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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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 :ي تجاريها1چرخهايران مبتني بر  پسته بيني قيمت صادراتيپيش
 ي ساختاريزمانسري الگويكاربست 

 
 2يو حسن ماف 1*يب اله سالميحب

 ، کرج، ایراننشگاه تهراندا ،دانشكده اقتصاد و توسعه کشاورزیگروه اقتصاد کشاورزی، استاد  ،1
 انرج، ایرک، دانشگاه تهران ،دانشكده اقتصاد و توسعه کشاورزیگروه اقتصاد کشاورزی، دانشجوی دوره دکتری  ،2

 (16/4/97تاریخ تصویب:  -20/6/96)تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

 

ن بيني قيمت پسته صادراتي ایراهدف بررسي حاضر، تدوین یک الگوی مناسب برای پيش
ي زمان بازار جهاني است. بررسي و تحليل نموداری اوليه سری قيمت پسته ایران در دوره در

دهد. از این رو، ، اثرات فصلي و شكست ساختاری را نشان ميچرخه، وجود 2016-1987
همين های تغييرات قيمت پسته ضروری است. برهمؤلفبيني همه تدوین الگویي با قابليت پيش

 تواند چارچوب مناسبي(، ميUCMي ساختاری اجزاء مشاهده نشده )نزمااساس، الگوی سری
های بيني مقادیر آینده آن باشد. نتيجه آزمونبرای تبيين رفتار سری قيمت پسته و پيش

(، وجود اجزاء UCMتشخيصي متعدد انجام شده در چارچوب الگوی اجزاء مشاهده نشده )
کند. براساس مي تأیيدفصلي تصادفي را  تصادفي، روند با سطح ثابت قطعي و اثرات چرخه

بيني پيش 2022دالری به ازاء هر کيلوگرم پسته برای سال  9/8الگوی تعيين شده یک قيمت 
ینده سال آ 5بزرگ در قيمت پسته در  نوسانشود. عالوه براین، براساس نتایج الگو یک مي

 مورد انتظار نسيت.   
 

 بيني قيمت، پسته.تاری، پيشي ساخزمانسری الگویكليدي:  هايواژه

 

                                                                                                                                                                                
1. Cycle 

 
 

 مقدمه

درصد سطح زيرکشت محصوالت  15پسته با حدود 

دائمی، داراي جايگاه نخست ارزش تولید، ارزش صادرات 

و سطح کشت محصوالت چندساله ايران است. رشد 

درصدي سطح باغات پسته، توسعه پیوسته  5/3ساالنه 

نشان گذاري براي تولید اين محصول ارزآور را سرمايه

 Ministry of Agriculture, 2015; Statisticalدهد )می

Center, 2016 & Customs Administration, 2016 .)

سازگاري اقلیمی، بازدهی خوب و بازار مناسب پسته از 

هاي اصلی اين رويكرد است. ناگفته پیداست که مشوق

ريزي توسعه اي در برنامهعامل قیمت نقش برجسته

بینی آن با اي که پیشهمؤلفول دارد. کشت اين محص

توجه به ويژگی باردهی ديرهنگام باغات پسته براي 

ي فصلی، هانوسانبرداران دشوار است. در اين میان بهره

ي تجاري و تغییرات ساختاري در رفتار قیمت هاچرخه

افزايد. به همین دلیل پسته، بر پیچیدگی اين مسئله می

بازرگانان همواره با ريسك  کاران وريزي پستهبرنامه

 شود. درآمدي همراه می
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گذاري دولت در بازار از سوي ديگر کارآمدي سیاست

