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The purpose of this study is to develop a prediction model for Iran's pistachio export prices
in the world market. The initial analysis of pistachio price series over 987-2016 period
confirmes the existence of cycles, seasonal effects and structural break in the series.
Accordingly, developing a model having the potential to account for all these componenets of
the price fluctuations is required. Given that, the Unobserved-components Model (UCM), is
characterized with such potential was specified as a good choice for modelling pistachio price
series and predicting its future values. Results of performing different specification tests within
the Unobserved-components Model confirmes the existence of random cycle components, the
trend with deterministic constant level and seasonal random effects. Based on the specified
model, a price of 8/9 dollar per kg is predicted for the Iranian pistachio in 2022 year. in
addition, result indicates that a large fluction in the pistachio export price is not expected in the
next 5 years.
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پيشبيني قيمت صادراتي پسته ايران مبتني بر چرخه1هاي
كاربست الگوي سريزماني ساختاري

تجاري:

2

حبيب اله سالمي* 1و حسن مافي
 ،1استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشكده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،2دانشجوی دوره دکتری گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشكده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -96/6/20 :تاریخ تصویب)97/4/16 :

چکيده
هدف بررسي حاضر ،تدوین یک الگوی مناسب برای پيشبيني قيمت پسته صادراتي ایران
در بازار جهاني است .بررسي و تحليل نموداری اوليه سری قيمت پسته ایران در دوره زماني
 ،2016-1987وجود چرخه ،اثرات فصلي و شكست ساختاری را نشان ميدهد .از این رو،
تدوین الگویي با قابليت پيشبيني همه مؤلفههای تغييرات قيمت پسته ضروری است .برهمين
اساس ،الگوی سریزماني ساختاری اجزاء مشاهده نشده ( ،)UCMميتواند چارچوب مناسبي
برای تبيين رفتار سری قيمت پسته و پيشبيني مقادیر آینده آن باشد .نتيجه آزمونهای
تشخيصي متعدد انجام شده در چارچوب الگوی اجزاء مشاهده نشده ( ،)UCMوجود اجزاء
چرخه تصادفي ،روند با سطح ثابت قطعي و اثرات فصلي تصادفي را تأیيد ميکند .براساس
الگوی تعيين شده یک قيمت  8/9دالری به ازاء هر کيلوگرم پسته برای سال  2022پيشبيني
ميشود .عالوه براین ،براساس نتایج الگو یک نوسان بزرگ در قيمت پسته در  5سال آینده
مورد انتظار نسيت.
واژههاي كليدي :الگوی سریزماني ساختاری ،پيشبيني قيمت ،پسته.

1. Cycle

مقدمه
پسته با حدود  15درصد سطح زيرکشت محصوالت
دائمی ،داراي جايگاه نخست ارزش تولید ،ارزش صادرات
و سطح کشت محصوالت چندساله ايران است .رشد
ساالنه  3/5درصدي سطح باغات پسته ،توسعه پیوسته
سرمايهگذاري براي تولید اين محصول ارزآور را نشان
میدهد ( Ministry of Agriculture, 2015; Statistical
.)Center, 2016 & Customs Administration, 2016
سازگاري اقلیمی ،بازدهی خوب و بازار مناسب پسته از

مشوقهاي اصلی اين رويكرد است .ناگفته پیداست که
عامل قیمت نقش برجستهاي در برنامهريزي توسعه
کشت اين محصول دارد .مؤلفهاي که پیشبینی آن با
توجه به ويژگی باردهی ديرهنگام باغات پسته براي
بهرهبرداران دشوار است .در اين میان نوسانهاي فصلی،
چرخههاي تجاري و تغییرات ساختاري در رفتار قیمت
پسته ،بر پیچیدگی اين مسئله میافزايد .به همین دلیل
برنامهريزي پستهکاران و بازرگانان همواره با ريسك
درآمدي همراه میشود.
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از سوي ديگر کارآمدي سیاستگذاري دولت در بازار
جهانی پسته نیز نیازمند برنامهريزي صحیح است و دقت
هر برنامه در دستیابی به اهداف آن ،ارتباط تنگاتنگی با
دسترسی به اطالعات درست دارد .با توجه به آن که
يكی از مسائل اساسی پیشروي تولیدکنندگان و
صادرکنندگان پسته در ايران نوسانهاي قیمت جهانی
اين محصول است و سیاستهاي دولت نقش مؤثري بر
نوسانهاي قیمت پسته ايران دارد ( & Najafi, B.
 ،)Abdollahi, 2000پیشبینی قیمت پسته حائز اهمیت
است .اين اهمیت بهخاطر اطالعات و عالئم با ارزشی
است که براي تولیدکنندگان ،بازرگانان و از همه مهمتر
براي سیاستگذاران در شرايط وجود ساختارهاي در حال
تغییر فراهم میشود.
نخستین گام براي پیشبینی رفتار آتی قیمت پسته،
شناسايی ماهیت رفتاري آن است .تجزيه و تحلیل
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ماهیت سري قیمت پسته میباشد .بنابراين ،اولین
مرحله در تحلیل رفتار سري زمانی قیمت پسته ،بررسی
خصوصیات آماري و تحلیل نموداري آن به منظور
شناخت اجزاء و درک بهتر روند آن در طول زمان است.
در اين مرحله اطالعات مفیدي براي الگوسازي سري
قیمت پسته بهدست میآيد و بر اساس آن رهيافت
الگوسازي مناسب تعیین میشود.
با توجه به توضیحات باال ،آنچه مسلم است الگوي
پیشبینی قیمت پسته بايد از قابلیت الزم براي تبیین
تمامی مؤلفههاي روند يك سري زمانی برخوردار باشد،
زيرا روند قیمت پسته ،آمیزهاي از رفتارهاي دورهاي،
فصلی ،روند زمانی و جزء نامنظم تصادفی به همراه
تغییرات ساختاري است .جزء چرخه قیمت پسته حرکت
دورههاي تجاري و تكراري اقتصادي در طول دورههاي
طوالنیتر را نشان میدهد در حالی که جزء فصلی،
نوسانهاي تكراري سري در طول يك سال میباشد.
نمودار  ،1روند قیمت پسته صادراتی ايران را براي دوره
 1987تا  2016نشان میدهد.

