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 صبیعبینی الگوهای اقتصادسنجی و شبکه بررسی توان پیش

 تورم در ایران
 1سید صفدر حسینی و منا آقابیگی

 22/11/1139: تاریخ پذیرش                                                                               92/11/0139تاریخ دریافت: 

  چکیده

ود، به شر كشور شناخته مياقتصادي، در طول حیات اقتصادي ه يهاچالش تريناديیتورم به عنوان يكي از بن
وجب توجه م ازین نيدارد. ا ييسزابه تیاقتصادي اهم يهااستیس میروند تورم براي تنظ ينیبشیپ لیدل نیهم

 يگوناگون ينیبشیهاي پمنظور مدل نينرخ تورم شده است؛ و بد ينیبشیهاي مختلف براي پجدي به كاربرد مدل
سال  يبرا انرينرخ تورم در ا انهیماه ينیبشیپژوهش با هدف پ نيرو ا ني. از ااندافتهيتوسعه  گريكديدر رقابت با 

تا  0939 يهادر سال رانيا يكاال و خدمات مصرف يشاخص بها انهیماه يزمان يسر يهابا استفاده از داده 0931
د نظر از بانک مور يهاسال يبرا زین يكاال و خدمات مصرف يو اطالعات مربوط به شاخص بها شدهانجام  0933
ود انباشته خمتحرک هم نیانگیم يمنظور از دو الگو نيا يگرفته شده است. برا رانيا ياسالم يجمهور يمركز
 يسه الگوهايپژوهش به مقا نيدر ا نی( استفاده شده و همچنANN) ي( و شبكه عصبARIMA) حیتوض

مطلق آنها  يطادرصد خ نیانگینظر گرفتن ماز الگوها با در  کيهر  ينیبشیو توان پ يو شبكه عصب ياقتصادسنج
متحرک  نیانگیم يدو الگو نشان داد، كه اگرچه هر دو الگو نيبا استفاده از ا ينیبشیپ جيپرداخته شده است. نتا

و  38/1 بیرتبه ت ،يادرون نمونه ينیبشیمطلق پ يدرصد خطا نیانگیبا توجه به م ،يعصب يو شبكه حیخود توض
توان  ياز دارا ANN يبه نسبت الگو ARIMA ياند، اما الگوبوده ييباال ينیبشیتوان پ يدرصد دارا 39/1
 يمات مصرفكاال و خد يشده شاخص بها ينیبشیپ ريپژوهش مقاد نيدر ا نيبوده است. بنابرا يباالتر ينیبشیپ

ا توجه ب دهد،ينشان مالگو  نيا ينیبشیپ جيشده است و نتا نییتع ARIMA يزمان يسر يبر اساس الگو رانيدر ا
 يهااستیگرفتن س شی، در پ0931سال  يبرا رانيدر ا يكاال و خدمات مصرف يبه روند رو به رشد در شاخص بها

نقش  توانديم استگذرانیس توسطمناسب  يو مال يپول يهااستیاعمال س قياز طر ينگيكنترل حجم پول و نقد
 در كنترل نرخ تورم داشته باشد.  يمهم

 JEL  E5,E4,E3,E2: دیبنطبقه

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي ايران، الگوي سري زماني میانگین متحرک خود توضیح  های کلیدی:واژه

 (ANN(، شبكه عصبي مصنوعي )ARIMAانباشته )

                                                 
 ه تهران.دانشگا پرديس كشاورزي و منابع طبیعياسي ارشد اقتصاد و توسعه كشاورزي دانشجوي كارشن واستاد  ترتیب:به1

Email: hosseini_safdar@yahoo.com   
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 مقدمه 

 اشتغال همچون مواردي بر اقتصادي، كالن سیاست هايهدف نظر از اقتصاددانان طوركليبه

. دارند تاكید اقتصادي پیوسته رشد و درآمد عادالنه توزيع ،(تورم كنترل) هاقیمت پايداري كامل،

 یشههم اقتصادي كالن سیاست هايهدف از يكي عنوان به آن كنترل تورم، مخرب اثرات دلیل به

 رد اقتصادي، هايچالش ترينبنیادي از يكي عنوان به تورم. است بوده اقتصاددانان توجه مورد

 درقآن موضوع اين به مربوط اقتصادي ادبیات. شودمي شناخته كشور هر قتصاديا حیات طول

 تورم،. دكر مقايسه آن با بتوان را اقتصاد در ديگري موضوع كمتر شايد كه است گسترده و حجیم

 ستا كشور يک پول خريد توان در درپيپي كاهش يا هاقیمت عمومي سطح در پیوسته افزايش

 ديج هاييهزينه كه آيدمي شماركشورها به اقتصاد در نامطلوب هايه پديدهطور كلي از جملبه و

 هرگونه را آن برخي است؛ شده ارائه مختلفي هايتعريف تورم براي. نمايدمي تحمیل جامعه بر

 در. دانپنداشته تورم را معین درصد از بیش افزايش ديگر برخي و هآن استد هاقیمت در افزايش

 اين .دانندمي اقتصاد واقعي ارزش افزايش سیر به هاقیمت سیر سبقت را تورم ايعده گروه اين

 ستا ناپذيراجتناب معیني حد تا هاقیمت افزايش رشد،روبه اقتصاد در كه بر اين باورند گروه

 مفهوم به اروپايي كشورهاي در نوزدهم سده در بار نخستین تورم اصطالح(. 1831تشكیني،)

 پول حجم افزايش اين. شد متداول جنگي هايهزينه تأمین براي اسكناس حد از بیش انتشار

 حاصطال شده ياد دوره در. داشت دنبال به كشورها از بسیاري در را هاقیمت افزايش خود، خوديبه

 رياعتبا پول و اسكناس مسكوك، پول از اعم پرداخت وسايل حد از بیش افزايش مفهوم به تورم

 ییراتتغ كه كردند ثابت تردقیق هايبررسي ينتیجه در اقتصاددانان بعدها .شدمي برده كاربه

 (.1833حمید،  و نژادزراء) نیست درگردش پول حجم تغییرات تابع تنها قیمت

 از يكي جهان امروز جديد چهره در را آن بايد و است اجتماعي و اقتصادي پديده يک تورم

 موارهه اقتصادي، هايپديد از يكي عنوان به تورم. است آند اين سده در اقتصاد پیچیده هايجلوه

 هايعامل معلول خود كه تورم. است بوده اقتصادي نظرانصاحب و مرداندولت نگراني باعث

 توزيع فقر، همچون پرشماري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، پیامدهاي موجب است، مختلف

 هايهزينه خود نوبه به كدام هر كه مايدنمي فراهم را مالي مفاسد گسترش و درآمد نامتناسب

 هب هاقیمت پايداري كشورها همه در دلیل، همین به. كندمي تحمیل اقتصاد بر را توجهي قابل

شود )قوام مسعودي و گرفته مي نظر در اقتصادي سیاستگذاري و ايبرنامه هدف اصلي عنوان

 (.1831همكاران،



 4...بيني الگوهاي اقتصادسنجيبررسي توان پيش

 

 بر ها،تعريف از گروه يک كرد؛ بنديطبقه گروه سه به وانتمي را تورم براي شده ارائه هايتعريف

 رضهع گرفتن فزوني نتیجة عنوان به اغلب تورم چهارچوب اين در. دارند تأكید تورم پولي ماهیت

 مازاد يا خريد توان مازاد عنوان به يا پول، به اقتصادي هايعامل و مردم نیازهاي به نسبت پول

 عرضه هب نسبت تقاضا مازاد بر مبتني تورم ها،تعريف از دوم گروه شود؛مي تعريف پرداخت وسايل

 هاييتعريف جملة از. كندمي معرفي عرضه به نسبت تقاضا فزوني حاصل عنوان به را تورم و است

 1لرنر نظريه به تواناست، مي شده تلقي تقاضا و عرضه بین ناهمخواني عنوان به تورم آنها در كه

 هاقیمت پیوسته و زياد افزايش با مترادف را تورم تورم، هايتعريف از سوم گروه در. نمود اشاره

 به رو هاقیمت عمومي سطح كه دارد وجود زماني تورم كه كندمي بیان 2بار ريمون اند،هآن استد

