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چکـیده
جهان پس از پخش و همهگیر شدن بیماری پاندمی کووید  0۱دچار بحران اقتصادی شدیدی شد ،بههمین دلیل نیاز به
پیشبینی بیشاز پیش نمود پیدا کرد.یکی از این روشهای پیشبینی سریهای زمانی میباشد.در این پژوهش ابتدا
تاثیرگذاری بیماری کرونا برروی نرخ دالر را بررسی کردیم که نتایج حاصله نشان میدهد که این بیماری بر روی نرخ ارز
بی تاثیر بوده که با توجه به دور بودن ایران از اقتصاد جهانی قابل حدس می باشد .در مرحله بعد با استفاده از روشهای
سری زمانی تک متغیره و با کمک مدلهای آریما ،مدلی برای پیشبینی که بهترین مدل  )0(ARو  )0(MAبه همراه
یک مرتبه تفاضل گیری ،طراحی شد و پیش بینی یکساله و دوساله با مدل طراحی شده انجام شد  ،با توجه به گزارش
های بهداشت جهانی احتماال تا یکسال آینده کرونا وجود دارد و دوسال آینده کرونا از پاندمی خارج شده و دوره ی پسا
کرونا نام دارد ،نتایج نشان میدهد که بازار نوسانی ولی در نهایت صعودی می باشد.

واژگـان کلـیدی :سری زمانی ،پیش بینی ،مدل آریما ،دالر ،کرونا

 -3دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول) s.ramin.sn@gmail.com
 -2مدرس دانشگاه آزاد اسالمی
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 -1مقدمه
در اواخر دسامبر  340۱نمونهای از یک بیماری کشف شد که رشد سریع در سطح ووهان چین داشت ،که از جنس سارس بود
که خبر از شروع یک پاندمی جهانی میداد  ،این بیماری کووید  0۱یا کرونا نام گرفت .این بیماری تا اینجای کار در جهان حدود
 344میلیون نفر را بیمار و حدود  0میلیون نفر فوتی به جای گذاشته و در ایران هم تعداد بیماران حدود  0میلیون نفر و تعداد
فوتیها به  ۱4هزار نفر رسیده طبق آمار رسمی منتشر شده که بسیاری از افراد اعداد مبتالیان را تا چندین برابر باالتر ارزیابی کرده
اند .پس از شیوع و پخش این بیماری کشورها در دوگانگی نجات جان مردم و یا نجات اقتصاد قرار گرفتند  ،اکثر کشورها برای
عدم شیوع این بیماری قرنطینه سراسری را برگزیدند که به معنای تعطیل شدن بازارهای مالی و اضافه شدن هزینههای گزاف
بهداشت و درمان به دولتها شد که به تبع آن رشد اقتصادی متوقف شد .حال این سوال پیش میآید که این بیماری بر روی
قیمتها و فاکتورهای اقتصادی تاثیر میگذارد یا خیر؟ بعد از این اتفاقات کارشناسان و محققان بر آن شدند تا به کمک روشهای
اقتصادسنجی به تحلیل و پیشبینی فاکتورهای اقتصادی بپردازند .به همین دلیل در این پژوهش تالش به پیشبینی قیمت دالر به
کمک سری های زمانی شده است . .بدین منظور ابتدا مطالعاتی که در گذشته در حوزه ی ارز های دیجیتال انجام شده،بررسی شده
که بصورت خالصه در نمودار زیر ارائه شده است:
جدول  -1مطالعات پیشین
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سال

نویسندگان

عنوان پژوهش

مدل ارائه شده

3430

گزارش بانک
جهانی

هزینه های اقتصادی
واکسیناسیون

عدم ارائه مدل ریاضی

02۱0

مریم شهابی
طبری

پیش بینی قیمت جهانی نفت
خام با استفاده از روش های
سری زمانی و منطق فازی

مدل های سری زمانی
 ARIMAو سری
زمانی فازی

3434

ماریا نیکوال و
همکاران

پیامدهای اقتصادی -
اجتماعی ویروس کرونا

مقاله ی مروری

3434

کلمنت تیسدل

مسائل اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی مطرح شده توسط
پاندمی COVID-19

عدم ارائه مدل ریاضی

02۱0

کیوان خلیلی

ارزیابی مدلهای تکمتغیره،
چندمتغیره و تلفیقی سری
زمانی در پیشبینی و برآورد
متوسط بار رسوب ساالنه
مطالعه موردی :رودخانه
سیستان

