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مقايسٍ ريشَاي الگًريتم ژوتيک ي خًدتًضيح با يقفٍَاي گستردٌ
بٍمىظًر تخميه تابع تًليذ بخص کشايرزي ايران
سمانه نگارچی*  ،محمدرضا زارع مهرجردی  ،حسین مهرابی بشرآبادی  ،حسین نظامآبادیپور
تبضيد پصيطـ90/12/19 :
تبضيد زضيبفت90/08/27 :
چکيذٌ
تبوىًن مطبلعبت متعسزي زض ترميه تبثع تًليس زض ثرف وكبيضظي نًضت گطفتٍ اؾت .اغلبت ايبه
مطبلعبت ضيـَبي التهبزؾىدي ضا ثطاي ترميه تًاثع تًليس ثٍوبض ثطزٌاوس .ثب تًخٍ ثٍ ايىىبٍ اذيبطا
الگًضيتمَبي اثتىبضي زض مست ظمبن اوسوي وبضثطزَبي گؿتطزٌاي زض مؿبئل ثُيىٍؾبظي يبفتٍ اؾت؛
زض ايه مطبلعٍ ويع ثب ثٍوبضگيطي ضيـ الگًضيتم غوتيه( )GAثٍمىظًض ثطآيضز تبثع تًليبس زض ثربف
وكبيضظي ،ثٍ ممبيؿٍي ايه مسل ثب ضيـ ذًزتًضيح ثب يلفٍَبي گؿتطزٌ( )ARDLپطزاذتٍ قبسٌ
اؾت .ثطاي ثطآيضز تبثع تًليس اظ زازٌَبي ؾطي ظمبوي اضظـ افعيزٌ ،ويطيي وببض ،اوبطغي ي ؾبطمبيٍي
ثرف وكبيضظي طي زيضٌي ظمببوي  1356-86اؾبتفبزٌ گطزيبسٌ ي وتببيح ممبيؿبٍي ايبه زي ضيـ
ثطاؾبؼ زي معيبض ذطبي ضيكٍ متًؾط مطثعبت( )RMSEي ضطيت تعييه( ) R2حببوي اظ آن اؾبت
وٍ ضيـ الگًضيتم غوتيه وؿجت ثٍ ضيـ  ARDLاظ وبضايي ثباليي زض ترميه تبثع تًليس ثطذبًضزاض
اؾت.
طبقهبندی C61 ,Q16 : JEL
ٍاشُّاي كليذي:

ARDL

.

 -1ثٍتطتيت زاوكدًي وبضقىبؾي اضقس ،اؾتبزيبض ي زاوكيبض التهبز وكبيضظي زاوكگبٌ قُيس ثبَىط وطمبن.
 -2زاوكيبض مُىسؾي ثطق زاوكگبٌ قُيس ثبَىط وطمبن.
* وًيؿىسٌي مؿئًل ممبلٍnegarchi@gmail.com :
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پيشگفتار
ثرف وكبيضظي اَميت ييػٌاي زض التهبز ايطان زاضز .تًؾعٍي ثرف وكبيضظي پبيفقبط ي ويببظ
ضطيضي تًؾعٍي التهبزي وكًض اؾت ي تب ظمبوي وٍ مًاوع تًؾعٍ زض ايه ثرف ثطططف وكًز ،ؾبيط
ثرفَب ويع ثٍ قىًفبيي ،ضقس ي تًؾعٍ زؾت ورًاَىبس يبفبت .مجحب تًليبس زض ازثيببت التهببز ي
تًؾعٍ ،ثٍزليل ايفبي ومف محًضي ،اظ اَميت ذبني ثطذًضزاض اؾت .ثطاي زؾتيبثي ثبٍ َبسفَببي
تًؾعٍ اظ ضاٌ ثُجًز ومي ي ويفي تًليس ،قىبؾبيي زضؾت ي ترهيم ثُيىبٍ ي ثبٍوببضگيطي مطلبًة
عًامل تًليس زض ثرفَبي مرتلف التهبزي ثٍييػٌ ثرف وكبيضظي ضطيضت زاضز.
وظطيٍي تًليس ثيبنوىىسٌي چگًوگي تطويت وُبزٌَب يب عًامل تًليس ثطاي ضؾيسن ثٍ ممبزيط مرتلبف
ؾتبوسٌ يب محهًل ثٍ ثُتطيه يخٍ ممىه اؾت .انليتطيه اثعاض وظطيٍي تًليس ،تبثع تًليس اؾبت وبٍ
وكبنزَىسٌي وطخ تجسيل وُبزٌَب يب عًامل ثٍ ؾتبوسٌ يب محهًل اؾت .تببثع تًليبس وكببن زَىبسٌي
حساوثط ممساض ؾتبوسٌاي اؾت وٍ ميتًان ثب اؾتفبزٌ اظ مدمًعٍي ذبني اظ وُبزٌَب تًليس وطز ي يبب
ثٍطًض ذالنٍ تبثع تًليس فُطؾتي اظ امىبوبت تًليس اؾت .زض ايه ضيـ پؽ اظ مكرم ومبًزن فبط
تبثع تًليس ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـَبي التهبزؾىدي ي وط افعاضَبي مرتلبف ي زازٌَببي ثبٍزؾبت آمبسٌ
ثٍنًضت يه تبثع ضيبضي نطيح ثبطآيضز مبيگبطزز .اوگيبعٌي معطفبي ايلبيه تببثع تًليبس پببضامتطي
وئًوالؾيه تًؾط وبة ي زاگالؼ زض ؾبل َ 1928مبن تبثع تًليس معطيف وبة -زاگالؼ ثبًز وبٍ
تًظيع زضآمس مكبَسٌ قسٌ ثيه زي گطيٌ وبضگط ي ؾطمبيٍزاض ضا تًضبيح مبيزاز(مُبطآضا .)1388،تببثع
تًليس وبة-زاگالؼ ثٍياؾطٍي ييػگي امىبن خبوكيىي ثيه عًامل زض خطيبن تًليس ي مىبؾت ثبًزن
فط تبثعي آن ثيكتط مًضز تًخٍ لطاض گطفتٍ اؾت .مطبلعبت ظيبزي ويع ثٍمىظًض ترمبيه تببثع تًليبس
ثرف وكبيضظي اظ تبثع تًليس وبة-زاگالؼ اؾتفبزٌ وطزٌاوس .اظ ايبه ميببن مبيتبًان ثبٍ مطبلعبٍي
اميطتيمًضي ي ذليليبن( )1386اقبضٌ وطز وٍ زض مطبلعٍاي تحت عىًان ضقس ثُبطٌيضي وبل عًامبل
تًليس زض ثرف وكبيضظي ايطان ي چكماوساظ آن زض ثطوبمٍي چُبض تًؾبعٍ ،ثبٍ ترمبيه تببثع تًليبس
وكبيضظي ثٍ فط وبة-زاگالؼ ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ  1ARDLپطزاذتٍاوس .تُببميپبًض ي قببَمطازي
( )1386اظ ضيـ  OLSثطاي ترميه فط وبة-زاگالؼ تبثع تًليس ثرف وكببيضظي ثبب زي وُببزٌي
ؾطمبيٍ ي ويطييوبض زض ضاؾتبي اوساظٌگيطي ضقبس ثُبطٌيضي وبل عًامبل تًليبس ثربف وكببيضظي ي
ثطضؾي ؾُم آن اظ ضقس اضظـ افبعيزٌ ثربف ،اؾبتفبزٌ ومبًزٌاوبسَ .ػثطويببوي ي ياضزي( )1379زض
مطبلعٍاي ثٍمىظًض ثطضؾي اثط وُبزٌ اوطغي زض وىبض زي وُبزٌي مًخبًزي ؾبطمبيٍ ي ويبطيي وببض ثبط
تًليس ثرف وكبيضظي اظ تبثع تًليس وبة-زاگالؼ ثب ؾٍ وُببزٌي مًخبًزي ؾبطمبيٍ ،ويبطيي وببض ي
اوطغي اؾتفبزٌ وطزوسَ .بمبتً( ،)2006زض مطبلعٍاي تحت عىًان" وىتطل محيطي ي ثُطٌيضي نبىبيع
)1 . Auto-Regressive Distributed lag(ARDL

