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چکیده

امروزه قیمت نفت نقش مهمی را در اقتصاد جهانی ایفاا مایکنا و با
عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر برناما هاای دولاتهاا و بخاشهاای
تجاری و بازرگانی اهمیت فراوانی دارد .با توجا با اهمیات روز افاوون
نفت در بازارهای مالی ،پیشبینی قیمت نفت خام هماواره ماورد عالقا
بسیاری از فعاالن بازار و سیاستگذاران بوده است .در این راستا ،در ایان
پژوهش ،ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی بارای دادههاای ماهانا
قیمت نفت خام ،ب م لسازی و پیشبینی قیمت نفت خام در بازارهای
جهانی میپردازیم .برای این منظور از روش شناسی رگرسیون غیرخطی
انتقال مالیم 3استفاده میکنیم .همچنین ،با منظاور مقایسا عملکارد
پیشبینیهای خارج از نمون  ،م ل رگرسیون غیرخطی انتقال مالیم بار
اساس بهین سازی الگوریتم ژنتیک ،م ل شبک عصبی مصنوعی 4و م ل
 ARIMAرا برآورد میکنیم .یافت های این پاژوهش ،تأیی کننا ه رفتاار
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3. Smooth Transition Regression
4. Artificial Neural Network
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غیرخطی قیمت نفت خام و عملکرد بهتر م لهای غیرخطی نسابت با
م ل  ARIMAدر پیشبینی خارج از نمون قیمت نفت خام بارای افا
 12ماه بر اساس معیارهای  RMSEو  MAEو  DAاست.
واژگااا کلیااد  :قیماات نفاات خااام ،م ا لهااای غیرخطاای ،م ا ل

خودرگرسیونی انتقال مالیم بهین سازی الگوریتم ژنتیک ،ما ل شابک
عصبی.
طبقهبند .C53 ،F47 :JEL

 .1مقدمه

انرژی یک کاالی استراتژیک در سطوح بینالمللی محسوب میشود و فعالیت دولتها و
سازمانها ،مؤثر و وابست ب این کاال و بازارهای مرباو با آن اسات .اتخاا هار ناو
سیاست توسط دولتها و سازمانهای بینالمللی در زمین انرژی ،بحرانهاای بازارهاای
مالی و حتی تغییرات ش ی جوی میتوان اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر روی عرض
و تقاضای انرژی و در نتیج  ،قیمت این کاال بگذارد .هرگون تغییر در قیمت انارژی ،بار
روی قیمت کاالهای دیگر و نیو سب مصرفی خانوارها و در کل رفااه جامعا تأثیرگاذار
است 1.در دنیای صنعتی امروز ،نفت ب عنوان اصلیتارین ناو انارژی ،نقاش مهمای در
تحوالت جهان ایفا میکن  ،ب طوری ک در کشاورهای اصالی صاادرکنن ه و واردکننا ه
نفت ،بخش عم های از سیاستگذاریهاا با صاورت مساتقیم یاا غیرمساتقیم متاأثر از
سیاستگذاریهای نفتی است .از سوی دیگر ،با توج با نوساانات قیمات نفات و اثارات
اقتصادی حاصل از آن ،پیشبینی قیمت نفت ب روشهای کاراما تر مایتوانا از طریا
برنام ریوی صحیح اثرات منفی نوسانات قیمت نفت را ب ح اقل برسان .
ت وین برنام هاای توساع اقتصاادی و تنظایم بودجا هاای سااالن کشاور و اتخاا
سیاستهای درست از سوی دولتمردان مستلوم شناخت و انجام پیشبینیهای دقی از
میوان تأثیرگذاری نوسانهای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهاست .با توج ب این موضاو
ک نوسانهای قیمت نفت تأثیر ب سوایی در رون حرکتای متغیرهاای مهام اقتصاادی و
جهتگیری اقتصادهای متکی ب نفت دارد ،ه ف این پژوهش بررسی رفتاار بهاای نفات

 . 1بهرادمهر .)1387(.
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خام جهانی بر مبنای نظری های غیرخطی و م لسازی مناسب بارای پایشبینای بهاای
نفت خام است.
ب ین منظاور از روش شناسای رگرسایون غیرخطای انتقاال مالیام ،باا تاابا انتقاال
لجستیک ،م لسازی بار مبناای الگاوریتم ژنتیاک و شابک عصابی مصانوعی اساتفاده
میکنیم .البت روشهای دیگری هم وجود دارن ک برای پیشبینی متغیرهای اقتصاادی
ب کار گرفت میشون ک م لهای  GARCH ،ARIMAو  VARاز آن دست انا ؛ اماا
با توج ب وجود ضعفهاایی در ما لساازی و پوشاش جهاشهاای موجاود در رونا
سریهای زمانی ،اتکا ب نتایج پیشبینیهای م لهای یادش ه چن ان مفی نخواه باود.
بنابراین ،روش های ج ی تری برای رفا این مشکالت ارای ش هان  .م لهای غیرخطی از
جمل این روشها هستن .
برای دستیابی ب این ه ف ،مقال از بخشهای زیر تشکیل ش ه است :بخش دوم با
ادبیات موضو  ،بخش سوم ب معرفی الگو ،بخش چهارم تبیین دادهها و بخاش پانجم را
ب برآورد ،تجوی و تحلیل نتایج الگو اختصاص دادهایام .سارانجام نیاو در بخاش ششام،
نتیج گیری را ارائ خواهیم نمود.
 .2ادبیات موضوع

 .1-2سیر تاریخی قیمت نفت

در چن سال اخیر بازار جهانی نفت دساتخوش تحاوالت گساتردهای شا ه اسات .ایان
تحوالت ناشی از عوامل متع د سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فنی بوده است ک موجب
تحوالت اساسی و ویژهای در بازار نفت خام و ب دنبال آن در سیاستهای جهانی انرژی
ش ه است .در این بین ،حوادث و وقایا متع دی موجب شکلگیری بحران در ایان باازار
ش ه ک مهمترین این حوادث از قرار زیر است :تحریم نفتی اعراب ( :)1974-1973این
شوك نفتی ک ح ود یک سال طول کشی  ،در اثر تحریم صادرات نفات با اساراییل و
کشورهای طرف ار آن از سوی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ب دلیل بروز جنا
بین اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد.
 انقالب اسالمی ایران ( :)1979-1987این شوك نفتای با دلیال کااهش
ص ور نفت ایران و ب دنبال آن جن تحمیلی و نگرانای باازار نفات از با
خطر افتادن امنیت عرض حادث ش .
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 تهاجم عراق ب کویت ( :)1990-1989افوایش قیمت نفت در این زمان ب
علت اشغال کویت توسط عراق صورت گرفت ک ب خاارج شا ن نفات دو
کشور از بازار منجر ش .
 بحران مالی جنوب آسیا ( :)1998-1997در این سالهاا قیمات نفات با
دلیل بحران اقتصادی در آسیای جنوب شرقی ،کاهش بیسابق ای داشت و
ارزش اغلب نفتهای خام یک رقمی ش .