اکتشافی دادهها )EDA( 1روش مناسبی براي درک بهتر
1. Exploratory Data Analysis
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Source: The Islamic Republic of Iran Customs Administration.

در بررسی نموداري و تجزيه و تحلیل دادهها ،رفتار
چرخهاي براي قیمت پسته ايران مشهود است .همچنین

به طور متوسط قیمت پسته در شش ماهه اول سال
اندکی بیش از شش ماه دوم سال است .جزء روند زمانی
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نیز نشان دهنده حرکت متغیر در طول زمان است که
می تواند ناشی از رشد جمعیت ،تغییر درآمد ،و تغییر
سلیقه مصرفکنندگان باشد .در مورد قیمت پسته طی
دورههاي  1987تا  2008روند مشخصی جزء نوسانهاي
چرخهاي مشهود نیست ،هر چند پس از آن اندکی رشد
در روند قیمت مشاهده میشود .همچنین ،رفتار سري
قیمت پسته ممكن است بهطور قابل توجهی از
شوکهاي نامنظم تصادفی تأثیر پذير باشد که در دو
مورد از آنها فرضیه وجود شكست ساختاري 1مطرح
است.
در زمینه پیشبینی قیمت محصوالت کشاورزي،
مطالعات گستردهاي در ايران و جهان بر اساس الگوهاي
سري زمانی انجام شده است .اما براي محصول پسته،
تمرکز پژوهشها بر دو موضوع کلی بوده است .موضوع
نخست معطوف به ساختار بازار جهانی پسته است .بر
اين اساس میتوان به مطالعات الگوي انتقال قیمت پسته
ايران در بازار جهانی (،)Hosseini & Durandish, 2006
بررسی ساختار بازار جهانی پسته ( & Farjzadeh
 ،)Bakhshudeh, 2011بررسی تأثیر سیاستهاي ارزي و
تجاري بر ساختار بازار جهانی پستﺔ ايران
( )Hosseinipour & Chizari, 2002و بررسی عوامل
مؤثر بر سهم ايران از بازار جهانی پسته ( Mehrabi,
 )2002اشاره کرد.
اما دسته دوم مطالعات ،به عوامل مؤثر بر صادرات
پسته ايران پرداختهاند .از جمله اين مطالعات میتوان به
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ايران
( ،)Mortazavi et al. 2011بررسی صادرات پسته ايران
( )Azizi & Yazdani, 2006و تحلیلی بر عوامل مؤثر بر
صادرات پسته ايران ( ;Jofreh & Farajollahi, 2009
Biria, S. & Jebel Ameli, 2006 & Mahmoudzadeh

 )& Zibaei, 2004اشاره کرد .بررسی پیشینه ادبیات
موضوع نشان میدهد که با وجود اهمیت موضوع
پیشبینی آتی قیمت ،توجه کافی به اين جنبه از
پژوهش صورت نگرفته است و تنها به پژوهش & Najafi
 ،)2006( Tarazkarدرباره پیشبینی صادرات پسته ايران
میتوان اشاره کرد .بنابراين هدف مطالعه حاضر
1. Structural Breaks