تحقيقات اقتصاد كطاٍرزي/جلذ /4ضوارُ/1تْار(1391صص)43-64

45

تًليسي غاپه" ثٍمىظًض ضقس ثُطٌيضي ول ،اظ تىىيه تبثع تًليس اؾتفبزٌ وطز .وتببيح وكببن زاز وبٍ
ضاثطٍي مربضج وىتطل آلًزگي ي مربضج تحميمبت ،مثجت ي ضاثطٍ مربضج وىتطل آلبًزگي ي متًؾبط
عمط مًخًزي ؾطمبيٍ ،مىفي اؾت .ثطضؾي مطبلعبت اودب قسٌ حبوي اظ وبضثطز ضيـَبي والؾبيه
التهبزؾىدي زض ترميه تًاثع ميثبقس.
َمعمبن ثب تحميمبت يؾيعي وٍ ثطاي افعايف لبثليتَبي ضيـ والؾيه ي ضفع محسيزيتَببي آوُبب
نًضت گطفتٍ اؾت؛ مُىسؾيه ثب اؾتفبزٌ اظ وظطيبت ؾبيط علبً ؾبعي زض اثبسا ضيـَببي وبضآمبس
ثُيىٍؾبظي زض مؿبئل وبضثطزي ومًزوس .ضيـ غوتيه يىي اظ ضيـَبي عبسزي اؾبت وبٍ زض مبست
ظمبن اوسوي وبضثطزَبي گؿتطزٌاي زض مؿبئل ثُيىٍؾبظي يبفتٍ اؾت .الگًضيتم غوتيه ثطاي ايليه ثبض
زض ؾبل  1975تًؾط خبن َلىس مططح قس(َلىس .)1992،وبضثطزَبي مًفك الگًضيتم غوتيه زض ؾبل
 1989ثب وًآيضيَبي گلسثطي آغبظ گطزيس ي زض گؿتطٌ يؾيعي اظ مؿبئل ثُيىٍؾبظي ثٍطًض مًفك ثٍ
وبض گطفتٍ قس(گلسثطي .)1989،زض چىس ؾبل اذيط محممبن التهبزي ويع اظ ايبه گًوبٍ الگبًضيتمَبب
ثطاي حل مؿبئل التهبزي ومه گطفتٍاوسَ .طچىس وٍ تعساز ايه تحميمببت اوبسن اؾبت؛ امبب آوچبٍ
مكًُز اؾت؛ ضيوس نعًزي ايهگًوٍ تحميمبت اؾت .اظ خملبٍ مطبلعببت اودبب گطفتبٍ زض ظميىبٍي
اؾتفبزٌ اظ الگًضيتم غوتيه ،ميتًان ثٍ مًاضز ظيط اقبضٌ وطز:
امدسي ي َمىبضان( ،) 2010ثبٍ ثبطآيضز تمبضببي ثبطق ايبطان ثبب اؾبتفبزٌ اظ زي الگبًضيتم غوتيبه ي
ثُيىٍيبثي اوجًٌ شضت پطزاذتٍ اوس .زض ايه مطبلعٍ اظ زي مسل ذطي ي غيطذطي ثطاي ثبطآيضز تمبضببي
ثطق اؾتفبزٌ قسٌ اؾت ي تًاوبيي َط الگًضيتم ضا ثطاي تطجيك ي پيفثيىي ممبزيط تمبضبب ثبب ومتبطيه
ميعان ذطب ضا زض آيىسٌ ،اضائٍ مبيزَبس .وببويًضت ي اظتبطن( ،)2006يبه مبسل غيطذطبي ضا ثبطاي
پيفثيىي مهطف وفت زض تطويٍ ثطاي ؾبلَبي  2005-1975ترميه ظزٌاوبس .آوُبب اظ ؾبٍ گبطيٌ اظ
متغيطَب ومه گطفتىبس .قبجيٍؾببظي يبفتبٍَببي تحميبك ،وكببنزَىبسٌي وتببيح مًفميبتآميبع ي
ضضبيتثرف زض ذهًل پيفثيىي اؾتَ .بلسوجيله ي ؾيالن( ،)2005ثب اؾتفبزٌ اظ ؾٍ مسل ذطي،
زضخٍ زي ي ومبيي ،تمبضبي اوبطغي زض ثربف حمبل ي ومبل تطويبٍ ضا ثبطاي ؾببل  1970-2000ثبب
ثٍوبضگيطي تىىيه الگًضيتم غوتيه ترميه ظزوس .وتبيح ايه تحميك وكببن زاز وبٍ مبسل زضخبٍ زي
وؿجت ثٍ مسل زيگط اظ زلت ثباليي زض ترميه تمبضب اوطغي زض ثرف حمل ي ومل ثطذًضزاض اؾت.
َمچىبن وٍ مطبلعبت اودب قسٌ وكبن ميزَس ،تًاثع تًليس ثٍذهًل تبثع تًليبس ثربف وكببيضظي
مًضز تًخٍ َمگبن ثًزٌ اؾت .ثب تًخٍ ثٍ اَميت تببثع تًليبس زض ثطوبمبٍضيبعي ي تهبميمگيبطيَبب،
ضطيضت ترميه ايه تبثع ثٍيؾيلٍي ضيـَبي زليك يخًز زاضز .مطبلعبتي وٍ تببوىًن اظ ضيـَببي
وًيه ي اثتىبضي اؾتفبزٌ وطزوس؛ زليك يوبضاتط ثًزن ايه ضيـَبب وؿبجت ثبٍ ضيـَببي والؾبيه ضا
تبئيس ومًزٌاوس .ثب تًخٍ ثٍ ايه وٍ تبوىًن زض ظميىٍي تعييه تبثع تًليس اظ ضيـَببي وبًيه اؾبتفبزٌ
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وكسٌاؾت ،مب زض ايه تحميك ثٍ ثطضؾبي يىبي اظ ضيـَببي وبًيه ي اثتىببضي(الگًضيتم غوتيبه) زض
ضاؾتبي ترميه تبثع تًليس ثرف وكبيضظي ي ممبيؿٍي آوُب ثب ضيـَبي والؾيىي ،پطزاذتٍايم.
اَسافي وٍ ايه تحميك زوجبل ميوىس ثٍ قطح ظيط اؾت:
 ثطآيضز تبثع تًليس زض ثرف وكبيضظي. ثطضؾي عملىطز الگًضيتمَبي ثُيىٍيبثي ي التهبزؾىدي زض ضاؾتبي ثٍزؾت آيضزن ثُتطيه ضطايتمسل مًضزوظط ي وبَف ذطبي ترميه.
مًاد ي ريشَا
چىبوىٍ ميزاويم ،تبثع تًليس ضاثطٍاي فىي ميبن عًامل تًليس ي محهًل اؾت؛ ثبٍطبًضي وبٍ معبطف
حساوثط ؾتبوسٌاي اؾت وٍ ميتًان ثب ثبثت ثًزن زيگط قطايط ،اظ مدمً معيه وُببزٌَبب ثبٍزؾبت
آيضز .وجًز زلت وبفي زض ترميه تًاثع تًليس مىدط ثٍ اوتربة وًعي اظ تبثع ميقًز وٍ اضتجب يالعي
ثيه متغيطَب ضا وكبن وميزَس ي پبضامتطَبي ثطآيضز قسٌ اظ ايه ضَگصض اعتجببض الظ ضا وبساضز .زض ايبه
مطبلعٍ ثب اؾتفبزٌ اظ متغيطَبي مرتلف َمبوىس مًخًزي ؾطمبيٍ ،ويبطيي وببض ي اوبطغي مهبطفي زض
ثرف وكبيضظي ثٍ ترميه تبثع تًليس ثرف وكبيضظي پطزاذتٍ ي مىبؾتتطيه تبثع تًليس مىطجك ثبب
مجبوي وظطي ثٍنًضت ظيط زض وظط گطفتٍ قسٌ اؾت:
()1
VA  L1 K 2 E 3
وٍ پؽ اظ تجسيل ثٍ فط لگبضيتمي ثٍ نًضت ظيط زض ذًاَس آمس:
()2
LnVA  Ln  1LnL  2 LnK  3 LnE
ثٍمىظًض ترميه تبثع تًليس ،زي ضيـ ذبًز تًضبيح ثبب يلفبٍَببي گؿبتطزٌ( )ARDLي الگبًضيتم
غوتيه ثٍوبض گطفتٍ قسٌ اؾت.
رٍش خَد تَضيح تا ٍقفِّاي گستردُ()ARDL
زض ايه تحميك ثٍمىظًض ترميه تبثع تًليس ي َمچىيه ثطضؾي ضياثبط زضاظمبست ي وًتببٌمبست ثبيه
متغيط ياثؿتٍ ي ؾبيط متغيطَبي تًضيحي الگً اظ ضيـ ذًز تًضيح ثب يلفٍَببي گؿبتطزٌ()ARDL
اؾتفبزٌ قسٌ اؾت .ثٍ علت يخًز محسيزيتَبيي زض اؾتفبزٌ اظ ضيـَبي اوگل-گطودط ،1يًَبوؿبه-
خًؾيليًؼ 2ي مسل تهحيح ذطب ،) ECM(3ثطذي اظ مطبلعببت وًقبيسوس تبب ثبب غلجبٍ ثبط وبًالم