ريزي صحیح است و دقت جهانی پسته نیز نیازمند برنامه

هر برنامه در دستیابی به اهداف آن، ارتباط تنگاتنگی با 

دسترسی به اطالعات درست دارد. با توجه به آن که 

و  تولیدکنندگان رويپیش اساسی مسائل از يكی

جهانی  ي قیمتهانوسان صادرکنندگان پسته در ايران

ي بر مؤثرهاي دولت نقش اين محصول است و سیاست

 & .Najafi, Bپسته ايران دارد ) ي قیمتهانوسان

Abdollahi, 2000بینی قیمت پسته حائز اهمیت (، پیش

رزشی اطالعات و عالئم با ا خاطربهاست. اين اهمیت 

 ترمهماست که براي تولیدکنندگان، بازرگانان و از همه 

براي سیاستگذاران در شرايط وجود ساختارهاي در حال 

 شود. تغییر فراهم می

بینی رفتار آتی قیمت پسته، نخستین گام براي پیش

شناسايی ماهیت رفتاري آن است. تجزيه و تحلیل 

بهتر ک در( روش مناسبی براي EDA) 1هااکتشافی داده

                                                                                  
1. Exploratory Data Analysis 

باشد. بنابراين، اولین ماهیت سري قیمت پسته می

ی قیمت پسته، بررسی زمان مرحله در تحلیل رفتار سري

خصوصیات آماري و تحلیل نموداري آن به منظور 

است.  زمانشناخت اجزاء و درک بهتر روند آن در طول 

سري  سازيالگودر اين مرحله اطالعات مفیدي براي 

 يافترهآيد و بر اساس آن می دستبهقیمت پسته 

 شود. الگوسازي مناسب تعیین می

آنچه مسلم است الگوي  ،با توجه به توضیحات باال

بینی قیمت پسته بايد از قابلیت الزم براي تبیین پیش

ی برخوردار باشد، زمانهاي روند يك سري همؤلفتمامی 

اي، از رفتارهاي دوره ايزهآمی ،زيرا روند قیمت پسته

ی و جزء نامنظم تصادفی به همراه زمانروند  فصلی،

قیمت پسته حرکت  چرخهتغییرات ساختاري است. جزء 

هاي هاي تجاري و تكراري اقتصادي در طول دورهدوره

دهد در حالی که جزء فصلی، تر را نشان میطوالنی

باشد. ي تكراري سري در طول يك سال میهانوسان

 ايران را براي دوره ، روند قیمت پسته صادراتی1نمودار 

 دهد.نشان می 2016تا  1987
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 روند قیمت پسته صادراتی ايران -1نمودار 

       Source: The Islamic Republic of Iran Customs Administration. 

 
 

ها، رفتار در بررسی نموداري و تجزيه و تحلیل داده

براي قیمت پسته ايران مشهود است. همچنین  ايچرخه

به طور متوسط قیمت پسته در شش ماهه اول سال 

ی زماناندکی بیش از شش ماه دوم سال است. جزء روند 
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است که  زماننیز نشان دهنده حرکت متغیر در طول 

می تواند ناشی از رشد جمعیت، تغییر درآمد، و تغییر 

کنندگان باشد. در مورد قیمت پسته طی سلیقه مصرف

ي هانوسانمشخصی جزء  روند 2008تا  1987هاي دوره

مشهود نیست، هر چند پس از آن اندکی رشد  ايچرخه

شود. همچنین، رفتار سري در روند قیمت مشاهده می

طور قابل توجهی از هقیمت پسته ممكن است ب

پذير باشد که در دو  تأثیرهاي نامنظم تصادفی شوک

مطرح  1فرضیه وجود شكست ساختاري آنهامورد از 

 است. 

بینی قیمت محصوالت کشاورزي، ه پیشدر زمین

اي در ايران و جهان بر اساس الگوهاي مطالعات گسترده

ی انجام شده است. اما براي محصول پسته، زمان سري

ها بر دو موضوع کلی بوده است. موضوع تمرکز پژوهش

نخست معطوف به ساختار بازار جهانی پسته است. بر 

 پسته قیمت انتقال توان به مطالعات الگوياين اساس می

(، Hosseini & Durandish, 2006جهانی ) بازار در ايران

 & Farjzadeh) پسته جهانی زاربا رساختا سیربر

Bakhshudeh, 2011 ،)و يارز هايسیاست تأثیر سیربر 

 انيرا پستة جهانی زاربا رساختا بر يرتجا

(Hosseinipour & Chizari, 2002 و بررسی عوامل )

 ,Mehrabiايران از بازار جهانی پسته )بر سهم  مؤثر

 ( اشاره کرد. 2002

بر صادرات  مؤثربه عوامل  ،اما دسته دوم مطالعات

توان به اند. از جمله اين مطالعات میپسته ايران پرداخته

ايران  پسته صادرات بر ارز نرخ اتنوسان تأثیر بررسی

(Mortazavi et al. 2011 بررسی صادرات پسته ايران ،)

(Azizi & Yazdani, 2006و )  بر  مؤثرتحلیلی بر عوامل

 ;Jofreh & Farajollahi, 2009) صادرات پسته ايران

Biria, S. & Jebel Ameli, 2006 & Mahmoudzadeh 

& Zibaei, 2004نه ادبیات ی( اشاره کرد. بررسی پیش

اهمیت موضوع  با وجوددهد که موضوع نشان می

بینی آتی قیمت، توجه کافی به اين جنبه از پیش

 & Najafiصورت نگرفته است و تنها به پژوهش  پژوهش

Tarazkar (2006درباره پیش ،)بینی صادرات پسته ايران 

توان اشاره کرد. بنابراين هدف مطالعه حاضر می

                                                                                  
1. Structural Breaks 

بینی آتی قیمت پسته ايران است تا بواسطه آن افق پیش

روشنی از رفتار قیمت اين محصول ارزشمند صادراتی 

 ترسیم شود.