سری های زمانی

0210

جعفر حسن زاده
و همکاران

3434

کارلس الرکین و
همکاران

3440

فیلیپ هنز

چگونه یک مدل مناسب
برای داده های سری زمانی
انتخاب کنیم؟
تاثیر سرایت بیماری پاندمی
کووید 0۱بر طال و رمز ارزها
پیش بینی سری های زمانی
اقتصادی و مالی با مدل های
غیر خطی

FARIMA

سری های زمانی
عدم ارائه مدل ریاضی
سری های زمانی

نتایج
تاثیر واکسن کرونا بر دولتها و هزینه های
واکسیناسیون کشور های فقیر که چیزی در حدود ۱
تریلیون دالر برآورد شده است.
نتایج حاکی از آن بودند که مدل سری زمانی فازی
چن ( )3440و مدل ترکیبی  FARIMAقادرند
نتایج بهتری برای پیش بینی قیمت ارائه دهندو
دقت پیش بینی را به طور چشمگیری افزایش دهد
بنابراین به عنوان روش برگزیده ی پژوهش انتخاب
شده است.
صنعت مالی به تفکیک بازار سرمایه ،صنعت توریسم
و هزینه های مراقبت از سالمتی  ،هواپیمایی ،
بخش امالک  ،صنعت ورزش و بخش تکنولوژی
بخش دیگری که از این پاندمی تاثیر پذیرفته است
و پاسخ انگلیس وآمریکا به این پاندمی را بررسی
کرده است.
در این مقاله ابتدا به بیماری های پاندمی که در
طول تاریخ اتفاق افتاده پرداخته مثل :بیماری اچ آی
وی و سارس و ابوال و  ...سرعت و ماهیت بهبودی
از بیماری همه گیر توسط عوامل عرضه و تقاضا
مختل خواهد شد.
پدیدههای فرسایش ،انتقال رسوب و برآورد بار
رسوب در رودخانهها با توجه به خسارات ناشی از آن
یکی از مهمترین و پیچیدهترین موضوعات
مهندسی رودخانه میباشد .مدلسازی و پیشبینی
دقیق این پارامتر باتوجه به میزان اهمیت آن در
تعیین عمر مفید سازههای آبی و شبکه های آبیاری
و زهکشی میتواند بسیارمفید واقع شود
مراحل یک پیش بینی سری زمانی را توضیح داده
مثل تست مانایی  ،انتخاب مدل ،ارزیابی مدل ،
پیش بینی و...
تحلیل انواع سیاست های اقتصادی در زمان پاندمی
بیماری کووید 0۱
به آخرین وضعیت فعلی در تخمین  ،ارزیابی و
انتخاب از بین پیش بینی غیر خطی پرداخته شده
است.

 -2روش تحقیق
محققین و تحلیل گران همواره به دنبال روشهای برای پیش بینی می باشند ،یکی از این روشها که کمک به تحلیل و
بررسی شرایط موجود و پیشبینی میکند ،دنبال های سری زمانی میباشند سریهای زمانی یکی از شاخههای مهم علم اقتصاد
سنجی و آمار و احتمال میباشد که در سایر علوم مانند مهندسی پزشکی هواشناسی کشاورزی و اقتصاد کاربرد فراوانی دارد و هر
روز کاربرد آن گستردهتر میشود .در سریهای زمانی دادهها مستقل نیستند و بطور متوالی بههم مرتبط میباشند ،هدف استفاده از
سریهای زمانی مشخص شدن روند و تحلیل دادهها و همچنین انتخاب مدل مناسب برای این دادهها و پیشبینی که جذابترین
قسمت سریهای زمانی میباشد ،در این پژوهش از مدلهای سری زمانی تک متغیره ی آریما استفاده شده است بدین منظور به
جمع آوری داده ها پرداختیم  ،داده ها بهصورت ماهانه از ابتدای فروردین  ۱4تا اسفند  ۱۱جمع آوری شده است .پس از تحلیل
نموداری قیمت ها و شاخص ها نیاز به شناخت مانایی و راه های تشخیص مانایی بوجود می آید ،در مرحله بعد به معرفی توابع
دارای خود همبستگی و خود همبستگی جزئی پرداخته شده است  .در مرحله بعد در این پژوهش به شناخت الگوهای سری زمانی و
الگوریتم معروف باکس جنکینز  0پرداخته شده است .در ادامه فصل نحوه تشخیص مدل آرما 3و آریما 2و صحت سنجی مدل انجام
میشود ،تا آمادهی پیشبینی شویم و در مرحله آخر پیشبینی و صحت سنجی پیشبینی انجام می شود.

