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  چکيده

  
 و ايآس غرب قا،يآفر در تراكتور يموجود يبرا تقاضا بيني پيش و برآورد مطالعه اين اصلي هدف
 و نزيجنکـباکس ينيب شيپ افتيره دو از يبررس نيا در .است رانيا هدف بازار يکشورها مجموعه
 يالديم ١٩٦١‐ ٢٠٠٦ يها سال به مربوط مطالعه نيا يها داده .است شده استفاده يينما يساز هموار
 ٢٠١٢ سال در رانيا هدف بازار يکشورها در تراکتور يموجود يبرا تقاضا که دهد يم نشان جينتا .است
 هزار ٢٦ با برابر سال نيا در تراکتور هساالن ناخالص يتقاضا لذا و بوده دستگاه هزار ٥٣٣ حدود در

 يمناسب هدف بازار پژوهش، نيا در مطالعه مورد يکشورها ج،ينتا نيا اساس بر .بود خواهد دستگاه
 بازار توسعه و حفظ هدف با گردد يم شنهاديپ ،نيبنابرا .بود خواهند رانيا تراکتور صادرات يبرا

 انعقاد به توجه منظور نيبد و رديگ قرار کار دستور در الكا اين تنوع و توسعه ران،يا تراکتور صادرات
 .بود خواهد ضروري يداخل دکنندگانيتول بازار ثبات يراستا در يتجار يقراردادها

  
  .رانيا هدف، يبازارها تراكتور، يموجود تقاضا، بيني پيش :يكليد يهاواژه

  
  مقدمه

 از برآورد داشتن مستلزم ندهيآ يبرا يزير برنامه
 .است سريم ينيب شيپ با کار نيا و باشد يم يآت تيوضع
 و هيتجز د،يتول يزير برنامه انجام يبرا يديتول يها بنگاه
 ديجد يگذار هيسرما يبررس ها، پروژه ياقتصاد ليتحل

 تقاضا ينيب شيپ به ليقب نيا از يموارد و توسعه جهت
 توسعه با حاضر حال در .دارند اجياحت محصول يبرا

 يريگ چشم شرفتيپ تراکتور انواع ديتول در يگذار هيسرما
 در ايران تراكتورسازي يها شركت .است شده حاصل
 نيتام بر عالوه توليدات، در تنوع جاديا با رياخ يها سال
 يکشورها يبرخ به يرشد به رو صادرات داخل، ازين

 بازارهاي انيم نيا در .است داشته ييايآس و ييقايآفر
 ونزوئال، اوگاندا، كشورهاي رندهيبرگ در رانيا خارجي هدف

 عراق، تاجيكستان، تونس، يمن، سودان، كنيا، زيمبابوه،

   .است تانزانيا و فيليپين آذربايجان، ،لبنان ليبي، ،افغانستان
 ران،يا در تراکتور کننده ديتول يها شرکت انيم از
 نيبزرگتر و نياول عنوان به رانيا يتراکتورساز شرکت
 نيسنگ و سبک تراكتورهاي انواع رضهع و ديتول در شرکت
 راستاي در شركت اين ۱۳۸۳ سال در .است تياهم حائز
 كشور از CVG شركت مشاركت با خارجي بازارهاي توسعه
 ظرفيت با تراكتور توليد و مونتاژ خط اول فاز ونزوئال
 در .رساند برداري بهره به را ونزوئال كشور در دستگاه ۵۰۰۰
 مشاركت با كشور از خارج تاژمون خط دومين ۱۳۸۵ سال
 دستگاه ۲۵۰۰ ساالنه توليد ظرفيت با تاجيكستان كشور
 در شركت اين ۱۳۸۶ سال در .رسيد برداري بهره به

 NEC شركت مشاركت با خارجي بازارهاي توسعه راستاي
 در را اوگيران مشترك بازرگاني شركت اوگاندا، كشور از

 ۲۶ مبلغ ركتش سال اين در .نمود تاسيس اوگاندا كشور
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 صادر خود هدف بازار كشورهاي به تراكتور دالر ميليون
 دستگاه ۲۶۱۱۰ معادل شركت توليدات سطح که كرده

 رانيا در تراکتور ديتول مراکز گريد از .١است بوده تراكتور
 شركت زامياد، كارخانة اراك، دير جان كارخانه به توانيم

 شركت رد،هشتگ ورز ايران شركت اروميه، تراكتورسازي
 شركت كرمان، تراكتورسازي شركت جيرفت، تراكتورسازي
  .نمود اشاره سيرجان عمران شركت و دارونا تراكتورسازي
 گاهيجا شناخت مستلزم يجهان يبازارها در حضور

 بازار يتقاضا تيوضع از درست درک و کشور يفعل
 با تراکتور، صادرکننده نيبزرگتر عنوان به آلمان .باشد يم

 ،۲۰۰۶ سال در )امريكا( دالر ميليارد ۹/۲ معادل صادراتي
 با نيز ايران .است  داده اختصاص خود به را نخست رتبه

 دالر ميليون ۳۸ ارزش به تراكتور دستگاه ۱۲۱۵ صادرات
 ۵/۱۵ تجارت از يدرصد ۲۵/۰ سهم سال، نيا در

 نيا .است داده اختصاص خود به را صنعت اين ميلياردي
 ۲۵۹ سال نيا در رانيا تراکتور اتوارد که است يحال در

 دهد يم نشان که بوده دالر ونيليم ۸/۳ ارزش به دستگاه
 ،نيبنابرا .است محصول نيا در خالص صادرکننده رانيا

 روند و يساز نيماش صنعت در رانيا يها تيظرف به توجه
 زين و کشور داخل در تراکتور بازار اشباع آن، رشد به رو

