب تًجٍ ثٍ وتبٔج مؾخص ؽذ کٍ ثب افدزأؼ مزتجدّ خًدَمجغدتگٓ غٕدز فصدلٓ در مدذلَدبْ
عبرٔمب صتت مذل ي عملکزد آوُب در پٕؼثٕىٓ جزٔبن مبَبوٍ تض ٕف مٓؽًدَ .مچىٕه ،ثب ثزرعٓ وتبٔج ثٍدعتآمدذٌ اس مدذلَدب
مؾخص ؽذ کٍ مذل َبلت -ئىتزس ثب داؽته مقذار ضزٔت ت ٕٕه ي رٔؾّ مٕبوگٕه ثٍتزتٕت ثزاثدز  0/56ي  10متزمک دت ثدز ثبوٕدٍ
ض ٕفتزٔه عملکزد در پٕؼثٕىٓ جزٔبن مبَبوٍ حًضّ مبرين را دارد.
کل٘ذٍاشگاى :پٕؼثٕىٓ جزٔبن مبَبوٍ ،حًضّ مبرين ،عزْ سمبوٓ ،م ٕبر آکبئٕک ،م ٕبر ؽًارتش.

 نویؼنذۀ مؼئول

Email: Parvizhjou@uoz.ac.ir
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هقذهِ
پیؾبینی خشیان سودخننا هان بان ووخا با یه یا ر دس
طشیحی وأػیؼنت ربی ،ربگیشی یص سودخنن هن ،بشننما سیاضی و
بهشهباشدیسی یص مخانص ػاذهن ،کنتاشل رشػانیؾ و سػاو
سودخنن هن یص گزؿت موسد ووخ بوده یػ  .بننبشیین ،ون کنو
مطنلؼنت صیاندی ووػام مق ان دس صمیناۀ باشروسد سوینان
سودخنن هن كوست گشرت یػ  .ه چناین ،ماذلهانی ػاشی
صمننی یکی یص یبضیسهنی کنسرمذ دس ماذلػانصی و پایؾبینای
رشیینذهنی هیذسولوطیکی ،دس مهنذػای منانبغ ر مقؼاو
میؿونذ .یص مضی هنی مهم مذلهنی ػشی صمننی ییان یػا
ک وؼذید دیدههنی موسد نینص یینگون مذلهان دس م نیؼا بان
مذلهنی مفهومی و ریضیکی ،ک تش یػ و ه ین یماش ػاب
یػتفندۀ گؼتشده یص ییان ماذلهان دس صمینا هانی دس مؼانل
هیذسولوطیکی و منانبغ ر ؿاذه یػا  .بنانبشیین ،وان کناو
پظوهؾهنی متؼذدی ووػم مق ان دیخلای و خانسخی بان
هااذ مااذلػاانصی دیدههاانی هویؿننػاای و هی اذسولوطی باان
یػتفنده یص مذلهنی ػشیهنی صمننی كوست گشرت یػ کا
میووی دس یین صمین ب مویسد ری یؿنسه کشد.
ووماانع و ریشین ا خااضا یولااین کؼااننی هؼااتنذ ک ا یص
مذلهنی خوده بؼت دس وقلی خشیان هانی سودخننا بهاشه
خؼتنذ ] [1و ؿنیذ بتوی گفا نخؼاتین گان مهام ،کانسبشد
ػ لی ػشیهنی صمننی دس هیاذسولوطی ووػام ما کشاانس و
دلوس بشدیؿت ؿذ ] [2ک بن ووخ ب وخود ویظگیهانی رلالی
 ARIMAسی بشیی ؿبی ػنصی سودخنن ینتخن کشدناذ .خاین و
ػیشویػتنوی مذلهنی ؿبکۀ ػلبی و ػاشی صماننی  ARMAسی
بشیی پیؾبینی ربذهی وسودی ب مخض یوسیؼن دس هنذ ب کانس
بشدنذ ک ػ لکشد ؿبکۀ ػلبی بؼینس مننػ گضیسؽ ؿذ ].[3
بنیحبیا و ه کانسینؾ یص ماذل ؿابکۀ ػلابی ملانوػی و
سگشػیو خطی بشیی پیؾبینی خشین سوصینۀ وسودی ػاذ دص
یػتفنده کشدنذ .دسنهنی  ،مطنلؼاۀ رنهان بشواشی ؿابکۀ ػلابی
نؼب ب مذل سگشػیو خطی دس پیؾبینای خشیان سوصیناۀ
ػذ دص سی وأییذ کشد ] .[4ننوه و ه کنسینؾ ب پیؾبینی خشین
سودخنن بن یػاتفنده یص ماذل غیشخطای  BLدس سودخننا هانی
بنسیناذوص و ؿااهشانی یسومیا پشدیختنااذ و نـاان دیدنااذ مااذل
غیشخطی  BLخطنی ک تشی نؼاب با ماذل  ARIMAدیسد
] Svetlikova .[5و ه کنسی یص مذلهانی  SETARو ARMA
بشیی مذلػانصی بانسؽ و دبای منهننا دس یػالویکی یػاتفنده
کشدنذ .نتنیح مطنلؼۀ رنهن نـن دید باشیی دبای ماذل SETAR
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مننػ یػ و نیض بشیی بنسؽ مذل  ARMAػ لکاشد بهتاشی
نؼاب با  SETARدیسد [ .]6یح اذی و ه کاانسینؾ خشیاان
سوصینۀ سودخننۀ بنسینذوص اانی سی بان یػاتفنده یص ماذل دوخطای
ػشی صمننی و سوؽ بشننم سیضی یلگاوسیتم طنتیا پایؾبینای
کشدنذ .دس نهنی  ،نتنیح ب دػا رماذه یص دو یلگاو بشواشی سوؽ
بشننم سیضی طنتی بن خطنی 2/29دسكذ خطن نؼب با ماذل
دوخطی ػشی صمننی دس پایؾبینای خشیان سوصیناۀ سودخنناۀ
بنسینااذوص ااانی سی نـاان دید ] .[7وینگااو و ه کاانسینؾ سویناان
ػنالن سی بان  ARIMAو  EEMS-SARIMAبشسػای کشدناذ.
نتنیح پظوهؾ رنهن نـن دید مذل  EEMD-ARIMAبان دتا
دسخوس ووخهی نؼب ب  ARIMAپیؾبینی ػانالن سی یندان
میدهذ ] .[8نتنیح وق ی نت پؼنذیذهراش و ه کانسینؾ نـان
دید ػودمنذی ماذلهانی ػاشی صماننی و رنانلیض اناذمت یشۀ
رمنسی دس بشسػی یثش و ییش کانسبشی یسییای باش پانسیمتش کیفای
مناانبغ ر یػ ا ] .[9ولاایپااوس و ه کاانسینؾ م نیؼ اۀ بااین
سوؽهاانی  ARMAو  ARIMAو ؿاابکۀ ػلاابی ملاانوػی
یووسگشػیو سی دس خشین وسودی منهنن ب مخض ػاذ دص یندان
دیدناااذ .نتااانیح پاااظوهؾ رنهااان نـااان دید خشیااان وسودی
پیؾبینیؿذه دس  ARIMAبهتش یص پیؾبینای  ARMAباوده
یػ ] .[10وین و ه کنسینؾ یص وشکی ماذلهانی ARIMA
و  GARCHبشیی بشیصؽ ویسیاننغ و میاننگین سوصیناۀ خشیان
سودخننۀ صسد دس این یػتفنده کشدنذ .نتنیح مطنلؼۀ رنهان نـان
دید مااذل  ARMA-GARCHنتاانیح بؼااینس ػااودمنذی دس
مذلػنصی ػشی سوصینۀ خشین سودخننا یسیلا مایکناذ ].[11
کوموسمی و ه کنسینؾ ػ لکشد مذلهنی غیشخطای  TARو
 SETARسی دس پیؾبینای دیدههانی میاننگین منهنناۀ خشیان
سودخننۀ یلپنین دس یػلویکی م نیؼ کشدنذ .نتانیح وق یا رنهان
نـن دید مذل  TARنؼاب با ماذل  SETARپایؾبینای
دتی وشی یسیل میکنذ ] .[12بن ووخ با یه یا ماذلػانصی
خشین سودخنن و کنسبشد ر دس بشننم سیاضی منانبغ ر  ،هاذ
یكلی پظوهؾ حنیش پیؾبینی خشین دبی منهنناۀ وسودی با
مخض ػذ منسو بن یػتفنده یص مذلهانی ػاشی صماننی رلالی
 ،SARIMA1مذل هنل ا وینتشص 2و مذلهنی دوخطای  BL3و
مااذل دو سطی اای غیااش خطاای رػااتننۀ  SETAR4و یسصیاانبی
م نیؼ یی ػ لکشد رنهنػ  .ه چنین ،نوروسی وق یا حنیاش
1. Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving Average
2. Holt winters
3. Bi-Linear
4. Self-Exciting Threshold Auto-Regressive

