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ینیب شیو تکرار شونده در پ میمستق يها عملکرد روش سهیمقا  
  رانینرخ تورم در ا یقیحق زمان
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 دهیچک
ک یـ ش از یبـ  يهـا  افـق  يق آن بـرا یـ دق ینیب شیاقتصاد کالن است که پ يدیکل يرهایاز متغ یکینرخ تورم 

م و تکـرار شـونده دو   یمسـتق  يهـا  اسـت. روش  استگذار و به ویژه بانک مرکـزي یس ياز نهادهایدوره مورد ن
ن یـ شـود. ا  یشنهاد مـ یک دوره پیش از یب يها در افق ینیب شیهنگام پات بهیاست که در ادب یک متداولیتکن

 زمـان  ینـ یب شیپـ  ين دو روش بـرا یـ ا یبـه بررسـ   ياقتصاد يرهایاز متغ یعیف وسیاز ط يریگمطالعه با بهره
، ینـ یب شیش افـق پـ  یدهد که عموما با افزایج به دست آمده نشان میزد. نتاپرداینرخ تورم در ایران م یقیحق

 ياطالعاتی که وقفه کمتر يارهایمع ي. براابدییم بهبود میعملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستق
فصل) و روش تکـرار شـونده در    2فصل و  1مدت (م در کوتاهیکنند (مانند شوارتز)، روش مستقیانتخاب م

انتخـاب   يشـتر یاطالعاتی کـه وقفـه ب   يارهایمع يکه برایدارد، در حال يفصل) برتر 4فصل و  3دمدت (بلن
طـور  نبوده و روش تکرار شونده به ینیب شین دو روش وابسته به افق پین ایسه بیکنند (مانند آکایکه)، مقایم
 است. يشتریدقت ب يدارا یکل
 

  ، نرخ تورمیقیحقزمان ینیب  شی، پینیب  شیپ، دقت ياچند دوره ینیبشیپ دي:یواژگان کل
 JEL :C22; C52; C53; E37; E47; E31 يبند طبقه
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ک معادلـه  یـ هرچه باشـد تنهـا    ینیب شیاست که در روش تکرار شونده، افق پ یهیبد
جداگانـه بـرآورد    ياد معادلهیبا ینیب شیهر افق پ يم برایشود، اما در روش مستق یبرآورد م
 يهـا  ک از روشیـ  ن است که کـدام یشود، ا یکه مطرح م ین مقدمات، سوالیان ایشود. با ب

تر است؟ مطالعـات  ک دوره مناسبیش از یب يها نرخ تورم در افق ینیب شیپ يشده براگفته 
ن یـ انـد کـه در ا  ن سوال پاسـخ داده یبه ا یو تجرب ين حوزه از دو منظر نظریشده در ا انجام

 شود. یآنها انجام م يرو يقسمت مرور مختصر
نــد یک فرآیــ، 1د دادهیــنــد تولیکــه فرآ یدهــد در صــورتی) نشــان مــ2003نــگ (یا

نـد  یک فرآیـ ن آن از یتخمـ  ينامعلوم است) باشـد و بـرا   p(که pون از مرتبه یخودرگرس
kون با مرتبه یخود رگرس p م)، تحـت  یباشـ ح نداشـته  یتصـر  يخطا یعنیم (یاستفاده کن

 ینـ یب شیافـق پـ   يبـرا  MSFE(2( ینـ یب شیپ ين مجذور خطایانگی، میاصفروض خ يبرقرار
( 2)h h م است، اما اگر دچار یکمتر از روش مستق یطور مجانبدر روش تکرار شونده به

ون بـا مرتبـه   ینـد خودرگرسـ  یک فرآیـ ن معادلـه از  یتخمـ  يبـرا  یعنیم، یح شویتصر يخطا
k < p م، یاستفاده کنMSFE طـور  ش از دو دوره در روش تکـرار شـونده بـه   یافـق بـ   يبرا
 م خواهد بود. یشتر از روش مستقیب یمجانب

را  p ،MSFEون از مرتبه یند خودرگرسیک فرآی) با در نظر گرفتن 2011( یتیپرو
دست آورده و نشان داده تحـت  به  یلیصورت تحل م بهیدو روش تکرار شونده و مستق يبرا
ن یـ م اسـت (در ا یروش مستق MSFE يتر مساو روش تکرار شونده بزرگ MSFE یطیشرا
دهـد کـه اوال   ینشـان مـ   يو يسازهیج شبیاست). نتالحاظ نشده  3نیتخم ینانیسه، نااطمیمقا
ش مرتبـه  یو افـزا  ینـ یب شیم نسبت به روش تکرار شونده با کاهش افق پـ یروش مستق يبرتر
م نسـبت بـه روش   یروش مسـتق  ين برتـر یشـتر یا بیـ ابد، ثانییون کاهش میند خودرگرسیرآف

 اد باشد. یح زیتصر ياست که خطا یتکرار شونده زمان

 

1- Data Generating Process (DGP) 
2- Mean Squared Forecast Error 
3- Estimation Uncertainty 
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حاصـل   یم و تکرار شونده تحـت فروضـ  یمستق يها ن روشیک بیسه تئوریج مقاینتا
رسـد  یبـه نظـر مـ    ن رویستند، از ایبرقرار ن یتجرب يها ن فروض لزوما در مدلیشود که ا یم
 یصـورت تجربـ   به ینیب شین دو روش پین ایسه بید مقاین موضوع بایدر ا يریگجهینت يبرا

 رد. یز صورت گین یواقع يهاو با داده
از  یزمــان يســر 170) در مطالعــه خــود بــا در نظــر گــرفتن 2006نو و همکــاران (یمارســل

م بـه  یروش مسـتق  MSFEع نسـبت  یـ وزاالت متحده بـا تنـاوب ماهانـه، ت   یاقتصاد کالن ا يرهایمتغ
، روش 1با وقفـه کـم   يها دهد در مدلیج آنها نشان میاند. نتا کرده یروش تکرار شونده را بررس

کنـد. آنهـا سـپس نشـان     ی، روش تکرار شونده بهتر عمل مـ 2شتریبا وقفه ب يها م و در روشیمستق
بـا وقفـه    يها ) و در مدلی(اسم یها، دستمزدها و پول متیمربوط به گروه ق يرهایدهند در متغیم

شـتر از روش تکـرار شـونده اسـت، امـا در      یب ینیب شیپ يها افق یم در تمامیکم، دقت روش مستق
رهـا روش  یر متغین در سـا یشـود. همچنـ   یم کمرنگ مـ یت روش مستقیشتر، مزیبا وقفه ب يها مدل

 است.   يبهتر ینیب شیعملکرد پ يدارا ینیب شیپ يها افق یتکرار شونده در تمام
ــا اســتفاده از داده2011پســران و همکــاران ( نو و همکــاران یمطالعــه مارســل يهــا) ب

 يهـا  افـق  ین مـدل انـدك باشـد در تمـام    یاند کـه اگـر طـول دوره تخمـ    ) نشان داده2006(
دارد،  يعملکرد بهتر انتخاب طول وقفه، يبرا کهیار آکایروش تکرار شونده با مع ینیب شیپ

، روش 3مدتکوتاه ینیب  شیپ يها ن قابل توجه باشد، در افقیه تخمکه طول دور یاما هنگام
 يهـا  انتخـاب طـول وقفـه و در افـق     يسـندگان بـرا  یشنهاد شـده توسـط نو  یار پیم با معیمستق

 يدارا انتخـاب طـول وقفـه،    يبـرا  کـه یار آکایتکرار شونده با مع، روش 4بلندمدت ینیب شیپ
 .5است يشتریدقت ب

 

 است. شده در نظر گرفته 4عیین شده یا عدد ثابت ت (SIC)هایی که مقدار وقفه در آنها به وسیله معیار شوارتز  مدل -1

 شده است. در نظر گرفته 12تعیین شده یا عدد ثابت  (AIC)هایی که مقدار وقفه در آنها به وسیله معیار آکایکه  مدل -2

 ماه 6و  3 -3

 ماه 24و  12 -4

 بودن توجه ¬مدل و منظور از قابل نیتخم يمشاهده برا 120اندك، استفاده از  نیمطالعه طول دوره تخم نیدر ا -5
 مدل است. نیتخم يمشاهده برا 240استفاده از  نتخمی دوره طول
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م یشـوند کـه چـون در روش مسـتق    ین نکته را متذکر میا )2011پسران و همکاران (
خواهند بود. آنهـا هـم در    یخودهمبستگ ين رو پسماندها دارایدارند، از ا یها همپوشانداده

انـد. در  را لحاظ کـرده  ین خودهمبستگین مدل، ایمرحله انتخاب مدل و هم در مرحله تخم
 يبـرا  يدیـ جد یار اطالعـات یـ ، مع1هکـ یار آکایـ در مع يرییـ جـاد تغ یمرحله انتخاب مدل بـا ا 
 2ياظـاهر ناهمبسـته   ون بـه ین مدل، روش رگرسیاند و در مرحله تخمانتخاب مدل ارائه داده

 کند.  یم ییرهمپوشان شناسایغ يها ها را در بلوكاند که دادهشنهاد دادهیپ
نـد  یعنـوان فرآ ون مانـا بـه   یند خودرگرسـ یک فرآی) با در نظر گرفتن 2003کانگ (

االت یـ ا ياقتصـاد  یزمان يسر 9 يم را رویتکرار شونده و مستق ینیب شید داده، روش پیلتو
بعـد از   یابیـ و دوره باز 3سه در دو دوره رکودین مقایاست. اسه کرده یگر مقایکدیمتحده با 
هـر کـدام از    ين است که برتـر یاز ا یحاک يجه مطالعات ویاست. نت صورت گرفته 4رکود

ن یبعـد از رکـود) و همچنـ    یابیـ ا بازیـ سه (رکود یبه دوره مقا یبستگ يگریها بر د ن روشیا
ک روش خـاص  یـ سه مشخص و با انتخاب یک دوره مقایدر  ین وقفه دارد و حتییروش تع

 . ندارد يبرتر يگریم بر دیتکرار شونده و مستق يها کدام از روشچین وقفه، هییتع يبرا
 5یمتـ یق يرهـا یاسـت کـه در مـورد متغ   جه گرفتـه  ی) در مطالعه خود نت2011( یتیپرو
جـه در  ین نتیـ کنـد، امـا ا  یبهتر از روش تکرار شونده عمل م يطور معنادارم به یروش مستق

ر یغ ، اشتغال و...) بهید صنعتی، تولید ناخالص داخلی(مانند تول یقیحق يرهایمورد سطح متغ
 ست.یک مورد برقرار نیاز 