 شناخت ضرورت بخش نيا در موجود اشتغال به توجه
 در داريپا تدوام و توسعه منظور به يخارج هدف يبازارها
   .دينما يم جابيا را تراکتور ديتول

 يها نهاده گروه در آالت نيماش ريسا همانند تراکتور
 ،يکل طورب  .شود يم يبند طبقه يکشاورز بخش يا هيسرما
 در ها، ادهنه ساير با مقايسه در آالت ماشين نهاده تمايز وجه
 .باشد يم آن فنآورانة محتواي با همراه بودن اي سرمايه نوع
 هاي ماشين اهميت سبب كه بارزي شاخصه عبارتي، به

 گردد مي توليدي هاي نهاده ساير به نسبت كشاورزي
 است معني بدان موضوع اين .هاست آن بودن بادوام ويژگي
 )زمين زا غير به البته( ها نهاده ساير خالف بر ماشين كه
 آن از بخشي فقط و شود نمي مصرف توليد دورة يك در

 .گردد مي خارج توليد چرخه از استهالك عنوان تحت
 ها نهاده اين زماني، دوره يك طي و كالن سطح در بنابراين

 رسد يم نظر به نيچن و كنند مي پيروي ٢تجمعي يژگيو از
 نيا يبرا تقاضا ،يتراکتورساز صنعت در ديتول توسعه با که

                                                                                         
  .۱۳۸۷سايت شركت تراكتورسازي ايران، . ١

2. Cumulative  

 نهيزم در را رونيب به نگاه مسئله نيا .ابدي کاهش نهاده
  .دينما يم يضرور تراکتور تجارت
 اشباع تيخاص از يا هيسرما يها نهاده که ييآنجا از
 شناخت و ديتول در ينوآور و تنوع لذا ؛برخوردارند بازار
 به و حيصح يزير برنامه به لين جهت موجود تيوضع
 حال در .است ريناپذ اجتناب بمناس يابيبازار آن دنبال
 در يکشورها در هيسرما يموجود انباشت مرحلة حاضر
 در .است گريکدي از متفاوت افتهي توسعه و توسعه حال
 بازار يکشورها در تراکتور يموجود انباشت روند يبررس
 اند، توسعه حال در يکشورها زمره در که رانيا هدف

 مرحله يبتداا در اًغالب کشورها نيا شود يم مشاهده
 يبرا يمطمئن بازار ثيح نيا از و دارند قرار انباشت
 که يحال در .شوند يم محسوب صادرکننده يکشورها
 ۷/۱۹ جهان در هکتار هزار در تراکتور تعداد متوسط
 يکشورها مجموعه در شاخص نيا متوسط است، دستگاه
 از تر نيپاي اريبس که است دستگاه ۵/۶ رانيا هدف بازار
 يکشورها غالب در شاخص نيا .است آن ينجها سطح
  ).۱ جدول( است آن يجهان متوسط از کمتر مطالعه مورد

 نيا كه يلمساي حاضر مطالعه ضرورت انيب با نيبنابرا
 رندهيبرگ در است آن به پاسخگويي درصدد پژوهش
 در رانيا هدف يبازارها در تراکتور يموجود تيوضع
 دانست ديبا لذا .تاس ييايآس و ييقايآفر يکشورها يبرخ
 در تراكتور تقاضاي كننده بازگو كه مدلي برازش امكان آيا
 انباشت تجمعي روند آيا و دارد؟ وجود باشد کشورها نيا

  است؟ آن تبين به قادر تنهايي به تراكتور ٣موجودي
 و يکشاورز ديتول نديفرآ در تراکتور نهاده تياهم
 براي اکتورتر يآت ينيبشيپ ضرورت آن، يفرابخش اشتغال

 تا کند مي مشخص را كشاورزي و صنعت بخش دو هر
 فروش و ديتول جهت مناسب يگذار استيس و يزير برنامه
 و برآورد مطالعه اين اصلي هدف بنابراين .رديپذ صورت آن

 يكاال عنوان به تراكتور يموجود يبرا تقاضا بيني پيش
 بازار يکشورها مجموعه و ايآس غرب قا،يآفر در ٤بادوام
 انباشت روند بررسي با منظور بدين .است رانيا هدف

 بازگوكننده كه الگو ترين مناسب تراكتور، موجودي تجمعي
 حاضر مطالعه گريد اهداف .گردد مي تعيين باشد، روند اين
   .باشد يم تراکتور يبرا ناخالص و خالص تقاضاي ينيب شيپ

                                                                                         
3. Cumulative Stock 
4. Durable input (goods) 
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  رانيا هدف بازار يکشورها مجموعه و ايآس غرب قا،يآفر در يراعز يها نيزم و تراکتور يموجود واردات، تيوضع ‐۱ جدول
 تراکتور واردات تراکتور موجودي زراعي هايزمين تراکتور تعداد
 ۲۰۰۶ سال در تعداد ۲۰۰۶ سال در تعداد هکتار هزار هکتار هزار در