 حادث یازدهم سپتامبر ( :)2002-2001در این سالها کاهش بهای نفت ب
دلیل کاهش تقاضای جهاانی نفات با دنباال باروز نشاان هاایی از رکاود
اقتصادی در آمریکا ب وقو پیوست بود ک پس از حوادث  11سپتامبر این
کاهش تش ی یافت.
 اشغال عراق توسط آمریکا ( :)2004-2003با تهااجم آمریکاا با عاراق در
سال  2002و خارج ش ن تولی نفت ایان کشاور از باازار ،قیمات نفات با
ت ریج رو ب افوایش گذاشت.
 وقو بحران مالی آمریکا ( :)2009-2008در سال  2008باا وقاو بحاران
مالی در آمریکا و سرایت آن ب اقتصاد جهانی ،کاهش چشمگیری در قیمت
جهانی نفت ب وجود آم  ،ب طوری کا قیمات آن از حا ود  150دالر با
ح ود  35دالر در هار بشاک رسای  .در ساال  2009قیمات نفات رونا
افوایشی ب خود گرفت و متوسط قیمت نفت ب  60دالر رسی .

 تحوالت سیاسی خاورمیان و شمال آفریقاا ( :)2011-2010از اواخار ساال
 2010و در طول سال  2011میالدی تحوالت سیاسی خاورمیانا و شامال
آفریقا ،ب ویژه با بحرانیش ن اوضا سیاسی لیبی ب عنوان یکی از اعضاای
اوپک و سومین صادرکنن ه اصلی نفت در قاره آفریقا رون افاوایش قیمات
نفت ادام داشت ،زیرا نگرانیهای فعاالن بازار نسابت با کااهش تولیا و
صادرات نفت این کشور سبب ش تا قیمات جهاانی نفات نودیاک با ده
درص افوایش یافت و با 126دالر در هار بشاک برسا  .در ابتا ای ساال
 2012نیو تحریمهای ش ی علی ایران از یک سوی و نیو ته ی های ایران
ب قطا فوری صادرات نفت ب اروپا و بستن تنگ هرمو ،در صورت تشا ی
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تحریمها از سوی دیگار ،با افاوایش قیمات نفات از حا ود  110دالر با
1
123دالر منجر ش .
 .2-2مرور بر ادبیات موضوع و مطالعات پیشین

پیشبینی قیمت در بازار نفت خام از روشهای مختلفی صورت میگیرد .بررسیها نشان
میده ک ب طور کلی میتوان روشهای پیشبینی قیمات نفات خاام را در دو دسات
استفاده از تحلیلهای تکنیکی بر اساس بررسیهای آماری و چگونگی همبستگی میاان
دادههای تاریخی و استفاده از تحلیلهای بنیادی و نظری هاای اقتصاادی و چشامانا از
عرض و تقاضا در آین ه تقسیمبن ی کرد.
طب نظری تکنیکی تمام اطالعات مربو ب بازار و عرضا و تقاضاا در قیماتهاا و
رون آنها مستتر است .در واقا ،مبنای تحلیلهای تکنیکی ب نوعی همان عوامل بنیادی
(عرض و تقاضا) هستن و ب عبارتی نمودار قیمتها هرگو ب تنهایی علت باال یاا پاایین
آم ن قیمت نیستن و آنها تنها نشاندهن ه میاوان تأثیرگاذاری عوامال بنیاادین باازار
هستن .
بای توج شود ک تحلیلگر تکنیکی ب عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت و رون حرکتی
آن توجهی ن ارد ،بلک او توانایی شناسایی ب موقا این تغییرات و میوان پای اری آنها را
با کمک نمودارها دارد .تحلیلگر تکنیکال عقی ه دارد ک تغییارات قیمات تنهاا چیاوی
است ک او نیاز دارد ،ب ان و دانستن علت این تغییرات ،الزم نیست .بنابراین ،در تحلیل
تکنیکال از رون گذشت قیمتها برای پیشبینی قیمت در آینا ه در باازههاای زماانی
مخلتف استفاده میشود.
روش دیگر پیشبینی قیمت در بازار جهانی نفت خام استفاده از تحلیلهای بنیادین
(عوامل مؤثر بر عرض و تقاضا) است .بررسیها نشان میده ک عوامل بسیاری عرض و
تقاضای جهانی نفت خام را تحت تأثیر قرار میدهنا  .ایان عوامال توساط تحلیلگاران
مختلف با عناوین مختلف دست بن ی ش ه ک در یک دست بن ی کلی میتوان آنها را در
دو بخش کلی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم نمود .در بخش مربو با عوامال
اقتصادی قیمت نفت خام ،مانن قیمت کاالهای دیگر تحت تأثیر عرض و تقاضای باازار
قرار دارد .وضعیت اقتصاد جهانی ،رون تغییرات جمعیت و ش ت مصرف انرژی از عوامل
 .1عباسینژاد (.)1392
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مؤثر بر تقاضا و وضعیت حوزههای نفتی موجود ،پتانسیل کشف حوزههای ج یا نفتای
ب ویژه در آبهای عمی  ،رون تولیا و مصارف مناابا نفات غیرمتعاارف ،انارژیهاای
جایگوین ،میوان هوین های سرمای گذاری و تمایل سرمای گذاران ب سارمای گاذاری در
هر یک از موارد یادش ه از عوامل مؤثر بر عرض است .بنابراین ،همانطور کا مالحظا
میشود ،عوامل متع دی در تعیین قیمت نفت خام در بازار جهانی مؤثرنا کا همگای
آنها در پیشبینی قیماتهاا بایا در نظار گرفتا شاون  .در بخاش مرباو با عوامال
غیراقتصادی نیو قیمت نفت ن تنهاا تحات تاأثیر عوامال اقتصاادی بلکا تاابا عوامال
غیراقتصادی از جمل مسائل سیاسی و امنیتی ،خطرات ژئوپلتیکی و عوامل روانای باازار
قرار دارد .بنابراین ،هر تحلیلگر بنیادین با توج ب چگاونگی تغییارات هار یاک از ایان
عوامل اق ام ب پیشبینی قیمت نفت خام مینمایا و میاوان تأثیرگاذاری هار یاک از
عوامل را هم از طری برآورد معادل قیمت ب دست آورده و تعیاین ضارایب هار یاک از
عوامل یادش ه را با استفاده از روشهای مختلف اقتصادسنجی مشخص مینمای .
در بیشتر اقتصادهای متکی ب درآما های نفتای ،عموماا اساتقرار وضاعیت مناساب
بخش نفتی ،بهرهبرداری مناسب از این ظرفیات و اساتمرار درآما های آن ،بار عملکارد
بخشهای دیگر اقتصاد تأثیر ب سوایی دارد .ب ین روی ،بررسی قیمت نفت ب عنوان یکی
از پارامترهای مؤثر بر بازار نفات ،در جهات تشاخیص رونا آتای قیمات نفات و اتخاا
سیاستها و راهکارهای اقتصادی بسیار ضروری است .بر این اساس ،ما لهاای بسایاری
برای پیش بینی ،برنام ریوی و سیاستگذاری در بسیاری از کشورها و سازمان ها طراحی و
استفاده ش ه ک فرضی بازار کارا ،)EMH( 1م لهای اتورگرسایو ،فرآینا بازگشات با
میانگین 2،خانواده م ل هاای  ARCHو  GARCHو الگوهاای غیرخطای و ترکیبای از
انوا روش های موجود در زمین پیش بینی قیمت و بررسی بیثباتی قیمت نفت است .در
ج ول  1ب مطالعات تجربی صورت گرفت در این زمین اشاره میکنیم.

