چکیده
در این پژوهش برای تعیین مانایی یا غیر مانایی دادههای سری زمانی شاخص قیمت
مصرفکننده در ایران از سال  1359تا  1391به قیمتهای ثابت سال  ،1383پس از
کشف روند تغییرات دادههای سری زمانی و تعیین مرتبه خود رگرسیو ،میانگین متحرک
و میانگین متحرک خودرگرسیو سری زمانی ،آزمون ریشه واحد را روی دادههای سری
زمانی انجام میدهیم و عدم مانایی سری مشخص میشود .در ادامه با انجام آزمون
دیکیفولر تکمیلشده ،مشخص می شود که سری زمانی تنها یک ریشه واحد دارد .پس
از حصول اطمینان از داشتن تنها یک ریشه واحد ،مدل فرایند خودرگرسیون انباشته با

تحلیل مانایی سری زمانی شاخص
قیمت مصرفکننده در ایران و ارائه یک
مدل  ARIMAبرای پیشبینی آن

میانگین متحرک را برای این سری زمانی برآورد میکنیم .سپس کفایت مدل را با آزمون
پورتمن -تیو بررسی کرده و تصادفی خالص بودن سری زمانی مشخص میشود .در
نهایت با استفاده از مدل بهدستآمده ،مقادیر آینده دادههای سری زمانی را در دو فاصله
اطمینان  80و  95درصد از سال  1392تا  1401پیشبینی میکنیم.
کلید واژه:

صمد کاظمی (نویسنده مسئول)
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
ایران

سری زمانی ،آزمون ریشه واحد ،مانایی ،مدل خودرگرسیو انباشته با میانگین متحرک،
پیشبینی

پوریا سوری

sa_kazemi@ind.iust.ac.ir

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

مقدمه

ایران
P_souri@ind.iust.ac.ir

سری زمانی در فرایندهای کسب وکار ،اقتصاد ،محیط زیست ،پزشکی و دیگر حوزههای

مهدی غضنفری

علمی استفاده میشود تا الگوهایی همچون روند ،نوسانات فصلی ،دورههای نامنظم و

استاد دانشگاه علم وصنعت ایران

تغییرات ناگهانی در سطح یا پراکندگی را مشخص سازد .هدف از مطالعه سریهای
زمانی اغلب ،برونیابی الگوی پویای موجود در دادههاست تا بتوان مشاهدات آینده را
پیشبینی کرد ،اثرات تداخالت خارجی شناختهشده را تخمین زد و تداخالت نامحسوس