 

 هامواد و روش

بینی قیمت ها براي پیشيافترهترين يكی از مناسب

ی است. زمانبینی سريهاي پیشپسته استفاده از روش

ترين از جامع( UCM) 2اجزاي مشاهده نشده الگوي

 همه اجزاي سري زمانی است که همزمانالگوهاي سري

اين الگو نخستین بار توسط . کندی را لحاظ میزمان

Harvey   هاي الگوبینی، پیش"در کتاب  1989در سال

معرفی شد. در  " 3ی ساختاري و فیلتر کالمنزمانسري 

 کدام هر که مختلف اجزاي ی بهمانز سري اين الگو،

 شود. مشخصی دارد، تجزيه می تفسیر

شود سري ی فرض میزمانهاي هاي سريدر تحلیل

هاي روند، فصل، شامل چهار جزء با نام قیمت پسته 

اين اجزاء بنابر ويژگی  و بخش نامنظم است. چرخه

 فرآينداند. در 5عیيا قط 4ی داراي رفتار تصادفیزمانسري

 ء،جز رچها متما که دشوالگوسازي ابتدا فرض می

 تگیـهمبس آنها لالـخا میان جمالت و ستا فیدتصا

 عـباتواز  چرخهو  لـفصات نوسان ،ندرووجود ندارد. 

اخالل نیز نوفه  ءزـجو  وندـشیـم تقـمش ناـمز ینـمع

امكان افزودن  UCMهمچنین در ساختار . ستاسفید 

فراهم  6اي اثرگذار و نیز جمالت خودتوضیحغیرهمتديگر 

 است. 

هاي اين الگو موضوع ايستايی از ديگر ويژگی

ی زمانی است. در بیشتر الگوهاي سريزمانهاي سريداده

(ARMA, VAR, VECM, ARDL براي قابل اتكا بودن )

شود. به ها تأکید میگرائی دادهنتايج بر ايستايی و هم

 et و Harvey & Shephard (1993) اعتقاد افرادي نظیر

al. Hunt (2003) ايستا  اقتصادي یزمان هايبیشتر سري

                                                                                  
2. Unobserved-components model 

3. Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman 

Filter 
4. Stochastic 

5. Deterministic 

6. Autoregressive 

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=181532&varStr=11;جفره%20منوچهر,فرج%20الهي%20گلناز;علوم%20%20اقتصادي;بهار%201388;2;6;67;82
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=181532&varStr=11;جفره%20منوچهر,فرج%20الهي%20گلناز;علوم%20%20اقتصادي;بهار%201388;2;6;67;82
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 ايستا براي ها دلیل مناسبیداده نیستند و اين ويژگی

ی که زمان نیست. گیريتفاضل با استفاده از آنها کردن

گیري است، برازش ايستايی يك سري مستلزم تفاضل

(. Harvey, 1997اند )الگوهاي خودتوضیح اغلب نامناسب

انباشتگی نیز بر پايه هم هاياز طرفی اکثر آزمون

 فرآيندی که زماناند و هاي خودتوضیح بیان شدهالگو

ی ضعیف باشد، اين نقصان به زمانخودتوضیح در سري 

، شود. بر اين اساسانباشتگی منتقل میهاي همآزمون

(1997 )Harvey  ست ممكن ا يافتره اين معتقد است

 در ،Harvey از ديدگاه .پژوهشگر شود گمراهی موجب

، UCM ( نظیرSTSMساختاري ) یزمان سري هايالگو

 اين کند، بدين ترتیبنمی ايفا را مهمی نقش ايستايی

 مستقیم تفسیر هم و یزمان سري انعطاف هم يافتره

داراست. شكل عمومی اين الگو  به صورت زير  را برازش

 (:Harvey & Shephard, 1993شود )بیان می

 (1)  tttttt εβXγp  iti y 

 

جزء  جزء فصلی،  γجزء روند،  tکه در آن،

iti، چرخه y  ،جمالت خودتوضیحε  جزء خطاي

2با واريانس  ی قیمت پستهزمانسري 
  وβ 

(. Harvey ,1989است ) ضرايب متغیرهاي مستقل 

 هر يك از اجزاء الگوي باال داراي تصريح مشخصی است

به طور گیرد. مورد توجه قرار می UCMکه در الگوسازي 

هاي کالسیك اقتصادسنجی قطعی الگود در کلی جزء رون

 شود:است و به شكل زير بیان می

(2)                             tc  t 

 

در شكل عمومی آن  2رابطه  ،c0با توجه به

به صورت زير  tمبتنی بر رابطه بازگشتی/عطفی براي 

 شود:ح میتصري

(3)                    1-tt 

 

روند خطی  ،3با افزودن جزء تصادفی به رابطه 

شود که به شكل زير قطعی به روند تصادفی تبديل می

 شود:بیان می

(4)                  






 t1-tt 

 

، از دو معادله 4ی در رابطه زمانروند  سازيالگوبراي 

، 1رابطه سطح نسبی tسطح و شیب استفاده شده که 

  رابطه شیب قطعی وt  جزء خطاي نرمال با

2میانگین صفر و واريانس 
 باشند. حال اگر رابطه می

يح شود نیز به شكل تصادفی تصر 4شیب در معادله 

به دست  2ساختاري پايه الگويالگوي جامع روند يا 

 آيد.می

(5)                 
ttt

tttt













1

11 

 

جزء خطاي نرمال  tو t، و 3شیب نسبی tکه 

2با میانگین صفر، واريانس 
  2و

  بستگیهمو بدون 

هاي گوناگون تصريح حالت ،1. در جدول هستندمتقابل 

اجزاء روند )شیب و سطح( و بخش نامنظم آمده است 

(Harvey, 1989). 