احوذپَر ٍ ّوکاراى :هقاٗسٔ هذلّإ سرٕ زهاًٖ فصلٖ ،دٍخطٖ  ٍ BLغ٘رخطٖ آستأً  SETARدر پ٘صتٌٖ٘ ...

یین یػ ک ون کناو های مطنلؼا یی دس خلاوف م نیؼاۀ
ػ لکااشد هااش اهاانس مااذل ػااشی صمااننی یندؿااذه دس صمین اۀ
پیؾبینی سوینان ووػام مق ان دیخلای و حتای خانسخی
كوست نگشرت یػ .
هَاد ٍ رٍشّا
هٌطقٔ هطالعِضذُ ٍ دادُّا

حویۀ منسو بان مؼانح حاذود  3824کیلومتشمشباغ دس
مختلنت خ شیرینیی  50دسخ و  49دتی ون  10دسخا و
 51دتی ۀ طول ؿشتی 30 ،دسخ و  30دتی ون  20دسخ
و  31دتی ۀ ػشم ؿ نلی و دس یسوفنػنت ؿهشػتن بهبهان
دس یػتن خوصػتن ویتاغ ؿاذه یػا  .میاننگین بنسناذگی
ػاانالن دس حویااۀ ماانسو یص حااذود  150میلاایمتااش دس
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خلگا هاانی پؼ ا ػاانحلی واان حااذود  900میلایمتااش دس
یسوفنػاانت ؿ ا نلی و ییااش م ایینبااذ .سطیاام ییاان باانسؽهاان
مذیتشین یی یػ و حذیکثش نضوالت خوّی طی مانههانی ررس
ون یػفنذ سخ میدهذ .طول رلا خـا حویا طاوالنی
یػ و دس مننط کمیسوفنع یص یسدیبهـ وان پنیان مهشمانه
یدیم میینبذ .بخؾ ػ ذۀ حویۀ ربخیض سودخنناۀ مانسو سی
مننط کوهؼتننی وـکی میدهذ .دس خذول  1مـخلانت
رمنسی ػشی صمننی دبی منهننۀ ییؼاتگنه ر ػاندی ییاذن
رمذه یػ  .ن ودیس و ییاشیت دبای خشیان منهنناۀ ییؼاتگنه
ر ػندی ییذن دس ؿک  1یسیل ؿذه یػ  .ه چنین ،دس
ؿک  2ولویش ؿ نوی حویاۀ مانسو با ه اشیه ؿاک
ربشیه هن یسیل ؿذه یػ .

جذٍل  .8هطخصات آهارٕ سرٕ زهاًٖ دتٖ هاّأً اٗستگاُ آبسٌجٖ اٗذًک
ًام اٗستگاُ
ییذن

ه٘اًگ٘ي

هاکسٗون

هٌ٘٘ون

اًحراف هع٘ار

ضرٗة چَلگٖ

52/45

377/17

4/25

58/32

2/05

ضکل ً .8وَدار سرٕ زهاًٖ دتٖ هاّأً اٗستگاُ ّ٘ذرٍهترٕ اٗذًک

ضکل  .2هَقع٘ت حَضٔ هارٍى در کطَر اٗراى
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هذل SARIMA

مذل  SARIMAووػم بنکغ و ه کنسینؾ بشیی ػاشیهانی
صمننی رللی ووػؼ دیده ؿذ .یگش دس ی ػشی صماننی سرتانس
متننوبی دس رنكل هنی صمننی مـخق ( )Sظانهش ؿاود ،ییان
ػشی صمننی ؿنم وننو رللی یػ و بشیی مذلػانصی ر
یص ماذل  SARIMAیػااتفنده مایؿااود .ییاان ماذل با رااش
 SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)sنـن میدهذ دس ػانختنس رنهان
) )P,D,Qخضا رللی مذل و ) )p,d,qخضا غیشرلالی ماذل و
 Sطول دوسۀ رل یػ  .بن یػتفنده یص ػ لگش ینت نل ب ػ ا
 Bرش کلی مذل ب كوست سیبطۀ  1نـن دیده میؿود ].[13
()1

 p (B )P (B S )d sD Z t  q (B )Q (B S )at

ک ) (Bsو ) (Bsب وشوی انذ خ ل یی بشحؼا  Bsیص
دسخۀ  Pو  Qهؼتنذ :p .مشوبۀ خوده بؼتۀ غیشرلالی:d ،
وؼذید وفنی گیشی غیشرللی :q ،مشوباۀ میاننگین متقاش
غیشرلاالی :P ،مشوبااۀ خوده بؼااتۀ رلاالی :D ،وؼااذید
وفنی گیشی رللی :Q ،مشوبۀ میننگین متقش رللی و :S
ػ لگش غیش رللی و ػ لگش رللی
طول رل یػ .
و ه چنین ) (Bو ) (Bب وشوی انذخ ل یی هنی مشوبۀ
 pو  qهؼتنذ.
هذل تٖلٌ٘٘٘ر ()BL