 مانه تورم چهارچوب اين در ديگر تعريف بنابر يا است پرشتاب بیش و كم و پیوسته افزايش

 هاقیمت افزاري خود باال رفتن عبارتي به يا و است هاقیمت عمومي سطح در پیوسته افزايش

 (. 1831، زاده اسماعیل)است 

تورم،  در زمینه مشخص تعريف يک وجود رغمبه كه است آن تورم زمینه در توجه قابل نكته

 محج روية بي اقتصاددانان رشد از برخي ندارد. وجود تورم ايجاد علل خصوص در واحدي ديدگاه

 تولیدي هاينهاده افزايش قیمت و هزينه فشار برخي كاال، بازار در تقاضا اضافه ديگر پول، گروهي

 كشاورزي هايبخش در ضعف مختلف و هايبخش در موجود ديگر تنگناهاي اينهايت عده در و

 .( 1831نمايند )قوام مسعودي مي عنوان تورم اصلي منشأ را خارجي تجارت و

 اندازها،پس كاهش موجب ريزد،مي بهم را هاقیمت نظام آنكه بر عالوه باال، وحسط در پديده اين

 هايلیتفعا سوي به دولتي هايبخش از سرمايه فرار تحريک گذاري،سرمايه هايانگیزه رفتنازبین

 موجب آن زياد تغییرات و تورم. شد خواهد اقتصادي رشد شدن كند نهايت در و بازيسفته

 همچنین د؛شومي گذاريسرمايه براي گیريتصمیم در تأخیر و انگیزه سلب نتیجه رد و نااطمیناني

 ارآييك نحو به منابع تخصیص شده، كاسته نسبي هايقیمت در موجود اطالعات كه شودمي باعث

 يهسرما بازار در سرمايه واقعي برگشت و نشود برقرار ثروت و درآمد مجدد توزيع نگیرد؛ صورت

 بدون پولي هايدارايي فرصت هزينه واقع در اسمي بهره نرخ پولي، اقتصاد يک در. يابد كاهش

 دارايي جذابیت از و اسمي افزايش يافته بهره نرخ خواهد شد باعث تورم در نرخ است. افزايش بهره

 را پولي خود تراز كنندتالش مي اقتصادي عامالن شرايط، اين در. شود كاسته بهره بدون پولي

                                                 
1 Lerner 
2 Raymond Bare 
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شوند.  كمتري متحمل سرمايه زيان تا نگهدارند كمتري بدون بهره پولي دارايي و هساخت محدودتر

وجود اين،  با دهند،مي انتقال ديگران به را پول هاي نگهداريهزينه اقدام، اين با افراد واقع، در

نتیجه، همه  در هستند؛ اجتماع كل سطح در هانوع دارايي اين داشتن به مجبور افرادي درنهايت

 هر اقتصادي كارگزاران كه است اين توجه نكته قابل رود. امامي بین از به آساني هاتالش اين

 كمک براي را ديده آموزش و مهارت فرد داراي هزاران و كرده هااين تالش صرف را منابعي ساله

 بیشتر هايشعبه و گیرندمي به خدمت بیشتري كاركنان هامثال، بانک به طور كنند؛مي استخدام

 ايوظیفه انجام صرف و بیهوده رفته هدر به به آساني منابع اين كنند.مي بازگشايي را بزرگتري و

آن تومي منابع اين بودكمتر مي تورم كه اگر چرا بودند؛ آن انجام به مجبور بايستنمي كه شودمي

 .(1831نژاد ،شوند )تقي استفاده كااليي تولید افزايش براي مستقیم به طور نداست

خريد  با دارند سعي افراد پول ارزش پیوسته كاهش دلیل به تورمي شرايط در اينكه، ديگر نكته

حفظ  را خريد خود توان كمدست تورم، از ايمن هايدارايي همچنین، اي،سرمايه كاالهاي مصرفي،

 كمیاب منابع تخصیص و هدايت نتیجه، در و بیهوده هايمعامله تعداد افزايش به مفهوم كنند. اين

 عامالن به خدمات ارايه منظور به مالي بخش اندازه بنابراين، ثمر است؛بي هاياين فعالیت به

 رودمي انتظار ترتیب شود. بدينمي بزرگتر تورمي شرايط در آنها خريد توان براي حفظ اقتصادي

ايجاد  هايانحراف كه اين شده بیهوده ستدهاي و داد به اقتصادي عامالن سوق يافتن باعث تورم

 بخش در هاي فعالنهاده مقابل، طرف دهد. درمي افزايش را مالي بخش خدمات براي تقاضا شده

 هايشوند نهادهمي مجبور محصوالت خود براي تقاضا در افزايش اين به پاسخگويي براي مالي

د بود خواه مالي بخش اندازه بزرگ شدن معني به اين كه درآورند خدمت به را بیشتري اقتصادي

 .(1831)تقي نژاد ،

هاي اصلي براي سیاستگذاري و هاي اقتصادي همانند نرخ تورم يكي از الزامبیني متغیرپیش

بیني و تصوير رويدادهايي كه در آينده آيد. در واقع پیششمار ميهاي مناسب آينده بهريزيبرنامه

ري صورت پذيرد. اهمیت اين تگیري به نحو مناسبشود تا فرآيند تصمیمدهد باعث ميرخ مي

بیني معرفي هايي مختلفي براي پیشها و الگوهاي اخیر روشبحث باعث شده است كه در دهه

مت هاي اقتصادي مانند قیبیني متغیرهاي سري زماني در پیشموفقیت الگوشده و توسعه يابد. 

ادي هاي اقتصبیني متغیرشو نرخ تورم، باعث شده است اين الگو ها امروزه كاربرد فراواني در پی

ود بیني مقادير آينده آنها به كار رداشته باشند و اغلب در فرموله كردن رفتار اين متغیرها و پیش

 (.1833)اسماعیل زاده مقري، 
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 ذشتهو گ حال از اطالعات استفاده صورت به بینيپیش اغلب علمي، كمي هايو تحلیل تجزيه در

 هب و الگوها زماني يا ديگر هايسري الگوي اي،معادله چند الگوي اي،معادله يک الگوي قالب در

 بارتع بینيپیش كه گفت توانرو، مياين از است. بعدي هايدوره براي نظر مورد الگوي بردن كار

 ،روبینفیلد و )پینديک است. گذشته و اطالعات حال اساس بر آينده وقايع احتمالي برآورد از

1831.) 

ي هاي اقتصادزماني به جاي اينكه بر مباني نظري براي بررسي رفتار متغیر هاي سريدر الگو

ري گیها نتیجهتاكید شود، باور بر آن است كه ماهیت رفتاري متغیرها بايد از درون خود مشاهده

 هاي تک متغیرهاي از الگوها است كه شامل دو دسته كلي الگوهاي سري زماني مجموعهشود. الگو

( و الگوي MA(، میانگین متحرك )ARهاي خود توضیح )باشد. الگوند متغیره ميهاي چو الگو

هاي تک متغیره ترين الگو( از جمله مهمARIMAخود توضیح جمعي میانگین متحرك )

باشند. در الگوي سري زماني تک متغیره، رفتار آينده متغیر بر مبناي رفتار گذشته آن مي

بیني رفتار متغیر مورد نظر نیاز به اطالعاتي به غیر از پیششود كه براي الگوسازي و فرض مي

هاي ساختاري، كه متغیر وابسته اطالعات موجود در خود اين سري نیست. بنابراين بر خالف الگو

(Yبا استفاده از متغیر )( هاي توضیحيn,…,X1X )شود، در اين الگوها متغیر توضیح داده ميy 

شود. به عبارت ديگر اطالعات استفاده از مقادير گذشته خود و جمله اخالل توضیح داده مي با

 n+1yبیني پیشامدمبنايي براي استنباط و پیش (n,…,y1y) موجود در توزيع احتمال يک سري

 (. 1111)وايت ، است

 موازات هب كه باشد،مي مصنوعي عصبي هايشبكه رويكرد بیني،پیش هايروش جديدترين از يكي

 هوش مصنوعي هايشبكه كار پايه. است شده كاربردي اقتصاد ادبیات وارد سنتي مدلهاي

 دباشن پیچیده كه چند هر را متغیرها بین روابط مصنوعي هوش از استفاده با .است مصنوعي

 همم مزيت .نمود استفاده آتي مقادير بینيپیش براي آن از و گرفت رايانه فرا توسط میتوان

