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 چكيده
بینيی  روی اقتصاد انيرژی اسيت. پيیش    ترین موضوعات فرا خام از مهمبینی قیمت نفتپیش

خام اوپک، به دلیل درگیر بودن تعدادی از کشورهای در هم قیمت نفتمناس  قیمت نفت و آن
های سازمان و کشورهای عضيو  ریزیتواند در برنامهاین سازمان با قیمت نفت، می ی حال توسعه

 هيای  داده نبيود  دلیيل  بيه  نفيت،  تقیم روند بینیپیش و ای داشته باشد. برآوردآن، اهمیت ویژه
 بسيیار  کيار  نفيت،  قیميت  روند بر مؤثر هایشاخص با مرتبط اوالعات محدودیت و مهم تاریخی
 بيا  ارتبياط  در پارامترهيا  نااومینيانی  و پیچیدگی نویز، میزان خود، ی نوبه به این. است دشواری
ن ميدلی قابيل اتکياا بيرای     در تيدوی  مؤفقیتبا این وجود،  .کندمی تشدید را نفت قیمت برآورد

 ی عصيبی  شيبکه  از تحقیيق،  ایين  های پویيای ایين کياال، محيدود اسيت. در     توصیف پیچیدگی
هيای  ی عصيبی و داده  شيبکه  -فازی و مدل ترکیبی تبيدیل موجيک   -ی عصبی شبکه مصنوعی،
اوپيک،   خيام نفيت  قیميت  ميدت کوتاه بینیپیش و سازیمدل خام اوپک، برایسبد نفت ی روزانه
 ميورد  بینيی، پيیش  دقيت  گیيری اندازه معیارهای اساس بر هامدل این اده شده است. نتایجاستف

تواند عملکيرد  ها میکه اوال ، نویززدایی داده دهدمی نشان تحقیق نتایج. است گرفته قرار مقایسه
 ایين  در شيده  استفاده هایمدل دیگر به نسبت فازی -ی عصبی شبکه شبکه را بهتر کند و ثانیا ،

 است. برخوردار بهتری بینیپیش قدرت از اله،مق
  JEL :C45, C53, E37, Q49بندی طبقه

ی عصيبی مصينوعی،    خيام اوپيک، شيبکه   مدت، سيبد نفيت  بینی کوتاهپیش: هاكليد واژه
 فازی، تبدیل موجک  -ی عصبی شبکه

 

 

 ی مسئولنویسنده -1
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      مقدمه -1

کنيد.  بازی می آن، ی نفت، نقش مهمی را در میان کشورهای صادرکننده و واردکننده

در تعدادی از کشورهای صادرکننده نفت، همانند اوپيک، درآميد مليی بيه صيورت قابيل       

توانيد اثير   خام وابسته است. بنابراین، نوسانات قیمت نفيت، ميی  توجهی، به صادرات نفت

حسياب جياری،    ی اندازها و موازنيه ی بر جریانات اقتصاد کالن همانند درآمدها، پسمهم

هيم قیميت   بینی مناس  قیمت نفت و آن(. پیش2013 ،1وانی و نوسیرداشته باشد )کیس

این سيازمان   ی خام اوپک، به دلیل درگیر بودن تعدادی از کشورهای در حال توسعهنفت

های این سيازمان و کشيورهای عضيو آن، اهمیيت     ریزیتواند در برنامهبا قیمت نفت، می

روی اقتصياد   ترین موضيوعات فيرا   ز مهمخام، ابینی قیمت نفتای داشته باشد. پیشویژه

هيای  در تدوین مدلی قابل اتکا برای توصیف پیچیدگی مؤفقیتانرژی است. با این وجود، 

 رونيد  بینیپیش و برآورد چنین هم(. 2011 ،2پویای این کاال، محدود است )حیدر و ولف

 بيا  طميرتب  اوالعيات  محيدودیت  و مهيم  تياریخی  هيای داده نبيود  دلیيل  به نفت، قیمت

 میزان خود، ی نوبه به این. است دشواری بسیار کار نفت، قیمت روند بر مؤثر های شاخص

 .کنيد می تشدید را نفت قیمت برآورد با ارتباط در پارامترها نااومینانی و پیچیدگی نویز،

های محاسيباتی غیرخطيی،   های اخیر توجه به روش (.  در سال2012، 3)آزاده و همکاران

از سيوی پژوهشيگران، برخيوردار بيوده اسيت. در ایين میيان اسيتفاده از          با اقبال خيوبی 

بینی بهتر، سهم بياالیی از تحقیقيات، را بيه خيود     های ترکیبی، به علت قدرت پیش مدل

بینيی انجيام شيده    ها، همواره خطایی را در پیشاختصاا داده است. وجود نویز در داده

رای کياهش نيویز داده، از تبيدیل موجيک     ها، به همراه دارد. در این مقاليه بي  توسط مدل

ميدل ترکیبيی   در حقیقيت  ی عصيبی،   های هموارشيده بيه شيبکه   استفاده و با ورود داده

 های این پژوهش، بیان. بنابراین، یکی از پرسششده استعصبی تعریف  -تبدیل موجک

 ،هيا داده هموارسيازی  دیگير  عبيارت  بيه  و هيا داده از نویز گرفتن آیا که است موضوع این

دیگير   نه  یکی یا شود واقع مؤثر آن، کیفیت بهبود و بینیپیش دقت افزایش در تواند می

 بینيی پیش فازی جهت -مدل عصبی این است که آیا معرفی پژوهش، این هایپرسش از

 دقیيق،  چنيد  هير  ميدلی  هر قطعا  اوپک، در بهبود نتایج اثری دارد یا نه  خامنفت قیمت
 

 

1- Kisswani and Nusair  
2- Haidar and Wolff  
3- Azadeh et al 
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بنيابراین   ،بکاهيد  ميدل  اعتبيار  از تواندمی خطا این گیرد، کهمی بر در را خطا از درصدی

 پيژوهش  ایين  اهيدا   از باشد، داشته بینی راخطای پیش حداقل بتواند که مدلی یارائه

 انيد، خطيی  غیير  هيای ميدل  از ای نمونيه  خيود  که ها،مدل این از کدام هر قطعا . باشدمی

 از اسيتفاده  بيا  دارد سيعی  مقاليه  ایين  .دارنيد  نفيت  قیميت  بینيی پیش در خاصی توانایی

و ميدل ترکیبيی تبيدیل     فيازی  -ی عصيبی  شيبکه  مصينوعی،  ی عصيبی  شبکه های مدل

معیيار   3و با استفاده از  بسردازد اوپک خامنفت سبد قیمت بینیپیش عصبی، به -موجک

R( و TICکوین ) -(، معیار هنانMSEمجموع مربعات خطا )
، توانایی و دقت هير کيدام   2

در بخيش دوم مقاليه، بيه اهمیيت     . ا را محاسبه و بهترین مدل را انتخياب کنيد  هاز مدل

 سوم گذاری و کاربردی، اشاره شده است. بخشخام از نظر سیاستبینی قیمت نفتپیش

 مبانی نظيری تحقیيق   چهارم، بخش در. پردازدمی تحقیق یپیشینه بررسی به مقاله این

 هيای داده از اسيتفاده  بيا  ميذکور،  هيای مدل از هر کدام پنجم، در بخش .است شده ارائه

 زده تخمييین و وراحييی ،31/7/2013 تييا 2/1/2003 تيياریخ از اوپييک قیمييت ی روزانييه

 بيه  چنيین  هيم هيا و  ميدل  ارزیيابی  بيه  خطيا،  معیارهای اساس بر ششم، بخش. شوند می

 ات تحقیق،و پیشنهاد نتایج پایان، در و پردازدمی ،(جلوبه گام 10) جلو بهبینی گام  پیش

 .شودمی ارائه

 

 گذاری و كاربردیاهميت مقاله از نظر سياست -2

 تير  ای است که بيیش الزم به ذکر است که اوپک متشکل از کشورهای در حال توسعه

کيه   باشند. با توجيه بيه ایين   خام دنیا مینفت ی تولیدکننده ی جزا کشورهای عمدهها  آن