پیشبینی آتی قیمت پسته ايران است تا بواسطه آن افق
روشنی از رفتار قیمت اين محصول ارزشمند صادراتی
ترسیم شود.
مواد و روشها
يكی از مناسبترين رهيافتها براي پیشبینی قیمت
پسته استفاده از روشهاي پیشبینی سريزمانی است.
الگوي اجزاي مشاهده نشده )UCM( 2از جامعترين
الگوهاي سريزمانی است که همزمان همه اجزاي سري
زمانی را لحاظ میکند .اين الگو نخستین بار توسط
 Harveyدر سال  1989در کتاب "پیشبینی ،الگوهاي
سري زمانی ساختاري و فیلتر کالمن " 3معرفی شد .در
اين الگو ،سري زمانی به اجزاي مختلف که هر کدام
تفسیر مشخصی دارد ،تجزيه میشود.
در تحلیلهاي سريهاي زمانی فرض میشود سري
شامل چهار جزء با نامهاي روند ،فصل،
قیمت پسته
چرخه و بخش نامنظم است .اين اجزاء بنابر ويژگی
سريزمانی داراي رفتار تصادفی 4يا قطعی5اند .در فرآيند
الگوسازي ابتدا فرض میشود که تمام چهار جزء،
تصادفی است و میان جمالت اخـالل آنها همبسـتگی
وجود ندارد .روند ،نوسانات فصـل و چرخه از توابـع
معـین زمـان مشـتق مـیشـوند و جـزء اخالل نیز نوفه
سفید است .همچنین در ساختار  UCMامكان افزودن
ديگر متغیرهاي اثرگذار و نیز جمالت خودتوضیح 6فراهم
است.
از ديگر ويژگیهاي اين الگو موضوع ايستايی
دادههاي سريزمانی است .در بیشتر الگوهاي سريزمانی
( )ARMA, VAR, VECM, ARDLبراي قابل اتكا بودن
نتايج بر ايستايی و همگرائی دادهها تأکید میشود .به
اعتقاد افرادي نظیر  )1993( Harvey & Shephardو et
 )2003( Hunt al.بیشتر سريهاي زمانی اقتصادي ايستا
2. Unobserved-components model
3. Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman
Filter
4. Stochastic

5. Deterministic
6. Autoregressive
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نیستند و اين ويژگی دادهها دلیل مناسبی براي ايستا
کردن آنها با استفاده از تفاضلگیري نیست .زمانی که
ايستايی يك سري مستلزم تفاضلگیري است ،برازش
الگوهاي خودتوضیح اغلب نامناسباند (.)Harvey, 1997
از طرفی اکثر آزمونهاي همانباشتگی نیز بر پايه
الگوهاي خودتوضیح بیان شدهاند و زمانی که فرآيند
خودتوضیح در سري زمانی ضعیف باشد ،اين نقصان به
آزمونهاي همانباشتگی منتقل میشود .بر اين اساس،
( Harvey )1997معتقد است اين رهيافت ممكن است
موجب گمراهی پژوهشگر شود .از ديدگاه  ،Harveyدر
الگوهاي سري زمانی ساختاري ( )STSMنظیر ،UCM
ايستايی نقش مهمی را ايفا نمیکند ،بدين ترتیب اين
رهيافت هم انعطاف سري زمانی و هم تفسیر مستقیم
برازش را داراست .شكل عمومی اين الگو به صورت زير
بیان میشود (:)Harvey & Shephard, 1993

(p t  t  γ t  t  i yt i  X tβ  ε t )1

که در آن  t ،جزء روند γ ،جزء فصلی  ،جزء
چرخه i yt i ،جمالت خودتوضیح ε ،جزء خطاي

()3
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 t   t -1  

با افزودن جزء تصادفی به رابطه  ،3روند خطی
قطعی به روند تصادفی تبديل میشود که به شكل زير
بیان میشود:
t  t-1    t
()4
 
براي الگوسازي روند زمانی در رابطه  ،4از دو معادله

سطح و شیب استفاده شده که  tرابطه سطح نسبی،1

 رابطه شیب قطعی و   tجزء خطاي نرمال با

میانگین صفر و واريانس   2میباشند .حال اگر رابطه
شیب در معادله  4نیز به شكل تصادفی تصريح شود
الگوي جامع روند يا الگوي ساختاري پايه 2به دست
میآيد.
()5

t  t 1   t 1  t
 t   t 1  t

که   tشیب نسبی ،3و   tو   tجزء خطاي نرمال

با واريانس   2و β

با میانگین صفر ،واريانس   2و   2و بدون همبستگی

است (.)Harvey, 1989
ضرايب متغیرهاي مستقل
هر يك از اجزاء الگوي باال داراي تصريح مشخصی است
که در الگوسازي  UCMمورد توجه قرار میگیرد .به طور
کلی جزء روند در الگوهاي کالسیك اقتصادسنجی قطعی
است و به شكل زير بیان میشود:

متقابل هستند .در جدول  ،1حالتهاي گوناگون تصريح
اجزاء روند (شیب و سطح) و بخش نامنظم آمده است
(.)Harvey, 1989

سري زمانی قیمت پسته

()2

t  c   t

با توجه به  ، 0  cرابطه  2در شكل عمومی آن

مبتنی بر رابطه بازگشتی/عطفی براي   tبه صورت زير
تصريح میشود:

1. .Local level
2. Basic Structural model
3. Local slope
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جدول  -1معادالت سطح ،شیب و بخش نامنظم در الگوي اجزاء مشاهده نشده
الگو