میرسامان پیشوایی

mehdi@iust.ac.ir

استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران
pishvaee@iust.ac.ir

را شناسایی کرد .وابستگی ترتیبی در دادههای سری زمانی را میتوان با یک مدل پویای
خطی تقریب زد .دو مدل برای این کار توسعه یافتهاند :مدلهای خودرگرسیو با میانگین
متحرک(1آرما) که برای شناسایی سریهای زمانی مانا و غیر مانا به کار میرود و
مدلهای خودرگرسیو با میانگین متحرک انباشته(2آریما) که برای انجام آزمون ریشه
واحد بهکار میروند ].[1
شاخص قیمت مصرفکننده3بهعنوان یکی از مؤثرترین شاخصها برای نشاندادن
وضعیت فعلی تورم در اقتصاد مطرح شده است .این شاخص ابزاری برای سنجش
تغییرات قیمت گروه ثابتی از کاالها و خدمات است که در سبد خرید روزانه مردم جای
دارد .یکی از موارد کاربرد این شاخص ،محاسبه درصد تغییرات قیمت از یک سال به سال بعد است که نرخ تورم نامیده میشود و برای
ارزیابی موفقیت یا شکست سیاستهای اقتصادی دولت بهکار میرود .یکی دیگر از کاربردهای آن ،افزایش پرداختهای درآمدی است ].[2
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با توجه به این موضوع که افزایش شاخص قیمت مصرفکننده یا تورم ،قدرت خرید ارز ملی را کاهش میدهد و تاثیر بهسزایی بر
تصمیمگیریهای اقتصادی دولت دارد ،در این پژوهش قصد داریم با بررسی دادههای سری زمانی هزینه مصرفی خانوار در ایران از سال
 1359تا  1391به قیمتهای ثابت سال  ، 1383ایستایی یا مانایی این سری زمانی و داشتن ریشه واحد آن را مشخص کنیم .ادامه مقاله بر
بخشهای زیر استوار شده است:
در بخش پیشینه پژوهش ،به بررسی چندین مطالعه مرتبط در حوزههای گوناگون اقتصادی ،زیستمحیطی ،انرژی و قیمت مسکن می-
پردازیم که از مدلهای آریما یا سایر مدلهای ترکیبی برای پیشبینی روند تغییرات یکسری دادههای سری زمانی معین استفاده شده
است .همان طور که پیشتر گفته شد سری زمانی در فرایندهای کسبوکار ،اقتصاد ،محیط زیست ،پزشکی و دیگر حوزههای علمی استفاده
می شود اما تاکنون در ایران ،علیرغم این که از سری زمانی و مدلهای آماری چندمتغیره برای پیشبینی دادههای مختلفی اعم از قیمت
گوشت و مرغ ،میزان صادرات یک کاالی خاص ،میزان تقاضای آب شرب ،میزان تقاضای سفر ریلی و  ...استفاده شده است ،تحلیلی روی
دادههای سری زمانی شاخص قیمت مصرفکننده از لحاظ آزمون داشتن ریشه واحد و پیشبینی مقادیر آینده آن صورت نگرفته است از
طرفی تعیین مانایی یا عدم مانایی سریهای زمانی در بررسیهای مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده تاکنون انجام نشده است که در
این پژوهش ،قصد داریم این شکاف تحقیقاتی را پر و پس از بررسی سری زمانی دادههای شاخص قیمت مصرفکننده در ایران و تعیین
مانایی یا عدم مانایی آن ،بهترین مدل برازشدادهشده را برای پیشبینی مقادیر آینده این شاخص ارائه کنیم.
در بخش مبانی نظری و روش تحقیق ،روند دادههای سری زمانی شاخص قیمت مصرفکننده و مرتبه فرایندهای میانگین متحرک،
خودرگرسیو و ترکیب آنها را تعیین میکنیم و سپس با اجرای گامهای مختلف ،مانایی دادهها را با آزمون ریشه واحد مورد بررسی قرار
می دهیم .پس از آن که با انجام آزمون ریشه واحد چند گانه مشخص شد که سری زمانی فوق تنها یک ریشه واحد دارد ،مدل آریمای
مناسب را برآورد کرده و پس از حصول اطمینان از کفایت آن با استفاده از آزمون پورتمن-تیو ،از آن برای پیشبینی مقادیر آینده این
شاخص برای بازه زمانی  1392تا  1401در دو فاصله اطمینان  80و  90درصد استفاده میکنیم .تمامی گامهای فوق و نیز برآورد مدل
مناسب آریما در نرمافزار آماری  R-Projectانجام شدهاست .در نهایت با توجه به نمودار پیشبینی و دقت مناسب مدل برآورد شده نتیجه
میگیریم که برآورد نقطهای سری زمانی شاخص قیمت مصرفکننده از سال  1392تا  1401روند صعودی دارد .سیاستگذاران بخش
اقتصاد کشور میتوانند از نتایج بهدست آمده برای سیاستگذاریها و اخذ تصمیمات اقتصادی مرتبط استفاده کنند.
سازمانها در راه تحقق ارزشهای اساسی و رسیدن به چشم انداز و اهداف خود دچار چالشهای جدی می گردند این چالشها در صورتیکه
بدرستی پیش بینی و بر اساس آن چاره اندیشی نشده باشد میتواند حرکت سازمان را به انحراف کشیده و از اهداف دور سازد ( نیلسون
 4. ) 2008 ،لذا می بایست در یک برنامه دقیق بطور منظم به تعریف ارکان جهت ساز سازمان پرداخته و در حرکت بعدی با توجه به مدلهای
آینده پژوهی به شناسایی آینده های ممکن اقدام و سپس مولفه های دخیل در ایجاد تهدیدها  ،فرصتها  ،قوت و ضعفهای سازمانی کنار
هم قرار گرفته و نحوه صحیح حرکت با توجه به عدم اطمینان موجود مورد بررسی قرار گیرد .نکته مهم که در اکثر سازمان به نظر کم
اهمیت دیده شده و همین امر باعث ش کست در راه رسیدن به اهداف گردیده است عدم وجود مدل ارزیابی  ،کنترل و هدایت می باشد چه
بسا سازمان دارای برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به اهداف باشد اما برنامه کنترل مناسبی برای خود طراحی نکرده باشد .لذا مسئله
ما در این تحقیق  ،طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحده ای صنعتی است که برای تحقق ارزشها و اهداف سازمانی خود با در نظر گرفتن
عدم اطمینان و ریسک ناشی از مخاطرات محیطی و با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی  ،با اتخاذ روش برنامه ریزی پابرچا و تلفیق آن
با چارچوب کارت امتیازی متوازن توسعه یافته پاسخگویی ارزیابی و کنترل سازمانها در شرایط پیچیده باشد.
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سازمان ها اهمیت ارزیابی با ثبات و بدون تناقض را تشخیص داده و لذا سیستم های ارزیابی عملکرد متنوعی را در طی سالیان پیش،
مورد استفاده قرارداده اند  .این امر برگرفته از جهانی شدن کسب وکار  ،تاثیر محیط خارجی برعملکرد فرآیندهای سازمان می باشد
بصورتی که کشورها میتوانند با ایجاد قوانین عادالنه و یا ظالمانه در اقتصاد کشورهای دیگر تاثیر گذار باشند  .لذا جهت مقابله با چنین
تهدیداتی نیاز به یک مدل جامع می باشد که همه عناصر یک سازمان را درجهت چشم انداز ملی هدایت کند و عملکرد سازمان را در
زمان حال و آینده مورد بررسی قرار دهد .این مدل جامع می تواند برگرفته از ابعاد توسعه یافته کارت امتیازی متوازن باشد که با تکیه
بر مدل سازی منعطف می تواند رفتار آتی سازمان را با سناریوهای گوناگون از اهداف استراتژیک مختلف شبیه سازی کند و استراتژی
های بهتری را جهت اجرا انتخاب نماید.
آنچه که در این مقاله ارائه می گردد تدوین مدلی است که براساس خبرگی و مطالعات قبلی به توسعه مدل کارت امتیازی متوازن براساس
سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخته و سپس شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانهای صنعتی بر اساس این ابعاد چیدمان نموده و دراخر
با تدوین سناریوهای پیش رو به جایگذاری شاخصها در ابعاد کلی سازمان پرداخته است.