آید، بنيابراین نوسيانات   خام به دست میت نفتتر درآمد ارزی این کشورها از صادرا بیش

گیيری برجيای   های کالن این کشورها، تأثیر چشمتواند بر تمام بخشخام میقیمت نفت

ای از درآميدهای اکتسيابی دوليت از    که در این کشيورها سيهم عميده    جایی بگذارد. از آن

چگونگی انتخاب آید، لذا بررسی خام به دست میدرآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت

بینی درآمد هر سال و نیز تنظيیم برناميه و بودجيه    برآورد و پیش ،های صحیح استراتژی

 ی برای این کشورها ضروری است. ایيران نیيز بيه عنيوان یکيی از تولیدکننيدگان عميده       

تير درآميد    کيه بيیش   خام اوپک و دنیا، از این قاعده مستثنی نیست. با توجه بيه ایين   نفت

کشيور بير مبنيای قیميت مشخصيی از       ی خيام حاصيل و بودجيه   نفيت  کشور از صادرات
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توانيد  خيام ميی  بینی دقیق و بيا خطيای کيم قیميت نفيت     شود، پیش خام، بسته می نفت

گيذاران قيرار   های کالن کشيور، فيرآروی سیاسيت   ریزیتری را در برنامهانداز روشن چشم

 دهد.  

 

 ی تحقيق پيشينه -3

های داخلی و خيارجی  بینی قیمت نفت، پژوهشپیش ی های اخیر در زمینه در سال

 شود.زیادی انجام شده است. در این بخش، مختصری از کارهای انجام شده، ارائه می

خيام اوپيک بيا    بینی قیمت نفيت ای به پیش(، در مقاله1390رمضانیان و همکاران )

وش مختليف  ، با استفاده از چنيدین ر ها نآاند. فازی پرداخته -ی عصبی استفاده از شبکه

مانند میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک موزون، نمو هميوار سياده، نميو و ...، بيه     

ها را با نتایج حاصل از اند. سسس نتایج این روشخام اوپک پرداختهبینی قیمت نفتپیش

بینيی،  گیری خطيای پيیش  فازی با استفاده از شش معیار اندازه -های عصبیروش شبکه

-2005هيای   های مورد استفاده در این تحقیيق، مربيوط بيه سيال    . دادهاندمقایسه کرده

فيازی، دارای   -ی عصيبی  باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است، که شيبکه اوپک می 1970

بینيی قیميت نفيت مناسي      همگرایی سریع و توانایی تقری  باالیی است و بيرای پيیش  

 باشد.   می

 یمصينوع  یی عصيب  استفاده از شيبکه با ای (، در مطالعه1390صادقی و همکاران )

خيام  سيبد نفيت   ميت یقمدت کوتاه ینیبشیو پ یسازبه مدل ،یمتیبر انتظارات ق یمبتن

شيده   یني یبشیپ ریبا مقادوراحی شده را  ی عصبی شبکه جینتا ها آناند. هپرداخت ،اوپک

 سيه یمقا ميورد ی، ني یبشیدقت پي  یریگاندازه یارهایاساس مع بر ،ARIMAتوسط مدل 

بینيی  توانایی باالیی در پیش یی عصب که شبکه ،دهدینشان ممطالعه  ایجنت .انددادهرار ق

تير از   قیمت سبد نفت اوپک دارد و قادر است میزان نوسيانات قیمتيی را دقیيق    ی روزانه

خيام،  گیرنيد کيه قیميت نفيت    نتیجه می چنین هم ها آنبینی کند. پیش ARIMAروش 

 باشد.ی خود، میتهروز گذش 5های تابعی از قیمت

ای به ارزیيابی الگوهيای عصيبی و    (، در مطالعه1390آبادی و همکاران )رحمتدشتی

انيد.  خيام ایيران، پرداختيه   بینيی قیميت نفيت   خودرگرسیون میانگین متحرک برای پیش

باشييد و ميی  2010تييا  1997 ی هيای ميورد اسييتفاده در ایين تحقیييق، شيامل دوره     داده
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های یاد شده، انجام شده است. الگوهای ميورد  درصد داده 30و  20، 10بینی برای  پیش

ی عصيبی مصينوعی و یيک الگيوی      الگيوی شيبکه   4بینيی، شيامل   استفاده بيرای پيیش  

وور نسيبی بيا افيزایش    دهد، بهد. نتایج نشان میباشخودرگرسیون میانگین متحرک، می

 10ژه بيا افيزایش از   بینی بيه ویي  بینی، دقت پیشهای مورد استفاده در پیشدرصد داده

که  اند گیری کرده نتیجهوور  این ها آندرصد، رو به کاهش است. در نهایت،  20درصد به 

ی عصبی مصنوعی، بر الگيوی خيود رگرسيیون میيانگین      بینی الگوهای شبکهدقت پیش

 متحرک، برتری دارد. 

ليیج  خيام نیویيورک و خ  بینيی قیميت نفيت   به پیش ای در مطالعه(، 1387) بهرادمهر

 را ی عصيبی، ميدلی   مکزیک پرداخته است. وی در این مطالعه، از تبدیل موجک و شبکه

هيای نفتيی   ارائه کرده که از خاصیت هموارسازی موجک برای کياهش سيطح نيویز داده   

هيای هموارسيازی شيده،    ی عصبی مصنوعی و بيا داده  شبکه ی وسیلهاستفاده و سسس به

در روش  RMSEنتایج حياکی از آن اسيت کيه     ه است.کردبینی پیش را خامقیمت نفت

 ی عصبی تنها، دارد. گیری نسبت به حالت شبکهترکیبی، کاهش چشم

ی عصييبی  مييدل شييبکه یييک ای(، در مطالعييه1387ناصييری )اصييفهانیان و امييین

اند. در ایين تحقیيق بيا    خام، ارائه دادهمدت قیمت نفتبینی کوتاهای برای پیش مصنوعی

 ی بینيی ماهانيه  ی عصيبی بيرای پيیش    ی هدایت شده، یک مدل شبکهاستفاده از یادگیر

هيا، در  کارگیری انيواع مختليف شيبکه   با به ها آنخام، توسعه داده شده است. قیمت نفت

سنت برای مجموعيه   74خور سه الیه با میانگین خطای مطلق ی پیش نهایت یک شبکه

 ند.ا هین مدل، انتخاب کردسنت برای مجموعه آزمایش، را به عنوان بهتر 71آموزش و 

 ها آناند. خام پرداختهبینی قیمت نفتای به پیش(، در مقاله2012) 1جامازی و آلوی

ی عصيبی   موجک و شيبکه  ی کار، بر اساس شواهد تجربی، دو مدل تجزیهبرای انجام این

خيور  ی عصبی پیش مصنوعی را با هم مقایسه و با ترکی  کردن خصوصیات پویای شبکه

ای را بيرای دسيتیابی بيه    (، ميدل ترکیبيی  Harrموجک از نوع هار ) ی الیه و تجزیهچند 

نتیجيه  ایين ويور   در نهایيت،   و انيد خيام، ارائيه کيرده   تری از قیمت نفت بینی دقیق پیش

 باشد.     تر می ند که مدل ترکیبی )پیشنهادی(، کاراتر و دقیقا فتهگر

 

 

1- Jammazi and Aloui  
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بینی بلندميدت قیميت نفيت    ن و پیشای به تخمیدر مقاله ،(2012) آزاده و همکاران

 ،ی عصيبی و رگرسيیون فيازی    پيذیر مبتنيی بير شيبکه    با اسيتفاده از الگيوریتم انعطيا    

های اند. دادهنظر قرار دادهی را مداقتصاد هایشاخص ،برای این منظور ها آن. اند هپرداخت

ارسينجی  باشيد. بيرای اعتب  ميی  2007تا  1985مورد استفاده به صورت ساالنه و از سال 

