
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                                              
  45- 31 ، صص1393 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره25سال  

  دار مکاتبات ی عهده *  نویسنده
  .۲۵/۳/۱۳۹۴، پذیرش:۳۱/۴/۱۳۹۳دریافت: 

     های زمانیسریرهیافت بینی تورم با استفاده از پیش

و اســـعد ‡خـــواه  ، منصـــوره یزدان†پـــور ، محمدصـــادق علی†پـــور نـــادر حکیمی
  *,‡رضایی اله

  ی آمار   پژوهشکده †
  مرکز آمار ایران ‡

ای بینی متغیرهای کالن اقتصادی از جمله نرخ تورم، از اهمیـت ویـژهامروزه، پیش چکیده:
های اقتصــادی برخــوردار شــده اســت. در ایــن راســتا در  ریزی بــرای سیاســتگذاری و برنامــه

اند. در ایـن مقالـه،  بینی گوناگونی برای نرخ تورم مطرح شـدههای پیشهای اخیر، مدل دهه
تـا  ۱۳۸۲شده از سوی مرکز آمار ایران (از اسـفند  اعالمبا استفاده از سری زمانی نرخ تورم 

بینـی  انتخاب شد. بعـد از تصـریح مـدل، ابتـدا پیش ARIMA)۳,۲,۲( )، مدل۱۳۹۳آذر 
ی  ریشـهمعیـار از ای برای نرخ تورم انجام و پس از ارزیـابی نتـایج بـا اسـتفاده درون نمونه

ه منتهـی بـه مـاه مـورد نظـر) بـرای مـا ۱۲، نرخ تورم سـاالنه (۱دوم خطا  میانگین تواندوم 
 ی ادامه ی دهنده نشان آمده، دست بهد. نتایج شبینی پیش ۱۳۹۳های دی، بهمن و اسفند  ماه

  باشد.، میاستشروع شده  ۱۳۹۲روند کاهشی نرخ تورم که از آبان ماه 
  .مانایی ؛سری زمانی ؛تورم ؛بینیپیش واژگان کلیدی:

  مقدمه -۱
مــردان و  اقتصــادی و اجتمــاعی اســت و همــواره باعــث نگرانــی دولــتی  تــورم یــک پدیــده

نظران اقتصادی است. تورم که خود معلول عوامل مختلف است موجب پیامـدهای  صاحب
و گسـترش  درامـداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی از جمله فقـر، توزیـع نامتناسـب 

تـوجهی را بـر اقتصـاد تحمیـل  های قابـلخود هزینه ی مفاسد مالی است که هرکدام به نوبه
ریزان و سیاسـتگذارن اقتصـادی  ها هدف اصلی برنامهکنند. به همین دلیل، ثبات قیمت می
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ــه ایــن هــدف مســتلزم ایجــاد ســاز و کــاری از فر می ینــد سیاســتگذاری اباشــد. دســتیابی ب
گـذاری و تحلیـل سیاسـت را  بینـی، هـدفاقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش

بینی دقیـق تـورم بـه تعـدیل شود. لذا سیاستگذاران اقتصادی باید بتوانند با پیشمی شامل
بینـی از حساسـیت زیـادی ابزارهای اقتصادی خـود بپردازنـد. بـر ایـن اسـاس، دقـت پـیش

هـای شـود کـه بـدانیم بانـکجایی بارزتر مـی بینی تورم از آنشود. اهمیت پیشبرخوردار می
مـدت تـورم بنـا مـدت و بلنـدرا بـر اسـاس تغییـرات کوتـاه های پولی خـودمرکزی، سیاست

رود. هـا بـه شـمار مـی بینی با خطای کم، یکی از رموز موفقیت این سیاستکنند و پیش می
 ی بینی در چند دهـههای پیشفنها و  ی مدلهمین مسئله باعث شده تا تحقیقات در زمینه

  تری دنبال شوند. اخیر با شتاب بیش
هـایی مبتنـی بـر  بینی متغیرهای اقتصادی، ساختن مدل متداول در پیشدیدگاه سنتی و 