 رفتار مورد در خاص آماري هايفرض به نیازي كه است اين مصنوعي عصبي شبكه هايمدل

 (.1833 محمدي،)نیست  متغیرها

 میالدي با 31دهه اواخر از اقتصادسنجي و اقتصاد در مصنوعي هاي عصبيشبكه كاربرد

 هدف بتهال شد. آغازIBM سهام شركت  قیمت بینيپیش و مالي بازارهاي وايت در هايبررسي

 حوزه در هاي عصبيشبكه موفقیت اما بود. بازار كارايي فرضیه آزمون بیني،پیش جايبه آن اصلي

 هايشبكه از استفاده و نمود جلب را و اقتصادسنجي اقتصادكالن متخصصان توجه مالي، اقتصاد
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 سري هايوالگ از استفاده زمینه در پرشماري هايبررسي. شد آغاز 11دهه از بینيپیش در عصبي

 است هگرفت صورت اقتصادي مختلف متغیرهاي بینيپیش در عصبي هايشبكه و ARIMA زماني

 مشیري ،(1111) همكاران و كهزادي ،(1111) كورام و چرچ مطالعات به توانمي جمله آن از كه

 ،( 2118) منموس و اولسون ،(2111) تكاز ،(2111) كامرون و مشیري ،(1111) همكاران و

 ،(2111) همكاران و فردفهیمي ،(2113) همكاران و آذربايجاني( 2111) همكاران و هروي

 ،(1831) ابوالحسني و كهزادي ،(1833) امجدي و مجاوريان ،(1831) كهزادي و پورگیالن

 اسكويي اصغري ،(1831) مشیري و قديمي ،(1831) مشیري ،(1831) همكاران و قاسمي

 و نجفي ،(1831) طرازكار ،(1838) همكاران و مرزبان ،(1832) كرباسي و عباسیان ،(1831)

 عشري اثني ،(1831) آباديعزت عبدالهي ،(1831) بیجاري و خاشعي ،(1831) همكاران

 همكاران و طیبي ،(1833) همكاران و نژادزراء ،(1831) همكاران و طاهرحسیني ،(1831)

 ،(1833) همكاران و دوستماناي ،(1833) فرفهیمي ،(1833) همكاران و محمدي ،(1833)

 .نمود اشاره( 1833) همكاران و آذربايجاني ،(1833) همكاران و مهرابي

 1831 تا 1831از سال دهد كه نگاهي به تاريخ ده سال گذشته ايران در زمینه تورم نشان مي

دالري  تزريق منابع فراوان 1831در سال  ، اماه استدرصد در نوسان بود 11تا  11نرخ تورم میان 

هاي عمراني سراسر كشور و افزايش اعطاي تسهیالت بانكي، موجب و ريالي از سوي دولت به طرح

ن تواگرديد. در اين ارتباط مي تورم رشد در پي آن،رشد نقدينگي سرگردان در سطح جامعه و 

( كه به بررسي وجود رابطه پايدار میان تورم و نقدينگي 1833به پژوهش حسیني و محتشمي )

كه در بلندمدت يک درصد افزايش در رشد نقدينگي به افزايش طورياند اشاره نمود، بهرداختهپ

 باشد.شود و اين امر بیانگر اهمیت تاثیر رشد نقدينگي بر تورم ميدرصدي تورم منجر مي 31/1

 و نبود محصولي تک وابسته و ناسالم، اقتصادي هايي مانند ساختارعاملبنابراين با وجود 

 هايمالي انبساطي، محدوديت و پولي هايسیاست با كشور همراه اقتصاد بر حاكم هايدلتعا

 انتظارهاي نهايت در و تولید هايهزينه افزايش اقتصادي، تحريم تحمیلي، جنگ ارزي، درآمدهاي

 شدت بر هاسال از برخي در و يافته تداوم تورم انقالب، از بعد هايسال در كه شد باعث تورمي

 وجهت كشور، اقتصادي هايچالش تريناز بنیادي يكي عنوان به كه جايي تا شود افزوده یزن آن

 رشد باالي نسبت به نرخ با همراه هاقیمت پرشتاب سطح سازد. افزايش معطوف خود به را همگان

 هايچالش ترينعمده از يكي صورت به را تورم گذشته، سال چند طي نقدينگي و پول حجم

 از يكي همواره تورم وجود از ناشي شرايط بهبود كهطوريبه. است نموده تبديل نايرا اقتصادي



 1...بيني الگوهاي اقتصادسنجيبررسي توان پيش

 

 اريسازوك ايجاد مستلزم هدف اين به دستیابي. است بوده كشور توسعه هايبرنامه مهم هايهدف

 بیني،پیش خود، استاندارد شكل در كه است اقتصادي سیاستگذاري فرايند از هدفمند و دقیق

 ستلزمم پايدار و پايین تورم نرخ به دستیابي. گرددمي شامل را سیاستي لتحلی و هدفگذاري

 ذارسیاستگ رو، اين از. است اقتصادي سیاستگذاري امر در كارا و ابزار مؤثر از استفاده توانايي

 بینيشپی با بتواند و باشد داشته شده اعمال هايسیاست از پیامدهاي درستي درك بايد اقتصادي

 اقتصادي ريسیاستگذا فرآيند در تورم بینيپیش. بپردازد خود اقتصادي ابزار تعديل هب تورم، دقیق

 اب آن تلفیق و كمي هايبینيپیش دقت بردن باال اساس، اين بر و داشته زيادي حساسیت

 ار امكان اين بینيپیش زيرا است؛ اقتصادي سیاستگذاري هايضرورت از قضاوتي معیارهاي

 تعیین از پیش مقادير از هدف، متغیرهاي انتظار مورد عملكرد انحراف انمیز بتوان تا دهدمي

 و مالي هايسیاست مركزي هايبانک و هادولت رو، بیشتراين از. كرد گیرياندازه را آنها شده

 لندمدتب و مدتكوتاه هايبینيپیش مبناي بر بلكه موجود، وضع مبناي تنها بر نه را پولي خود

میزان  كه است بديهي. گذارندمي اجرابه و نموده تدوين تورم، جمله از اقتصاد ديكلی متغیرهاي از

 با آنها تناسب و و پولي مالي هايدرستي سیاست از نظر صرف متغیرها، اين بینيپیش دقت

 .(1833آيد )زراءنژاد،مي شمار به هااين سیاست موفقیت الزم شرط موجود، شرايط

هاي اقتصادسنجي و شبكه اي بین روشهاي انجام شده مقايسهررسيبا توجه به اينكه در همه ب

گوهاي بیني الهاي پیشكارگیري روشعصبي تورم انجام نشده است، از اين رو در اين پژوهش با به

بیني شاخص كاال و خدمات و شبكه عصبي، به پیش سري زماني، میانگین متحرك خود انباشته

با استفاده از اطالعات ماهانه شاخص كاال و خدمات  1811در سال ماه آتي  11مصرفي ايران براي 

 پرداخته شده است .  1838-31هاي مصرفي در سال

 روش تحقیق
هاي سري زماني وجود دارد، شناسايي الگوي مناسب از اي كه در استفاده از الگوترين مسئلهمهم

ا كمترين خطاست. برآورد و اي ببینيها به منظور داشتن پیشبین طیف گسترده اين الگو

هاي سري زماني بطور كلي داراي چهار مرحله اساسي شامل شناسايي، برآورد، بیني الگوپیش

بیني است. اين مراحل براي الگوهاي تک متغیره و چند متغیره اندكي متفاوت ارزيابي و پیش

 ت يکشود: نخسمياست. براي شناسايي الگوي مناسب از بین الگوي تک متغیره اين گونه عمل 

 (:1831شود )ابريشمي، ( تشكیل مي1جامع به صورت رابطه ) ARIMAالگوي 

(1) Φp(𝐿𝑝)𝑃𝐶𝑡 = 𝜃𝑞(𝐿𝑞)휀𝑡       
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به ترتیب از L اي ازهاي چند جملهعبارت θ𝑞(L)و  Φ𝑝(𝐿)اي، عملكرد وقفه Lآن كه در 