ها این  آن(، استفاده شده است. در نهایت MAPEمدل، از میانگین درصد خطای مطلق )

ی جيایگزین  توانيد ایيده  فيازی پیشينهادی ميی    -کنند که الگوریتم عصيبی ادعا می وور

 بینی قیمت نفت در بسیاری از موارد باشد.مناسبی برای پیش

بینيی آن بيا   خيام و پيیش  ت نفتای به تحلیل قیم(، در مقاله2012) 1هی و همکاران

، فيروض  هيا  آناند. ميدل پشينهادی   استفاده از مدل جمعی موجک تجزیه شده، پرداخته

گیيرد و تجزیيه   بازار ناهمگن با تغییرات پویا و نامانا را تحيت سياختار بيازار در نظير ميی     

فيی  ی زميانی، معر موجک را برای تحلیل پویا، تحت فرآیند تولید داده در پاالیش دامنيه 

دهد، که عملکرد نظارتی بر الگوریتم پیشينهاد شيده، بير خيال      کند. نتایج نشان میمی

کننيد، کيه ميدل    ادعيا ميی   چنین هم ها آنباالتری دارد.  بینیهای اصلی، دقت پیشمدل

بینيی  تر تحلیل بازار و  قابلیت پیش تواند به وور مؤثری، در بهبود بیشپیشنهادشده، می

 شود.استفاده  آن

ی عصيبی موجيک    ای، یک مدل شبکه(، در مقاله2012) 2مینگ و جین لیانگمینگ

در  هيا  آنانيد.  خام، ارائه کردههای نفتتطبیقی را برای تحلیل قیمت ی خور چندگانهپس

خيور چندگانيه، کيه    ی عصيبی موجيک پيس    سيازی شيبکه  این مطالعه، یک مدل شيبیه 

انيد.  خام و وال را داراست، بررسيی کيرده  های نفتهای روند و تصادفی بودن قیمت مؤلفه

هيای مسيتقل در   بینيی انتشار خطا، به ترکیي  پيیش  ی عصبی پس در نهایت، یک شبکه

خام، اضيافه  های نفتبینی بهینه از قیمتهای مختلف، برای به دست آوردن پیشمقیاس

کيه  ی عصيبی وراحيی شيده، قيادر اسيت       کنند که اوال ، شبکه، ادعا میها آنشده است. 

% بيرای  3.88هيای آزميایش و   % بيرای داده 4.06های نفت را با میيانگین خطيای   قیمت

هيای  بینی، قادرند تيا قیميت  های پیشبینی کند و ثانیا ، این مدلهای آموزش، پیش داده

 

 

1- He et al.  

2- Mingming and Jinliang  
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هيای ويال،   خام جهانی را با هر قیمت منبع انيرژی تجياری دیگير، بيه جيای قیميت       نفت

 بینی کنند. پیش

 

 تحقيق مباني نظری -4

ی عصيبی مصينوعی و سيسس تبيدیل موجيک و در       در این بخش، ابتدا مبانی شيبکه 

 شود.فازی، به وور مختصر شرح داده می -ی عصبی نهایت شبکه

 

 1(ANNی عصبي مصنوعي ) شبكه 
شوند که به صورت موازی در ای ساخته میهای عصبی از عناصر عملیاتی سادهشبکه

اند. در های عصبی زیستی الهام گرفته شدهصر، از سیستمکنند. این عناکنار هم عمل می

شيود.  اتصال بيین اجيزا، تعیيین ميی     ی های عصبی از وریق نحوهوبیعت، عملکرد شبکه

و با تنظيیم   ختهای وبیعی سایک ساختار مصنوعی به تبعیت از شبکه توانبنابراین می

 کيرد ن اجزای آن را تعیيین  ارتباط بی ی مقادیر هر اتصال، تحت عنوان وزن اتصال، نحوه

3بيا یيک ورودی و بيدون بایياس     2، در سمت چ  یيک نيرون  1(. در شکل 1389)کیا، 
 

( و تيابع  w) نمایش داده شده است. این نرون ساده، از دو عنصر تشکیل شده اسيت: وزن 

، wبه نرون اعمال شده و با ضيرب در وزن   p دهد، ورودی، نشان می1(. شکل f) 4انتقال

fضرب به عنوان ورودی به تابع انتقالشود و حاصلدار میوزن
اعميال شيده و خروجيی     5

 ،1شيکل  راسيت شود. با اضافه کردن بایاس بيه سياختار نيرون، سيمت     نهایی حاصل می

 

 

1- Artificial Neural Network 

هایی کيه عصي    بافت حقیقتوبیعی است. در  های عصبیترین واحد ساختاری سیستمساده ،(Neuronنرون ) -2

ها را از یک قسيمت بيدن بيه قسيمت     ها، اوالعات و پیامها هستند. این نرونشوند، اجتماعی از نروننامیده می

، در چگيونگی  کنند. کلید اصلی درک رفتار مغز انسان به عنوان یک سیستم پردازش اوالعيات دیگر منتقل می

هيای مصينوعی بيه    های عصبی مصنوعی نیيز نيرون  یکدیگر است. عنصر اصلی شبکه ها باارتباط و اتصال نرون

( Unitی عصبی، در بسیاری از موارد از کلميه واحيد )   عنوان عناصر ریاضی پردازشگر هستند. در ادبیات شبکه

 (.1381شود )قدیمی و مشیری، ( نیز به جای نرون، استفاده میNodeیا گره )
3- Bias 

4- Transfer Function 

کنيد. از   را تولید ميی  aرا دریافت و خروجی  nباشد که آرگومان می nتابع انتقال یک تابع خطی یا غیر خطی از  -5

 شود. تابع انتقال برای تعیین خصوصیات نورون در راستای حل مسائل مختلف استفاده می
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يدو و هی  ي  ا هی  يجور  هی 

 w.pشود. ورودی بایاس مقداری ثابت، برابر یک است. مقدار بایاس با حاصيل  حاصل می

 (.1389د )کیا، ده، شیفت میراستشود و تابع را به سمت جمع می

 

 
 ی عصبی منبع:  جعبه ابزار شبکه 

 نمايش يک نرون ساده               -1شكل 

 

ی خيود   توانند با هم در قال  یک الیه، ترکی  شوند. یيک شيبکه  دو یا چند نرون می

تواند دارای تعداد متفياوت نيرون در   تواند از چند الیه تشکیل شود. که یک شبکه میمی

دهد. در ایين شيکل،   الیه را نشان می 3ای با ، شبکه2ف خود باشد. شکل های مختلالیه

ای کنيد. الیيه  بعدی، عمل ميی  ی های میانی به عنوان ورودی الیهخروجی هر یک از الیه

ی دیگير  خروجی و الیه ی آخر(، به عنوان الیه ی کند )الیهکه خروجی شبکه را ایجاد می

 د.  شو، شناخته می1مخفی )پنهان( ی موجود در این شکل، به عنوان الیه

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 های ورودی، خروجي و پنهانی عصبي با اليه نمايش يک شبكه -2شكل 

 

 

1- Hidden Layers 

p f f

يدو و  ایاب نودب نورن

w n a
p

w
n a

b

يدو و  ایاب اب نورن

a=f(w.p+b)a=f(wp)

1
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شود. ایين تيابع   ، استفاده می1از تابع انتقال سیگموئید تر بیشهای چندالیه، در شبکه

)یازای ورودی دریافتی در بازه به , ) کند. گياهی  تولید می 0و  1ای بین ، خروجی

خيور، وجيود   های عصيبی پيیش  شود. در شبکهمواقع نیز از تابع انتقال خطی استفاده می

دهيد تيا توانيایی    خطيی، بيه شيبکه اجيازه ميی     ها با یک تابع انتقال غیرچندالیه از نرون

هيا، داشيته باشيد )کیيا،     ها و خروجيی ی خطی و غیرخطی را بین ورودی یادگیری رابطه

1389). 

