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 چکیده 
طوری که  باال و دو رقمی است، به   ي تورم ترین مشکالت اقتصادي در ایران طی چند دهه اخیر پدیده یکی از مهم 

های توسعه کشور بوده است. دستیابی به  باال همواره یکی از اهداف مهم برنامه  بهبود شرایط ناشی از وجود تورم 
این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاري دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاري اقتصادي است که در شکل استاندارد  

متغیر فصلی در دوره    108در این مطالعه از  گردد.  و تحلیل سیاستی را شامل می ي  گذار بینی، هدف خود، پیش 
کننده به عنوان متغیر  است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف استفاده شده   1369- 96زمانی 

ک دولت، بلوک  کننده( بوده که در نه بلوک )بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلو بینی متغیر مستقل )پیش   107وابسته و  
کار( به منظور استخراج عوامل گنجانده  خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی 

ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده  ها اند.از تحلیل مؤلفه شده 
(  2012اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس ) تعیین شده   BICاستفاده از  های هر مدل با  بر این، وقفه است. عالوه 

افق کوتاه بینی پیش  با سه  افق میان h=1مدت) ها  بلندمدت) h=4مدت) (،  افق  و   )h=8  .در نظرگرفته شده است  )
پیش  عملکرد  مقایسه  مطالعه،  این  اصلی  مدل هدف    ARو    BMA  ،BVAR  ،TVPبا    DMSو    DMAهای  بینی 

پیش   باشد. می  عملکرد  ارزیابی  منظور  پیش بینی  به  خطای  میانگین  مربع  خطای    ، بینی از  میانگین  قدرمطلق 
در بینی پیش  میانگین  پیش ،  قدرمطلق خطای  پیش بینیصد  تورش خطای  پیش ،  واریانس خطای  و  بینی و  بینی  

بینی از آزمون  ه صحت پیش است. عالوه بر این، به منظور مقایس شده استفاده   بینی مجموع لگاریتم احتماالت پیش 
( و  DMSنمودن ) های گزینشی بینی مدل دهد که پیش شد. نتایج مطالعه نشان می ( استفاده 1995ماریانو ) - دیبولد 
کاراتری برای نرخ تورم    بینی سنتی دارای عملکرد های پیش ( نسبت به سایر روش DMAگیری الگوی پویا ) متوسط 

های پولی و قیمتی دارای بیشترین  بینی، بلوک های پیش ست که در تمامی افق ا ها حاکی از آن ایران هستند. یافته 
 .تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است 

 ارجاع به مقاله: 
با  بینی نرخ تورم مصرف پیش مقایسه  (.  1400. ) فاطمه،  فهیمی فر  و  جاوید ،  بهرامی،  تیمور،  محمدی ایران  کننده 

(,  4)18،  (دی سابقی اقتصاد مقداری )بررسی های اقتصافصلنامه .  کنندهبینیاستفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش 
159-190 . 

10.22055/JQE.2020.31882.2190 
 

 © 2022 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is 

an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 فاطمه فهیمي فر، جاوید بهرامي، تیمور محمدی  161
 (  4)18  1400ستان زم های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

 

 مقدمه   -1
باشد، اول به علت آینده نامعلوم و  بینی متغیرها به دو دلیل اساسی دارای اهمیت میپیش

شان  شود، تأثیر کاملدوم به دلیل آنکه بسیاری از تصمیماتی که در حال حاضر گرفته می
های دقیق از آینده، منجر به بهبود کارایی فرآیند  بینیافتد. در نتیجه، پیشآینده اتفاق میدر  

(. دولت،  Holden, Peel & Thompson,1999) شود گذاری میگیری و سیاستتصمیم
صنعت و عوامل مالی نیازمند اطالع از روند حرکتی آینده متغیرهای کالن اقتصادی و در  

آنها  نتیجه پیش توانند به عوامل اقتصادی در بخش  اقتصادی می های  بینی پیش باشند.  میبینی 
بینی درآمد  گذاری یا تمایل خانوار برای پیش خصوصی به عنوان مثال تصمیم یک بنگاه برای سرمایه 

ها به منظور اطالع  همچنین دولت  .( Carnot, Koen & Tissot, 2005اش کمک نمایند ) آینده 
بینی نرخ رشد  های کالن خود و ایجاد ثبات اقتصاد کالن، به پیشیاز پیامدهای سیاستگذار

نیروی تورم،  نرخ  جهانی،  و  داخلی  سرمایهاقتصادی  میکار،  ارز  نرخ  و  پردازند  گذاری 
(Holden, Peel & Thompson,1999 .) 

گذاران بسیار با اهمیت است. تفاوت  برای خانوارها، تجار و سیاست بینی تورمپیش
بینی تورم توسط عموم افراد جامعه  بینی تورم توسط بانک مرکزی و پیشیشمهمی بین پ

وجود دارد. برخالف افراد جامعه، بانک مرکزی بر سیاست پولی کنترل دارد که به نوبه خود  
می تأثیر  تورم  )بر  مرکزی،  Elliott & Timmermann, 2013گذارد  بانک  و  دولت   .)

کنند.  مدت و بلندمدت تورم بنا میییرات آتی کوتاه های مالی و پولی را بر اساس تغسیاست
سیاستپیش این  موفقیت  رمزهای  از  یکی  کم،  خطای  با  تورم  میبینی  شمار  به  آید.  ها 

به  بنابراین، دقت پیش از حساسیت زیادی برخوردار است.  با این شاخص  بینی در رابطه 
های موجود  است، اما بسیاری از مدل   بینی قابل اعتماد به شدت مورد نیاز یک روش پیش همین دلیل،  

دستیابی به روشی    .( Barsoum & Stankiewicz, 2013هایی همراه هستند ) در این زمینه با کاستی 
کردن مدیریت کالن اقتصاد  بینی دقیقی از تورم ارائه دهد، به اصالح و بهینه که بتواند پیش

و   کرد  خواهد  ذکری  شایان  کمک  ایران  جمله  از  کشورها  تصمیمدر  و  کارایی  سازی 
دنیال انتخاب مدلی از میان  گذاری را ارتقا خواهد بخشید. از این رو، این مقاله بهسیاست

 بینی دقیقی از تورم در ایران را ارائه دهد.  بینی است که بتواند پیشهای مختلف پیشمدل
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 مبانی نظری و پیشینه موضوع  -2
آیند که روابط بین متغیرهای  اساس قاعده یا مدلی بوجود میمحور بر  های مدلبینیپیش

و دهه    1930محور اقتصادی در اواخر دهه  های مدلبینیکنند. پیشموردنظر را مطرح می
1940 ( پیش  .(Tinbergen,1939پدیدار شدند  از  آزمونهدف  دوران  این  در  نمودن  بینی 

تئوری بهارتباط  اقتصادی  کینزیهای  سنتز  در  دادهویژه  از  استفاده  با  سیستم  ،  های 
 های ملی بود.  حساب

هدف  بینیپیش رژیم  دارای  اقتصادهای  برای  رایج  روشی  تورم،  تورم رفتار    1گذاری 
مرکزی به    بانکگذارند، اما  های پولی بر محیط اقتصاد کالن با تأخیر اثر می سیاست است.

که  از آنجایی ا را در نظربگیرد.هها باید همه جوانب این سیاستمنظور حفظ ثبات قیمت
قراردادهای اسمی بلندمدت )مانند قراردادهای کار و وام مسکن( و چسبندگی قیمت از جمله  

گیری  تورم نیز برای تصمیم  بینیمعمول در اقتصاد مدرن هستند، بنابراین پیش  هایویژگی
( است  مهم  بسیار  خصوصی  به  (.  Ferreira & Palma, 2015بخش  توجه  اینکه  با 

  هایشود، روشتورم یکی از مطالعات بسیار مهم در اقتصاد کالن محسوب می  بینیپیش
متداول شاید  است.  شده  ارائه  خصوص  این  در  این  مختلفی  در  تجربی  مطالعات  ترین 
(، اتکینسون و  2007و همکاران )  2خصوص، بر پایه منحنی فیلیپس باشد. برای نمونه آنگ 

( در این زمینه  2008،1999)  5(، استاک و واتسون 2010)4ون و همکاران(، گر 2001)  3اوهانیان 
نموده استفاده  فیلیپس  منحنی  اما  از  است،  متفاوت  مطالعات  این  جزئیات  چند  هر  اند. 