1 . Engle-Granger test
2 . Johanson-Joselius test
3 . error correction model
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ضيـَبي فًق زضنسز زؾتيبثي ثٍ ضَيبفت ثُتط ثطاي تحليبل ضياثبط زضاظمبست ي وًتببٌمبست ثبيه
متغيطَب ثطآيىس وٍ اظ آن خملٍ ميتًان ثٍ مطبلعٍي پؿطان ي پؿبطان( )1997اقببضٌ وبطز .ضَيبفبت
اضائٍ قسٌ تًؾط ايه زي محمك ،مًؾبً ثبٍ ضيـ  ARDLاؾبت .زض اؾبتفبزٌ اظ ايبه ضَيبفبت ثبٍ
يىؿبببن ثببًزن زضخببٍ َببمخمعببي متغيطَببب-وببٍ زض ضيـ اوگببل گطودببط ضببطيضي اؾببت -ويبببظي
ويؿت(يًؾفي .)1379،ايه ضيـ ضياثط زضاظ مست ي وًتبٌ مست ثيه متغيط ياثؿتٍ ي ؾبيط متغيطَبي
تًضيحي الگً ضا ثٍطًض َمعمبن ترميه ميظوس .ترميهَبي ثٍزؾت آمسٌ وباضيت ي وبضا ذًاَس ثًز.
زض ضيـ  ARDLثطاي ترميه ضاثطٍ زضاظمست ميتًان اظ ضيـ زي مطحلٍاي ثٍ وحبً ظيبط اؾبتفبزٌ
وطز:
زض مطحلٍي ايل يخًز اضتجب زضاظمست ثيه متغيطَبي تحت ثطضؾبي آظمبًن مبيگبطزز .ثبطاي ايبه
مىظًض مسل پًيبي  ARDLترميه ظزٌ ميقًز .زض ايه مبسل اگبط مدمبً ضبطايت ثبطآيضز قبسٌ
مطثً ثٍ يلفٍ َبي متغيط ياثؿتٍ وًچىتط اظ يه ثبقبس ،الگبًي پًيبب ثبٍ ؾبمت تعببزل زضاظ مبست
گطايف مييبثس .لصا ثطاي آظمًن َمگطايي الظ اؾت آظمًن فطضيٍ ظيط اودب گيطز:
m

H0 :   i 1  0
()3

i 1
m

H1 :   i 1  0
i 1

وميت آمبضٌي  tمًضز ويبظ ثطاي اودب آظمًن فًق ثٍنًضت ظيط محبؾجٍ ميقًز:
m

i

()4
i

ˆ 

ˆs

i 1
m



t

i 1

ثب ممبيؿٍي وميت آمبضٌي  tمحبؾجبتي ي وميت ثحطاوي زض ؾطح اطميىبن مًضز وظط ،مبيتبًان ثبٍ
يخًز يب وجًز ضاثطٍ تعبزلي زضاظمست ثيه متغيطَبي الگً پي ثطز.
زض مطحلٍي زي  ،ترميه ي تحليل ضطايت زضاظ مست ي اؾتىتبج زض مًضز اضظـ آوُب نًضت ميگيطز.
تعساز يلفٍَبي ثُيىٍ ثطاي َطيه اظ متغيطَبي تًضيحزَىسٌ ضا ميتًان ثٍ ومه يىي اظ معيبضَببي
آوبيه ،)AIC(1قًاضتع-ثيعيه )SBC(2ي حىبن-وًئيه )HQC(3تعييه وطز(وًفطؾتي.)1379،

1 . Akaike information criterion
2 . Schwarts Bayesian criterion
3 . Hannan-Quinn criterion
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ثعس اظ ترميه تبثع تًليس ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـَبي التهبزؾىدي( ،)ARDLثٍ ترميه تببثع تًليبس ثبب
ثُطٌگيطي اظ ضيـ الگًضيتم غوتيه ميپطزاظيم.
الگَريتن شًتيک
وبقفبن الگًضيتم غوتيه ؾعي وطزوس ثب ثٍزؾت آيضزن مسلي قجيٍ ثٍ يضاثت طجيعي ،ثٍ الگبًضيتمي
زؾت يبثىس وٍ تًؾط آن ثتًاوىس ثٍ خًاةَبي ثُيىٍي مًضز وظط زض مؿبئل ذًز ثطؾبىس .زض يضاثبت
طجيعي اثتسا ثٍ يه خمعيت ايليٍ 1ويبظ اؾت .خمعيت زض حميميت مدمًعبٍاي اظ وطيمبًظي َبب ثبب
ذهًنيت متفبيت َؿتىس .زض ايه خب ويع ،تعسازي وطيمبًظي ضا ثبٍعىبًان خمعيبت ايليبٍ زض وظبط
ميگيطيم وٍ زض انل َطوسا ومطٍاي زض فضبي خًاةَبي مؿئلٍ اؾت .پبؽ يبه خمعيبت ايليبٍ
معبزل يه زؾتٍ خًاةَبي ايليٍ زض فضبي خؿتدًي خًاةَبي مؿئلٍ ميثبقسَ .بط خبًاة ايليبٍ
يه وطيمًظي َؿت وٍ تعسازي غن زاضز ي معطف ذهًنيبت وطيمًظي اؾتَ .طيبه اظ غنَبب ويبع
يىي اظ متغيطَبي مؿئلٍ ميثبقس .چىبنچٍ طًل مًضز ويبظ َط متغيط ثطحؿت ثيت مكبرم قبًز؛
طًل َط وطيمًظي اظ ضاثطٍي ظيط ثٍزؾت ميآيس.
m