تــوان گفــت مقــاالت یران، مــیــتــورم انــرخ  يدر مــورد مطالعــات انجــام شــده بــرا
ران یـ نـرخ تـورم در ا   ینیبشیمختلف به پ يها وجود دارند که با استفاده از روش یگوناگون
نـرخ تـورم را    ینـ یبشیدر پ یشبکه عصب یی) توانا1380( يریعنوان نمونه، مشاند. بهپرداخته
و  یزاده، پورسـلطان  یسـه کـرده و حنفـ   یمقا یزمان يها يو سر يساختار يها مدل ییبا توانا

 

1- Akaike Information Criterion (AIC) 
2- Seemingly Unrelated Regression 

 1991:12تا  1989:12ره دو -3

 1994:12تا  1992:12دوره -4

 است.بینی شده  شپی متغیرهادر مطالعه مزبور، نرخ تورم این  -5
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مـدت،   کوتـاه  يهـا  افق يران براینرخ تورم ا ینیبشیاند که در پجه گرفتهی) نت1386( یساکت
 برخوردار است.   يشتریون از دقت بیخودرگرس يها نسبت به مدل یمصنوع یشبکه عصب
را در  1يزیـ ب يون بـردار یخودرگرس يها ) عملکرد چند نوع از مدل1391( يدریح

) نشان داده است که استفاده از 1390( يدریکرده است. ح یران بررسیخ تورم انر ینیبشیپ
 يهـا  را نسـبت بـه مـدل    ینـ یبشی، دقـت پـ  يون بـردار یدر مـدل خودرگرسـ   Bewleyل یتبد

   دهد.یش میافزا يزیک بیکالس
ران، در مجمـوع  یـ تـورم در ا  ینـ یبشینه پـ یاز مرور بر مطالعات صورت گرفته در زم

) بـه طـور   1392( یان و کرمیبرکچ ين مطالعات به استثنایک از ای چیکه هشود  یمشاهده م
 اند.م و تکرار شونده نپرداختهیمستق يها سه روشیم به مقایمستق

 ینـ یب شیپ يره برایمتغ ون تکیمدل خودرگرس ی) با بررس1392( یان و کرمیبرکچ
انـد کـه   افتـه یجـه دسـت   ینت نیـ فصل بـه ا  4تا  2 ینیب شیپ يها افق يران و براینرخ تورم در ا

دارد، بـه   یار انتخاب وقفـه بسـتگ  یگر به معیکدیم و تکرار شونده بر یمستق يها روش يبرتر
، 3نیکـوئ -و هنـان  2ار شـوارتز یـ که، روش تکـرار شـونده و بـا مع   یار آکایب که با معین ترتیا

 است. يشتریدقت ب يم دارایروش مستق
 يهـا ینـ یب شیک دوره (پـ یـ ش از یبـ  يها افق با يهاینیب شینکه هنگام پیبا توجه به ا

م و تکـرار شـونده را انتخـاب    یاز دو روش مستق یکید یمدت) با/بلندمدت و گاه کوتاهانیم
 ياقتصـاد  يرهـا یمتغ ینـ یب شین دو روش در پـ یـ عملکـرد ا  ین با وجـود بررسـ  یکرد. همچن
عملکـرد   سـه یقامنـه  یمانند مطالعه حاضر در زم يریفراگ یمختلف، تاکنون بررس يکشورها

ران صـورت نگرفتـه و   یـ ا ياقتصـاد  يرهـا یمتغ ینـ یب شیپو تکرارشونده در  میدو روش مستق
 ين مطالعـه ضـمن اسـتفاده از محتــوا   یــن راسـتا دانسـت. ا  یـ ن گــام در ایتـوان آن را اولـ  یمـ 

م و تکـرار  یسـه دو روش مسـتق  ینرخ تورم بـه مقا  ینیبشیپ يبرا ير اقتصادیمتغ 80 یاطالعات
 است. اخته شونده پرد

 

1- Bayesian Vector Auto-Regression (BVAR)  
2- Schwarz Information Criterion (SIC) 
3- Hannan-Quinn Information Criterion (HQC) 
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ن یتـوان گفـت کـه روابـط بـ     ی، مـ ینـ یبشیپـ  ير برایمتغ 80ن یه استفاده از ایدر توج
توان عوامل اثرگـذار  یر است که نمیو نرخ تورم آنچنان گسترده و فراگ ياقتصاد يرهایمتغ

 رها کرد. یاز متغ یبر نرخ تورم را محدود به مجموعه اندک
 یه سـاختار زمـان  یپول و نظر يه مقداری، نظرپسیلیف یمانند منحن ياقتصاد يهاهینظر

 یکنند در حـال یرها با تورم را فراهم میاز متغ یرابطه تنها بعض يبرا ينرخ بهره، پشتوانه نظر
تـورم کمـک    ینـ یبشیتواند به پیها موجود است که م از داده ياکه در عمل حجم گسترده

ج و ی) و هـ 2007و و جنسـن ( یـ ل )،2002ماننـد اسـتاك و واتسـون (    یکند و مطالعات فراوان
از  یعیاز اطالعـات موجـود در حجـم وسـ     ینـ یب شیپ ي) وجود دارد که برا2008همکاران (

، تنهـا اتکـا بـه    ینـ یبشید در نظر داشت کـه در مقولـه پـ   یعالوه با کنند. بهیها استفاده مداده
کـه هرگونـه   سـت، بل یمـدنظر ن  یو معلـول  یدر قالب روابط علـ  ياقتصاد يهاهیو نظر يتئور

  د خواهد بود.یرا کاهش دهد، مف» ینیبشیپ يخطا«که بتواند  یاطالعات
د یـ نکه بایعالوه بر ا ياستگذار به خصوص بانک مرکزیس ينکه نهادهایگر اینکته د

خـود از   يهـا ینیب شیپ يباشند (تا برا م و تکرار شونده داشتهیمستق يها ن روشیب ياسهیمقا
انجـام دهنـد تـا     1یقیحقسه را به صورت زمان ین مقایالزم است ا روش برتر استفاده کنند)،

ن راسـتا ابتـدا بـا    یـ مناسب، معتبر باشد. مطالعـه حاضـر در ا   يها استیاتخاذ س يج آن براینتا
ران یـ از نرخ تـورم ا  یگوناگون يهاینیب شی، پياقتصاد يرهایاز متغ یعیف وسیاستفاده از ط

اسـت. سـپس بـا     د کـرده یـ م و تکـرار شـونده تول  یمستقو با دو روش  یقیحق صورت زمانبه
 ياسـه ی)، مقا2006نو و همکـاران ( یشـده توسـط مارسـل    استرپ ارائهاستفاده از آزمون بوت 

از آن اسـت کـه بجـز در     یسه حاکین مقایجه ایاست. نتن دو روش انجام داده ین ایب يآمار
 يکه وقفه کمتر ییارهایمع يبرا فصل) و آن هم 2فصل و  1مدت (کوتاه ینیب شیپ يها افق

 يهـا  ر افـق یدر سـا  یار شـوارتز) بـه طـور کلـ    یـ فصـل و مع  0ار ثابـت  یـ کننـد (مع یانتخاب م
خـود در بـرآورد    ییل کـارا یـ دلانتخاب وقفه، روش تکرار شـونده بـه    يارهایو مع ینیب شیپ

 م دارد.ینسبت به روش مستق يبهتر ینیب شیپارامترها عملکرد پ

 

1- Real Time 
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د یـ ابـد: در قسـمت دوم نحـوه تول   یین شـرح ادامـه مـ   یـ مقالـه بـه ا   يهـا  ر قسمتیسا
اسـترپ  سه آنها توسـط آزمـون بـوت    یمقا یم و تکرار شونده و چگونگیمستق يهاینیب شیپ

-یمورد اسـتفاده و وقفـه انتشـار آنهـا مـ      يهاقسمت سوم به شرح دادهشود. یح داده میتوض
م و تکرار شونده ارائـه  یمستق يهاینیبشیسه پیج حاصل از مقایپردازد. در قسمت چهارم نتا

 کند.یم يریگجهیشود و قسمت پنجم نتیم
 
 ک دورهیش از یب يها تورم در افق ینیب شیپ -2
کـه   یطیم و تکرار شـونده را بـا در نظـر گـرفتن شـرا     یمستق يها ن مطالعه قصد دارد روشیا
 یابیـ ن رو، ارزیـ کنـد. از ا سه یگر مقایکدیکننده در عمل با آن مواجه است با ینیب شیک پی
 رد.یگیصورت م یقیحق  زمان ینیب شین دو روش در چارچوب پیا

ر یدنظر در مقـاد یـ ز تجدیـ مساله وقفـه انتشـار اطالعـات و ن    یقیحق زمان ینیب شیدر پ
را در نظـر   ید ناخـالص داخلـ  یـ ر تولیـ عنـوان مثـال، متغ  شود. بـه یشده در نظر گرفته م اعالم
 يهـا  مربـوط بـه بخـش    يهـا داده يآورنـد جمـع  یاطر زمـانبر بـودن فرآ  د؛ قاعدتا به خیریبگ

، ید ناخـالص داخلـ  یـ تول یید رقـم نهـا  یـ مختلف اقتصاد و همفزون کردن آنها به منظـور تول 
 ياک دوره مشخص در همان زمان در دسترس نخواهد بود و با وقفهی ير براین متغیمقدار ا

 1، مسـاله وقفـه انتشـار   یقـ یحق  زمان يهاداده یژگین ویفصل) منتشر خواهد شد، به ا 2(مثال 
ک دوره یـ  يبـرا  ید ناخـالص داخلـ  یـ افتـه از تول ین مقدار انتشـار  ین، اولیند. عالوه بر ایگو

آن دوره نخواهـد بـود و در فصـول بعـد،      ير بـرا یـ ن متغیـ افتـه ا یمشخص، تنها مقدار انتشار 
ه یـ افت، لزوما بـا مقـدار اول  یهد ن دوره انتشار خوایهم يکه برا ید ناخالص داخلیر تولیمقاد

دنظر در یـ ، مساله تجدیقیحق زمان يهاداده یژگین وین دومیکسان نخواهدبود. ایانتشار آن 
 نام دارد.  2هاداده

هـا بـه دو   دنظر در دادهیـ کننـد، تجد یان مـ ی) ب2003همانطور که کروشور و استارك (
بـا گذشـت زمـان و     یعنـ یت اسـت،  تواند رخ دهد؛ علت اول مربوط به مقوله اطالعـا یعلت م

 

1- Release Lag 
2- Data Revision 
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مقـدار   یعـ یتر و به طور طبر موردنظر کاملیشتر، اطالعات مربوط به متغیب يهاداده يآورجمع
 يرات سـاختار ییـ ر خواهد کرد. علـت دوم مربـوط بـه تغ   ییجه تغیتر شده و در نتقیآن دق یینها

