
 
 
 
 
 

بيني در ارزيابي تأثير خشكسالي بر صيد از استفاده از سه روش پيش
 درياچة هامون

 ∗∗ و عبدالکريم اسماعيلی∗محمد عمرانی

 
 چكيده

، تعديل نمايي يگانه و دوگانه، ميزان صـيد         ARIMAگيري از سه روش       در مطالعة حاضر با بهره    
 سـال   ۵ منطقـة سيـستان، طـی        فروشي ماهي و سطوح درآمـد انتظـاري صـيادان         و قيمت عمده  
هاي سري زماني مورد استفاده در        داده. بيني و برآورد گرديد       پيش  ۱۳۸۳ تا   ۱۳۷۹خشكسالي از   

نتـايج حاصـل از تـأثير       . اين پژوهش از ادارات شيالت و آب سيستان و بلوچـستان تهيـه شـد              
ه در مقطـع    نـشان داد کـ     بيني شده،   خشكسالي بر سطوح درآمدي صيادان بر اساس مقادير پيش        

در واقـع آنـان     . انـد    ميليارد ريال را از دست داده      ۱۵۰زماني مذکور، صيادان درآمدي در حدود       
بينـي مقـادير صـيد و     از آنجا كه پـيش  . اند درصد از درآمد انتظاري را به دست آورده        ۲۵/۰تنها  

مـده  كنـد، مقـادير صـيد و قيمـت ع           اي ايفا مي    گيري نقش عمده    قيمت ماهي در فرآيند تصميم    
هـاي   با اسـتفاده از روش ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴هاي فروشي ماهي براي صيادان درياچة هامون در سال  

بينی شده برای ميزان صيد و قيمـت مـاهی          براين اساس مقادير پيش   . بيني گرديد   پيشنهادي پيش 
 نيز  ۱۳۸۵ ريال و به صورت مشابه برای سال         ۳/۲۱۳۳۰ تن و    ۷/۲۴۶۷ به ترتيب    ۱۳۸۴در سال   

 . ريال است۰۹/۱۴۱۶۹ن و  ت۲/۲۴۶۵

 .هاارزيابي /درياچة هامون /صيد ماهي /خشکسالي: هاكليد واژه

∗ ∗ ∗ 

                                                 
 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ∗
 استاديار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شيراز ∗∗
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 مقدمه

-ترين و مهمدرياچة هامون واقع در استان سيستان و بلوچستان عالوه بر اينكه بزرگ
-هاي زيست محيطي و ارزش بومگردد، توانترين درياچة آب شيرين كشور تلقي مي