)1. Efficient Market Hypothesis (EMH
2. mean reverting
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جدول  .1مطالعات تجربی پیش بینی قیمت نفت
نام نویسنده
شمبارا و روسیتر

سال
1

روش

شابک عصابی مصانوعی و
 2005میااانگین متحااركهااای
متناوب

نتیجه
پیشبینی درستتر قیمت نفت خاام
در بازارهای آتی بر اساس ما لهاای
یادش ه

عایا ی حاصال از پایشبینای روش
روش تلفیقی شبک عصابی تلفیقی مذکور ،در دورههای مختلاف
2008
 GMDHو الگوریتم ژنتیک زمانی نسبت ب ما لهاای سانتی و
خطی ب مراتب بیشتر است.

مهرآرا 2و
همکاران
خیان  3و
همکاران
یو 4و همکاران

م ل مورد استفاده عملکرد بهتری در
 2012الگااوی یااادگیری جمعاای پاایشبیناای قیماات نفاات باار اساااس
 2008شبک عصبی
معیارهاااااای  SMAPEو  MASEو
 DAدارن .

هوو 5و همکاران

 2012م ل  GARCHناپارامتریک

احم و شبری

2013

سامپو و همکاران
6

شبری و
سامسودین

7

انوا م لهای GARCH

برتری عملکرد م ل نا پارامتریاک در
پیشبینی بیثباتی قیمات نفات خاام
برنت و  WTIدر پیشبینای خاارج از
نمون ا نساابت ب ا م ا لهااای دیگاار
پارامتریک GARCH

برتری ما ل  GARCH-Nرا نسابت
ب سایر م لهای  GARCHبر اساس
معیارهای  MSEو MAE

نرمااالیوه کااردن دادههااا در برتااری ایاان روش باار روش حاا اقل
2014
مربعات
روش شبک عصبی
روش شبک عصبی مصنوعی
 2014و روش شبک عصبی انتقاال
موجک
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انوا م لهای GARCH

 GARCHب عنوان بهترین م ل ،ب
دلیل م لسازی و پیشبینی نوسانات
قیمت نفت خام سنگین ایران

بر اساس پژوهشهای پیشگفت  ،هریاک از ایان ما ل هاا ضاعفهاایی در خصاوص
پیش بینی قیمت نفت دارن  .از جمل این ضعف ها میتوان ب ناکارایی و ع م کاربرد ایان
م لها در حالت نامانا بودن متغیرها و ع م پوشش جهشهای موجود در رون سریهای
زمانی اشاره کرد ،در نتیج  ،میتوان گفت ک م لهای غیرخطی ،از آن جا کا عوامال
بیشتری را در الگوسازی لحاظ میکنن  ،توانایی باالتر و دقات بیشاتری در پایشبینای
قیمت نفت دارن  .در این مطالع نیو از روششناسی رگرسیون غیرخطی انتقال مالیم ،با
تابا انتقال لجستیک ،ما لساازی بار اسااس الگاوریتم ژنتیاک و ما ل شابک عصابی
مصنوعی برای پیشبینی قیمت نفت خام استفاده میکنیم.
 .3مدلها پیشبینی سر زمانی

 .1-3الگو رگرسیو غیرخطی انتقال مالیم ()STR

م ل رگرسیون انتقال مالیم یک م ل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است ک میتوان
آن را ب عنوان یک شکل توسع یافت از م ل رگرسیونی تغییر وضعیت ک توسط بااکون
و واتس ) 1971(1معرفی ش  ،تلقی کرد .این پژوهشگران دو خط رگرسایونی را در نظار
گرفت و ب طراحی م لی پرداختن ک در آن گذار از یک خط ب خط دیگار با صاورت

1.Bacon and Watts

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 77 /

مالیم اتفاق میافت  .در متون سری زمانی ،گرنجر – تراسویرتا ،)1993(1بارای نخساتین
بار ب تشریح و پیشانهاد ما ل انتقاال مالیام در مطالعاات خاود پرداختنا کا شاکل
استان ارد م ل ب صورت زیر است:
𝑦𝑦𝑡𝑡 = α + 𝜑𝜑 ΄ 𝑧𝑧𝑡𝑡 + 𝜃𝜃 ΄ 𝑧𝑧𝑡𝑡 𝐺𝐺(𝛾𝛾, 𝐶𝐶, 𝑠𝑠𝑡𝑡 ) + 𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 +
()1
𝑡𝑡𝑈𝑈 {𝜑𝜑 + 𝜃𝜃𝑧𝑧𝑡𝑡 𝐺𝐺(𝛾𝛾, 𝐶𝐶, 𝑠𝑠𝑡𝑡 )}𝑧𝑧𝑡𝑡 +

تابا انتقال لجستیک عمومی ب شکل زیر معرفی میشود:
−1
()2
𝐾𝐾∏ 𝛾𝛾G(𝛾𝛾, 𝐶𝐶, 𝑆𝑆𝑡𝑡 ) = (1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{−
, 𝛾𝛾 > 0
)}) 𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑘𝑘=1(𝑠𝑠𝑡𝑡 −
حال ،میتوان با جایگاذاری تاابا انتقاال (رابطا  )2در ما ل  ،STRرابطا  1را با
صورت زیر تصریح کرد:
𝐾𝐾
΄
΄
𝑦𝑦𝑡𝑡 = (α0 + 𝜑𝜑 𝑧𝑧𝑡𝑡 ) + (𝛼𝛼1 + 𝜃𝜃 𝑧𝑧𝑡𝑡 )(1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{−𝛾𝛾 ∏𝑘𝑘=1(𝑠𝑠𝑡𝑡 −
()3
𝑡𝑡𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑘𝑘 )})−1 +

ک در آن yt ،متغیر وابست  α ،عرض از مب أ و  ztبردار متغیرهای توضایحی اسات کا
ضرایب متغیرهای توضیحی ،دیگر کمیات ثاابتی نباوده و تاابعی از متغیرهاای  stاسات.