ر ییـ هـا، تغ ن کـردن داده ر در نحوه همفـزو ییر، تغیک متغیف یر در تعرییمانند تغ ياست؛ موارد
دنظر در آن شـود،  یـ ا همـان تجد یـ ر و یک متغیر در مقدار ییتواند باعث تغیه و... میدر سال پا

بـا آن مواجـه    یطـور واقعـ  کننـده بـه  ینـ یب شیک پـ یکه  یطیمنظور لحاظ کردن شران بهیبنابرا
 .  1دهندیم مانجا یقیحقخود را به صورت زمان  يهاینیب شیاز مطالعات، پ ياریاست، بس

اسـت، چراکـه   هـا درنظـر گرفتـه شـده    ن مطالعه، تنها موضوع وقفـه انتشـار داده  یدر ا
مورد اسـتفاده   يهاگرفته در مجموعه داده صورت يدنظرهایدر مورد تجد یقیاطالعات دق

دنظر یـ تجد یعنـ ی، یقیحقزمان  يهاداده يها یژگیگر از وین رو جنبه دیست، از ایموجود ن
 نشده است. یدر آنها بررس گرفتهصورت 

 

 میمستق ینیب شیپ -2-1
 )):3شود (معادله (ین زده میتخم يامعادله جداگانه ینیب شیهر افق پ ين روش برایدر ا

)3 (            
1 2

0 0

p q

j jt h t l j t l j t h
j j

y y x 

 1lدهنده، حیر توضیهمان متغ xا نرخ تورم و یر هدف یهمان متغ y)، 3در معادله (
0و  xر یــوقفــه انتشــار متغ 2lو  yر یــوقفــه انتشــار متغ , 3p q انگر یــب نمایــترتبــه

 دهنده در سمت راست معادله است. حیر توضیدف و متغر هیمتغ يبکار رفته برا يها وقفه
 0اسـت؛ وقفـه ثابـت    ن وقفه در نظر گرفته شـده  ییتع ين مطالعه چهار روش برایدر ا

ن وقفـه  ییو تع (AIC)که یآکا یله آماره اطالعاتیوسن وقفه به ییفصل، تع 3فصل، وقفه ثابت 
، یاطالعـات  يهاص هر کدام از آمارهیخکه بنا بر تش (SIC)شوارتز  یله آماره اطالعاتیوس به
حتمـا در سـمت راسـت     xر یـ تواند از سمت راست معادله حذف شود، امـا متغ یم yر یمتغ

شود و حداقل وقفه آن، وقفه صفر است. با توجه به اینکه در ایـن مطالعـه از    یمعادله ظاهر م
 

) و 2008( یگیو پـار  ینلی)، گـول 2002)، اسـتارك و کروشـور (  1392و  1390( یـان و برکچ فر یانبه عطر نگاه کنید -1
 )2011و همکاران ( یجه
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) بـراي  3شـود، معادلـه (  ) براي توضیح نوسانات تورم استفاده میxدهنده (یحمتغیر توض 80
 شود.دهنده به صورت جداگانه برآورد میهرکدام از متغیرهاي توضیح

ن یـ در ا 1يانمونـه بـرون  ینـ یب شید اشاره شـود، اسـتفاده از روش پـ   یکه با يگرینکته د
باشـد.   Tد حجم نمونـه مـا برابـر بـا    ین صورت است که فرض کنیمطالعه است. روش کار به ا

م. یریـ گین معادله در نظـر مـ  یتخم يعنوان حداقل حجم نمونه براها را به از داده يابتدا مقدار
0ن مقدار ید ایفرض کن 0T T T 0ن رو ابتدا یباشد. از اT را جـدا کـرده بـا     ییداده ابتدا

 يخـود را بـرا   ینیب شیب برآورد شده، پیم و با استفاده از ضرایزنین می) را تخم3آنها معادله (
0دوره  hT ،یعنی 

0
ˆT hy م و یـ رو یک گام در زمان جلـو مـ  یم. در مرحله بعد یدهیارائه م

0 با استفاده از 1T ب بـرآورد  یم و با استفاده از ضـرا یزنین می) را تخم3معادله ( ییداده ابتدا
0دوره  يخود برا ینیب شیشده، پ 1hT ،یعنی 

0 1ˆ hTy م.یده  یرا ارائه م 
شـود و   یر جداگانه محاسبه مها مستقل از مرحله قبل به طودر هر مرحله، تعداد وقفه

م یکنـ ین کار را تکـرار مـ  یم و همیرویک گام در زمان جلو میب در هر مرحله ین ترتیبه ا
0ن مطالعه مقـدار  یحاصل شود. در ا Tyˆ یعنی، ینیب شین پیتا آخر 32T    در نظـر گرفتـه
 شده است.   یفصل بررس 4و  3 ،2، 1 ینیب شیپ يها و افق شده

 
 تکرار شونده ینیب شیپ -2-2
فصـل و وقفـه    1برابـر   yر یـ د وقفه انتشار متغین روش، فرض کنیح ایسهولت در توض يبرا

ــانتشــار متغ ــر  xر ی ــابرا  2براب ــان حــال را یفصــل باشــد، بن ــبگ tن اگــر زم ــام، دادهیری  يه
1 2 1, , , ty y y  1و 2 2, , , tx x x يهـا در دسترس است. ابتدا با استفاده از داده 

3

1

t
i i

y 2

1

t
i i

xم:یکنی) را برآورد م4معادله ( و 

)4 (     1 0 1 2 1
0 0

p q

i j i ji j j i
j j

x y x 

 

1- Out-of-Sample Forecasting 
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ن معادلـه،  یـ ا يز الگـو یـ ده و با استفاده از آنهـا و ن ینام ˆ) را 4دشده معادله (ب برآوریضرا
)1م یکنـ یمـ  ینیب شیرا پ 1tدر دوره xر یمقدار متغ )ˆtx   بـا اسـتفاده از   . در مرحلـه بعـد

1 يهاداده

1

t
i i

y  2و

1

t
i i

x ) م:یکنی) را برآورد م5معادله 
 

)5 (    1 0 1 2 1
0 0

p q

i j i ji j j i
j j

y y x 

 

ر یـ متغ يهـا ، دادهˆم. حـال بـا اسـتفاده از    ینـام یمـ  ˆ) را 5ب برآوردشده معادله (یو ضرا
1

1
( )

t
i i

yyــا، داده ــمتغ يهـ ــه xر یـ ــمام پـــ بـ ــیب شیانضـ ــتول ینـ ــرا یـ ــده بـ آن  يد شـ
2

11
( )ˆ,

t
i ti

x x ــو ــه ( يو الگ ــ5معادل ــدار متغ ی)، م ــوان مق ــت ــرا yر ی  tدوره  يرا ب

)ˆکــرد ینــیب شیپــ )ty1يهــاب در مرحلــه بعــد بــا اســتفاده از دادهیــن ترتیهمــ. بــه

1

t
i i

y ،
2

11
ˆ,

t
i ti

x x ر یزمان حال متغ ینیب شی، پˆر یو مقاد( )ˆtx x شود، سـپس بـا   ید میتول

1 يهااستفاده از داده

1
ˆ,

t
i ti

y y ،2

11
ˆ ˆ, ,

t
i tti

x x x فصل  1 ینیب شی، پˆر یو مقاد
)ˆ1ر یجلوتر از متغ )ty y  ریـ از متغ ینیب شید پیتول يند براین فرآید. همیآ یدست مبهy  در

 شود.یتکرار م ینیب شیشتر پیب يها افق
) از چهار روش ذکر شـده در قسـمت قبـل    5) و (4ن مقدار وقفه معادالت (ییتع يبرا
 يهـا ص هـر کـدام از آمـاره   یبنـا بـر تشـخ   ) 4ن تفـاوت کـه در معادلـه (   یشود با ا یاستفاده م
سـائل مربـوط بـه    ر میتواند از سمت راست معادله حذف شود. سایز مین xر ی، متغیاطالعات

ن از آنجـا  یم لحاظ شده اسـت. همچنـ  یو...) مانند روش مستق يانمونه(روش برون ینیب شیپ
فصـل و   4 ینـ یب شیم با افـق پـ  یمربوط به روش مستق ینیب شیپ یزمان ين طول سریکه کمتر

ط برابـر هنگـام   یجـاد شـرا  یا ين بـرا یدارد، بنابرا 33برابر  یفصل است که طول 2وقفه انتشار 
) بـراي  1387:3تـا   1379:3هـا ( ینـ یب شیر پـ یـ داده اخ 33گر از یکـد یهـا بـا   ینیب شیسه پیامق

 م.یکنیارزیابی این دو روش استفاده م
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 م و تکرار شونده یمستق يهاینیب شین پیسه بیمقا -2-3
ک یـ ش از یبـ  يهـا  تورم در افق ینیب شیپ يآن است که مشخص کند برا ین مطالعه در پیا

ر یـ ک متغیـ  يا تکـرار شـونده بهتـر اسـت. اگـر بـرا      یـ م یمستق يها از روش کی دوره، کدام
تـوان از  یم، مـ یسـه کنـ  یم و تکـرار شـونده را مقا  یم روش مسـتق یمشـخص بخـواه   یحیتوض

) استفاده کـرد،  2001کراکن () و کالرك و مک1996شده توسط وست (ارائه  يها آزمون
اگـر جامعـه   نکـه یم عبارت است از ایخ دهم به آن پاسیخواهین مطالعه میکه در ا یاما سوال
 ریـ متغ 80نمونه بـه حجـم    کیخاص) که  ریمتغ کیاقتصاد کالن (نه فقط  يرهایمتغ يآمار

نـرخ تـورم در نظـر گرفتـه      ینیب شیپ يبرا یحیتوض ریغمت عنوان  به م،یرا از آن در دست دار
عبـارت   بـه ارد. د يبرتـر  يگـر یو تکـرار شـونده بـر د    میمستق يها از روش کی کدام شود،

ک دوره، کـدام روش  یـ ش از یبـ  يهـا  نرخ تـورم در افـق   ینیب شیپ يبرا یگر، به طور کلید
 یبا استفاده از معادالت-دهنده حیر توضیمتغ 80هر کدام از  ين منظور، برایا يبهتر است. برا

رده و د کـ ینرخ تورم را تول م و تکرار شوندهیمستق يهاینیب شیپ -شد ح دادهیشتر توضیکه پ
-یم را به روش تکرار شونده محاسبه مـ یروش مستق ینیب شیپ ين مجذور خطایانگینسبت م

 ینسـب  ینـ یب شیپـ  ين مجـذور خطـا  یانگیم يمقدار برا 80ان کار، یب در پایترت نیم. به ایکن
مربـوط  1یتجربـ  یعیتـوان تـوز  یله آن مـ یم کـه بـه وسـ   یـ م به تکرار شـونده دار یروش مستق