()5

L   Li
i 1

وٍ زض آن m ،ثيبوگط تعساز متغيطَب ي  Liثيبوگط تعساز ثيت مًضز ويبظ متغيط iا اؾت .قبىل  ،1يبه
وطيمًظي ضا ثٍ تفىيه متغيطَبي آن ثٍ تهًيط وكيسٌ اؾت(وظب آثبزيپًض.)1389،
حبل ثبيس ممساض ايه متغيطَب ثٍگًوٍاي ثٍزؾت آيس وٍ خًاة مؿئلٍ ثُيىٍ ثبقس ،يعىبي ذهًنبيبت
ايه افطاز ثٍ گًوٍاي قًز وٍ تًاوبيي آن ثطاي ايه قطايط مؿبئلٍ ذبًة ي قبيؿبتٍ اؾبت .امبب ايبه
قبيؿتگي چگًوٍ اضظيبثي ميقًز؟ ثطاي ايه مىظًض ثٍ يه تبثع ثطاظوسگي( 2قبيؿتگي) ويبظ اؾت وٍ
ميعان قبيؿتگي َط فطز ضا محبؾجٍ وىس .ايه تبثع ثبيس زض ضاؾتبي تبثع َسفي ثبقبس وبٍ مبيذًاَبس
3
ثُيىٍ قًز .حبل يه خمعيت ثب قبيؿتگيَبي متفبيت يخًز زاضز وبٍ ثبيبس اظ ميببن آوُبب يالبسيه
ثٍگًوٍاي اوتربة 4قًوس تب افطازي قبيؿتٍ ثطاي تًليس وؿلي قبيؿتٍ اوتربة گطزوبس .يعىبي اظ ثبيه
خًاةَبي ايليٍ ،خًاةَبيي وٍ ثٍ خًاة ثُيىٍي مًضزوظط وعزيهتطوس؛ قبوؽ ثمبي ثيكتطي زاقبتٍ
ثبقىس .پؽ يه عملگط اوتربة ويع ويبظ اؾت.

1 .Initial Generation
2 . Fitness Function.
3. Parent.
4 .Selection.
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عولگر اًتخاب

عملگط اوتربة زض الگًضيتم يضاثتي ،ثطزاقتي اظ اوتربة طجيعبي زض يضاثبت طجيعبي اؾبتَ .بسف اظ
اعمبل ايه عملگط ،اوتربة ثعضي اظ افطاز خمعيت ثطاي ظاز ي يلس ي ايدبز وؿل ثعس اؾبت .ضيـَببي
ظيبزي ثط اي عملگط اوتربة يخًز زاضز .مكًُضتطيه عملگط اوتربة ،اوترببة متىبؾبت ثبب قبيؿبتگي
اؾت وٍ ثطاي پيبزٌؾبظي آن اظ چطخ گبطزان اؾبتفبزٌ مبيقبًز .اظ ايبه ضي ،ايبه ضيـ ثبٍ اوترببة
چطخگطزان قُطت پيسا وطزٌ اؾت .زض اوتربة متىبؾت ثب ثطاظوسگي ثبٍ وطيمبًظي َببي قبيؿبتٍتبط
(خًاةَبي ثُتط) ،قبوؽ ثيكتط ي ثٍ وطيمًظي َبي ضعيفتط(خًاةَبي ثستط) قبوؽ ومتبطي ثبطاي
ثمب ي تًليس مثل زازٌ مي قًز .الجتٍ زض الگًضيتم يضاثتي عملگطَب ثط پبيٍ احتمبالت عمل مبيوىىبس ي
لطعيتي زض وبض ويؿت .ايه مًضً ثٍ ايه معىي اؾت وبٍ ثبٍ َطيبه اظ وطيمبًظي َبب متىبؾبت ثبب
قبيؿتگيقبن ،قبوؿي ثطاي اوتربة تعلك ميگيطز يلي اوتربة ثط مجىبي احتمبل نًضت ميپبصيطز.
زض اوتربة چطخ گطزان اثتسا ثٍ َط وطيمًظي يه احتمبل اوتربة متىبؾت ثب قبيؿتگي آن ترهيم
زازٌ ميقًز .چىبنچٍ قبيؿتگي وطيمًظي iا ثب  fit iي احتمبل اوتربة آن ثب  Piوكبن زازٌ قًز،
احتمبل اوتربة ايه وطيمًظي ثب ضاثطٍي( )6محبؾجٍ ميقًز.
fit
Pi  N i
()6
 fit j
j 1

وٍ زض آن  Nثيبوگط تعساز خمعيت يب تعساز وطيمًظي َبؾت.
زض ضيـ چطخ گطزان ثٍ َط وطيمًظي لطبعي اظ يه زايطٌ(چطخ گطزان) اذتهبل زازٌ ميقبًز وبٍ
اوساظٌي آن متىبؾت ثب احتمبل اوتربة ترهيم زازٌ قسٌ ثٍ آن اؾت .ثٍطًض زليك ،اوساظٌي لطبب