 کشور

 افغانستان - ۷۱۱ ۷۹۱۰ ۰,۱
 *آذربايجان ۵۷۹ ۱۵۴۶۰ ۱۷۶۰ ۸,۸
 عراق - ۷۲۸۰۰ ۵۳۰۰ ۱۳,۷
 کنيا ۶۶۵ ۱۳۹۵۵ ۴۵۰۰ ۳,۱
 لبنان ۴۴۴ ۸۳۰۰ ۱۹۰ ۴۳,۷
 ليبي ۴۰۵ ۳۹۷۵۰ ۱۸۱۵ ۲۱,۹
 فيليپين ۳۹۲ ۶۳۰۰۰ ۵۶۵۰ ۱۱,۲
 سودان ۲۲۰۰۰ ۱۸۵۰۰ ۱۶۲۳۳ ۱,۱
 سوريه ۲۰۰۹ ۱۰۷۹۴۶ ۴۵۴۲ ۲۳,۸
 *تاجيکستان ۹۳ ۱۸۵۰۰ ۹۳۰ ۱۹,۹
 تانزانيا ۶۳۴ ۱۸۵۰۰ ۴۰۰۰ ۴,۶
 نستو ۱۸۷۱ ۳۹۱۰۰ ۲۸۶۴ ۱۳,۷
 اوگاندا ۳۲۶ ۴۷۰۰ ۵۰۶۰ ۰,۹
 ونزوئال ۹۶۴۵ ۴۹۰۰۰ ۲۵۹۵ ۱۸,۹
 يمن ۱۵۱۸۶ ۶۵۰۰ ۱۵۴۵ ۴,۲
 زيمباوه ۷۳۵ ۲۴۰۰۰ ۳۲۲۰ ۷,۵
 آسيا غرب ۳۴۱۵۸ ۱۳۴۲۱۰۱ - -
 آفريقا ۷۳۶۳۴ ۵۸۳۳۸۰ - -
 ايران هدف بازار کشورهاي مجموعه ۵۴۹۸۴ ۴۶۶۷۶۲ ۶۸۱۱۴ ۶,۸

  .است نگرديده منظور محاسبات در کشورها اين تراکتور، جوديمو سري نبودن کامل دليل به *       
  FAO 2008 :ماخذ

  
 شكل S منحني يك بادوام، كاالهاي بازار در

 داراي منحني اين دارد، وجود زمان طول در )١لجستيك(
 به آخر در و تند شيب با رشدي سپس تدريجي، شروع يك

 بازار اشباع مشخصات از كه است افقي مجانب صورت
 وابسته تراكتور خريد كه است اين مؤيد مطلب اين .تاس
 منحني در زماني ساالنه، خريد .است تراكتور انباشت به

 در كه است حد باالترين در موجودي انباشت لجستيك
 در افقي مجانب در و دارد قرار تند شيب با رشد مرحله
 سريع، رشد مرحله در .است كمترين انتهايي، قسمت
 در حاليكه در دارد وجود خالص گذاري هسرماي براي تقاضا
 از تراكتورهاي يجايگزين براي فقط تقاضا پاياني، قسمت
   (Amadei, 1965).است خارج رده

 يبرا تقاضا يبررس نهيزم در يمحدود مطالعات
 مطالعه به توان يم که است شده انجام ايدن در تراکتور

(1999) Pawlak، دچن و کي يها ونيرگرس از استفاده با 
 در يکشاورز يتراکتورها يبرا تقاضا برآورد جهت رهيمتغ

 يبرا تقاضا که دهند يم نشان جينتا .نمود اشاره لهستان
 .دارد يبستگ يکشاورز از حاصل درآمد به تراکتور

                                                                                         
1. Logistic 

Morales et al. (1998)، را تراکتور يبرا يبازار يتقاضا 
 در تراکتور ماهانه ديخر مطالعه نيا در .نمود نييتع

 ليتحل آل دهيا بايتقر يتقاضا ستميس از استفاده با کيمکز
  Akdemir & Unakitanيبررس در نيهمچن .شود يم

 انباشته هم توضيحي خود الگوي از تركيه در ،(2007)
 بيني پيش براي متغيره تك (ARIMA) ٢متحرك ميانگين
 اياالت دركشورهاي .است شده استفاده تراكتور تقاضاي
 الگوي از استفاده با نيز فرانسه و ياايتال امريكا، متحده

ARIMA براي تقاضا چندمتغيره، و متغيره تك 
 است شده بيني پيش و برآورد كشاورزي تراكتورهاي

(Biondi et al., 1998).   
  

  هاروش و مواد
 ينيب شيپ يها روش ،يکشاورز اقتصاد اتيادب در
 و کيپارامتر ينيب شيپ يها روش شامل يزمان يها يسر
 و باكس الگوهاي يا ARMAالگوهاي .است کيامترناپار

 و (AR) توضيحي خود متغيرهاي از تلفيقي ٣جنكينز
                                                                                         
2.  Autoregressive Integrated Moving Average  
3. Box and Jenkins 
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 خالصه طور به که باشند مي (MA) متحرك ميانگين
 نظر مورد زماني سري براي را آن عمومي شكل توان مي

  :داد نشان زير صورت به تراكتور موجودي انباشت
۱(    )(Lθ)Z(Lφ t

q
qti

p
p ε=

 
  
Lφ)(اي، وقفه عملگر L آن در كه p

p و)(Lθ q
q 

 q و p درجات از ترتيب به L از اي جمله چند هاي عبارت
 و توضيح خود جمالت درجات ترتيب به q و p .است

 تعداد از آزمايشي صيتشخ .باشند مي متحرك ميانگين
 با (q) متحرك ميانگين و (p) توضيحي خود متغير درجات
 و نمونه همبستگي خود توابع نمودارهاي از استفاده

 ييها الگوي سپس رد،يگيم صورت جزئي، خودهمبستگي
 قيطر از و شده برازش q و p تر پايين و باالتر درجات از

 نوفه رفتار فرآيند ١پيرس و باكس تشخيصي كنترل  آزمون
 توسط رانجامس .گردديم يبررس اخالل اجزاي ٢سفيد
 مناسب الگوي ،(SBC) ٣نيزيب شوارز الگو انتخاب معيار
 تراكتور موجودي انباشت سري چنانچه .شوديم انتخاب
 را آن معمولي گيري تفاضل طريق از بايستي نباشد، ايستا
 مرتبه d از بعد زماني سري يك اگر بنابراين .نمود ايستا
 اصلي، يزمان سري صورت اين در شود ايستا گيري تفاضل

 متحرك ميانگين انباشته هم توضيحي خود الگوي اصطالحاً
ARIMA (p, d, q) شود مي ناميده (Godjarati, 1995). 