 يک راه بـرا یـ دسـت آورد.   را بـه  3اقتصـاد کـالن   يرهـا یامعـه متغ ج يبـرا  2ینسب MSFEبه
-ع است که در مطالعه حاضـر از انـدازه  ین توزین دو روش، استفاده از مشخصات ایسه ایمقا

 يعـدد  یاسـت. اگرچـه بررسـ   ن استفاده شده یانگیانه، چارك سوم و میچارك اول، م يها
 ینـ یب شیپـ  يهـا  اب وقفـه متفـاوت و در افـق   انتخـ  يارهایمع يسه آنها برایها و مقان اندازهیا

دسـت  به یتواند سودمند بوده و اطالعاتیم -خواهدآمد 4همانگونه که در قسمت -مختلف 
 کند. یت نمیکفا ییتنها دهد، اما به

 

1- Empirical Distribution 
میـانگین مجـذور خطـاي    «جـاي  بـه » نسـبی  MSFE« به منظور جلوگیري از اطالـه کـالم در ادامـه بحـث از عبـارت      -2

 شود. استفاده می» بینی نسبی روش مستقیم به تکرار شونده پیش

 اند.اي از جامعه متغیرهاي اقتصاد کالن در نظر گرفته شدهعنوان نمونهمتغیر به  80این  -3
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توان حکم به یک بود،نمیتر از  کوچک ینسب MSFEن یانگیطور مثال، اگر مبه
ن یـ توانـد بـه ا  یآمده مـ دست جه بهیچراکه نت م بر تکرار شونده داد،یروش مستق يبرتر

ر کنـد.  ییـ جـه هـم تغ  یر نمونـه، نت ییـ باشد و بـا تغ داشته  ینمونه خاص از مشاهدات بستگ
رد. قـدم  یانجـام پـذ   يق آزمون آمـار ید از طریها باسهین همانند موارد مشابه، مقایبنابرا
 يصـورت آمـار   ه را بهحاصل یع تجربیتوز يهان است که اندازهین راستا ایدر ا يبعد

نو و یارائه شده در مطالعـه مارسـل   1استرپن منظور از آزمون بوت یا يم. برایآزمون کن
کـاربرد   ين آزمـون کـه مـا آن را بـرا    یا یم. روش کلیکنی) استفاده م2006همکاران (

 صورت است: نی، به ا2میا ر دادهییمدنظر خود تغ
تکـرار شـونده    ینـ یب شیهمان معادله پـ  یده واقعد دایند تولیه صفر عبارت است از فرآیفرض

ن یکارا خواهـد بـود. بنـابرا    ینیب شیپ ين رو روش تکرار شونده برای)) است، از ا5(معادله (
) را بــا اســتفاده از کــل نمونــه بــرآورد کــرده و 5، معادلــه (یحیر توضــیــهــر متغ يابتــدا بــرا
، resس یام از مـاتر iم (ستون یکنیع میتجم resبه نام  یسیحاصله را در ماتر يپسماندها

ر یـ عنـوان متغ ام بهiر یدر آن متغ ی) است وقت5ون (یحاصله از رگرس يهمان بردار پسماندها
س پسـماندها  یچهار عامل از مـاتر ، 3ک مدل عاملیبکار رود). سپس با استفاده از  یحیتوض

م. یزیـ ریمـ  Fبـه نـام    یسیار خود در ماتریم بر انحراف معیرا استخراج کرده و پس از تقس
 م:یزنین می)) را تخم6ر (معادله (یون زیدر مرحله بعد، رگرس

)6(               res F e 
ر یـ متنـاظر بـا متغ   ي، برابر با بـردار خطـا  eس یام از ماترiس خطاها (ستون یماتر eکه در آن 

ن ی)، تخمـ 6ن معادلـه ( یاسـت. بـا تخمـ    4وزن مربـوط بـه هـر عامـل     ام است) و i یحیتوض
)ˆهر عامل  يها وزن  د.یآیدست م به یحیر توضیمتناظر با هر متغ يار خطایو انحراف مع (

 

1- Bootstrap 
منظـور اسـتفاده    ، ما آن را بـه ) حفظ شده2006استرپ مارسلینو و همکاران (ساختار کلی آزمون بوت در حالی که  -2

 ایم. ییر دادهبکار رفته در این مطالعه، تغ ARDLهاي  براي مدل

3- Factor Model 
4- Factor Loadings 
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 eس ین کار ابتدا هـر سـتون مـاتر   یا يهاست. براداده 1ینیمرحله بعد، مرحله بازآفر
شده در مرحلـه   ار محاسبهیحراف معن صفر و انیانگیع نرمال با میاز توز یرا توسط استخراج
ن صـفر و انحـراف   یانگیع نرمال با میاز توز یرا توسط استخراج Fسیقبل و هر ستون ماتر

و  e شـده  ینیر بـازآفر یو مقـاد  ˆم. حال با در دسـت داشـتن   یکنیم ینیک باز آفریار یمع
F ) شوند. توجه شود کـه سـتون   یم ینیر پسماندها بازآفری)، مقاد6و بر اساس معادلهk ام

) شدهینیس بازآفریاز ماتر )kres res   ر یـ متغ يریحاصـل از بکـارگ   يمتنـاظر بـا پسـماندها
 ) است. 5ن معادله (یام در تخمk یحیتوض

شـده کـه   انتخـاب   يهـا و مقـدار وقفـه   ˆب یدر مرحله بعد با استفاده از بردار ضـرا 
 يرین بـا بکـارگ  یدسـت آمـد و همچنـ    ) با استفاده از کـل نمونـه بـه   5ن معادله (یهنگام تخم

kres یحیر توضــیــو متغ  يجــا بــه k) ر یــر هــدف متنــاظر بــا متغیــ)، متغ5ام در معادلــه
)ام k یحیتوضــ , 1, ,80)ky k ــازآفر ــ ینیب ــا اســتفاده از متغ  یم ــشــود. ســپس ب ر ی
م و تکـرار  یمسـتق  يهـا ینـ یب شیشده متناظر با آن، پـ  ینیهدف بازآفرر یام و متغk یحیتوض

محاسـبه   ینسـب  MSFEد شـده و  یـ تول -شد ح دادهیهمانطور که قبال توض- ky يشونده برا
عنـوان  بـه که  یحیتوض يرهای(متناظر با متغ ینسب MSFEمقدار از  80ب ین ترتیشود. به ا یم

توان یشود که م ی) حاصل مانداقتصاد کالن در نظر گرفته شده يرهایامعه متغاز ج يانمونه
انه، چارك یچارك اول، م يهاقلمداد کرده و اندازه ینسب MSFEاز  یتجرب یعیآن را توز
بار تکرار و در  500 ینیند بازآفرین فرآیآن محاسبه کرد. حال اگر ا ين را برایانگیسوم و م
تـوان  ید که مـ یآیدست م ها بهاندازه 2استرپع بوت یمحاسبه شود، توز هان اندازهیهر بار ا

آمـده بـه   دسـت  بـه  يهـا عیـ استفاده کرد. حال بـا اسـتفاده از توز   يآزمون آمار ياز آنها برا
 م. یپردازیحاصله م يهااندازه یبررس

شـده   دیتول يهاینیب شیکه از پ ینسب MSFEن یانگیعنوان مثال، مو به  یسادگ يبرا
شـده) را در  مشـاهده   ینسـب  MSFEن یانگیاست (مدر دست حاصل شده  يهاله دادهیبه وس
د یـ تول يبهتر ینیب شیکه روش تکرار شونده پ یهنگام یعنیه صفر، ید. تحت فرضیرینظر بگ

 

1- Replication 
2- Bootstrap Distribution 



 69     1394پاییز / 64هاي اقتصادي ایران/ سال بیستم/ شماره  فصلنامه پژوهش

هـا،  داده ینیشـد و بـا اسـتفاده از بـازآفر    ح داده یکه در باال توض یکند با استفاده از روشیم
ن یـ متنـاظر بـا ا   1م. مقدار احتمالیار داریرا در اخت ینسب MSFEن یانگیاسترپ مت ع بویتوز

 MSFEن یانگیـ اسـترپ م ع بـوت  یـ که در توز يه عبارت است از درصد مواردیآزمون فرض
ن مقدار احتمال کمتـر  یشده، باشند. حال اگر ا مشاهده ینسب MSFEن یانگیکمتر از م ینسب

 ینسـب  MSFEن یانگیـ م يه برابـر یدرصـد) باشـد، فرضـ    5ال نان مورد نظـر (مـث  یاز سطح اطم
که روش تکرار  یاقتصاد کالن هنگام يرهایجامعه متغ ینسب MSFEن یانگیشده با ممشاهده
عبـارت  شـود. بـه   ید نمـ ییـ کنـد، تا ید مـ یـ م تولینسبت به روش مستق يبهتر ینیب شیشونده پ

 کند. ید میولت يترقیدق ینیب شیم پیتوان گفت که روش مستقیگر، مید
، وقفـه ثابـت   0هر چهار نوع روش وقفه ثابت  يبرا ين آزمون آماریتوجه شود که ا

له آمـاره  یوسـ  ن وقفـه بـه  یـی و تع (AIC)کـه  یآکا یله آمـاره اطالعـات  ین وقفـه بـه وسـ   یی، تع3
 است.فصل تکرار شده  4و  3، 2، 1 ینیب شیپ يها افق يز برایو ن (SIC)شوارتز  یاطالعات

 
 مورد استفاده يهاداده -3

) بـا  ینـ یب شیر مـورد پـ  یر (بجز متغیمتغ 80ت یق با رجوع به منابع مختلف، در نهاین تحقیدر ا
 8تـوان بـه   یرها را مین متغیشد. ا يگردآور 1387:2تا سال  1369:1و از سال  یتناوب فصل
، یمـال  يهـا  یی، مسکن و ساختمان، اشتغال، دارايو اعتبار ی، پولیمل يحسابدار یگروه کل

، ینـ یب شیر مورد پیکرد. متغ میتقس يمت و انرژیق يها دولت، شاخص يهانهیدرآمدها و هز
tگر، اگر یان دیاست. به ب یمت کاالها و خدمات مصرفی، نرخ رشد ساالنه شاخص قtP 

 م:ی، آنگاه دار2باشد tان فصل یدر پا یمت کاالها و خدمات مصرفیشاخص ق

1

400 t
t

t

P
ln

P

 
 