گشینکش و ینذسػو مذل بیلینییاش سی مؼشرای کشدناذ .بؼام
مشوبۀ یول ویلوس مذلهنی خطی ػشی صمننی هؼتنذ و نیاض
بؼم مشوبۀ دو ػشی ویلوس ییذۀ یكلی مذل بیلینییش یػ
ک ب كوست سیبطۀ  2وؼشیف میؿود ]:[14
(θ jε t-j )+

q

(φi Zt-i )-

j=1

()2

p

= Zt
i=1

(βij Zt-i ε t-j )+ε t

s

r

i=1 j=1

کا دس ر  Zt ،ػااشی صمااننی مااذ نظااش و  r ،q ،pو  sیػااذید
كقیح هؼتنذ ک مشوبۀ مذل بیلینییش سی نـن مایدهناذ
ک ب رش ) BL(p,q, r,sنـن دیده میؿود .ماذل ARMA
خطی بؼم دیدهؿذه دس ویتغ ه ن مذل بیلینییش یػ ک
ػبنست غیشخطی

s

)

t j

.Z t i .

ij

r

(

ب ػ

سیػا

ر

i 1 j 1

یش Zt-i-

یینر ؿذه یػ  .دس یین ػبنست حنك یش دو مت
 j, t-jک هش دو نؼب ب صمن مت یش هؼتنذ ،ػاب ؿاذه
مؼندل یص حنل خطی خنسج ؿود و ماذل ؿاک غیشخطای

پیذی کنذ .بشیی بشیصؽ مذل بیلینییش دو مشحل وخود دیسد:
یکای وؼیاین مشوباۀ ماذل ) (p, q, r, sو دیگاشی وخ این
یشیی  , , یػ  .وؼیین پنسیمتشهنی مذل بن یػتفنده یص
سوؽ رکنلیک یندن میگیشد .هش مشوب ک م اذیس رکنلیکاۀ
ک تشی دیؿت بنؿذ ،ب ػنوی مشوبۀ مذل مننػا ینتخان
میؿود .م ذیس رکنلیک بشیی مشیو مختلف مذل یص سیبطۀ 3
مقنػب میؿود ].[15
()3

) 2( p  q  r  s
) (n  p  q  r  s

AIC ( p , q )  n ln( 2 ) 

دیدههانp ،

ک دس ر  qمشوبۀ میاننگین متقاش  n ،وؼاذید
مشوبۀ مذل خوده بؼت  ،و ویسیننغ خطنهان  2sیػا  .بان
دیؿتن مشوبۀ مذل دوخطی میووی یص سوؽ دسػا ن انیی
بشیی وخ ین یشیی مذل یػتفنده کشد.

هذل غ٘رخطٖ آستاًِ ()SETAR
مذل غیشخطی رػتنن یبتذی ووػم  Tongمؼشری ؿذ .یکای
یص حنل هانی خانف یص ماذل  TARماذل  ،SETARماذل
غیشخطی رػتننۀ ( )SETARیػ ک مؼ والً ب ماذلهانی
خطی تطؼ یی ین مذلهنی سطیم-ػاولیچین نؼاب دیده
میؿونذ .یین مذل ؿنم  kبخؾ ) AR(pمیؿود و مشوباۀ
مذل خوده بؼت دس هش سطیم ین تطؼ متفانوت یػا  .با
طوسی ک یا رشییناذ طبا م اذیس مـانهذهؿاذه (یا
رػتنن ) ب رشیینذ دیگشی و ییش میکنذ .دس ماذل ،SETAR
خنب خنییهن بین سطیمهان ووػام یا مت یاش کا رػاتنن
ننمیذه میؿود ،کنتشل میؿونذ ،بن ییان وفانوت کا م اذیس
رػتننۀ مذل  SETARب كوست خودیل نیی 1یػ  .با ییان
كوست ک مت یاش رػاتننۀ ماذل  SETARم اذیسی واأخیش
دیدهؿذه یص خود ػاشی صماننی یػا و با كاوست مت یاش
دسو صی مقؼو میؿود و ب خال مذل  TARیػا کا
رػتنن ب ػنوی ی مت یش باشو صی راشم مایؿاود ].[17
مااذل  SETARک ا دو سطیاام دیسد ،SETAR(2;p, r) ،ب ا
كوست سیبطۀ  4دس نظش گشرت ؿذ [.]16
if Y t d  

()4

if Y t d  


p
    Y
t
 10 i 1 1i t i
Yt  
r

 20    2i Y t i   t

i 1

1. Self-Exciting
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ک دس ر  tنورۀ ػفیذ p ،و  rب وشوی مشوبا
سطیمهنی پنیین ) (Yt-d و بنال ) α ،(Yt-d >یشیی مؼندلا هان،
 τم ذیس رػتنن و  dصمن وأخیش مؼندلۀ دوسطی ی بانال سی نـان
میدهذ و بن حذیکثش کاشد وانبغ دسػا ن انیی ،ییان م اندیش
مقنػب میؿونذ .بننبشیین ،م اندیش مـانهذیوی میاننگین دبای
سوصین ( )Ytطب مؼندلۀ  ،5دس دو دػت ین سطیام مختلاف کا
ک تش ین بیـتش یص حذ رػتنن یػ  ،تشیس مایگیشناذ .دس نتیدا ،
بشیی هش سطیم ب كوست خذیگنن ی مذل  ARبن مشوباۀ  pو r
بشیصؽ دیده میؿود .ب منظوس بشروسد یا ماذل  ،TARیبتاذی
بنیذ پنسیمتشهنی رػتنن ( )τو صمان واأخیش ( )dباشروسد ؿاونذ.
ػپغ ،دیدههن ب دو سطیم پنیین و بانال و ؼایم مایؿاونذ و دس
نهنی  ،یشیی مؼندل هنی  ARدس هش سطیم مقنػب مایؿاود.
بن حذیکثش کشد ونبغ لگانسیتم-دسػا ن انیی م اندیش  τو  dیص
طشی سیبطۀ  5وؼیین میؿود:
هانی ماذل AR

n p
1  log(2 ) 
2
) n1 ( , d
) n ( , d
log((ˆ1 ( , d)) 2 )  2
) log((ˆ 2 ( , d)) 2
2
2

l ( , d )  