کـه در آن بـا  ،های متنوع اقتصادسنجی استتبیین روابط بین متغیرها با استفاده از روش
بینـی پـیش هـای اقتصـادیها و خط مشـیسیاست ی تبیین روابط موجود، و همچنین ارایه

شـوند در نامیـده مـی ۲هـا کـه نوعـاً سـاختاری پـذیرد. ایـن مـدل انجام می متغیرهای وابسته
سـازی،  هـای مـدل. بـا پیشـرفت روش]۵[ انـدموفقیت چندانی نداشـته ،بینی پیش ی زمینه

 ی شـکل گرفتـه اسـت کـه در آنـان وظیفـه ۳دیدگاه دیگـری موسـوم بـه تحلیـل سـری زمـانی
شـود. در خـود متغیـر گذاشـته مـی ی بینی متغیر اقتصـادی بـیش از هـر چیـز بـر عهـده پیش
شود. به عبارت دیگر، های سری زمانی، از اطالعات گذشته خود آن متغیر استفاده می مدل
ترین است، لذا قوی خوداطالعات مربوط به  تمامیجا که یک متغیر اقتصادی حاوی  از آن

شود. طبق ایـن دیـدگاه اگـر بتـوان منبع برای توضیح تغییرات، خود آن متغیر محسوب می
-یابد را کشـف کـرد، پـیشر مبنای آن، مقادیر مربوط به یک متغیر تحقق میفرایندی که ب

  بینی مقادیر آتی آن متغیر کار سختی نخواهد بود.
سـازی نـرخ تـورم  ایران مدل ۱۳۸۴تا  ۱۳۳۸های نرخ تورم  با استفاده از داده] ۴[مشیری 

سـری زمـانی و  بینی تورم را با استفاده از سـه روش سـاختاری، را انجام داد و سپس پیش
تـرین مـدل بـرای  های عصبی انجام داد و در نهایت به ایـن نتیجـه رسـید کـه مناسـب شبکه
  باشد.  های زمانی می بینی تورم سری پیش

بینـی  های زمـانی رونـد قیمـت فـوالد را پیش نیز با اسـتفاده از سـری] ۱[آقایی و پورمیری 
  د را مورد ارزیابی قرار دادند.و با استفاده از معیارهای آماری دقت نتایج خوکردند 
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ــا و  ــانگین متحــرک  ]۸[ دیگــرانموریام ــانی اتورگرســیو می ــا اســتفاده از روش ســری زم ب
)ARMAانـد،  کـردهبینی  پیش ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹های   ) نرخ تورم کشور سودان را برای سال

های مورد نظـر تـک رقمـی بـوده  دهد که نرخ تورم برای سال بینی شده نشان می نتایج پیش
  . است

های تورم کشور کانادا نـرخ تـورم را بـر اسـاس دو  با استفاده از داده ]۹[ کامرونمشیری و 
ایـن دو روش نتیجـه  ی و با مقایسهند بینی کرده ا عصبی پیش ی روش سری زمانی و شبکه

  دهند.  ) نتایج بهتری به دست میARIMAهای سری زمانی ( که مدل ندگرفت
خطی سری زمانی متغیرهـای ناهای خطی و  استفاده از روشنیز با ] ۱۰[و واتسن  استوک

  .کردندبینی کرده و نتایج را با هم مقایسه  را پیش OECDکالن اقتصادی کشورهای عضو 
های سری زمانی مربوط به اطالعـات  نـرخ تـورم حاضر، ابتدا با استفاده از داده ی در مقاله
کیـد بـر رهیافـت أآمـار ایـران، و بـا تاعالم شده از سوی مرکـز  ۱۳۹۳تا آذر  ۱۳۸۲اسفند 
 ۱۳۹۰تـا خـرداد  ۱۳۸۲هـای اسـفند  ، مدل مناسبی بـرای نـرخ تـورم داده۴جنکیز -باکس

 ۱۳۹۰هـای تیـر بعد با استفاده از این مدل، نرخ تورم بـرای داده ی طراحی شده و در مرحله
  انگین تـوانمیـ دوم ی ریشـهو در نهایت بـا اسـتفاده از معیـار شده بینی پیش ۱۳۹۳تا آذر 