 هستند هايي روش غيرپارامتريك بيني پيش هاي روش
 آتي مقادير بيني پيش براي اقتصادسنجي ابزارهاي از كه

 و معروفترين از .كنند نمي استفاده اقتصادي متغيرهاي
 روش دو غيرپارامتريك، بيني پيش هاي روش ترين ربرديكا

 .است ٥نمايي هموارسازي روش و ٤متحرك ميانگين
 شبکه يها مدل و يبيترک ينيب شيپ يها روش نيهمچن
 يها يسر ينيب شيپ يها افتيره گريد از يمصنوع يعصب
  .باشند يم يزمان

 بر مبتني آينده بيني پيش متحرك ميانگين روش در
 .است زماني سري يك ها داده آخرين از عداديت ميانگين
 )۲( رابطه صورت به توان مي را متحرك ميانگين روش
  .(Richardson, 2005) داد نشان

                                                                                         
1. Box and Pierce  
2. White noise 
3. Schwarz Bayesian Criterion 
4. Moving Average 
5. Exponential smoothing method    

n

Z
h)f(t

t

1nti
i∑

+−==+
۲( 

  
 و t دوره در Z متغير واقعي مقادير tZ آن در كه

h)f(t  متغير جلو به دوره h رايب شده بيني پيش مقدار +
  .است t زمان در شده بيني پيش مقدار F(t) و فوق

 كه شود مي فرض ٦يگانه نمايي هموارسازي روش در
 بدون و فصلي غير زماني سري يك tZ متغير زماني سري
 تكي نمايي هموارسازي صورت آن در است، خطي روند
 گردد مي حاصل زير معادله طريق از متغير اين براي

(Richardson, 2005):  
1α              α)S1(z αS 1t1tt <<−+= −− ο ۳(

  
 مشاهدات tz شده، هموار مشاهدات tS آن در كه
n),  , 2 , 1(tزمان t واقعي، Κ= وα ثابتي وزن ميزان 
 α معادله اين در .دشو مي داده مشاهدات به كه است
 خطاهاي مربعات ميانگين ميزان كه شود مي تعيين طوري
 ,Natrella) برسد خود حد كمترين به (MSE) ٧بيني پيش

 جهت زماني تكي نمايي هموارسازي روش .(2006
 متغير كه شود مي استفاده متغير آتي مقادير بيني پيش
 ,Richardson)باشد دارا را ايستايي شرايط نظر مورد

 زماني سري عملي كارهاي در چنانچه بنابراين .(2005
 يا كاهشي ثابت نرخ يك با خطي روند يك داراي نظر مورد

 جهت يگانه نمايي هموارسازي مدل ديگر باشد، افزايشي
  .بود نخواهد مناسب آن آتي مقادير بيني پيش
 بر عالوه ٨دوگانه نمايي هموارسازي روش در
 نيز سري خطي روند مولفه ،٩ها داده سطح سازيهموار

 گردد مي بيان زير صورت به که شود مي هموارسازي
(Richardson, 2005):  

1α     )Tα)(S1(z αS 1t1ttt <<+−+= −− ο  ۴(  
1β     β)T1()S(S βT 1-t1-ttt <<−+−= ο  ۵(  

  
 مولفه tT هموارسازي، پارامترهاي β و α  آن در كه
 .دارند را خود قبلي تعاريف همان پارامترها ساير و روند

                                                                                         
6. Sigel exponential smoothing method 
7. Mean Square Error (MSE)  
8. Double exponential smoothing method  
9. Level of Data 
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 طوري يگانه هموارسازي روش همانند β و α پارامترهاي
 از پس .شود حداقل (MSE) ميزان كه گردد مي تعيين
 ديرمقا ميزان شده، ياد معادالت پارامترهاي برآورد
 )۶( معادله طريق از آن ١جلوي به گام k براي tzمتغير
  .گردد مي بيني پيش

nnkn KTSF +=+  ۶(  
  
knFآن در كه  مقادير جلوي به گام امين k بيني پيش +
  .است tz متغير آتي

 نتايج از استفاده با بيني پيش تركيبي هاي روش در
 بيني پيش مختلف، هاي روش در جداگانه هاي بيني پيش

 بيني پيش يها روش از يکي .پذيرد مي صورت تركيبي
 با ARMIA و هموارسازي هاي روش تركيب تركيبي،
 كه هموارسازي هاي الگوي روش اين در .است يكديگر
 جنكينز باكس روش وسيله به ندارند آماري بندي مدل
 هاي خروجي واقع در .كند مي پيدا آماري بندي مدل
 ARIMA مدل وارد نمايي هموارسازي مختلف هاي روش
  .شود مي انتخاب و پردازش مدل بهترين و شده

 مناسب روش انتخاب و ينيب شيپ قدرت يبررس جهت
 يگوناگون يارهايمع از بيني پيش دقت تعيين اريمع

 ميانگين دوم ريشه يها روش انيم نيا از .شود يم استفاده
 ٣خطاها مطلق قدر ميانگين ،(RMSE) ٢خطاهاي مربعات

(MAE) ٤خطاها مطلق قدر درصد ميانگين و (MPAE)  
  :(Holden et al., 1990) دارند يتر گسترده کاربرد
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 حداقل داراي كه بيني شپي الگوي هر اساس نيا بر
 انتخاب برتر الگوي عنوان به باشد، مذکور ارهايمع مقدار
 يك كه است ٥تايل U آماره گر،يد يمعيارها از .شود مي
  .باشد مي RMSE اساس بر گيري اندازه معيار