مانایی

𝑆

0
1
2𝑓02

0

0

𝜂𝛼 = 𝑡𝛼 √( ) −
𝑓0

که  𝛾0واریانس خطای تخمینی که از فرمول زیر قابل محاسبه است.
و  𝑓0تخمین گر طیفی باقی مانده ها در فرکانس صفر
̂

و  αمقدار تخمینی و  S.Eیا همان استاندارد ارور بیانگر انحراف معیار ضریب است.
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در ابتدا برای انجام هر فرآیندی در سری های زمانی نیاز به داده های ایستا یامانا داریم ،سری های زمانی را از لحاظ مانایی
می توان به دو دسته ی مانا(0ساکن) و نامانا 0تقسیم کرد  ،معموال اگر نا مانایی در میانگین باشد با یک مرتبه تفاضل گیری از داده
ها میتوانیم آن ها را تبدیل به سری مانا کنیم و اگر نا مانایی در واریانس باشد با دو مرتبه تفاضل گیری در داده ها می توان آن را
مانا کرد(.تبعه ایزدی  )0222از روشهای پرکاربرد برای این کار آزمون ریشه واحد دیکی فولر ،1انجی پرون ،7فیلیپس پرون
2میباشد ،ما در این پژوهش از روش فیلیپس پرون استفاده کردیم که در سال  0۱22توسط فیلیپس و پرون ابداع شد.این روش
یکی از بهترین و کاملترین روشها میباشد  ،از محاسن این روش میتوان گفت که اگر همبستگی وجود داشته باشد این روش
لحاظ میکند پس خود همبستگی در جمالت خطا نداریم یکی دیگر از محاسن این روش رویکرد بدون پارامتری آن می باشدو،
درواقع نیاز به وقفه لگ نمیباشد و همپنین داده های بیرون از  3برابر انحراف معیار را حذف میکند  ،فرمول روش فیلیپس پرون در
برنامه ایویوز به شکل زیر میباشد:
()0
)̂𝛼(𝐸 𝑇(𝑓 − 𝛾 ) 𝑆.
𝛾
2

= 𝛼𝑇

فرض صفر در آزمون فیلیپس پرون بر عدم مانایی متغیرهای مورد بررسی استوار است و فروض را میتوان چنین نوشت:
 :H0متغیر مورد بررسی نامانا می باشدو  :H1متغیر مورد بررسی مانا میباشد.
برای رد فرض صفر کافیست سطح معنی داری از  4/40کمتر باشد.

مدل های سری زمانی

1 Box-Jenkins

2 ARMA
3 ARIMA
4 Stationarity
5 None Stationarity
6 Dickey Fuller
7 NG Perron
8 Phillips Perron
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بصورت کلی می توان مدل ها را در سری زمانی به  0دسته تقسیم کرد :فرآیند اتورگرسیو 0که به صورت ) AR(pنشان می
دهند و  pنشان دهنده ی مرتبه ی فرآیند می باشد ،فرآیند میانگین متحرک 3که به صورت ) MA(qنشان می دهند و  qنشان
دهنده ی مرتبه یفرآیند می باشد  ،فرآیند اتورگرسیو و میانگین متحرک 2که به صورت ) ARMA(p,qنشان می دهند و از
ادغام فرمول  ARو  MAحاصل می شود  ،فرآیند اتو رگرسیو و میانگین متحرک با تفاضل گیری 0که به صورت
) ARIMA(p,d,qنشان می دهند که همان فرمول  ARMAمی باشد فقط  dمرتبه ی تفاضل گیری را به ما نشان می دهد که
از فرمول زیر بدست می آید( :بزرگ نیا )02۱4
⋯ 𝑦𝑡 = 𝜙1 𝑦𝑡−1 + 𝜙2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜙𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 + 𝑢𝑡 + 𝜃1 𝑢𝑡−1 + 𝜃2 𝑢𝑡−2 +
()0
2

𝑞+ 𝜃𝑞 𝑢𝑡−

که 𝒕𝜺 که پسماند یا باقی مانده نام دارد نرمال باید باشد با میانگین  4و واریانس 𝜎
2