ترهيم زازٌ قسٌ ثٍ وطيمًظي iا ثط حؿت ضازيبن ثطاثط  2Piذًاَس ثًز .زض يه مىبن مكبرم
يه وكبوٍ لطاض زازٌ ميقًز وٍ َمًاضٌ ثبثت اؾت .چطخ ثٍ حطوت زض ميآيس؛ ثعس اظ آن وٍ چبطخ اظ
حطوت ايؿتبز ،وطيمًظيمي وٍ لطب متىببرط ثبب آن ضيثبطيي وكببوگط لبطاض ثگيبطز اظ ثبيه خمعيبت
ثٍعىًان يالس ثطاي تًليس وؿل ثعس اوتربة قسٌ ي ثبٍ حًضبچٍي تبعييح مىتمبل مبيقبًز .وحبًٌي
اوتربة زض قىل  2ثٍ تهًيط وكيسٌ قسٌ اؾت .ايه عمل ثٍ تعساز اعضبي خمعيت(Nمطتجٍ) ثٍ اخطا
زض ميآيس ي زض َط تىطاض ،يه وطيمًظي اوتربة ميقبًز .ممىبه اؾبت ثعضبي اظ وطيمبًظي َبب ثبٍ
زفعبت اوتربة قسٌ ي ثعضي زيگط اوترببة وكبًوس .ثبٍَطحببل ،وطيمبًظيمي وبٍ ثطاظوبسگي(احتمبل
اوتربة) ثيكتطي زاضز ،اظ قبوؽ ثيكتطي ثطاي اوتربة ي ظاز ي يلس ثطذًضزاض اؾت.اظ ايهضي اؾت وبٍ
ايه ضيـ" ،اوتربة متىبؾت ثب ثطاظوسگي " وب گصاضي قسٌ اؾت(وظب آثبزيپًض .)1389،ؾپؽ اظ ثيه
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يالسيه اوتربة قسٌ ،ظيج يالسيه ثب َم َمجطي 1وطزٌ ي فطظوساوي 2تًليس ميوىىس .يعىبي زي خبًاثي
وٍ ثطاي اظزياج قبيؿتٍ قىبذتٍ ي اوتربة قسٌاوس ،ثب َم تطويت قسٌ ي خًاةَببي خسيبسي ثبطاي
خؿتدً زض فضبي خًاةَبي مؿئلٍ تًليس ميوىىس .پؽ عملگط ثعسي ،عملگط َمجطي اؾت.
عولگر ّوثري
ايه عملگط ،مُمتطيه عملگط زض الگًضيتم يضاثتي اؾت .عمل َمجطي ثب احتمببل َمجبطي  Pcنبًضت
ميگيطز وٍ معمًال عسزي ثيه  0/6ي  0/9اؾت .يعىي ثطاي َمجطي يه عسز تهببزفي ثبيه نبفط ي
يه تًليس ميقًز .اگط ايه عسز وًچهتبط اظ Pcثبقبس ،عمبل َمجبطي ثبيه زي وطيمبًظي نبًضت
ميگيطز ،زض غيط ايه نًضت زي وطيمًظي ثسين تغييط ثٍ مطحلٍي ثعسي مىتمبل مبيقبًوس .عملگبط
َمجطي زض زي گب اودب ميقًز:
گب ايل :اظ ثيه افطاز مًخًز زض حًضچٍ تعييح ،زي وفط ثطاي َمجطي اوتربة ميقًوس.
گب زي  :زي وطيمًظي مىترت ثبٍعىبًان يالبسيه ،طبي يىبي اظ ضيـَببي َمجبطي فطظوبس يبب ظيج
فطظوساوي تًليس ميوىىس.
ؾبزٌ تطيه ي مكًُضتطيه وً َمجطي زض الگًضيتم يضاثتي ثببيىطيَ ،مجبطي تبه ومطبٍاي اؾبت .زض
َمجطي ته ومطٍاي ،عسزي ثيه  1ي  Lوٍ  Lطًل وطيمًظي ثط حؿت ثيت اؾت ،ثٍنًضت اتفببلي
اوتربة ميقًز ي اظ ومطٍي ثٍزؾت آمسٌ ،اطالعبت ثيه زي وطيمًظي خب ثٍ خب مبيقبًوس .قبىل 3
َمجطي ته ومطٍاي ضا ثٍ تهًيط وكيسٌ اؾت .لبثل شوط اؾت وٍ يالسيه پؽ اظ تًليس فطظوبس ،زيگبط
ثٍ حًضچٍي اظزياج ثطوميگطزوس .ثىبثطايه ،تًليبس وؿبل خسيبس ثبب  N/2مطتجبٍ اوترببة يالبسيه اظ
حًضچٍي اظزياج ثٍ پبيبن ميضؾس .زض يالع ثب اعمبل عملگط َمجطي ،وطيمًظي َبب اطالعببت ضا ثبيه
يىسيگط مجبزلٍ ميوىىس .ايه تجبزل اطالعبت مىدط ثٍ ايدببز وطيمبًظي َببي ثبب ذهًنبيبت خسيبس
ميقًز(وظب آثبزيپًض .)1389،زض وُبيت ضيي فطظوسان خُف ايدبز مبيقبًز ي وؿبل ثعبس ؾببذتٍ
ميقًز .تًؾط ايه عمل ويع ممبزيط ثعضي اظ غنَب تغييبط يبفتبٍ ي ومبب خسيبس ثبطاي خؿبتدً زض
فضبي خًاةَبي مؿئلٍ تًليس ميقًز .پؽ آذطيه عملگط ،عملگط خُف ذًاَس قس.
عولگر جْص
ايه عملگط ثٍطًض عب ثعس اظ عملگط َمجطي اعمبل مبيقبًز .احتمببل ضذبساز خُبف زض الگبًضيتم
يضاثتي ثب  Pmومبيف زازٌ ميقًز وٍ معمًال ثيه  0/001تب  0/01اوتربة ميقًز .عملگط خُف ثٍ
َطيه اظ افطاز خمعيت ثٍ تىُبيي اعمبل ميقًز .خُف ثٍ ايه نًضت اودب ذًاَبس قبس وبٍ اثتبسا
مبتطيؿي ثب اوساظٌ  N×Lؾبذتٍ ميقًز .عىبنط ايه مبتطيؽ ثب احتمبل ، Pmيه ي ثب احتمبل،1-Pm
1 .Cross Over.
2 .Offsprings.
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نفط ذًاَىس قس .ؾپؽ ثٍ اظاي تمب عىبنطي اظ مبتطيؽ وٍ ممساض يه زاضوس ،ممبساض ثيبت متىببرط
آن زض خمعيت ياضيوٍ ذًاَس قس .يعىي ايىىٍ ،اگط ممساض ثيت مصوًض زض خمعيت يه اؾت ثٍ نفط ي
اگط نفط اؾت ثٍ يه تجسيل ذًاَس قس .قىل  4چگًوگي خُف يبفته يه ثيت اظ يبه وطيمبًظي
ضا ثٍ تهًيط وكيسٌ اؾت.
عملگط خُف ثطاي تىً ثركيسن ثٍ خمعيت ي ايدبز ومب خسيس خؿتدً اعمببل مبيقبًز .ميبعان
احتمبل ايه عملگط اظ اَميت ثباليي ثطذًضزاض اؾت(وظب آثبزيپًض.)1389،
ثسيه تطتيت ثعس اظ يه مطحلبٍ اخبطاي الگبًضيتم ،يبه وؿبل خسيبس اظ خمعيبت يبب َمببن زؾبتٍ
خًاةَبي خسيس زض فضبي خًاةَبي مؿئلٍ تًليس ميقًز .حبل اگط ايه ضيوس تىطاض قًز؛ چبًن ثبٍ
خًاةَبي ثُتط قبوؽ ثيفتطي ثطاي حفظ ي تىثيط ذهًنيبت ذًة آوُب زازٌ ميقبًز؛ مبيتبًان
اميسياض ثًز وٍ پؽ اظ طي چىس وؿل ثبٍ وؿبلي ثُيىبٍ تبط زؾبت يبفبت .يعىبي ضؾبيسن ثبٍ زؾبتٍ
خًاةَبيي وعزيهتط ثٍ خًاة ثُيىٍي مًضزوظط وٍ ميتًاوس قبمل ذبًز ومطبٍي ثُيىبٍ ويبع ثبقبس.
ؾبببذتبض الگببًضيتم اعمبببلي ثببطاي ثُيىببٍؾبببظي مببسل فببًق زض قببىل  5وكبببن زازٌ قببسٌ
اؾت(نبزلي.)1388،
زض قطي الگًضيتم يضاثتي ،ثبيبس اثتبسا ممببزيط پبضامتطَببي الگبًضيتم ممبساضزَي قبًز .ممبساضزَي
پبضامتطَب قبمل تعييه تعساز اعضبي خمعيت ،وطخ َمجطي ي خُف ،تعساز متغيطَب ،طًل َط متغيبط،
طًل وطيمًظي  ،تعييه محسيزٌي َط متغيط ي زامىٍ خؿتدً ،وحبًٌي ذبتمبٍ الگبًضيتم ي مبًاضزي
خعيي زيگط ميقًز .ثعضي اظ پبضامتطَب ثب تًخٍ ثٍ طجيعت مؿبلٍ تىظيم ميقًوس.
زض ايه ممبلٍَ ،سف اظ ثُيىٍؾبظي ثٍزؾت آيضزن يظنَبؾت؛ يعىي ثٍزوجبل ثٍزؾبت آيضزن ضبطايت
ثُيىٍ ثطاي تبثع تًليس َؿتيم ي زض ايه ضاؾتبي ،تبثع َسف زض وظط گطفتٍ قبسٌ زض ايبه پبػيَف زض
ضاثطٍي( )7اذتالف ثيه ممبزيط يالعي ي ترميه ظزٌ قسٌ تًؾط مسل ي تبثع قبيؿتگي ثب تًخبٍ ثبٍ
ايىىٍ ثبيس ثٍنًضت حساوثطؾبظي زض وظط گطفتٍ قًزَ ،مبن معىًؼ معيبض  MSEتعطيف مبيقبًز
وٍ زض ضاثطٍي( )8ثيبن قسٌ اؾت.
)Z= Y-F(Xi
()7
()8