                                                                                  
1. . Local level 

2. Basic Structural model 

3. Local slope 
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 (UCM)معادالت سطح، شیب و بخش نامنظم در الگوي اجزاء مشاهده نشده  -1جدول 

 نام الگو بخش نامنظم سطحويژگی  ويژگی شیب الگو

 بدون سطح بدون شیب -
بدون بخش 

 نامنظم
 بدون روند و بخش نامنظم (1)

No trend or idiosyncratic component 

t
p بدون روند (2) با بخش نامنظم بدون سطح بدون شیب 

No trend 








t

p
 ثابت قطعی سطح (3) با بخش نامنظم سطح قطعی بدون شیب 

Deterministic constant 

t1tt

tt











p
 سطح نسبی (4) با بخش نامنظم سطح نسبی بدون شیب 

Local level 

t1tt

t











p
 سطح نسبی بدون شیب 

بدون بخش 
 نامنظم

 گام تصادفی (5)
Random walk 













1tt

tt
p

 قطعیروند  (6) با بخش نامنظم سطح قطعی شیب قطعی 
Deterministic trend 













 t1tt

tt
p

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













 t1tt

t
p

 سطح نسبی شیب قطعی 
بدون بخش 

 نامنظم
 گام تصادفی با جابجائی (8)

Random walk with drift 

t1tt

t1t1tt

tt

















p

 روند خطی نسبی (9) با بخش نامنظم سطح نسبی شیب تصادفی 
Local linear trend 

t1tt

1t1tt

tt

















p

 روند هموار (10) با بخش نامنظم سطح قطعی شیب تصادفی 
Smooth trend 

t1tt

1t1tt

t

















p

 سطح قطعی شیب تصادفی 
بدون بخش 

 نامنظم
 روند تصادفی (11)

Random trend 

 .Harvey (1989) مأخذ:

 

براي  3و  2، 1، الگوهاي 1بر اساس اطالعات جدول 

 6شود. الگوي ها ايستا استفاده میتبیین  روند سري

مناسب است که يك  1هاي روند ايستابراي تبیین سري

گیرد. الگوهاي را در بر می 2ی مرتبه اول معینزمانروند 

ا روند ی بزمانهاي براي بیان رفتار سري 8و  7، 5، 4

 11و  10، 9تصادفی مرتبه اول مناسب است و الگوهاي 

ی با روند زمانهاي نیز براي به تصوير درآوردن سري

 تصادفی مرتبه دوم کاربرد دارد.

                                                                                  
1. Trend stationary 

2. First-order deterministic time-trend 

ی به شكل زماناثرات فصلی نیز همانند جزء روند 

 γشود. جزء فصلی قطعی يا تصادفی الگوسازي می

اي در طول يكسال است. ناديده دوره sي هاچرخهشامل 

گرفتن توزيع اين جزء، به معنی صفر بودن مجموع اثرات 

0فصلی است، يعنی
1

0





 
s

j

jt به بیان ديگر اثرات .

شود. با افزودن جزء فصلی به شكل قطعی تصريح می

داراي ماهیت تصادفی  γجزء فصلی ، tاخالل نرمال 

 شود:شده و به شكل زير بیان می

(6)           




 
1

0
0

s

j

tjt  
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داراي توزيع نرمال با میانگین صفر و واريانس  tکه
2
 در حالتی که  طور که بیان شد،است. همان

02باشد ) واريانس جزء اخالل صفر  اثرات فصلی ،)

 ,Harvey & Shephardشود )به شكل قطعی تصريح می

1993 .) 
 ی دارايزماننیز همانند ديگر اجزاء سري  چرخهجزء 

ماهیت تصادفی يا قطعی است. در حالت قطعی اين جزء 

 شود:به شكل زير بیان می

(7) )sin()cos( tt   

 

تابعی تناوبی با طول دوره   چرخهجزء  /2 
2122 نوسانو  /)(    است. گزينه جايگزين براي

، تعیین 7قطعی همانند رابطه  چرخهتعیین يك يا چند 

با ماهیت تصادفی است. در اين حالت جزء  چرخهجزء 

حسب راديان و جزء  بر λ 1تابعی از بسامد ، چرخه

کمتر از واحد و در بازه  است. مقدار 2کنندهتعديل

1 به دو  چرخهشود. براي بیان جزء تعريف می

 ,Harvey & Shephard)معادله به شرح زير نیاز است 

1993): 

(8)  

ttt

ttt




~cos~sin~

sin~cos

11t

11t







 