()5

دیدههاان p ،مشوبااۀ مااذل  n1 ،ARو n2

کاا  nوؼااذید کاا
ب وشوی وؼذید دیدههنی ویتغؿذه دس سطیمهنی پنیین و بنال،
2
2
 ˆ 1و  ˆ 2نیض ویسیننغ خطنهنی ب دػ رمذه یص مد اوع
مشبؼنت بنتیمننذههن هؼتنذ .پغ یص ر  ،بشیی م اندیش  τو d
ثنب ؿذه و بن ب حذیت سػننذ  ،AICمشوب هنی دو ماذل
پنیین و بنال وخ ین صده میؿونذ (سیبطۀ .)6

()6

)AIC( p, r, , d )  2l ( , d )  2( p  r  2

آزهَىّإ کفاٗت هذلّإ خطٖ ٍ غ٘رخطٖ

رصمو لدون -بنکغ یص خ ل رصمو هنی یػتفندهؿذه بشیی
بین کفنی مذل یػ  .یین رصمو بن مقنػبۀ رمانسۀ  Qکا
) پیشوی میکنذ ،ب ؿشح صیش ب کنس
یص ووصیغ کنیدو (
گشرت میؿود (سیبطۀ :)7
()7

L
1 2
) Q  N ( N  2)  (N  k ) rk (
k 1

طب سیبطۀ یندؿذه N ،وؼذید ن ون  L ،وؼذید وأخیشهنی
واانبغ خوده بؼااتگی و  rk2مشبااغ م ااذیس خوده بؼااتگی
ػشیهنی صمننی بنتیمننذه ( )εدس وأخیش kی هؼتنذ .رمانسۀ
 Qمقنػب ؿذه بن م ذیس کانیدوی مؼاتخشج یص خاذول دس
ػطح مؼناندیسی  5دسكاذ م نیؼا ؿاذ .کفنیا ماذل دس
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كوسوی ک م ذیس  Qیص م ذیس کنیدوی خذول ک تش میؿذ،
موسد وأییذ تشیس میگشر .
هذل ّالت –ٌٍٗترز

ب منظوس پیؾبینی ػشیهنی صمننی ک ػالوه باش سوناذ دیسیی
و ییشیت رللی ین ػیکلی هؼتنذ ،مذل هنل –وینتشص با کانس
میسود و دس مطنلؼانت و ییاشیت و پایؾبینای بشخای ػننكاش
هویؿننػی دس کـوس یػتفنده ؿذه یػ  .بشیی ب کنسگیشی ییان
مذل نینص ب بشروسد ػ مؤلفۀ ػطح ین میننگین  xو سوناذ ( )Tو
مؤلفۀ رللی ( )Sیػ  .منظوس یص رل دس یین ماذل و ییشیوای
یػ ک دوسۀ وکشیس رنهن حذیکثش یا ػانل بنؿاذ .ػا ػنما
یندؿذه مطنب سویبم 8ا  10مقنػب میؿونذ.
()8

Yt 1
St  k

()9
()10

Ft  α  Ft 1  Tt 1   1  α 
Yt
Ft

St  УSt  k  1  У 

Tt  βTt 1  1  β   Ft  Ft 1 

ک دس یین سویبم:
 : Ftم ذیس ه ویسؿذۀ ( (smoothedػنما ػاطح باشیی
صمن t
 :Ft-1م ذیس ه ویسؿذۀ ػنم ػطح بشیی صمن t-1
 : Yt-1م ذیس ویتؼی دیده بشیی صمن t-1
 :Ttم ذیس سونذ وخ ین صدهؿذه
 :Stم ذیس ػنم رللی وخ ین صدهؿذه
 :αثنب ه ویسػنصی بشیی دیدههن
 :βثنب ه ویسػنصی بشیی وخ ین سونذ
 :Уثنب ه ویسػنصی بشیی وخ ین و ییشیت رلالی و k
دوسۀ صمننی دس هش ػنل یػ  .یاشیی ه ویسػانصی ن انیی
هنل وینتشص ه ویسه بین كفش و ی یػ .
هع٘ارّإ ارزٗاتٖ هذلّا

دس پظوهؾ حنیش ،ب منظاوس یسصیانبی ػ لکاشد هاش یا یص
مذلهنی یندؿذه یص وؼذیدی مؼینس ػذدی دس وؼیین کانسییی
مذلهن یػتفنده ؿذ .یین مؼینسهن ػبنستینذ یص:
میننگین ینقشی خطن
2

()11

 Oi 

n

i

n

S
i 1

MSD 
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سیـۀ میننگین مشبؼنت خطن
()12

 Qˆi ) 2

n

i

 (Q

RMSE 

i 1

n

یشی وؼیین



i 1
2 n
2 
n
(Q i  Q )  (Qˆi  Q ) 


i 1
i 1
n

()13

)  (Q i  Q )(Qˆi  Q




R2 



دس مؼندالت یندؿذه Qi ،ػشی صمننی مـنهذهؿاذهQˆi ،

ػشی صمننی پایؾبینایؿاذه Q ،متوػام ػاشی صماننی
مـنهذهؿذه و  Qمتوػم ػاشی صماننی پایؾبینایؿاذه
هؼتنذ.
دس پظوهؾ حنیش بشیی پیؾبینای و ماذلػانصی دبای
خشین منهننۀ حویۀ منسو یص دیدههنی ییؼتگنه ر ػاندی
ییذن ویتغ دس یػتن خوصػتن بان طاول دوسۀ رمانسی 34
ػنل طی ػنلهنی  1361ون  1394یػتفنده ؿذه یػ .
ًتاٗج ٍ تحث
بنصۀ صمننی مطنلؼ ؿذه دس پظوهؾ حنیش دوسۀ رمنسی  34ػانل
( )1394-1361یػ  .ب منظوس ویػندی (رموصؽ) مذلهان یص
دیدههاانی دباای منهنناا بااشیی دوسۀ صمااننی  1385-1361و
ه چنین بشیی كق ػندی و وأییذ مذلهن (یػتبنسػاندی) ،یص
دیدههنی دوسۀ صمننی  1392-1386و یص دیدههنی منهنناۀ ػانل
 1394-1393بشیی مشحلۀ پیؾبینی (وؼ ) یػتفنده ؿاذ .دس
مذلػنصی ػشی صمننی یکای یص رصماو هانی مهام ،وـاخیق
کیفی دیدههن یص نظش طول دوسۀ رمنسی رصمو یاشی هشػا
یػ  .یه ی بشسػی کیفی دیدههن بن رصمو یاشی هشػا
یین یػ ک یگش م ذیس رمنسۀ یاشی هشػا  0/5بنؿاذ ،یا
ػشی مؼت نشمنل سی نـن میدهذ و یگش بیـتش یص  0/5بنؿذ،
نینصی ب وطوی یطالػنت ػشی نیؼ  .م ذیس یاشی هشػا
مقنػب ؿاذه باشیی دیدههانی دبای منهنناۀ ییاذن بشیباش 1/2
وأکیذکننذۀ ػذ نینص ب وطوی ػشی یػ  .باشیی ماذلػانصی
دیدههنی دبی منهنن یص مذل  SARIMAک مننػ دیدههانیی
بن و ییشیت رللی یػ  ،یػتفنده ؿذ .ه چنین ،باشیی ػانختن
یاا مااذل  ،SARIMAػاانختنس  ACFو  PACFکاا یغلاا
بینـی یص یلگوی یحت نلی کا دیدههان با مان یسیلا مایدهاذ،