باشد. هاي خود توضیحي و میانگین متحرك ميترتیب درجه بهq وp است كه  q وp هاي درجه

 휀𝑡هاي نوفه سفید و نیز اجزاي اخالل با ويژگي𝑃𝐶𝑡 باشد. دوم، با توجه سري زماني مورد نظر مي

( ACFبه رفتار جزء میانگین متحرك و جزء خود توضیح و با بهره گیري از توابع خود همبستگي )

 شود.( نوع الگوي نهايي تعیین ميPACF) بستگي جزئيو تابع خود هم

انتخاب  شود. بررسي بیشتر وقفه چگونگي انتخاب ادبیات است الزم بیني،پیش فرآيند از پیش

در  به پرشمار بودن نگاهي باشد.مي زماني سري الگوهاي بینيپیش مراحل زاترينچالش از وقفه

 انتخاب منظور به كرد. بسیاري از پژوهشگران خواهد رآشكا را بیشتر نكته اين شده ياد هايروش

 انتخاب معیارهاي از (AR)اتورگرسیو  الگوي از استفاده با زماني هايسري بینيپیش در وقفه

 ادهاستف كوچک، هاينمونه در پژوهشگران، باور اين نمايند. بهمي استفاده BIC و AIC ثابت، وقفه

 ستفادها بررسي اين. گرددمي بینيپیش در قطعیت نبود زايشاف به منجر AIC و BIC معیار دو از

 گیريبهره. داندمي ديگر معیار دو ارزيابي براي ايوسیله را وقفه حداكثر و وقفه حداقل معیار دو از

( نمونه، مدنظر قرار گرفت. PACF)1جزئي خودهمبستگي و( ACF)خودهمبستگي  هايتابع از

 و شاموي) نمايدمي تعیین را الگو هايدرجه PACF و ACF آماري دارمعني 2تعداد خیزهاي

 يا قفهو انتخاب براي را جزئي هبستگي هايضريب از استفاده رابینفلد و پیندك(. 2111 استوفر،

 ناسبم وقفه انتخاب از آنان بر اين باورند كه پس. ندآن استد مناسب اتورگرسیو فرايند مرتبه

 رد ديگر عبارت به. باشد دارمعني اخالل هايجمله میان يجزئ همبستگي ضريب نبايد قاعدتاً

 مورد راهنما عنوان به توانمي را همبستگي هايضريب معیارها، ديگر براساس وقفه انتخاب

 .داد قرار استفاده

از روش حداقل مربعات معمولي و روش حداكثر راست نمايي  ARIMAهاي براي برآورد انواع الگو

هايي با مرتبه باالتر نیز ، الگوARIMAاز برآورد الگو، براي ارزيابي الگو  شود. پساستفاده مي

و تصادفي  (AICشوند و الگوي درست بر اساس معیار آكاايک )برآورد و با الگوي اولیه مقايسه مي

 بیني الگو، كهشود. در نهايت، توان پیشهاي باقیمانده حاصل از برآورد مشخص ميبودن جمله

در مطلق هاي میانگین قترين معیارها در تعیین الگوي بهینه است با استفاده از معیارييكي از اصل

 امروزهگیرد. ( مورد ارزيابي قرار ميMAPE( و درصد قدرمطلق میانگین خطا )MAEخطا )

 مهم باشد، برتريمي مطرح بینيزمینه پیش در زماني، سري هايمدل موازات به ديگري ديدگاه

                                                 
1 Partial AutoCorrelation Function 
2 Spikes 
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 خاص هايفرضیه اعمال به ينیازبي هستند، معروف (ANN)هاي عصبي شبكه به كه هاروش اين

 مغز دارند. انسان مغز ساختاري مانند عصبي مصنوعي هايشبكه باشد.مي متغیرها رفتار مورد در

. است شده تشكیل نرون نام به ساختاري اصلي عناصر از اطالعات سیستم پردازش يک عنوان به

 هر به كه باشندمي متصل هم به هاينرون از ايمجموعه شامل وعيمصن عصبي هايشبكه

 هوسیلهب هانرون ها،اليه اين ايجاد براي نهايت در. شودمي گفته اليه يک هانرون اين از مجموعه

 هايابعت از معدودي تعداد عمل در اما گردندمي متصل يكديگر به( محرك) فعالسازي هايابعت

 عددي هايداده روي محاسبات انجام با شبكه واقع در. گیرندمي قرار ادهاستف مورد فعالسازي

 شبكه برخورداري. شودمي اطالق هوشمند سامانه آن به رو اين از و گرفته فرا را كلي هايهاعدق

پذيري موجب كاربرد چون پردازش موازي، هوشمندي و انعطافهم يهايويژگي از مصنوعي عصبي

 1و شناسايي برآورد، 8سازي، مدل2بندي، خوشه1چون شناخت الگوهميي هاآن در حوزه گسترده

طور كه گفته شد، يک شبكه عصبي از (. همان1831شده است )اصغري اسكوئي،  1بینيو پیش

هاي مصنوعي تشكیل شده است. نرون يا گره كوچكترين واحد پردازش اطالعات است كه نرون

ها را ها، وروديطوركلي هر يک از نروندهد. بهميهاي عصبي را تشكیل اساس عملكرد شبكه

كنند. از اين رو، هر نرون دريافت كرده و پس از پردازش روي آنها يک سیگنال خروجي تولید مي

خود را  ويژهكند و ورودي و خروجي در شبكه به عنوان مركز پردازش و توزيع اطالعات عمل مي

ترتیب ورودي به aو  pورودي است كه در آن اعداد دارد. شكل زير نمايش ساختار يک نرون تک 

 (.1833باشند)محمدي ،و خروجي نرون مي

 
 ( مدل نرون تك ورودي1شکل )

                                                 
1 Pattern Recognition 
2 Clustering 
3 Modeling 
4 Estimation and Identification 
5 Forecasting 

a 

b 
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شود. ورودي ديگر مقدار ثابت يک است كه در تعیین مي wبا مقدار عددي  aروي  pمیزان تاثیر 

براي  n 1دي خالصشود. اين حاصل جمع وروجمع مي wpضرب شده و سپس با  bجمله اريب 

( تعريف 2است. به اين ترتیب خروجي نرون به صورت معادله ) f)محرك(  2تبديل يا فعالسازي

 (:1833شود )محمدي ،مي

(2) )( bwpfa   
شود. با انتخاب نیز توسط محقق انتخاب مي fقابل تنظیم هستند و تابع محرك  bو  wپارامترهاي 

f یري پارامترهاي و نوع الگوريتم يادگw  وb هاي يادگیري شبكه عصبي شوند. الگوريتمتنظیم مي

هاي سازي رايج مانند حداقل مربعات غیر خطي است. الگوريتمهاي حداقلبسیار مانند روش

ور طبیني آن بهكنند كه معیار خطاي پیشچنان برآورد مييادگیري پارامترهاي شبكه را آن

طوري  bو  w(. يادگیري به اين معني است كه 1831اده و همكاران، زپیوسته، كاهش يابد )حنفي

تغییر كنند كه رابطه ورودي و خروجي نرون با هدف خاصي همخواني داشته باشد. در بیشتر 

موارد يک نرون داراي بیش از يک ورودي بوده و به طور معمول يک نرون حتي با تعداد 

ائل كفايت نكرده و اجتماعي از چند نرون به عنوان هاي زياد نیز به تنهايي براي حل مسورودي

 شود. كار گرفته مييک اليه به

 نتایج و بحث 
گیري از رهیافت ايران با بهره (CPI)بیني شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي به منظور پیش

 همتغیره، نخست ارزيابي اين سري زماني مدنظر قرار گرفت. سري زماني مورد بررسي در بازتک

و هدف  31ها برابر با باشد. از اين رو، تعداد مشاهدهمي 1831تا دي ماه  1838زماني مهر ماه 

است. سپس به منظور ارزيابي روند موجود در  1811مشاهده آتي تا پايان سال  11بیني پیش

براي روند مدنظر قرار  Sها، چهار فرم تابعي شامل خطي، منحني رشد، درجه دوم و منحني داده

تابعي  ( براي برازش چهار فرمMAPEگرفت. مقايسه مقادير شاخص درصد میانگین مطلق خطا )

هاي ياد شده وجود داشته است اما مقدار بیني فرمنشان داد كه تفاوت ناچیزي بین توان پیش