)(UCM

ويژگی شیب

ويژگی سطح

-

بدون شیب

بدون سطح

بخش نامنظم
بدون بخش
نامنظم

p  t

بدون شیب

بدون سطح

با بخش نامنظم

بدون شیب

سطح قطعی

با بخش نامنظم

بدون روند و بخش نامنظم
()1
No trend or idiosyncratic component
بدون روند
()2
No trend
سطح ثابت قطعی
()3
Deterministic constant

بدون شیب

سطح نسبی

با بخش نامنظم

سطح نسبی
()4
Local level

بدون شیب

سطح نسبی

بدون بخش
نامنظم

گام تصادفی
()5
Random walk

شیب قطعی

سطح قطعی

با بخش نامنظم

روند قطعی
()6
Deterministic trend

شیب قطعی

سطح نسبی

با بخش نامنظم

سطح نسبی با روند قطعی
()7
Local level with deterministic trend

شیب قطعی

سطح نسبی

بدون بخش
نامنظم

گام تصادفی با جابجائی
()8
Random walk with drift

شیب تصادفی

سطح نسبی

با بخش نامنظم

روند خطی نسبی
()9
Local linear trend

شیب تصادفی

سطح قطعی

با بخش نامنظم

روند هموار
()10
Smooth trend

شیب تصادفی

سطح قطعی

بدون بخش
نامنظم

روند تصادفی
()11
Random trend

p    t


p  t   t
t  t 1  t
p  t
t  t 1  t
p  t   t
t  t 1  
 
p  t   t
t  t 1    t
 
p  t
t  t 1    t
 
p  t   t
 t   t 1   t 1   t
 t   t 1   t
p  t   t
 t   t 1   t 1
 t   t 1   t
p  t
 t   t 1   t 1
 t   t 1   t
مأخذ.)1989( Harvey :

بر اساس اطالعات جدول  ،1الگوهاي  2 ،1و  3براي
تبیین روند سريها ايستا استفاده میشود .الگوي 6
براي تبیین سريهاي روند ايستا 1مناسب است که يك
روند زمانی مرتبه اول معین 2را در بر میگیرد .الگوهاي
 7 ،5 ،4و  8براي بیان رفتار سريهاي زمانی با روند
تصادفی مرتبه اول مناسب است و الگوهاي  10 ،9و 11
نیز براي به تصوير درآوردن سريهاي زمانی با روند
تصادفی مرتبه دوم کاربرد دارد.
1. Trend stationary
2. First-order deterministic time-trend

نام الگو

اثرات فصلی نیز همانند جزء روند زمانی به شكل

قطعی يا تصادفی الگوسازي میشود .جزء فصلی γ
شامل چرخههاي  sدورهاي در طول يكسال است .ناديده
گرفتن توزيع اين جزء ،به معنی صفر بودن مجموع اثرات
s 1

فصلی است ،يعنی  .   t  j  0به بیان ديگر اثرات
j 0

فصلی به شكل قطعی تصريح میشود .با افزودن جزء

اخالل نرمال  ، tجزء فصلی  γداراي ماهیت تصادفی
شده و به شكل زير بیان میشود:
()6

 t 0

s 1

t j

0 
j
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که  tداراي توزيع نرمال با میانگین صفر و واريانس
  2است .همانطور که بیان شد ،در حالتی که
واريانس جزء اخالل صفر باشد ( ،)  2  0اثرات فصلی
به شكل قطعی تصريح میشود ( Harvey & Shephard,
.)1993
جزء چرخه نیز همانند ديگر اجزاء سري زمانی داراي
ماهیت تصادفی يا قطعی است .در حالت قطعی اين جزء
به شكل زير بیان میشود:

(   cos(t )   sin( t ) )7

جزء چرخه  تابعی تناوبی با طول دوره 2  / 
و نوسان  (2   2 )1 /2است .گزينه جايگزين براي
تعیین يك يا چند چرخه قطعی همانند رابطه  ،7تعیین
جزء چرخه با ماهیت تصادفی است .در اين حالت جزء

چرخه  ، تابعی از بسامد λ 1بر حسب راديان و جزء
تعديلکننده  2است .مقدار  کمتر از واحد و در بازه
     1تعريف میشود .براي بیان جزء چرخه به دو
معادله به شرح زير نیاز است ( Harvey & Shephard,
:)1993
()8
~
    cos     sin   
t