بندی کيرد.  ایستا و پویا تقسیم ی های عصبی را به دو دستهتوان شبکهوورکلی میبه

یاد  2خور های عصبی پیشها معموال  تحت عنوان شبکههای ایستا )که از این شبکهشبکه

مستقیم از وور  بهها  آن باشند و خروجیخوردی و تأخیری میشود(، فاقد اجزای پسمی

هيای پویيا، خروجيی شيبکه     شود. در شبکهلوی شبکه، تعیین میوریق اتصاالت رو به ج

های قبل و حاليت شيبکه نیيز بسيتگی     ها و خروجیعالوه بر ورودی فعلی آن، به ورودی

هيایی کيه فقيط دارای    شيبکه  -1شيوند:  ها خود به دو دسته تقسیم ميی دارد. این شبکه

خيوردی هسيتند   ت پيس هيایی کيه دارای اتصياال   شبکه -2باشند. اتصاالت رو به جلو می

 (.1389شود( )کیا، گفته می 3خورهای عصبی پسها، شبکه)معموال  به این شبکه

ی عصبی، به جای اصطالح تخمین ضرای  از اصيطالح یيادگیری یيا     در ادبیات شبکه

شيود )صيادقی و همکياران،    های شبکه استفاده ميی آموزش، برای پیدا کردن ارزش وزن

هيای  هيای شيبکه  ها و بایياس به عنوان روشی برای اصالح وزن 4(. قوانین یادگیری1390

و یيادگیری   5این قوانین به دو بخش کلی، یادگیری نظارت شده شوند.عصبی تعریف می

شود، خروجيی آن، بيا   که ورودی به شبکه داده میشوند. زمانی، تقسیم می6نظارت نشده

هيا و  ی بيرای تنظيیم وزن  د. سيسس از قيوانین یيادگیر   گیير ميی قرار مقایسه مورد هد  

تيوان  شود تا خروجی شبکه را به هد  نزدیک کند. در نتیجيه ميی  ها، استفاده می بایاس

 

 

و اکیدا  صيعودی و تيابعی اسيت کيه در هميه جيا پیوسيته و        ( از باال و پایین کراندار Sigmoidتابع سیگموئید ) -1

باشد )فرجام نیيا و همکياران،   اعداد حقیقی بین صفر و یک می ی این تابع، مجموعه ی مشتق پذیر است. دامنه

1386.) 
2- Feed forward  Neural Network 

3- Recurrent Neural Network 
4- Learning Rules 
5- Supervised Learning 

6- Unsupervised Learning 
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اختال  خروجيی شيبکه بيا     ی ی محاسبهبینی برای هر مشاهده را به وسیلهخطای پیش

گیری و سسس با استفاده از الگيوریتم مختليف تکيرار، کيه     ارزش متغیرهای هد ، اندازه

در های شبکه را تعيدیل کيرد )  باشد، وزنمی 1انتشار خطاالگوریتم پسها  آن نمشهورتری

بینی داخل نمونيه، کيه   ای که خطای پیششود(، به گونهاصطالح شبکه آموزش داده می

شيود، حيداقل   گیيری ميی  به وسیله مجموع مربعات خطا یا میانگین خطای مطلق انيدازه 

شود کيه شيبکه در   گفته می کند، در اصطالحمی ها با هر تکرار تغییرشود. وقتی که وزن

هيا و  (. در یيادگیری نظيارت نشيده، وزن   1390حال یادگیری است )صادقی و همکاران، 

هيی  بيردار هيدفی     حقیقيت شوند و در ها تنها در مقابل ورودی شبکه، اصالح میبایاس

 (.1389)کیا،  وجود ندارد

 

 2تبديل موجک 

یات فرکانسی موجی، که ویف فرکانسيی آن بيا   را آشکارسازی خصوص تبدیل موجک

کننيد  هيای زميانی اسيت، تعریيف ميی     کند و نمایش آن در چارچوب بازهزمان تغییر می

و  4. تبدیل موجک به دو دسته؛ تبيدیل موجيک گسسيته   3 (2001)میسیتی و همکاران، 

(، نميایش هير   DWTشود. در تبدیل موجک گسسته )تقسیم می 5تبدیل موجک پیوسته

باشيد. ایين   ی آن، ميی ی فرکانسی، متناظر با مقيدار دامنيه و زميان آشکارشيده    دهمحدو

ای های فرکانسی است، به گونيه آشکارسازی و نمایش خصوصیات فرکانسی، در قال  بازه

شيود. یکيی   که در هر مرحله از عملیات تجزیه توسط تبدیل موجک، دو مؤلفه تولید می

ی فرکانسی باالتر )محدود به شکل موج در بازه، که خصوصیات فرکانسی 6ی دقیقمؤلفه

اسيت، کيه    7ی تقریبيی گیيرد و دیگيری مؤلفيه   سقف فرکانسی هر مرحله( را در بير ميی  

تر )از فرکيانس  فرکانسی پایین ی خصوصیات فرکانسی شکل موج در بازه ی دهندهنمایش

عنيوان   به(، CWTپیوسته )باشد. تبدیل موجک صفر تا حداقل فرکانس مؤلفه دقیق( می

 ی شيده بندی شده و منتقيل مقیاس ی شود که در نسخهمجموع زمان سیگنال تعریف می
 

 

1- Error Back Propagation 

2- Wavelet Transform 

3- Misiti et al 

4- Discrete Wavelet Transform 
5- Continuous wavelet transform 
6- Detail 

7- Approximate 
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تبدیل موجيک پیوسيته، تعيدادی ضيرای  موجيک       ی نتیجه شود.تابع موجک، ضرب می

بيا ضيرب کيردن متناسي  هير کيدام از        هسيتند.  2و موقعیت 1است که یک تابع مقیاس

ای از سيیگنال اصيلی ارائيه    موجک پیوسته بندی شده،ضرای  با موجک منتقل و مقیاس

 (.2001شود )میسیتی و همکاران، می

ای در شيکل ميوج اصيلی ضيرب     به توابعی که بيرای اسيتخراج خصوصيیات لحظيه    

، 4توان به توابع هارشود. از جمله توابع مادر، می، گفته می3شوند، توابع مادر یا ویولت می

 ایفيا  ایویيژه  نقيش  ميادر  توابيع  موجيک،  بدیلت مبحث ، اشاره کرد. در6، مورلت5دابیشز

 میان ازها  آن استخراج هد ، که هاییموج به شکل مادر تابع موج شکل هرچه. کنند می

مدل  .آمد خواهد دست به ترینتایج مطلوب باشد، ترنزدیک بوده، کننده تداخل نویزهای

  شود:، بیان می1ی  به شکل رابطه هعمدبه وور اصلی برای سیگنال آغشته به نویز، 

(1) s(n) f (n) e(n)  

بيا میيانگین    7، نویز سفید گاوسیe(n) برابر مدت معین شده و n ، زمان1ی  در رابطه

 1برابير بيا      شيود کيه سيطح نيویز    فرض ميی  چنین همباشد. صفر و واریانس یک، می

  ز بین برود تا بتوانيد ، اS ی سیگنالباشد. هد  از نویززدایی این است که نویز ناحیه می

f  باشيد )میسيیتی و   مرحليه ميی   3را بازیابی کند. به وورمعمول، روش نویززدایی شامل

 (:2001همکاران، 

موجيک   ی را انتخاب کرده و سسس تجزیيه  N: یک موجک در سطح 8کردنتجزیه -1

 کنیم.را محاسبه می Nدر سطح  Sسیگنال 

انتخياب و   ی ، یک آستانهNتا  1از سطوح  : برای هر کدام9ضرای  جزئیات آستانه -2

 کنیم.را برای این ضرای  جزئیات، استفاده می 10سازی نرمآستانه

 

 

1- Scale 

2- Position 

3- Wavelet 
4- Harr 

5- Daubechies 

6- Morlet 

7- Gaussian white noise 
8- Decompose 

9- Threshold detail coefficients 
10- Soft Thresholding 
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: بازسازی موجک را با استفاده از ضرای  تقریبات اصيلی از سيطح   1کردنبازسازی -3

N تا  1، محاسبه و ضرای  جزئیات سطوحN کنيیم )میسيیتی و همکياران،    را اصالح می

2001.) 