. بـا توجـه بـه اینکـه گیـرد میها، مورد ارزیابی قـرار بینیصحت پیش (RMAE)دوم خطا 
-توان مقادیر پـیشباشد، میموجود می ۱۳۹۳تا آذر  ۱۳۹۰های واقعی مربوط به تیر داده
ها مورد ارزیابی قرار گرفتـه و بینیشده را با مقادیر واقعی مقایسه نمود تا صحت پیش بینی

شــود. تمــام  بینــی پــیش ۱۳۹۳هــای دی، بهمــن و اســفند  ز ارزیــابی، نــرخ تــورم مــاهپــس ا
انجـام شـده  EViewsبینی با استفاده از نرم افـزار  سازی و پیش محاسبات مربوط به مدل

  است.

  سازی سری زمانی نرخ تورم مدل -۲
شـده از  محاسـبه ی بینـی، نـرخ تـورم ماهانـهسازی و پـیش های مورد استفاده برای مدل داده

باشـد. مـی ۱۳۹۰توسط مرکز آمار ایران بر اساس سال پایه  ۱۳۹۳تا خرداد  ۱۳۸۲اسفند 
ماه منتهی به ماه مـورد نظـر اسـت،  ۱۲صورت ماهانه و نرخ تورم  های مورد استفاده بهداده

ایـن  ی آیـد. محاسـبه دسـت می هبـ CPI(۵کننده ( که بـا اسـتفاده از شـاخص قیمـت مصـرف
  شود: صورت زیر انجام می از فرمول السپیرز و بهشاخص با استفاده 
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شروع به افزایش نموده  ۱۳۸۹شود نرخ تورم از مرداد  مالحظه می ۱ شکلطور که در  همان
به باالترین مقدار  ۱۳۹۲طوری که تورم در مهر ماه  ادامه داشته به ۱۳۹۲تا مهر و این روند 
های انقباضـی دولـت یـازدهم جهـت  رسیده است. بعد از اعمال سیاست ۲۲/۳۶خود یعنی 

شروع به کاهش نموده و این روند کاهشی تـا بـه  ۱۳۹۲کاهش تورم، نرخ تورم از آبان ماه 
رسیده است و انتظـار  ۱۸/۲۶به  ۱۳۹۳تورم خرداد ماه  حال ادامه داشته به نحوی که نرخ

  رود که این روند کاهشی همچنان ادامه داشته باشد.می
تـابعی از  تـوان صـرفاًهای زمانی یـک متغیـره، تـورم را مـیهای سریطبق دیدگاه مدل

. بـه عبـارت دیگـر، مقـادیر سـطح نـرخ تـورم در ]۲[ خـود در نظـر گرفـت ی مقادیر گذشـته
تورم بوده و لـذا  ی کنندهاطالعات الزم مربوط به عوامل تعیین تمامیهای قبل، حاوی  دوره

بینـی جاری را به خوبی توضیح داده و مقادیر آتـی آن را پـیش ی قادر خواهند بود تورم دوره
  یم. ا ههای زمانی برای تجزیه و تحلیل استفاده کرد همین دلیل ما از سری به .نمایند

و  𝑌 عارف، برای بررسی و تبیین عوامل اثرگذار بـر یـک متغیـر ماننـددر اقتصادسنجی مت
𝑌  شود: بینی آن، از الگویی به شکل زیر استفاده می همچنین مباحث مربوط به پیش = 𝑎۱ + 𝑎۲𝑋۲ +⋯+ 𝑎 𝑋 + 𝑢   

 اســت کــه بــه شــرط برقــراری 𝑌 میــانگین ی شــود، معادلــه ورد میاچــه کــه بــر در نهایــت آن
𝐸(𝑢 های اسـتاندارد کالسـیک از جملـه غیرتصـادفی بـودن مقـادیر متغیرهـای توضـیحی و فرض ) = 𝐸  شود: صورت زیر تعریف می به، ۰ 𝑌 𝑋۲ , 𝑋۳ , … = 𝑎۱ + 𝑎۲𝑋۲ +⋯+ 𝑎 𝑋  
ــه ــه معادلــه۳( ی معادل ــه ی )، ب ــانگین معــروف اســت. ب طــور مشــابه، در اقتصادســنجی  می
بینـی یـک  ) به شکل زیر برای پیشARIMA(و یا  ARMA زمانی، از الگویهای  سری