 

tو  t چرخهاجزاي اخالل معادله 
~  داراي توزيع

2نرمال با میانگین صفر و واريانس 
  به  الگواست. اين

 قیمت پسته را بیان می کند. ايچرخهطور کامل الگوي 

ايستاست و  رخهچباشد جزء  1در شرايطی که 

شود. ناايستا می چرخهباشد جزء  1ی که زمان

02همچنین چناچه    باشد همانند آن چه براي

 داراي ماهیت چرخهاثرات فصلی و روند بیان شد، جزء 

 گردد. رفتاري قطعی می

پذيري تأثیری و زمانهاي سريبا توجه به ماهیت داده

نقش  ،از گذشته، به طور معمول جمالت خودتوضیح آنها

ی دارند. در زمانهاي قابل توجهی در تبیین رفتار سري

                                                                                  
1. Frequency 

2. Damping 

اجزاي مشاهده نشده نیز جمالت خودتوضیح به  الگوي

شوند. افزون بر دو شكل قطعی و تصادفی الگوسازي می

گاهاً  ،متغیرهی تكزمانهاي سريالگواجزاء ياد شده براي 

اثرگذار ديگري نیز وجود دارند که با ورد به  ايمتغیره

افزايند می الگودهندگی و دقت الگو بر قدرت توضیح

(Fomby, 2008براين اساس .)  در الگويUCM  ورود

 پذير است.نیز امكان متغیرهاي مستقل اثرگذار 

براي طراحی  يافتره(، يك 2008) Fombyبه اعتقاد 

 الگويجزاي مشاهده نشده مناسب، ساخت الگوي ا

 Harvey باشد که توسطمی یزمانساختاري پايه روند 

، يافتره( معرفی شده است. بر اساس اين 1989)

با اجزاي  3روند خطی نسبی الگوينخستین گام تصريح 

سطح و شیب تصادفی است. پس از تطبیق نوع روند با 

، اثرات فصلی تصادفی به  ی مورد بررسیزمانسري 

شود. در پايان جزء الگوي ساختاري پايه افزوده می

شود. معیار تصادفی و ديگر اجزاء الگوسازي می چرخه

تعیین ماهیت اجزاء سري قیمت پسته در هريك از 

است. در اين  4يینمادرستمراحل ياد شده آزمون نسبت 

قابل ثابت در م الگوفرضیه تصادفی بودن اجزاء  ،آزمون

( چرخه)سطح، شیب، فصل و  آنهابودن حداقل يكی از 

 گیرد. مورد ارزيابی قرار می

ی، زمانسري همانند ديگر الگوهاي UCMدر الگوهاي 

تامین شرايط نرمال بودن اجزاي اخالل، عدم وجود 

 و ناهمسانی واريانس ضروري است. براي بستگیهمخود

که  5مداخالت بايد اجزاي اخالل، در نرمال تامین شرايط

 هاي پرت و نقاط شكست است شناسايیشامل داده

 مورد مفیدي در اطالعات ،هامداخله اين شود. شناخت

فراهم  را مشخص زمان يك در ساختاري تغییرات

صورت  به نامنظم الگو هاي پرت که در جزءداده .کندمی

 در براي دارد، روند بر گذرا اثر تنها شود ووارد می تكانه

 اثر اما .کاربرد دارد موقت شوک يك گرفتن ظرن

پايدار است  روند بر سطح شیب و هاي )شكست(مداخله

يابد می تداوم آنها آثار تخمین دوره پايان تا و

(Commandeur & Koopman, 2007). هیچ  اگر

                                                                                  
3. Locally linear trend 

4. Likelihood-Ratio test 

5. Interventions 
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 (Pt) روند قیمت پسته باشد، نداشته وجود شكستی

 ی کهزمان ولی شود.داده می نشان 5توسط رابطه 

جايگزين معادله  9 رابطه دارد، وجود شكست سطح

 شود:می 5سطح رابطه 

(9)        

ttt

ttt

tttt d

















1

1

tp

 

متغییر مجازي شكست سطح با  tdدر رابطه باال

ي قبل از تغییر سطح و هازمانارزش صفر براي همه 

 tبعد از تغییر سطح است.  ارزش يك براي دوره

ضريب شكست ساختاري است که بر اساس روش 

نیز جزء خطاي  tشود. بازگشتی/عطفی برازش می

2نرمال با میانگین صفر و واريانس 

 باشد می

(Commandeur & Koopman, 2007 به اين ترتیب .)