                                                                                         
1. K steps a head forecasting 
2. Root of Mean Square Error (RMSE) 
3. Mean Absolute Error (MAE) 
4. Mean Percent Absolute Error (MPAE) 
5. Theil U Statistic 

 بر (MGN) ٦نيوبلد گرنجرـ ـ مرگان آزمون معيار،
 هك است مزيت اين داراي پيشين، معيارهاي ساير خالف
 نيز را مختلف هاي روش تفاوت بودن دار معني تواند مي

 خطاي ابتدا روش اين در .(Tkacz, 2001)كند بررسي
 داده نشان t, 2e  و t, 1e  با كه مختلف روش دو بيني پيش
 تفاوت و st)( مجموع سپس .گردد مي محاسبه شود، مي
)(dt روابط اساس بر بيني پيش خطاي )۱۱( و )۱۰( 

  .گردد مي محاسبه
 t,  t, t ees 21 +=

 
۱۰( 

 t,  t, t eed 21 −=
 

۱۱(  
  

 مختلف، روش دو خطاي مجذور ميانگين برابري آزمون
 با توان مي را اول روش خطاي روش بودن كمتر مقابل در

 بر آماره اين .داد قرار بررسي مورد MGN آماره از استفاده
 ,Diebold & Mariano)گردد مي محاسبه )۱۲(رابطه اساس

1995):  

1T
ρ̂-1

ρ̂MGN
sd

sd

−

=  ۱۲( 

  
 T و td و ts بين همبستگي ضريب sdρ̂ آن در كه
 Tt) - 1( توزيع از هآمار اين .است ينيب شيپ يها سال تعداد
 RMSE، MAE اريمع سه از يبررس نيا در .كند مي پيروي

 منظور به MGN اريمع از و الگوها يتمام يبرا MPAE و
 شده استفاده يبيترک و يتک ينيب شيپ يها روش سهيمقا
  .است
 يزمان دورة به مربوط يها داده از مطالعه نيا در
 يرهايمتغ .است شده استفاده يالديم ۱۹۶۱‐ ۲۰۰۶
 مأخذ و دستگاه تعداد حسب بر تراکتور يها يسر مطالعه

   .باشد يم )FAO( يجهان بار و خوار سازمان آن
  

  بحث و  نتايج
 مرتبه ٧افتهي ميتعم فولر يکيد آزمون از استفاده با ابتدا

   نيا بر د،يگرد يبررس نظر مورد يها يسر ييستايا
 يسر جزء به تراکتور يودموج يها يسر يتمام اساس
 .بودند اول مرتبه از ستايا يهمگ ا،يآس غرب به مربوط
   مرتبه  دو  از  پس  زين  ايآس  غرب تراکتور يموجود يسر

                                                                                         
6. Morgan-Granger-Newbold (MGN) 
7. Augmented Dickey–Fuller (ADF) 
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 يالگوها از استفاده با سپس .شد ستايا يريگ تفاضل
 يها روش و جنكينز و باكس يالگوساز روش در منتخب
 يها يسر يا داده درون ينيب شيپ يينما يهموارساز
 يارهايمع براساس تينها در و شد انجام تراکتور يموجود

RMSE، MAE و MPAE ينيب شيپ جهت دهيبرگز روش 
 که شود يم مشاهده )۲( جدول به توجه با .ديگرد انتخاب

 يها يسر ينيب شيپ جهت نزيجنک و باکس افتيره
 مجموعه و قايآفر ا،يآس غرب در تراکتور يموجود انباشت
 برخوردار يکمتر يخطا از رانيا هدف ازارب يکشورها
 دورة کي در )۱ رابطة( ARIMA يالگوها اساس بر .است
 قايآفر و ايآس غرب يها يسر يبرا MPAE اريمع ساله پنج
 يکشورها يبرا ساله ۶ دورة کي در و درصد ۸۷/۰ و ۷۹/۲
 .آمد بدست درصد ۹۸/۲ با برابر اريمع نيا رانيا هدف بازار
 در مذکور يسر ينيب شيپ که تاس يحال در نيا

 با ساله ۵ دورة کي در ايکن و سودان ه،يسور يکشورها
 ينيب شيپ يخطا يدارا دوگانه يينما يهموارساز روش

 بيترت نيبد و بوده ARIMA يالگوها به نسبت يکوچکتر
  .شد دهيبرگز نهيبه روش عنوان به روش نيا

 يتک يها ينيب شيپ يها روش يريکارگب از پس
 که تركيبي بيني پيش روش ک،يناپارامتر و کيرپارامت
 است يكديگر با ARMIA و هموارسازي هاي روش تركيب
 هاي خروجي افتيره اين در .گرفت قرار استفاده مورد
 ARIMA مدل وارد نمايي هموارسازي مختلف هاي روش
 جدول جينتا .شد انتخاب و پردازش مدل بهترين و گشته

 است يتک و يبيترک ياه روش نيب يا سهيمقا که )۳(
 بازار و قايآفر ا،يآس غرب يها يسر در که دهد يم نشان
 روش عنوان به ARIMA يالگوها ابتدا از که رانيا هدف
 روش از استفاده اند، شده انتخاب ينيب شيپ دهيبرگز

 شده ينيب شيپ يخطا شيافزا موجب يبيترک ينيب شيپ
  .است
 خطا شيافزا وبلدين ـ گرنجر ـ  مرگان آزمون اساس بر
 بوده معنادار درصد ۱ سطح در قايآفر يسر ينيب شيپ در

  دقت از يتک ينيب شيپ روش از استفاده گريد انيب به .است
 غرب يها يسر مورد در .است برخوردار يباالتر ينيب شيپ
 ست،ين دار يمعن خطا شيافزا نيا رانيا هدف بازار و ايآس