t 1

t 1

t

~t  t 1  sin   ~t 1  cos   ~t
~ داراي توزيع
اجزاي اخالل معادله چرخه   tو  t
نرمال با میانگین صفر و واريانس  2است .اين الگو به
طور کامل الگوي چرخهاي قیمت پسته را بیان می کند.
در شرايطی که   1باشد جزء چرخه ايستاست و
زمانی که   1باشد جزء چرخه ناايستا میشود.
همچنین چناچه   2 0باشد همانند آن چه براي
اثرات فصلی و روند بیان شد ،جزء چرخه داراي ماهیت
رفتاري قطعی میگردد.
با توجه به ماهیت دادههاي سريزمانی و تأثیرپذيري
آنها از گذشته ،به طور معمول جمالت خودتوضیح ،نقش
قابل توجهی در تبیین رفتار سريهاي زمانی دارند .در
1. Frequency
2. Damping
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الگوي اجزاي مشاهده نشده نیز جمالت خودتوضیح به
دو شكل قطعی و تصادفی الگوسازي میشوند .افزون بر
اجزاء ياد شده براي الگوهاي سريزمانی تكمتغیره ،گاهاً
متغیرهاي اثرگذار ديگري نیز وجود دارند که با ورد به
الگو بر قدرت توضیحدهندگی و دقت الگو میافزايند
( .)Fomby, 2008براين اساس در الگوي  UCMورود
نیز امكانپذير است.
متغیرهاي مستقل اثرگذار
به اعتقاد  ،)2008( Fombyيك رهيافت براي طراحی
الگوي اجزاي مشاهده نشده مناسب ،ساخت الگوي
ساختاري پايه روند زمانی میباشد که توسط Harvey
( )1989معرفی شده است .بر اساس اين رهيافت،
نخستین گام تصريح الگوي روند خطی نسبی 3با اجزاي
سطح و شیب تصادفی است .پس از تطبیق نوع روند با
 ،اثرات فصلی تصادفی به
سري زمانی مورد بررسی
الگوي ساختاري پايه افزوده میشود .در پايان جزء
چرخه تصادفی و ديگر اجزاء الگوسازي میشود .معیار
تعیین ماهیت اجزاء سري قیمت پسته در هريك از
مراحل ياد شده آزمون نسبت درستنمايی 4است .در اين
آزمون ،فرضیه تصادفی بودن اجزاء الگو در مقابل ثابت
بودن حداقل يكی از آنها (سطح ،شیب ،فصل و چرخه)
مورد ارزيابی قرار میگیرد.
در الگوهاي  UCMهمانند ديگر الگوهاي سريزمانی،
تامین شرايط نرمال بودن اجزاي اخالل ،عدم وجود
خودهمبستگی و ناهمسانی واريانس ضروري است .براي
تامین شرايط نرمال در اجزاي اخالل ،بايد مداخالت 5که
شامل دادههاي پرت و نقاط شكست است شناسايی
شود .شناخت اين مداخلهها ،اطالعات مفیدي در مورد
تغییرات ساختاري در يك زمان مشخص را فراهم
میکند .دادههاي پرت که در جزء نامنظم الگو به صورت
تكانه وارد میشود و تنها اثر گذرا بر روند دارد ،براي در
نظر گرفتن يك شوک موقت کاربرد دارد .اما اثر
مداخلههاي (شكست) شیب و سطح بر روند پايدار است
و تا پايان دوره تخمین آثار آنها تداوم میيابد
( .)Commandeur & Koopman, 2007اگر هیچ
3. Locally linear trend
4. Likelihood-Ratio test
5. Interventions
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شكستی وجود نداشته باشد ،روند قیمت پسته )(Pt

توسط رابطه  5نشان داده میشود .ولی زمانی که
شكست سطح وجود دارد ،رابطه  9جايگزين معادله
سطح رابطه  5میشود:
p t  t   t d t   t

t 1  t  t
()9
 t 1   t  t
در رابطه باال  d tمتغییر مجازي شكست سطح با
ارزش صفر براي همه زمانهاي قبل از تغییر سطح و
ارزش يك براي دوره بعد از تغییر سطح است t .
ضريب شكست ساختاري است که بر اساس روش
بازگشتی/عطفی برازش میشود t .نیز جزء خطاي
نرمال با میانگین صفر و واريانس   2میباشد
( .)Commandeur & Koopman, 2007به اين ترتیب
فرآيند تعیین نقاط شكست ساختاري بر اساس روش
بازگشتی انجام میشود.
با توجه به تغییر سطح قیمت پسته در دو مقطع
زمانی ،وجود «شكست ساختاري» در الگوي پژوهش
محتمل است .البته در صورت وجود تغییر ساختاري،
رويكرد معین منجر به تخمین اريب ضرايب میشود.
کاربرد الگوي فضا حالت 1بر اساس رهيافت بازگشتی
فیلتر کالمن برآورد تصادفی پارامترهاي  UCMرا
امكانپذير میسازد ( .)Harvey & Shephard, 1993از
مزاياي فیلترکالمن اين است که تخمینی از مسیر
تصادفی ضرايب را با استفاده از روش بازگشتی به جاي
معین در نظر گرفتن آنها ارائه میدهد .بنابراين ،در
شرايط وجود شكست ساختاري ،کاربست اين رهيافت
مسئله اريبی تخمین را میتواند حل کند ( Jalles,
 .)2009در تخمین بازگشتی ،مشاهده اولیه در نظرگرفته
شده و باتوجه به مشاهدات جديدي که به سیستم اضافه
می شود ،برآوردها به تدريج به روز میشوند .با در
دسترس قرارگرفتن مشاهدات جديد ،تخمین اجزاء
غیرقابل مشاهده با استفاده از فرآيند فیلترکردن انجام
میشود و میتوان گفت الگوريتم هموارسازي بهترين
تخمین را از حالت در هر نقطه از نمونه ارائه میکند
1. State space model

( .)Harvey & Shephard, 1993با توجه به آنچه بیان
شد ،الگوي تجربی اين مطالعه ،پیشبینی قیمت پسته
صادراتی ايران بر اساس اجزاي روند ،فصل و چرخه به
همراه معادالت شكست ساختاري براي روند است.