كمترين مقدار بوده و از اين رو، بیشترين مقدار  Sبراي فرم تابعي روند منحني  MAPEشاخص 

 دهد.بیني را نشان ميتوان پیش
 

                                                 
1 Net Input 
2 Transfer or Activation Function 
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 sو ( نتایج درصد خطاي چهار فرم تابع خطی ،رشد،درجه دوم1جدول)

 MAPE  MAD  MSD فرم تابع

 21/13  32/1  21/1 خطي

 81/81  13/1  81/8 رشد

 18/81  11/1  21/8 درجه دوم

 s 11/8  11/1  3/83درجه سوم

 تحقیقهاي منبع: يافته

كه داراي  sبر اساس الگوي روند منحني  CPIي مصرفي و خدماتي بیني شاخص كاالنتايج پیش

، نشان داد كه 1811تا اسفند  1831كمترين درصد میانگین مطلق خطا بوده است، براي بهمن 

به  CPIرشدي از اين شاخص را خواهیم داشت و از آنجايي كه در دوره مورد بررسي روند روبه

از رشد نرخ تورم در  نشان CPIرشد شود، روند روبهه ميعنوان شاخصي از نرخ تورم در نظر گرفت

 خواهد بود. هاي سال آيندهماه

 1396:12تا  1329:11براي  Sبینی الگوي روند منحنی ( نتایج پیش2جدول )

 بینيمقدار پیش دوره بینيمقدار پیش دوره بینيمقدار پیش دوره

1831:11 11/211 1811:1 13/211 1811:1 18/233 

1831:12 33/213 1811:1 2/211 1811:11 82/231 

1811:1 33/211 1811:1 81/213 1811:11 11/238 

1811:2 11/211 1811:3 11/231 1811:12 11/233 

1811:8 13/213 1811:3 33/238   

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 11بیني پیش 1HWMگیري از رهیافت با فرض وجود روند و تأثیر فصلي در سري زماني با بهره

)مقادير ضرايب تعديل  2دوره آتي مدنظر قرار گرفت. اين الگوريتم با استفاده از سه ضريب تعديل

هیافت ترين ربین صفر و يک بوده( سطح داده، روند و اثر فصلي و لحاظ نمودن چرخه فصلي كامل

نشان داد  HWM (. نتايج الگوي2111آيد )مانیاتیس، شمار ميدر بین الگوهاي تعديل نمائي به

 1و  11/1، 11/1به ترتیب برابر با  و تأثیر فصلي كه مقدار سه ضريب تعديل سطح داده، روند

اي به ترتیب بیني درون نمونهبراي پیش MAPEو  MAD ،MSEباشد. مقدار سه شاخص مي

ت. اس HWMبیني باالي الگوي درصد بوده كه بیانگر توان پیش 18/1و  12/11، 31/2برابر با 

 ،12/1، 18/1، 18/1، 11/1ماه فروردين تا اسفند به ترتیب برابر با  12مقدار شاخص فصلي براي 

                                                 
1 Holt-Winter Multiplicative 
2 Smoothing constraint 
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اي الگو براي نمونهبیني برونباشد. پیشمي 1و  11/1، 13/1، 11/1،11/1، 11/1، 12/1، 12/1

 نتايج زير را نشان داد. 1811تا اسفند  1831بهمن 

 1396:12تا  1329:11براي  HWMبینی الگوي ( نتایج پیش3جدول )

 بینيمقدار پیش دوره بینيمقدار پیش دوره بینيمقدار پیش دوره

1831:11 11/211 1811:1 31/213 1811:1 13/211 

1831:12 81/212 1811:1 11/231 1811:11 12/231 

1811:1 33/212 1811:1 11/231 1811:11 23/233 

1811:2 13/211 1811:3 31/211 1811:12 18/231 

1811:8 18/213 1811:3 11/211   

 تحقیقهاي :يافتهمنبع

مورد استفاده قرار گرفت  1DESTالگوي غیرپارامتريک  توجه به مشهود نبودن تأثیر فصلي،با 

نشان داد كه مقدار ضريب تعديل مورد استفاده DEST (. نتايج برازش الگو 2111)مانیاتیس، 

اي بیني درون نمونهبراي پیش MAPEو  MAD ،MSEه شاخص باشد. مقدار سمي 31/1برابر با 

در قیاس  DESTبیني باالتر الگوي درصد بوده كه توان پیش 11/1، 11/2، 1/1به ترتیب برابر با 

تا  1831براي بهمن  DESTاي الگوي بیني برون نمونهدهد. پیشرا نشان مي HWMبا رهیافت 

 نتايج زير را نشان داد. 1811اسفند 

 1396:12تا  1329:11براي  DESTبینی الگوي ( نتایج پیش7ول)جد

 بینيمقدار پیش دوره بینيمقدار پیش دوره بینيمقدار پیش دوره

1831:11 81/211 1811:1 11/213 1811:1 11/218 

1831:12 21/211 1811:1 31/238 1811:11 13/213 

1811:1 11/211 1811:1 33/233 1811:11 11/818 

1811:2 11/211 1811:3 31/238 1811:12 88/813 

1811:8 11/211 1811:3 18/233   

 تحقیقهاي منبع: يافته

( MAT) 2رهیافت ناپارامتريک ديگر مورد استفاده در اين پژوهش، الگوي میانگین متحرك با روند

 اي بابیني درون نمونهبراي پیش MAPEو  MAD ،MSE(. مقدار 2111باشد )مانیاتیس، مي

درصد است. از  2/1و  18/1، 11/2استفاده از الگوي میانگین متحرك با روند به ترتیب برابر با 

                                                 
1 Double Exponential Smoothing with Trend 
2 Moving Average with Trend 
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 تربوده اما ضعیف HWMبیني الگوي باال برتر از الگوي توان نتیجه گرفت توان پیشاين رو، مي

تا  1831اي الگوي میانگین متحرك با روند براي بهمن نمونهبیني برون. پیشباشدمي DESTاز 

 نتايج زير را نشان داد. 1811اسفند 

 1396:12تا  1329:11براي  MATبینی الگوي ( نتایج پیش5جدول )

 بینيمقدار پیش دوره بینيمقدار پیش دوره بینيمقدار پیش دوره

1831:11 21/283 1811:1 13/211 1811:1 12/218 

1831:12 31/211 1811:1 11/218 1811:11 11/211 

1811:1 83/218 1811:1 22/211 1811:11 11/211 

1811:2 11/211 1811:3 31/213 1811:12 12/231 

1811:8 12/213 1811:3 81/211   

 تحقیقهاي منبع: يافته

قادير بیني مگیري از الگوهاي پارامتريک به منظور بررسي الگوي رفتاري و پیشبه منظور بهره

اين سري زماني و بررسي وجود ريشه واحد در آن  ارزيابي ويژگي آماري CPIآتي سري زماني 

 مد نظر قرار گرفت.

 CPI( نتایج آزمون ایستایی سري زمانی 2جدول)

 نوع آزمون
 سطح آزمون 

 )عرض از مبداء و روند(
 مقدار آماره محاسباتي

 مقدار آماره بحراني 

 )پنج درصد(

ADF 
 -13/8 -13/1 در سطح داده

 -13/8 -83/1 تفاضل مرتبه اول

KPSS 
 111/1 111/1 در سطح داده

 111/1 112/1 تفاضل مرتبه اول

 تحقیقهاي منبع: يافته

بیانگر ايستا  KPSSو رد فرض صفر در آزمون  ADFدر سطح داده پذيرش فرض صفر در آزمون 

باشد. از سوي ديگر، براي تفاضل مرتبه اول داده، رد فرض صفر در آزمون مي CPIنبودن متغیر 

ADF  پذيرش فرض صفر در آزمون وKPSS نشان داد كه متغیر مورد بررسي ايستا از درجه يک 

باشد. با توجه به ويژگي آماري متغیر مورد بررسي، الگوي پارامتريک تک متغیره مورد استفاده، مي

باشد. در گام نخست برازش الگوي ( ميARIMA) 1متحركجمع میانگینالگوي خودتوضیحي هم

                                                 
1 Autoregressive Integrated Moving Average 
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 CPIمتغیر  PACFو  ACFهاي رسم منحني Box-Jenkinsس رهیافت پیشنهادي يادشده براسا

 مدنظر قرار گرفت.