1- P-Value 
ــرفی از وب   داده -2 ــدمات مصــ ــا و خــ ــت کاالهــ ــاخص قیمــ ــاي شــ ــه آدرس   هــ ــزي بــ ــک مرکــ ــایت بانــ ســ

http://cbi.ir/category/1611.aspx .قابل دستیابی است 
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، عـالوه بـر خـود    ینیب شیپ يبرا یقیحق خاطر استفاده از چارچوب زمانن مطالعه به یدر ا
 يبـرا  يد سـاختار یـ ن بایت است. بنابرایز حائز اهمیوقفه انتشار ن یعنیاز آنها،  يگریها، بعد دداده

ن اسـت  یـ ش گرفته شـده، ا ین مطالعه در پیکه در ا یشود. روش رها در نظر گرفتهیار متغوقفه انتش
مراجعـه و از آنهـا در    يرها به کارشناسـان بانـک مرکـز   یبه دست آوردن وقفه انتشار متغ يکه برا

 .  1است آمده )1ج آن در جدول (ین مورد سوال شده است که نتایا
 1387ها از سال ن است که روند انتشار دادهیا د به آن اشاره کردیکه با يگرینکته د
 ین خـاطر دوره مـورد بررسـ   یکند، به همیت نمیر شده و از ساختار قبل تبعییبه بعد دچار تغ

 يرها با وقفه کمتریاز متغ ین بعضیاست. همچن محدود شده 1387از انتها به فصل دوم سال 
مـت کاالهـا و   ید. مـثال شـاخص ق  شـون یاست، منتشـر مـ  ) آمده 1نسبت به آنچه در جدول (

کـار   ین مطالعه با تناوب فصلیشوند، اما از آنجا که در ایک ماهه منتشر میخدمات با وقفه 
 است.فصل در نظر گرفته شده  1است، وقفه آن برابر شده 

 
 *رهایوقفه انتشار متغ -)1(جدول 

رهایگروه متغ رهایتعداد متغ   وقفه انتشار اطالعات 
یمل يها حساب فصل 2 23   

فصل 1 1 اشتغال  
يو اعتبار یپول فصل 1 13   

فصل 2 6 دولت  
یمال يها ییدارا فصل 1 4   

فصل 2 7 ساختمان و مسکن  
يانرژ فصل 1 4   
متیق يهاشاخص فصل 1 22   
رهـا بـا   یاست. اطالعات مربوط به وقفه انتشـار متغ وست ذکر شدهیها در قسمت پداده ي* منبع گردآور
 به دست آمده است. يرشناسان بانک مرکزمراجعه به کا

 

هاي  نژاد (پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي)، آذرمند (اداره حسابخاوري آقایاندر اینجا از همکاري  -1
هاي اقتصادي بانک مرکزي)، معنوي  ها و سیاست اداره بررسی -اقتصادي بانک مرکزي)، نادري (دایره آمارهاي پولی

هاي  ها و سیاست اداره بررسی -هاي اقتصادي بانک مرکزي)، مهرداد (دایره نیرو ها و سیاست اداره بررسی -(دایره مالی
هاي اقتصادي بانک مرکزي) و  ها و سیاست اداره بررسی -ها اقتصادي بانک مرکزي)، کاوند (دایره تراز پرداخت
 شود. فروتن (اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي) قدردانی می
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 يرهـا ین مطالعه چند گروه وجود دارند کـه متغ یمورد استفاده در ا يرهاین متغیدر ب
. یقـ یف است و هم بر اساس ارزش حقیقابل تعر یموجود در آنها، هم بر اساس ارزش اسم

ن یـ ر ادامه ابتـدا ا است، درها استفاده شدهین متغیا یقین مطالعه از ارزش حقیاز آنجا که در ا
 م:یدهیح میکردن هر کدام را توض یقیکرده و روش حق یها را معرف گروه

ه یـ مت سـال پا یو هم به ق يمت جارین گروه هم به قیا يرهای: متغیمل يها گروه حساب -1
 است. استخراج شده 1يبانک مرکز یزمان ياز بانک سر 1376سال 

بانـک   یزمان ياز بانک سر یروه به صورت اسمن گیا يرهای: متغيو اعتبار یگروه پول -2
بـر   یم ارزش اسـم یرها بـا تقسـ  ین گروه از متغیا یقیاست. ارزش حقاستخراج شده  يمرکز

 ) حاصل شده است.1383ه ی(سال پا یمت کاالها و خدمات مصرفیشاخص ق
 یزمـان  ياز بانـک سـر   ین گروه به صورت اسمیا يرهایدولت: متغ یت مالیگروه وضع -3

ن گـروه چنـد شـاخص    یـ ا يرهایکردن متغ یقیحق ياست. برااستخراج شده  يمرکز بانک
) از 1376ه یـ دولـت (سـال پا   یمصـرف  يهـا نـه یل هزیاست؛ شاخص تعـد ل ساخته شده یتعد
ه یـ مـت پا یدولـت بـه ق   یمصرف يها نهیبر هز يمت جاریدولت به ق یمصرف يهانهیم هزیتقس

ه یـ آالت (سـال پا  نیدر ماشـ  يگـذار هیال سـرم یاست. شـاخص تعـد   حاصل شده 1376سال 
در  يگــذارهیبـر سـرما   يمـت جـار  یآالت بــه قنیدر ماشـ  يگـذار هیم سـرما ی) از تقسـ 1376
در  يگـذار هیل سـرما یاست. شاخص تعـد حاصل شده  1376ه سال یمت پایآالت به قنیماش

بــر  يمــت جــاریدر ســاختمان بــه ق يگــذارهیم ســرمای) از تقســ1376ه یــســاختمان (ســال پا
ل یاسـت. شـاخص تعـد   حاصـل شـده    1376ه سـال  یمت پایدر ساختمان به ق يگذار هیسرما
ــهیهز ــان ــ يه ــال پا  یعمران ــت (س ــدول ــا م1376ه ی ــ) ب ــگنیانگی ــد  يری ــاخص تع ل یاز ش

در  يگــذارهیل ســرمای) و شــاخص تعــد1376ه یــآالت (ســال پانیدر ماشــ يگــذار هیســرما
ه یدولت (سال پا يل درآمدهایخص تعداست. شا) به دست آمده 1376ه یساختمان (سال پا

) و 1376ه یـ دولـت (سـال پا   یمصـرف  يهـا نـه یل هزیاز شاخص تعد يریگ نیانگی) با م1376

 

سـایت بانـک مرکـزي قابـل اسـتخراج      اسـت از وب   نبع آنها بانک مرکزي ذکر شـده هاي تمام متغیرهایی که مداده -1
 است).کننده که به طور مستقیم از بانک مرکزي گرفته شده هاي قیمت مصرفهستند (بجز شاخص
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 يرهـا یاسـت. سـپس متغ  ) به دست آمـده  1376ه ی(سال پا یعمران يهانهیل هزیشاخص تعد
 يجـار  يهـا  ر پرداخـت یـ دولـت، متغ  يل درآمـدها یمربوط به درآمد دولت با شاخص تعـد 

دولـت بـا    یعمرانـ  يهـا  ر پرداخـت یدولت و متغ یمصرف يهانهیل هزیلت با شاخص تعددو
بودجـه   ير کسریت متغیاست. در نها شده یقیدولت، حق یعمران يهانهیل هزیشاخص تعد

 است.دولت حاصل شده  یقیدولت از کل درآمد حق یقیق کل مخارج حقیاز تفر
م ارزش یر بـا تقسـ  یـ ن متغیـ : ایمال يها ییدارار ارزش کل سهام معامله شده از گروه یمتغ -4

ه یـ ان دوره (سـال پا یـ مـت سـهام در پا  یبـر شـاخص ق   يمت جـار یکل سهام معامله شده به ق
 است. ) حاصل شده1369

از گـروه   د شـهر تهـران  یـ جد يهـا  در سـاختمان  یبخـش خصوصـ   يگـذار  هیسرمار یمتغ -5
 يهـا  در سـاختمان  یش خصوصـ بخـ  يگـذار  هیسـرما م یر با تقسین متغیساختمان و مسکن: ا

) 1383ه یـ (سـال پا  یخـدمات سـاختمان   يبر شـاخص بهـا   يمت جاریبه ق د شهر تهرانیجد
 است.حاصل شده 

است، سپس بـا  گرفته شده  یعیتم طبیلگار يکاریرها بجز از نرخ بیدر مرحله بعد از تمام متغ
 اند.، مانا شده2ل مناسبیت با تبدیهاگرفته شده و در ن یاثرات فصل 11X1لتر یف

 
 جینتا -4

) 4) تـا ( 1نمـودار ( م. یپردازیم و تکرار شونده میسه دو روش مستقین قسمت به مقایدر ا
 ینسـب  MSFEع یـ توز يهـا ن نمودارهـا انـدازه  یـ دهنـد. در ا یسه را نشـان مـ  ین مقایج اینتا

انتخاب وقفه و در  يارهایمعهرکدام از  ين و چارك سوم) برایانگیانه، می(چارك اول، م
اسـت.  م شـده  یح داده شـد، ترسـ  یتوضـ  3-2همانگونـه کـه در قسـمت     ینـ یب شیهر افق پـ 

را بـا   ینسـب  MSFEع یـ توز يهـا انـدازه  ينـامبرده، تنهـا مقـدار عـدد     ين نمودارهایهمچن
 کند. یسه میگر مقایکدی

 

سایت اداره سرشماري آمریکا: مراجعه کنید به وب X-12-Arimaموسوم به  X11تر براي مشاهده نسخه پیشرفته -1
http://www.census.gov/srd/www/x12a 

 است.یافته به دست آمده فولر تعمیم-تبدیل مناسب براي مانا کردن متغیرها تحت آزمون دیکی -2
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آزمـون شـوند کـه    ز یـ ن يد به صـورت آمـار  یها بان اندازهی، ايریگجهیاعتبار نت يبرا
را نشـان   3-2شـده در قسـمت   ح داده یاسـترپ توضـ  ج آزمـون بـوت   ینتا) 5) تا (2جداول (

به همراه انـدازه   ینسب MSFEع یان شده از توزین جداول، اندازه بیدهند. در هر سطر از ا یم
 است. مختلف نشان داده شده  ینیب شیپ يها احتمال مربوطه (عدد داخل پرانتز) در افق

م ین روش مستقیکنند، انتخاب بی) اشاره م2006نو و همکاران (ینگونه که مارسلهما
ن عامـل  یبستان بـ -ک بدهیک دوره مستلزم یش از یب ینیب شیپ يها افق يو تکرار شونده برا

ک طـرف روش  یـ ن صـورت کـه از   یـ است، بـه ا  ییو عامل کارا یبیمقاوم بودن در برابر ار
گـر روش تکـرار شـونده بـا     یتر بوده و از طرف دمقاوم ح مدلیتصر يم نسبت به خطایمستق