متغیرهای   و  تورم(  تغییرات  )یا  تورم  مانند  وابسته  متغیر  یک  شامل  آنها  کلی  چارچوب 
کننده بوده است.  بینیاری و سایر متغیرهای پیشتورم، نرخ بیک  هایتوضیحی از جمله وقفه

راستا، این  بودهروش در  بازگشتی تا حدودی موفق  بر رگرسیون   & Koopاند)های مبتنی 
Korobilis, 2012ثباتی ذاتی رابطه میان  تواند با بی(. عملکرد محدود منحنی فیلیپس می

( شود  داده  توضیح  زمان  طریق  از  بیکاری  و   & Cechetti, 1995; Dupasquierتورم 
Ricketts, 1998; Lansing, 2002   .) 

 
1 inflation targeting regime 
2 Ang 
3 Atkeson and Ohanian 
4 Groen 
5 Stock and Watson 
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زمانی    هایبینی در خصوص متغیر کلیدی تورم در دورهبا درنظرگرفتن ادبیات پیش
کننده،  های مختلف )مانند تورم قیمت مصرفتورم با استفاده از پراکسی  هایمختلف، سری

های  مصرفی شخصی( به مدلشاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و شاخص ضمنی مخارج  
مقایسه می  6ایارزیابی  تأکید  مطالعات  از  زیادی  تعداد  هستند.  متکی  که  مختلفی  کنند 
، حساس است. عملکرد بینیبینی یک مدل خاص به دوره نمونه و افق پیشعملکرد پیش

مدلمرحله میای  تورم  بیهای  به  پیشتواند  متغیرهای  و  تورم  میان  آن    کنندهبینیثباتی 
( باشد  داشته  بیAtkeson & Ohanian, 2001ارتباط  این  می(.  نشان  که  ثباتی  دهد 

ساختاری هستند. در واقع بسیاری از مقاالت    هایهای تورم وابسته به وجود شکستمدل
(Fisher, Liu & Zhou., 2002; Canova, 2007 مطرح می )  کنند که پارامترها در رابطه

هستند و ممکن است در طول زمان تغییر    7ثبات کننده آن بیبینیبین تورم و متغیرهای پیش
 & Cechetti,Chu & Steindel, 2000; Stockکنند. عالوه بر این، مطالعات مختلفی )

Watson, 2003; Brave & Fisher, 2004; Stock & Watson, 2008  نشان دادند که )
زمانی به تورم مرتبط باشند    هایورهکننده تورم ممکن است در برخی دبینیمتغیرهای پیش

 یا نباشند.  
از روش اینکه  های پیشسه موضوع در هنگام استفاده  اول  تورم وجود دارد.  بینی 

تورم میبینیضرایب متغیرهای پیش بهکننده  کنند.  تغییر  که  ایگونهتوانند در طول زمان 
کند. اگر چنین باشد؛  ر میشود شیب منحنی فیلیپس در طول زمان تغیی معموالً تصور می

کنند، تغییر خواهند کرد. در  ای که این شیب را تعیین میکنندهبینیضرایب متغیرهای پیش
ساختاری و   هایای در اقتصاد کالن وجود دارد که شکستتر، ادبیات گستردهسطحی وسیع

 Stockاند)کرده انواع دیگری از تغییر پارامتر را در بسیاری از متغیرهای سری زمانی مطرح 
& Watson, 1996تواند زیاد باشد.  کننده بالقوه میبینی(. دوم اینکه تعداد متغیرهای پیش

کننده تورم را در نظر گرفتند. محققانی که با  بینی( ده متغیر پیش2010)  8گرون و همکاران 
عداد بیشتری  ( به طور معمول ت1999کنند، مانند استاک و واتسون )های عاملی کار میمدل

کننده تورم  بینیگیرند. وجود تعداد بسیاری از متغیرهای پیشاز این متغیرها را در نظرمی
کننده بالقوه وجود داشته باشد،  بینیپیش  mشود. اگر  ها میمنجر به تعداد زیادی از مدل

 
6 benchmark 
7 unstable 
8 Groen  
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کند.  انتخاب مدل ایجاد می  را برای  مدل دارد. این امر مشکالت آماری اساسی  m2محقق  
هایی از این مطالعات  ( نمونه2004( و کوپ و پوتر )2002(، کرمرز )2002مطالعات آوراموو )

مالی هستند امور  و  اقتصاد کالن   & Avramov, 2002; Cremers,2002; Koop )در 
Potter, 2004 ) . 

اینکه مدل    به پیشسوم  بالقوهمی  بینیمربوط  ای در طول زمان تغییر  تواند بطور 
های رکود و رونق متفاوت باشند.  کننده تورم ممکن است در سیکلبینیکند. متغیرهای پیش

کنند    بینیخوبی تورم را پیشدیگر، برخی از متغیرها ممکن است در دوران رکود بهعبارتیبه
براین، استاک و  بینی برخوردار نباشند. عالوهاسبی برای پیشو در دوران رونق از عملکرد من

خوبی عمل  به  هامنحنی فیلیپس در برخی از دوره  هایبینی( دریافتند که پیش2008واتسون )
دورهمی در  اما  استراتژی  هایکنند،  می  بینیپیش  هایدیگر  بهتر عمل  متغیره،  کنند.  تک 

ای نشان دادند که متغیرها به صورت کارا و مفیدی برای  عه( در مطال 2005پسران و تیمرمن )
دهد که  هایی نشان میکنند. چنین استداللبینی بازده سهام در طول زمان تغییر میپیش

در طول زمان در حال تغییر است. الزم به ذکر است، این نوع موضوعات    بینیمدل پیش
می پیچیده  را  بسیار  دشواری  اقتصادسنجی  و   & Pesaran)طلبدمیباشند 

Timmermann,2005 )  . 
این، مدل بر  متغیر در طول زمان)عالوه  پارامتر  های فضا حالت  (، روشTVPهای 

گیرند که این امر عموماً در تحقیقات تجربی اقتصاد کالن در  )مانند فیلتر کالمن( را بکار می
 شود.  استفاده می  بینیراستای تجزیه و تحلیل ساختاری و پیش

دادهچن از  بزرگی  مجموعه  پیشانچه  منظور  به  اقتصادی ها  کالن  متغیرهای  بینی 
برازشی   TVPهای  استفاده شود، مدل به بیش  لذا عملکرد    9تمایل  نمونه دارند،  در داخل 

های  ها در مدلضعیفی در خارج از نمونه خواهند داشت. برای تصحیح این کاستی  بینیپیش
TVPویا گیری پ ، از الگوی متوسط (DMAو برای الگوی گزینشی ) ( نمودن الگوی پویاDMS  )

 ( است  شده  .در   (Gupta, Hammoudeh,  Kim & Simo-Kengne, 2014استفاده 
کوروبلیس) و  کوپ  رویکرد  2012مطالعه  از   )DMA/DMS  پیش کشور    بینیبرای  در  تورم 

آینده بازارهای کربنی    هایبینی قیمتاست. از این رویکرد برای پیششدهآمریکا بکار برده
(Koop & Tole, 2012نرخ ،)ارز )  هایBuncic & Frey, 2012; De Bruyn, Gupta & 

 
9 over-fit 



 

 فاطمه فهیمي فر، جاوید بهرامي، تیمور محمدی  165
 (  4)18  1400ستان زم های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

 

van Eyden, 2013 رشد تولید ناخالص داخلی   های( و پویاییNicoletti & Passaro, 
شده(2012 استفاده  نیز   )( مزیت  Filippo, 2015است  کلی  طور  به  اما   .)
دهند ضرایب در  ها اجازه میدر مورد مدلسازی آن است که این مدل  10DMA/DMSاصلی 

بینی کننده مورد استفاده دهند که متغیرهای پیشطول زمان تغییر کنند همچنین اجازه می
 ان تغییر کنند. ها در طول زمبینی و مدلدر پیش

 شناسی تحقیق روش  -3
با روشمدل پارامتر متغیر در طول زمان معموالً  حالت مانند فیلتر کالمن    - های فضاهای 

می  زده  مدلتخمین  فضاشوند.  مدل-های  با  شامل  حالت  که  پویایی  زمانی  سری  های 
(. ابزار اصلی   Kim & Nelson, 1998متغیرهای غیرقابل مشاهده هستند، سرو کار دارد ) 

حالت استاندارد، فیلتر کالمن است. فیلتر کالمن یک فرآیند  -های فضابه منظور برآورد مدل 
های غیرقابل مشاهده یا بردار حالت در زمان  های مؤلفهبازگشتی برای محاسبه تخمین زننده

t    اطالعات موجود تمام  اساس  بر  که  مدل  tتا زمان است  دو    -های فضااست.  از  حالت 
توانند  حالت می-های فضااند. مدلگیری و معادله وضعیت تشکیل شدهمعادله معادله اندازه

 به صورت زیر بیان شوند: 

(1)                                                         tttt Zy  +=   

(2)                                                           ,1 ttt  +=+  

معادله  طوریبه اندازه  (1)که  معادله  معادله  و  می  (2)گیری   tyباشند.  معادله وضعیت 

پیش وابسته  است،   بینیمتغیر  1,1,21,1 ,..,,,1 −−−= tmttt zzzZ    بردار )یک  )m1    از
)پیش توضیحی  متغیرهای  پیشکنندهبینیمشاهدات  برای  که  است  مورد    ty  بینیها( 

می قرار  گیرند.  استفاده  1,1,21,11,0 ,...,,, −−−−= tmtttt     بردار )1(یک  m    از

ی دارای توزیع نرمال و مستقل هستند  جمالت خطا  tو    tضرایب )وضعیت( است.  