اي از  ضمن اينکه از موقعيت خاصي براي تأمين بخش عمده.  داردشناختي خاصي نيز

در عين حال حيات و . پروتئين مورد نياز مردم استان و خارج از استان برخوردار است

مهندسين مشاور ( طور مستقيم بدان وابسته استزندگي جمع كثيري از مردم به

 ).۱۳۷۶گستر،  آبزي

ن محلي سفيداريشهاي مختلف و گفتة  هبر اساس آنچه كه از آمارگيري در دور

طور متناوب خشكسالي و سيالبي در  سال يكبار به٣٠ الي٢٥، ظاهرًا هر  آيد مي بر

 سال يكبار نيز دبي ١٠همچنين با توجه به اينكه هر . سيستان حادث شده و خواهد شد

رود كه  رسد، انتظار مي  متر مكعب در ثانيه مي٢حداقل رودخانة هيرمند در منطقه به 

 وقوع بپيوندد سال يكبار يك خشكسالي نسبي در منطقه به١٠بدين ترتيب هر 

 ).۱۳۷۲زاده،  ابراهيم(

توان گفت كه كل  ، مي با توجه به آنچه كه در خصوص رودخانة هيرمند طرح شد

گيرند  شناختي درياچة هامون و مردمي كه از آن بهره ميحيات اقتصادي و چرخة بوم

ن آبي هيرمند است، درنتيجه وجود يا عدم وجود آب در هيرمند، وابسته به جريا

 برداري از درياچة هامون را مشخص خواهد ساخت چگونگي استفاده و بهره

 ).١٣٧٥زاده و اورعي يزداني،  ابراهيم(

هاي كشور را صيادان منطقة سيستان همواره بخشي از ماهي مورد نياز شهرستان

 خشكسالي چند سال اخير و خشك شدن درياچة هامون، اند، ولي به دليل كرده تأمين 

الزم به يادآوری است که بستن جريان . اي يافته است ميزان صيد كاهش قابل مالحظه

بدين .  های اخير تشديد نموده استها مسئلة کم آبی را طی سالآب از سوی افغان

كش و  زحمتمنظور و با توجه به اينكه صيادان سيستاني از اقشار مولد، بسيار 

شوند، الزم است دربارة آثار خشک شدن هامون  پذير جامعه محسوب مي آسيب
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هاي موجود در  چالش .پژوهش شودتا ميزان خسارت وارده به صيادان محاسبه گردد

ها و ابزارهاي ارائه شده  بيني متغيرهاي سري زماني عمدتًا متأثر از تحول روش پيش

بيني متغيرهاي سري زماني باعث تنوع و  يشبيني بوده است و اهميت پ براي پيش

هاي در  البته بايد دقت نمود كه بسته به ماهيت داده. ها شده است گستردگي اين روش

اّما به هر . ها با يكديگر متفاوت است بيني اين روش دسترس، تناسب و قدرت پيش

درت حال آنچه در نگاه اجمالي مطالعات قابل استنباط است، اقدام به مقايسة ق

بنابر اين سعي شده در حد  .هاي مختلف براساس برخي معيارهاستبيني روش پيش

بيني متغيرهاي سري زماني به كمك مطالعات  هاي معمول در روند پيش امكان چالش

 .انجام شده بررسي شود

اي را در ايالت تكزاس آمريكا  لين و همكاران نوسانات عملكرد پنبه و سورگوم دانه

هاي منظم متوالي در سري عملكرد مطالعة آنها حاكي از وجود سيكل. ندامطالعه کرده

اي مشاهده  محصول پنبه بود، در حالي كه اين مسئله در سري عملكرد سورگوم دانه

 .(Lin et al.,1963) نشد

ميلر با استفاده از  هاي منظم متوالي در متغيرها، واك و به دنبال اهميت وجود سيكل

هاي موجود در ميزان توليد و ي کردند تا طول و بزرگي سيکل سع)۱(روش هارمونيك

نتايج مطالعة آنها نشان داد كه . گيري نمايند قيمت انواع ماهي را در نيوانگلند اندازه

هاي كوتاه مدت فصلي و بلندمدت چند ساله توليد و قيمت انواع ماهي داراي سيكل

 بيني توصيه نمودند وان يك ابزار پيشدر نهايت نيز آنها مدل هارمونيك را به عن. هستند

(Wough and Miller, 1970). 

بسلر به مقايسة ميان توزيع ذهني برآورد شده توسط کشاورزان از عملکرد محصول 

بيني در ايالت کاليفرنيا به صورت توأم های پيشو استفاده از اطالعات گذشته و مدل

ورد ميانگين سری ، مدل خود نتايج مطالعه نشان داد که در زمينة برآ. پرداخت

با نتايج برآورد شده توسط  )ARIMA ( )۲( جمعي ميانگين متحرکرگرسيونی

 ).Bessler,1980( کشاورزان سازگاري دارد
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 )۳( نسبت به شبكة عصبيARIMAحاكي از برتري فرآيند  رتوگال،نتايج مطالعة ُپ

ده از دو روش شبكة بيني توليد ناخالص بخش صنعت برزيل را با استفا وي پيش. بود

هاي ماهانة دورة ژانويه  در اين مطالعه از داده. ، مقايسه کردARIMAعصبي و فرآيند 

هاي هفت ماه بعد  سازي استفاده شد و در نهايت داده جهت مدل۱۹۹۲ تا دسامبر ۱۹۸۱

هاي فوق، از دو معيار بيني مدل به منظور مقايسه و ارزيابي قدرت پيش. بيني گرديد پيش

.  استفاده شد)۵((MAE)ا  و ميانگين مطلق خط)۴((RMSE)ا ة ميانگين مجذور خطريش

 برتري بيشتري در ARIMAدر مجموع نتايج اين مطالعه حاكي از آن بود كه فرآيند 

 ).Portugal,1995( مقايسه با مدل شبكه عصبي دارد

گيری انتظارت قيمتي به وسيلة کشاورزان توليدکنندة وينتر چگونگي شکل

نتايج مطالعه نشان داد که انتظارات . است صوالت صادرات کنيا را بررسي کردهمح

به عبارت . گيردقيمتي بر اساس شاخص عرضة کل و ظرفيت خريد بازار شکل مي

 کنندديگر عالوه بر سطوح قيمتي گذشته، کشاورزان از اطالعات ديگری نيز استفاده مي

)(Winter,1996. 