)  G(γ, c, stتابا انتقال ،پارامتر آستان ای و  γ > 0پارامتر انتقال یا شایب و  stمتغیار
گذار (انتقال) نامی ه میشود ک در این مطالع  ztدارای یاک متغیار قیمات نفات خاام
بوده ک  stمیتوان خود متغیر قیمت نفت خام یا وقفۀ مربو ب آن و یا متغیری خاارج
از الگو باش .
تصریح یادش ه بیان میکن ک الگو میتوان ب صورت یک تابا خطی با ضرایبی کا
2
ب طور تصادفی در طی زمان تغییر میکنن نیو تقسیم شود.
عمااااومیتاااارین گویناا ا باااارای  k = 1,2 , kاساااات کاا ا باااارای حالاااات

 , k = 1ضرایب)  ∅ + θG( γ, c, stباا عنااوان تااابعی از  stباا صااورت یکنواخاات از
∅ ب  ∅ + θتغییر میکن (هنگامی ک  stاز ∞  −ب ∞ +حرکت میکن )؛ اماا بارای
حالت  ، k = 2ضرایب ب صورت متقاارن حاول نقطا میاانی )

تغییر میکنن (هنگامی ک  stاز

c1 +c2
2

( از ∅ ب ∅ + θ

ب سمت ∞ ±حرکت میکن ) یعنی جایی ک تاابا

انتقال کمترین مق ار را با خاود مایگیارد .ما ل  LSTRبارای حالات ( k = 1ما ل
 )LSTR1دارای قابلیت م ل سازی رفتار متقاارن متغیرهاسات .با طاور مثاال الگاوی

 . 2مهرآرا (.)1389

1.Granger and Terasvirta
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 ،LSTR1برای توصیف فرآین هایی ک در دورههای رون  ،رفتاری متفااوت از دورههاای
رکودی دارن و انتقال از یک رژیم ب رژیم دیگر ب صورت مالیم صورت مایگیارد ،ما ل
مناسبی است .از سوی دیگر ،م ل  LSTR(K = 2)2برای شرایطی مناسب اسات کا
ضرایب یا فرآین تع یل پویا در کمترین و بیشترین مقا ار  ،stرفتااری مشااب داشات و
فقط در مقادیر میانی رفتاری متفاوت از خود نشان دهن .
1

وقتی پارامتر شیب  γ = 0باش  ،تابا انتقال  G(γ, c, st ) = 2خواها باود و ما ل

 STRتب یل ب یک ما ل خطای خواها شا  .اگار ∞ →  ،γما ل  LSTR1با ما ل
رگرسیونی تغییر وضعیت با دو رژیم تب یل میشود و در این حالات ما ل  ،LSTR2با
م ل رگرسیونی تغییر وضعیت با س رژیم تب یل میشود ک رژیمهای اول و سوم حالت
یکسانی داشات و رژیام دوم متفااوت از دو رژیام دیگار خواها باود .همچناین ،شاکل
1
تغییریافت م ل  ،LSTR2م ل رگرسایونی غیرخطای انتقاال مالیام باا تاابا نماایی
) (ESTRاست .انتقال این م ل ب صورت زیر است:
𝐺𝐺𝐸𝐸 (𝛾𝛾, 𝑐𝑐, 𝑠𝑠𝑡𝑡 ) = 1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{−𝛾𝛾(𝑠𝑠𝑡𝑡 − c1∗ )2 }, γ > 0
( )4
گفتنیاست ک م ل  ESTRنیو همانن م ل  ،LSTR1م لی با یک ح آستان ای و
دو رژیم بوده و برای الگوهایی با تع اد دو رژیم بیشتر کاربرد دارد.
پیش از تصریح و برآورد یک الگوی غیرخطی ب صورت  STRابت ا بایستی غیرخطی
بودن آن را مورد آزمون قرار دهیم .در صورتی ک فرض صفر مبنی بر خطی باودن الگاو
رد شود ،بای از بین م لهای غیرخطی بالقوه ،ب انتخاب نو م ل غیرخطای (LSTR1
یا  )LSTR2پرداخت و پارامترهای آن را برآورد کنیم .برای آزمون فرضی خطای باودن،
بایستی مح ودیت  γ = 0را در الگوی غیرخطی  ،3آزمون کرد؛ اماا در فرضای : γ = 0

 ،H0ضرایب الگو ،قابل شناسایی نیستن  .ب همین دلیل ،بارای آزماون یادشا ه تقریاب
تابا انتقال 2را بر اساس بسط تیلور ب صورت زیر مینویسیم:
()5

𝑗𝑗

𝑇𝑇 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑐𝑐 + 𝛽𝛽0′ 𝑧𝑧𝑡𝑡 + ∑3𝑗𝑗=1 𝛽𝛽0′ 𝑧𝑧𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡∗ , 𝑡𝑡 = 1, … ,

الگوی خطی بر اسااس فرضای صافر  H0: β1 = β2 = β3 = 0مبتنای بار آمااره

ضریب الگرانژ یا نسبت Fآزمون میشود.

1. exponential
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در صورت رد فرضی  ، 0گام بع ی برای برآورد م ل غیرخطی ،انتخااب ناو ما ل
غیرخطی است .در م ل های  STRهیچ نظری اقتصادی روشنی در زمینا انتخااب ناو
م ل وجود ن ارد ،بنابراین ،انتخاب نو م ل بای بر اساس داده ها و آزماون هاای آمااری
باش  .مطاب گرنجر و تراسورتا ( )1993و تراسورتا ( ،)1994فرضی های زیر را ک مبتنی
بر رابط  5است ،مورد آزمون قرار میدهیم:
𝐻𝐻01 : 𝛽𝛽3𝑗𝑗 = 0,
𝑗𝑗 = 1, … , 𝑝𝑝,
()6
H02 : β2j = 0|β3j = 0,
j = 1, … , p,
()7
H03 : β1j = 0|β2j = β3j = 0,
j = 1, … , p,
()8
با رد فرضی  H01و یاا پاذیرش  H01و  H02و رد H03ما ل انتخاابی LSTR1
خواه بود و اگر فرضی  H01پذیرفتا شاود و فرضای  H02رد شاود ،ما ل LSTR2
انتخاب خواه ش .
همچن این ،قاع ا ه دیگااری نیااو وجااود دارد ک ا تصاامیمگیااری باار اساااس مق ا ار
 P-VALUEخواه بود .اگر فرضی  H02ب قویترین شکل رد شاود ،ما ل LSTR 2
است در غیر این صورت ،م ل  LSTR1انتخاب میشود .سرانجام ،پس از انتخاب شاکل
م ل غیرخطی ب برآورد م ل و ارزیابی آن میپردازیم .پس از برآورد م ل STRانتخابی
از آزمون باقیمان ه غیرخطی 1استفاده میکنیم تاا بررسای شاود کا ما ل برآوردشا ه
دارای ویژگیهای رضایتبخشی از غیرخطی بودن است یا خیر .برای انجام ایان آزماون،
خواهیم داشت:
𝑡𝑡𝑢𝑢 𝑦𝑦𝑡𝑡 = α + 𝜑𝜑 ΄ 𝑧𝑧𝑡𝑡 + 𝜃𝜃 ΄ 𝑧𝑧𝑡𝑡 𝐺𝐺(𝛾𝛾1 , 𝑐𝑐1 , 𝑠𝑠1𝑡𝑡 ) + ω𝑧𝑧𝑡𝑡 H(𝛾𝛾2 , 𝑐𝑐2 , 𝑠𝑠2𝑡𝑡 ) +
()9
ک ا )  H(γ2 , c2 , s2tتااابا انتقااال دیگااری از نااو تااابا انتقااال لجسااتیک ut ~iid ،و
)  N(0, σ2است .برای انجام آزمون ،بایستی محا ودیت  γ = 0را در الگاوی غیرخطای
آزمون کرد .برای انجام این آزمون ،تقریب تابا انتقال را بر اساس بسط تیلور با صاورت
زیر مینویسیم:
()10