یػتفنده ؿذ .ه ن طوس ک دس ن ودیس هیؼتوگشی دیدههنی دبی
ییؼتگنه ر ػندی ییذن (ؿاک 3یلاف) مـانهذه مایؿاود،
دیدههاان ب ا دلی ا دیؿااتن اااولگی یص ووصیااغ نشماانل پیااشوی
ن یکننذ .بن ووخا با یینکا یکای یص راشمهانی یػاتفنده یص
مذلهنی ػشی صماننی ،نشمانل باود دیدههنػا  ،بنانبشیین یص
وبذی بنکغکنکغ بن یشی الناذ  -0/22باشیی نشمانلػانصی
دیدههنی یندؿذه یػتفنده ؿذ .ؿاک  3هیؼاتوگشی دیدههانی
یكلی و یػتننذیسدؿذۀ دبی منهننۀ ییؼتگنه ر ػندی ییاذن سی
نـن میدهذ .ه ن طوس ک دس ؿک  3یلف مـنهذه میؿاود،
دیدههنی یكلی یص ووصیغ نشمنل پیاشوی ن ایکنناذ ،یمان دیدههان
پغ یص وبذی بنکغکنکغ با راش صنگولا یی وباذی ؿاذه و
نشماانل ؿااذهینااذ (ؿااک  .) 3پااغ یص نشماانلػاانصی دیدههاان
ه ن طوس ک تبالً گفت ؿذ ،ییؼتنیی یکی یص یكول یػاتفنده یص
مذلهنی ػشی صمننی نشمنل بود دیدههن و ییؼتنیی (ویسیننغ-
میننگین) ػشیهنی یندؿذه یػ و بن ووخا با یینکا بیـاتش
دیدههنی منهنن سرتنس وننوبی و ین مؤلفاۀ رلالی یص خاود نـان
میدهنذ ،دس پظوهؾ حنیش بشیی ییؼاتنیی ویسیاننغ دیدههان و
حز مؤلفۀ رللی یص وکنی وفنیا گیاشی مشوباۀ  12بهاشه
گشرت ؿذ .ػاالوه باش ییان ،بان ووخا با وخاود ننییؼاتنیی دس
میننگین ػشی یندؿذه ،یص وفنی گیشی مشوبۀ  2بشیی ییؼاتنیی
میننگین ػشی بهشه گشرت ؿذ.
دس ؿک ( 4یلف) و ( ) ب وشویا م اندیش  ACFو PACF
دیدههنی دبای منهنناۀ ییؼاتگنه هیاذسومتشی ییاذن سی نـان
ماایدهااذ ک ا و ییااشیت رلاالی دس ر کاانمالً مـااهود یػ ا .
ه چنین ،بشیی ینتخن مذل مننػ باشیصؽینرتا SARIMA
یص رمنسههنی ؿویسوض و رکنلی یػتفنده ؿذ .ب طوس کلی ،ماذلی
ک ک تشین م ذیس رمنسۀ ؿویسوض و رکنلی سی دیؿات بنؿاذ ،با
ػنااوی مااذل بشوااش ینتخاان ماایؿااود .ه چنااین ،یص رصمااو
بنتیمننذههنی مذل (لدون –بنکغ) یان پاوست ماننتئو باشیی
بشسػای كاق ماذلهان یػاتفنده ؿاذ .دس خاذول  2م اندیش
پنسیمتشهنی رمنسی مذلهنی  SARIMAمننػ بشیصؽینرت بش
دیدههنی دبی منهننۀ ییؼتگنه ر ػندی ییذن با دػا رماذه
ووػم نش یرضیس مینیو  17یسیل ؿذ .ؿاک  5ن اودیس ػاشی
صمننی دبی منهننۀ ییؼتگنه ییذن سی یسیل میکنذ .بان ووخا با
ؿک  ،5میننگین و ویسیننغ ػشی یندؿذه هی گونا نوػانننوی
سی نـن نذیدنذ ،بننبشیین میووی یص مننػ باود و نیاض ییؼاتن
بود دیدههن مط ئن ؿذ.
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ضکل ّ٘ .9ستَگرام دادُّإ (الف) اصلٖ ٍ (ب) ًرهالضذٓ دتٖ هاّأً اٗستگاُ اٗذًک

0.6
0.2
0.0

Partial ACF

0.4

0.8
0.4
0.0

-0.2

-0.4

30

10

ACF

40

20

0

40

30

20

10

0

Lag

Lag

ضکل ً .4وَدار تاتع خَدّوثستگٖ ( ٍ )ACFخَدّوثستگٖ جسئٖ ( )PACFدتٖ هاّأً اٗستگاُ اٗذًک
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
360

324

288

252

216

180

144

108

72

ضکل ً .5وَدار سرٕ زهاًٖ دتٖ هاّأً اٗذًک پس از اٗستا ضذى

36

1
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جذٍل  .2پاراهترّإ آهارٕ هذلّإ  SARIMAترتر ترازشٗافتِ تر دادُّإ دتٖ هاّأً اٗستگاُ ّ٘ذرٍهترٕ اٗذًک

2
0/3247
0/3851
-0/3587

0/2213

0/7341
0/3417
0/2141

0/287
-

0/112

-0/3849
-0/4261
-0/3124

-2014
-0/2564
-0/2554

0/7231
0/6217
0/4321

0/60731
0/5891
0/6421

SBC

AIC

Time series model

258
214
274

211/12
186/134
228/14

SARIMA(1,0,2)*(2,0,2)12
SARIMA(1,0,1)*(2,0,2)12
SARIMA(2,0,2)*(2,0,2)12

0.15
0.05

ACF

-0.05
-0.15

40

30

20

10

0

Lag
ضکل ً .6وَدار تاتع خَدّوثستگٖ ( )ACFسرٕ تاقٖهاًذُّإ هذل  SARIMA(1,0,1)*(2,0,2)12ترازشٗافتِ