)که طوریبه )tt HN ,0~   و )است  )tt QN ,0~    که ترتیب   tQو    tHاست    به 

 
10. Dynamic Model Selection 
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اندازه معادله  کوواریانس  و  واریانس  )ماتریس  معادله  و وضعیت هستند.  رابطه  1گیری   )
متغیرهای قابل مشاهده )متغیرهای برونزا( و متغیرهای وضعیت غیرقابل مشاهده را  میان  

شود که  کند. فرض میهای متغیرهای وضعیت را بیان میپویایی (2)دهد. معادله نشان می
دهند که  اجازه می  (2)و    (1)های  کنند. مدلضعیت از گام تصادفی پیروی میمتغیرهای و 

نمیضرا اجازه  مدل  این  ولیکن  کنند.  تغییر  زمان  طول  در  متغیرهای  یب  که  دهد 
راه  کنندهبینیپیش کنند.  تغییر  زمان  رویکرد  در طول  از  استفاده  مسئله،  این    DMAحل 

کننده  بینیهای مختلفی از متغیرهای پیشمدل که شامل زیرمجموعه  Kای از  است. مجموعه

tz  را در نظر بگیرید. است 

(3)                                                   ( ) ( ) ( )k

t

k

t

k

tt Zy  +=   

(4)                                                     
( ) ( ) ( ) ,1

k

t

k

t

k

t  +=+  
آن  در  )که  ) ( )( )k

t

k

t HN ,0~    و( ) ( )( )k

t

k

t QN ,0~    .است KLt ,...,2,1  

kLtهای ممکن در هر نقطه از زمان است.  دهنده تمام مدلنشان به معنی آن است    =
گیری  های استفاده شده در روش مدل میانگین، وزنDMAانتخاب شده است. در    kکه مدل 

تواند  شده در طول زمان می، مدل انتخابDMSتوانند تغییر کنند و در  در طول زمان می
Ttتغییر کند. در هر زمان   ,...,2,1=   ،DMA     وDMS    با محاسبه( )1Pr −= t

t YkL 

Kkبرای که طوریبه  =1,..., 11

1 ,..., −

− = t

t yyY  می اجرا  قابل  )محاسبه  است،  باشند 

استفاده شود(.    t-1ستفاده از اطالعات زمان  با ا  tyبینیباید برای پیش  kاحتمال اینکه مدل  
به چارچوب  این  )صورت  احتماالت  )1

,1
Pr −

−
== t

tktt
YkL   مینشان ایده  داده  شود. 

با   احتمال  DMSمرتبط  باالترین  با  مدلی  انتخاب   ،( )
ktt ,1−

  ،است زمانی  دوره  هر  در 

Kkforاحتماالت   DMAکه  درحالی
ktt

,...,1
,1

=
−

  وزن عنوان  به  برای  را  مدل  های 
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 ;Cogley & Sargent, 2005)  11کند استفاده می  بینیمدل پیش  Kمحاسبه میانگینی از  
Cogley, Morozov & Sargent, 2005; Primiceri, 2005 .) 

هایی است  بینی دارای مزیتهای پیشنسبت به سایر مدل DMSو   DMAهای مدل
دهند ضرایب در طول زمان تغییر کنند همچنین اجازه  ها اجازه میاینکه این مدل  از جمله

ها در طول زمان  بینی و مدلبینی کننده مورد استفاده در پیشدهند که متغیرهای پیشمی
محدودیت از  یکی  کنند.  مدلتغییر  که  است  آن  رویکرد  این  پارامترهای  ها میهای  توانند 

باش  داشته  زیادی  و پیشبسیار  برآورد  را صرف می ند که  بسیاری  آنها زمان  در  بینی  کند. 
مدل در هر نقطه   m2به تعداد  DMA/DMSکننده بالقوه،  بینیمتغیر پیش  mحقیقت، با  

بینی متفاوت در هر نقطه از زمان بکارگرفته شوند،  های پیششود. اگر مدلاز زمان برآورد می 
خواهد    m2برابر با    بینی برآورد شود در زمان  رکیبی که باید برای پیشهای تتعداد مدل

هایی مبتنی  ( تقریب2007،  2010)  12شد. به منظور مقابله با این مشکل، رافتری و همکاران 
و   ها شامل دو پارامتر حالت با فیلتر کالمن پیشنهاد دادند. این تقریب-های فضابر روش
  باشند. پارامترهایمطرح می  13شده هستند که به عنوان عوامل فراموش و اعدادی

در معادله وضعیت برای پارامترها    شده تر اما نزدیک به یک هستند. عامل فراموشکوچک
ها استفاده شده است. فیلتر کالمن  در معادله وضعیت برای مدلشده و عامل فراموش

 باشد.  میروزرسانی  و مرحله به 14بینی شامل دو مرحله پیش
( عدم نیاز به استفاده از زنجیره مارکف  2007یک جنبه از الگوریتم رافتری و همکاران )

در هر مدل انفرادی است. آنها این کار را برای دستیابی به تخمین    (MCMC)مونت کارلو  
از   15جایگزینی 

tH   و فرض( ) 1

11 −

− −= ttQ 10که  طوریدهند، بهانجام می     وt 
kttتوان  طور کلی، میماتریس کوواریانس خطای تخمین در فیلتر کالمن است. به ,1−

  را در
 یک روش تکرارشونده بدست آورد. بنابراین: 

 
(  2012در یک برنامه صنعتی تمرکز کردند، در حالی که کوپ و کوروبیلیس)  DMA( بر  2010رافتری، کارنی و اتلر). 11

   اند.تورم استفاده نموده  بینیرا برای پیش  DMSو   DMAهای هر دوی روش 
12.Raftery 
13 forgetting factors 
14 .prediction step 
15 plug-in 
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)که  طوریبه )2
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10که  طوریبه    یکی دیگر از عوامل فراموش شده است که تفسیر آن مشابه

 ها مطرح است. است، اما در آن بجای تکامل پارامترها، تکامل مدل 
توان انتظار داشت که پارامترها  ها در فرکانس نسبتاً باالیی هستند، میکه دادهزمانی 

کرراً تغییر یابند. این امر به معنی آن است که  کننده، بطور نسبی مبینیو متغیرهای پیش
ممکن است مقادیر    باشند.  ای نداشتههای بهینهبینیپیش 116نزدیک به  ,

وجود   و  با توجه به اینکه هیچ آگاهی در ادبیات در خصوص بهترین مقادیر 
راف )ندارد،  همکاران  و  مقادیر  2010تری  داده  0.99(،  پیشنهاد  عالوهرا  و  اند.  کوپ  براین، 

هایی را به منظور یافتن بهترین مقادیر  بررسی  1و    0.93( بین مقادیر  2012،  2011کوروبیلیس )
 Naserاند )در نظرگرفته  0.99بینی تورم آمریکا  و بهترین مقدار را برای پیش انجام دادند

Alaali, 2015&  ).   ( مقادیر 2015)  17گراسی و سانتوسی دی ماگیستریس   و    را بر
کند  دار می را تورش  DMAاند، اما این مقادیر نتایج  بینی انتخاب نمودهمبنای عملکرد پیش

نمونه از  خارج  فرآیند  بنابراین  پیشو  می ای  نامعتبر   ,Koop & Korobilis)شود  بینی 
ای از مقادیر  بنابراین با استفاده از مجموعه.  ( 2011 های اولیه  در یک نمونه از آموزش  ,
شوند که برخی از آنها  گیرد و سپس مقادیر ترکیبی بهینه انتخاب میصورت می  بینیپیش

 
==99.0( مقدار پیش فرض  2009.به عنوان مثال، در مقاله کوپ و کوروبیلیس )16 های کالن  برای داده

 فصلی پیشنهاد شده است. 
17. Grassi & Santucci de Magistris  
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به حداقل می را  آماری  معیار  ) عملکرد   & Bork & Møller, 2014; Belmonteرساند 
Koop,2014; Aye, Gupta, Hammoudeh & Kim,2015   .) 