𝑗𝑗

∗𝑡𝑡𝑢𝑢 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑐𝑐 + 𝛽𝛽0′ 𝑧𝑧𝑡𝑡 + 𝜃𝜃 ′ 𝑧𝑧𝑡𝑡 G(𝛾𝛾1 , 𝑐𝑐1 , 𝑠𝑠1𝑡𝑡 ) + ∑3𝑗𝑗=1 𝛽𝛽0′ 𝑧𝑧𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑡𝑡 +

ک )  u∗t = ut + ω′ zt R 3 (γ2 , c2 , s2tو  R 3بااقیمانا ههاای تقریاب چنا جملا ای
است .فرضی صفر بر اساس تقریب یادش ه  H0: β1 = β2 = β3 = 0است ک مبتنای
بر آماره ضریب الگرانژ یا نسبت  Fآزمون میشود.

1. Testing no additive nonlinearity
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 .3-2الگو رگرسیو غیرخطی انتقال مالیم ( )STRبا بهینهسااز الگاوریتم
ژنتیک ()LSTR1-GEN

الگوریتم ژنتیک 1،الهامی از علم ژنتیک و نظری تکامل دارویان باوده و بار اسااس بقاای
برترینها یا انتخاب طبیعی اساتوار اسات .در دها  60مایالدی دانشامن ی از دانشاگاه
میشیگان ب نام «جان هلن » 2ای ه استفاده از الگوریتم ژنتیاک را در بهینا ساازی هاای
مهن سی مطرح کرد .ایا ه اساسای ایان الگاوریتم انتقاال خصوصایات ماوروثی توساط
ژنهاست .پس از آن ،کارهای دی جان  3در ساال  1975در زمینا بررسای و مقایسا
چن ین روش الگوریتم ژنتیک پای های نظری بحث را فراهم آورد .این الگوریتم باا الهاام
از طبیعت بر پای اصل تکاملی «پای اری بهترینها» 4استوار است .در الگوریتم ژنتیک هر
فرد از جمعیت ب صورت یک کروموزوم معرفی میشود .کروموزومهاا در طاول چنا ین
نسل کاملتر میشون  .در هر نسل ،کروموزومها ارزیابی مای شاون و متناساب باا ارزش
خود امکان بقا و تکثیر مییابن  .تولی نسال در بحاث الگاوریتم ژنتیاک باا عملگرهاای
همبری 5و جهش 6صورت میگیرد .وال ین برتر بر اسااس یاک تاابا برازنا گی انتخااب
می شون  .در هر مرحل از اجرای الگوریتم ژنتیکی ،یک دسات از نقاا فضاای جساتجو
مورد پردازشهای تصادفی قرار میگیرن  .ب این صاورت کا با هار نقطا دنبالا ای از
کاراکترها نسبت داده میشود و بر روی این دنبال ها ،عملگرهای ژنتیکی اعمال میشاود.
سپس ،دنبال های ب دست آم ه دیک ش ه تا نقا ج ی ی در فضای جساتجو با دسات
آی  .در پایان ،بر اساس اینک تابا ه ف در هر یاک از نقاا چا مقا ار باشا  ،احتماال
شرکت نمودن آنها در مرحل بع تعیین میشود .طرح کلی یک الگوریتم ب شرح زیر است:
 آغاز :جمعیت  nکروموزومی 7ب صورت تصادفی ایجاد کنی (راهحال هاای
مناسب مسأل ).
در الگوریتمهای ژنتیکی ،هر کروموزوم نشاندهن ه یک نقطا در فضاای جساتجو و
یک راهحل ممکن برای مسأل مورد نظر است .خود کروموزومهاا (راه حالهاا) از تعا اد
ثابتی ژن( 1متغیر) تشکیل میشون .

 .1مطالب این بخش برگرفت از کتاب معرفی الگوریتمهای ژنتیک نوشت  Mitchellاست.

2. John Holland
3. Dejong
4. Survival of the fittest
5. CrossOver
6. Mutation
7. Chromosome
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 ارزشگذاری :برازن گی ) f(xهر کروموزوم  Xدر جمعیت را ارزیابی کنی .
ب منظور حل هر مسأل با استفاده از الگاوریتمهاای ژنتیکای ،ابتا ا بایا یاک تاابا
برازن گی برای آن مسأل اب ا شود .برای هر کروماوزوم ،ایان تاابا عا دی غیرمنفای را
برمیگردان ک نشاندهن ه شایستگی یا توانایی فردی آن کروموزوم است.

 جمعیت ج ی  :جمعیت ج ی ی را تشاکیل دهیا  .مراحال زیار را تکارار
کنی تا جمعیت ج ی کامل شود:
انتخاب :دو کروموزوم (وال ین) را با توج ب برازن گی آنها از میان جمعیات انتخااب
کنی  .کروموزومهای برازن هتر شانس بیشتری دارن تا برای تولی مثل انتخاب شاون  .از
روشهای انتخاب از جمل چرخ رولت 2بر اساس این ای ه عمل میکنن .
آمیوش (تقاطا) :با توج ب احتمال آمیوش 3،وال ین را برای تشکیل فرزن ان 4ج ی
با هم ترکیب کنی  .معموال احتمال آمیوش برای هر زوج کروموزوم بین  0/6تاا  0/95در
نظر گرفت میشود ک ب این ع د نرخ آمیوش 5یا احتمال آمیوش گفت مایشاود و باا
 Pcنمایش داده می شود .در صورتی ک بر روی یک زوج کروموزوم عمل آمیوش صاورت
نگیرد ،فرزن ان با تکرار نمودن وال ین تولی میشون .
7
جهش :با توج ب احتمال جهش 6فرزن ان را در هر لوکاس (موقعیت در کروموزوم)
جهش دهی  .احتمال انجام عمل جهش بر روی هر کروموزوم را نرخ جهش 8یاا احتماال
جهش میگوین و با  Pmنمایش میدهن  .پس از اتماام عمال جهاش ،کروماوزومهاای
تولی ش ه ب عنوان نسل ج ی شناخت شا ه و بارای دور بعا اجارای الگاوریتم ارساال
میشون .
 پذیرفتن :فرزن ان ج ی را در جمعیت ج ی بگنجانی .