ه ن گون ک گفت ؿاذ ،یکای یص سوؽهانی رصماود
کفنی مذل بشیصؽؿذه بش ػشی صمننی دبی منهنن  ،بشسػای
ونبغ خوده بؼتگی بنتیمننذههنػ  .ؿک  6ن اودیس وانبغ
خوده بؼتگی بنتیمننذههنی مذل  SARIMAبشیصؽینرت
سی نـن میدهذ .مطنب ؿک  6م ندیش  ACFبنتیمننذههان
دس مقذودۀ مدنص ،بننذ یط ینن  95دسكاذ ( ،) 1.96 / n
تشیس گشرتا یػا  ،بنانبشیین بانتیمنناذههان ییؼاتن بودناذ و
هی گون سونذی سی یص خود نـان نذیدناذ .ه چناین ،نکتاۀ
مهم دس مذلػنصی دیدۀ دبی منهنن بن مذلهنی SARIMA
یین بود ک بن یرضییؾ میننگین متقش تؼ غیاش رلالی
مذل هنی یندؿذه ،م ذیس رمنسۀ پوست مننتئوی ب دػ رماذه
یرااضییؾ ماایینبااذ یاان ب ا بیاان دیگااش ،كااق مااذلهاانی
بشیصؽینرت بشیػنع رمنسۀ لدون –بنکغ (پوست –ماننتئو)
وضؼیف میؿود.
دس ؿک  7بنر نگنس بنتیمننذههنی مذل هنل ا وینتاشص
بشیصؽینرت دیدههنی دبی خشین منهننۀ هیذسومتشی ییذن
ک ب وػیلۀ نش یرضیس مینایوا  17یندان ؿاذه سی نـان
میدهاذ کا ؿانم هیؼاتوگشی بانتیمنناذههان ،ویسیاننغ
بنتیمننذه و ن ودیس بنتیمننذههن سوی کنغاز یحت انل یػا .
ه ن گون ک دس بنر نگنس مشبوط مـنهذه میؿود ،ووصیاغ