 و ساختار مدل   ها داده  -4
شود. در این مقاله  ها و ساختار مدل مورد مطالعه پرداخته میدر این قسمت به بررسی داده

دوره    108از   در  فصلی  شده  1369-1396زمانی  متغیر  بهاستفاده  جمعاست.  آوری  منظور 
المللی پول، وزارت  های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، صندوق بینا از بانک دادههداده

و   بانک جهانی  ایران،  آمار  بهادار، مرکز  اوراق  و  بورس  و تجارت، سازمان  صنعت، معدن 
المللی کار استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت  سازمان بین

کننده( بوده که در نه بینیمتغیر مستقل )پیش  107یر وابسته و  کننده به عنوان متغمصرف
( بلوک قیمتی، شامل مقادیر  1که،  طوریاند. بهبلوک به منظور استخراج عوامل گنجانده شده

  13باشد )شامل  ی ضمنی و دستمزد میهامختلفی از شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص
داخلی از سمت تقاضا و برخی دیگر از  ناخالص ( بلوک تقاضا، شامل اجزای تولید2متغیر(. 
( بلوک دولت، شامل  3متغیر(.    7باشد)شامل  ی مربوط به موجودی سرمایه میهاشاخص

هزینه و  درآمدها  میهاانواع  دولتی  شامل  4متغیر(.    13باشد)شامل  ی  خارجی،  بلوک   )
ورهای چین و آلمان)به صادرات، واردات، انواع نرخ ارز و همین طور نرخ تورم و نرخ ارز کش

( در بلوک ستاده، از انواع  5متغیر(.    17باشد)شامل  عنوان بزرگترین شرکای تجاری ایران( می
( بلوک پولی، شامل  6متغیر(.    14)شامل   مختلفی از متغیرهای تولیدی استفاده شده است

( در بلوک مالی، از متغیرهای بازار  7متغیر(.    21باشد )شامل  اجزای نقدینگی و پایه پولی می
( بلوک انرژی، که شامل  8متغیر(.    6سرمایه شامل بورس و بیمه استفاده شده است )شامل  

( بلوک  9متغیر( و    7شامل  باشد )متغیرهای مختلف مرتبط با نفت خام و برق و انرژی می
بهرهنیروی و  اشتغال  و  بیکاری  مختلف  متغیرهای  شامل  که  میکار،    9باشد)شامل  وری 

 متغیر(.  
زدایی  فصلی  STLیا   TRAMOیا  X-13تمام متغیرهای این مقاله ابتدا با استفاده از 

مانا باشند،    باید   DMA/DMSکننده در رویکرد  بینی اند.با توجه به اینکه متغیرهای پیششده
آزمون از  استفاده  با  متغیرها  ایستایی  بررسی  فصلی  به  تناوب  بدون  واحد  ریشه  های 

)ی دیکی فولر ها)آزمون )ADF  اس اس..پی.و کی( )KPSS  با تناوب ( و آزمون ریشه واحد 
نیم و  )آزمون  فصلی  پرداختهHEGYساالنه  آزمون(  نتایج  مقاله(  ها شد.  )پیوست  مذکور  ی 



 

 

کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری  بیني نرخ تورم مصرف پیش مقایسه  

 170 کننده بینيمتغیر پیش

 

 

ساالنه بوده  که تمامی متغیرها فاقد هر گونه ریشه واحد با تناوب فصلی و نیماست  بیانگر آن
می غیرفصلی  واحد  ریشه  دارای  بهولیکن  اگر ایگونهباشند.  tizکه،  غیرتبدیلی  سری  , های 

تبدیل)سطح(،    -1باشند:    18اصلی  titiبدون  zx ,, تفاضل  -2؛  = مرتبه  یک  گیریبا 

1,,, −−= tititi zzx  2گیری با دو مرتبه تفاضل  -3؛,,, −−= tititi zzx  لگاریتم   -4؛
titi zx ,, log=  ؛

تفاضل  -5 مرتبه  یک  با  گیری  لگاریتم 
1,,, lnln −−= tititi zzx  مرتبه    -6؛ دو  با  لگاریتم 

گیری  تفاضل
2,,, lnln −−= tititi zzx.   در نهایت تمام متغیرها با تفاضل از میانگین و تقسیم بر

اند. فهرست کامل متغیرها به همراه درجه ایستایی آنها  انحراف معیار، استاندارسازی شده
 است. شدهدر پیوست مقاله ارائه
استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر  ی اساسی برای  هااز تحلیل مؤلفه

اند.  تعیین شده  BICهای هر مدل با استفاده از  بر این، وقفهبلوک استفاده شده است. عالوه
بینی با سه افق در نظرگرفته شده است: افق  ( پیش2012همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس )

)مدت یعنی یک فصل جلوتر کوتاه )1=hمدت یعنی چهار فصل جلوتر ، افق میان( )4=h 
)و افق بلندمدت یعنی هشت فصل جلوتر  )8=h.  

 DMA/DMSبینی رویکردهای  ارزیابی عملکرد پیش  -5
ابتدا یک مدل بلوکی عاملی پویا به صورت معادله    DMA/DMSهای  به منظور برآورد مدل

 شود: در نظرگرفته می (7)

(7)                              
( ) ( )( ) ( )

=

++=
B

b

t

b

t

b

tt fLyLy
1

,

  
شود: ضرایب به صورت زیر فرض میمعادله باال با اضافه نمودن تغییر زمانی در    
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(9)                                                           ttt  +=+1  
)که  طوریبه ) Bbforf b

t امین بلوک    bشده از  دهنده عامل استخراجنشان  =1,...,

)برداری شامل تمام ضرایب در    tکننده و  بینیمتغیرهای پیش )Lt    و( )b

t  .بنابراین   است
مدل وقفه  هاتمام  شامل  معادله  طبق  همچنین  بر  بلوک  هر  عوامل  وابسته،  متغیر  های 

عوامل هستند. همانوقفه این  مؤلفهکه مطرح شد، عاملورطهای  از طریق روش  های  ها 
شوند. اولین عامل برای هر بلوک استخراج و این عامل و وقفه اول آن  استخراج می  19اساسی 

( )1=fp  شود و همچنین یک  کننده بالقوه در نظر گرفته میبینیبه عنوان متغیرهای پیش
)وقفه   )1=yp  شود. این استراتژی منجر بهتغیر وابسته و عرض از مبدأ منظور میاز مm 

mkکننده بالقوه و بینییشپ ها  شود. با در نظر گرفتن فروض ذیل، تعداد مدلمدل می  =2
(  2وابسته هستند و  های متغیر  حاوی عرض از مبدا و وقفه ها( تمام مدل1یابند:  کاهش می

صورت  باشند، درغیر این   ی موردنظر بایستی هم عامل و هم وقفه آن حضور داشتههادر مدل
یابد. با این فرضیات  کاهش می هاشود. با این فرضیات تعداد مدلمدل مورد نظر حذف می

 دارد.  مدل ممکن( در هر لحظه از زمان وجود    512مدل )  92و در نظرگرفتن نه بلوک عاملی،  
با استفاده از    DMA/DMSهای  همانند مطالعات صورت گرفته در این زمینه، مدل

برای متفاوت  فراموش شده  در  و عوامل  تغییر  به  نتایج  بررسی حساسیت  به منظور 
 عوامل فراموش شده به شرح زیر در نظرگرفته شد: 

• DMA1/DMS1:TVP_AR(1)_XDMA/DMS ( )99.0==    
• DMA2/DMS2:TVP_AR(1)_X DMA/DMS ( )95.0==   
• DMA3/DMS3: TVP_AR(1)_X DMA/DMS ( )9.0==   

حاوی یک    DMAمدل    ،TVP_AR(1)_X  DMAکه به عنوان مثال در آن منظور از  مدل
باشد و عالوه بر این ضرایب  می  (X–)به همراه نه بلوک عاملی    (AR(1))وقفه متغیر وابسته  

کرد) خواهند  تغییر  زمان  طول  در  چه  TVPمدل  هر   .)  نزدیک یک  ثبات  به  باشد،  تر 
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تر  نزدیک  به یک  بیشتری در ضرایب یک مدل معین در طول زمان وجود دارد. هر چه
ثبات بیشتری در ترکیب یک مدل معین در طول زمان وجود دارد. پیش با  بینیباشد،  ها 

 باشد: بصورت زیر می DMSو    DMAاستفاده از  
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ای بر ضرایب زمان متغیر  بدون هیچ وزن فراموش شده  DMAعالوه بر این، رویکرد  
( )1= :در نظرگرفته شده است 

)199.0(_)1(_:5

)195.0(_)1(_:4

==

==





DMAXARTVPDMA

DMAXARTVPDMA
 

های باال با یک  (، روش2015( و فیلیپو )2012همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس )
)با  DMAکه حالت خاصی از    BMAروش  )1==  .است، مقایسه شد  BMA   مدلی

فراموش وزن  هیچ  که  مدل  شدهاست  به  منتسب  احتماالت  بر  )ای  )1=    وزن هیچ  و 
متغیر  شدهفراموش زمان  ضرایب  بر  )ای  )1=    خطاهای تمام  دیگر،  عبارت  به  ندارد. 