 جایگوینی :جمعیت ج ی ایجادش ه را برای رون الگوریتم ب کار ببری .

1. Gene
2 .roulette-wheel
3. Probability Crossover
4. Offspring
5. Crossover Rate
6. Probability Mutation
7. Lockus
7. Mutation Rate
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 .3-3مدل شبکهها عصبی مصنوعی

روش شبک های عصبی ب واسط توانایی در شناخت الگوهای رفتاری ،توج بسایاری از
پژوهشگران را در علوم مختلف ب خود جلب کرده اسات .شابک عصابی مجموعا ای از
اتصاالت بین نرونهاست .ساختار یک شبک  ،با پارامترهای تع اد الی ها ،تع اد نارونهاا
در هر الی  ،تع اد ورودیها و تع اد خروجیها تعیین میشود .از جمل کاربردهاای ایان
روش ،پیشبینی متغیرهای مالی و اقتصادی بوده است .چهار ویژگای روش شابک هاای
عصبی آن را روش مناسبی برای پیشبینی سریهای زمانی مالی و اقتصادی مایکنا .
نخست آن ک شبک های عصبی خود تطبی  1هستن و ح اقل فروض پیشبینی درباره
مسألۀ مورد مطالع را دارن  .دوم آنک میتوانن تعمیمیافت و بارای پایشبینای بارون
نمون ای عملکرد مناسبی از خود نشان دهن  .سوم آن ک برآوردکنن ه هر تابعی باا هار
تقریب دلخواه هستن و چهارم آن ک غیرخطیان  .در این پژوهش بارای ما لساازی و
پیشبینی قیمت نفت خام از شبک های عصبی س الی ب عنوان یکی از م لهای رقیاب
با م ل پیشنهادی رگرسیون غیرخطی استفاده میکنیم.
گفتنی است ب منظور ارزیابی و بررسی عملکرد ما لهاای مختلاف در پایشبینای
خارج از نمون  ،معیارهای  MAEو  RMSEو  DAب کار گرفت میشون  .از معیارDA 2
ب منظور تعیین درستی برای تغییرات قیمت نفت خام استفاده میشود .این معیارها ب
صورت زیر تعریف میشود:
()11
()12
()13

(𝑦𝑦̂𝑡𝑡 −𝑦𝑦𝑡𝑡 )2
ℎ

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = √∑ℎ𝑖𝑖=1

| 𝑡𝑡𝑦𝑦|𝑦𝑦̂𝑡𝑡 −
ℎ

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∑ℎ𝑖𝑖=1
𝐴𝐴

𝐷𝐷𝐷𝐷 = ∑ℎ𝑖𝑖=1 𝑡𝑡 if(𝑦𝑦𝑡𝑡+1 − 𝑦𝑦𝑡𝑡 )(𝑦𝑦̂𝑡𝑡+1 − 𝑦𝑦𝑡𝑡 ) ≥ 0, At = 1,
ℎ

Else At = 0

در رابط های باال h ،طول دوره پیشبینی y(t) ،مق ار واقعی و ) ŷ(tمق ار پیشبینی
ش ه متغیر را نشان میده و بر اساس این س معیاار معرفایشا ه عملکارد ما لهاای
مختلف در پیشبینی خارج از نمون قیمت نفت خام بررسی میشود.

1. Self-adaptive
2. Directional Accuracy

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 83 /

 .4تبیین دادهها

دادههای مورد استفاده در این مطالع دادههای ماهان متوسط قیمت جهاانی نفات خاام
در بازه زمانی ماه اول  2002تا ماه هشتم  2013بوده ک از بانک اطالعات بانک جهاانی
دریافت ش ه است .رون زمانی بهای نفت خام در دوره مورد بررسی دارای جهاش اسات.
با توج ب اینک ه ف این پژوهش ،م لسازی پیش بینی رفتار غیرخطی بهای نفت خام
بوده ،انتخاب نمون مورد استفاده موج است .نماودار  ،1تحاوالت قیمات نفات خاام در
دوره مورد بررسی را نشان میده .
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00

بهای نفت خام

40.00
20.00
0.00
2002M01
2002M10
2003M07
2004M04
2005M01
2005M10
2006M07
2007M04
2008M01
2008M10
2009M07
2010M04
2011M01
2011M10
2012M07

نمودار  .1سر زمانی قیمت نفت خام در دوره ماه اول 2002تا ماه هشتم2012

 .5برآورد مدلها و تشریح نتایج

ابت ا نمون مورد بررسی ب دو بخش آموزش و آزماایش تقسایم مایکنایم .از دادههاای
بخش آموزش نمون ها برای انجام آزمونها و برازش م لهاای مختلاف پایشبینای و از
بخش آزمایش نمون ب منظور برآورد میوان خطای پیشبینی خارج از نمون ما لهاای
مختلف برآوردش ه ،استفاده میکنیم .برای سری زمانی قیمت نفت خام از ماه اول2002
تا ماه هشتم 2012بخش آموزش و از ماه نهم  2012تا ماه هشتم 2013بخش آزماایش
نمون تعیین میکنیم.
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برای برآورد م ل  ARIMAاز روش شناسی باکس -جنکینو اساتفاده مایکنایم .بار
اساس معیار آکائیک و نیو از طری توابا خودهمبستگی و خودهمبساتگی جوئای ما ل
بهین ( ARIMA)1،1،1را برای قیمت نفت خام انتخاب میکنیم.
در ادام ب انجام آزمون غیرخطی بودن ،برای تصریح و برآورد م ل غیرخطای STR

می پردازیم .بر اساس آزمون فرضی صفر  H0: β1 = β2 = β3 = 0برای رابطا  ،1باا

رد فرضی  0مشخص میشود ک سری زمانی مورد نظار غیرخطای اسات .در نتیجا ،
میتوان از م لهای غیرخطی سری زمانی برای م لسازی قیمت نفت خام استفاده کرد.
مق ار  P-valueآماره  Fرا در سطر دوم ج ول  ،1ارائ کردهایم.
بر اساس آنچ کر ش  ،پس از رد فرض خطیبودن م ل ،ب آزمون رابط هاای 7 ، 6
و  ،8میپردازیم ک مبتنی بر رابط  5است .با توج با مقاادیر  P-valueآماارههاای F
ب دست آم ه از آزمون باال ،با ردنش ن فرضی  01و مق ار صفر بارای  P-valueآمااره
 Fدر فرضی  ، 02م ل  LSTR1را انتخاب میکنایم .نتاایج را در ساتون هاای ساوم،
چهارم و پنجم ج ول  ،2آوردهایم.
جدول  .2مقادیر  p-valueآزمو خطی مدل به ازا متغیر گذار
فرضی

H0

H01

H02

H03

نو م ل غیرخطی

p-value

0/000

0/3

0/000

0/000

LSTR1

مأخذ :یافت های این پژوهش.