های  میـانگین در سـری ی شود که به تعبیری همان معادلـه استفاده می 𝑌 سری زمانی مانند
𝑌  زمانی است: = 𝑎۰ 𝑎 𝑌 + 𝑢

۱
− 𝑏 𝑢

۱
 

متغیـر مـورد نظـر  ی مقادیر گذشتهکه  )AR( ۶اتورگرسیو ی های بهینه حال برای یافتن وقفه
ــانگین متحــرک می  باشــند، جمــالت اخــالل می ی کــه مقــادیر گذشــته MA(۷( باشــند و می

)۲( 

)۳(  

)۴( 
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ــز می ــاکس و جنکین ــوان از روش ب ــه۱۹۷۶( ۸ت ــر ســه مرحل ــه مبتنــی ب ــرد ک  ی ) اســتفاده ک
  پردازیم: ها می ورد و بازبینی است که در ادامه به آناتشخیص، بر

پذیرد  انجام می MAو  AR ی تشخیص و شناسایی مرتبهتشخیص: در این مرحله،  -۱
تواند با یک حدس اولیه و یا با استفاده از ترسـیم نمـودار همبسـتگی  که این امر می

های مختلـف آن انجـام گیـرد. امـا از  جـاری در مقابـل وقفـه ی بین مشاهدات دوره
عیارهـایی دهنـد، از م جا که این نمودارها به ندرت شکل منظمی را بـه دسـت می آن

ایـن معیارهـا دو عامـل مهـم را دربـر گیرنـد.  ن معیار اطالعـات بهـره میتحت عنوا
مـدل رگرسـیونی  های هـای دوم مانـده توانای کـه تـابعی از مجمـوع  گیرند: جمله می

آزادی را بـه  ی ای که زیان ناشـی از کـاهش درجـه میانگین) است و جمله ی (معادله
ایـن افـزودن یـک  بـر گیرد. بنـا شده در نظر می دهخاطر وارد نمودن پارامترهای افزو
اضافی بـه مـدل، دو اثـر متضـاد خواهـد داشـت  ی متغیر جدید یا افزودن یک وقفه
شــود کــه باعــث بهبــود معیــار  می ها تــوان دوم مانــدهیکــی موجــب کــاهش مجمــوع 

دهـد، کـه باعـث بـدتر شـدن معیـار  آزادی را کـاهش می ی د و دیگـری درجـهگـرد می
ای انتخـاب  ز این رو در نهایت، هدف این اسـت کـه مـدل بهینـه بـه گونـهد. اگرد می

اضـافی  ی افزودن یـک وقفـه این بر بنا. شودشود که مقدار معیار اطالعات حداقل 
هــای دوم  تواندهــد کــه مجمــوع  در صــورتی مقــدار معیــار اطالعــات را کــاهش می

صـورت  آزادی (کـه بـه ی را کاهش داده و بتواند زیان ناشی از کاهش درجه ها مانده
افزایش در معیار اطالعات اسـت) را جبـران نمایـد. معیارهـای اطالعـات مختلفـی 

و معیـار اطالعـات  ۱۰کوین-، معیار حنان۹مطرح شده است که شامل معیار شوارتز
کا گیرد. در  ها بر اساس تعداد مشاهدات صورت می باشند و انتخاب آن می ۱۱یکهئآ

کااین مقاله از معیار اطالعـا ، اسـتهـای بـزرگ مناسـب  یکـه کـه بـرای نمونـهئت آ
𝐴𝐼𝐶 شود: صورت زیر تعریف می به که شده استاستفاده  = ln(𝜎۲) + ۲𝑘𝑇  
های  (در سـری تبیینیبه ترتیب بیانگر تعداد متغیرهای  𝜎۲و  𝑘 ،𝑇 باال ی در رابطه

مـدل  های مانـده)، تعداد مشاهدات و واریـانس MAو  ARزمانی، تعداد جمالت 
  رگرسیونی هستند.
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رسـد کـه  ورد مـدل میا، نوبـت بـه بـرMAو  ARورد: پس از تعیین تأخیرهـای ابر -۲
درسـتنمایی انجـام  ماکسـیمممعمـولی و یـا  هـای دوم ترین توان کمتواند با روش  می
 شود. 