 ARIMAهاي زماني، فرآيند  بيني سري جود براي پيشهاي معمول مو از ميان روش

گيالنپور و كهزادي ، با استفاده از اين . تري برخوردار بوده است از كاربرد گسترده

، قيمت برنج ۱۹۸۹ تا دسامبر ۱۹۷۵هاي ماهانة دورة ژانويه  فرآيند و براساس داده

، ARIMAترين مدل در اين مطالعه پس از انتخاب به. بيني نمودند تايلندي را پيش

هاي ژانويه، فوريه و ، قيمت برنج در ماه)۷( و شوارتز بيزين)۶(براساس معيارهاي آكائيك

نتايج نشان داد كه قيمت . بيني و با مقادير واقعي آن مطابقت داده شد  پيش۱۹۹۰مارس 

 دنبال آثار بلندمدتي به  المللي ايستا نيست و وقوع هر تكانه در بازار، برنج در بازار بين

 ).۱۳۷۶گيالنپور و کهزادی،( خواهد داشت

هاي معمول سري زماني و مجاوريان و امجدي، قيمت مركبات را با استفاده از روش

- بيني روش هدف اصلي اين مقاله مقايسة قدرت پيش. بيني نمودند توابع مثلثاتي پيش
هاي ماهانه،  ادهبدين منظور با استفاده از د. هاي فوق با در نظرگرفتن آثار فصلي بود
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هاي بيني مدل  انجام پذيرفت و نهايتًا قدرت پيش۱۳۷۴ تا ۱۳۶۱سازي در دورة شبيه

، ميانگين )۸((MSE)ا  براساس معيارهاي ميانگين مربعات خط۱۳۷۵رقيب براي سال 

 مقايسه )۱۰((MAPE)  درصد مطلق خطای، و ميانگين)۹((MAD) قدر مطلق انحرافات

هاي زماني كارايي   داد كه توابع مثلثاتي نسبت به روش سرينتايج مطالعه نشان. شد

 ).۱۳۷۸مجاوريان و امجدی، . (بيني خارج از نمونه دارد بيشتري در پيش
توان انتظار  بيني، نمي هاي متعدِد پيشرغم وجود روشبر اساس اين مطالعات، علي

افت كه با آنچه در هايي دست ي بيني ها بتوان به پيشداشت كه با استفاده از اين روش

 . منطبق باشد,پيوندد وقوع ميشرايط تجربي به
 

 هاروش

كند، لذا  اي ايفا مي گيري نقش عمده گويي وقايع آينده در فرآيند تصميم آنجا كه پيش از 

بيني وقايعي  جهت پيش. ها و نهادها حائز اهميت استبيني براي بسياري از سازمان پيش

دست آمده در مورد وقايعي كه در گذشته د به اطالعات بهدهد باي كه در آينده رخ مي

ها و  كننده بايد به تجزيه و تحليل دادهبيني به اين معنا كه پيش. رخ داده است، اتكا كرد

 بيني خود را بر اساس تجزيه و تحليل فوق بنا كند اطالعات گذشته پرداخته و پيش

 ).١٣٧٥اكانل، (

ر سطوح درآمدي صيادان سيستاني مطالعه شده در اين مطالعه تأثير خشكسالي ب 

ور پس از بررسي پايايي متغيرهاي مورد استفاده، از طريق برخي ـبدين منظ. است

بيني و سپس  هاي معمول، ميزان صيد و قيمت ماهي براي دورة خشكسالي پيشروش

 . بيني گرديد ميزان صيد و قيمت ماهي براي دو سال پيش

شود بايستي پايايي  هاي سري زماني استفاده مي از دادهدر مطالعاتي كه در آنها 

هاي به منظور تشخيص پايايي متغيرهاي سري زماني از آزمون. متغيرها بررسي شوند

اي ارائه شده از سوي   فولر تعميم يافته در قالب روش ُنه مرحلهـ فولر و ديكيـديكي
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همچنين براي متغيرهاي ناپايا . Seddighi et al.,2000)( صديقي و همكاران استفاده شد