ري بر اساس روش تعیین نقاط شكست ساختا فرآيند

 شود.بازگشتی انجام می

با توجه به تغییر سطح قیمت پسته در دو مقطع 

در الگوي پژوهش  «ساختاري شكست»ی، وجود زمان

 ساختاري، تغییر وجود در صورت البته .محتمل است

 .شودمی اريب ضرايب تخمین به معین منجر رويكرد

ی بازگشت يافتره بر اساس 1حالت فضاکاربرد الگوي 

را  UCMفیلتر کالمن برآورد تصادفی پارامترهاي 

 از (.Harvey & Shephard, 1993سازد )پذير میامكان

 مسیر از تخمینی که است اين مزاياي فیلترکالمن

 جاي به بازگشتی روش از استفاده با را ضرايب تصادفی

 بنابراين، در .دهدمی ارائه آنها گرفتن نظر در معین

 يافتره کاربست اين ختاري،سا شكست وجود شرايط

 ,Jallesکند ) تواند حلمی را تخمین اريبی مسئله

 نظرگرفته در اولیه مشاهده بازگشتی، تخمین (. در2009

 اضافه سیستم به که مشاهدات جديدي به باتوجه و شده

 در با .شوندمی روز به تدريج به برآوردها شود، می

 زاءاج تخمین جديد، مشاهدات دسترس قرارگرفتن

 فیلترکردن انجام فرآيند از استفاده با مشاهده غیرقابل

 بهترين هموارسازي الگوريتم گفت توانمی و شودمی

کند می ارائه نمونه از هر نقطه در حالت از را تخمین

                                                                                  
1. State space model 

(Harvey & Shephard, 1993.)  با توجه به آنچه بیان

بینی قیمت پسته شد، الگوي تجربی اين مطالعه، پیش

ايران بر اساس اجزاي روند، فصل و چرخه به صادراتی 

 همراه معادالت شكست ساختاري براي روند است. 

(01)  ttttt εγp  ttd 

اين الگو با شناسايی ماهیت رفتاري قیمت پسته 

سازي اجزاي صادراتی ايران )برحسب دالر( و الگو

بینی آتی قیمت را فراهم دهنده آن، امكان پیشتشكیل

 . کندمی

 

 نتايج و بحث

تر بیان شد، در اين پژوهش که پیش طورهمان

جزء به کل  يافترهمبتنی بر  UCMاساس تدوين 

Fomby  الگوسازي  فرآينداست. با وجود اين، نتايج با

 يافترهکل به جزء نیز انطباق داده شده است. بر پايه 

روند  الگويفمباي در گام نخست، الگوي ساختاري پايه )

ی( برازش شد. براي تعیین وجود و ماهیت خطی نسب

اجزاي روند )شیب و سطح( در سري قیمت پسته از 

استفاده گرديد. در اين آزمون فرضیه تصادفی  LRآزمون 

 آنهابودن اجزاء روند در مقابل ثابت بودن حداقل يكی از 

مورد ارزيابی قرار گرفت. عالوه بر جزء روند، براي تعیین 

 چرخهی يا قطعی( اثرات فصلی و وجود و ماهیت )تصادف

بكار برده شد. از آنجا که وجود مداخالت  LRنیز آزمون 

انجامد، براي دها میرو نقاط شكست به اريب برآو

به صورت  UCMاجتناب از آن، نقاط شكست در الگوي 

نتايج ، 1 ولجددر  شد. سازيالگوزا تعیین و اثر آن درون

يران ارائه شده تعیین نقاط شكست براي قیمت پسته ا

ها در شود، سطح قیمتکه مشاهده می طورهمان .است

ماهه دوم شش 2008ماهه دوم و سال شش 2004سال 

دچار شكست شده است و آثار آن تا پايان دوره تداوم 

 داشته است.
 

 UCMنتايج تعیین نقاط شكست در الگوي  -1جدول 
زمان 

 شكست

نوع 

 شكست

 ضريب
 tآماره 

سطح 

 داريمعنی

سال 

(2)2004 

شكست 

 سطح
74/1 10/4 

01/0 

سال 

(2)2008 

شكست 

 سطح
94/1 58/4 

01/0 

 پژوهشهاي ماخذ: يافته
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هاي تصريح و تعیین نتايج آزمون (2)در جدول 

آمده است. بر اساس نتايج آزمون نسبت  الگوي

يی، الگوي روند به شكل سطح ثابت قطعی نمادرست

ش ند، اثرات فصلی ششود. پس از تعیین نوع روتائید می

ج تاينماهه به الگو افزوده شد و مورد آزمون قرار گرفت. 

وجود اثرات فصلی تصادفی در الگوي  LRآزمون 

کرد. به همین ترتیب  تأيیدبینی قیمت پسته را پیش

نیز وارد الگو شد و بر اساس آزمون نسبت  چرخهجزء 

تصادفی در الگو مورد  چرخهيی، وجود جزء نمادرست

  قرار گرفت. دتأيی

 

 UCMهاي تصريح الگوي نتايج آزمون -2جدول 

0H :1 صفر فرضیهHآماره : فرضیه مقابل 
نتیجه 

 آزمون

و  تصادفیسطح 

 *شیب قطعی
پذيرش  0 سطح و شیب تصادفی

0H 

  *تصادفیسطح 
و شیب  تصادفیسطح 

 قطعی
پذيرش  42/1

0H 
سطح قطعی و 

 *شیب قطعی

و شیب  تصادفیسطح 

 قطعی
يرش پذ 87/2

0H 

 *سطح قطعی
سطح قطعی و شیب 

 قطعی
پذيرش  55/3

0H 
اثرات فصلی 

 قطعی
 0Hرد  36/9 *اثرات فصلی تصادفی

 0Hرد  00/15 *وجود چرخه تصادفی عدم وجود چرخه

 پژوهشهاي ماخذ: يافته

 

به همراه  UCM، نتايج برازش الگوي 3در جدول 

که  طورهمانهاي تشخیصی ارائه شده است. آماره

، روند، چرخهدر الگوي نهايی، اجزاء  شوداهده میمش

فصل وارد شده است. بر اساس معیارهاي خوبی برازش، 

تبیین  گربیانباشد که می 96/0الگو تعیین  ضريب

مناسب متغییر وابسته توسط اجزاي الگو است. همچنین 

ها نیز ضريب تعیین بر اساس تفاوت در میانگین فصل

 باشد. می 56/0

ه به وجود چند جزء اخالل در الگو، وجود با توج

شرايط نرمال براي هر کدام از اين اجزاء ضروري است. 