بـه عبـارت  .به بازبینی و بررسـی مجـدد مـدل پرداخـت دبازبینی: در این مرحله بای -۳
های دیگـر بهتـر  د که آیا مدل مورد نظر از مدلنشو ه مشخص میدیگر، در این مرحل

ای که در MAو  ARداری ضرایب  تواند با توجه به معنی است یا خیر؟ این امر می
  . ۱۲ها انجام شود ندهماشود و یا با توجه بازبینی  مراحل مختلف به مدل افزوده می

),( )، یک۴مدل ( nmARMA است در صورت نامانا بودن 𝑌گیری بـه مـدل ، با تفاضل 
),( nmARIMA طـور معمـول مـدل مـورد اشـاره، بـا برقـراری فـروض  شود. بـه تبدیل می

اســتاندارد کالســیک از قبیــل نرمــال بــودن جــزء خطــا، عــدم وجــود خودهمبســتگی و عــدم 
  بود.ورد خواهد اواریانس ناهمسان در جزء خطا و ... قابل بر

ت یوضـع ی، بررسـیاقتصـاد یزمـان یسـر یهـا بر داده یمبتن یساز شروع در مدل ی نقطه
ماناست اگـر تـابع  𝑋 یزمان یموجود در مدل مورد نظر است. سر یا نامانایی سریمانایی 

𝐹  توزیع توأم سری آن در خاصیت زیر صدق کند: 𝑥 ۱, 𝑥 ۲, … , 𝑥 = 𝐹 𝑥 ۱ , 𝑥 ۲ , … , 𝑥 . 
شــود. در مانــایی  ید مکیــتأ ۱۳فیدر مباحــث اقتصادســنجی، عمومــاً بــر لــزوم مانــایی ضــع

 یمـورد نظـر در طـ یر تصـادفیـانس متغیـووارکانس و یـن، واریانگیف، ثابت بودن میضع
باشـد، مانـایی  یزمـان یر سـریـمتغ یـکانگر یب 𝑌 ن رو، چنانچهیزمان مد نظر است. از ا

𝐸(𝑌  ر است:یسه شرط ز یبرقرار یف به معنایضع ) = 𝐸(𝑌 ) = 𝜇 var(𝑌 ) = var(𝑌 ) = 𝜎۲ cov(𝑌 , 𝑌 ) = cov(𝑌 , 𝑌 ) = 𝛾  
 

انس و یـن، واریانگیـ، ماناسـت هرگـاه توابـع م𝑌متغیـری ماننـد  )،۵ی ( بر اسـاس رابطـه
  بود.ف خواهد یمانایی ضع یر نشود، آن متغیر داراییانس آن در طول زمان دچار تغیووارک

)۵( 



  رضايي خواه و اسعد اله پور، منصوره يزدان پور، محمدصادق علي نادر حكيمي  38

   ........................  45 - 31، صص 1393بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره25سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    ........................  

هـای مـورد اسـتفاده در های زمانی این است کـه اگـر سـریهای سریاصلی در مدل ی نکته
دست آمده از مدل، معتبر نخواهنـد بـود.  همدل نامانا و یا دارای روند زمانی باشند، نتایج ب

 شده، باید ابتدا متغیرها را به لحاظ مانا بودن آزمون هیهای ارا ورد مدلااین قبل از بر بر بنا
ها را در مدل انتخاب کرد.  مناسب آن صورتست آمده، د نمود و سپس با توجه به نتایج به

 ۱۴(ADF) فــولر تعمــیم یافتــه -ن مانــایی متغیرهــا، از آزمــون دیکــیبــرای مشــخص نمــود
شـود کـه ایـن شود. با انجام آزمون مانایی بر روی متغیر نرخ تورم، مشخص می استفاده می

شـود. در نتیجـه، بـرای تفاضـل  گیـری مانـا مـی با دو بـار تفاضـل باشد ولی متغیر نامانا می
گیـرد. نتـایج حاصـل از آزمـون بینـی انجـام مـیسـازی و پـیش دوم نرخ تورم، مـدل ی مرتبه