 .1پیشینه پژوهش
یکی از حوزههایی که از مدلهای آریما برای پیشبینی استفاده می شود ،حوزه انرژی شامل آب ،برق و سوختهای فسیلی است که از آن
جمله میتوان به کارهای ادیگر و همکاران ،)2006(5ادیگر و آکار ،)2007(6تابش و همکاران ،)2004(7وانگ و همکاران ،)2012(8عبدالعال
 )201611اشاره کرد.
 )201610و یوآن و همکاران (
و القرنی ،)1997(9براک و صادق (
در حوزه پیشبینی دادههای سری زمانی انرژی برق ،عبدالعال و القرنی ( )1997از مدل آریما برای مدلسازی و پیشبینی مصرف داخلی
ماهانه برق در استان شرقی عربستان سعودی استفاده میکنند .آنها برای ساخت مدل آریما از دادههای  5سال متوالی استفاده کرده و
مقادیر سال ششم را پیشبینی میکنند ] .[3همچنین وانگ و همکاران ( ،) 2012در مطالعه خود برای افزایش دقت مدل فصلی آریما در
را ارائه
پیش بینی تقاضای برق چین و کمک به تصمیمگیران حوزه انرژی برای اخذ سیاستهای مناسب ،مدلهای اصالح باقیمانده12
میدهند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که دقت پیشبینی مدل های اصالح باقیمانده از مدل آریما بیشتر بوده و مدل ترکیبی استفادهشده
بهترین عملکرد را در بین مدلهای معرفیشده دارد ] .[4در حوزه پیشبینی دادههای سری زمانی سوختهای فسیلی ،ادیگر و همکاران
برای هر کدام از انواع سوختهای فسیلی در ترکیه از سال  1950تا  ،2003مدل
( )2006با استفاده از مدلهای آریما و آریمای فصلی13
پیشبینی متفاوتی ارائه میدهند .در نهایت با توجه به پیشبینیهای انجام شده و تعیین روند نزولی یا صعودیبودن نرخ رشد سوختهای
فسیلی ،سیاستهایی را برای تصمیمگیران حوزه انرژی ترکیه پیشنهاد میکنند ] .[5ادیگر و آکار ( )2007با استفاده از دو مدل آریما و
آریمای فصلی تقاضای انرژی را در ترکیه از سال  2005تا  2020پیشبینی میکنند .پس از پیشبینی ،صعودی یا نزولیبودن نرخ رشد هر
یک از منابع انرژی را در سالهای آتی تعیین کرده و بر مبنای نتایج بهدستآمده ،سیاستهایی را برای تصمیمگیران حوزه انرژی ترکیه
پیشنهاد میکنند[6] .
در حوزه پیشبینی دادههای سری زمانی آب ،تابش و همکاران ( )2004به دلیل وجود همبستگی زیاد بین مقادیر مصرف آب در روزهای
متوالی و نوسانات موجود در مصرف روزانه آن ،دو مدل پیشبینی مصرف روزانه آب برای شهر تهران شامل مدل سنتی و مدل پیشرفتهتر
آریما تهیه کرده و نتایج آنها را با هم مقایسه میکنند که این نتایج نشانگر دقت بیشتر روش سنتی در شناسایی و پیشبینی الگوی مصرف
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آب شهر تهران در ماههای گرم سال و دقت بیشتر روش آریما در ماههای سرد سال است ] .[7در برخی مطالعات از مدلهای ترکیبی
آریما برای پیشبینی مصرف انرژی استفاده میشود .مطالعات انجام شده توسط براک و صادق و یوآن و همکاران در این حوزه جای
میگیرد .براک و صادق از الگوریتم ترکیبی  ARIMA-ANFISبرای پیشبینی مصرف انرژی در ایران استفاده میکنند .نتایج پژوهش
آنها نشان میدهد که مدل ترکیبی مذکور از مدلهای آریما و  ANFISجداگانه دقت و عملکرد بهتری دارد ] .[8یوآن و همکاران (،)2016
با استفاده از مدل آریما و مدل خاکستری )) (GM(1,1مصرف انرژی را در چین پیشبینی کرده و کارایی این دو مدل را با هم مقایسه
میکنند .همچنین آنها یک مدل ترکیبی را با استفاده از این دو مدل میسازند که خطای کمتری در پیشبینی نسبت به مدلهای جداگانه دارد.
آنها از این سه مدل برای پیشبینی مصرف انرژی چین از سال  2014تا سال  2020استفاده میکنند ].[9
 ،)201315جیا و
 ،)201414نارایانان و همکاران (
در حوزه زیستمحیطی میتوان به کارهای انجامشده توسط یوسف و همکاران (
 )201617اشاره کرد .نارایانان و همکاران ( ،)2013به تحلیل روند و پیشبینی میزان بارش بارانهای
 )201016و تانژا و همکاران (
همکاران (
برای یافتن روند بارش باران در ماههای مارس ،آوریل و می
پیش از موسم در غرب هندوستان میپردازند .آنها از مدل مان کندال18
(پیش از موسم) استفاده میکنند ] .[10جیا و همکاران ( )2010با توجه به این که تحلیلهای کمّی دقیق پیرامون روند توسعه اثرات زیست-
هنوز هم کمیاب است ،ا ز یک مدل آریما برای تقویت توانایی و دقت پیشبینی این شاخص استفاده میکنند .نتایج آنها نشان
محیطی19
میدهد که مدل آریما برای پیشبینی و شبیهسازی این دو شاخص توانمند است ] .[11یوسف و همکاران ( ،)2014در مطالعه خود به
پیشبینی گاز متان منتشرشده از فضوالت دام زنده در مالزی در بازه زمانی  1980تا  2008با استفاده از یک مدل آریما میپردازند ].[12
استفاده میکنند که در بازه زمانی  2004تا
تانژا و همکاران ( ،)2016از مدل آریما برای شبیهسازی میانگین ماهانه عمق نوری اسپری20
 2014بهدست آمده است ].[13
در حوزههای اقتصادی مختلفی از جمله بورس اوراق بهادار ،قیمت مسکن ،شاخص قیمت مصرفکننده و تولید ناخالص داخلی مطالعاتی
 ،)201522دو و
 ،)201321جادویسیوس و هوستون (
انجام شده است که میتوان به کارهای انجامشده توسط کرباسی یزدی و همکاران (
 )200727اشاره کرد.
 )201126و استیونسون (
 ،)201425هپسن و وطنسور (
 ،)201424ووسلر (
 ،)201423بابو و ردی (
همکاران (
کرباسی یزدی و همکاران ( ،) 2013پدیده بازگشت به میانگین را در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1380تا  1389مورد بررسی
قرار می دهند .آنها با استفاده از آزمون ریشه واحد (دیکی فولر تعمیمیافته) وجود پدیده بازگشت به میانگین در شاخص کل قیمت سهام،
شاخص قیمت و بازده نقدی سهام و شاخص پنجاه شرکت برتر را بررسی میکنند ] .[14جادویسیوس و هوستون ( ،)2015در مطالعه
خود از مدل آریما برای پیش بینی شاخص قیمت مسکن در لیتوانی استفاده میکنند .آنها  20مدل آریمای مختلف از ) ARIMA(1،0،0تا
را برای پیشبینی شاخص هزینه قیمت
) ARIMA(4،0،4توسعه میدهند ] .[15دو و همکاران ( ،)2014یک الگوریتم تقسیم و غلبه28
ارائه میدهند ] .[16بابو و ردی (،)2014
 29شبکه عصبی مصنوعی پسانتشار30
مصرفکننده با استفاده از سه مدل آریما ،خاکستری و
یک مدل ترکیبی آ ریما و شبکه عصبی مصنوعی را با استفاده از فیلتر میانگین متحرک برای پیشبینی دادههای سری زمانی معرفی میکنند.
آنها ماهیت تغییرپذیری را با استفاده از فیلتر میانگین متحرک بررسی کرده و سپس یک مدل  ARIMAو شبکه عصبی مصنوعی را برای
 31برای آزمون ریشه واحد32
دادههای آزمایشی قیمت سهام بورس توسعه میدهند ] . [17ووسلر در مطالعه خود رویکرد کامال بیزینی را
با چندین شکست ساختاری برای دادههای مربوط به نرخ بیکاری ساالنه  17کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه33
معرفی میکند تا بتواند به این سوال پاسخ دهد که آیا بعد از شوک به بازار نیروی کار ،ثبات مشاهده میشود یا خیر ] .[18هپسن و
وطنسور ( ،)2011در مطالعه خود بهدنبال پیشبینی روندهای آینده در بازار مسکن دوبی با استفاده از مدل آریما هستند .آنها از دادههای