پس از انتخاب نو م ل ،ب برآورد م ل غیرخطای انتخاابی LSTR1 ،مایپاردازیم.
همان طور ک در ج ول  3مشاه ه میشود ،تمامی ضرایب بارآوردی (بجاو  )𝛼𝛼0هام در

بخش خطی و هم در بخش غیرخطی معنادارن .

جدول  .3نتایج برآورد رابطه LSTR1

ضرایب
مق ار
p-value

𝛼𝛼0

1/51
0/42

φ
0/98

0/000

𝛼𝛼1

25/47
0/03

θ
-0/24
0/03

مأخذ :یافت های این پژوهش.

γ
9/82

0/048

c1

93/16

0/000
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نتایج ب دستآم ه از برآورد م ل با استفاده از الگوی  LSTR1را مایتاوان با ایان
صورت بیان کرد ک مقادیری از متغیر گذار کا در آن گاذار از رژیام اول با رژیام دوم
اتفاق میافت  ،برابر با  93/16است .در حقیقت این مقا ار ،نقطا عطاف سارعت تغییار
ضرایب در تابا لجستیک ( )LSTR1برای قیمت نفت خام است .ح ود آستان ای و گذار
بین رژیمها را در نمودار  ،2نشان دادهایم .سرعت گذار بین رژیمهای سری زمانی قیمات
نفت خام ،با توج ب پارامتر گذار برآوردش ه 9/82 ،است.
۱.۲۰

تابع گذار

۱.۰۰
۰.۸۰
۰.۶۰
۰.۴۰

۰.۲۰
۱۵۰

۱۰۰

۵۰

۰

۰.۰۰

نمودار  .2تابع گذار LSTR1

در نمودار  ،2ح ود آستان ای مربو ب انتقال رژیمها را نشان دادهایم .همانطور کا
مشاه ه میشود ،سری زمانی قیمت نفت خام در دوره مورد بررسی دارای دو رژیم باوده

و گذار بین رژیمها با جهش نسبتاًٌ تن هماراه اسات کا مقا ار  γبارآوردی نیاو هماین
موضو را نشان میده .
پس از برآورد م ل ،آزمون های تشخیصی برای بررسی پارامترهاای ما ل پاژوهش و
پسمان سری زمانی قیمت نفت خام انجاام مایگیارد .مقاادیر  p-valueارائا شا ه در
ج ول  ،4بیان میکن ک بر اساس آزمون ثبات پارامترها ،فرضی صفر مبنای بار ثباات
پارامترها رد نمیشود و پارامترهای م ل برآوردی از جمل  γو  cبا ثبات هستن  .آزماون
 ARCHنیو حاکی از ع م ناهمسانی واریانس در پسمان های قیمت نفت خام در بارآورد
م ل غیرخطی است .بر اساس مق ار  p-valueآزمون جارك -برا نیو مشخص مایشاود
ک فرضی صفر نرمال بودن باقیمان هها رد میشود ک در م لهای غیرخطی منطقی است.
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متغیر

آزمونهای
تشخیصی

p-value

جدول  .4نتایج آزمو ها تشخیصی در مدل LSTR1

آزمون ثبات
پارامترها

ARCH

0/05

0/1

آزمون اثر

آزمون LM

گادفری

مأخذ :یافت های این پژوهش.

آزمون جارك -برا
0/000

0/2

همچنین ،با توج ب ردنش ن فرضی صفر در آزماون  LMگاادفری 1،آزماون نباود
خودهمبستگی در م لهای  ،STRمشاخص مایشاود کا پسامان های ساری زماانی،
همبستگی ن ارن .
2
حال ،از آزمون باقیمان ه غیرخطی اساتفاده مای کنایم تاا بررسای شاود کا ما ل
برآوردش ه دارای ویژگی های رضایت بخشی از غیرخطی بودن اسات یاا خیار .مقا ارp-

 valueآزمون  H0: β1 = β2 = β3 = 0در رابط  0/9،5ب دست مایآیا  .بار اسااس

نتایج باال ،مشخص می شود ک مسأل غیرخطی بودن در مورد متغیر گاذار قیمات نفات
خام ب طور مناسبی م لسازی ش ه است.
جدول  .5مقدار  p-valueآزمو باقیمانده غیرخطی مدل LSTR1

فرضی

متغیر گذار

H0

0/9
مأخذ :یافت های این پژوهش.

پس از برآورد پارامترهای ما لهاای  ARIMAو  STRبا بارآورد ما ل  STRبار
اساس بهین سازی الگوی الگوریتم ژنتیک میپردازیم .ب ین منظور رابط  1را بار اسااس
روش ح اقل مربعات خطی و ح اقلسازی تابا  ،14برآورد میکنیم.
1

1

()14
ک در آن 𝑦𝑦 𝑡𝑡 ،مقادیر واقعی 𝑦𝑦 ،مقادیر خروجی الگو و  MSEمیاانگین مربعاات خطاا در
بهین سازی الگوی الگوریتم ژنتیک است.
)MSE (y − y t ) = 2 MSE (e
2

1. Godfrey's LM test
2. Testing no additive nonlinearity
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حال ،ب انتخاب ان ازه جمعیت مناسب برای مسأل مورد بررسی میپردازیم .دربااره
تعیین ان ازه جمعیت گل برگ با توج ب اینک عملکرد خوب الگوریتم ژنتیک مساتلوم
انتخاب احتمال باالی تقاطا ،احتمال پایین جهش (ب طاور معکاوس نسابت با انا ازه
جمعیت) و ان ازه جمعیت متوسط است ،در نخستین اجرای الگوریتم ژنتیاک در فصال
اجرای رایان ای الگوریتم ژنتیک کتابش از ان ازه جمعیات  ،30نارخ تقااطا  0/6و نارخ
جهش 0/333استفاده کرد 1.در این پاژوهش نیاو انا ازه جمعیات اولیا  30را در نظار
گرفت ایم .مرحل بع ی تعریف یک تابا برازن گی یا تابا ه ف است ک هر کروموزوم در
برابر آن از نظر تناسب با محیط مورد نظر آزمون میشود .تابا برازن گی در این پژوهش،
عبارت است از:
()15

1
)𝑒𝑒(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
2
1
)𝑒𝑒(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∑
2

fitness = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1

چهارمین پارامتر الگوریتم ژنتیک ،انتخاب است .در روی انتخاب ،دو کروموزوم والا
بر مبنای مقادیر برازن گیشان انتخاب میشون  ،ب طوری ک هر چا مقا ار برازنا گی
باالتر باش  ،احتمال انتخاب آن کروماوزوم نیاو بیشاتر خواها باود .در ایان پاژوهش،
استراتژی انتخاب تناسبی یا چرخ رولت را ک مشهورترین اساتراتژی انتخااب تصاادفی
است ،مورد استفاده قرار میدهیم .پس از انتخاب دو کروموزوم وال از عملگرهای تقاطا
و جهش ب منظور ایجاد دو فرزن (ک بهترین ویژگیهای وال ینشان را ب ارث میبرن )
برای جمعیت ج ی را ب شرح زیر استفاده میکنیم:
وقتی یک جفت از کروموزومها انتخاب شون  ،میتوان از عملگر تقاطا بارای ایجااد
فرزن استفاده کرد .اگر احتمال برابر یک باش  ،اشاره ب این دارد ک تمام کروموزومهای
منتخب در تکثیر بای استفاده شون  2.مجموع ای از نارخ تقااطاهاا و نارخ جهاشهاا
استفاده ش و نرخ تقاطا  0/3و نرخ جهش  0/01ب عنوان بهترین نارخ تقااطا و نارخ
جهش در این م ل انتخاب ش ؛ زیرا مق ار برازن گی حاصل از این نرخها بیشتر از مق ار
برازن گی حاصل از نرخهای دیگر مورد استفاده است.