  نشان داده شده است. ۱در جدول ۱۳۹۳تا  ۱۳۸۲های  سالمانایی برای نرخ تورم 
  

 برای نرخ تورمیافته) فولر تعمیم-نتایج آزمون مانایی (دیکی-۱جدول
  ی دوم تفاضل مرتبه  ی اول تفاضل مرتبه  سطح متغیر  

  ۰٫۰۰۰۱  ۰٫۵۳۶۴  ۰٫۹۳۲۵  احتمال
  - 𝑻  ۰٫۲۲-  ۱٫۱۲۴ -  ۵٫۲۱۳ی  آماره

  
کا ی های مختلف و مقایسه ورد مدلاپس از بر کـدام، بهتـرین مـدل  یکـه بـرای هـرئمعیـار آ

𝑑  :باشد میصورت زیر  به 𝑑(�̇�) = 𝑐 + 𝑎۱�̇� ۱ + 𝑎۲�̇� ۲ + 𝑏۰𝑢 + 𝑏۱𝑢 ۱ + 𝑏۲𝑢 ۲ +⋯ 
 

ــه ــه در رابط ــیون و �̇�) ۶( ی ک ــود رگرس ــالت خ ــرک  𝑢 جم ــانگین متح ــالت می جم
  باشد.  می ARIMA)۳,۲,۲(وردشده، اباشد. مدل بر می

کـه  آمده اسـت ۱در پیوست شده  ورداهای مدل بر برای باقیمانده PACFو  ACFخروجی 
  .استبرازش خوب مدل  ی دهنده نشان
 ورد مـدلاشود که تمامی ضرایب معنادار هسـتند. نتـایج بـرورد مدل باال، مشاهده میابا بر
  ه شده است.یارا ۲پیوست در  نیز
  
  

)۶( 
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  اینمونه بینی درونارزیابی نتایج پیش -۱-۱-۳
هـا اسـتفاده  بینـی و یـا تـوابعی از آناز خطاهـای پـیش هـا، معمـوالًبینیارزیابی پیشبرای 
هـای دوم  میـانگین توان دوم ی ریشـهشود. در این مقاله، بـرای ایـن منظـور از شـاخص  می
  شود:صورت زیر تعریف می آن به ی شود که رابطه) استفاده میRMSE( خطا

𝑅𝑀𝑆𝐸 = ۱∑(�̇� − �̇�)۲ 
نـرخ  ی شـده بینـیقادیر پیشم �̇� مقادیر واقعی تورم و �̇� بینی،های پیشتعداد دوره 𝑇که 

ــدار  ــورم اســت. مق ــرای پیش محاســبه RMSEت ــی انجــام شــده ب ــزارش  بین ــن گ شــده در ای
مناسب  ی دهنده قبلی، نشان ی گرفته د که در مقایسه با مطالعات انجامباشمی ۰۰۲۲۶۴/۰
  .استبینی  بودن پیش

 اینمونه بینی برونپیش -۲-۳
بینـی تـوان پـیشای و آزمون نمـودن صـحت نتـایج، مـینمونه بینی درون پس از انجام پیش

هـای سازی بـا اسـتفاده از کـل داده ای را انجام داد. به این ترتیب که این بار مدلنمونه برون
. دشـو میبینـی انجـام ) پـیش۱۳۹۳های آتی (دی، بهمن و اسـفند  تورم و سپس برای دوره

کا آن ی هـای مختلـف و مقایسـهورد مدلاپس از بر یکـه، ئهـا بـر اسـاس معیـار اطالعـاتی آ
𝑑  :شود صورت زیر تعیین می بهترین مدل به 𝑑(�̇�) = 𝑐 + 𝑎۱�̇� ۱ + 𝑎۲�̇� ۲ + 𝑏۰𝑢 + 𝑏۱𝑢 ۱ + 𝑏۲𝑢 ۲ + 𝑏۳𝑢 ۳ 

  
ورد مـدل، ابعـد از بـرباشـد. ای مـینمونـه بینـی درونکه همان مدل مورد استفاده برای پیش