)))Fitness=1/(1/n*(sum(z^2

زض تبثع ثبال ) ، F(Xiتبثع تًليس مًضز وظط اؾت ي  Yممبزيط يالعي تًليس ي  nتعساز مكببَسات مبًضز
وظط اؾت.
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رهسگطايي كرٍهَزٍمّا
زض َط وطمًظي  ،اطالعبت مطثً ثٍ يه ومطبٍ اظ فضببي يضيزي ثبٍنبًضت ضمبع يخبًز زاضز .ثبطاي
مكرم قسن ومطٍاي وٍ وطيمًظي ثٍ آن اقبضٌ ميوىس ،ثبيس وطيمًظي ضمعگكببيي قبًز .مطاحبل
ضمعگكبيي ثٍ ايه تطتيت اؾت وٍ اثتسا َطوطمًظي ثبيس ثٍ غنَبي ؾببظوسٌي آن(متغيطَبب) قىؿبتٍ
قًز .ايه عمل ثب تًخٍ ثٍ طًل ضقتٍي ثيتي زض وظط گطفتٍ قسٌ ثطاي َط متغيط اخطا ميقًز .ثعس اظ
تدعيٍي وطيمًظي َب ثٍ متغيطَب ،وًثت ثٍ ضمعگكبيي آوُب ميضؾس .وحًٌي ضمعگكبيي متغيطَب ،ثؿتٍ
ث ٍ ايه وٍ متغيط گؿؿتٍ اؾت يب پيًؾتٍ ،متفبيت اؾت .ممبزيط متغيطَبي گؿؿتٍ اظ حبلت زيزييي
ثٍ حبلت زٌزَي تجسيل ميقًوس .ممبزيط تجسيل قسٌ ،ثيبوگط يه ممساض عسزي يب يه حبلت ذببل ي
اظ پيف تعطيف قسٌ ثطاي آن متغيط َؿتىس .ثطاي ضمعگكبيي متغيطَبي پيًؾبتٍ ،اثتبسا ثبيبس ضقبتٍ
ثيتي مًضزوظط اظ حبلت زيزييي ثٍ حبلت زَسَي تجسيل قسٌ ،ؾپؽ ثبٍ عبسزي ثبيه نبفط ي يبه
وطمبليعٌ قًز؛ ايه عمل ثطاي متغيط iا ( )xiيه وطيمًظي وٍ زاضاي  Liثيت اؾت؛ طجك ضياثط ظيبط
محبؾجٍ ميقًز.
Li 1

()9

( xi )10  bit (0)  20  bit (1)  21  bit (2)  22  ...  bit ( Li  1)  2( Li 1)   bit (k )  2k
k 0

( xi )10
()10
2Li  1
وٍ زض آن) bit(kثيبوگط ممساض ثيت ثب مًلعيت kا زض ضقتٍ زيزييي اؾت .ثب اؾتفبزٌ اظ ضاثطبٍي(،)9
ضقتٍ زيزييي ثٍ لبلت زٌزَي تجسيل قسٌ ي ثب اؾتفبزٌ اظ ضاثطٍي( )10ثٍ عسزي وطمببل قبسٌ ثبيه
نفط ي يه تجسيل ميقًز .زض پبيبن ،ممساض وطمبل قسٌ ثبيس ثٍ عسزي زض ثببظٌي تعطيبف قبسٌ ثبطاي
xin 

متغيط مًضز وظط تجسيل قًز .چىبنچٍ ثطاي متغيط فطضي  ، xiثببظٌي ]  [ xilo , xihiمبس وظبط ثبقبس؛
ضاثطٍي( )11ممساض وطمبليعٌ قسٌ متغيط مصوًض ضا ثٍ عسزي زض ايه ثبظٌ تجسيل ميوىبس(  .) xirealالظ

ثٍ شوط اؾت وٍ  xiloي  xihiثٍ تطتيت ثيبوگط حس پببييه ي حبس ثببالي لبثبل لجبًل ثبطاي متغيبط xi
َؿتىس(وظب آثبزيپًض.)1389،
()11
) xireal  xilo  xin  ( xihi  xilo
ارزياتي هذلّا
ثٍمىظًض اضظيبثي عملىطز مسلَب ،ميتًان اظ معيببضَببي مطثًطبٍ اؾبتفبزٌ وبطز .زض ايبه تحميبك اظ
معيبضَبي ذطبي ضيكٍ متًؾط مطثعبت( )RMSEي ضطيت تعييه() R2خُت ايه امط اؾتفبزٌ قسٌ
اؾت .ايه آمبضٌَب ثب ضياثط ظيط محبؾجٍ ميقًز:
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()12

N

 YK ) / N

(X

2

2

()13

K

RMSE 

k 1

N


  ( X K  X )(YK  Y ) 
2 

R   N K 1

N
  ( X  X ) 2  (Y  Y ) 2 
K
 K 1 K

K 1

مسلي وٍ زاضاي ومتطيه ممساض RMSEثبقس ،مسل ثطتطي وؿجت ثٍ زيگبط مبسلَبؾبتَ .مچىبيه
مسلي وٍ زاضاي ثيكتطيه ممساض ثطاي آمبضٌي R2ثبقس ثطتط اظ زيگط مسلَبؾت.
ثٍمىظًض ممبيؿٍي لسضت پيفثيىي ي اوتربة ثُتطيه ضيـ ،عاليٌ ثط معيبضَببي شوبط قبسٌ اظ ضيـ
اضائٍ قسٌ تًؾط گطودط ي ويًثًلس خُبت آظمبًن معىبيزاضي اذبتالف ذطببي الگًَببي ضليبت ويبع
اؾتفبزٌ قسٌ اؾت .ثٍ ايه مىظًض اثتسا ضاثطٍي ظيط محبؾجٍ ميقًز:

)  et2 )(et1  et2
()14

) e

2 2
t

T

 (e

1
t

t 1

T

 (e

1
t

) e

2 2
t

t 1

T

r

 (e

1
t

t 1

وٍ زض آن  et1ي  et2ثٍتطتيت ذطبي ممبزيط پيفثيىي قسٌ اظ زي ضيـ ضليبت ي  Tتعبساز ومًوبٍَببي
پيفثيىي قسٌ اؾت .ؾپؽ آظمًن ثطاثطي زلت پيفثيىي زي ضيـ ضا ميتًان ثب اؾتفبزٌ اظ آمببضٌي
 GNمًضز ثطضؾي لطاض زاز .ايه آمبضٌ زاضاي تًظيع  tثب زضخٍ آظازي  T-1ثًزٌ ي طجك ضاثطبٍي()15
محبؾجٍ ميگطزز(تىبظ.)2001،

T 1
()15
1 r2
زازٌَبي مًضز ويبظ زض ايه مطبلعٍ ثٍنًضت ؾطي ظمبوي ي زض طي ؾبلَبي(1386-1356ثبٍ ليمبت
ؾبل پبيٍ  ،)1376اظ ؾبلىبمٍَبي وكًض ايطان ،ثبوه مطوعي خمًُضي اؾالمي ايطان ي تطاظوبمٍ اوطغي
يظاضت ويطي زضيبفت قسٌ اؾت.
GN  r