نيز ابتدا آزمون وجود شكست ساختاري به روش پرون انجام شد، تا درصورت عدم 

وجود شكست ساختاري، با تعيين درجة پايايي متغيرها، از روش مناسب براي تخمين 

 .استفاده شود

بيني مؤثر واقع شود،  معموًال به منظور كسب الگويي كه در فراهم آوردن پيش

نوسانات نامنظم در يک سری زمانی شامل . کنيمهاي سري زماني را بررسي مي دهدا

حركات پراكنده در يك سري زماني است كه از الگوي منظم و مشخصي پيروي 

سيل، : بيني مانندبسياري از نوسانات نامنظم ناشي از وقايع غيرقابل پيش. كند نمي

 .طوفان، تگرگ، خشكسالي، زلزله و غيره است

 )۱۱(، تعديل نمايي يگانهARIMAهاي بيني از روش اين پژوهش، به منظور پيشدر 

 :شود استفاده شد که در مورد آنها توضيح داده مي)۱۲(و دوگانه

 

 )يگانه( روش تعديل نمايي ساده ـ۱

مثبت (وقتي خطاها بزرگ هستند . مبناي اين روش براساس كار ترموستات است

شود كه  اين فرآيند آنقدر تكرار مي. يابد و برعكس يش ميبيني افزا ، مقادير پيش)هستند

 :شود صورت زير تعريف مياين روش به. خطا به سمت صفر ميل كند

)                    ۱-۱                                              (ttt eFF .1 α+=+ 

 اختالف بين مقدار واقعي و مقدار te ضريبي است بين صفر و يك وαكه در آن 

 است، كه در صورت Ft و αتنها مسئله در اين روش تعيين مقادير . بيني شده است پيش

اين . پذير است بيني براي دورة بعد به راحتي امكان تعيين اين دو پارامتر، محاسبة پيش

 :عبارت برابر است با 

)             ۱-۲                    (                  )(1 tttt FXFF −+=+ α 

بيني مورد استفاده  هاي دستگرمي به عنوان اولين پيش معموًال ميانگين سري در داده
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 αبراي محاسبة . شود ها نيز محاسبه ميگيرد و به همين ترتيب براي بقية سال قرار مي

دام از آنها که منجر به گيرد و هر ك هاي دستگرمي قرار مي  در داده۱/۰-۹/۰مقاديري از 

MSEشود  كمتري شد، انتخاب مي. 

 

  روش تعديل نمايي دوگانهـ۲

اين روش همانند روش تعديل نمايي يگانه است با اين تفاوت كه روند هم به آن 

 :شود اين روش از طريق سه رابطة زير تعريف مي .اضافه شده است

                      )۲-۱(                         )1()1()()( −−+= tFXtF t αα 

                      )۲-۲(                         )1()1()()( −′−+=′ tFFtF t αα 

                      )۲-۳(                                               )()( tfhtf ′=+ 
tF)(نمايي يگانه و  فاده از روش تعديلبيني با است  پيشtF)(در معادالت فوق  ′ 

 .بيني با استفاده از روش تعديل نمايي دوگانه است پيش
 
 ARIMA روش ـ۳

بنابراين . هاي آن در طي زمان ثابت باشدبرای استفاده از اين روش بايد ويژگي
گيرند بايد  ه قرار ميبيني مورد استفاد هايي كه براي پيشمتغيرهاي مورد استفاده در مدل

ها بايد لذا قبل از اقدام به برآورد مدل. در طي زمان، روند پايايي را از خود نشان دهند
 .از پايايي متغيرهاي مورداستفاده در مدل اطمينان حاصل نمود