ــهــا، واراز داده يشــتریاســتفاده از حجــم ب ــریانس تخمــی خواهــد داشــت (هنگــام  ين کمت
ش یش آن موجـب افـزا  یهـم انباشـته شـده و افـزا     ين پارامترهـا رو یتخمـ  ي، خطـا ینیب شیپ

ودارها و جداول نامبرده، نم ین نکته و با بررسیشود). با در نظر گرفتن ا یم ینیب شیپ يخطا
 شود: یج حاصل مین نتایا

عملکـرد روش تکـرار شـونده نسـبت بـه روش       ینـ یب شیش افـق پـ  یبا افزا یطور کل اوال، به
) و پســران و 2006نو و همکــاران (یافتــه در مطالعــات مارســلین یــابــد. اییم بهبــود مــیمســتق

ش افـق  یاسـت کـه بـا افـزا     نیـ ن مشـاهده ا یـ ل ایـ اسـت. دل د شـده  ییز تای) ن2011همکاران (
 يهـا ینـ یب شیغلبه کرده و دقت پ یبیبر عامل مقاوم بودن در برابر ار ییعامل کارا ینیب شیپ

ده آن یـ ن پدیـ ا يح ممکـن بـرا  یک توضیدهد. یش میم را افزایتکرار شونده نسبت به مستق
 يشـده بـرا  حجم مشـاهدات اسـتفاده    ینیب شیش افق پی) با افزا3است که با توجه به معادله (

روش تکـرار   ين حجـم بـرا  یـ کـه ا  یافته در حالیم کاهش یبرآورد پارامترها در روش مستق
 ینـ یب شیش افـق پـ  یم بـا افـزا  یروش مسـتق  ین نسـب یتخمـ  يجه خطایشونده ثابت است در نت

 ابد. ییآن کاهش م ینیب شیپ یش و دقت نسبیافزا
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 روش تکرار شونده MSFEبت به م نسیروش مستق MSFEع یچارك اول از توز -)1نمودار (
ـ  MSFEم به یمستق يهاینیب شیپ MSFEنسبت  توسـط  د شـده  یـ تکـرار شـونده تول   يهـا ینـ یب شیپ

ـ نـرخ تـورم ا   يبرامختلف  یحیتوض يرهایمتغ اسـت.   حاصـل شـده  1387:3تـا   1379:3ران در بـازه  ی
 يهـا  مختلف و افـق  انتخاب وقفه يارهایمع يرا برا ینسب MSFEن یع اینمودارها، چارك اول از توز

 دهند.یفصل نشان م 4تا  1 ینیب شیپ

 

 
 

 روش تکرار شونده MSFEم نسبت به یروش مستق MSFEع یانه توزیم -)2نمودار (
 ) مراجعه شود.1حات نمودار (یشتر به توضیات بیجزئ يبرا 

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1 2 3 4

ول
ك ا

چار
 

 )فصل(افق پیش بینی 

0 Lag SIC AIC 3 Lag

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1 2 3 4

انه
می

 

 )فصل(افق پیش بینی 

0 Lag SIC AIC 3 Lag



 75     1394پاییز / 64هاي اقتصادي ایران/ سال بیستم/ شماره  فصلنامه پژوهش

 
 روش تکرار شونده MSFEم نسبت به یروش مستق MSFEع ین توزیانگیم -)3(نمودار 

 ) مراجعه شود.1حات نمودار (یشتر به توضیات بیزئج يبرا
 

 
 روش تکرار شونده MSFEم نسبت به یروش مستق MSFEع یچارك سوم از توز -)4(نمودار

 ) مراجعه شود.1حات نمودار (یشتر به توضیات بیجزئ يبرا

م و یمسـتق  يهـا ینـ یب شین دقت پـ یسه بیانگر آن است که مقایب) 5) تا (2جداول (ج یا، نتایثان
کـه وقفـه    ییارهـا یمع يبه نحـوه انتخـاب وقفـه وابسـته اسـت. بـرا       یطور کلتکرار شونده به

ز یج نی، نتاینیب شیر افق پییار شوارتز) با تغیفصل و مع 0ار ثابت یکنند (معیانتخاب م يکمتر
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فصـل)،   2فصـل و   1مـدت ( کوتـاه  ینـ یب شیپـ  يهـا  صورت که در افقن یکند، به ایر مییتغ
 یعنـ یروش تکـرار شـونده اسـت،     ینیب شیبهتر از پ يم به طور معناداریروش مستق ینیب شیپ

تـر از   درصـد، کوچـک   2نـان کمتـر از   یدر سطح اطم ینسب MSFEع یتوز يهااندازه یتمام
فصـل   0وقفه ثابـت   يفصل) برا 4فصل و  3بلندمدت ( ینیب شیپ يها ک هستند، اما در افقی
 . 1دارد يم برتریکامال روش تکرار شونده بر روش مستقار شوارتز یمع يو برا یطور کل به

 یبیو مقاوم بودن در برابر ار یین کارایبستان ب -از آن است که بده یجه حاکین نتیا
نفـع مقـاوم بـودن در برابـر      مدت بـه کوتاه يها انتخاب وقفه در افق يها ن نوع روشیا يبرا
انتخـاب   يشـتر یکـه وقفـه ب   ییارهـا یمع ياسـت، امـا بـرا    یینفع کاراو در بلندمدت به یبیار
 یبسـتگ  ینـ یب شیبـه افـق پـ    یطور کلـ  ج بهیکه) نتایار آکایفصل و مع 3ار ثابت یکنند (مع یم

ر مـوارد روش  یفصـل در سـا   2 ینـ یب شیکه و آن هم در افـق پـ  یار آکایمع يندارد و بجز برا
 م اسـت  یسـتق نسـبت بـه روش م   يشـتر یب ینـ یب شیدقـت پـ   يدارا یتکرار شونده به طور کلـ 

 است).  ییها به نفع عامل کارا بستان در همه افق -(بده
نو و یدر مطالعـات مارسـل   یطـور کلـ   ن مشاهدات کـه بـه  یا يح ممکن برایک توضی

خـورد آن اسـت کـه در    یچشـم مـ  ز بـه یـ ن 2)2011) و پسـران و همکـاران (  2006همکاران (
کنند با کـاهش تعـداد   یانتخاب م يکه وقفه کمتر ییارهایمدت، معکوتاه ینیب شیپ يها افق

ن باعث غلبـه اثـر مقـاوم بـودن در     یتخم يمورد برآورد و به تبع آن کاهش خطا يپارامترها
شـتر  یم بیروش مسـتق  ینـ یب شیب دقت پین ترتیها شده و به انیتخم ییبر اثر کارا یبیبرابر ار

 

بـوده و بـراي وقفـه     9/0تر از یک با مقدار احتمال تقریبا بیشـتر از   هاي توزیع بزرگبراي معیار شوارتز تمامی اندازه -1
هایی که داراي مقدار کمتر از یک هستند در سـطح  تر از یک است و اندازه اي توزیع بزرگه فصل، اکثر اندازه 0ثابت 

 درصد معنادار نیستند. 5اطمینان 

انـد کـه بـراي معیارهـاي وقفـه کوچـک       هاي ماهانه به این نتیجه رسـیده ) در کار با داده2006مارسلینو و همکاران ( -2
قیم بر تکرارشونده برتري دارد در حالی که بـراي معیارهـاي وقفـه بـزرگ     ماه) روش مست 4(معیار شوارتز و وقفه ثابت 
مـاه،   24تـر  بینـی بلندمـدت   شود. همچنین آنها براي افق پـیش  ماه) این نتیجه معکوس می 12(معیار آکایکه و وقفه ثابت 

، پسـران و همکـاران   انـد. عـالوه بـر ایـن    برتري روش تکرارشونده براي تمامی معیارهاي انتخـاب وقفـه را تاییـد کـرده    
طـور کلـی بهتـر از روش مسـتقیم و     کنند که براي معیار آکایکه روش تکرار شـونده بـه  ) در مطالعه خود بیان می2011(

 تر باشد) روش مستقیم بهتر از روش تکرار شونده است.  براي معیار شوارتز (هنگامی که طول پنجره تخمین بزرگ
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شـتر  یب يز به حدین نیتخم ي، خطاینیب شیش افق پیشود، اما با افزا یاز روش تکرار شونده م
ن جهـت در  یکند و به همـ یح غلبه میتصر يشود که اثر آن بر مقاوم بودن نسبت به خطایم
 ییکـارا  يهـا دارا از داده يشـتر یها، روش تکرار شونده به علـت اسـتفاده از حجـم ب    ن افقیا
 است.  يشتریب ینیب شیجه دقت پین کمتر و در نتیتخم يشتر، خطایب

مورد  يش پارامترهایکنند، افزایانتخاب م يشتریکه وقفه ب ییرهاایمع ين برایهمچن
بلندمـدت، بلکـه در    ینـ یب شیپـ  يها بوده که نه تنها در افق ين به حدیتخم يبرآورد و خطا

 یدا کرده و عامل اصـل یپ یت فراوانیبرآوردها اهم ییز کارایمدت نکوتاه ینیب شیپ يها افق
 شود. یسه میدو روش مورد مقا ين کننده برترییتع

 2فصـل بـه    1از  ینـ یب شیش افـق پـ  یشود که عموما با افزایثالثا، با دقت در نمودارها مشاهده م
. بـا  1شـود  یحاصل م ییم بهبود جزیروش مستق یفصل در عملکرد نسب 4فصل به  3فصل و از 

فصـل   2ا یـ فصـل و   1ا یـ م و وقفه انتشار اطالعات (کـه  یبرآورد روش مستق یتوجه به چگونگ
ر یـ ن متغیفصـل در نظـر گرفـت)، وقفـه بـ      5/1طـور متوسـط آن را   تـوان بـه  یاست کـه مـ  بوده
شـده در سـمت راسـت معادلـه و نـرخ تـورم در سـمت چـپ معادلـه (وقفـه            استفاده یحیتوض
فصـل بـوده    5/5و  5/3فصـل برابـر    4فصـل و   2 ینـ یب شیپـ  يها ب در افقیترت) به يرگذرایتاث

ر حجـم  ییـ ا بـا تغ ین بوده یتخم ياز خطا یتواند ناشین مشاهده میکه ا ین در حالیاست. بنابرا
فصـل و   2 ینیب شیپ يها ح داد که در افقیتوان توضیز مینگونه نیل آن را ایر کند، دلیینمونه تغ

د داده یند تولیبا فرآ يشترینرخ تورم مطابقت ب يرو یحیر توضیمتغ يرگذاریفصل، وقفه تاث 4
ن غلبه کـرده کـه در   یتخم يش خطایمدل بر اثر افزا یبیاثر کاهش ارن رو یداشته و از ا یواقع
 شود.    یم میدر عملکرد روش مستق ییو جز یت باعث بهبود نسبینها