 PACFنمودار  ACFنمودار 

 
 

 CPIبراي تفاضل مرتبه اول  PACFو  ACF( رسم 2شکل )

ت. متحرك برابر با دو اس، درجه پیشنهادي براي خودتوضیحي و میانگین باالهاي براساس منحني

 به دست آمد.نتايج زير  هاپیشنهاد اولیه و تغییر فرضي درجهبر مبناي 

 با درجات مختلف ARIMA( ویژگی الگوهاي 2جدول )
 ARIMA(2,2) ARIMA(2,5) ARIMA(3,2) ARIMA(3,3) ARIMA(4,6) شرح

Q(b) 31/8 (11/1) 12/8 (133/1) 21/1 (211/1) 11/8 (111/1) 21/8 (138/1) 

Q(b+1) 13/3 (122/1) 18/8 (211/1) 11/8 (112/1) 11/8 (111/1) 32/8 (111/1) 

Q(b+2) 13/3 (118/1) 23/8 (812/1) 31/8 (21)/ 11/8 (8/1) 11/1 (181/1) 

AIC 33/1 38/1 31/1 13/1 13/1 

SC 18/1 13/1 12/1 31/1 12/1 
2R 21/1 81/1 8/1 81/1 11/1 
2R 11/1 23/1 21/1 21/1 81/1 

 تحقیقهاي منبع: يافته
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تعیین دو  هايو توجه به ضريب SCو  AICهاي اطالعات از آماره دست آمدهبهبراساس نتايج 

نیز گوياي  1LBPالگوها بوده و مقدار آماره  ديگر برتر از ARIMA (4,6)و  ARIMA (3,3)الگوي 

برازش  از دست آمدهبهباشد. نتايج خودهمبستگي در سطح پنج درصد براي اين دو الگو مي نبود

 ارائه شده است.  (3) در جدول ياد شدهدو الگوي 

 ARIMA (4,6)و  ARIMA (3,3)دست آمده از برازش الگوي ( نتایج به2جدول)

 ARIMA (3,3) ARIMA (4,6) الگو

 tآماره  ضريب رگرسیون tآماره  ضريب رگرسیون شرح

AR(1) 818/1- 811/2- 118/1 11/21 

AR(2) 181/1- 211/1- 113/1- 18/1- 

AR(3) 322/1 113/1 321/1 31/1 

AR(4) - - 311/1- 1/383- 

MA(1) 181/1- 311/1- 111/1 131/1 

MA(2) 113/1- 121/1- 813/1 113/2 

MA(3) 838/1 233/2 131/1 138/1 

MA(4) - - 122/1- 32/3- 

MA(5) - - 111/1 111/1 

MA(6) - - 111/1- 228/1- 

 113/8 811/1 118/1 813/1 ءعرض از مبدا

 تحقیقهاي : يافتهمنبع

اي مدنظر قرار گرفت. براي نهاي و برون نموبیني درون نمونهدو الگوي ياد شده براي پیش

 1831:11اي بازه نمونهبیني برونو براي پیش 1831:11تا  1831:1اي بازه بیني درون نمونهپیش

 لحاظ شد. 1811:12تا 

  

                                                 
1 Ljung-Box-Pierce 
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 ايبینی درون و برون نمونهدست آمده از پیشتایج بهن ( 9جدول )

 )درصد( MAPEشاخص  بیني شدهمقدار پیش مقدار واقعي دوره زماني

ARIMA (3,3) ARIMA (4,6) ARIMA (3,3) ARIMA (4,6) 
1831:1 211 811/211 11/218 13/1 11/1 

1831:2 1/211 313/211 112/211 31/1 11/1 

1831:8 1/211 111/213 13/213 11/1 11/1 

1831:1 3/213 111/221 111/221 13/1 21/1 

1831:1 1/221 213/228 113/221 31/1 11/1 

1831:1 2/228 813/221 118/223 11/1 11/2 

1831:3 2/223 121/223 811/281 1/1 31/1 

1831:3 3/221 121/221 111/281 11/1 18/2 

1831:1 8/288 181/281 111/283 3/1 18/2 

1831:11 1/281 131/288 111/212 11/2 21/1 

1831:11 1/211 12/281 111/211   

1831:12 1/211 111/283 111/211   

1811:1 1/211 111/281 111/218   

1811:2  881/211 311/211   

1811:8  811/218 311/213   

1811:1  211/211 331/211   

1811:1  21/213 111/212   

1811:1  112/211 111/211   

1811:3  113/211 111/211   

1811:3  131/218 31/211   

1811:1  111/211 111/211   

1811:11  111/211 138/211   

1811:11  121/213 221/213   

1811:12  112/211 331/213   

 تحقیقهاي منبع: يافته

 ARIMA (4,6)و  ARIMA (3,3)وي اي در دو الگبیني دورن نمونهبراي پیش MAPEمیانگین 

بیني توان پیش ARIMA (3,3)باشد. از اين رو، الگوي درصد مي11/1و  31/1به ترتیب برابر با 

اي بیني برون نمونهدارد. همچنین نتايج پیشARIMA (4,6) اي باالتري در قیاس با درون نمونه

 توان مشاهده نمود.( مي11را در جدول )
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 (1329الگوي شبکه عصبی مصنوعی )سال  ايدرون نمونه بینیپیش نتایج( 16)جدول

 ماه
 CPIشاخص 

 بیني شدهمقاديرپیش مقادير واقعي

 1/218 211 فروردين
 2/211 1/211 ارديبهشت

 1/211 1/211 خرداد
 1/213 3/213 تیر

 1/221 1/221 مرداد
 1/228 2/228 شهريور

 2/221 2/223 مهر
 1/221 3/221 آبان
 3/282 8/288 آذر
 1/281 1/281 دي

 تحقیقهاي منبع: يافته

ماه  11براي  CPI شاخص MATLABبا استفاده از نرم افزار  ايبیني برون نمونهپس از پیش

دهد، برابر نشان مي برآورد شد. نتايج 1811تا اسفند  1831آتي، به عبارتي از بهمن ماه سال 

رو روبه CPIماه آتي با يک روند رو به رشدي از شاخص  11در  صورت گرفته هايبینيپیش

 خواهیم بود.
 الگوي شبکه عصبی مصنوعی ايبرون نمونه بینینتایج پیش( 11) جدول

 CPI ماه CPI ماه

 1/211 11شهريور 3/211 31بهمن 
 1/211 11 مهر 2/213 31اسفند 
 1/218 11آبان 211 11 فروردين

 2/211 11 آذر 8/211 11 ارديبهشت
 1/211 11دي 1/218 11 خرداد
 8/213 11 بهمن 3/211 11تیر
 3/231 11 اسفند 1/213 11 مرداد

    تحقیقهاي : يافتهمنبع

 گیري و پیشنهادهانتیجه
 اشتغال همچون مواردي بر كالن اقتصادي، سیاست هايهدف نظر از اقتصاددانان طوركلي به

. دارند تاكید اقتصادي پیوسته رشد و درآمد عادالنه توزيع ،(تورم كنترل) هاقیمت پايداري كامل،

 یشههم اقتصادي كالن سیاست هايهدف از يكي عنوان به آن كنترل تورم، مخرب اثرات دلیل به

 رد اقتصادي، هايچالش ترينبنیادي از يكي عنوان به تورم. است بوده اقتصاددانان توجه مورد
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 انهماهی بینيپیش هدف با پژوهش اين رواين از. شودمي شناخته كشور هر اقتصادي حیات طول

 كاال بهاي شاخص ماهیانه زماني سري هايداده از استفاده با 1811 سال براي ايران در تورم نرخ

 اسالمي جمهوري مركزي بانک توسط كه 1831 تا 1838 هايسال در ايران مصرفي خدمات و

 اشتهانب هم متحرك میانگین الگوي دو از منظور اين ايبر. است شده انجام شود،مي منتشر ايران

 پژوهش اين در همچنین. است گرديده استفاده( ANN) عصبي شبكه و( ARIMA) توضیح خود

 بیني هر يک از الگوها با در نظربه مقايسه الگوهاي اقتصادسنجي و شبكه عصبي و توان پیش

اين  بیني با استفاده ازست. نتايج پیشگرفتن میانگین درصد خطاي مطلق آنها پرداخته شده ا