خطن بنتیمننذه هنی حنك یص بشیصؽ ماذل یندؿاذه نشمانل
یػ و ن ودیس یحت انل نشمانل ن ان دس یمتاذید یا خام
مؼت یم تشیس دیسنذ ک یین مطل وأییذکننذۀ نشمانل باود
بنتیمننذههنی مذل یػ  .ػالوه بش یین ،ب ویاوح مـاخق
ؿذ ک ویسیاننغ بانتیمنناذههان ػانختنس ناذیسد کا خاود
یثبنتکننذۀ ثنب بود ین ییؼتنیی ویسیاننغ یػا  .ن اودیس
بنتیمننذههن دس بشیباش صمان دس یطاشی ػاطح یر ای كافش
پشیکنذگی مؼاتطیلی باذو سوناذی سی نـان دهاذ .نکتاۀ
دسخوس ووخ پظوهؾ حنیش دس خلوف ماذلهانی هنلا ا
وینتشص بشروسد یشیی مذل یػ  .بن ووخ ب یینکا باشروسد
یین یشیی بن رصمو ػؼی و خطن یندان مایؿاود و های
تنػذه و یلگوسیت ی بشیی یین منظوس دس نش یراضیس مینایوا
وؼبی نـذه یػ  ،بننبشیین وؼیین بهینۀ م ندیش یین یاشیی
بؼینس وت گیش و طنت رشػنػ  .یص ػاوی دیگاش ،مـاخق
ؿذ ک بن کنهؾ یشی بتان ،تاذست پایؾبینای ماذل وان
حذودی یرضییؾ میینبذ ولی كاق باشیصؽ ماذل یاؼیف
میؿود .یین یمش دس موسد یشیی گنمن و یلفن ب ػکغ یػ .
یؼنی بن یرضییؾ م ندیش یشیی یلفن و بتن ون حاذودی تاذست
پیؾبینی و كاق باشیصؽ ماذل هنلا وینتاشص یراضییؾ
میینبذ .دس خذول  3م اندیش بهیناۀ یاشیی ماذل هنلا -
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وینتشص دیده هنی دبی خشین منهنناۀ ییؼاتگنه هیاذسومتشی
ییذن یسیل ؿذه یػا  .بشسػای نتانیح مؼینسهانی یسصیانبی
مذلهن دس خذول  4نـن میدهنذ ک مذل هنل ا وینتاشص
بن دیؿتن میننگین ینقشی خطنی صیند دس هاش ػا مشحلاۀ
كق ػندی ،یػتبنسػندی و پیؾبینی ب وشویا بشیباش بان
 73 ،81و  65یؼیفوشین ػ لکشد دس بشروسد دبای خشیان
منهننۀ یندؿذه سی دس بین ماذل هانی دیسد کا ییان مطلا
وأییذکننذۀ ینرت هنی بـشی و ورنخویه مبنی بش یؼف ماذل
هنل ا وینتشص دس مذلػنصی و پیؾبینای خشیان یػا  .یص
ػوی دیگش ،نتنیح ماذل غیشخطای رػاتنن کا با وػایلۀ
نش یرضیس رمنسی  Rیندن ؿاذه یػا  ،نـان دید بان یراضییؾ
مشوبۀ  rماذل ووینانیی ماذل دس باشروسد یاؼیف مایؿاود.
ه چنااین ،مااذلهاانی غیشخطاای رػااتنن باان مشوباۀ باانالوش
خوده بؼت ( )Pوویننیی و دت خوبی دس پیؾبینای دبای
منهننۀ حویۀ یندؿذه دیسنذ ] .[18بن ووخ ب م ذیس ػاذدی
رمنسۀ لدون بنکغ ،م ذیس کیدوی بشروسدؿذۀ مذل ک تاش
یص م ندیش کنی یػکوس خذول یػ  ،بننبشیین كاق باشیصؽ
مذل وأییذ ؿاذ (خاذول  .)4طینا و ه کانسینؾ [ ]19بان
یػااتفنده یص مااذلهاانی ػااشی صمااننی و ؿاابکۀ ػلاابی ب ا
پیؾبینی کیفی ر دسیناۀ انگن پشدیختنذ .دس مطنلؼاۀ
یندؿذه دو رنکتوس یكلی کیفی ر ؿنم نیتاشوط و رؼافش
ک بشسػی ؿذ .نتنیح پظوهؾ یندؿذه بین کنناذۀ یراضییؾ
غلظ نیتشوط ک طی ػنلهنی  2006ون  2011بود ،یمان
غلظ رؼفش ک و ییش دس خوس ووخهی نـن نذید .یلیوسین و
ه کنسینؾ [ ]20مذلی سی بشیی پیؾبینی ملش سوصین ر
یسیل دیدنذ .یین ماذل باش مبنانی ماذلهانی ػاشی صماننی
 ARIMAبود .رنهن بشیی وخ این پنسیمتشهانی ماذل ػاشی
صمااننی یص یلگااوسیتم  HSیػااتفنده کشدنااذ و نـاان دیدنااذ
مذلػنصی  ARIMAب منظوس پیؾبینای ملانس سوصیناۀ
ر ػودمنذ یػ  .یص ػوی دیگش ،یلگاوسیتم  HSنیاض باشیی
وخ ین پنسیمتشهنی مذل  ARIMAمفیذ یػ .
ه چناااین ،نتااانیح ماااذلهااانی دوسطی ااای SETAR
بشیصؽینرت بش دیدههنی دبی منهنناۀ ییؼاتگنه هیاذسومتشی
ییذن دس خذول  4یسیلا ؿاذه یػا کا دسنهنیا ماذل
) SETAR(2;7,3بن دیؿتن ک تشین م ذیس ػاذدی رکنلیا
بشیبش بن  351ب ػنوی مذل بشوش یص میان ػانیش ماذلهانی
غیشخطی رػاتنن ینتخان ؿاذ .دس ماذلػانصی دیدههانی
منهنن بن مذل دوخطی  BLدس نهنیا ماذلهانی ویوؼاو
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گشی دوخطی ) )BL(2,1,1,1بن دیؿاتن ک تاشین م اندیش
رمنسۀ رکنلیا بشیباش بان  271نؼاب با ػانیش ماذلهانی
دوخطی ب ػنوی مذل بشگضیذه ینتخان ؿاذ .کا دس ییان
مذل  ، ،βو  Ɵبا وشویا بشیباش بان ،0/489 ،0/184
 0/612و  0/173یػ  .دسنهنی  ،بشسػی نتانیح ماذلهانی
دوخطی (بی لینییش) نـن دید مذلهنی دوخطی بن یرضییؾ
مشوبۀ یووسگشػیو وویننیی مذلػنصی و كق باشیصؽ ماذل
وضااؼیف ماایؿااود .دس مشحلااۀ كااق ػااندی مااذل
) BL(2,1,1,1بن دیؿتن م ذیس میننگین ینقشی خطنیی ،42
سیـۀ میننگین مشبؼنت خطن  8/6متشمکؼا باش ثننیا باین
م ندیش مـنهذهیی و ؿبی ػانصیؿاذه بهتاشین ػ لکاشد سی
نؼب ب ػنیش مذلهن دیؿت یػ  .م اذیس سیـاۀ میاننگین
مشبؼنت خطن بین دبای مـانهذیوی و ؿابی ػانصیؿاذه دس
مشحلۀ ویػندی بشیی مذل غیشخطی ) BL(2,1,1,1بشیبش بان
 6/3متشمکؼ بش ثننی یػ  .ؿک  8و ییشیت م ندیش دبای
خشین مـنهذیوی و ؿابی ػانصیؿاذه بان ماذل غیشخطای
) BL(2,1,1,1دس مشحل اۀ پاایؾبیناای یسیل ا ماایدهااذ ک ا
بین کننذۀ دت صیاند ماذل دس ؿابی ػانصی دبای خشیان
منهننااۀ ییؼااتگنه هیااذسومتشی ییااذن یػاا  .ه چنااین،
وأییذکننذۀ وویننیی تنب تبول مذل یندؿذه دس ؿبی ػانصی
سوینن منهننۀ حویۀ منسو یػ ک نتیدۀ یین مطنلؼا بان
ینرت هنی ننوه و ه کنسینؾ دس صمینۀ وویننیی مذل دوخطای
دس پیؾبینی و ؿبی ػنصی خشین سودخنن ه خاوینی دیسد
[ .]5دس بااااشیصؽ هااااش ػاااا مااااذل )BL(2,1,1,1
 SETAR(2;7,3), SARIMA(1,0,1)*(2,0,2)12ػؼی ؿذ
یك یمؼن (یػاتفنده یص پنسیمتشهانی ک تاش) کا یکای یص
یكول یػنػی دس مبقث ػشی صماننی با ؿا نس مایریاذ و
مذلبنذی بشیػنع حذیت پنسیمتشهنی م کن هاذ نهانیی
پظوهؾ حنیش یػ  ،سػنی ؿود .خاذول  5نتانیح رصماو
کفنی مذلهنی بشوش بشیصؽینرت بش دیدههانی دبای منهنناۀ
ییؼااتگنه هیااذسومتشی ییااذن (لدون ا –باانکغ) سی یسیلا
میدهذ .بن ووخ ب م اذیس ػاذدی رمانسۀ لدونا ا بانکغ
م ذیس کیدوی بشروسدؿذۀ مذلهنی یندؿذه ک تش یص م ندیش
کنییػکوس خذول یػ  ،بنانبشیین كاق باشیصؽ ماذلهان
وأییذ ؿذ .ن ودیس پشیکنذگی بین م ندیش دبی خشین منهنناۀ
مـنهذیوی دس ییؼتگنه ر ػندی ییذن و پیؾبینیؿذه بن
مذل بشیصؽینرتۀ غیشخطی ) BL(2,1,1,1دس ؿاک  9یسیلا
ؿذه یػ .
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ضکل  .7تافتًگار تاقٖهاًذُّإ هذل ّالتـ ٌٍٗترز ترازشٗافتِ تر دادُّإ دتٖ جرٗاى هاّأً اٗستگاُ ّ٘ذرٍهترٕ اٗذًک

جذٍل  .9هقادٗر تٌْ٘ٔ ضراٗة هذل ّالتٌٍٗ-ترز ترإ دادُّإ دتٖ جرٗاى هاّأً اٗستگاُ ّ٘ذرٍهترٕ اٗذًک
Gamma

beta

alpha

ییؼتگنه

0/23

0/02

0/38

ییذن

جذٍل ً .4تاٗج هذلّإ دٍ رشٗوٖ  SETARترازشٗافتِ تر دادُّإ دتٖ هاّأً اٗستگاُ ّ٘ذرٍهترٕ اٗذًک
ًام اٗستگاُ

هع٘ار آکائ٘ک

هقذار آستاًِ

هذل

387
421
351

0/47M3/S-1/13
0/418M3/S-0/1451
1/8M3/S-78/1

)SETAR(2.3,1

ییذن

)SETAR(2,2,7
)SETAR(2,7,3

جذٍل ً .5تاٗج آزهَى کفاٗت هذلّإ ترتر ترازشٗافتِ تر دادُّإ دتٖ هاّأً اٗستگاُ ّ٘ذرٍهترٕ اٗذًک (لجًَگ –تاکس)
هذل
SARIMA(1,0,1)*(2,0,2)12
)BL(2,1,1,1
)SETAR(2;7,3