 و ميانگين متحرك با هم جمع شده و الگويي ARIMA  هاي دو الگوي ويژگي
هاي متغير مورد بررسي و   تعداد وقفهpكه . دهند  تشكيل مي ARMA(p,q)تحت عنوان 

qاگر از سري زماني، . هاي جملة اخالل است  تعداد وقفهdگيري شود تا   بار تفاضل
 آورده شود، ARMA(p,q) گاه  در قالب الگويرفتار پايايي از خود نشان دهد و آن

يانگين متحرك  جمعي مرگرسيونیشود كه سري زماني اوليه، يك فرايند خود  گفته مي
 .شود مي  نمايش داده ARIMA(p,d,q)  است كه به صورتq و p , dاز  مرتبه
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بيني   شامل چهار مرحلة تشخيص، تخمين، كنترل تشخيصي و پيشARIMAروش 

 .است

 

 بيني معيارهاي بررسي قدرت پيش

هاي مورد استفاده، از چهار معيار معمول بيني روش به منظور بررسي قدرت پيش

 .شوددر اين زمينه به شرح زير استفاده میموجود 

بيني براي گروهي از  عبارت از ميانگين كل خطاهاي پيش : )۱۳( ميانگين خطاها ـالف

 :شود هاست و به صورت زير تعريف مي داده

)                       ۱                               (           
N

e
ME i∑= 

بيني شده از مقدار واقعي   تفاوت مقدار پيشeها و  بيني ،تعداد پيش Nكه در آن 

 .است

در اين معيار متوسط قدر مطلق خطاها براي هر يك :  ميانگين قدر مطلق خطاها ـب

 :شود يعني ها استفاده مي بيني از پيش

)                ۲                                 (
N

e
MAD i∑= 

 :شود صورت زير بيان ميبه:  ميانگين مربعات خطا ـ ج

)                ۴                              (           
N

e
MSE

2
i∑= 

 

 نتايج 

روش ذکر شده ميزان صيد براي دورة خشكسالي در اين مطالعه با استفاده از سه 

بيني و از اين طريق تأثير خشكسالي بر سطوح درآمد صيادان ارزيابي شد و  پيش

متغيرهاي مورد استفاده . بيني گرديد همچنين در ادامه نيز ميزان صيد براي دو سال پيش
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غيرها ابتدا باشند و با توجه به اهميت رفتار آماري اين مت متغيرهاي سري زماني مي

 .پايايي آنها مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج اين آزمون ارائه شده است

اي  تشخيص پايايي متغيرها با استفاده از آزمون ريشة واحد و با روش ُنه مرحله

با توجه به بروز تحوالت .  خالصه شده است۱بررسي شد كه نتايج آن در جدول 

ي متغيرها اثر موسوم به شكست ساختاري نيز با جّوي در منطقه، در انجام آزمون پاياي

متغيرهاي سري زماني مورد استفاده در اين مطالعه . استفاده از روش پرون بررسي شد

 :اند ازعبارت

H : ميزان صيد انواع ماهي 

P : متوسط قيمت عمده فروشي هر كيلوگرم ماهي 

 

  نتايج آزمون ريشة واحد بر متغيرهاي مورد استفاده- ۱جدول

 مالحظات مرتبة پايايي نام متغير

H I(1)  بدون روند و با يك وقفه 

P I(0) بدون روند و بدون وقفه 

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

 

گيري  پس از يكبار تفاضلH در سطح پايا بوده و متغير P، متغير ۱مطابق جدول 

 .رفتار پايايي از خود نشان داد

ي مورد استفاده بررسي و سپس حدود در اين قسمت ابتدا روند تاريخي متغيرها

دهندة ميزان صيد در طول دورة مورد  نشان۱ نمودار. بهينة برداشت تعيين شده است

 ميزان صيد روندي تقريبًا صعودي داشته و در ۱۳۶۸-۷۷در طي دورة  .مطالعه است

 ميزان برداشت به مقدار قابل توجهي افزايش يافته است كه اين به ۷۸ و ۷۷هاي سال
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تر از همه بروز خشكسالي در ليل بهبود ادوات برداشت، افزايش تعداد صيادان و مهمد