دو الگو نشان داد، كه اگرچه هر دو الگوي میانگین متحرك خود توضیح و شبكه عصبي با توجه 

درصد داراي  11/1و  31/1به ترتیب  اي،بیني درون نمونهبه میانگین درصد خطاي مطلق پیش

باالتري  بینيتوان پیش ANNت الگوي به نسب ARIMAاند، اما الگوي بیني بااليي بودهتوان پیش

بیني شده شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي الگوي بنابراين در اين پژوهش مقادير پیش. دارد

ARIMA، مورد بررسي و تجزيه و تحلیل  1811و سیاستگذاري در سال  ريزيبرنامه جهت

(، در زمینه 1833اران )نژاد و همكطور كه نتايج پژوهش زراءقرارخواهد گرفت. البته همان

نشان داده است، لزوما در  ARIMAهاي عصبي و مدل بیني نرخ ارز با استفاده از شبكهپیش

هاي اقتصادسنجي بر مدل شبكه عصبي برتري ندارد، بررسي تمامي متغیرهاي اقتصادي مدل

به  ي نسبتنژاد و همكاران گوياي برتري برآوردها در روش شبكه عصبچنانچه نتايج پژوهش زراء

 بوده است. ARIMAمدل 

رشدي از شاخص بهاي كاال و خدمات گوياي يک روند روبه ARIMAبیني الگوي نتايج پیش

 صشاخ میزان شود كه بیشترينبیني ميبوده است. پیش 1811هاي سال مصرفي ايران براي ماه

 باشد درصد112/211 میزان با ماه اسفند در 1811 سال در ايران مصرفي خدمات و كاال بهاي

 همراه درصد ده معادل رشدي با و درصد 111/283 میزان با ماه اين در قبل سال به نسبت كه

 اقتصاد تورمي -ركود شرايط به توجه با(. 1811 ايران، اسالمي جمهوري مركزي بانک) بود خواهد

 رشدي اب و است انبساطي يبودجه يک 1811 سال در كشور كل بودجه كه آنجايي از و ايران

. است شده برآورد ريال تريلیون 1/1138 معادل 1831 سال به نسبت درصد 83 معادل

میلیارد  11111درصد معادل  3/11اي دولت در مقايسه با سال گذشته مصارف هزينه كهطوريبه

هاي دولت و به دنبال آن (. اين افزايش هزينه1811ريال افزايش يافته است )خبرگزاري فارس، 

كشور را  در افزايش نقدينگي نتیجه در و بودجه در سال آتي، افزايش تقاضاي پول كسريافزايش 



 71...بيني الگوهاي اقتصادسنجيبررسي توان پيش

 

به دنبال خواهد داشت. سیاستگذاران اقتصادي همواره بايد نگران رشد زياد و فزاينده نقدينگي 

دهي بانک مركزي به دولت باشند و بر اين اساس با توجه به اينكه افزايش پايه پولي از راه وام

هاي آن، نخستین تاثیر خود را در افزايش حجم پول و در نتیجه افزايش تورم ي رفع كسريبرا

هاي خود از راه استقراض از بانک شود كه دولت به جاي تامین كسريگذارد پیشنهاد ميمي

هاي سمت عرضه مركزي درصدد تعديل كسري بودجه خود از راه تعديل بسیاري از سیاست

ي هاي پرداختاطي و انقباضي( و نیز كارا كردن نظام مالیاتي در يارانههاي پولي انبس)سیاست

 باشد.

 هاي اقتصادي كالن كشورمتأثر از سیاست نیز ها و تورمتغییرات نرخ ارز برسطح قیمت تأثیر

هاي انبساطي مالي و پولي باشد، موجب تشديد با اجراي سیاستهمراه است. اگر افزايش نرخ ارز 

هاي انقباضي مالي و پولي نرخ ارز با اجراي سیاست اهد شد و چنانچه افزايشو فشار تورم خو

ها نخواهد داشت. اما اعمال اي بر تورم و نیز بر سطح عمومي قیمتهمراه باشد، آثار قابل مالحظه

 .ها تأثیرگذار استسازي هم بر تورم و هم بر سطح عمومي قیمتسیاست يكسان

گردد. بلكه به صورت ران نرخ بهره به صورت تعادلي تعیین نميدر ايدر مورد نرخ بهره نیز، 

گردد. بنابراين، با توجه به اين كه در ها ابالغ ميشوراي پول و اعتبار به بانک سوي دستوري از

ها نرخ بهره اسمي در يک سال كمتر از نرخ تورم در آن سال بوده است، نرخ زمان بیشتر ايران در

ها منفي بوده است. معناي منفي بودن نرخ بهره حقیقي آن است كه مانبهره حقیقي در بیشتر ز

ها، با توجه به بیشتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره گذار در بانکهاي سپردهارزش حقیقي دارايي

نتیجه منفي بودن نرخ بهره حقیقي آن است كه عرضه سرمايه  يابد.كاهش مي پیوستهاسمي، 

ندگان گیروام سويديگر تقاضاي تسهیالت از  سوييابد و از كاهش ميگذاران سپرده سويمالي از 

ه آيد. اين مازاد تقاضا بيابد و به اين ترتیب مازاد تقاضا براي تسهیالت به وجود ميافزايش مي

نشدن  ديگر تأمین سويبانكي براي تأمین منابع براي اعطاي تسهیالت و از  نظاممعناي فشار بر 

گذاران است كه نتیجه آن موجود نبودن تسهیالت كافي براي همه سپرده سويمنابع كافي از 

ها با الزام بانک مركزي به تزريق پول به دخالت دولت براي تأمین منابع بانک متقاضیان است.

ها، خود موجب افزايش حجم پول و تورم بیشتر خواهد شد و اگر چه در كوتاه مدت ممكن بانک

رخ تر نمک كند، اما در نهايت با افزايش تورم، باعث كاهش بیشها كاست به رفع مشكل بانک

نرخ بهره حقیقي بانكي خواهد شد. از پیامدهاي ديگر  نظامتر شدن وضع بهره حقیقي و وخیم

انكي بنظام ها براي ارايه خدمات بهتر، ايجاد فساد در توان كاهش انگیزه بانکچنین ميمنفي هم
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كننده گذار به نفع دريافتافت تسهیالت و بازتوزيع ثروت از سپردهبه صورت رانت و رشوه براي دري

 تسهیالت را نام برد.

 در هك شودمي پیشنهاد دولت و پولي هايمقام به مطرح شد، پیشتر آنچه به توجه با بنابراين

 غیرمت اين به ساالنه بودجة هاياليحه تنظیم و توسعة اقتصادي سالة پنج هايبرنامه تدوين

 ةسال بیست برنامة هايهدف ترتیب بدين تا ويژه نمايند توجه آن حجم كنترل و دياقتصا

 .برسد به واقعیت با شتاب مناسبي اسالمي جمهوري اندازچشم

 منابع 
هاي ( و روشANNهاي عصبي مصنوعي)( رهیافت شبكه1833آذربايجاني، ك. ك، طیبي. ل، بیاري. )

اقتصاد بیني قیمت گوشت مرغ در ايران. پیش جو هانسون جوسیلیوس( در ARDL) جمعيهم
 .11-121. 2. جلد سوم، شمارهكشاورزي

رويكردهاي نوين، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، : كاربردي سنجي اقتصاد (1831ح.) ابريشمي،

  ن.تهرا

 نامهپايان ايران، كشاورزي بخش اشتغال بر مالي و پولي هايسیاست ( تاثیر1831عشري، ه. ) اثني

 كشاورزي، دانشگاه زابل. اقتصاد گروه ارشد كارشناسي

 گذاري كل در اقتصاد ايران.بررسي تاثیر پذيري تورم از سرمايه ( 1831زاده مقري، ع. )اسماعیل

 . 13-128(. 88)1. پژوهشنامه اقتصادي

اي هه پژوهشفصلنام، هاي زمانيبیني سريهاي عصبي در پیش( كاربرد شبكه1831اصغري اسكوئي، م. )
 .11-13(: 12، )اقتصادي ايران

هاي عصبي بیني نرخ ارز با مدل( پیش1833دوست، س. م، فهیمي فرد. س، شیرزادي. )بافنده ايمان

 در اقتصاد ايران ARIMAرگرسیوني و خود NNARXرگرسیوني خود-بكه عصبي، شANFIS فازي

 .23. سال شانزدهم، شماره مجله دانش و توسعه(. 33-1831)

 و هاايران. اداره بررسي اسالمي جمهوري مركزي بانک ايران. مجله اسالمي جمهوري مركزي بانک

 .مختلف هاياقتصادي. شماره هايسیاست

 ترجمه هاي اقتصادي.بینيپیش و اقتصادسنجي ( الگوهاي1831) روبینفیلد. دانیل و رابرت پینديک،

 )سمت(. هاانساني دانشگاه علوم كتب دوينت و مطالعه سازمان :تهران .كیانیان امین محمد

 .هاي بازرگانيفصلنامه پژوهشهاي پولي و مالي آزمون خنثايي پول. ( متغیر1831تشكیني، ا. ا، شفیعي.)