( p t   t  γ t   t   t d t  ε t )1 0
اين الگو با شناسايی ماهیت رفتاري قیمت پسته
صادراتی ايران (برحسب دالر) و الگوسازي اجزاي
تشكیلدهنده آن ،امكان پیشبینی آتی قیمت را فراهم
میکند.

نتايج و بحث
همانطور که پیشتر بیان شد ،در اين پژوهش
اساس تدوين  UCMمبتنی بر رهيافت جزء به کل
 Fombyاست .با وجود اين ،نتايج با فرآيند الگوسازي
کل به جزء نیز انطباق داده شده است .بر پايه رهيافت
فمباي در گام نخست ،الگوي ساختاري پايه (الگوي روند
خطی نسبی) برازش شد .براي تعیین وجود و ماهیت
اجزاي روند (شیب و سطح) در سري قیمت پسته از
آزمون  LRاستفاده گرديد .در اين آزمون فرضیه تصادفی
بودن اجزاء روند در مقابل ثابت بودن حداقل يكی از آنها
مورد ارزيابی قرار گرفت .عالوه بر جزء روند ،براي تعیین
وجود و ماهیت (تصادفی يا قطعی) اثرات فصلی و چرخه
نیز آزمون  LRبكار برده شد .از آنجا که وجود مداخالت
و نقاط شكست به اريب برآوردها میانجامد ،براي
اجتناب از آن ،نقاط شكست در الگوي  UCMبه صورت
درونزا تعیین و اثر آن الگوسازي شد .در جدول  ،1نتايج
تعیین نقاط شكست براي قیمت پسته ايران ارائه شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،سطح قیمتها در
سال  2004ششماهه دوم و سال  2008ششماهه دوم
دچار شكست شده است و آثار آن تا پايان دوره تداوم
داشته است.
جدول  -1نتايج تعیین نقاط شكست در الگوي UCM
زمان
شكست

نوع
شكست

سال
(2004)2
سال
(2008)2

شكست
سطح
شكست
سطح

ماخذ :يافتههاي پژوهش

ضريب

آماره t

1/74

4/10

1/94

4/58

سطح
معنیداري
0/01
0/01
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در جدول ( )2نتايج آزمونهاي تصريح و تعیین
الگوي آمده است .بر اساس نتايج آزمون نسبت
درستنمايی ،الگوي روند به شكل سطح ثابت قطعی
تائید میشود .پس از تعیین نوع روند ،اثرات فصلی شش
ماهه به الگو افزوده شد و مورد آزمون قرار گرفت .نتايج
آزمون  LRوجود اثرات فصلی تصادفی در الگوي
پیشبینی قیمت پسته را تأيید کرد .به همین ترتیب
جزء چرخه نیز وارد الگو شد و بر اساس آزمون نسبت
درستنمايی ،وجود جزء چرخه تصادفی در الگو مورد
تأيید قرار گرفت.
جدول  -2نتايج آزمونهاي تصريح الگوي UCM
آماره

نتیجه
آزمون

0

پذيرش
H0

1/42

پذيرش
H0

2/87

پذيرش
H0

3/55

پذيرش
H0

اثرات فصلی

تصادفی*

9/36

رد H0

وجود چرخه

تصادفی*

15/00

رد H0

 :H0فرضیه صفر

 :H1فرضیه مقابل

سطح تصادفی و
شیب قطعی*

سطح و شیب تصادفی

سطح

تصادفی*

سطح قطعی و
شیب قطعی*
سطح

قطعی*

فصلی

اثرات
قطعی
عدم وجود چرخه

سطح تصادفی و شیب
قطعی
سطح تصادفی و شیب
قطعی
سطح قطعی و شیب
قطعی

ماخذ :يافتههاي پژوهش

در جدول  ،3نتايج برازش الگوي  UCMبه همراه
آمارههاي تشخیصی ارائه شده است .همانطور که
مشاهده میشود در الگوي نهايی ،اجزاء چرخه ،روند،
فصل وارد شده است .بر اساس معیارهاي خوبی برازش،
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ضريب تعیین الگو  0/96میباشد که بیانگر تبیین
مناسب متغییر وابسته توسط اجزاي الگو است .همچنین
ضريب تعیین بر اساس تفاوت در میانگین فصلها نیز
 0/56میباشد.
با توجه به وجود چند جزء اخالل در الگو ،وجود
شرايط نرمال براي هر کدام از اين اجزاء ضروري است.
بررسی نرمال بودن اجزاء اخالل با بهرهگیري از آماره
بومن-شنتون 1انجام شد که داراي توزيع   df2 2است.
همانطور که مشاهده میشود ،همه اجزاء اخالل الگو از
توزيع نرمال پیروي میکنند .آماره ) H(18نیز بیانگر
آزمون ناهمسانی واريانس است که داراي توزيع
) F(18,18میباشد .نتیجه آزمون ،همسانی واريانس
اجزاي اخالل را نشان داد .براي بررسی خودهمبستگی
در اجزاي اخالل از آماره دوربین واتسن و  Qلیانگ
باکس2