شکل موج اولیه، تعیین مقيادیر آسيتانه و حيذ  ضيرای  نيامطلوب       ی ز تجزیهپس ا

ند. در ایين مرحليه، عکيس روال تجزیيه     شيو هيا بازسيازی   های دقیق، باید سیگنال مؤلفه

که با استفاده از تبدیل موجک، سری زمانی قیميت نفيت    صورت خواهد گرفت. بعد از آن

کنیم. ميا  ی عصبی اعمال می ودی، به شبکهاوپک را نویززدایی کردیم، آن را به عنوان ور

 نامیم. عصبی می -این مدل را مدل ترکیبی تبدیل موجک

 

 2(ANFIS) فازی انطباقي -سيستم استنتاج عصبي 
های استنتاج فازی، یک چيارچوب محاسيباتی پرورفيدار بير مبنيای مفهيوم       سیستم

if-then های فازی، قواعدمجموعه
های  ای سیستمتار پایهو استدالل فازی هستند. ساخ  3

شيود. بخيش اول، قواعيدی هسيتند کيه      استنتاج فازی از سه بخش مفهومی تشکیل می

باشند. بخش دوم، پایگاه داده است کيه توابيع عضيویت    شامل گزینشی از قواعد فازی می

شود. در نهایيت بخيش سيوم، سياز     مورد استفاده در قواعد فازی، در قال  آن تعریف می

ست که روال استنتاج توسط آن و به کمک قواعد و حقایق موجيود، بيرای   وکار استنتاج ا

های استنتاج فازی کيه  سه نوع از سیستم. پذیردرسیدن به یک خروجی معقول انجام می

هيای  ميدل  ،4هيای فيازی مميدانی   ای هستند، عبارتند از: مدلدارای کاربردهای گسترده

  .6های فازی تسوکاموتوو مدل 5فازی سوگنو

 ی روال محاسيبه  ی قواعد فيازی و در نتیجيه   ی ها، در نتیجهوت بین این سیستمتفا

(. در این مقاله چيون از اسيتنتاج   1390)کیا، باشدها میدر آن 7سازیمجموع و غیرفازی

 شود.  این سیستم اکتفا می ی فازی سوگنو استفاده شده است، به توضیح درباره

 

 

1- Reconstruct 

2- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
 گیرند. گاه( برای فرموله کردن دستورات شروی منطق فازی، مورد استفاده قرار می آن -)اگر if-thenقواعد  -3

4- Mamdani Fuzzy Models 

5- Sugeno  Fuzzy Models 

6- Tsukamoto Fuzzy Models 

 شود.ی فازی به یک مقدار عددی تبدیل میسازی، روالی است که وی آن یک مجموعهغیرفازی -7
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شيود )توسيط   ، نیيز شيناخته ميی   TSKمدل فازی سوگنو که به عنوان مدل فيازی  

ی یک سیسيتم روشيمند در   ، پیشنهاد شد(، تالشی برای توسعه1تاکاگی، سوگنو و کانگ

باشيد. یيک   خروجی می -های ورودیراستای ایجاد قواعد فازی با توجه به مجموعه داده

 است:  2ی  قاعده در مدل فازی سوگنو دارای شکل کلی رابطه

(2)   

zهييای فييازی ومجموعييه Bو  A، 2ی  در رابطييه f (x.y)  یييک تييابع در قسييمت

fباشد. معموال ی قاعده )قانون(، می نتیجه (x.y)  ای بيا متغیرهيای   یک چندجمليهx  وy  

fاست. اگر  (x.y) ن ای درجه یک باشد، از سیستم استنتاج فازی، تحت عنيوا چند جمله

fاول و اگر  ی مدل فازی سوگنوی درجه (x.y)  ،عنيوان ميدل    زیرثابت باشد، از سیستم

، روال اسيتدالل فيازی را در ميدل    3شيود. شيکل   صفر، یياد ميی   ی فازی سوگنوی درجه

 .(1390)کیا، دهداول نشان می ی سوگنوی درجه

 

 
 (1993، 2منبع: )جانگ

 اول ی درجه در مدل سوگنویی روال استدالل فاز -3شكل 

 

ی جا که هر قاعده دارای خروجی عيددی اسيت، خروجيی نهيایی بيا محاسيبه       از آن

شود. در عمل، گاهی عملگر میانگین وزنی، بيا عملگير جميع    میانگین وزنی، محاسبه می

w) دار شدهوزن z w z z 1 1 2 بات، د. بنابراین، باز هم از حجم محاسشو(، جایگزین می2

 

 

1- Takagi, Sugeno and Kang 

2- Jang 

if x is A and yis B then z f (x, y)

x y

X

X Y

Y

1w

2w

1A

2A

1B

2B





1111 ryqxpz 

2222 ryqxpz 

21

2211

ww

zwzw
z






ينزو نيگنايا
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(. از 1390شيود )کیيا،  ی آموزش سیستم استنتاج فازی، کاسته می به خصوا در مرحله

ی اول،  شود. مرحله هم انجام میی وابسته بهسازی فازی در دو مرحلهنظر مفهومی، مدل

 باشد:است، که شامل مراحل زیر می 1تشخیص ساختار سطح

 تعیین متغیرهای مرتبط ورودی و خروجی.

 یستم استنتاج فازی.انتخاب نوع س

 تعیین ترتی  معادالت قسمت نتیجه.

 فازی. if-then  ای از قواعدوراحی مجموعه

برای انجام این مراحل، تنها بر دانش خود از سیستم هيد  تکیيه خيواهیم داشيت.     

این دانش از وریق دریافت اوالعات از افراد متخصص و آشنا با سیسيتم هيد  و یيا بيا     

سيازی فيازی، قواعيد    ی اول از ميدل  شود. پس از مرحلهکمیل میخطا، ت -انجام آزمایش

شيناختی، کيم و بيیش فيراهم     ی رفتار سیستم هد  بيا اصيطالحات زبيان   کنندهتوصیف

شيود. از ایين   ی دوم تعیيین ميی   شناختی در مرحلهاند. معنای این اصطالحات زبان آمده

آن، توابع عضویت هر یک  شود، که وییاد می 2عنوان شناسایی ساختار عمقی بامرحله، 

ای خروجيی در ميدل سيوگنو، تعیيین     شناسيی و ضيرای  چندجمليه   از اصطالحات زبان

 باشد:های زیر میشوند. این مرحله شامل گام می

 مناس  از توابع عضویت پارامتری. ی انتخاب یک خانواده -1

استفاده از تخصص افراد متخصص در ارتبياط بيا سیسيتم هيد  بيرای تعیيین        -2

 ارامترهای توابع عضویت.پ

سيازی و  هيای بهینيه  تنظیم پارامترهای توابيع عضيویت بيا اسيتفاده از تکنیيک      -3

 (.1390رگرسیون )کیا،

پيذیر دارد: پارامترهيای تيابع عضيویت     ی آموزش، دو مجموعه داده ANFISساختار

، از یيک  ANFISای )تيالی یيا نتیجيه(. سياختار     اولیه )مقيدم( و پارامترهيای چندجمليه   

سازی پارامترهای اولیه و از یيک الگيوریتم حيداقل    ، برای بهینه3الگوریتم گرادیان نزولی
 

 

1- Surface Structure 

2- Deep Structure 

3- Gradient descent algorithm 
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، به ANFISکند. هر قانون در ساختار ، برای حل پارامترهای نتیجه، استفاده می1مربعات

 ، است:3ی  شکل رابطه

(3  )       