144

تحلیل مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرفکننده در ایران و ارائه یک مدل  ARIMAبرای پیشبینی آن
سری زمانی ماهانه «شاخص قیمت امالک مسکونی دوبی »34استفاده کرده و مقادیر آن را در بازه زمانی ژانویه تا دسامبر  2011پیشبینی
میکنند ] .[19استیونسون ( ،)2007در مطالعه خود به مقایسه قابلیتهای مدلهای مختلف آریما در پیشبینی میپردازد و برای بررسی
موارد فوق ،از دادههای مربوط به اجاره امالک در بریتانیا بهعنوان یک مطالعه موردی استفاده میکند ].[20
)200635
یکی دیگر از کاربردهای مدلهای پیشبینی سری زمانی ،پیش بینی میزان تقاضای سفر است .در این زمینه تیموری و همکاران (
با استفاده از مدل ] ،SARIMA[2تقاضای مسافرت ریلی در محور خراسان شبکه راهآهن ج.ا.ا .را پیشبینی میکنند ].[21
مدلهای آریما در پیشبینی قابلیت اطمینان سیستمهای قابل تعمیر و ارزیابی عملکرد مدل فعالیت فرایندهای کسبوکار نیز بهکار میروند.
 ) 199836در مطالعه خود از مدل آریما برای پیشبینی قابلیت اطمینان سیستمهای قابل تعمیر استفاده میکنند .بدینمنظور آنها
هو و ژی (
،)200937
یک مثال از خرابیهای یک سیستم مکانیکی زده و مقایسهای بین مدل آریما و مدل دوآن انجام میدهند ] .[22الم و همکاران (
بهدنبال ارزیابی عملکرد مدل فعالیت فرایندهای کسبوکار با استفاده از تحلیل تداخل سریهای زمانی آریما هستند .آنها برای پیادهسازی
مدل آریما از دادههای شبیهسازی شده مربوط به فرایند خرید لوازم خانگی یک کارخانه که شامل  20مورد است ،استفاده میکنند ].[23
 )201338و گیلبرت و چاتپاتانانان39
مدل های آریما در حوزه زنجیره تامین نیز به کار میروند که میتوان به مطالعات بابایی و همکاران (
( )2006اشاره کرد .بابایی و همکاران ( ،)2006در پژوهش خود زنجیره تامین دو مرحلهای را در نظر میگیرند که توسط یک سازنده و
خرده فروش ایجاد شده است .در این زنجیره ،خردهفروش با فرایند تقاضایی مواجه است که از مدل ) ARIMA(0،1،1پیروی میکند .با
توجه به مقدار خطای حداقل مربعات و مقایسه نتایج پیش بینی شده با مقادیر واقعی ،کارایی باالی این مدل آریما مشخص میشود ].[24
گیلبرت و چاپاتانانان ( ،)2006از مدلهای آریمای زنجیره تامین استفاده میکنند تا روشهایی را برای برنامهریزی تولید ارائه دهند که
بتوند اثر شالقی را کاهش دهد ].[25
همانطور که از بررسی مقاالت مطالعهشده پیداست ،تاکنون از مدلهای آریما برای پیشبینی سری زمانی شاخص قیمت مصرفکننده در
ایران استفاده نشده است .همچنین بررسی مانایی سریهای زمانی در مقاالت تنها منحصر به موضوع پدیده بازگشت به میانگین در بورس
اوراق بهادار تهران بوده است و این پژوهش با بررسی مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرفکننده از طریق آزمون ریشه واحد و
سپس پیش بینی مقادیر آینده آن با مدل آریما سعی در پرکردن این شکاف تحقیقاتی دارد.

 .2مبانی نظری
یک سری زمانی تصادفی در صورتی ماناست که مشخصات توزیع احتمال آن به زمان بستگی نداشته باشد .بهعبارت دیگر میانگین و
واریانس آن طی زمان ثابت باقی بماند و همبستگی بین متغیر و متغیر باوقفه تنها بستگی به طول وقفه داشته باشد .برای استفاده از روش
حداقل مربعات معمولی 40،سری زمانی باید مانا باشد چرا که استفاده از این روش در مورد سریهای زمانی غیرمانا منجر به نتایج
میشود .یکی از آزمون های نسبتا جدیدی که برای بررسی مانایی یا عدم مانایی یک سری زمانی بهکار میرود ،آزمون ریشه
ساختگی41
واحد است.
مدلهای خودرگرسیو با میانگین متحرک انباشته شکل تعمیمیافته مدلهای ساده خودرگرسیو میباشند که در آن از سه وسیله برای
مدلسازی خودهمبستگی در عبارات خطا استفاده میشود ]:[26], [27], [22


مدل خودرگرسیو مرتبه AR(p) ،p



مدل میانگین متحرکMA(q) ،
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)ARMA(p,q

در انتخاب یک مدل آریما از سه ابزار سریهای زمانی به نامهای تفاضلگیری 42،تابع خودهمبستگی و تابع خودهمبستگی جزئی استفاده
میشود .یکی از کاربردهای تابع خودهمبستگی ،بررسی دادههای سری زمانی جهت داشتن یکی از مشخصههای مدل آریما است که عبارتند
از -1 :تابع خودهمبستگی بعد از چند وقفه صفر میشود و  -2یا بهطور نمایی کاهش مییابد .با افزایش وقفه  ،kضریب خودهمبستگی پس
از چند وقفه به صفر میرسد ،در غیر اینصورت بهسرعت کاهش می یابد .اگر نمودار تابع خودهمبستگی هیچ کدام از این دو مشخصه یک

