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 چكيده

خصوص تورم و بازار پول داراي جذابيد  هاي مختلف اقتصادي، بهبررسي اثر حافظه در شاخص
کننده ايران در دوره  هاي شاخص قيمد مصرف تحقيقاتي بااليي اسد. اين تحقيس با استفاده از داده

، به بررسي ويژگي حافظه بلندمدت اين شاخص پرداخته و مدل 01/1369، 08/1390زماني 
ARFIMA ين مقادير جزء خطا در مدل براي آن برازش شده اسد. همچنARFIMA  با استفاده از

مورد بررسي قرار گرفد تا مشخص شود که واريانس ناهمساني تورم از چه  FIGARCHمدل 
تواند زماني ماهيانه تورم مي دهنده اين موضوع بود که سري کند، نتايج تحقيس نشانمدلي پيروي مي

تواند عدد صحيح نباشد و کسري  باشتگي متغير تورم ميانداراي ريشه کسري باشند. به عبارتي، درجه 

انباشتگي سري تورم بايد بين صفر و يك باشد و بدين ترتيب باشد. نتايج تحقيس نشان داد که درجه 
دار بودن سري تورم مطرح شد. با تخمين پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد فرضيه حافظه

گيري  گيري دچار بيش تفاضل اسد و با يك بار تفاضل 46/0که سري تورم داراي درجه انباشتگي 
مدت اسد و آثار هر شوک بر اين متغير به شويم. بنابراين، سري تورم در ايران داراي حافظه بلند مي

 ماند. هاي طوالني باقي ميدليل حافظه بلندمدت آن تا دوره

 

 . JEL :C22, G32, E31بندي  طبقه

 ، حافظه بلندمدت.KPSS، تورم، آزمون  ARFIMA- FIGARCHمدلها: کليدواژه

 

                                                                                                                   
 .habasi@ut.ac.irاستاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، پسد الكترونيكي:   *

 .yazdan.gudarzi@ut.ac.ir)نويسنده مسئول(، پسد الكترونيكي:  تهران دانشگاه دکتراي اقتصاد دانشجوي **



 1393، بهار 55چهاردهم، شماره سال فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي،    5

 

 

 

 مقدمه -1

( دريافتند 1982) 1هاي متغيرهاي سري زماني،  نلسون و پالسر هاي اوليه در مورد ويژگي در بررسي

شوند که گيري مانا مي بار تفاضل  که بيشتر متغيرهاي اقتصادي در سطح نامانا هستند و با يك

توضيح داد. در تحليل  ARIMA(p, d, q) توان با يك فرآيندرا مي حرکد اين نوع متغيرها

هاي زماني، متغيرها يا مانا و داراي حافظه بلندمدت و ويژگي برگشد به باکس و جنكينز از سري

گيري که به  ميانگين هستند يا اينكه نامانا هستند و در صورت نبود جزء فصلي با چند بار تفاضل

شوند. تصور غالب اين بود که درجه بستگي دارد، مانا مي (d) رهاانباشتگي متغيدرجه هم

 ،(1981) 3( و هاسكينگ1980) 2ر و جويكسجانباشتگي هميشه يك عدد صحيح اسد، اما گرن هم

تواند عدد صحيح نباشد و در انباشتگي مينشان دادند که درجه هم ARIMAهاي با بس  مدل

حافظه بلندمدت در مورد جذب يا دفع شوک در باشد. بررسي وجود نيز مواردي کسري 

خصوص تورم و بازار پول داراي جذابيد تحقيقاتي بااليي بوده،  هاي مختلف اقتصادي، به شاخص

هاي سري زماني به خود دانان کالن را در زمينهددانان و حتي اقتصاطوري که توجه اقتصادسنجي به

دانان به وجود انواع ديگري از نامانايي و اقتصادسنجي ،80اسد. از اواس  دهه جلب کرده 

هاي مالي و اقتصادي پي  پايداري تقريبي در بسياري از متغيرهاي داراي روند تصادفي در زمينه

( ACF) 4گونه متغيرها آن اسد که داراي نمودار خودهمبستگي گي اينژترين وي بردند. مهم

 (.1389و تشكيني، )عباسي نژاد  نزولي، اما غيرنمايي )هيپربوليك( هستند

هاي اوليه در زمينه وجود ريشه واحد و فرآيندهاي نامانا، مطالعات اوليه در زمينه  به دنبال بررسي

(، 1980) 5توس  گرنجر (ARFIMAفرآيندهاي خودهمبسته ميانگين متحرک انباشته کسري )

مشكل  هايي که داراي( انجام شد. براي داده1981( و هاسكينگ )1980گرنجر و جويكس )

واريانس ناهمساني وابسته به زمان هستند، اين نوع واريانس ناهمساني داراي ويژگي از نوع 

منظور تحليل رابطه بين  شود. اين مدل الگوي نويني بهدر نظر گرفته مي GARCH 6هاي مدل

ميانگين و واريانس شرطي يك فرآيند با حافظه بلندمدت و داراي روند نزولي در سطح فراهم 

                                                                                                                   
1- Nelson and Plosser  

2- Granger and Joyeux 

3- Hosking 

4- Autocorrelation Function 

5- Granger 

6- Generelaized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
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.  برنر و (1996، 1بيلي و چانگ)ند. اين در حالي اسد که نوسانات در طول زمان متغير هستند ک مي