گیري از آماره بررسی نرمال بودن اجزاء اخالل با بهره

2انجام شد که داراي توزيع  1نشنتو-بومن

2df   .است

شود، همه اجزاء اخالل الگو از که مشاهده می طورهمان

 گربیاننیز  H(18)کنند. آماره يع نرمال پیروي میتوز

آزمون ناهمسانی واريانس است که داراي توزيع 

F(18,18) باشد. نتیجه آزمون، همسانی واريانس می

 بستگیهماجزاي اخالل را نشان داد. براي بررسی خود

لیانگ  Qدر اجزاي اخالل از آماره دوربین واتسن و 

ر دو معیار عدم وجود استفاده شد. نتايج ه 2باکس

 کرد.  تأيیدمیان اجزاء اخالل را  بستگیهمخود

براي  چرخه، طول دوره 3بر اساس نتايج جدول 

ماه است.  9سال و  4قیمت پسته صادراتی ايران حدود 

هاي تجاري براي قیمت پسته ايران به بیان ديگر دوره

مدت ي کوتاههاچرخهسال است که در گروه  5کمتر از 

گیرد. بنابراين، پیامدهاي تغییرات قیمت به طور جاي می

ريزان اين حوزه مستمر تولیدکنندگان، بازرگانان و برنامه

ي هانوساندهد. البته از مقدار قرار می تأثیررا تحت 

کاسته شده است و به همین دلیل  زماناي در طول دوره

شود در آينده فعاالن اين حوزه با ريسك بینی میپیش

 باشند. متري مواجهقیمتی ک

                                                                                  
1. Bowman-Shenton  

2. Box-Ljung 
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  UCMنتايج برآورد الگوي  -3جدول 
 داريسطح معنی مقدار پارامتر نام پارامتر اجزاء

 چرخه

 01/0 66/0 بسامد

 01/0 60/0 کنندهتعديل

 - 76/4 طول دوره

 روند

 01/0 57/3 سطح قطعی

 01/0 96/1 2004(2شكست )

 01/0 37/2 2008(2شكست )

 رهاي فصلپارامت
 07/0 11/0 شش ماهه اول

 07/0 -11/0 شش ماهه دوم

 - 00/0  واريانس سطح روند

 - 00/0  واريانس جزء نامنظم

 07/0 003/0  واريانس فصل

 01/0 11/0  واريانس چرخه

 نتیجه  مقدار آماره آماره خوبی برازش هايآماره 
2R 96/0 ضريب تعیین الگو - 

2

sR 
ضريب تعیین بر اساس تفاوت در میانگین 

 هافصل
56/0 - 

 نرمال بودن اجزاي اخالل

 تأيید نرمال بودن 31/1 نرمال بودن کل اجزاء اخالل

 تأيید نرمال بودن 36/2 نرمال بودن اجزاء اخالل کمكی

 تأيید نرمال بودن 17/3 نرمال بودن اجزاء اخالل کمكی

 عدم وجود ناهمسانی F 65/0)18,18(با توزيع  )18H( انی واريانسناهمس

2با توزيع  Ljung-BoxQ بستگیخودهم
6 9/6 

 بستگیعدم وجود خودهم
D-W 78/1 

  پژوهشهاي ماخذ: يافته

 

نتايج برازش اثرات فصلی نیز نشان داد که در شش 

دي( قیمت صادراتی پسته ايران ماهه اول سال )میال

دالر بیش از متوسط سطح قیمت است. با  11/0حدود 

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 

قیمت  اند. شكست ساختاريدار شدهيك درصد معنی

دالر  96/1، سطح قیمت پسته را 2004پسته در سال 

نیز شكست ساختاري، سطح  2008افزايش داد. در سال 

 دالر ارتقاء داده است. 37/2قیمت پسته را 

بینی براي پیش UCMنتايج ارزيابی دقت الگوي 

گزارش شده است. بر اساس  4قیمت پسته در جدول 

بینی خطاي پیش معیار درصد میانگین قدرمطلق خطاها،

درصد  5/3اي براي دورة شش ساله حدود برون نمونه

 95است. به بیان ديگر، دقت الگوي برازش شده بیش از 

بینی آتی قیمت پسته با درصد است. بنابراين پیش

 استفاده از الگوي مذکور از دقت مناسبی برخوردار است.
 