استفاده شد .نتايج هر دو معیار عدم وجود

خودهمبستگی میان اجزاء اخالل را تأيید کرد.
بر اساس نتايج جدول  ،3طول دوره چرخه براي
قیمت پسته صادراتی ايران حدود  4سال و  9ماه است.
به بیان ديگر دورههاي تجاري براي قیمت پسته ايران
کمتر از  5سال است که در گروه چرخههاي کوتاهمدت
جاي میگیرد .بنابراين ،پیامدهاي تغییرات قیمت به طور
مستمر تولیدکنندگان ،بازرگانان و برنامهريزان اين حوزه
را تحت تأثیر قرار میدهد .البته از مقدار نوسانهاي
دورهاي در طول زمان کاسته شده است و به همین دلیل
پیشبینی میشود در آينده فعاالن اين حوزه با ريسك
قیمتی کمتري مواجه باشند.
1. Bowman-Shenton
2. Box-Ljung
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جدول  -3نتايج برآورد الگوي UCM
اجزاء

نام پارامتر

مقدار پارامتر

سطح معنیداري

چرخه

بسامد
تعديلکننده
طول دوره

0/66
0/60
4/76

0/01
0/01
-

روند

سطح قطعی
شكست (2004)2
شكست (2008)2

3/57
1/96
2/37

0/01
0/01
0/01

پارامترهاي فصل

شش ماهه اول
شش ماهه دوم

0/11
-0/11

0/07
0/07

0/00
0/00
0/003
0/11

0/07
0/01

آماره هاي خوبی برازش

آماره

مقدار آماره

نتیجه

R2

ضريب تعیین الگو

0/96

-

Rs2

ضريب تعیین بر اساس تفاوت در میانگین
فصلها

0/56

-

نرمال بودن اجزاي اخالل

نرمال بودن کل اجزاء اخالل
نرمال بودن اجزاء اخالل کمكی
نرمال بودن اجزاء اخالل کمكی

1/31
2/36
3/17

تأيید نرمال بودن
تأيید نرمال بودن
تأيید نرمال بودن

ناهمسانی واريانس

) H(18با توزيع ) F(18 ,18

0/65

عدم وجود ناهمسانی

واريانس سطح روند
واريانس جزء نامنظم
واريانس فصل
واريانس چرخه

خودهمبستگی

 QBox-Ljungبا توزيع

 62

6/9

عدم وجود خودهمبستگی

1/78

D-W

ماخذ :يافتههاي پژوهش

نتايج برازش اثرات فصلی نیز نشان داد که در شش
ماهه اول سال (میالدي) قیمت صادراتی پسته ايران
حدود  0/11دالر بیش از متوسط سطح قیمت است .با
توجه به تقاضاي بیشتر بازار در ژانويه و عید نوروز و
عرضه محصول پسته در نیمه دوم سال ،اين اختالف
قیمت مورد انتظار است .پارامترهاي روند نیز در سطح
يك درصد معنیدار شدهاند .شكست ساختاري قیمت
پسته در سال  ،2004سطح قیمت پسته را  1/96دالر
افزايش داد .در سال  2008نیز شكست ساختاري ،سطح
قیمت پسته را  2/37دالر ارتقاء داده است.
نتايج ارزيابی دقت الگوي  UCMبراي پیشبینی
قیمت پسته در جدول  4گزارش شده است .بر اساس
معیار درصد میانگین قدرمطلق خطاها ،خطاي پیشبینی
برون نمونهاي براي دورة شش ساله حدود  3/5درصد
است .به بیان ديگر ،دقت الگوي برازش شده بیش از 95

درصد است .بنابراين پیشبینی آتی قیمت پسته با
استفاده از الگوي مذکور از دقت مناسبی برخوردار است.
جدول  -4ارزيابی دقت الگوي  UCMبراي پیشبینی قیمت
پسته صادراتی ايران
الگو

درصد خطاي پیشبینی
درون نمونهاي

درصد خطاي
پیشبینی
برون نمونهاي

2/2

3/5

UCM

مأخذ :يافتههاي پژوهش

نمودار  2و جدول  5پیشبینی بلندمدت قیمت
پسته صادراتی ايران را نشان میدهد .بر اساس
نتايج پیشبینی ،قیمت پسته صادراتی ايران در سال
 2017افزايش خواهد يافت و به حداکثر مقدار خود
(حدود  8/5دالر در هر کیلوگرم) میرسد .پس اين دوره

سالمی و مافی :پیشبینی قیمت پسته صادراتی ايران ...