وتايج ي بحث
زض ايه ممبلٍ ثبب ثبٍوببضگيطي وبط افعاضَببي  Microfitي Matlabاظ زازٌَببي ؾببالوٍ طبي زيضٌ
 1381-1356ثطاي ترميه تبثع تًليس ي اظ زازٌَبي 1386-1382ثطاي اضظيبثي مسلَبي مبًضز وظبط
اؾتفبزٌ قسٌ اؾت.
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تخويي تاتع تَليذ تخص كطاٍرزي تا استفادُ از رٍش ARDL
ثٍوبضگيطي ضيـَبي ؾىتي زض التهبزؾىدي ،مجتىي ثط فطو پبيببيي متغيطَبب مبيثبقبس .ثىببثطايه
ضطيضي اؾت تب وؿجت ثٍ پبيبيي متغيطَب اطميىبن حبنل گطزز .ثطاي ايبه مىظبًض اظ آظمبًن ضيكبٍ
ياحس زيىي فًلط تعميم يبفتٍ اؾتفبزٌ قسٌاؾبت .وتببيح وكببن مبيزَبس وبٍ متغيبط  LnEايؿبتب ي
متغيطَبي  LnVAي  LnLي LnKثب يه ثبض تفبضلگيطي ايؿبتب مبيقبًوس .ثبسيه تطتيبت امىببن
اؾتفبزٌ اظ ضيـ  ARDLفطاَم ذًاَس ثًز .ثب اؾتفبزٌ اظ ايه تحليل ميتبًان ضياثبط وًتببٌمبست ي
زضاظ مست ثيه متغيطَبي مسل ضا َمعمبن ثطضؾي وطز .وتبيح حبنل اظ ثطآيضز مسل پًيببي ARDL
اظ ططيك ضبثطٍ قًاضتع -ثيعيه زض خسيل  1آيضزٌ قسٌ اؾت .فطضبيٍي نبفط عبس يخبًز ضاثطبٍي
ثلىسمست ثب اؾتفبزٌ اظ آظمًن  Fمًضز ثطضؾي لطاض گطفت .ثب تًخٍ ثٍ ايىىٍ  Fمحبؾبجبتي ثبيف اظ F
پيكىُبزي پؿطان ي پؿطان ميثبقس ،لصا يه ضاثطٍي ثلىسمست ثيه متغيطَببي مبسل ثطلبطاض اؾبت.
وتبيح حبنل اظ ثطآيضز ضاثطٍي ثلىس مست زض خسيل  2آمسٌ اؾت .وكبفَببي خعئبي تًليبس ثبطاي
وُبزٌَبي ويطيي وبض ،ؾطمبيٍ ي اوطغي َمبن ضطايت متغيطَب زضتبثع تًليس ثبٍزؾبت آمبسٌ اؾبت .ثبب
تًخٍ ثٍ ايه وٍ وكفَبي وُبزٌَب زض طًل تًليس ي زض ؾبلَببي مرتلبف زض تببثع وببة-زاگبالؼ
ثبثت اؾت؛ ميتًان ايهگًوٍ تفؿيط وطز وٍ ثٍطًض مثببل ثبب  %1افبعايف زض اوبطغي مهبطفي ثربف
وكبيضظي ،اضظـ افبعيزٌ ثبٍ ميبعان  %0/7افبعايف مبييبثبس .يخبًز َمگطايبي ثبيه مدمًعبٍاي اظ
متغيطَبي التهبزي مجىبي اؾتفبزٌ اظ مسلَبي تهحيح ذطب ضا فطاَم ميوىس .الگًي تهبحيح ذطبب
زض يالع وًؾبنَبي وًتبٌمست متغيطَب ضا ثٍ ممبزيط ثلىسمست آوُب اضتجب ميزَس .ثٍمىظبًض ثطضؾبي
ضياثط وًتبٌمست ثيه اضظـ افعيزٌ ي ؾبيط متغيطَبي مًضز مطبلعٍ اظ مبسل تهبحيح ذطبب اؾبتفبزٌ
گطزيس وٍ وتبيح آن زض خسيل  3آيضزٌ قسٌ اؾت .وتبيح وكبن زاز وٍ ضبطيت خملبٍ تهبحيح ذطبب
معىيزاض ي عالمت آن مًضزاوتظبض(مىفي) اؾت .ممساض ايه ضطيت وكبن ميزَس وٍ حسيز  49زضنبس
اوحطافبت متغيط اضظـ افعيزٌ اظ ممساض تعبزلي زضاظمبست پبؽ اظ گصقبت زي زيضٌ تعبسيل مبيقبًز.
ثٍعجبضت زيگط ثطاي تعسيل وبمل وتبيح حبنل اظ يه ؾيبؾت 2 ،ؾببل ظمببن الظ ذًاَبس ثبًز .لبصا
ميتًان ثٍ تأثيطگصاضي ؾيبؾتَب زض وًتبٌ مست اميسياض ثًز.
1
ثببطاي ثطضؾببي پبيببساضي ضببطايت ثببطآيضز قببسٌ مببسل ثببٍزؾببت آمببسٌ ،آظمببًن  CUSUMي
 CUSUMSQ2ثٍوبض ثطزٌ قسٌ اؾت .وتبيح ايه آظمًن وكبن ميزَس وٍ ضطايت مبسل زض فبنبلٍ
انميىبن  %95پبيساض اؾت .قىل  ،6ومبًزاض پؿبمبوس تدمعبي ي قبىل 7مدبصيض پؿبمبوس تدمعبي
ثٍزؾت آمسٌ اظ ايه آظمًن ضا وكبن ميزَس.
1 . Cumulative Sum.
2 . Cumulative Sum of Square.