اند.  روزرسانی ضرایب تخمینی و احتماالت پسین، بطور مساوی وزن داده شدهگذشته در به
 بنابراین: 

1: == BMA  

های  کننده با مدلبینی تورم شاخص قیمت مصرفشده در باال، پیشعالوه بر رویکردهای ارائه
 AR(1)، خودرگرسیو  TVP، پارامتر متغیر در طول زمان  (BVAR)خودرگرسیون برداری بیزین

OLS   وAR(1)_X OLS اند: مقایسه شده 

با استفاده از شش متغیر نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت سنگین،    -1
بینی  ( به منظور پیشBVARخودرگرسیون برداری بیزی ) شاخص کل بورس، نقدینگی مدل
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م تورم  مدل  صرفنرخ  از  منظور  همین  به  شد.  برآورد  پیشین  BVAR کننده  تابع  ، با 
Minnesota    و کوپ  مطالعه  همانند  پیشین  توابع  انتخاب  است.  شده  استفاده 
 است. ( بوده2018)20بالیسالر و همکاران ( و 2010)کوروبیلیس

شده استفاده  با عامل فراموش  TVP-AR(1)های پارامتر متغیر در طول زمان  سپس از مدل  -2
مصرف قیمت  شاخص  از  آن  در  که  درنظر  شد  مستقل  متغیر  عنوان  به  وقفه  با  کننده 

فراموشگرفته عامل  دو  از  مطالعه  این  در  است.  بهره    =95.0و    =99.0شده  شده 
، ضرایب حرکت نسبتاً آرامی  =99.0شده که با عامل فراموشطوریشده است. بهتهگرف

(؛  2011،  2012شده همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس )دارند که انتخاب این عامل فراموش
باشد و عامل  ( می2018( و ناصر و عالئی )2015)  21(؛ باونسیکا و مورتوب 2015فریرا و پالما )

این  =95.0شده  فراموش انتخاب  که  هستند  سریعی  حرکت  دارای  ضرایب  آن  در  که 
 ( بوده است.  2011،2012شده همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس)عامل فراموش

دو مدل-3 از  نهایت  به  OLSبه روش     AR(1)در  است.  در مدل  طوریاستفاده شده  که 
AR(1)-X  (از تمام نه بلوک عاملی-Xو وقفه متغیر وابسته )(AR(1))  شده و در مدل  تشکیل

AR(1) ( استفاده 2011،2012تنها از وقفه متغیر وابسته همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس )
 شده است. 

 بینی بررسی عملکرد پیش  -2-5
(، قدرمطلق  MSFE)  بینیبینی از مربع میانگین خطای پیشبه منظور ارزیابی عملکرد پیش

پیش قدرمطلق خطای پیشMAFE)بینیمیانگین خطای  درصد  میانگین  ،  (MAPE)بینی(، 
پیش خطای  پیشBiasبینی)تورش  خطای  واریانس  و   )( لگاریتم  FEVبینی  مجموع  و   )

 است.  شدهاستفاده Log(PL)بینیاحتماالت پیش
 تا   1جدول 

آماره  3جدول  پیشبیانگر  افقهای خطای  برای  پیشبینی  بینی یک فصل، چهار  های 
ها  بینی( بهترین پیش1جدول)  MAPEو    MAFEباشد. از نظر  فصل و هشت فصل جلوتر می

 
20 Balcilar  
21 Buncica & Morettob 
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)مدتدر افق کوتاه  TVP1و   DMS3های زمانی مختلف به ترتیب عبارتند از در افق )1=h

 ،DMA3   وDMA4 مدت در افق میان( )4=h   وMS3D   در افق بلندمدت( )8=h. 
 بینی مختلفهای پیشدر افق   MAFE  ،MAPEبینی معیارهای عملکرد پیش .  1جدول 

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Table 1.  Forecast performance MAFE, MAPE  for h-step-ahead 
Source: Research calculations  
 

  بینی افق پیش
 مدل معیار  1 4 8
3926/0 3915/0 3841/0 MAFE 

( )99.0== DMA-AR-DMA1:TVP 
093/2 086/2 737/1 MAPE 
3561/0 3591/0 3604 /0 MAFE 

( )95.0== DMA-AR-DMA2:TVP 
982/1 13/2 782/1 MAPE 
329/0 326/0 324/0 MAFE 

( )9.0== DMA-AR-DMA3:TVP 
981/1 175/2 642/1 MAPE 
4448/0 4166/0 394 /0 MAFE 

( )99.0== DMS-AR-DMS1:TVP 
5188/2 4178/2 8622/1 MAPE 
3698/0 3617/0 3478/0 MAFE 

( )95.0== DMS-AR-DMS2:TVP 
4055/2 6325/2 6393/1 MAPE 
3000 /0 3510/0 2981/0 MAFE 

( )9.0== DMS-AR-DMS3:TVP 
9739/1 5120/2 6405/1 MAPE 
4034/0 3946/0 3836/0 MAFE 

( )1,99.0 == DMA-AR-DMA4:TVP 
5080/2 9762/1 6337/1 MAPE 
3651/0 3528/0 3412/0 MAFE 

( )1,95.0 == DMA-AR-DMA5:TVP 
9931/1 1033/2 4768/1 MAPE 
4187/0 4183/0 3994/0 MAFE 

( )1== BMA-AR-TVP 
5899/2 4406/2 9619/1 MAPE 
4996/0 4860/0 4821/0 MAFE 

( )99.0=AR-TVP1:TVP 
2501/2 1418/6 4250/1 MAPE 
4167/0 4599 /0 4677/0 MAFE 

( )95.0=AR-TVP2:TVP 
6419/1 2186/5 6438/1 MAPE 
1796/1 0552/1 138/1 MAFE 

MinnesotaBVAR − 2128/4 5677/2 9499/6 MAPE 
5518/0 5421/0 5382/0 MAFE 

)()1( OLSXAR − 
7027/2 2674/3 1396/2 MAPE 
6398/0 6308/0 6256/0 MAFE 

))(1( OLSAR 
5001/2 8542/3 555/2 MAPE 
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بدستمی  FEVو    MSFE  ،Biasدهنده  ارائه  2جدول نتایج  به  توجه  با  افق  باشد.  در  آمده 
کوتاهپیش )مدت بینی  )1=h    مدلDMS3افق پیش در  میان،  )مدت بینی  )4=h   مدل

DMS2  بینی بلندمدت  و در افق پیش( )8=h  از منظرMSFE    وFEV    مدلDMS3    و بر
 اند. بهینه بوده DMS2بینی  مدل پیش  Biasاساس  

 

 بینی مختلف های پیش در افق  FEVو   MSFE ،Biasبینی معیارهای عملکرد پیش    . 2جدول
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Table 2.  Forecast performance MSFE, Bias, FEV  for h-step-ahead 
Source: Research calculations  

 

  بینی افق پیش 
 مدل  معیار 1 4 8
3161/0 2837/0 2675/0 MSFE 

( )99.0:1 ==−− DMAARTVPDMA 0086/0 0201/0 0666/0 Bias 
3160/0 2833/0 2630/0 FEV 
2654/0 2620/0 2674/0 MSFE 

( )95.0:2 ==−− DMAARTVPDMA 0152/0- 0095/0- 019/0 - Bias 
2652/0 2619/0 2671/0 FEV 
2446/0 2307/0 2262/0 MSFE 

( )9.0:3 ==−− DMAARTVPDMA 0089/0- 0106/0- 0187/0 - Bias 
2445/0 2306/0 2258/0 FEV 
4357/0 2877 /0 2749/0 MSFE 

( )99.0:1 ==−− DMSARTVPDMS 0039/0 - 0231/0 0858/0 Bias 
4357/0 2871/0 2675/0 FEV 
2215/0 2056/0 2024/0 MSFE 

( )95.0:2 ==−− DMSARTVPDMS 0054/0- 0055/0- 0117/0- Bias 
2214/0 2056/0 2023/0 FEV 
1850/0 2706/0 1398/0 MSFE 

( )9.0:3 ==−− DMSARTVPDMS 0352/0- 0614/0- 0067/0 - Bias 
1838/0 2668/0 1398/0 FEV 
2935/0 2834/0 2683/0 MSFE 

( )1,99.0:4 ==−− DMAARTVPDMA 0311/0 0240/0 0535/0 Bias 
2925/0 2829/0 2654/0 FEV 
2276/0 212/0 2017/0 MSFE 
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0365/0 0209/0 021/0 Bias 
( )1,95.0:5 ==−− DMAARTVPDMA 