اوج ،قیمت پسته روند نزولی داشته و در نیمه دوم سال
 2019به قیمت  8/1دالر خواهد رسید .پس از اين دوره
نیز قیمت پسته دوباره افزايش خواهد يافت و در نیمه
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دوم سال  2022به حدود  8/9دالر به ازاء هر کیلوگرم
خواهد رسید.

جدول  -5نتايج پیشبینی قیمت بلندمدت پسته صادراتی ايران
زمان

قیمت پیشبینیشده (دالر)

درصد تغییر

زمان

قیمت پیشبینیشده (دالر)

درصد تغییر

(2017)1
(2017)2
(2018)1
(2018)2
(2019)1
(2019)2

8/53
8/49
8/40
8/29
8/26
8/10

0 /6
- 0 /5
- 1 /1
- 1 /2
- 0 /5
- 1 /9

(2020)1
(2020)2
(2021)1
(2021)2
(2022)1
(2022)2

8/18
8/42
8/73
8/77
8/83
8/90

1 /0
3
3 /7
0 /4
0 /7
0 /8

ماخذ :يافتههاي پژوهش

قيمت پيشبيني پسته

قيمت واقعي پسته
9
دالر  /كيلوگرم

8
7
6
5
4
3
2
1

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987

سال

0

نمودار  -2پیشبینی قیمت پسته صادراتی ايران براي سالهاي  2017تا 2022
نتيجهگيري و پيشنهادها

هدف اصلی اين مطالعه ،پیشبینی قیمت براي پسته
صادراتی ايران است .در گام نخست براي تعیین الگوي
مناسب ،از رهيافت  EDAاستفاده شد که بر اساس آن
رفتارهاي چرخهاي و فصلی براي قیمت پسته ايران تأيید
شد .همچنین در طول دوره بررسی ،دو تكانه در روند
قیمت پسته وجود داشت که اثرات آن در طول زمان،
پايدار بود .بنابراين ،الگويی براي پیشبینی قیمت پسته

شناسايی شد که عالوه بر در نظر گرفتن اثرات فصلی و
دورهاي ،توانمندي الگوسازي شكست ساختاري را داشته
باشد .بر اين اساس ،براي الگوسازي رفتار قیمت پسته
صادراتی ايران از الگوي اجزاي مشاهده نشده ()UCM
مبتنی بر رهيافت حالت-فضا استفاده شد .نتايج الگو،
وجود اثرات فصلی تصادفی و رفتار دورهاي کوتاهمدت را
همراه با دو شكست ساختاري در سطح قیمت پسته
براي سالهاي  2004و  2008تأيید کرد .در ادامه ،براي

1397 ،4  شماره،49-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره

2004 سطح قیمت پسته است؛ نظیر آنچه در سالهاي
 تحلیل علل شكست و، به همین دلیل. رخ داد2008 و
 بر اين.رفتار قیمت پس از وقوع آن حائز اهمیت است
اساس پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به اين موضوع
 در2022  از آنجا که قیمت پسته تا سال.پرداخته شود
اين الگو پیش بینی شده است تولیدکنندگان و
صادرکنندگان پسته ايران میبايست هزينه تولید خود را
به گونهاي کنترل نمايند تا روند افزايش هزينههاي تولید
 در غیر اين صورت،از روند افزايش قیمتها کمتر باشد
 البته.صاردات اين محصول با مشكل مواجه خواهد شد
سیاستگذاران نیز میتوانند با تغییر نرخ ارز اثر افزايش
هزينههاي تولید را منطبق با نرخ رشد قیمتهاي جهانی
.پسته نمايند تا امكان ادامه تولید فراهم گردد
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ارزيابی دقت الگو از پیشبینیهاي درون و بروننمونهاي
 پیشبینی آتی،استفاده شد و پس از تأيید دقت الگو
 نتايج پیشبینی. انجام شد2022 قیمت پسته تا سال
نشان میدهد روند افزايش قیمت پسته صادراتی ايران تا
 ادامه خواهد داشت و پس از آن در سال2017 سال
 پس از، اما. به کمترين مقدار خود خواهد رسید2019
2022  روند افزايش قیمت پسته ايران تا سال،اين دوره
 همچنین نتايج مطالعه نشان داد که.ادامه خواهد يافت
 شكستهاي،منبع اصلی نوسانهاي قیمت پسته
 با توجه به.ساختاري و چرخههاي تجاري بوده است
 میزان تغییرات آن و نتايج پیشبینی،طول دوره چرخه
 نوسانها دورهاي براي تولیدکنندگان و،قیمت
 اما آنچه از.صادرکنندگان پسته آزار دهنده نخواهد بود
 شكست ساختاري در،اهمیت بیشتري برخوردار است
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