تعذاد
دادُ
294
294
294

تأخ٘ر

آهارٓ Q

40
40
40

42
46
38

هقذار کإاسکَر

ًت٘جٔ

جذٍل

آزهَى

53/38
55/75
65/17

تنب تبول
تنب تبول
تنب تبول
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ضکل  .8تغ٘٘رات هقادٗر دتٖ جرٗاى هطاّذاتٖ ٍ ضثِ٘سازٕضذُ تا هذل غ٘رخطٖ ) BL(2,1,1,1در هرحلٔ پ٘صتٌٖ٘
جذٍل  .6هع٘ارّإ عذدٕ ارزٗاتٖ عولکرد هذلّإ ٗادضذُ در ّر سِ هرحلِ (صحتسٌجٖ  -اعتثارسٌجٖ – پ٘صتٌٖ٘) دتٖ هاّأً
اٗستگاُ آبسٌجٖ اٗذًک
MSD

RMSE

R2

هراحل هذلّا

هذل

31
26
20

8/6
6/3
4/1

0/92
0/86
0/81

كق ػندی
یػتبنسػندی
پیؾبینی

)BL(2,1,1,1

37
31
27

10/1
8/7
6/9

0/83
0/78
0/75

كق ػندی
یػتبنسػندی
پیؾبینی

)SETAR(2,7,3

40
44

12/4
10/6

0/74
0/68

كق ػندی
یػتبنسػندی

8/2

0/61

پیؾبینی

14/3
10/4
10/2

0/64
0/61
0/56

كق ػندی
یػتبنسػندی
پیؾبینی

46
53
49
46

SARIMA(1,0,1)*(2,0,2)12

مذل هنل ا وینتشص

ضکل ً .9وَدار پراکٌذگٖ هقادٗر دتٖ جرٗاى ضثِ٘سازٕ تَسط هذل )ً BL(2,1,1,1سثت تِ هقادٗر هطاّذاتٖ در هرحلٔ پ٘صتٌٖ٘
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ًت٘جِگ٘رٕ
دس پظوهؾ حنیش یص مذلهانی رلالی ػاشی صماننی هنلا ا
وینتشص و ػنسی ن ،مذلهنی دوخطی  BLو مذل دوسطی ی غیش
خطی رػتنن باشیی ماذلػانصی و پایؾبینای دبای منهنناۀ
وسودی ب مخض ػذ منسو یػتفنده ؿذ .یص مین ماذلهانی
خطی مذل  ،SARIMA(1,0,1)*(2,0,2)12یص مین مذلهنی
غیشخطای ماذل بای لینییاش ) BL(2,1,1,1و یص میان مااذل
غیشخطی رػتننۀ دوسطی ی مذل ) SETAR(2;7,3بان دیؿاتن
حذیت م ذیس رمنسۀ رکنلیا با ػناوی ماذل بشواش ینتخان
ؿااذنذ .باان ووخ ا ب ا یینک ا خطااو واانبغ خوده بؼااتگی
بنتیمننذههن دس مقذودۀ مدانص تاشیس دیؿات و م اندیش رمانسۀ
لدون –بنکغ ک دس ر م ذیس کیدوی بشروسدؿذه ک تش یص
م ذیس کیدوی خذول یػ  ،كق ماذلهانی باشیصؽینرتا
وأییذ ؿذ .ه چنین ،بشسػی نتنیح و بشیصؽ مذلهنی ػانسی ن
دس پظوهؾ حنیش نـن دید بان یراضییؾ مشیوا (پنسیمتشهانی
مذل) یووسگشػیو و میننگین متقش بخؾ رللی با نؼاب
مؼنوی نؼب ب بخؾ غیش رللی کنسییی مذل دس پیؾبینی
و كق بشیصؽ یرضییؾ میینباذ کا ییان یماش نـان دهناذۀ
ویبؼتگی ؿذیذ دبی سودخننۀ منسو ب و ییشیت رللی یػا
و ب ػکغ ،بن یراضییؾ مشیوا ماذل دس بخاؾ غیاش رلالی
ػنسی ن وویننیی مذلػنصی کیفی و كاق باشیصؽ ماذلهان
وضؼیف میؿود .دس نهنی  ،بان نگانه یخ انلی با رمانسههانی
ػذدی یسصینبی مذلهن و ن ودیسهنی م اندیش پایؾبینایؿاذه
نـن دید مذل دوخطی ) BL(2,1,1,1دس مشحلۀ پیؾبینای
بن دیؿتن بیـتشین م اذیس یاشی وؼیاین و سیـاۀ میاننگین
مشبؼنت ب وشویا بشیباش بان  0/81و  4/1متشمکؼا باش ثننیا
نؼب ب ػانیش ماذل هانی یندؿاذه بیـاتشین وطانب سی بان
دیدههنی دبی مـنهذیوی ییؼاتگنه هیاذسومتشی ییاذن دیسد.
ییاان مطلاا وأییذکننااذۀ بشوااشی نؼاابی مااذل غیشخطاای
) BL(2,1,1,1یػتفنده ؿذه دس پظوهؾ حنیش نؼب ب ػانیش
مذلهنی ػشی صمننی یندؿذه دس ماذلػانصی و پایؾبینای
خشین منهننۀ حویۀ منسو یػ  .ه چناین ،م نیؼاۀ مؼیانس
ػ لکشد مذلهن دس هش ػ مشحل وأییذکننذۀ ػ لکشد یؼیف
مذلهنی ػنسی ن و هنل ا وینتشص نؼب ب دو مذل دوسطی ی
غیشخطی رػتننۀ  SETARو مذل دوخطی  BLیػ ک ونهن
مضی یػتفندۀ گؼتشده یص مذلهنی ػنسی ن ،ػهول کنسبشد و
مذلػنصی دیدههنی هیذسولوطیکی بن مذل یندؿاذه یػا  .دس
نهنی  ،مـخق ؿذ ک مذلهنی هنلا ا وینتاشص بان دیؿاتن
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ک تشین م ندیش یشی وؼیاین و میاننگین ینقاشی خطان دس
مشحلۀ پیؾبینای با وشویا بشیباش 0/56و  65یاؼیفواشین
ػ لکشد و بیـتشین خطن دس پیؾبینی خشین منهننا سی دیسد.
ه چنین ،بان بشسػای مؼینسهانی یسصیانبی ػ لکاشد ماذلهان
مـخق ؿذ ک میووی بن یط ینن کنم یص ماذل دوخطای
 BLدس مذلػنصی و پیؾبینی دبای خشیان منهنناۀ حویاۀ
منسو یػتفنده کشد.
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