چنانچه مالحظه . ها بوده كه منجر به صيد تمامي ماهيان درياچه شده استاين سال

 تقريبًا به صفر رسيده و پس از آن دوباره ۱۳۷۹-۸۱هاي گردد، ميزان صيد طي سال مي

ن امر افزايش ميزان آورد رودخانه هيرمند از سال دليل اي. روند صعودي گرفته است

 افزايش بارندگی منجر به بهتر شدن پارامترهای محيطی و تسريع . به بعد است۱۳۸۱

 .)(Esmaeil and Omar 2003 شودها ميرشد ماهی

 
 )ارقام به تن( ميزان صيد طي دورة مورد مطالعه -۱نمودار 

 ۱۳۸۳, ت سيستان و بلوچستانال شيةادار: مأخذ 

 

 .دهد قيمت عمده فروشي ماهي طي دورة مورد مطالعه را نشان مي ،۲نمودار
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 قيمت ماهي افزايش داشته که اين افزايش با ۱۳۸۰، تا سال ۲بر اساس نمودار

روندي نسبتًا ماليم همراه بوده اما بعد از بروز خشكسالي در منطقه وكمبود عرضة 
 ۴ سال، بيش از ۵ش يافته و قيمت ماهي طي مدت ها با روند شديدي افزايماهي، قيمت

 .برابر شده است
 . نشان دهندة ميزان بارندگي در طول دورة مورد مطالعه در منطقه است۳نمودار

 
 )ارقام به ميليمتر( ميزان بارندگي طي دورة مورد مطالعه در منطقه -۳نمودار 
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 )ارقام به ريال( قيمت عمده فروشي ماهي طي دورة مورد مطالعه-۲نمودار 

۱۳۸۳ادارة شيالت سيستان و بلوچستان،: مأخذ

 ادارة آب سيستان و بلوچستان: مأخذ
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 ۶ الي ۵دارد، به طوري که هر ، ميزان بارندگي نوسانات زيادی ۳بر اساس نمودار 

-اين كاهش در سال. سال يكبار ميزان بارندگي به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است
در حالي كه در . هايي كه ميزان آورد رودخانة هيرمند كاهش يافته، تشديد شده است

 توجهي از روند ميزان بارندگي در منطقه نسبتًا خوب بوده و به ميزان قابل۱۳۸۳سال 

 .تاريخي خود بيشتر است

 .شودهاي منتخب ديده مي حجم آب درياچه طي سال۴در نمودار 

 

 )ارقام به ميليون متر مكعب( حجم آب درياچه طي دورة مورد مطالعه -۴نمودار 

 

 

 

 

 اداره آب سیستان و بلوچستان: منبع

 

 

 

 

 

 

ل عواملي مانند ، حجم آب درياچه نوسانات زيادي دارد كه به دلي۴بر اساس نمودار 

خصوص در كشور افغانستان و همچنين شرايط سياسي آن كشور نوسانات بارندگي به

 .نهايت منجر به اعمال كنترل جريان آب شده است بوده است كه در

هاي ذكر به منظور بررسي آثار خشكسالي بر سطوح درآمدي صيادان، براساس روش

هاي ميزان صيد و متوسط قيمت عمده شده، در بخش روش تحقيق و با استفاده از سری
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 ادارة آب سيستان و بلوچستان: مأخذ
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هاي تعديل نمايي يگانه، تعديل   اقدام به برآورد مدل۱۳۶۸-۷۸فروشي ماهي طي دورة 

 .  شدARIMAنمايي دوگانه و 

بيني مورد استفاده و  هاي پيش براي روشMSE،  مقادير عددي معيار ۲در جدول 

 .مقايسه شده استبراي دو متغيِر ميزان صيد و قيمت عمده فروشي ماهي، 

 

بيني ميزان صيد و قيمت عمده  هاي پيش براي روشMSE نتايج معيار - ۲جدول

 فروشي ماهي

ARIMA 
تعديل نمايي 

 دوگانه

تعديل نمايي 

 يگانه
 سري گيري خطا معيار اندازه

۵۹۲۵۳۰۰۴۰ ۲۱۰۷۷۰۴۴ ۸۷۶۶۲۴۹ MSE 
 ميزان صيد

 )تن(

۱۶۸۵۲۲۴۳۶ ۱۷۰۲۹۵۰۵ ۷۶۱۹۴۷۱۶ MSE 
ميانگين 

 )ريال(تقيم

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

 
هاي مورد استفاده از معيار ميانگين بيني روش گيري قدرت پيش وقتي برای اندازه

  را داشته باشد، MSEشود، معموًال روشي كه كمترين مقدار  مربعات خطا استفاده مي
وان در اين مطالعه روش تعديل نمايي يگانه به عن. كند هاي بهتري ارائه مي بيني پيش