 MPAE اريمع هب توجه با يآت ينيب شيپ يبرا نيبنابرا
 .است ينيب شيپ روش نيتر مناسب يتک ARIMA يالگوها
 يبيترک ينيب شيپ روش از استفاده زين هيسور  يسر در

 که است شده ينيب شيپ يخطا دار يمعن شيافزا باعث
 دقت از ييتنها به يينما يهموارساز روش دهد يم نشان

  .است برخوردار يشتريب
 يها يسر ينيب شيپ نه،يبه روش انتخاب از پس
 سال تا ايآس غرب و قايآفر يبرا تراکتور يموجود انباشت
 سال تا رانيا هدف بازار يکشورها مجموعه يبرا و ۲۰۱۱
 يط دهد يم نشان )۴( جدول جينتا .رفتيپذ صورت ۲۰۱۲

 بازار يکشورها در تراکتور يموجود ساله شش دوره کي
 به ۲۰۰۶ سال در دستگاه هزار ۴۶۷ حدود از رانيا هدف
 دهنده نشان که رسد يم ۲۰۱۲ سال در دستگاه هزار ۵۳۳
 رشد متوسط .است دوره نيا يط آن يدرصد ۱۴ رشد
 .بود خواهد درصد ۲/۲ برابر زين دوره نيا يط ساالنه
 زين رانيا هدف بازار يکشورها يبرا تراکتور خالص يتقاضا
 دستگاه هزار ۱۱ ساالنه متوسط طور به دهد يم نشان
 نيا در يکشاورز بخش ازين مورد د،يجد تراکتور

 فرسوده يتراکتورها ينيگزيجا شامل البته که کشورهاست
  .گردد ينم

  
  

  هاي روش از استفاده با تراکتور موجودي بيني پيش جهت مطلوب روش ‐۲ جدول
 ۲۰۰۷‐۱۲ دوره طي ناپارامتريک و پارامتريک

  برگزيده روش  تراکتور موجودي سري  بيني پيش دقت تعيين معيار
RMSE MAE  (%)MPAE  

  ARIMA (2, 2, 1)  ۴۸۰۲۱  ۳۶۹۸۵  ۷۹/۲  آسيا غرب
  ARIMA (2, 1, 2)  ۵۳۹۷  ۵۰۲۲  ۸۷/۰  آفريقا
  ۹۹/۰  ۱۱۲۰  ۱۵۸۴  دوگانه نمايي هموارسازي  سوريه
  ۷۳/۴  ۳۷۰  ۶۰۶  دوگانه نمايي هموارسازي  سودان
  ۰۷/۱  ۲۹۶  ۵۱۳  دوگانه نمايي هموارسازي  کنيا

  ARIMA (3, 1, 3)  ۱۵۶۲۲  ۱۳۶۱۵  ۹۸/۲  ايران دفه بازار کشورهاي مجموعه
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   خطاي برابري آزمون از استفاده با تکي و ترکيبي بيني پيش  روش مقايسه ‐۳جدول
  ۲۰۰۷‐۱۲ دوره طي نيوبلد ـ گرنجر ـ مرگان بيني پيش

  MGN  ترکيبي روش در   MPAE(%)  تراکتور موجودي سري
  ‐۱۴/۱  ۴۱/۳  آسيا غرب
  ۱۲/۶***  ۹۵/۲  آفريقا
  ۰۰/۴**  ۰۳/۳  سوريه
  ۰۵/۱  ۸۳/۷  سودان
  ‐۱۴/۱  ۵۲/۰  کنيا

  ‐۴۳/۰  ۰۲/۳  ايران هدف بازار کشورهاي مجموعه
  .است درصد ۵ و ۱ سطح در معناداري ترتيب به ** و ***      

  
  ۲۰۰۷‐ ۱۲ دوره طي تراکتور خالص تقاضاي و موجودي بيني پيش از آمده دست به نتايج ‐۴ جدول

  گاهدست :واحد           

 سال خالص تقاضاي بيني پيش تراکتور موجودي تقاضا بيني پيش
 آفريقا آسيا غربايران هدف بازار آفريقا آسيا غرب ايران هدف بازار

۲۰۰۷ ۴۸۵۱۹۹ ۱۳۵۶۱۹۰ ۵۸۷۲۴۸ ۱۸۴۳۷ ۱۴۰۸۹ ۳۸۶۸ 
۲۰۰۸ ۴۹۴۰۵۲ ۱۳۷۲۲۹۰ ۵۹۱۱۸۷ ۸۸۵۳ ۱۶۱۰۰ ۳۹۳۹ 
۲۰۰۹ ۴۹۸۶۸۳ ۱۳۹۲۷۹۰ ۵۹۵۱۷۹ ۴۶۳۱ ۲۰۵۰۰ ۳۹۹۲ 
۲۰۱۰  ۵۱۸۳۸۱  ۱۴۱۲۷۴۰  ۵۹۹۲۲۳  ۱۹۶۹۸ ۱۹۹۵۰ ۴۰۴۴ 
۲۰۱۱  ۵۲۷۸۸۸ ۱۴۳۶۲۹۰ ۶۰۳۳۲۳ ۹۵۰۷ ۲۳۵۵۰ ۴۱۰۰ 
۲۰۱۲  ۵۳۲۹۰۵ ‐ ‐ ۵۰۱۷ ‐ ‐ 
 ۳۹۸۹ ۱۸۸۳۸ ۱۱۰۲۴ ۵۰۹۵۱۸ ۱۳۹۴۰۶۰ ۵۹۵۲۳۲  متوسط

  
 دوره کي يط دهد يم نشان ايآس غرب ينيب شيپ جينتا

 اهدخو درصد ۷ معادل يرشد تراکتور يموجود ساله، ۵
 ونيليم ۳۴۲/۱ از تراکتور يموجود که يطور به داشت
 دستگاه ونيليم ۴۳۶/۱ حدود به ۲۰۰۶ سال در دستگاه