 . 1مه وی .)1386(.
 . 2همان مأخذ.
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جدول  .6نتایج برآورد رابطه  LSTR1با بهینه ساز الگوریتم ژنتیک
ضرایب
مقادیر

𝟎𝟎𝜶𝜶

0/63

𝛗𝛗

1/03

𝟏𝟏𝜶𝜶

-10/46

𝛉𝛉

0/037

t-student

0/4

18/8

-1/9

2/06

مأخذ :یافت های این پژوهش.

همانطور ک در ج ول  6مشاه ه میشود ،تماام ضارایب بارآوردی رابطا بجاو 𝛼𝛼0

معنادارن  .ضریب  φدر سطح یک درص و ضرایب  α1در سطح  10درص و  θدر ساطح

 5درص پذیرفت میشون  .همچنین ،مقادیر مربو ب سارعت گاذار و حا آساتان با
ترتیب برابر با  8/02و  96ب دست مایآیا  .گفتنایاسات در ایان پاژوهش با منظاور
ب کارگیری الگوریتم ژنتیک از نرمافوار  MATLABاستفاده کردهایم.
سرانجام پس از برآورد م ل های  ARIMAو  STRو  ،LSTR1-GENم ل شابک
عصبی را ب عنوان م ل رقیب برای م لهای پیشنهادی با منظاور ما لساازی و انجاام
پیشبینیهای خارج از نمون برآورد میکنیم.
برای سری زمانی قیمت نفت خام ،م ل بهین شبک عصبی مصنوعی سا الیا را باا
استفاده از نرمافوار  MATLABانتخاب کردهایم .یک شبک عصبی مصنوعی س الی باا
دو الی پنهان و نیو تع اد نرونها در الی های پنهان بر پای آزماون و خطاا و بار اسااس
ح اقلسازی معیار  MSEدر فرآین تع یل وزن دادهها در مرحل آموزش شابک تعیاین
ش ه است .تع اد نرونها در الی ورودی برابر تع اد وقفا هاای  ARدر ما ل ARIMA
انتخاب ش ه است .تابا فعالسازی الی پنهان اول تابا تانژانات سایگمون و تاابا فعاال
سازی الی پنهان دوم را تابا خطی در نظر گرفت ایم .همچنین ،نرخ یادگیری برابر 0/01
است.
نتایج برآورد م ل شبک عصبی مصنوعی برای سری زماانی قیمات نفات خاام ،یاک
شبک عصبی س الی با  1نرون در الی اول و  4نرون در الی های پنهان است.
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 .1-5ارزیابی مدلها

در این بخش بر اساس م ل های  ARIMAو  LSTR1-GENو  LSTR1و  ANNبا
پیشبینی خارج از نمون با اف  12ماه پرداخت ایم .در نمودار  ،3پیشبینیهای خاارج از
نمون م لهای غیرخطی مورد بررسی را نشان دادهایم.

نمودار  .3مقایسه سر زمانی دادهها واقعی و دادهها پیشبینی شده
خارج نمونه بر اساس مدل  LSTR1و مدل  LSTR1-GENو مدل ANN

از نمودار  3نتیج میشود ک م ل  LSTR1-GENو  ANNدارای بارازش بهتاری
در پیشبینی خارج از نمون نسبت با ما ل  LSTR1اسات .حاال ،بار اسااس مقاادیر
پیشبینی ،خطای پیشبینی م لهای مختلف بر اسااس معیارهاای  RMSEو  MAEو
 DAگوارش میشود.
در ج ول  ،7بر اساس نتایج ،مشااه ه مای شاود کا ما ل  LSTR 1-GENدارای
خطای کمتری در پیشبینی خارج از نمون ساری ماورد بررسای بار اسااس معیارهاای
 RMSEو  MAEیادشاا ه بااوده و باار اساااس معیااار  DAماا لهااای غیرخطاای
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 ANN ،LSTR1-GENو  LSTR1جهت تغییارات قیمات نفات خاام را با درساتی
پیشبینی کردهان و م ل  ARIMAدر پیشبینی جهت تغییرات قیمت نفت خام ،خطاا
دارد.
جدول  .7مقایسه مدلها رقیب بر اساس معیارها
م ل

معیار

 RMSEو  MAEو DA

RMSE

MAE

DA

م ل LSTR1- GEN

1/08

0/78

1

م ل ANN

1/22

0/83

1

م ل LSTR1

2/68

2/34

1

م ل ARIMA

19/18

16/59

0/41

مأخذ :یافت های این پژوهش.

همانطور ک مالحظ میشود ،م ل  LSTR1-GENدر پیش بینی خاارج از نمونا
نسبت ب ما ل  LSTR1 ،ANNو  ARIMAعملکارد بهتاری دارد .بار اسااس نتاایج
ج ول  ،7میتوان است الل کرد ک ب طور کلی م لهای غیرخطی در پیشبینای خاارج
از نمون عملکرد بهتری نسبت ب م ل خطی دارن .
 .6نتیجهگیر

بررسی رفتار قیمت نفت خام و پیش بینی آن ،موضو بسیاری از پژوهشها در چن ده
گذشت بوده است .در این پژوهش با استفاده از م لهای خطی و غیرخطی ضمن برآورد
م ل ها ،ب پیش بینی های خارج از نمون برای اف  12ماه قیمت نفت خاام پارداختیم.
بر اساس دو معیار  RMSEو  MAEدر پیشبینیهای خارج از نمون مشخص مایشاود
ک م ل  LSTR1-GENدر مقایسا باا ما ل  LSTR1 ،ANNو  ARIMAعملکارد
بهتااری داشاات و باار اساااس معیااار  DAمشااخص ماایشااود کا ما لهااای غیرخطاای
 ANN ،LSTR1-GENو  LSTR1جهت تغییارات قیمات نفات خاام را با درساتی
پیشبینی کردهان و الگوی غیرخطی الگوریتم ژنتیک م لی مناسبتر برای بررسی رفتاار
قیمت نفت خام و پیشبینی مقادیر آتی آن است .بناابراین ،مایتاوان باا بهارهگیاری از
م لهای غیرخطی ،پیشبینی مطلوبی را در مورد قیمتهای آتی نفت خاام انجاام داد و
در جهت اتخا سیاستهای درست گام برداشت.
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