 .بيني ميزان صيد انتخاب گرديد روش مناسب براي پيش
هاي مختلف براي قيمت عمده فروشي ماهي نشان داد هاي حاصل از روش بيني پيش

بيني قيمت عمده فروشي  تري براي پيشكه روش تعديل نمايي دوگانه روش مناسب
 .ماهي است

و قيمت عمده فروشي بيني شدة متغيرهاي ميزان صيد  حداكثر و حداقل مقادير پيش
 . آمده است۳هاي مورد استفاده در جدولماهي بر اساس روش
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 ۱۳۷۹-۸۳هاي بيني شده ماهي طي سال  ميزان صيد و قيمت پيش-۳جدول 

حداكثر قيمت عمده 

 )ريال(فروشي

حداقل قيمت عمده 

 )ريال(فروشي

حداكثر ميزان صيد 

 )تن(

حداقل ميزان 

 )تن(صيد
 سال

۵/۴۱۷۰ ۱/۴۶۱۵ ۷/۷۵۰۰ ۴۸۹ ۱۳۷۹ 

۲۵/۶۵۴۱ ۷/۵۱۱۵ ۸/۱۸۵۹ ۰۸۹/۴۰۰ ۱۳۸۰ 

۱/۱۰۳۵۷ ۵۶۳۸ ۷/۱۲۵۶۲ ۶۸۱۱/۷۱۸ ۱۳۸۱ 

۶/۱۲۳۴۷ ۷/۶۱۸۲ ۹۴۸۱ ۳۷۰۷/۳۴۸ ۱۳۸۲ 

۵۴/۱۴۲۰۹ ۷۶۵۱ ۷/۱۳۶۲۵ ۷۴۸/۲۵۹۷ ۱۳۸۳ 

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

 

، حداقل و حداكثر مقادير متغيرهاي ميزان صيد و قيمت عمده فروشي ۳در جدول 

ميزان صيد انتظاري طي دورة . شودهاي مورد استفاده ديده مي روشحاصل از

 بر اساس ميانگيني از حداقل و حداكثر مقادير ۱۳۷۹-۸۳هاي خشكسالي يعني سال

بيني شده درنظر گرفته شد تا اين مقادير بيش از اندازه يا كمتر از حد برآورد نشده  پيش

 ميليارد ۲۰۰توانستند درآمدي در حدود  ها ميبر اين اساس صيادان طي اين سال. باشد

ريال داشته باشند كه اين رقم طي دورة مورد بررسي به يك چهارم اين مقدار كاهش 

هاي رايج و ها صيادان مورد مطالعه با توجه به قيمتيافت به طوري که طی اين سال

کسب  ميليارد ريال ۵۰ميزان صيدی که در طول دوره اتفاق افتاد، درآمدی در حدود 

 ۱۵۰بنابراين صيادان سيستاني در طول دورة خشكسالي درآمدي در حدود . اندکرده

 درصد درآمد انتظاري آنها را تشكيل ۷۵/۰اند كه در واقع  ميليارد ريال را از دست داده

توان نتيجه گرفت كه خشكسالي تأثيري قابل مالحظه بر  بدين ترتيب مي. دهد مي

 .درآمدي قابل توجه را از آنها سلب كرده استسطوح درآمدي صيادان داشته و 

هاي مورد استفاده روش تعديل نمايي يگانه چنانچه مالحظه شد، از ميان روش
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بيني ميزان صيد و روش تعديل نمايي دوگانه، بهترين روش  بهترين روش براي پيش

بر اين اساس مقادير اين دو سري با . بيني قيمت عمده فروشي ماهي است براي پيش

بيني شد كه نتايج آن در   پيش۱۳۸۵ و ۱۳۸۴هاي استفاده از اين دو روش براي سال

 . آمده است۴جدول 

 