 ساالنه رشد متوسط .افتي خواهد شيافزا ۲۰۱۱ سال در
 .بود خواهد درصد ۴/۱ منطقه نيا در تراکتور يموجود

 نشان زين ايآس غرب در تراکتور خالص يتقاضا ينيب شيپ
 طور به ديجد يتراکتورها يبرا خالص ياضاتق که دهد يم

 شامل که بود خواهد سال در دستگاه هزار ۱۹ متوسط
  .باشدينم استهالک ينيگزيجا

 در ييقايآفر يکشورها اکثر FAO يها داده اساس بر
 که دارند قرار تراکتور يموجود انباشت ييابتدا مرحله

 .باشد هقار نيا در يافتگين توسعه و فقر از يمعلول تواند يم
 که قايآفر قاره تراکتور يموجود دهد يم نشان ينيب شيپ
 سال در است، دستگاه هزار ۵۸۳ حدود ۲۰۰۶ سال در

 رشد .ديرس خواهد دستگاه هزار ۶۰۳ حدود به ۲۰۱۱
 ها سال نيا يط زين قايآفر در تراکتور يموجود انباشت
 آن انگريب رشد نيا .است درصد کي از کوچکتر همواره
 تدريجي شروع مرحله در قاره نيا يورهاکش که است

 .دارند قرار يموجود انباشت کيلجست منحني
 زانيم برآورد مستلزم تراکتور ناخالص يتقاضا نييتع

 نييتع جهت مطالعه نيا در .است تراکتور ساالنه استهالک
 استهالک يويسنار دو از ساالنه ناخالص يتقاضا زانيم

 است شده فرض ويسنار نينخست در .است شده استفاده
 ديمف عمر معادل درصد ۴ تراکتور ساالنه استهالک نرخ که
 درصد ۸ استهالک نرخ دوم يويسنار در است، سال ۲۵
 انجام مطالعات اساس بر نخست يويسنار .است شده فرض
 فيتعر ديمف عمر يمبنا بر دوم يويسنار و رانيا در شده
 شده بانتخا تراکتور يبرا رانيا يکشاورز وزارت در شده
 Shabani, 2008; The Centre of Iran’s)است

Mechanization Dev.). بخش که جا آن از نيهمچن 
 از قايآفر قاره و رانيا هدف بازار يکشورها در تقاضا عمده
 از يمختلف يوهايسنار لذا شود، يم نيتأم واردات قيطر
 داده قيتطب مناطق نيا در واردات روند با استهالک نرخ
 شده محاسبه ناخالص تقاضا رانيم زين اساس نيا بر .شد
 در واردات روند با منطبق درصد، ۴ استهالک نرخ با

 با منطبق درصد، ۸ نرخ با و رانيا هدف بازار يکشورها
   .باشد يم قايآفر قاره در واردات تيوضع

 يبرا تراکتور ناخالص يتقاضا تعداد )۵( جدول
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 و استهالک زانيم مجموع از که رانيا هدف بازار يکشورها
 بر .دهد يم نشان را است آمده بدست آن خالص يتقاضا
 دوره يط استهالک زانيم متوسط اول، يويسنار اساس

 متوسط ،نيبنابرا و بوده دستگاه هزار ۲۰ حدود ينيب شيپ
 دستگاه هزار ۳۱ دوره نيا يط تراکتور ناخالص يتقاضا
  يهاسال يط کشورها نيا واردات متوسط .بود خواهد

 يويسنار ،نيبنابرا است، دستگاه هزار ۳۱ معادل ۲۰۰۱‐۶
 موجود تيوضع با رانيا هدف بازار يکشورها در اول

  .دارد مطابقت
 قاره در تراکتور ناخالص يتقاضا تعداد زين )۶( جدول

 يط قايآفر قاره در واردات متوسط .دهد يم نشان را قايآفر
 ،نيبرابنا است، دستگاه هزار ۴۷ معادل ۲۰۰۱‐۶ يهاسال
 ن،يبنابرا .است حيصح قايآفر يبرا دوم يويسنار جينتا

 حدود در ينيب شيپ دوره يط استهالک زانيم متوسط
 تراکتور ناخالص يتقاضا متوسط و بوده دستگاه هزار ۶/۴۷
  .بود خواهد دستگاه هزار ۶/۵۱ دوره نيا يط

  

  
   مجموعه در تراکتور ناخالص تفاضاي بيني پيش ‐۵ جدول

  ۲۰۰۷‐۱۲ دوره طي ايران هدف ازارب کشورهاي
  دستگاه :واحد                                                                                          

 استهالک ميزان تراکتور ناخالص تقاضاي تعداد
دوم سناريو اول سناريو دوم سناريو  سال اول سناريو

۵۷۲۵۳ ۳۷۸۴۵ ۳۸۸۱۶ ۱۹۴۰۸ ۲۰۰۷ 
۴۸۳۷۷ ۲۸۶۱۵ ۳۹۵۲۴ ۱۹۷۶۲ ۲۰۰۸ 
۴۴۵۲۶ ۲۴۵۷۸ ۳۹۸۹۵ ۱۹۹۴۷ ۲۰۰۹ 
۶۱۱۶۸ ۴۰۴۳۳ ۴۱۴۷۰ ۲۰۷۳۵ ۲۰۱۰ 
۵۱۷۳۸ ۳۰۶۲۳ ۴۲۲۳۱ ۲۱۱۱۶ ۲۰۱۱ 
۴۷۶۴۹ ۲۶۳۳۳ ۴۲۶۳۲ ۲۱۳۱۶ ۲۰۱۲ 
 متوسط ۲۰۳۸۱ ۴۰۷۶۱ ۳۱۴۰۵ ۵۱۷۸۵