 2فصـل و   1 ینـ یب شیپـ  يهـا  ن است که در افقیتوان به آن اشاره کرد ایکه م يگرینکته د
فصـل،   0انتخـاب وقفـه    يارهـا یمع يب بـرا یترتم نسبت به تکرار شونده بهیت روش مستقیفصل، مز

کـه   ییارهـا یح داد کـه مع یتـوان توضـ  ینگونه میافته را این یشتر است. ایفصل ب 3که و یشوارتز، آکا

 

هـاي   نسـبی بـراي ایـن معیـار در تمـام افـق       MSFEشـود، یعنـی   فصـل دیـده نمـی    3این نکته براي معیار وقفه ثابت  -1
 ها کامال صعودي است.بینی در چارك اول تقریبا نزولی و در باقی اندازه پیش
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ـتق  یتخمـ  يکننـد بـا کـاهش خطـا    یانتخاب م يوقفه کمتر م بـه روش تکـرار   ین، ضـعف روش مس
 شوند.  یم میروش مستق ینسب يش برتریپوشش داده و باعث افزا يشونده را تا حدود

 
روش تکرار شونده به همراه MSFEم نسبت به یروش مستقMSFEع یتوز يهااندازه -)2( جدول

 فصل 0وقفه ثابت  يآنها برا يآزمون معنادار
 فصل 0وقفه ثابت 

 فصل 1 فصل 2 فصل 3 فصل 4 
 چارك اول 810/0) 004/0( 741/0) 000/0( 956/0) 196/0( 899/0) 092/0(
 انهیم 855/0) 004/0( 784/0) 000/0( 013/1) 284/0( 995/0) 222/0(
 نیانگیم 856/0) 004/0( 840/0) 004/0( 062/1) 538/0( 048/1) 394/0(
 چارك سوم 897/0) 004/0( 876/0) 006/0( 121/1) 662/0( 104/1) 496/0(

بـت صـفر   تکرار شونده با وقفـه ثا  يهاینیب شیپMSFEم به یمستق يهاینیب شیپMSFEع نسبت یتوز
د یـ تول 1387:3تـا   1379:3ران در بازه ینرخ تورم ا يمختلف برا یحیتوض يرهایفصل با استفاده از متغ
ـ ن و چارك سوم) توزیانگیانه، می(چارك اول، م يها اندازه ي)، مقدار عدد2شده است. جدول ( ـ ع ای ن ی

MSFEه صفر، یفرض ياسترپ برادهد. اعداد داخل پرانتز، مقدار احتمال آزمون بوت یرا نشان م ینسب
 م، است.یروش تکرار شونده نسبت به روش مستق ینیب شیشتر پییعنی دقت ب

 
تکرار شونده به همراه روشMSFEم نسبت به یمستقروشMSFEع یتوز يهااندازه -)3( جدول

 ار انتخاب وقفه شوارتزیمع يآنها برا يآزمون معنادار
 (SIC)ار شوارتز یانتخاب وقفه بر اساس مع

 فصل 1 فصل 2 فصل 3 فصل 4 
 چارك اول 830/0) 004/0( 812/0) 006/0( 124/1) 924/0( 113/1) 898/0(
 انهیم 897/0) 002/0( 874/0) 004/0( 257/1) 936/0( 285/1) 908/0(
 نیانگیم 933/0) 004/0( 952/0) 018/0( 343/1) 966/0( 355/1) 942/0(
 چارك سوم 992/0) 006/0( 966/0) 002/0( 410/1) 940/0( 409/1) 904/0(

 ) مراجعه شود.2حات جدول (یشتر به توضیات بیجزئ ي* برا
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تکرار شونده به همراه روشMSFEم نسبت به یستقروش مMSFEع یتوز يهااندازه -)4( جدول
 کهیار انتخاب وقفه آکایمع يآنها برا يآزمون معنادار

  (AIC)ار شوارتز یانتخاب وقفه بر اساس مع
 فصل 1  فصل 2 فصل 3 فصل 4

 چارك اول 939/0) 082/0( 850/0) 012/0( 967/0) 252/0( 961/0) 270/0(

 انهیم 994/0) 102/0( 912/0) 012/0( 095/1) 498/0( 105/1) 472/0(

 نیانگیم 025/1) 222/0( 995/0) 082/0( 184/1) 788/0( 198/1) 696/0(

 چارك سوم 095/1) 488/0( 035/1) 036/0( 257/1) 742/0( 240/1) 546/0(
 ) مراجعه شود.2حات جدول (یشتر به توضیات بیجزئ ي* برا

 
تکرار شونده به همراه روش MSFEم نسبت به یستقروش مMSFEع یتوز يهااندازه -)5( جدول

 فصل 3وقفه ثابت  يآنها برا يآزمون معنادار
  فصل 3وقفه ثابت 

 فصل 1  فصل 2 فصل 3 فصل 4
 چارك اول 981/0) 204/0( 931/0) 052/0( 940/0) 090/0( 917/0) 068/0(

 انهیم 015/1) 148/0( 023/1) 152/0( 051/1) 218/0( 085/1) 274/0(

 نیانگیم 052/1) 550/0( 073/1) 434/0( 110/1) 444/0( 139/1) 358/0(

 چارك سوم 130/1) 918/0( 157/1) 630/0( 206/1) 542/0( 228/1) 368/0(
 ) مراجعه شود.2حات جدول (یشتر به توضیات بیجزئ ي* برا

 
 يکـه و شـوارتز را بـرا   یانتخاب وقفه آکا يارهایمع ینیب شی، عملکرد پيدر گام بعد
 ین بررسـ یج اینتا) 5( نمودارم. یکنیم یم و تکرار شونده بررسیمستق يها هر کدام از روش

ار یـ روش انتخاب وقفـه بـا اسـتفاده از مع    MSFEانه ین نمودار نسبت میدهد. در ایرا نشان م
هـر کـدام از    يکـه بـرا  یار آکایـ روش انتخاب وقفه بـا اسـتفاده از مع   MSFEانه یشوارتز به م

انـه بـه   ی. انـدازه م 1اسـت م شـده یترس ینیب شیم و تکرار شونده و در هر افق پیمستق يها روش
 

 است.متغیر توضیحی گرفته شده  80بینی تولیدشده توسط  پیش 80میانه، روي  -1
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ار یـ ن دو معیـ کـدام از ا  هر يبرا MSFEع یاست که توزسه انتخاب شده یمقا يل براین دلیا
وجـود   ين مبنـا یانگیـ انـه و م ین مطالعـه تفـاوت م  یـ اسـت (در ا  یچـولگ  يانتخاب وقفه دارا

ش به مرکز (نسبت به یاز گرا يانه اندازه بهترین رو میاست) از ادر نظر گرفته شده  یچولگ
 دهد. ین) ارائه میانگیم

کـه  یار شـوارتز بـه آکا  یـ عم یشود که عملکـرد نسـب  ی) مشاهده م5نمودار ( یبا بررس
کـه در   ین معنـ یگر است، به ایکدیم و تکرار شونده در خالف جهت یدو روش مستق يبرا

ار یـ ار شـوارتز بهتـر از مع  یفصل) مع 2فصل و  1تر (کوتاه ینیب شیپ يها م در افقیروش مستق
کـه  یار آکایـ فصـل) مع  4فصـل و   3بلنـدتر (  ینـ یب شیپ يها کند، اما در افقیکه عمل میآکا

ــیب شیعملکــرد پــ ــه مع يبهتــر ین ــنســبت ب ــار شــوارتز دارد. در روش تکــرار شــونده، ای ن ی
 يهـا  که و در افـق یار آکایتر معهکوتا يها که در افق يطورشود به  یمعکوس م يریگ جهینت

 دارد. يکمتر ینیب شیپ يار شوارتز خطایبلندتر مع
کـه اجـازه حضـور وقفـه     یآکا اریـ ار شوارتز نسـبت بـه مع  ینکه معموال معیبا توجه به ا

نگونـه خواهـد بـود؛ در روش    یج فـوق ا یر ممکن ازنتایک تفسیدهد،  یرا در مدل م يکمتر
هـا  نیتخمـ  ییکننده ابتدا کـارا نییح، عامل تعیتصر يل مقاوم بودن آن به خطایدل م بهیمستق

بت بـه  فصـل)، مـدل نسـ    2فصـل و   1مـدت ( کوتـاه  يهـا  ن ابتدا و در افقیخواهد بود. بنابرا
 ییگر کـارا یا به عبارت دین یتخم يتر خطاکنندهنییار تعیتر بوده و معح مقاومیتصر يخطا

ن یتخمـ  يل انتخـاب وقفـه کمتـر، خطـا    یدلار شوارتز بهیگر، معیان دیبرآوردگرها است. به ب
بلندمدت  ینیب شیپ يها خواهد داشت، اما در افق يکمتر ینیب شیپ يکمتر و به تبع آن خطا

شـود  یاد مـ یکه و شوارتز آنقدر زیار آکایهر دو مع ين برایتخم يفصل) خطا 4و  فصل 3(
 شود.  یح مدل منتقل میتصر يکننده به خطانییار تعیکه مع

شـتر در  یب يهـا کـه بـا انتخـاب وقفـه    یار آکایـ توان انتظار داشت معین حالت، میدر ا
 ینـ یب شیپ يجه خطایه و در نتکرد يرا بهتر مدلساز ید داده واقعیند تولیک فرآینامیمدل، د
هـا،  از داده يشـتر یل استفاده از حجم بیدلد کند، اما چون روش تکرار شونده بهیتول يکمتر
مـدت  کوتـاه  يهـا  م است، ابتدا و در افـق ینسبت به روش مستق ين کمتریتخم يخطا يدارا
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ک یـ نامیکـه بـا درنظـر گـرفتن د    یار آکایـ ن معیح مدل است. بنـابرا یتصر يعامل موثر، خطا
 يش خطـا یو افـزا  ینـ یب شیش افـق پـ  یدارد. با افزا يبهتر ینیب شیاز مدل، عملکرد پ يشتریب

ن منتقـل شـده کـه در    یتخمـ  يح به خطایتصر ي، رقابت از خطایح مدل به اندازه کافیتصر
که یار آکاین کمتر) بر معیتخم يل انتخاب وقفه کمتر (و خطایدلار شوارتز به ین حالت معیا

 .دارد يبرتر
 

 
 يکه برایار انتخاب وقفه آکایار انتخاب وقفه شوارتز به معیمع یسه عملکرد نسبیمقا -)5(نمودار 