2263/0 2098/0 2012/0 FEV 
3194/0 3232/0 2935/0 MSFE 

( )1==−− BMAARTVP 0198/0 0278/0 0812/0 Bias 
3190/0 3124/0 2869/0 FEV 
6055/0 5791/0 6137/0 MSFE 

( )99.0:1 =− ARTVPTVP 2904/0- 1832/0- 2029/0- Bias 
5211/0 5456/0 5726/0 FEV 
5496/0 5692/0 6069/0 MSFE 

( )95.0:2 =− ARTVPTVP 1435/0 - 128/0- 144/0 - Bias 
5290/0 5529/0 5862/0 FEV 
4021/2 8398/1 1053/2 MSFE 

MinnesotaBVAR− 8163/0 4434/0 79/0 Bias 
7358/1 6432/1 4812/1 FEV 
6244/0 6060/0 5956/0 MSFE 

)()1( OLSXAR − 0605/0- 0542/0- 0607/0 - Bias 
6207/0 6031/0 5919/0 FEV 
6488/0 633/0 6230/0 MSFE 

))(1( OLSAR 3140/0 - 3102/0- 3161/0 - Bias 
5503/0 5367/0 5231/0 FEV 

مدل مقایسه  میهمان  TVP_ARهای  در خصوص  مشاهده  که  مدل  طور  بر    TVP1شود 
بینی  بوده و در افق پیشبینی دارای عملکرد بهتریهای پیشدر تمامی افق  FEVاساس معیار

معیار  کوتاه بر  بنا  بهتری  TVP1مدل    MAPEمدت  عملکرد  سایر  دارای  در  لیکن  و  بوده 
دارای عملکرد   TVP2بینی مورد بررسی، مدل  های پیشبینی و تمامی افقمعیارهای پیش

مدل   به  نسبت  ب  TVP1بهتری  است.  در بوده  بیشتری  زمانی  تغییرات  که  زمانی  نابراین 
)  پارامترها وجود دارد )95.0=بینی بهتر از حالت  ، عملکرد پیش( )99.0=باشد.  می

باشد؛  می  BMAهمیشه دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل    DMSو    DMAعالوه بر این،  
ها دارای عملکرد بهتری در ت در پارامترها و مدلکه هر دوی تغییرا  دهداین امر نشان می

 بینی هستند. پیش
ترین عملکرد نسبت به سایر  بینی دارای ضعیفی پیشهاتقریباً در تمامی افق  BVARمدل  
 AR(1)و  AR(1)-X OLSی هااست. در خصوص مقایسه مدلی مورد استفاده بودههامدل
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OLS  بینی، مدل  ی پیشهاآن که در اکثر معیارها و افقAR(1)-X OLS    دارای عملکرد بهتری
در تمامی    DMSو  DMA  شودطور که مشاهده میهمان .استبوده  AR(1) OLSنسبت به  

ها هستند. بنابراین  بینی نسبت به سایر مدلبینی دارای بهترین عملکرد پیشهای پیشافق
نمودن الگوی پویا با استفاده از برآورد دقیق مبتنی  گیری یا گزینشیرسد متوسطبه نظر می
نتایج   دیگر، ای است. از سوییستراتژی بهینهبا عوامل بلوکی، ا   TVPهای  مدل  22بر احتمال  
بینی قوی  های پیشنسبت به احتمال  BIASو    MSFE  ،MAFE  ،MAPE  ،FEVحاصل از  

های  بینیکه این معیارها، تنها از پیشهایی دارند. دلیل این امر آن استنیستند و تفاوت
کننده  بینیکل توزیع پیشبینی از  های پیشکه احتمالکنند، در حالیاستفاده می  23اینقطه 

با استفاده از معیار    DMSو    DMAهای مبتنی بر  کنند. بنابراین با بررسی مدلاستفاده می
LOG(PL)  حاصل نتیجه  افقاین  تمامی  در  که  پیششد  مدل  های  بینی 

( )9.0==−− DMSARTVP ای است. مدل بهینه 
 

 بینی مختلف های پیش در افق  LOG(PL)بینی معیار عملکرد پیش   .3جدول 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Table 3.  Forecast performance LOG(PL) for h-step-ahead 
Source: Research calculations 

 بینی افق پیش 
 مدل 

8 4 1 
95/61 - 81/65- 35/66- ( )99.0==−− DMAARTVP 
37/56- 41/61 - 87/61- ( )95.0==−− DMAARTVP 
91/56 - 47/59 - 55/60- ( )9.0==−− DMAARTVP 
4/61 - 3/65- 67/65 - ( )99.0==−− DMSARTVP 
49/47 - 77/48- 58/49 - ( )95.0==−− DMSARTVP 
11/34 - 55/39 - 4/35 - ( )9.0==−− DMSARTVP 
73/65- 65/66- 1/67- ( )1,99.0 ==−− DMAARTVP 
60/62- 55/60- 72/60 - ( )1,95.0 ==−− DMAARTVP 
16/67- 95/68- 13/70- ( )1==−− BMAARTVP 

 

 
22 likelihood-based estimation 
23 point forecasts 
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بهبرعالوه پیشاین،  صحت  مقایسه  دیبولدمنظور  آزمون  از  (  1995)  24ماریانو -بینی 
پیشاستفاده قدرت  آزمون،  این  برابری قدرت پیششد.  را تحت فرض  مدل  بینی  دو  بینی 

 است.   شدهکند. نتایج این آزمون در جدول زیر ارائهبررسی می
 

 ماریانو- نتایج آزمون دیبولد .4جدول 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Table 4.  results of Diebold-Mariano Test 
Source: Research calculations 

 نتیجه  آماره  MSEمعیار   فرض 
( )99.0== DMA  در

)مقابل   )95.0== DMA 
( )95.0== DMA 

 بینی بهتری استدارای پیش 
3109/0 

(7559/0 ) 

عدم رد برابر بودن  
قدرت پیش بینی دو  

 مدل 
( )99.0== DMA  در

)مقابل   )9.0== DMA 
( )9.0== DMA 

 بینی بهتری استدارای پیش 
64/1 

(1010/0) 

عدم رد برابر بودن  
قدرت پیش بینی دو  

 مدل 
( )95.0== DMA در 

)مقابل   )9.0== DMA 
( )9.0== DMA 

 بهتری استبینی دارای پیش 
367/4 

(000/0 ) 
رد برابر بودن قدرت  

 بینی دو مدل پیش
( )99.0== DMS  در مقابل

( )95.0== DMS 
( )95.0== DMS 

 بینی بهتری استدارای پیش 
374/3 

(000/0 ) 
رد برابر بودن قدرت  

 بینی دو مدل پیش
( )99.0== DMS  در مقابل

( )9.0== DMS 
( )9.0== DMS 

 بینی بهتری استدارای پیش 
82/7 
(000/0 ) 

رد برابر بودن قدرت  
 بینی دو مدل پیش

( )95.0== DMS در 
)مقابل   )9.0== DMS 

( )9.0== DMS 
 بینی بهتری استدارای پیش 

245/4 
(000/0 ) 

قدرت  رد برابر بودن 
 بینی دو مدل پیش

( )9.0== DMA در 
)مقابل   )9.0== DMS 

( )9.0== DMS 
 بینی بهتری استدارای پیش 

077/1 
(281/0 ) 

عدم رد برابر بودن  
قدرت پیش بینی دو  

 مدل 
( )9.0== DMS در 

)مقابل   )1,99.0 == DMA 
( )9.0== DMS 

 بینی بهتری استدارای پیش 
925/2- 

(003/0) 
رد برابر بودن قدرت  

 بینی دو مدل پیش
( )9.0== DMS در 

)مقابل   )1,95.0 == DMA 
( )9.0== DMS 

 بینی بهتری استدارای پیش 
131/1 - 

(257/0 ) 

عدم رد برابر بودن  
قدرت پیش بینی دو  

 مدل 

 
24 Diebold-Mariano 
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( )1,99.0 == DMA  در مقابل
( )1,95.0 == DMA 

( )1,95.0 == DMA  
 بینی بهتری استدارای پیش 

191/3 
(001/0) 

رد برابر بودن قدرت  
 بینی دو مدل پیش

( )9.0== DMS در 
)مقابل  )1== BMA 

( )9.0== DMS 
 بینی بهتری استدارای پیش 

476/3- 
(000/0 ) 