مدل آریما را نشان ندهد ،ممکن است تفاضلگیری دادههای سری زمانی الزم شود .سری y t  y t 1
نامیده میشود و بهطور خالصه بهصورت y t  y t  y t 1

تفاضل اول سری زمانی اولیه

نشان داده میشود .اگر تفاضلگیری اول برای ایجاد تابع خودهمبستگی

که بعد از چند وقفه به صفر برسد یا بهصورت نمایی کاهش یابد ،کافی نباشد؛ ممکن است تفاضلگیری مجدد سری زمانی (تفاضلگیری
دادههای تفاضلگیری شده) الزم شود .البته اگر تفاضلگیری الزم شود معموال به بیش از یک یا دو بار تفاضلگیری برای رسیدن به تابع
خودهمبستگی با ویژگیهای مذکور نیاز نخواهد بود .تعداد دفعاتی که سری زمانی باید تفاضلگیری شود با حرف  dنشان داده و مرتبه
نامیده می شود .سومین ابزار برای تشخیص یک مدل آریمای مناسب ،تابع خودهمبستگی جزئی است .این تابع مشابه تابع
تفاضلگیری43
خودهمبستگی است با این تفاوت که در آن ،مقادیر خودهمبستگی جزئی در مقابل مقادیر وقفه نشان داده میشوند .ضرایب خودهمبستگی
جزئی ،سهم اضافهشدن یک وقفه بیشتر را نشان میدهد و اثرات وقفههای کوچکتر را در نظر میگیرد .جدول ( 1زیر مشخصههای توابع
خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی را در مدلهای آریما نشان میدهد ].[28
جدول ( :)1مشخصههای توابع  ACFو  PACFدر مدلهای ARIMA
تابع خودهمبستگی جزئی )(PACF

تابع خودهمبستگی )(ACF

نوع مدل

بعد از  pوقفه صفر میشود

بهطور نمایی کاهش مییابد

)AR(p

بهطور نمایی کاهش مییابد

بعد از  qوقفه صفر میشود

)MA(q

بهطور نمایی کاهش مییابد

بهطور نمایی کاهش مییابد

)ARMA(p,q

بهطور کلی اگر بخواهیم از یک مدل برای پیشبینی استفاده کنیم ،باید ویژگیهای این مدل در طی زمان ثابت باشد .بنابراین دلیل نیاز به
دادههای ایستا آن است که هر مدلی که از این دادهها بهدست آید ،باثبات بوده و میتواند مبنای معتبری برای پیشبینی محسوب شود.
مراحل ساخت یک مدل  ARIMAو استفاده از آن برای پیشبینی بهصورت زیر است ]:[3], [28


مرحله تشخیص :تعیین مقادیر  q ،pو  dبا استفاده از نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی.



مرحله تخمین پارامترهای مدل :استفاده از روش حداقل مربعات یا استفاده از روشهای غیر خطی در صورت غیر خطیبودن
مدل نسبت به پارامترها.



کنترل تشخیصی 44:در صورتیکه مدل برازشداده شده ،انطباق خوبی ایجاد کرده باشد ،مقادیر باقیماندهها اختالل (نوفه)
میشوند.
سفید45



پیشبینی برای سالهای آتی
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 .3روش تحقیق
در نمودار زیر ،گامهای کلی انجام تحقیق نشان داده شده است.

روند داده ا و ر

ع

 AR MAو ARMA

ررسی انایی یا عد
انایی سری انی

ون ریش وا د

عد و ود ریش
وا د

داشت ریش وا د

انایی سری
انی

عد انایی سری
انی

ررسی و ود ریش
وا د ند ان

ون ریش وا د

نی
ادیر ینده

ررسی
ک ایت د

ر ورد د
ناس ARIMA

ری او
ا
ا سری انی

عد و ود ریش
وا د ند ان

نمودار ( :)1شمای کلی ا های انجا ح ق

 .1 .3روند دادهها و مرتبه ) MA(q) ،AR(pو )ARMA(p,q
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روند دادههای هزینه مصرفی خانوار به قیمت ثابت سال  1383در نمودار (2نشان داده شده است
].[29

نمودار ( :)2روند سری انی شاخص ق مت صرفکننده

ق مت ثا ت سا 1383

برای یک سری زمانی ) MA(qتابع خودهمبستگی آن بعد از  qدوره به صفر میگراید و این یعنی مقدار متغیر در دوره فعلی صرفا تابعی
از  qدوره قبل متغیر است و لذا جایی که  ACFبه صفر میرسد مرتبه ) MA(qتعیین میشود .این نکته در نمودار (3زیر نشان داده شده
است.

نمودار ( :)3ا ع خود م ستگی شاخص ق مت صرفکننده
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برای هر سری زمانی بعد از  pدوره  PACFآن به صفر میرسد و بنابراین جایی که تابع خودهمبستگی جزئی به صفر میگراید ،مرتبه
) AR(pتعیین می شود .این نکته در نمودار زیر نشان داده شده است.

نمودار ( :)4ا ع خود م ستگی زئی شاخص ق مت صرفکننده

ق مت ثا ت 1383

با توجه به این نمودارها مرتبه خودرگرسیو برابر  p  1است و مرتبه  MAبا توجه به روند مشخص در نمودار خودهمبستگی ظاهرا
برابر صفر است ،اما ما با توجه به معیار اطالعاتی آکائیک 46،در ادامه آن را برابر دو در نظر میگیریم.
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برای محاسبه  arimafitابتدا مرتبه  MAرا صفر و سپس یک و نهایتا دو در نظر میگیریم .همانطور که مشهود است کمترین مقدار معیار
اطالعاتی آکائیک مربوط به ) ARMA(1،2است که بنابراین بهترین مرتبه برای  MAبرابر دو خواهد بود زیرا دارای کمترین مقدار برای
معیار اطالعاتی آکائیک است.