  
  ۲۰۰۷‐۱۱ دوره طي  آفريقا در تراکتور ناخالص تفاضاي بيني پيش ‐ ۶ جدول

 دستگاه :واحد                                                                                          
 استهالک ميزان تراکتور ناخالص تقاضاي تعداد

 اول سناريو دوم سناريو اول سناريو دوم سناريو
 سال

۵۰۸۴۸ ۲۷۳۵۸ ۴۶۹۸۰ ۲۳۴۹۰  ۲۰۰۷ 
۵۱۲۳۴ ۲۷۵۸۶ ۴۷۲۹۵ ۲۳۶۴۷ ۲۰۰۸ 
۵۱۶۰۶ ۲۷۷۹۹ ۴۷۶۱۴ ۲۳۸۰۷ ۲۰۰۹ 
۵۱۹۸۲ ۲۸۰۱۳ ۴۷۹۳۸ ۲۳۹۶۹ ۲۰۱۰ 
۵۲۳۶۶ ۲۸۲۳۳ ۴۸۲۶۶ ۲۴۱۳۳ ۲۰۱۱ 
 متوسط ۲۳۸۰۹ ۴۷۶۱۹ ۲۷۷۹۸ ۵۱۶۰۷

  
  ۲۰۰۷‐۱۱ دوره طي آسيا غرب در تراکتور ناخالص تفاضاي بيني پيش ‐۷ جدول

  دستگاه :واحد                                                                                                               
تراکتور ناخالص تقاضاي تعداد  استهالک ميزان

 اول سناريو دوم سناريو اول سناريو دوم سناريو
 سال

۱۲۲۵۸۴ ۶۸۳۳۷ ۱۰۸۴۹۵ ۵۴۲۴۸ ۲۰۰۷ 
۱۲۵۸۸۳ ۷۰۹۹۲ ۱۰۹۷۸۳ ۵۴۸۹۲ ۲۰۰۸ 
۱۳۱۹۲۳ ۷۶۲۱۲ ۱۱۱۴۲۳ ۵۵۷۱۲ ۲۰۰۹ 
۱۳۲۹۶۹ ۷۶۴۶۰ ۱۱۳۰۱۹ ۵۶۵۱۰ ۲۰۱۰ 
۱۳۸۴۵۳ ۸۱۰۰۲ ۱۱۴۹۰۳ ۵۷۴۵۲ ۲۰۱۱ 
 متوسط ۵۵۷۶۳ ۱۱۱۵۲۵ ۷۴۶۰۱ ۱۳۰۳۶۲
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 يط استهالک زانيم متوسط ،)۷( جدول به توجه با
 حدود اول يويسنار تحت ايآس غرب يبرا ينيب شيپ دوره
 يتقاضا تعداد متوسط لذا .است دستگاه هزار ۸/۵۵

 دستگاه هزار ۶/۷۴ دوره نيا يط تراکتور ساالنه ناخالص
 زانيم متوسط دوم، وييسنار اساس بر .بود خواهد

 دستگاه هزار ۱۱۱ حدود در ينيب شيپ دوره يط استهالک
 هزار ۱۳۰ نيز تراکتور ناخالص يتقاضا تعداد متوسط و

  .بود خواهد سال در دستگاه
 کشور شده ديتول يتراکتورها يبرا تقاضا مازاد وجود

 يخارج يبازارها در رانيا حضور سبب ر،ياخ يهاسال در
 ۲۰۰۶ سال در ايران يتراکتورساز يهاشرکت .است شده
 ۳۸ تقريبي ارزش به تراكتور دستگاه ۱۲۱۵ صادرات با

 ۵/۱۵ تجارت از يدرصد ۲۴/۰ سهم دالر، ميليون
 ،نيبنابرا اند،داده اختصاص خود به را صنعت اين ميلياردي

 از شده درصا ترکتور دستگاه هر متيق متوسط، طور به
 به توجه با .(FAO, 2008) باشديم دالر هزار ۳۱ رانيا

 در ناخالص يتقاضا ينيبشيپ جينتا و واردات روند
 تراکتور صادرات در رانيا سهم ران،يا هدف بازار يکشورها

   .است درصد ۴ حدود کشورها نيا به

  پيشنهادها و گيري نتيجه
 بازار در تراکتور ناخالص يتقاضا زانيم به توجه با
 که گرفت جهينت توان يم نده،يآ يها سال يط رانيا هدف

 رانيا تراکتور داتيتول يبرا مستعد يبازار کشورها نيا
 و کشورها نيا در بازار ازين نوع شناخت ،نيبنابرا .هستند
 توسعه منظور به يابيبازار کنار در راستا آن در يزير برنامه
 که آنجا از .تاس يضرور يامر يفعل داتيتول يبرا تقاضا
 انباشت ييابتدا مرحله در ييقايآفر يکشورها از ياريبس

 يها دهه در کشورها نيا لذا دارند قرار تراکتور يموجود
 آالت نيماش داتيتول يبرا مستعدد يبازار به يآت

  .شد خواهند ليتبد يکشاورز
 با شود يم شنهاديپ شد گفته آنچه اساس بر ،نيبنابرا
 و توسعه ران،يا تراکتور صادرات ربازا توسعه و حفظ هدف
 با است يضرور لذا .رديگ قرار کار دستور در كاال اين تنوع
 در يکشاورز بخش ازين و ونيزاسيمکان سطح به توجه

 .گردد هيارا آنها ازين با متناسب ديتول مختلف يکشورها
   در يتجار يقراردادها انعقاد به توجه منظور نيبد

   ضروري يداخل نندگاندکيتول بازار ثبات يراستا
  .بود خواهد
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