تحقيقات اقتصاد كطاٍرزي/جلذ /4ضوارُ/1تْار(1391صص)43-64

55

ًتايج تخويي تاتع تَليذ تا الگَريتن شًتيک
گب ورؿت زض حل مؿبئل ثُيىٍيبثي تًؾط  GAتعييه پبضامتطَبي ايليٍ ثطاي ايه الگبًضيتم اؾبت.
زض مسل مًضزوظط  4يظن يخًز زاضز .ثىبثطايه  GAزض مسل لگبضيتمي  4غن زاضز .خمعيبت ايليبٍ يبب
تعساز وطيمًظي َب اثتسا ثٍنًضت اعساز نفط ي يه تًليس ي ؾپؽ ثٍ اعساز نحيح تجبسيل مبيقبًوس.
َمٍ اعضبي خمعيت زض تبثع ثطاظـ امتحبن ميقًز ي ومتطيه ممبزيط وبٍ ثُتبطيهَبب ويبع َؿبتىس
تعييه ميقًوس .زض ازامٍ وؿل خسيس تكىيل ميقًز .ثب تًخٍ ثٍ انل زاضييه ،وطيمبًظي َببيي وبٍ
خعء ثُتطيه َب َؿتىس قبوؽ ثيكتطي ثطاي تًليس فطظوسان ثيكتط زاضوس .زض ايه تحميك ثبطاي تًليبس
وؿل خسيس اظ ضيـ تطويت ي خُف اؾتفبزٌ قسٌ اؾت .ايه فطآيىس تىطاض ميقبًز تبب الگبًضيتم ثبٍ
ثُتطيه خًاة ثطؾس.
َمبن طًضي وٍ زض مجبوي وظطي الگًضيتم غوتيه گفتٍ قس ،ثب ضفته اظ يه وؿل ثٍ وؿل زيگط ممساض
تبثع َسف ثُجًز مييبثس .ثب تًخٍ ثٍ ايىىٍ زض مسل پيكىُبزي َسف ،حسالل وطزن تبثع َسف اؾت،
اوتظبض ميضفت وٍ ثب افعايف وؿل ،ومًزاض ضيوس وعيلي ضا طي وىس ،امبب ثبب تًخبٍ ثبٍ ايبه وبٍ تببثع
قبيؿتگي زض زاذل الگًضيتم ،حساوثطؾبظي معىًؼ تبثع َسف زض وظط گطفتٍ قسٌ اؾت ،زض وتيدٍ
ومًزاض ؾيط نعًزي ضا طي وطزٌ وٍ وكبنزَىسٌي عملىطز زضؾت عملگطَبي الگًضيتم ميثبقبس.
قىل  8ضيوس َمگطايي ثٍ خًاة ثُيىٍ ضا ثٍ ذًثي وكبن ميزَس ،ظيطا زض آذطيه وؿل ثبٍ يىبسيگط
وعزيه قسٌاوس ،ومًزاض ثباليي ثُتطيه خًاة تب آن وؿل ي ومًزاض پبييىي متًؾط ثُتطيه خًاة تب آن
وؿل ضا وكبن ميزَس .زض الگًضيتم غوتيه ثب اؾتفبزٌ اظ تبثع قبيؿتگي معطفي قبسٌ ي ثبب اؾبتفبزٌ اظ
پبضامتطَبي زض وظط گطفتٍ وٍ زض خسيل  4وكبن زازٌ قسٌ اؾت؛ ثٍ اوتربة ثُتطيه ضطيت ثطاي تبثع
تًليس زؾت يبفتٍايم .ثطاي ترميه مسل ،اثتسا ثب اؾتفبزٌ اظ اطالعبت مطثً ثٍ  25ؾببل الگبًضيتم ضا
آمًظـ ميزَيم .پيسا وطزن يظنَب( )Wثعس اظ  30ثبض اخطاي مؿتمل ثًزٌ اؾت .تبثع ثٍزؾت آمبسٌ
اظ ضيـ الگًضيتم غوتيه ثٍنًضت ظيط اؾت:
Ln VA = 2/56109 +0 /64711 Ln L +0/77028Ln K+0/436950Ln E
()16
َمبنطًض وٍ اظ وتبيح پيساؾت ،ضطايت ثٍزؾت آمسٌ اظ ضيـ  GAثؿبيبض متفببيت اظ ضبطايت ضيـ
 ARDLميثبقس .اظ عمسٌ زاليلي وٍ ميتًان زض ايبه ظميىبٍ ثيببن وبطز ،ايبه اؾبت وبٍ زض ضيـ
 ARDLترميه ثٍنًضت ذطي اؾت ي ممىه اؾت زض اوتربة خبًاة ثُيىبٍ ذبًة عمبل وىىبس.
زضنًضتيوٍ ضيـ غوتيه زض ظميىٍي تًاثع غيطذطي ذًة عمل ميوىس ي ميتًاوس زض مًالعي وٍ ثب
چىسيه خًاة ثُيىٍ ضيثطي ثبقس ،ثٍ اوتربة ثُتطيه ومطٍ ثپطزاظز.
ثٍ مىظًض ؾىدف ي اوتربة ثُتطيه مسل ترميه ظزٌ قسٌ اظ معيبضَبي خصض ميبوگيه مطثعببت ذطبب
 RMSEي ضطيت تعييه R2ثطاي ثطضؾي ايه ضيـَب پطزاذتٍايم .ثطاي ايبه مىظبًض اظ زازٌَببي 6
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ؾبل آذطومه گطفتٍايم .خسيل  5ممبزيط مطثً ثٍ زي آمبضٌ ضا ثطاي زي ضيـ  ARDLي الگبًضيتم
غوتيه مططح قسٌ وكبن مي زَس .ثبطاي اوترببة ثُتبطيه ضيـ اظ زي آمببضٌ ضبطيت تعيبيه ي خبصض
ميبوگيه مطثعبت ذطب اؾتفبزٌ قسٌ اؾت ،ممبيؿٍ ممبزيط خسيل  5وكبن ميزَس وٍ مبسل الگبًضيتم
غوتيه زاضاي ومتطيه ممساض ثطاي آمبضٌي  RMSEمبيثبقبسَ .مچىبيه ممبساض  R2زض ايبه ضيـ
وؿجت ثٍ زيگط ضيـَب ثيكتط اؾت .ثىبثطايه ثُتطيه ضيـ ثطاي ترميه تببثع تًليبس ضيـ الگبًضيتم
غوتيه ميثبقسَ .يچ يه اظ معيبضَبي فًق لبزض ويؿتىس ثطتطي يه ضيـ ضا ثٍنًضت آمبضي ثطضؾي
ومبيىس .اظ ايهضي ثب اؾتفبزٌ اظ آظمًن اضائٍ قسٌ تًؾط گطودط ويًثًلس ثٍ آظمبًن معىبيزاضي اذبتالف
ذطبي الگًَبي ضليت پطزاذتٍ ميقًز .آمبضٌي محبؾبجٍ قبسٌ ثبطاي آظمبًن معىبيزاضي اذبتالف
ذطبي زي ضيـ پيفثيىي الگًَبي ARDLي الگًضيتم غوتيه ثطاثط ثب  –24.51ثٍزؾت آمسٌ اؾبت
وٍ ثب تًخٍ ثٍ ممساض  tخسيل ،فطضيٍي نفط مجتىي ثط ثطاثطي ذطبي زي ضيـ ضز ميقًز .ايه ثبسان
معىي اؾت وٍ پيفثيىي الگًضيتم غوتيه زض پيفثيىي ثٍطًض معىيزاضي زليكتط اظ مبسلARDL
عمل ميوىس ي  GAاظ وظط آمبضي معىيزاض اؾت.
وتيجٍگيري ي پيشىُادَا
زض ايه مطبلعٍ ثٍ مىظًض ترمبيه تببثع تًليبس ثربف وكببيضظي ،ثبٍ ممبيؿبٍي عملىبطز ضيـَببي
 ARDLي الگببًضيتم غوتيببه ثببب اؾببتفبزٌ اظ زازٌَبببي زيضٌي  1356-86پطزاذتببٍ قببسٌ اؾببت .اظ
زازٌَبي 1356-81ثطاي مسلؾبظي ي اظ زازٌَبي  5ؾبل آذط ثطاي ثطضؾي ي اضظيبثي مسلَب اؾتفبزٌ
قس .وتبيح ممبيؿٍي ايه زي ضيـ ثطاؾبؼ زي معيبض اضظيبثي ذطبي ضيكٍ متًؾط مطثعبت()RMSE
ي ضطيت تعييه( ) R2ي َمچىيه ثطضؾي زلت پيفثيىي آوُب تًؾط آظمًن آمبضي  GNحبوي اظ آن
اؾت وٍ ضيـ الگًضيتم غوتيه اظ تًاوبيي ثباليي ثطاي ترميه تبثع تًليس ثطذبًضزاض اؾبت .زض وتيدبٍ
ميتًان اظ ضيـ الگًضيتم غوتيه ثٍعىًان اثعاضي زليكتط ثطاي ثُيىٍ وطزن تًاثع تًليبس ي ثبٍزؾبت
آيضزن ممبزيط زليك ضطايت زض وىبض زيگط ضيـَب ثُطٌ خؿت .ؾطعت ثببالي پيببزٌؾببظي الگبًضيتم
غوتيهَ ،مچىيه ويبظ ثٍ زازٌَبي ومتط ي زلت ثبالتط وؿبجت ثبٍ ضيـَببي التهبزؾبىدي اظ زيگبط
معايبي الگًضيتم غوتيه ميثبقس وٍ ايه ضَيبفت ضا اظ الگًَبي التهبزؾبىدي متمببيع مبيومبيبس .ثبب
تًخٍ ثٍ تًاوبيي ضيـ الگًضيتم غوتيه زض ثُيىٍيبثي وبطزن تًاثبع التهببزي ،اؾبتفبزٌ اظ ايبه ضيـ
ثٍيؾيلٍي زؾتگبٌَبي مؿئًل ثطوبمٍضيعي ي ؾيبؾتگصاضي والن وكًض تًنيٍ ميقًز.
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جذٍلً -1تايج حاصل از ترآٍرد هذل پَيا)ARDL(1,0,0,0
هتغير

ضرية

اًحراف هعيار

آهارُ t
0/65

C

عطو اظ مجسا

1/28
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)Ln VA(-1

لگبضيتم اضظـ افعيزٌ ثرف وكبيضظي ثب يه يلفٍ

0/50

0/12

***
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لگبضيتم ويطيي وبض ثرف وكبيضظي
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*
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*
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0/10
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2

R =0/98

3/89

1/36

1/51
3/57

]F=494/04[0/00

* ***،ثٍ تطتيت ومبيبوگط معىيزاض ثًزن زض ؾطح  1 ،15زضنس ميثبقس.

جذٍل ً -2تايج حاصل از ترآٍرد راتطِ تلٌذهذت )ARDL(1,0,0,0
C
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آهارُ t
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2/59
1/12
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0/76
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0/69
0/19
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0/63
*1/60
*1/54
***10/47

* ***،ثٍ تطتيت ومبيبوگط معىيزاض ثًزن زض ؾطح  1 ،15زضنس ميثبقس.
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