 .2 .3بررسی مانایی دادهها
یک مدل ) ARMA(1،2را که در آن تفاضلگیری انجام نشدهاست،در نظر میگیریم .در یک مدل ) ،ARMA(p,qقسمت ) MA(qمدل
همیشه مانا است چرا که دارای مجموعه ای از فرایندهای نوفه سفید است که همه آنها ناهمبسته هستند و بنابراین کافی است که ما قسمت
) AR(pمدل را از نظر مانایی بررسی کنیم .شرط مانایی قسمت ) AR(pاین است که همه ریشههای معادله مفسر آن خارج از دایره واحد
قرار گیرند .در واقع همه ضرایب

1 , 2 ,...,  p

در معادله زیر ،بیشتر از عدد  1باشند.

معادله )1

)  (B )  (1  1B  2 B  ...   p B
p

2

در این پژوهش چون مرتبه ) AR(1یک است ،بنابراین تنها یک ریشه داریم و بنا به محاسبات این ریشه

1  0.945062

است و

داخل دایره واحد قرار دارد که این به معنای عدم مانایی دادهها در مدل ) ARMA(p,qاست.

بنابراین این احتمال وجود دارد که داده های این سری زمانی ،غیرمانا (دارای ریشه واحد) باشند .لذا باید آزمون ریشه واحد را برای این
داده ها انجام داده و چنانچه فرضیه عدم مانایی صحیح بود از مدل آریما استفاده کنیم .در این قسمت از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته47
برای تست عدم مانایی استفاده میکنیم .فرضیه صفر این آزمون غیر مانابودن دادههاست.
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H 0  NonStationary
H 1  Stationary

با توجه به نتایج باال ،فرضیه صفر آزمون دیکی فولر مبنی بر غیرمانایی دادهها با  P-Valueمعادل  0.6363درصد پذیرفته میشود.

 .1 .2 .3آزمون ریشه واحد

اهمیت داشتن ریشه واحد برای یک فرایند تصادفی آن است که اگر شوکی به آن وارد شود ،اثر دائمی دارد .یعنی اگر متغیر اقتصادی مانا
نباشد ،دارای ریشه واحد است و شوکهایی که به آن وارد میشود دائمی خواهند بود و اگر شوکی دائمی باشد نمیتواند ناشی از طرف
تقاضا باشد .اغلب متغیرهای اقتصادی از جمله شاخص قیمت مصرفکننده عمال سری های غیرمانا هستند ،بدین معنا که میانگین و واریانس
آنها به زمان بستگی دارد و هر چه زمان پیش می رود این متغیرها تمایل دارند که از یک مقدار معین دور شوند .چنانچه این حرکت در یک
جهت (باال و پایین) باشد ،این سری را سری زمانی دارای روند گویند.
در گام اول باید کلی ترین معادله ممکن را برای مدل برآورد کنیم .بنابراین مدل زیر را تخمین میزنیم:
معادله )2
k

x t     t   x t 1    i x t i   t
i 1

برای پیداکردن تعداد وقفههای بهینه یا بهعبارتی تعداد بهینه

قسمت در وهله اول از دستور ur .df

x t i

استفاده میکنیم .در این
از معیارهای اطالعاتی آکائیک و بیزین48

استفاده میکنیم .در واقع این دستور آزمون دیکی فولر تکمیل شده را انجام میدهد .هنگامی که ما

نوع آن را روی حالت  Trendقرار میدهیم ،هر دوی عرض از مبدا و روند را مد نظر قرار میدهد .همچنین عبارت  Lagsدر آن به معنای
تعداد وقفه برای متغیر درون زایی است که در آن شامل شده است .همانطور که در نمودار زیر مشهود است ،خودهمبستگی و خودهمبستگی
جزئی میان باقیماندهها وجود ندارد.
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نمودار ( :)5اق مانده ا و خود م ستگی

نها

در گام دوم آزمون    0یا به عبارت دیگر    1را که همان وجود ریشه واحد است ،انجام میدهیم .عبارت t Value
 z .lag .1را با مقدار تابع نمونهای

t

مربوط به

مقایسه میکنیم .با توجه به اینکه آزمون  یک دامنه است و سمت راست مقدار بحرانی آن فضای

اطمینان است ،بنابراین باید برای قبول فرضیه صفر مبنی بر  ،   0مقدار  t Valueاز tau 3  3.50

بیشتر باشد.در اینجا t-

 Valueمعادل  -0.973است و بنابراین فرضیه صفر را نمی توانیم رد کنیم .پس به گام بعدی برای آزمونکردن روند و عرض از مبدا
میرویم.

در گام سوم از آزمون  3برای آزمودن فرضیه    0توامان با  0
واحد در سری زمانی

xt

 ، یعنی آزمونکردن معناداری جزء روند با فرض وجود ریشه

در مدل کلی بیان شده در باال ،استفاده می کنیم .بنابراین برای انجام این آزمون پس از برآورد آزمون ریشه

واحد ،تابع نمونهای  Fرا با تحمیل قید     0

به رگرسیون ،محاسبه و با

مرحله یک و دو را اجرا میکنیم و سپس به تحمیل قید ذکر شده میپردازیم.
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حال قید     0

را تحمیل میکنیم .همانطور که در گام یک مشاهده شد ،آزمون دیکیفولر مقدار

نظر را محاسبه میکند و لذا کافی است که آن مقدار را با مقدار بحرانی 3
رد کنیم .مقدار

3  3.97

3

مربوط به سری زمانی مورد

مقایسه کنیم که اگر کوچکتر باشد فرضیه صفر را نمیتوانیم

است که از مقدار بحرانی کمتر است و بنابراین فرضیه صفر رد نمیشود.

در گام چهارم ،به تست معناداری عرض از مبدا میپردازیم .تابع نمونه ای   tرا برای آزمودن فرضیه    0به شرط  0

اعمال قید همزمان     0

 ، یعنی

برای آزمون معناداری جز ثابت با فرض وجود ریشه واحد در سری زمانی مورد مطالعه ،مورد استفاده

قرار میدهیم .نرم افزار  Rهمانطور که در گام سوم گفته شد ،مقدار

 2مربوط به آزمون را محاسبه می کند که در اینجا 2  4.1472

است ،که کمتر از مقدار بحرانی بوده و فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد.
در گام پنجم ،معادله رگرسیونی زیر را به روش حداقل مربعات معمولی برآورد میکنیم.
معادله )3
k

x t     x t 1    i x t i  t
i 1

بنابراین در این مرحله میتوانیم با استفاده از دستور lm

که در این برازش مدل خطی dx

تابعی از

xt

که مربوط به برازش یک مدل خطی است ،این رگرسیون را انجام دهیم.