رد برابر بودن قدرت  
 بینی دو مدل پیش

( )9.0== DMS در 
)مقابل  )99.0=− ARTVP 

( )9.0== DMS 
 بینی بهتری استدارای پیش 

74/6- 
(000/0 ) 

رد برابر بودن قدرت  
 بینی دو مدل پیش

( )9.0== DMS در 
)مقابل  )95.0=− ARTVP 

( )9.0== DMS 
 بینی بهتری استدارای پیش 

939/6 - 
(000/0 ) 

رد برابر بودن قدرت  
 بینی دو مدل پیش

( )9.0== DMS در مقابل 
BVAR 

( )9.0== DMS 
 بینی بهتری استدارای پیش 

175/3- 
(001/0) 

رد برابر بودن قدرت  
 بینی دو مدل پیش

( )9.0== DMS  در مقابل 
)()1( OLSXAR − 

( )9.0== DMS 
 بینی بهتری استدارای پیش 

178/3- 
(001/0) 

رد برابر بودن قدرت  
 بینی دو مدل پیش

( )9.0== DMS  در مقابل 
))(1( OLSAR 

( )9.0== DMS 
 بهتری استبینی دارای پیش 

756/4- 
(000/0 ) 

رد برابر بودن قدرت  
 بینی دو مدل پیش

)()1( OLSXAR  در مقابل  −
))(1( OLSAR 

)()1( OLSXAR −  
 بینی بهتری استدارای پیش 

294/3 - 
(001/0) 

رد برابر بودن قدرت  
 بینی دو مدل پیش

 
بدست نتایج  به  توجه  دیبولدبا  آزمون  از  مدل- آمده  میان  در  مدل  DMAهای  ماریانو 

( )9.0== DMA  پیش مدلدارای  میان  در  و  است  بهتری  مدل  DMSهای  بینی 
( )9.0== DMS  بینی بهتری است. با مقایسه مدل  دارای پیش( )9.0== DMA    و

)مدل  )9.0== DMS،    مدل( )9.0== DMS  بینی بهتری برخوردار است.  از پیش
)های مقایسه مدل )1,95.0 == DMA    و( )1,99.0 == DMAکه مدل   استاز آنحاکی

( )1,95.0 == DMAپیش مدلدارای  با  آن  مقایسه  و  است  بهتری  بینی 
( )9.0== DMS  بهترشانن مدل  دهنده  عملکرد  )بودن  )9.0== DMSباشد.  می
مدل مدل  نشان  TVPهای  مقایسه  که  )داد  )99.0=− ARTVP بهتری عملکرد  از 

)بوده و در مقایسه این مدل با  برخوردار )9.0== DMS    مدلDMS  بینی دارای پیش
مدل    مقایسه  نهایت  در  است.  بوده  )بهتری  )9.0== DMSمدل هایبا 

)()1( OLSXAR )1)((و    − OLSAR  نشان مدل  نیز  که  بهتری    DMSداد  عملکرد  از 
دیبولد آزمون  بنابراین  است.  بوده  مدل  -برخوردار  بهتر   عملکرد   بر  نیز  ماریانو 

( )9.0== DMS   .تاکید نموده است 
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، اجازه تغییر  DMSو    DMAبینی، تنها  ی پیشهاشد از میان مدلطور که مطرحهمان
با توجه به تعداد بسیار زیاد مدلبینی را در طول زمان میهای پیشمدل   512)  هادهنُد. 

ک عاملی را به طور  بلو   9توان  توان نتایج را برای هر مدل ارائه نمود. اگرچه میمدل( نمی
جویی در اکثر مواقع تعداد کمتری بلوک به  بالقوه انتخاب نمود، ولیکن به علت اصل صرفه

ی  هابه عنوان تعداد بلوک  KSizeشوند. اگر  استفاده می  DMA/DMSعنوان وزن در مدل  
ظار  ی عاملی متوسط یا مورد انتهاتوان تعداد بلوکشود، میدر نظر گرفته Kعاملی در مدل 

در  استفاده زمان   DMA/DMSشده  صورت    tدر  به  kرا 

K

k
kttt SizeSizeE 

=
−

=
1

,1
)(  

بلوکارائه  1نموداردرنظرگرفت.   تعداد  متوسط  پیشدهنده  هر  در  عاملی  هر  های  در  بینی 
بینی در طول  ، مدل پیششودطور که در نمودار مشاهده میباشد. همانلحظه از زمان می
می تغییر  صرفهزمان  اصل  این،  بر  عالوه  و  نیز  کند  مدلجویی  این  و  رعایت  هادر  شده 

 های ابتدای دوره بیشتر مشهود است. جویی در دادههمچنین، اصل صرفه
 

 

 بینی کننده در هر تمرین پیش بینیی عاملی پیشهامتوسط تعداد بلوک  .1نمودار 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Figure 1. Expected number of predictors in each forecasting exercise 
Source: Research calculations 

 
 ، مدلی که دارای حداکثر احتمال است انتخاب  DMSشد در روش طور که مطرحهمان
ممکن، یک مدل به  مدل  512که در این مطالعه در هر دوره زمانی از بین طوریشود، بهمی

 شود. بر این اساس،  بینی متغیر مدنظر انتخاب می عنوان مدل بهینه برای پیش
بینی نرخ تورم به  هایی است که دربردارنده بیشترین سهم برای پیشبیانگر معادله  5جدول 

باشند.  دهنده آنها میهای تشکیلطور بلوکهمراه دوره زمانی بکارگیری این معادالت و همین
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نتایج بدست اساس  پبر  افق  در  یک فصل جلوتر، معادلهیشآمده  دربردارنده  بینی  ای که 
های زمانی مندرج در جدول زیر،  درصد در دوره  3/13های پولی و ستاده است با سهم  بلوک

ای که  بینی نرخ تورم داشته است. بعد از آن معادلهبیشترین میزان بکارگیری را در پیش
بلوک ا دارای  خارجی  و  مالی  قیمتی،  پولی،  تقاضا،  با سهم  های  درصد، سپس    3/13ست 

  2/12های تقاضا، پولی، قیمتی، خارجی و ستاده است با سهم  ای که در بردارنده بلوکمعادله
نهایت معادله بلوکدرصد و در  بردارنده  نیروی کار، پولی، قیمتی،    هایای که در  تقاضا، 

هایی که در  مدلها به عنوان  درصد قرار دارند. این مدل   10انرژی و خارجی است با سهم  
اند ( داشتهDMSدوره زمانی مورد مطالعه بیشترین میزان استفاده را در تشکیل بهترین مدل)

های  بینی به ترتیب بلوکشوند. عالوه بر این، در این افق پیشدرصد(، مطرح می   10)باالی  
مرتبه(،    38مرتبه(، ستاده)  46مرتبه(، تقاضا)  49مرتبه(، خارجی)  70مرتبه(، قیمتی)  87پولی)
مرتبه( دارای بیشترین    13مرتبه( و دولت )  32مرتبه(، نیروی کار)  36مرتبه(، مالی)  37انرژی)

 اند. بینی بودهمیزان استفاده در طول کل دوره مورد پیش
های تقاضا، پولی، قیمتی،  بینی چهار فصل جلوتر، مدلی که حاوی بلوکدر افق پیش

بینی نرخ تورم داشته  رین میزان استفاده را در پیشدرصد بیشت  7/20خارجی و ستاده است با  
های تقاضا، نیروی کار، پولی، قیمتی، انرژی و خارجی  است. بعد از آن مدلی که حاوی بلوک

درصد    6/12پولی و ستاده با    هایدرصد قرار دارد. سپس مدلی که شامل بلوک  8/13است با 
پولی، قیمتی، مالی و خارجی هستند با  های تقاضا،  و همین طور مدلی که دربردارنده بلوک

هایی که در دوره زمانی مورد مطالعه بیشترین میزان استفاده را  مدلدرصد به عنوان    5/11
 شوند. درصد(، مطرح می  10اند )باالی در تشکیل بهترین مدل داشته

پیشبرعالوه افق  این  در  )این،  پولی  بلوک  کلی  بطور  قیمتی)  85بینی    72مرتبه(، 
مرتبه(، نیروی    30مرتبه(، انرژی ) 35مرتبه(، ستاده) 49مرتبه(، خارجی) 52به(، تقاضا)مرت

مرتبه( به ترتیب بیشترین میزان استفاده را در   9مرتبه( و دولت )  28مرتبه(، مالی )  28کار )
 اند. بینی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی داشتهپیش

پیش افق  کهدر  مدلی  جلوتر،  فصل  هشت  بلوک  بینی  قیمتی،  حاوی  پولی،  های 
با   در پیش  9/34خارجی و ستاده است  را  استفاده  میزان  بیشترین  تورم  درصد  نرخ  بینی 