دوم تـــورم  ی . تفاضـــل مرتبـــهشـــود میانجـــام  ۱۳۹۳دی مـــاه  ی بینـــی بـــرای دورهپـــیش
گیـری، بـه  بار عمل عکـس تفاضـل . با انجام دواست ۰۰۱۸/۰شده برابر با عدد  بینی پیش
 استدرصد  ۹۸/۱۵، ۱۳۹۳شده برای دی ماه  بینی رسیم. پس تورم پیشمی ۱۵۹۸/۰عدد 

. به همین باشد میاست) دارای روند کاهشی  ۸/۱۶( که برابر  ۱۳۹۳و نسبت به تورم آذر 
 ۳/۱۵ترتیب برابر  و اسفند بههای بهمن  بینی نرخ تورم دوازده ماه منتهی به ماه ترتیب پیش

  باشد. درصد می ۸/۱۴و 

)۷( 

)۸( 
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  .نشان داده شده است ۲ینی در جدول ب نتایج حاصل از پیش
  

  های زمانی با استفاده از مدل سریبینی تورمنتایج پیش-۲جدول
  بینی پیش  ماه

  ۱۵٫۹۸  ۱۳۹۳دی ماه 
  ۱۵٫۳  ۱۳۹۳بهمن ماه 
  ۱۴٫۸  ۱۳۹۳اسفند ماه 

  

  گیری نتیجهبحث و  -۴
شده توسط مرکـز آمـار ایـران بهتـرین مـدل  های تورم محاسبهدر این مقاله با استفاده از داده

با استفاده از نتایج این مـدل، تـورم دوازده  ، ووردابرسری زمانی برای تعیین ساختار تورم 
های تـورم داده ی بینی شد. با مشاهدهپیش ۱۳۹۳های دی، بهمن و اسفند  ماه منتهی به ماه

 ی دهنـده انرونـد کاهشـی داشـته کـه نشـ ۱۳۹۲نرخ تورم از آبان ماه سال  شود مالحظه می
شـده در  بینـیتـورم پـیش ی ایسه. مقاستهای دولت جهت کاهش تورم  ثر بودن سیاستؤم

  . کند یید میأقبل، روند کاهشی تورم را نیز ت ی این مقاله نسبت به دوره

  توضیحات
1. Root Mean Square Error 
2. Structural 
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4. Box Jenkins 
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6. Autoregressive 
7. Moving Average 
8. Box Jenkins 
9. Schwarz Criterion 
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11. Akaike Info Criterion 
ها، شواهدی دال بر وابستگی خطی را نشان ندهد، بدین  اندهمدر واقع چنانچه بررسی  .۱۲

 .ها است مناسب برازش به دادهمعناست که مدل 
13. Weak Stationary 
14. Augmented Dickey Fuller 

  ها مرجع
بینـی رونـد قیمـت فـوالد بـا اسـتفاده از  پیش .)۱۳۸۶بهـروز ( ،آقایی، کیومرث و پـورمیری ]١[

 ی ، فصـــلنامهARIMAنتـــایج آن بـــا روش  ی های عصـــبی مصـــنوعی و مقایســـه شـــبکه
  .۱های اقتصادی، شماره  بررسی

ــر ( ]٢[ ــدرس، والت ــرجم)، ۱۳۸۹ان ــدی صــادقی (مت ــانی، مه ــای زم ــری ه ــنجی س ). اقتصادس
  .انتشارات دانشگاه امام صادق

  .تهران ،گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی. )۱۳۹۳مرکز آمار ایران (خرداد  ]٣[
هـای  هـای سـاختاری، سـری بینـی تـورم بـا اسـتفاده از مـدل ). پیش۱۳۸۴مشیری، سعید ( ]۴[

  .۵۸ ی تحقیقات اقتصادی، شماره ی های عصبی، مجله زمانی و شبکه
جمعـی در اقتصادسـنجی، انتشـارات رسـا،  واحـد و هـم ی ). ریشه۱۳۹۱نوفرستی، محمد ( ]۵[
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  ۱پیوست 
Sample: 5 126 