دوره قبل،

xt

با یک دوره وقفه و عرض از مبدا است ،که در آن  1نشاندهنده وجود

عرض از مبدا خواهد بود .با وجود این تابع رگرسیون خطی به گام بعد میرویم.
در گام ششم با استفاده از



فرضیه

 0

را در معادلهای که در گام پنجم تخمین زده بودیم ،بررسی میکنیم .حال چنانچه فرضیه

صفر رد شود ،آنگاه سری زمانی دارای ریشه واحد نیست و فرایند گامها متوقف میشود و در نتیجه سری زمانی مانا خواهد بود .اما
اگر فرضیه صفر رد نشود ،باید فرآیند آزمون را برای عرض از مبدا ادامه دهیم .مقدار آماره آزمون داده شده در مرحله پنجم را که متعلق

به tau 2  1.784

است ،با مقدار بحرانی مقایسه نموده و مشخص میشود که فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد.

در گام هفتم هنگامی که در گام ششم ،آزمون دارای ریشه واحد بودن مدل برازش شده در گام پنجم تایید شد ،آنگاه با استفاده از قید

   0و همزمان با ریشه واحد داشتن  0

پنجم که برابر  3.89است و 

 ، معناداری جز ثابت را بررسی میکنیم .از آنجا که مقدار آماره

اختالف معناداری با صفر ندارد ،فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد.
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در گام هشتم باید معادله زیر را به روش حداقل مربعات معمولی برآورد کنیم:
معادله )4
k

x t   x t 1    i x t i  t
i 1

که نتایج آن بدین صورت است:

در گام نهم فرضیه وجود ریشه واحد   0

را باید در برآورد باال آزمون کنیم و نهایتا اگر فرضیه صفر رد شود نتیجه خواهیم گرفت

که سری زمانی فاقد ریشه واحد بوده و ماناست و در غیر این صورت ،سری زمانی ریشه واحد داشته و مانا نیست .همانطور که در

برآورد گام هشتم مشاهده شد ،مقدار آماره آزمون  tau1  3.08و مقدار بحرانی آن در سطح  %5معادل tau1  1.95

است و

فرضیه صفر را نمی توان رد کرد و در نتیجه سری زمانی حداقل یک ریشه واحد دارد.

 .2 .2 .3آزمون ریشههای واحد چندگانه

تا این قسمت ما به وجود حداقل یک ریشه واحد پی بردهایم .برای مشخصکردن این که آیا ریشه واحد دیگری برای این سری زمانی وجود
دارد یا خیر ،باید با یکبار تفاضل گیری از سری زمانی اثر ریشه واحد کشف شده را در باال از بین ببریم و آنگاه مجددا  9گام باال را
آزمون کنیم .بهطور کلی یک سری زمانی از لحاظ نظری میتواند دارای



d

ریشه واحد باشد و این یعنی برای ماناسازی آن باید

به تعداد  dبار از سری زمانی مورد مطالعه تفاضلگیری کرد .اگر مانایی دادهها در این قسمت اثبات شود نتیجه میگیریم که سری زمانی
شاخص قیمت مصرف کننده تنها یک ریشه واحد داشته است .بنابراین در این قسمت ،از دادهها یک بار تفاضلگیری کرده و مجددا گامها
را تکرار میکنیم.
برای دادههای تفاضلگیریشده ،معادله زیر را با روش حداقل مربعات معمولی برآورد کنیم:
معادله )5
k

x t     t   x t 1    i x t i   t
i 1

که در آن منظور از  x tهمان دادههای تفاضلگیریشده است .در ادامه آزمون    0یا بهعبارت دیگر   1
واحد است ،انجام میدهیم .عبارت Value

 tمربوط به  z .lag .1را با مقدار تابع نمونهای

t

را که همان وجود ریشه

مقایسه میکنیم .با توجه به اینکه آزمون
 ، مقدار

 یک دامنه است و سمت راست مقدار بحرانی آن فضای اطمینان است ،بنابراین باید برای قبول فرضیه صفر مبنی بر  0
 t Valueاز  tau 3  3.50بیشتر باشد .در اینجا  t Valueیا همان  tau 3برابر  -6.02است و بنابراین فرضیه صفر رد

میشود که بهمعنای عدم وجود ریشه واحد در دادههای سری زمانی تفاضلگیری شده است و در نتیجه مانایی آن اثبات میشود.
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بنابراین فرایند آزمونکردن مجدد ،در همین گام به پایان میرسد و در مجموع تنها یک ریشه واحد برای دادههای سری زمانی هزینه
مصرفی خانوار به قیمت ثابت سال  1383وجود دارد.

 .3 .3برآورد مدل )ARIMA (p,d,q

بهطور کلی یک سری زمانی ممکن است ابتدا نیاز به  dبار تفاضلگیری برای رسیدن به مانایی داشته باشد و سریهایی که بدین صورت
بهدست می آیند ،ممکن است خودهمبسته باشند .اگر این نوع خودهمبستگی با استفاده از فرایند ) ARMA(p,qمدلسازی شود ،آنگاه
مدلسازی اصلی دارای فرمولبندی زیر است:
معادله )6

 (B )d x t   (B)t
که یک فرایند خودرگرسیو با میانگین متحرک انباشته از مرتبههای  d ،pو  qاست و x t

را انباشته از مرتبه  dمینامند که به صورت )I(d

نشان داده میشود .پس برای مدل  ARIMAدر این پژوهش d=1 ،است .لذا میتوان نتیجه گرفت که مرتبه  ARبرابر یک و مرتبه MA
برابر صفر است ،اما با توجه به اینکه ) ARMA (1،2کمترین مقدار معیار اطالعاتی آکائیک را میدهد ،ما از عدد  2به عنوان مرتبه MA
استفاده میکنیم.

نهایتا در برآورد مدل ) ARIMA(1،1،2خواهیم داشت:
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اگر ریشه این مدل را بهدست آوریم ،خارج از دایره واحد قرار میگیرد که بیانگر مانایی این سری زمانی است.