1(81 :)112-121 
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فصلنامه )مطالعه موردي ايران(.  ( اثر تورم بر اندازه بخش مالي1831تقي نژاد عمران، و. م، حسني. )
 .31-11، 12. سال چهاردهم، شماره ادي ايرانهاي اقتصپژوهش

هاي عصبي بیني شبكهاي توان پیش( بررسي مقايسه1831زاده، پ. م، پور سلطاني. ح، ساكتي. )حنفي

مجله . هنگام و فرآيند سري زماني خودبازگشت در برآورد نرخ تورم مصنوعي با روش توقف زود
 .21-81(: 31، )تحقیقات اقتصادي

لنامه فصپايداري.ست يا م و رشد نقدينگي در اقتصاد ايران،گ(رابطه تور1833محتشمي.) حسیني،ص و ت،
 .21-12(: 8)اقتصادي هايپژوهش

كارگیري مدل میانگین متحرك خود رگرسیون انباشته فازي به منظور ه( ب1831خاشعي، م. م، بیجاري.)

 .13-31. 2شماره ،21. سال هاي عددي در مهندسيويژه نامه روشبیني نرخ ارز. پیش

بیني نرخ تورم در اقتصاد ايران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي ( پیش1833زراء نژاد، م. ح، شهرام.)

 .111-131(: 1)1اقتصاد مقداري.ديدگاه سري زماني(. 1پويا

 يمصنوع عصبي هايشبكه استفاده از با ارز نرخ بیني( پیش1833و ر، رضايي. ) مجیدي، . ع،م زراءنژاد،

 111.-123(:1)1سابق(. )بررسیهاي اقتصادي مقداري اقتصاد فصلنامه ARIMA . مدل و

 .1811سايت خبرگزاري فارس،

بیني قیمت برخي از محصوالت زراعي در استان فارس: كاربرد شبكه عصبي ( پیش1831طرازكار، م. ح. )

 صفحه. 131مصنوعي. پايان نامه دوره كارشناسي ارشد دانشگاه شیراز.

هاي عصبي ( كاربرد شبكه1831هر حسیني، م. ع، سي و سه مرده. پ، فتحي. م، سي و سه مرده.)طا

ژوهش پمصنوعي و رگرسیون چند متغیره در برآورد عملكرد گندم ديم منطقه قروه استان كردستان. 
 . جلد هفتم. شماره اول.كشاورزي:آب، خاك و گیاه در كشاورزي

هاي بیني متغیرهاي عصبي مصنوعي در پیش( بكارگیري شبكه1833طیبي،ك. ن، موحديا. م، كاظمیني.)

-جله علميبیني روند نرخ ارز در ايران. مهاي اقتصاد سنجي: پیشاقتصادي و مقايسه آن به روش
 .11-111(: 18. شماره)پژوهشي شريف

ي از بیمه ( مطالعه نوسانات درآمدي پسته كاران ايران: به سوي سیستم1831عبدالهي عزت آبادي،م. )

 صفحه. 211محصول و ايجاد بازار آتي و اختیار و معامله. پايان نامه دوره دكتري. دانشگاه شیراز.

)مطالعه موردي:  بیني متغیرهاي اقتصاديهاي كمي در پیش( كاربرد روش1832عباسیان،م. ع، كرباسي.)

و ساالنه انجمن اقتصاد تولید و قیمت عمده فروشي تخم مرغ(. مجموعه مقاالت چهارمین كنفرانس د

 .81كشاورزي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران. صفحه 

 بینيپیش در رگرسیوني خود و مصنوعي - عصبي هاي مدل كارايي مقايسه (1833م ). س فرد، فهیمي

 زابل دانشگاه كشاورزي، اقتصاد گروه ارشد كارشناسي نامه.پايان ايران كشاورزي محصوالت قیمت



 7414/ 6/ شماره 2اقتصاد كشاورزي/ جلد    66

بیني قیمت محصوالت منتخب كشاورزي ايران با ( پیش1833فرد، م، ع، كیخا و م، ساالر پور )فهیمي

نشريه اقتصاد و توسعه (. NNARXهاي برونزا )خود رگرسیوني با ورودي–روش تلفیقي شبكه عصبي 
  11.-11(: 2)علوم و صنايع غذايي(.) كشاورزي

 از استفاده با ايران در اقتصادي رشد بیني پیش و (مدلسازي1831س )  مشیري، و . ر . م قديمي،

 . 13-121(:12.)ايران اقتصادي هايپژوهش فصلنامه (.ANN) مصنوعي عصبي هايشبكه

. پژوهشنامه بازرگاني. 1883-31( تحلیل تجربي تورم در اقتصاد ايران1831قوام مسعودي، ر. ا، تشكیني. )

(81 :)111-31. 

بیني سري زماني و مقايسه آن ( كاربرد شبكه عصبي در پیش1831قاسمي،ع. ح، اسدپور. م، شاصادقي.)

 .11-33(: 121. پژوهشنامه بازرگاني.) ARIMAبا مدل 

 شبكه از استفاده با ايران شهد كارخانه سهام قیمت بینيپیش مقايسه (1831) ابوالحسني و ل، كهزادي، ن

 .ايران كشاورزي اقتصاد كنفرانس سومین مقاالت مجموعه تک متغیره. زماني سري و مصنوعي عصبي

  331.-311مشهد  فردوسي دانشگاه

ود المللي با استفاده از الگوي خ( پیش بیش بیني قیمت برنج در بازار بین1831گیالن پور، ا. ن، كهزادي.)

 .131-211(. 3رگرسیوني میانگین متحرك. فصلنامه اقتصاد و توسعه كشاورزي. )

 و زماني سري ساختاري، سنجي اقتصاد هايمدل بین مقايسه (يک1838). ر واكبريان، . ح مرزبان،

 .131-211(: 11. )اقتصادي تحقیقات مجلهنرخ ارز.  بینيپیش براي عصبي هايشبكه

 بیني سريهاي معمول با استفاده تابع مثلثات و قدرت پیش(مقايسه روش1833مجاوريان،م. ا، امجدي.)

فصلنامه اقتصاد و با اثرات فصلي: مطالعه موردي مركبات. زماني قیمت محصوالت كشاورزي همراه 
 .18-12(:21. )توسعه كشاورزي

بیني قیمت محصوالت كشاورزي: مطالعه موردي پیاز، (. پیش1833محمدي، م. ن، موسوي. ج، عزيزي. ) 

 .33-111(: 11)11، هاي اقتصاديها و سیاستفصلنامه پژوهشفرنگي. سیب زمیني و گوجه

روش شبكه  يبین( مقايسه قدرت پیش1833ف، كمیل زاده. م، نقشینه فر. پیش بین،س.)محمدي،م. 

(: 18.)1833هاي پیش بین:مورد قیمت چغندرقند. دانش نوين كشاورزي.زمستان عصبي با ساير روش

31 ،111-31. 

 هايبكهش و زماني هايسري ساختاري، هايمدل از استفاده با ايران تورم بیني (پیش1831س. ) مشیري،

 .113-131(:13.)تحقیقات اقتصادي مجله عصبي.

بیني صادرات محصوالت كشاورزي ( مدلسازي و پیش1833مهرابي بشر آبادي، ح. س، كوچک زاده. )

-13. شماره اول. 28. جلد مجله اقتصاد و توسعه كشاورزيهاي عصبي مصنوعي. ايران: كاربرد شبكه

11. 
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