درصد قرار دارد.    7/15های پولی و ستاده است با  داشته و بعد از آن مدلی که حاوی بلوک
ان استفاده را  هایی که در دوره زمانی مورد مطالعه بیشترین میز مدلها به عنوان  این مدل

شوند. بطور کلی در این افق  درصد(، مطرح می   10اند )باالی  در تشکیل بهترین مدل داشته
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بلوکپیش پولی)بینی،  قیمتی)  81های  ستاده)  61مرتبه(،  خارجی)  52مرتبه(،    48مرتبه(، 
  مرتبه( و مالی  7مرتبه(، دولت )17مرتبه(، تقاضا)  28مرتبه(، انرژی)  32مرتبه(، نیروی کار)

 اند. مرتبه( بیشترین میزان استفاده را در طول دوره داشته 6)
 

 بینی مختلفهای پیشهای زمانی و افق کننده در بهترین مدل در دوره بینیهای پیش بلوک .5جدول 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Table 5. Predictors composing the best model on different forecast horizons 
Source: Research calculations  

افق  
های بکارگرفته شده  بلوک  دوره زمانی  بینی پیش 

 سهم  در بهترین مدل 

h=1 

1375q2;1375q4;1376q1-1377q1;1377q3-
q4;1378q3-1379q1 3/13 پولی، ستاده   % 

1380q1-1381q3;1382q1-q3;   1388 q2-1388q3  ،تقاضا، پولی، قیمتی
 %   3/13 مالی، خارجی

1381q4;1383q3-q4; 
1384q2-1385q2;1386q2-q4 

تقاضا، پولی، قیمتی،  
 % 2/12 خارجی، ستاده

1387q4;1389q2-q3;1390q1;   1390 q3-
3911 q1;1391q4-1392q1 

تقاضا، نیروی کار، پولی،  
 %10 قیمتی، انرژی، خارجی 

h=4 

1382q1-1383q1;1383q4; 
1384q2-1386q4;1387q3 

تقاضا، پولی، قیمتی، 
 % 7/20 خارجی، ستاده

1388q3;1390q2-1392q4 
تقاضا، نیروی کار، پولی،  
 %13.8 قیمتی، انرژی، خارجی 

1376q3-1377q2;1378q2-1379q4 6/12 پولی، ستاده % 
1380q4-1381q4;1383q2; 
1387q1-q2;1387q4-1388q1 

تقاضا، پولی، قیمتی، 
 %  5/11 مالی، خارجی

h=8 
1381q1;   1381 q4-1388q3  ،پولی، قیمتی، خارجی

 %   9/34 ستاده

1377q1;  1377 q3-1378q2; 
1379q1-1380q4 7/15 پولی، ستاده % 

 
با احتماالت زمان متغیر    DMA( الگوریتم  2007شد، رافتری و همکاران )طورکه مطرحهمان

مرتبط با هر مدل را بیان نمودند )به عنوان مثال،   
ktt ,1−

  برایTt Kkو =1,..., ,...,1=  .)
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Bbبرای   توان  می  =1,..., − kttbk ,1
    هایی  مدلرا محاسبه نمود که به معنی مجموع

بلوک    9ها برای  امین بلوک عاملی است. نمودار زیر بیانگر این احتمال  bاست که حاوی  
بینی مختلف است. اگر خطوط این نمودارها برای هر بلوک عاملی  های پیشعاملی در افق

این بلوک عاملی باشد را برای  هایی که حاوی مدلتنها    DMAدقیقاً برابر با یک باشد، روش  
میپیش استفاده  پیشبینی  یک  عاملی  بلوک  این  )بنابراین،  اهمیت  کند  با  کننده  بینی 

برابر با صفر  شودمحسوب می (. چنانچه خطوط این نمودارها برای هر بلوک عاملی دقیقاً 
حذف   بینیهای حاوی این بلوک عاملی را در پیشبطور کامل کلیه مدل DMAباشد، روش 

قرار میمی و یک  بین صفر  میانی کند. خطوطی که  دارای یک تفسیر  باشند.  می  25گیرند 
نمودار مشاهده میهمان بلوکشودطور که در  به،  وضوح متغیرهای  هایی وجود دارند که 
های  خصوص در مورد بلوکمهمی هستند و نزدیک به یک هستند. این امر به  کنندهبینیپیش

 باشد. شهود میپولی و قیمتی م 
 

   
 ( h=1بینی یک فصل جلوتر )پیش های حاوی هر بلوک عاملی در افق احتمال کل از مدل     .2نمودار 

Figure 2.  Total probability of models which contain each factor block(h=1) 

 
25 intermediate interpretation 
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 (h= 4بینی چهار فصل جلوتر )پیش های حاوی هر بلوک عاملی در افق احتمال کل از مدل     .3نمودار 

Figure 3.  Total probability of models which contain each factor block(h=4) 

 
 ( h=8بینی هشت فصل جلوتر )پیش های حاوی هر بلوک عاملی در افق احتمال کل از مدل     .4نمودار 

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Figure 4.  Total probability of models which contain each factor block(h=8) 

Source: Research calculations 
 

دادههمان نشان  متغیرهای  طورکه  در  زیادی  تغییرات  شاهد  زمان  طول  در   شد، 
بینی  پیشهای  توان با استفاده از روشتورم هستیم که چنین تغییراتی را نمی  کنندهبینی پیش

های نظری مرسوم، مدلسازی نمود. به عنوان مثال، منحنی فیلیپس استاندارد مطرح  یا مدل
کننده خوب برای تورم است. اگر این  بینیکند که نرخ بیکاری همیشه یک متغیر پیشمی

کننده خوب برای تورم است و در  بینیبحث صحیح باشد، بلوک نیروی کار همیشه یک پیش
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هایی که حاوی بلوک نیروی کار هستند در نمودارهای فوق  احتمال کل مدل  نتیجه بایستی
دهد. نتایج نشان  نزدیک به یک بود. در حالیکه نتایج این مقاله چنین امری را نشان نمی

برای پیشمی بلوک مهمی  پولی،  بلوک  منظر  دهد که  از  بوده است.  ایران  تورم  نرخ  بینی 
مدل با  نتیجه  این  نظری  نیوکینزینهاادبیات  جاییی  دارد،  مطابقت  در  ها  تورم  نرخ  که 

بینی تورم تقریباً  شود. هنگام پیشبا استفاده از نرخ رشد پول تعیین می   26وضعیت پایدار 
ترین اثرگذاری  های عاملی نقش قابل توجهی دارند و تنها بلوک دولت است که کمتمام بلوک

 را داشته است. 

 گیری نتیجه  -6
ترین مشکالت اقتصاد ایران بوده که موجب عدم ثبات و  یران یکی از مهمنرخ تورم باال در ا

های  نااطمینانی در فضای کالن اقتصادی شده است. بنابراین، مطالعه و بررسی انواع مدل
بینی به منظور دستیابی به مدلی برتر نسبت به سایر رویکردها از اهمیت زیادی در  پیش

بینی نرخ تورم شاخص قیمت  ار است. این مقاله پیشادبیات تجربی اقتصاد ایران برخورد
بر اساس    1396تا    1369های فصلی طی دوره  کننده در ایران را با استفاده از دادهمصرف

پیشمجموعه متغیرهای  از  متشکل  روش  کنندهبینیای  با  گزینشیبسیاری  نمودن  های 
(DMSو متوسط )( گیری الگوی پویاDMAمورد بررسی قرار داد )های  . مدلDMA    وDMS  

ها اجازه  هایی است از جمله اینکه این مدلبینی دارای مزیتهای پیشنسبت به سایر مدل
میمی اجازه  همچنین  کنند  تغییر  زمان  طول  در  ضرایب  متغیرهای  دهند  که  دهند 

 ها در طول زمان تغییر کنند. بینی و مدلکننده مورد استفاده در پیشبینیپیش
گیری الگوی  ( و متوسطDMSنمودن )های گزینشیبینی مدلاد که پیشدنتایج نشان

بینی سنتی دارای عملکرد  کارایی برای نرخ تورم  های پیش( نسبت به سایر روشDMAپویا )
کننده در  بینیاند. عالوه بر این استفاده از بلوک عاملی نشان داد که عوامل پیشایران بوده

بینی،  های پیشکه در تمامی افقاستها حاکی از آن. یافتهشوند طول زمان دچار تغییر می
های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده  بلوک

توان گفت مدل  و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است. در مجموع می
DMA  کند تنها از یک بلوک عاملی استفاده نمیگیری از تعداد زیادی مدل است و  میانگین 

 
26 Steady-state 
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بی عاملی  بلوک  مهم)همچنین  امر  این  و  ندارد(  وجود  نیز  از  ربطی  استفاده  ویژگی  ترین 
DMA/DMS  .است 
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