  
,i،3ی  در رابطه jA،j  ناختی شاُمین عبارت زبانi  اُمین متغیر ورودیix  .اسيت ،n 

، پارامترهای نتیجه، که در فرایند آموزش تعیيین  icخروجی مدل و  yها و تعداد ورودی

که هر قانون، یک خروجيی قطعيی دارد )در مقابيل خروجيی     جایی اند، هستند. از آنشده

از  ANFISآیيد. در سياختار   از وریق میانگین وزنی، به دسيت ميی  فازی(، خروجی کلی، 

 ی های متوالی، برای وظایف مختلفی همانند، ایجاد یيک فراینيد تصيفیه   نوع سوگنو، الیه

و یک فرآینيد   2گذریابند. فرآیند یادگیری از یک فرآیند جلوتدریجی مدل، اختصاا می

  (. 2008، 4)گوان و همکاران ، تشکیل شده است3گذرعق 

اند و پارامترهای نتیجه، بيا  در خالل فرآیند جلوگذر، پارامترهای اولیه )مقدم(، ثابت

گذر، برای تعيدیل  شوند. فرآیند عق سازی میاستفاده از الگوریتم حداقل مربعات، بهینه

پارامترهای اولیه توابيع عضيویت بيرای متغیرهيای ورودی، از الگيوریتم گرادیيان نزوليی        

ند. خروجی به عنيوان یيک میيانگین وزنيی پارامترهيای نتیجيه، محاسيبه        کاستفاده می

، 5انتشيار شود. هر خطای خروجی برای تعيدیل پارامترهيای مقيدم، از الگيوریتم پيس      می

 -سياختار سیسيتم اسيتنتاج عصيبی     4(. شکل 2008کند )گوان و همکاران، استفاده می

ی دهنيده  ای، نشيان دایيره  6یهيا دهد. در ایين سیسيتم، گيره   فازی انطباقی، را نشان می

پارامترهيا،  هيا   آن انيد کيه در  هاییی گرههای مربعی، نشان دهندهاند و گرههای ثابت گره

شيود،  ، دیيده ميی  4کيه در شيکل    ويور  هميان های انطبياقی(.  توان یادگیری دارند. )گره

 ، پنج الیه دارد:ANFISسیستم 

 

 

1- Least squares algorithm 

2- Forward pass 

3- Backward pass 

4- Guan et al 

5- Back propagation algorithm 

6- Nodes 

, j , j n n,jIF x is A AND x is A AND AND x is A1 1 2 2

n nTHEN y c c x c x c x    0 1 1 2 2
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   (1993 ،منبع:  )جانگ 

 (ANFIS) فازی انطباقي -ساختار سيستم استنتاج عصبي -4 شكل       

 

خروجی هر گره ی  الیهورودی و خروجی توابع عضویت(: در این ی  الیهاول )ی  الیه

 عبارت است از:

(4    )    
t i

,i B ,i AO (y) for i , O (x) for i ,


   
21 13 4 1 2         

iQ,،4ی  در رابطه (x)1  ضرورتا  درجه عضویتی برایx و y  .است 

انيد. ایين الیيه، قيدرت هير      ها در این الیه ثابيت قوانین(: همه گرهی  الیهدوم )ی  الیه

 کند:، ارائه می5ی  قاعده را با استفاده از ضرب جبری، همانند رابطه

(5  )    
i

i A jw (x ),i , j ,...,n  1 2 1 

آیيد.  ی قبلی، به دست ميی ضرب مقادیر ورودی در الیهدر این الیه، هر گره از حاصل

 jxکيه متغیير   اُمین قاعيده، جيائی   iی قدرت اجرایی ارزش به دست آمده، نشان دهنده

 باشد.را دارد، می iAشناختی ارزش زبان

ی  سازی(: در این الیه، قدرت قاعده )قانون(، هماننيد رابطيه  نرمالی  الیهسوم )ی  الیه

 شود:سازی میزیر، نرمال

(6) i

i

w
w

w



 

هيای ایين الیيه    باشد. تعيداد گيره  اُمین قاعده می iقدرت اجرایی  iw، 6ی  در رابطه

قدرت اجرایی قاعده را برای مجميوع قواعيد قيدرت    ی  الیهقبلی است. این ی  الیههمانند 

 کند.  اجرایی، محاسبه می

1A

2A

1B

2B

X

Y

1w

2w

1w

2w

 
11 fw

 
22 fw

 F
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k log(log(n))
HIC log(SSR)

n
 

t

t

ˆ(y y)
R

(y y)









2
2

2

انطباقی(: هر گره در این الیه، یک تابع خطيی اسيت و ضيرای     ی  الیهرم )چهای  الیه
 شود.این تابع از وریق ترکیبی از تقری  حداقل مربعات و پس انتشار، تعدیل می

 
(7)  
هيای   خروجی(: نتایج این الیه به عنوان مجموعی از خروجی گرهی  الیهپنجم )ی  الیه
 ی قبلی، به دست آمده است.الیه

(8  ) 
i i

i i
ii

w f

w f
w







 

i، 8ی  در رابطه iw fخروجی گره ، i        اُم در الیيه قبليی اسيت. خروجيی کليی، خطيی
 (.2008اند )گوان و همکاران، خطیاست. اگرچه پارامترها، از لحاظ منطقی، غیر

 

 بينيهای پيشعيارهای ارزيابي مدلم
های محاسيبات نيرم وجيود    بینی روشرت پیشمعیارهای گوناگونی برای سنجش قد

معیار استفاده شده است. این معیارها بيه صيورت روابيط زیير      3دارد. در این پژوهش، از 
 باشند:می

R2  :)ضری  تعیین( 

(9)                        

 بینی:پیش 1میانگین مربع خطای

(10)     

 :2کوین -اوالعات هنان 

(11)                

تعيداد   nنفت،  ی بینی شدهقیمت پیش tŷقیمت واقعی نفت،  ty، 11تا  9در روابط 
و yمجموع مربعات پسماندها و یا اختال  میان  SSRمیانگین مشاهدات،  yمشاهدات، 

ŷ ،k باشند.  تعداد پارامترهای استفاده شده در تخمین یا آموزش مدل، می 
 

 

1- Mean Squared Error 

2- Hannan-Quinn Information Criterion 

i i i n nw f w (c c x c x c x )    0 1 1 2 2

t tˆ(y y )
MSE

n





2
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 يافته های تحقيق -5
هيای آن  نفيت اوپيک و وقفيه    ی های استفاده شده در این پژوهش، قیمت روزانهداده

هيای اسيتفاده   ی زميانی داده ، به دست آمده است. بيازه 1ها از سایت اوپکباشند. دادهمی
شود که در حيدود  را شامل می 31/7/2013تا  2/1/2003ی زمانی هش، بازهشده در پژو

هيا، اسيتفاده شيده    اجرای مدل برای  Matlab 2012زار افباشد. از نرممشاهده می 2700
-ای و بيرون نمونيه های انجام شده در این پژوهش، بيه دو صيورت درون  بینیاست. پیش

ها را به دو دسته آموزش و آزمایش ای، دادهونهنمبینی درونباشد. برای پیشای مینمونه
و  26/6/2012تيا   2/1/2003هيای آميوزش از تياریخ    ی زميانی داده ایم. بازهتقسیم کرده

باشيد. بيرای   ميی  17/7/2013تيا   27/6/2012های آزميایش از تياریخ   ی زمانی دادهبازه
 2(31/7/2013تيا   18/7/2013ی زميانی داده ) روز آخر بازه 10ای، نمونهبینی برونپیش

گيام بيه جليو،     بینيی ایم و با پیشرا به عنوان مقادیر واقعی قیمت نفت اوپک، نگه داشته
 شوند.ها، با همدیگر مقایسه میمدل

 

 ی عصبي مصنوعي سازی شبكهمدل 
و  MSE ،HICدر این مقاله، برای تعیین تعداد روزهای ميؤثر گذشيته، از معیارهيای    

R
افه کردن هر روز به عنيوان ورودی شيبکه، مقيادیر ایين معیارهيا بير       استفاده و با اض 2