 1387:3تا  1379:3ران در بازه ینرخ تورم ا ینیب شیپ
 

 80 يار شـوارتز (کـه رو  یـ نتخاب وقفـه بـا اسـتفاده از مع   روش اMSFEانه ین نسبت میچنمودار نقطه
روش MSFEانـه  یاسـت) بـه م  مختلـف گرفتـه شـده     یحیتوضـ  يرهایغد شده توسط متیتول ینیب شیپ
فصـل   4تـا   1 ینیب شیپ يها روش تکرار شونده در افق يکه را برایار آکاینتخاب وقفه با استفاده از معا

 دهد. یم نشان میروش مستق يهاینیب شیپ ين نسبت را براین همیچدهد. نمودار خط ینشان م
 

 يریگجهینت -5
ا یـ پاسـخ داد کـه آ   ین سوال اساسید به ایمدت و بلندمدت باانیم يهاینیب شید پیهنگام تول
ن راسـتا مطالعـه   یا روش تکرار شونده. در ایکند ید میتول يترقیدق ینیب شیم، پیروش مستق

ران یـ نـرخ تـورم در ا   ینیب شیپ يبرا ياقتصاد يرهایاز متغ یعیف وسیط يریحاضر با بکارگ

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1 2 3  )فصل(افق پیش بینی 4
 مستقیم تکرارشونده
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 ک دوره و بـه یـ ش از یبـ  ینیب شیپ يها افق يم و تکرار شونده برایقمست يها سه روشیبه مقا
 است.پرداخته  یقیحقصورت زمان 

فصـل) و   2فصـل و   1مـدت ( کوتـاه  يهـا  دهد که در افـق ینشان م ین بررسیج اینتا
ار شـوارتز)،  یـ فصـل و مع  0ار ثابـت  یـ کننـد (مع یانتخاب م يکه وقفه کمتر ییارهایمع يبرا

 3مـدت ( بلنـد  يهـا  نسبت به روش تکرار شـونده دارد و در افـق   يشتریم دقت بیروش مستق
 ییارهـا یمع ياست، امـا بـرا   يشتریدقت ب يفصل) روش تکرار شونده عموما دارا 4فصل و 
روش  یطـور کلـ   که) بـه یار آکایفصل و مع 3ار ثابت یکنند (معیانتخاب م يشتریکه وقفه ب

 ینـ یب شیکه و آن هم در افق پـ یار آکایمع يبرا (بجز ینیب شیپ يها تکرار شونده در همه افق
 يهـا  ن در افـق یدهد. همچنـ یم از خود نشان مینسبت به روش مستق يفصل) عملکرد بهتر 2

 0ار ثابـت  یـ مع يب بـرا یترتم به روش تکرار شونده به یروش مستق یت نسبیمدت، مزکوتاه
از  ین امـر ناشـ  یـ اسـت کـه ا  شـتر  یفصل ب 3ار ثابت یکه و معیار آکایار شوارتز، معیفصل، مع

 ن است.یتخم يمورد برآورد و به تبع آن خطا يکاهش پارامترها
کـه و شـوارتز   یانتخاب وقفـه آکا  يارهایمع ینیب شیعملکرد پ ین با بررسیبر ا عالوه

ار یـ ار شـوارتز بهتـر از مع  یـ مـدت عملکـرد مع  م در کوتـاه یمشخص شـد کـه در روش مسـتق   
 يجـه بـرا  ین نتیـ ار شـوارتز اسـت. ا  یکه بهتر از معیار آکایعکه و در بلندمدت عملکرد میآکا
 شود. یروش تکرار شونده کامال معکوس م يهاینیب شیپ
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 وستیپ
 آنها يمقاله و منبع گردآور نیبکار رفته در ا رهايیمتغ ینام تمام

 يمنبع گردآور واحد رینام متغ 
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ید ناخالص داخلیتول 1
 يبانک مرکز الیارد ریلیم يافزوده گروه کشاورز ارزش 2
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ارزش افزوده گروه نفت 3
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ارزش افزوده معدن 4
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ارزش افزوده صنعت 5
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ارزش افزوده بخش ساختمان 6
 يبانک مرکز الیارد ریلیم برق و گازارزش افزوده بخش آب و  7
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ارزش افزوده کل گروه خدمات 8
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ي، رستوران و هتلداریارزش افزوده بازرگان 9
 يبانک مرکز الیارد ریلیم و ارتباطات يارزش افزوده حمل و نقل، انباردار 10
 يبانک مرکز الیارد ریلیم یو مال یولارزش افزوده خدمات موسسات پ 11
 يبانک مرکز الیارد ریلیم یو تخصص يا ارزش افزوده خدمات مستغالت و حرفه 12
 يبانک مرکز الیارد ریلیم یارزش افزوده خدمات عموم 13
 يبانک مرکز الیارد ریلیم یو خانگ ی، شخصیارزش افزوده خدمات اجتماع 14
 يبانک مرکز الیارد ریلیم یکارمزد احتساب 15
 يبانک مرکز الیارد ریلیم یخصوص یمصرف يها نهیهز 16
 يبانک مرکز الیارد ریلیم یدولت یمصرف يها نهیهز 17
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ه ثابت ناخالص در ساختمانیل سرمایتشک 18
 يبانک مرکز الیارد ریلیم آالت نیه ثابت ناخالص در ماشیل سرمایتشک 19
 يبانک مرکز الیارد ریلیم لصاناخ يگذار هیسرما 20
 يبانک مرکز الیارد ریلیم صادرات کاالها و خدمات 21
 يبانک مرکز الیارد ریلیم واردات کاالها و خدمات 22
 يبانک مرکز بدون واحد )1376=100( یبزرگ صنعت يها د کارگاهیشاخص تول 23
 مرکز آمار درصد يکارینرخ ب 24
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( )کاالها( نندهک مصرفمت یشاخص ق 25
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( (خدمات) کننده مصرفمت یشاخص ق 26
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( ها) یدنیها، آشام یکننده (خوراک مت مصرفیشاخص ق 27
 يکزبانک مر بدون واحد )100=1383( ات)یکننده (دخان مت مصرفیشاخص ق 28
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( کننده (پوشاك و کفش) مت مصرفیشاخص ق 29
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( )هاسوخت ریگاز و سا برق، آب، کننده (مسکن، مت مصرفیشاخص ق 30
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 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( کننده (اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه) مت مصرفیشاخص ق 31
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( کننده (حمل و نقل ) مت مصرفیشاخص ق 32
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( کننده (بهداشت و درمان) مت مصرفیشاخص ق 33
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( طات)کننده (ارتبا مت مصرفیشاخص ق 34
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( )یح و امور فرهنگیکننده (تفر مت مصرفیشاخص ق 35
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383ل)(یکننده (تحص مت مصرفیشاخص ق 36
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383کننده (رستوران و هتل)( مت مصرفیشاخص ق 37
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383کننده (کاالها و خدمات متفرقه)( مت مصرفیشاخص ق 38
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1376دکننده (یمت تولیشاخص کل ق 39
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1376( )يریگیو ماه ي، جنگلداري، دامداريدکننده (کشاورزیمت تولیشاخص ق 40
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1376( )یه (مواد معدندکنندیمت تولیشاخص ق 41
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1376() یدکننده (محصوالت صنعتیمت تولیشاخص ق 42
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1376( ن برق و گاز و آب)یدکننده (تامیمت تولیشاخص ق 43
 ينک مرکزبا بدون واحد )100=1376( دکننده (خدمات)یمت تولیشاخص ق 44
 محاسبات محققان بدون واحد )100=1376( ید ناخالص داخلیتول یشاخص ضمن 45
 يبانک مرکز دالر-بشکه رانینفت خام ا يا تک محموله يها متیمتوسط ق 46
 يبانک مرکز الیارد ریلیم یه پولیپا 47
 يبانک مرکز الیارد ریلیم يبانک مرکز یخارج يها ییخالص دارا 48
 يبانک مرکز الیارد ریلیم يبه بانک مرکز یبخش دولت یخالص بده 49
 يبانک مرکز الیارد ریلیم يها به بانک مرکز بانک یبده 50
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ریخالص سا 51
 يبانک مرکز الیارد ریلیم يها نزد بانک مرکز بانک یقانون يها سپرد 52
 يبانک مرکز الیارد ریلیم يها نزد بانک مرکز بانک يدارید يها سپرده 53
 يبانک مرکز الیارد ریلیم انیاسکناس و مسکوك در جر 54
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ینگینقد 55
 يبانک مرکز الیارد ریلیم پول 56
 يبانک مرکز الیارد ریلیم اسکناس و مسکوك در دست اشخاص 57
 يبانک مرکز الیارد ریلیم يدارید يها سپرده 58
 يبانک مرکز الیارد ریلیم شبه پول 59
 يبانک مرکز الیارد ریلیم درآمد دولت 60
 يبانک مرکز الیارد ریلیم درآمد نفت 61
 يبانک مرکز الیارد ریلیم یاتیدرآمد مال 62
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 آنها يمقاله و منبع گردآور نیبکار رفته در ا رهايیمتغ ینام تمام -ادامه
 يبانک مرکز الیارد ریلیم ر درآمدهایسا 63
 يبانک مرکز الیارد ریلیم يجار يها پرداخت 64
 يبانک مرکز الیارد ریلیم یعمران يها پرداخت 65
 يبانک مرکز ریال )یررسمیکا (نرخ بازار غیدالر آمر 66
 يبانک مرکز ریال م)یمت سکه تمام بهار (طرح قدیق 67
 سازمان بورس واوراق بهادار الیارد ریلیم ارزش کل سهام معامله شده 68
 سازمان بورس واوراق بهادار بدون واحد )100=1369ان دوره (یمت سهام (کل) در پایشاخص ق 69
 يوزارت مسکن و شهرساز الیهزار ر در تهران یواحد مسکون ير بنایمت هر مترمربع زیمتوسط ق 70
 يوزارت مسکن و شهرساز الیهزار ر در تهران ین ساختمان کلنگیمت هر متر مربع زمیمتوسط ق 71
 يبانک مرکز الیارد ریلیم د شهر تهرانیجد يها در ساختمان یبخش خصوص يگذار هیسرما 72
 يبانک مرکز دستگاه در شهر تهران یل شده توسط بخش خصوصیتکم يها تعداد ساختمان 73
 يبانک مرکز فقره شهر تهران يها يصادر شده توسط شهردار یساختمان يها تعداد پروانه 74
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( در تهران يمسکن اجاره ا هیشاخص کرا 75
 يبانک مرکز بدون واحد )100=1383( یخدمات ساختمان يشاخص بها 76
 يبانک مرکز هزار بشکه در روز د نفت خامیتول 77
 يبانک مرکز لووات ساعتیون کیلیم د برقیتول 78
 يبانک مرکز هزار بشکه در روز ینفت يها فرآورده یمصرف داخل 79
 يبانک مرکز هزار بشکه در روز صادرات نفت خام 80
 يبانک مرکز بدون واحد نرخ تورم 81
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