در مورد معناداری ضرایب ،آزمون زیر را انجام میدهیم:

همانطور که مشاهده میشود ،تمام ضرایب معنادار هستند و این را می توان از طریق محاسبه مقدار احتمال و همچنین دستور آزمون
ضرایب بهدست آورد.

حال اگر به جای مرتبه  p=1برای خودرگرسیو ،از مرتبه های باالتری استفاده کنیم .بنا به تخمینهای زیر ،مقدار احتمال و ضریب آماره
آزمون ،مرتبه های باالتر بی معنا میشوند و تنها مرتبه مناسب برای این مدل همان  p=1خواهد بود .در محاسبات زیر آماره  zبرای
) ARIMA(2،1،2محاسبه شده است .مشهود است که ضریب  ar2معنادار نیست.
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همچنین این آزمون برای ) ARIMA(3،1،2نیز انجام شدهاست که همان نتایج باال را به همراه دارد.

49بررسی کفایت مدل
 .4 .3آزمون پورتمن -تیو و
در آزمون پورتمن-تیو برای تعیین خالص تصادفی (نوفه سفید) بودن یک سری زمانی ،فرضیه صفر اینگونه تعریف میشود که بهطور
تابع نمونهای پورتمن-تیو زیر را پیشنهاد کردند:
مشترک ضرایب خودهمبستگی سری زمانی صفر باشد .باکس و پیرس50
معادله )7
m

Q *  m   T rk2
k 1

در روش باکس-پیرس فرضیه 𝟎𝑯 که در واقع بیانگر نوفه سفید بودن یک دنباله تصادفی است ،بهصورت زیر تعریف میشود:

H 0 : 1  2   m  0
حال این آزمون را بر روی این مدل ) ARIMA(1،1،2اجرا میکنیم که نتایج آن در نمودار ( 6زیر مشاهده میشود.
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نمودار (:)6

ون ر وط

نمودار ا ع خود م ستگی و خود م ستگی زئی اق مانده ا

تحلیل خود را از این آزمون برای باقیماندههای مدل ارائه میدهیم.

همانطور که از نتایج مشاهده میشود ،مقدار  P-Valueبرای تمام ضرایب خودهمبستگی بسیار باال است و فرضیه 𝟎𝑯 رد نخواهد شد.
یعنی این فرض را که تمام ضرایب خودهمبستگی برابر صفر بهطور همزمان برابر صفر میباشند ،میپذیریم که این به معنی نوفه سفیدبودن
سری زمانی باقیماندههای مدل است.

 .5 .3پیشبینی
با توجه به اینکه مدل ارائهشده کفایت الزم را در آزمونهای انجام شده تا به اینجا داشته است ،بنابراین میتوانیم مقادیر آینده شاخص
قیمت مصرفکننده به قیمت ثابت  1383را برای سالهای بعد از  1391پیشبینی کنیم.
در این قسمت از دستور ) forecast(arima2, h=10برای پیشبینی استفاده میکنیم ،که نتایج بهصورت زیر خواهد بود.
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دو ( :)2ادیر اص ا
حد باالی فاصله
اطمینان
95درصد
1053985
1118419
1174962
1228417
1280323
1331392
1382016
1432430
1482788
1533194

حد پایین
فاصله اطمینان
95درصد
923831.5
908907.3
901872.9
897927.7
895530.8
893970.3
892856.1
891951.5
891102.7
890205.3

حد باالی فاصله
اطمینان
80درصد
1031460
1082159
1127699
1171220
1213728
1255689
1297358
1338890
1380386
1421941

نی سری انی
حد پایین
فاصله اطمینان
80درصد
946356.8
945166.9
949135.8
955124.6
962125.8
969673.9
977513.8
985490.7
993504.2
1001485.8

پیشبینی نقطه-
ای

سال

988908.3
1013662.9
1038417.5
1063172.2
1087926.8
1112681.4
1137436.0
1162190.6
1186945.2
1211699.8

1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401

نتایج پیشبینی در نمودار ( 7آورده شده است.

نمودار ( :)7ادیر

نی شده در فواص اطم نان ای  %80و %95

نتیجهگیری
در این پژوهش ،دادههای سری زمانی شاخص قیمت مصرفکننده را از سال  1359تا  1391به قیمتهای ثابت  1383بررسی و با انجام
آزمون ریشه واحد ،عدم مانایی آن را اثبات میکنیم .در این راستا با استفاده از نرمافزار  R-Projectو طی  9گام ،مشخص میشود که
این سری زمانی حداقل یک ریشه واحد داشته و مانا نیست .در ادامه با یکبار تفاضلگیری از دادههای سری زمانی و اجرای مجدد  9گام
فوق ،ثابت می کنیم که این سری زمانی تنها یک ریشه واحد دارد .سپس از آنجا که مدلهای آریما ،وابستگی زیادی به دادهها ندارند و
همچنین از دقت مناسبی در پیشبینی برخوردارند ،یک مدل ) ARIMA(1،1،2را برآورد میکنیم و با انجام آزمون معناداری ضرایب نشان
می دهیم که اگر از ضرایب خودرگرسیو باالتر از  1یعنی  2و  3در برآورد مدل آریما استفاده کنیم ،مرتبههای باالتر بیمعنا شده و
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تیو-پیرس آزمون پورتمن- در ادامه برای اثبات کفایت مدل از تابع نمونهای باکس. استARIMA(1،1،2)  همان مدل،مناسبترین مدل
 در نهایت پس از حصول اطمینان از تصادفی.برای بررسی تصادفی خالص بودن سری زمانی شاخص قیمت مصرفکننده استفاده میکنیم
 در1401  تا1392  از مدل آریمای برآوردشده برای پیشبینی مقادیر آینده شاخص قیمت مصرفکننده از سال،خالص بودن سری زمانی
- برآورد نقطهای شاخص قیمت مصرف، همانطور که از نمودار پیشبینی مشخص است. درصد استفاده میکنیم95  و80 دو سطح اطمینان
- از نتایج این مدل میتوان برای کمک به تصمیم. واحد افزایش مییابد223000  حدود1401  تا1392 کننده روند صعودی داشته و از سال
گیران حوزه اقتصادی کشور برای اتخاذ تصمیمات و راهبردهای الزم در راستای کاهش نرخ تورم و شاخص قیمت مصرفکننده استفاده
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