Rاساس خروجی آن، محاسبه شده است و تعداد روزهایی که دارای 
  HICو  MSEباال،  2

شود. با اجرای این مرحله معليوم شيد کيه    پایین باشند، به عنوان مدل بهینه انتخاب می
، 1باشيد. جيدول   روز گذشيته ميی   7های روزهای بعد، تابعی از قیمت انتظار قیمت مورد

خيام  سازی سری زمانی قیمت سيبد نفيت  نیاز در ارتباط با وراحی و مدل اوالعات مورد
ی مورد اسيتفاده،   ، شبکه1دهد. با توجه به جدولی عصبی را نشان می اوپک برای شبکه

نرون  3پنهان اول، ی  الیهنرون در  20، با 3(MFNNالیه )خور چندی عصبی پیش شبکه
باشيد.  خروجيی، ميی  ی  الیهنرون در  1ورودی و ی  الیهنرون در  7پنهان دوم، ی  الیهدر 

و  4سيازی تانژانيت هیسربولیيک   های پنهانی و خروجی به ترتی  از توابيع فعيال  برای الیه
 

 

1- www.opec.org 

، 18این روزهيای  در برخی از روزها، به دلیل تعطیلی و یا دالیل دیگر، داده قیمت نفت اوپک وجود نداشت. بنابر -2

هيای ایين   مشاهده( به عنوان داده 10)مجموعا   2013جوالی، سال  31و  30، 29، 26، 25، 24، 23، 22، 19

 اند.بازه، در نظر گرفته شده

3- Multi-layer Feed forward Neural Network 

شود.نشان داده می  tansig 2- این تابع در نرم افزار متل ، با نماد  
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هيای  ی عصيبی نسيبت داده   خطی استفاده شده است. برای آزمون عملکرد ميدل شيبکه  
در نظر گرفته شده است. الگوریتم ميورد اسيتفاده در    90-10آموزش و آزمون به صورت 
است. ایين الگيوریتم بيه دلیيل سيرعت بياال در        1مارکوآت -این شبکه، الگوریتم لونبرگ
ها، انتخاب شده است. برای اومینان از کفایت فرآیند یيادگیری،  مقایسه با دیگر الگوریتم
 استفاده شده است.  2از روش توقف زودهنگام

 
 ی عصبي مصنوعي خام اوپک با استفاده از شبكهسازی قيمت سبد نفتطراحي و مدل -1جدول 

ی  ساختار شبکه
 عصبی

 پیشخور چندالیه
 الیه( 3)

 مارکوآت -لونبرگ الگوریتم آموزش شبکه

سازی تابع فعال
 های مخفیالیه

 تانژانت هیسربولیک
زمانی برای  ی دوره

 آموزش
2/1/2003 - 
26/6/2012 

سازی تابع فعال
 خروجیی  الیه

 خطی
زمانی برای ی  دوره

 آزمایش
27/6/2012- 
17/7/2013 

معیار تعیین تعداد 
 MSE های مخفیننرو

روش توقف فرآیند 
 Early stopping آموزش

ی  الیهتعداد نرون 
 ورودی

7 
های  نسبت تعداد داده

 آموزش به آزمایش
 %10% به 90

ی  الیهتعداد نرون 
 خروجی

 %01 نرخ یادگیری 1

 2 مخفیی  الیهتعداد 
زمانی  ی دوره
 بینی پیش

18/7/2013- 
31/7/2013 

ی  الیهتعداد نرون 
 اول مخفی

20 
 افزار استفاده شدهنرم

 
(2012 )MATLAB 

ی  الیهتعداد نرون  
 دوم مخفی

3 
 

 های تحقیقما خذ: یافته 
 

 عصبي -سازی تركيبي تبديل موجکمدل 
ه شده بيرای وراحيی ميدل ترکیبيی، هميان سياختار       ی عصبی استفاد ساختار شبکه

بيا   حقیقيت ی عصبی مصنوعی اسيت کيه در قسيمت قبيل توضيیح داده شيد. در        شبکه
افزار متل ، سری زمانی قیمت نفيت اوپيک   ابزار تبدیل موجک در نرم ی استفاده از جعبه

 

 

1- Levenberg-Marquardt 

2- Early Stopping 



 1393 زمستان/  43 ی / شماره دهمی مطالعات اقتصاد انرژی/ سال  نامه فصل          148
 

 

مراحليی،  ایيم و بيا ويی کيردن     هافيزار کيرد  عنوان سیگنال آغشته به نویز، وارد نيرم  را به
جيی،  شده )سری زمانی قیمت نفت اوپک بدون نویز( را به عنيوان خرو سیگنال نویززدایی
ی عصبی مصنوعی،  این سیگنال بدون نویز را به همان ساختار شبکهدریافت و در نهایت 

ایم. یعنی این بار بيه جيای اسيتفاده از سيیگنال آغشيته بيه نيویز از سيیگنال         وارد کرده
ی عصبی را با ایين سيیگنال بازسيازی     اده کرده و تمام مراحل شبکهنویززدایی شده استف

ایم. برای بررسی عملکرد سطح تجزیه، سری زمانی قیمت نفت اوپک را بيا اسيتفاده   کرده
مرحله تجزیيه کيردیم. تقریبيات سيطح پينج هميراه بيا         5( تا db3) 3از موجک دابیشز 

ی عصيبی مصينوعی    اده از شيبکه جزئیات سطوح یک تا پنج را به دست آوردیم و با استف
 نشان داده شده است. 5بندی کردیم. نتایج این کار در شکل آن را مدل

 

 
 های تحقیقمنبع: یافته
 3سری زماني قيمت نفت اوپک با استفاده از موجک دابيشز  ی شده های تجزيهمؤلفه -5شكل 
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 فازی -ی عصبي سازی شبكهمدل

فازی در سه مرحله انجام شده اسيت:   -ی عصبی بینی با استفاده از مدل شبکهپیش

 -ی عصيبی  اجرای مدل. در وراحی ميدل شيبکه   -3ها و سازی دادهآماده -2وراحی  -1

انتشيار خطيا و   خور با الگوریتم یادگیری ترکیبيی پيس  پیشی  الیهی چند فازی، از شبکه

شده است.  ( و از سیستم استنتاج فازی سوگنو، استفادهhybrid LS-BPداقل مربعات )ح

های مخفی دو و تابع ورودی مدل سیگموئید و تابع خروجيی خطيی، در نظير    تعداد الیه

گرفته شده است. برای غیرفازی کردن نیز از تابع میانگین متحرک استفاده شيده اسيت.   

. ه اسيت ها، پردازش اولیه صورت گرفتي ها، ابتدا بر روی دادهسازی دادهی آماده در مرحله

ها نرميال و سيسس اسيتفاده    د که دادهبایها، جرای الگو و وارد کردن دادهبرای ا چنین هم

ی اجيرای   . در مرحلهه استی عصبی، عمل شد سازی نیز همانند شبکهشوند. برای نرمال

ی  هيای مخفيی، شيبکه   هيای الیيه  ها و تعداد نرونمدل، از وریق تغییر مداوم تعداد الیه

هيا، سیسيتم   ابع عضيویت مختليف و تعيداد آن   عصبی مناس  و نیز از وریق تغییرات تو

 (2ه است. )جدول مناس  فازی، اجرا شد

 
 فازی -خام اوپک با استفاده از مدل عصبيسازی قيمت سبد نفتطراحي و مدل -2جدول 

ی  ساختار شبکه

 عصبی

 خور چندالیه پیش

 الیه( 3)

الگوریتم آموزش 

 شبکه

ترکی  پس انتشار 

 خطا و حداقل مربعات

 7 تعداد ورودی سیگموئید رودی مدلتابع و

 2 مخفیی  الیهتعداد  خطی تابع خروجی

 میانگین متحرک روش غیرفازی کردن سوگنو سیستم استنتاج فازی
 های تحقیقما خذ: یافته

 

 بيني های پيشارزيابي مدل -6

که گفته شد، در این تحقیق، از سه معیار بيرای ارزیيابی نتيایج حاصيل از      وور همان

R -1ها، استفاده شده است. این معیارها عبارتند از: مدل
2
: هر چقدر این معیار به عيدد   

: هير چقيدر ایين معیيار      MSE-2تر باشد، نشان از کارآیی باالتر ميدل دارد.  یک نزدیک

تر باشد، بهتر اسيت.  : هر چقدر این معیار به صفر نزدیک HIC-3باشد، بهتر است.  تر کم
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 3هيا در جيدول   ها، نتایج معیارهای ارزیابی برای هر کدام از مدلبرای مقایسه بهتر مدل

 ارائه شده است. 