بینی قیمت براي پیش UCMارزيابی دقت الگوي  -4جدول 

 پسته صادراتی ايران

 الگو
 بینیدرصد خطاي پیش

 ايدرون نمونه

درصد خطاي 

 بینیپیش

 ايبرون نمونه

UCM 2/2 5/3 

  پژوهشهاي مأخذ: يافته

 

 متیق ی بلندمدتنیبشیپ 5و جدول  2 نمودار

دهد. بر اساس را نشان می رانيا یپسته صادرات 

 البینی، قیمت پسته صادراتی ايران در سنتايج پیش

افزايش خواهد يافت و به حداکثر مقدار خود  2017

رسد. پس اين دوره دالر در هر کیلوگرم( می 5/8)حدود 
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اوج، قیمت پسته روند نزولی داشته و در نیمه دوم سال 

دالر خواهد رسید. پس از اين دوره  1/8به قیمت  2019

افزايش خواهد يافت و در نیمه  دوبارهنیز قیمت پسته 

دالر به ازاء هر کیلوگرم  9/8به حدود  2022دوم سال 

 خواهد رسید.

 
 بینی قیمت بلندمدت پسته صادراتی ايراننتايج پیش -5جدول 

 درصد تغییر شده )دالر(بینیقیمت پیش زمان درصد تغییر شده )دالر(بینیقیمت پیش زمان

(1)2017 53/8 6/0 (1)2020 18/8 0/1 

(2)2017 49/8 5/0- (2)2020 42/8 3 

(1)2018 40/8 1/1- (1)2021 73/8 7/3 

(2)2018 29/8 2/1- (2)2021 77/8 4/0 

(1)2019 26/8 5/0- (1)2022 83/8 7/0 

(2)2019 10/8 9/1- (2)2022 90/8 8/0 

 پژوهشهاي ماخذ: يافته

 

 
 2022تا  2017 هايسال يبرا رانيا یپسته صادرات متیق ینیبشیپ -2نمودار 

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

بینی قیمت براي پسته پیش ،هدف اصلی اين مطالعه

. در گام نخست براي تعیین الگوي استصادراتی ايران 

استفاده شد که بر اساس آن  EDA يافترهمناسب، از 

 تأيیدو فصلی براي قیمت پسته ايران  ايچرخههاي رفتار

در روند  تكانهرسی، دو شد. همچنین در طول دوره بر

 زمان،قیمت پسته وجود داشت که اثرات آن در طول 

بینی قیمت پسته الگويی براي پیش ،پايدار بود. بنابراين

اثرات فصلی و  در نظر گرفتنشناسايی شد که عالوه بر 

اي، توانمندي الگوسازي شكست ساختاري را داشته دوره

ر قیمت پسته رفتا سازيالگوبراي  ،باشد. بر اين اساس

( UCMصادراتی ايران از الگوي اجزاي مشاهده نشده )

فضا استفاده شد. نتايج الگو، -حالت يافترهمبتنی بر 

مدت را اي کوتاهوجود اثرات فصلی تصادفی و رفتار دوره

همراه با دو شكست ساختاري در سطح قیمت پسته 

براي  ،کرد. در ادامه تأيید 2008و  2004هاي براي سال
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اي نمونههاي درون و برونبینیزيابی دقت الگو از پیشار

بینی آتی ، پیشالگودقت  تأيیداستفاده شد و پس از 

بینی نتايج پیش انجام شد. 2022قیمت پسته تا سال 

دهد روند افزايش قیمت پسته صادراتی ايران تا نشان می

ادامه خواهد داشت و پس از آن در سال  2017سال 

پس از اما، . خواهد رسیدمقدار خود  به کمترين 2019

 2022اين دوره، روند افزايش قیمت پسته ايران تا سال 

. همچنین نتايج مطالعه نشان داد که يافتادامه خواهد 

هاي شكست ،ي قیمت پستههانوسانمنبع اصلی 

ي تجاري بوده است. با توجه به هاچرخهساختاري و 

بینی ايج پیش، میزان تغییرات آن و نتچرخهطول دوره 

اي براي تولیدکنندگان و دوره هانوسانقیمت، 

صادرکنندگان پسته آزار دهنده نخواهد بود. اما آنچه از 

اهمیت بیشتري برخوردار است، شكست ساختاري در 

 2004هاي نظیر آنچه در سال ؛سطح قیمت پسته است

رخ داد. به همین دلیل، تحلیل علل شكست و  2008و 

از وقوع آن حائز اهمیت است. بر اين رفتار قیمت پس 

شود در مطالعات آتی به اين موضوع اساس پیشنهاد می

در  2022از آنجا که قیمت پسته تا سال  پرداخته شود.

اين الگو پیش بینی شده است تولیدکنندگان و 

بايست هزينه تولید خود را صادرکنندگان پسته ايران می

هاي تولید فزايش هزينهاي کنترل نمايند تا روند ابه گونه

ها کمتر باشد، در غیر اين صورت از روند افزايش قیمت

صاردات اين محصول با مشكل مواجه خواهد شد. البته 

توانند با تغییر نرخ ارز اثر افزايش سیاستگذاران نیز می

هاي جهانی هاي تولید را منطبق با نرخ رشد قیمتهزينه

 فراهم گردد.  پسته نمايند تا امكان ادامه تولید
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