که  utفرآیند تصادفی می باشد دارای توزیع نرمال با میانگین  4و انحراف معیار σ
ما برای تشخیص فرمول مناسب نیاز به مرتبه های  MAو  ARداریم که اینکار با کمک گرفتن از تابع های خودهمبستگی
) (ACfو تابع خود همبستگی جزئی ) (PACFکه فرمول خود همبستگی به شکل زیر می باشد:
𝑚𝛾
()0
= 𝜌
𝑚
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𝛾0
𝑚∑𝑛−
)̅𝑦 (𝑦𝑡 − 𝑦̅)(𝑦𝑡+𝑚 −
()1
𝑛 𝜌𝑚 = 𝑡=1
2
)̅𝑦 ∑𝑡=1(𝑦𝑡 −
1
̂
که 𝑚𝜌 مقدار تابع خود همبستگی سری زمانی با تاخیر  mمی باشد با توزیع نرمال }𝑇 𝜌𝑠 ~𝑁 {0,
و 𝑡𝑦  𝑦𝑡+𝑚 ,مقادیر متغیر ها یا داده های سری زمانی در مرحله ی زمانی  tو مرحله ی با تاخیر زمانی m
و ̅𝑦 مقدار مربوط به میانگین داده ها می باشد.
95% → ±1.96
فاصله اطمینان در این فرآیند به صورت زیر می باشد:

توابع خود همبستگی خواص زیر را دارا می باشد:
 -0اگر  m=0باشد آنگاه 𝜌𝑚 = 1
−1 ≤ 𝜌𝑚 ≤ +1 -3
 -2در فرآیند مانا 𝑚𝜌 فقط تابعی از ( mمقدار وقفه) می باشد.
و فرمول خود همبستگی جزئی به شرح زیر می باشد:
𝑚(
𝜌𝑚 − ∑𝑚−1
𝜙
−
𝜌)1
()7
𝑡
𝑚−1
𝑡=1
1 − ∑𝑚−1
𝑡𝜌 )𝑡=1 𝜙𝑡 (𝑚 − 1

= 𝑚𝜙

که 𝑚𝜙 (فی واریانت ام) مقدار تابع خود همبستگی جزئی با تاخیر  mمی باشد.
پس از مشخص شدن مرتبه ها و فرمول مدل انتخاب شده وارد مرحله ی پیش بینی می شویم که برای زمان  𝑦𝑡+1و  ...می
توانیم پیش بینی کنیم ،بعد از پیش بینی باید ارزیابی انجام شود که پیش بینی انجام شده قابل اتکا می باشد یا خیر  ،این کار از
روش های ارزیابی میانگین مربعات خطا ( ، 0)MSEمیانگین درصد خطای مطلق (1)MAPEو  ...قابل بررسی است.
𝑓 2
()2
𝑀∑𝑇+
) 𝑡𝑦 𝑡=𝑇+1(𝑦𝑡 −
()۱

𝑚
𝑓
𝑡𝑦 𝑦 −
𝑡 | ∑ 100
|
𝑡𝑦
𝑚

= 𝐸𝑆𝑀

= 𝐸𝑃𝐴𝑀

 -3فرضیه تحقیق
ما با تکیه بر گزارش های چاپ شده در روزنامه دی ولت 7که به نقل از هانس کلوگه( 2رئیس بخش اروپا در بهداشت جهانی)۱
و همچنین گزارشهای مجله اکونومیست 04که در پایگاه خبری آثار اقتصادی کرونا هم باز نشر داشته فرض از بین رفتن همه

1 Auto Regressive
2 Moving Average
3 Auto Regressive- Moving Average
4 Auto Regressive-Integrated- Moving Average
5 Mean Square Error
6 Mean Absolute Prediction Error
7 DIE.Welt
8 Hans Kluge
9 WHO
10 The Economist
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گیری بیماری کرونا را اواخر  3433در نظر گرفتیم یعنی دوره ی یکسال آینده یعنی بهمن  0044را دوره ی کرونایی و دوسال آینده
یعنی بهمن  0040را دوره ی پسا کرونا نام نهادیم.