 
 های استفاده شده در پژوهشمعيارهای ارزيابي عملكرد برای مدل -3جدول 

R بینیروش پیش
2 MSE HIC 

 0.0623 1.76 0.97 ی عصبی مصنوعی شبکه

 -ترکیبی تبدیل موجک

 عصبی

0.97.41 1.43 0.0586 

 0.036 1.18 0.98.46 فازی -عصبی ی شبکه
 های تحقیقما خذ: یافته     

 

مشخص شده است، در تميامی معیارهيای اسيتفاده شيده،      3 که در جدول وور همان

ها، برخوردار بینی بهتری نسبت به دیگر مدلفازی از قدرت پیش  -ی عصبی مدل شبکه

 است.    

 

 گام به جلو 10بيني پيش 
های به کار گرفته شيده در پيژوهش را بيا هميدیگر مقایسيه      مدلکه بتوانیم برای آن

بینی روزهيای آینيده قیميت نفيت اوپيک، توسيط ایين        کنیم، بهتر این است که از پیش

 31/7/2013تيا   18/7/2013ی ها، استفاده کنیم. برای این منظور مشياهدات بيازه   مدل

ینی، هر گام معر  یيک  ب. در این پیشکار گرفته شده است به، 1مشاهده(10مجموع در )

بینيی قیميت نفيت اوپيک بيرای پينج روز آینيده،        ، پیش5روز است. مثال ، منظور از گام 

ی عصبی مصنوعی، مدل ترکیبی تبدیل  های شبکهبینی توسط مدلباشد. نتایج پیش می

 نشان داده شده است. 1فازی، در نمودار  -عصبی و مدل عصبی -موجک

 نشان داده شده است. 1مودار فازی، در ن -عصبی و مدل عصبی

 

 

 

 مراجعه شود. 146در  صفحه  2به پاورقی  - 1
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 های تحقیقما خذ: یافته

 های استفاده شده در پژوهش بر مبنای ده گام به جلو بيني مدلقدرت پيش -1نمودار 

 

فازی بيرای تميامی    -مشخص است، مدل استنتاج عصبی 1وور که در نمودار همان

بینيی بهتيری   کیبی، پیشچنین مدل تر کند. همتری را ارائه میبینی مناس ها پیشگام

هيای مطيرح   کند. بنابراین در پاسخ بيه پرسيش  نسبت به شبکه عصبی مصنوعی ارائه می

بینيی بيرای ميدل    شده در بخش مقدمه، باید گفت که اوال ، با مقایسيه معیارهيای پيیش   

رسیم که مدل ترکیبيی  عصبی و شبکه عصبی مصنوعی، به این نتیجه می-تبدیل موجک

تير و خطيای    بینيی بيیش  ز سری زمانی نویززدایی شيده، قيدرت پيیش   خاور استفاده ابه

های اسيتفاده شيده در   تری نسبت به شبکه عصبی، دارد. ثانیا ، در بین مدل بینی کم پیش

تری نسبت به سایر  بینی بیشفازی نتایج بهتر و قدرت پیش -این پژوهش، شبکه عصبی

های اولیيه  ظر داشت که هر چقدر از گامدهد. البته نباید دور از نها از خود نشان میمدل

شود. این تر می ها، کمبینی تمامی مدلرویم، قدرت پیشهای آخر پیش میبه سمت گام

بینيی روزهيای آتيی    تواند به ایين دلیيل باشيد کيه پيیش     بینی، میپیش کاهش در دقت

 شود. بینی روزهای قبل و نه بر مبنای قیمت واقعی آن، انجام میاساس پیشبر

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

106.1 قیمت   قعی 106.4 106.1 105.9 105.4 105.2 105.1 105.2 104.9 104.9

105.2 شبک  عصبی 105.2 105.4 104.9 104.5 104.5 104.0 104.1 103.5 103.2

عصبی-م جک  105.4 105.4 105.5 105.1 104.8 104.5 104.1 104.2 103.8 103.4

ف زی-عصبی  106.0 105.9 106.1 105.5 105.1 104.8 104.7 104.7 104.5 104.4

101

102

103

104

105

106

107

  
د

 



 1393 زمستان/  43 ی / شماره دهمی مطالعات اقتصاد انرژی/ سال  نامه فصل          152
 

 

 گيری و پيشنهاداتنتيجه -7

ميدت  بینی کوتاهی مدل مناس  جهت پیشهد  از انجام این تحقیق، برآورد و ارائه

سازی غیرخطی قیمت نفت، در این پژوهش، با مدل باشد.خام اوپک، میقیمت سبد نفت

عصيبی و بير    -فيازی و تبيدیل موجيک    -های عصبی مصنوعی، عصبیشبکه ی به وسیله

خيام  مدت قیمت سبد نفيت بینی کوتاهقیمت نفت، به پیش ی ی هفت روزههامبنای وقفه

فيازی نسيبت    -، روش عصبیآمده استها که در ارزیابی مدل وور هماناوپک پرداخته و 

های استفاده شده در این مقاله، قدرت باالیی در شناخت رونيد موجيود بير    به سایر روش

هيا، خطيای   ی خطيا، نسيبت بيه سيایر روش    گیرهای اندازهها دارد و در تمامی روشداده

توانيد   ها ميی . نتایج تحقیق بیانگر این است که اوال ، هموارسازی دادهه استی داشتتر کم

فيازی بيا توجيه     -ی عصيبی  بینی انجام شده را بهبود ببخشد و ثانیيا ، ميدل شيبکه    پیش

بینيی  ای پيیش میزان کم خطا، دارای همگرایی سریع و توانایی تقری  باالیی است و بر به

 خام اوپک مناس  است. قیمت سبد نفت

شيود کيه، بيا اسيتفاده از متغیرهيایی هماننيد       در مورد تحقیقات آینده پیشنهاد می

خام، رشيد اقتصيادی کشيورها    نفت ی خام، ذخایر اثبات شدهخام، مصر  نفتتولید نفت

بینيی بهتير و بيا    یشتيوان پي  گذارند، میخام تأثیر میو...، که به وور مؤثر بر قیمت نفت

 توان با تعریيف متغیرهيای ميذکور و ورود   ی از قیمت نفت، داشت. یعنی میتر کمخطای 

با چندمتغیره شدن الگو، انتظار بهبيود نتيایج را   در حقیقت های مختلف و به شبکهها  آن

این متغیرهای تأثیرگذار بر قیميت نفيت    که صورتیشود، در داشت. بنابراین پیشنهاد می

تر  که بیش با توجه به این چنین همکرد.  )نفت( بینی آنترس باشند، اقدام به پیشدر دس

ی عصيبی   بینی قیمت نفت انجام شده، محدود به استفاده از شيبکه مطالعاتی که در پیش

های عصبی های عصبی همانند شبکهشود که از سایر شبکهخور، است. پیشنهاد میپیش

 گرفتيه  کار به هایمدل خور، نیز استفاده شود. تمامیهای عصبی پسشعاع مبنا و شبکه

 گياز،  قیمت همانند زمانی هایسری سایر برای تغییراتی با تواندمی پژوهش، این در شده

 ایين  از شيود ميی  به عنوان مثال، پیشينهاد . باشد استفاده قابل نیز ،... و برق مصر  پیک

 .شود استفاده مصرفی، برق بار پیک بینیپیش برای هامدل
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