هاي بيني مقادير ميزان صيد و قيمت عمده فروشي ماهي براي سال  پيش-۴جدول

 ۱۳۸۵ و۱۳۸۴

بيني براي  مقادير پيش

 ۱۳۸۵سال 

بيني براي  مقادير پيش

 ۱۳۸۴سال 
 نام متغير بيني روش پيش

 )تن(ميزان صيد تعديل نمايي يگانه ۶۷۱/۲۴۶۷ ۲۰۳/۲۴۶۵

 )ريال(قيمت ماهي تعديل نمايي دوگانه ۳۲/۲۱۳۳۰ ۰۹/۱۴۱۶۹

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

 

تواند به ادارات مربوطه و به ويژه ادارة شيالت سيستان و بينی شده ميمقادير پيش

يند توليد و بازاريابی محصول گيری دربارة فرآريزی و تصميمبلوچستان در امر برنامه

 .کمک کند

 

 بحث

، تعديل نمايي يگانه و دوگانه ميزان ARIMAهاي گيري از روش در اين مطالعه با بهره

صيد و قيمت عمده فروشي ماهي طی دورة خشكسالي براي صيادان منطقة سيستان 

 صيادان بيني و به منظور تحليل اثر خشكسالي از اين طريق سطوح درآمد انتظاري پيش

ادان، براساس ـبرای بررسي آثار خشكسالي بر سطوح درآمدي صي. برآورد گرديد

هاي ميزان صيد و هاي ذكر شده در بخش روش تحقيق و با استفاده از سريروش
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هاي تعديل نمايي يگانه،  مدل۱۳۶۸-۷۸متوسط قيمت عمده فروشي ماهي طي دورة 

هاي هاي حاصل از روش بيني  پيش. گرديد برآوردARIMAتعديل نمايي دوگانه و 

مختلف براي قيمت عمده فروشي ماهي نشان داد كه روش تعديل نمايي دوگانه روش 

هاي سپس با هريك از روش. فروشي ماهي استبيني قيمت عمده تري براي پيشمناسب

 صورت گرفت و ۱۳۷۹-۸۳هاي هايي براي دورة خشكسالي يعني سال بيني مذكور پيش

بيني شده و واقعي  به منظور مقايسة مقادير پيش. ادير واقعي مقايسه گرديدنتايج با مق

ها، از معيار ميانگين مربعات خطا استفاده شد و در نهايت براي براي هر يك از سري

بيني  ميانگين حداكثر و حداقل مقادير پيش. ها روشي پيشنهاد شد هريك از اين سري

ير انتظاري متغيرهاي ميزان صيد و قيمت وان مقادـها به عنده توسط اين روشـش

فروشي ماهي براي دورة خشكسالي تلقي گرديد و بر اساس آن سطوح درآمدي عمده

در نهايت مقادير صيد و قيمت عمده . دشبيني و آثار خشكسالي ارزيابي  صيادان پيش

ي بين هاي پيشنهادي پيش با استفاده از روش۱۳۸۵ و ۱۳۸۴هاي فروشي ماهي براي سال

 .شد

خصوص ادارة شيالت سيستان بر اساس مقادير پيش بينی شده، ادارات مربوطه و به

د ـتواننژه بازاريابی محصول میـويد و بهـد توليـو بلوچستان در خصوص فرآين

 و مسئوالن وزارت امور خارجه و وزارت نيرو نيز ارزش اقتصادی کنندگيری تصميم

 در مذاکرات و تصميمات  و طبعًاکننددرک میر آب برای صيد و توليد آبزيان را بهت

 .خود لحاظ خواهند کرد

 

 ها ياداشت

1. harmonic analysis  

2. Auto – Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

3. neural network 

4. Root Mean of  Square Error (RMSE) 
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5. Mean Absolute Error (MAE) 

6. Akaik Information Criterion (AIC) 

7. Schowartz Baysian Criterion (SBC) 

8. Mean Square Error  (MSE) 

9. Mean Absolute Deviation (MAD) 

10. Mean Absolute Percent Error (MAPE) 

11.  Simple Exponential Smoothing (SES) 

12.  Double Exponential Smoothing (DES) 

13. Mean Error (ME) 
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