 -4یافتههای پژوهش
نرخ ارز

جدول -3برآورد مرتبه های مدل آریما برای نرخ ارز

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)32 :زمستان 3011

ما در ابتدا به بررسی و تحلیل قیمت  04سال
اخیر قیمت دالر پرداختیم با توجه به نمودار قیمتی در
بازه ی تعیین شده مشخص می باشد که داده ها مانا
نمی باشند ،برای اطمینان بیشتر از آزمون ریشه ی
واحد فیلیپس پرون استفاده کردیم که نامانایی داده
ها تایید شد  ،پس از یک مرتبه تفاضل گیری دوباره
از این آزمون استفاده شد.
طبق جدول  3سطح معنی داری کمتر از 4/40
میباشد بنابراین با توجه به آماره ی  -۱/02بدست
آمده ،مانایی متغیر مد نظر با یکبارتفاضل گیری مورد
تایید است فرض صفر در آزمون فیلیپس پرون بر
عدم مانایی متغیرهای مورد بررسی رد می شود.
در مرحله ی بعد تالش شده که مرتبه ARو
 MAرا تعیین کنیم به همین منظور نمودار  ACFو
 PACFرا می بینیم.
طبق جدول  2نمودار همبستگی نگار دارای دو
بخش خود همبستگی و خود همبستگی جزئی
میباشد .خط چین کنار حد مجاز تغییرات را نشان
میدهد اگر خود همبستگی جزئی از خط مجاز تجاوز
کند ،فرایند  MAو اگر خود همبستگی از خط مجاز
تجاوز کند ،فرایند  ARرا داریم .درجه ی تجاوز از
خصوص نیز درجه ی مد نظر برای هر کدام از موارد
را نشان میدهد.
در نمودار باال مشخص است که هم خود
همبستگی و هم خود همبستگی جزئی از حد مجاز
تجاوز کرده و با توجه به نمودار باال درجه ی هر دو
یک میباشد،پس مدل مناسب () 0 , 0 , 0
 ARIMAمی باشد .سپس مدل انتخاب شده را
تخمین زده و تاثیر گذاری بیماری کرونا را بررسی
میکنیم.
با توجه به جدول 0ضریب بدست آمده برای ()0
 ARبرابر  4/۱0بوده که آماره ی تی برابر 07/7۱
بوده و کامال معنی دار میباشد همچنین (MA )0
دارای ضریب  4/04و آماره ی تی  3/۱2بوده و با
اطمینان بیش از  ۱۱درصد معنی دار بودن آن مورد
تایید است.
متغیر کرونا اما معنی دار نمی باشدیعنی بیماری
پاندمی کرونا بر نرخ ارز تاثیر مستقیم نداشته است.
بدلیل اینکه آماره ی تی کمتر از  3دارد و همچنین
دارای ضریب تاثیر منفی و احتمال باالی  4/40می
باشد .در این مرحله پس از اطمینان از مدل و مرتبه
ها دست به پیش بینی و صحت سنجی پیش بینی
می زنیم:

جدول -2نتیجه آزمون مانایی فیلیپس پرون (با یکبار تفاضل گیری)

جدول 4نتایج تخمین مدل  ARIMAتحقیق(متغیر وابسته :نرخ
دالر)
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جدول  -5پیش بینی درون نمونه ای نرخ ارز

با توجه به جدول 0آماره ی صحت سنجی پیش بینی  MAPEدارای عدد  0/30می باشد که پیش بینی خوب و دقیق این
مدل را برای پیش بینی یکساله و دو ساله نشان می دهد.

 -5نتایج پژوهش

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)32 :زمستان 3011

بیماری کرونا که  044سال بعد از آخرین بیماری پاندمی جهانی و همهگیر شد با تحلیلها و بررسیهای ما بر روی قیمت دالر
تاثیر مستقیم نداشتهاست ،که نتیجه قابل حدسی بود با توجه به دور بودن ایران از اقتصاد جهانی و همسو نبودن با آنها ،هرچند که
نتیجه بر عدم تاثیر مستقیم کرونا بر این فاکتورها میباشد ولی بر کسی پوشیده نیست که پساز جهانی شدن این بیماری دولت
برای هزینههای بهداشت و درمان به مشکل خورد و دچار کسری بودجه بیشتری به نسبت قبل شد که همین امر باعث شد دولت
در نقش نوسان گیر و دالل در این بازار برای جبران کسری بودجه و خسارات شیوع بیماری فعالیت کند .یکی از سخت ترین پیش
بینی ها مربوط به دالر می شود زیرا نوسان زیادی را تجربه خواهد کرد و که با اتفاقات سیاسی موجود همخوانی دارد به طور مثال
اگر مذاکرات دوباره ی برجام به سرانجام بنشیند باعث کاهش قیمت دالر می شود و کسری بودجه و تورم باال باعث افزایش
قیمت دالر می شود ولی در مجموع برای بلند مدت درون کانال صعودی قرار خواهد گرفت .حال اگر بخواهیم پیش بینی ها را به
صورت عددی در دوره ی کرونا و پسا کرونا بررسی کنیم دالر تا بهمن ( 0044پیش بینی یکساله) همراه با نوسانات خود را به
محدوده ی  24تا  20هزار تومان خواهد رساند و برای دوره ی پسا کرونا و بهمن ( 0040پیشبینی دوساله) به محدوده ی  00تا 04
هزار تومان خواهد رسید.
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