Included observations: 122 
Q-statistic 

probabilities adjusted 
for 5 ARMA term(s)  

Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

.|.     | .|.     | 1 -0.017 -0.017 0.0371  
*|.     | *|.     | 2 -0.145 -0.146 2.6985  
.|.     | .|.     | 3 0.018 0.013 2.7419  
.|.     | .|.     | 4 0.026 0.006 2.8291  
.|.     | .|.     | 5 0.025 0.031 2.9076  
.|.     | .|.     | 6 -0.026 -0.021 2.9975 0.083 
.|.     | .|.     | 7 0.043 0.051 3.2411 0.198 
*|.     | *|.     | 8 -0.084 -0.092 4.1672 0.244 
.|.     | .|.     | 9 0.053 0.066 4.5405 0.338 
*|.     | *|.     | 10 -0.080 -0.111 5.4071 0.368 
.|.     | .|.     | 11 0.014 0.037 5.4328 0.490 
.|.     | .|.     | 12 -0.016 -0.052 5.4667 0.603 
.|.     | .|.     | 13 -0.064 -0.045 6.0298 0.644 
.|.     | .|.     | 14 0.003 -0.020 6.0312 0.737 
.|.     | .|*     | 15 0.071 0.079 6.7435 0.749 
.|.     | .|.     | 16 -0.032 -0.058 6.8894 0.808 
.|.     | .|.     | 17 -0.022 0.032 6.9560 0.861 
.|*     | .|*     | 18 0.190 0.159 12.229 0.509 
.|*     | .|*     | 19 0.075 0.101 13.057 0.522 
.|.     | .|.     | 20 -0.009 0.031 13.068 0.597 
.|.     | .|.     | 21 -0.023 0.003 13.148 0.662 
*|.     | *|.     | 22 -0.162 -0.197 17.123 0.446 
.|.     | .|.     | 23 -0.014 -0.033 17.154 0.513 
.|*     | .|*     | 24 0.165 0.110 21.343 0.318 
.|*     | .|*     | 25 0.082 0.106 22.394 0.320 
*|.     | .|.     | 26 -0.100 -0.045 23.977 0.294 
.|.     | .|.     | 27 -0.036 -0.009 24.188 0.337 
*|.     | *|.     | 28 -0.098 -0.136 25.737 0.313 
.|.     | .|.     | 29 -0.052 -0.059 26.184 0.344 
.|*     | .|*     | 30 0.114 0.085 28.325 0.293 
.|.     | .|.     | 31 -0.060 -0.017 28.931 0.314 
*|.     | *|.     | 32 -0.084 -0.072 30.117 0.309 
.|.     | .|.     | 33 0.018 -0.012 30.171 0.355 
.|.     | .|.     | 34 0.019 -0.027 30.230 0.403 
.|.     | .|.     | 35 -0.035 -0.035 30.443 0.443 
.|*     | .|*     | 36 0.127 0.121 33.267 0.357 
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  ۲پیوست 
  افزار براورد مدل خروجی نرم

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   

Date: 07/17/14   Time: 21:20   
Sample (adjusted): 5 91   

Included observations: 87 after adjustments  
Convergence achieved after 20 iterations  

MA Backcast: 2 4   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 6.15E-05 0.000418 0.147186 0.8834
AR(1) 1.657339 0.079574 20.82753 0.0000
AR(2) -0.777647 0.081652 -9.523911 0.0000
MA(1) -1.387665 0.118846 -11.67616 0.0000
MA(2) 0.398836 0.202808 1.966567 0.0527
MA(3) 0.335280 0.115210 2.910162 0.0047

R-squared 0.419931     Mean dependent var 0.000164
Adjusted R-squared 0.384124     S.D. dependent var 0.001757

S.E. of regression 0.001378     Akaike info criterion -10.26920
Sum squared resid 0.000154     Schwarz criterion -10.09914

Log likelihood 452.7102     Hannan-Quinn criter. -10.20072
F-statistic 11.72772     Durbin-Watson stat 2.000882

Prob(F-statistic) 0.000000    

Inverted AR Roots  .83+.30i      .83-.30i  
Inverted MA Roots  .86+.49i      .86-.49i        -.34 
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