. ه اسدبود I(0)داراي ريشه واحد و قبل از آن،  1960( نشان دادند که تورم بعد از 1993) 2هس

جايي فرضيه صفر و فرضيه مقابل و در  هاي مرسوم ريشه واحد و سپس، جابه استفاده از آزمون

دهنده  شاخص تورم نشانمنظور بررسي وجود ريشه واحد در مورد  به KPSSنهايد، انجام آزمون 

 شود. رد مي I(1)و  I(0) اين موضوع بود که هر دو فرضيه

شي و هادبيات پژو ،بخش دوم ،اسد، پس از مقدمهمقاله حاضر در پنج بخش سازماندهي شده 

کند. بخش سوم به ادبيات موضوعي تحقيس و  مطالعات صورت گرفته در اين زمينه را مرور مي

و هاي ريشه واحد  در بخش چهارم مانايي تورم آزمونپردازد.  مي ARFIMAهاي  معرفي مدل

سازي مدل اختصاص يافته  س و شبيهبررسي شده اسد. بخش پنجم به تحليل نتايج تحقيتخمين مدل 

 اسد.

 

 ادبيات موضوعي تحقيق و پيشينه پژوهش -5

سازي  (، مدل1951وجود فرآيندهاي با حافظه بلندمدت توس  هرسد )مطالعه در زمينه نخستين 

ميانگين  خودهمبستهها در زمينه اقتصادسنجي، مدل پذيرترين اين مدل ترين و انعطاف شد، معروف

را  dشود. در اين مدل، درجه انباشتگي کسري ناميده مي ( ARFIMAمتحرک انباشته کسري )

(. 1389هاي بلندمدت سري اسد )محمدي و طالبلو، نامند، زيرا ناظر بر ويژگيحافظه بلندمدت مي

هاي زماني داراي حافظه بلندمدت اسد، مدل کردن سري ARFIMAهاي موارد کاربرد مدل

 ARMAهاي هاي داراي ريشه کسري نسبد به مدلاند. سري هايي که داراي ريشه کسريسري

 بيني باالتري برخوردارند.که ريشه صحيح دارند، از قدرت پيش

 وترين  اصلي .گرفد نظر در متغير ترين مهم توان مي را تورم اقتصاد، اسمي متغيرهاي بين در

هاي آتي براساس تغييرات اقتصادي  تغييرات آن در ماه از ناشي تورم اقتصادي زيان ترين مهم

 مطالعات ،زمينه اين در .هاي اجرايي توس  دولد و بانك مرکزي اسد صورت گرفته و برنامه

ترين مطالعات داخلي و  در ادامه به مهم. اسد شده انجام اقتصاديهاي  مدل از استفاده با بسياري

 شود. ورم اشاره ميخارجي صورت گرفته در زمينه ريشه کسري ت

                                                                                                                   
1- Baillie & Chung 

2- Brunner & Hess 
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انباشتگي سري تورم  براي پنج  همدرجه (، در بررسي خود به استخراج 1995) 1هسلر و والترز

کشور صنعتي به صورت کسري پرداختند. نتايج نشان داد که تورم در هر يك از اين کشورها بين 

يدند که در اياالت (، در تحقيس خود به اين نتيجه رس1993صفر و نيم در نوسان اسد. برونر و هس)

بوده اسد و پس از سال I(0) به شكل فرآيند  1960متحده آمريكا، شاخص تورم قبل از سال 

 سازي کرد. مدل I(1)توان آن را به شكل فرآيند  مي 1960

به بررسي شاخص تورم  ARFIMA- GARCH(، با استفاده از روش 1996نگ )الي و چيب

هاي ماهيانه کشور با تورم باال پرداختند. آنها از دادهو سه  G7براي ده کشور شامل کشورهاي 

دهنده اين   استفاده کردند. نتايج نشان 1940-1990بعد از جنگ جهاني دوم  CPIشاخص تورم 

جز  بود که حافظه بلندمدت با رفتار برگشد به ميانگين و انباشتگي کسري براي تمام کشورها به

. براي سه اقتصاد با تورم باال 2سدرسد که شاخص تورم ماناژاپن وجود دارد. براي ژاپن به نظر مي

3نتايج حاکي از اين بود که ميانگين و نوسانات
  در مورد تورم سازگار اسد. فريدمن تورم با فرضيه 

سازي  (، به بررسي تغيير در ساختار زماني تورم آمريكا و مدل2008) 4بوس، کوپمنز و اوماس

نس تصادفي و شكسد ساختاري پرداختند. اين مدل براساس تحليل حافظه بلندمدت تورم با واريا

و واريانس شرطي در روند  ARFIMAميانگين شرطي تورم براي بيان حافظه بلندمدت با مدل 

فرآيندهاي تصادفي بود. نتايج نشان داد که تغيير در واريانس  براساس رتبه انباشتگي در ساختار 

 نات تورم آمريكا بود.سازي نوسا مدت در مدل حافظه کوتاه

به ساخد يك مدل مارکوف ـ  ARFIMA(، با استفاده از يك مدل 2008) 5ون جي تساي

هاي نفتي آمريكا پرداخد. در اين تحقيس، وي به اين  کسري در پارامترها براي شوک 6سوييچينگ

همچنين دهي به تورم آمريكا بسيار مهم هستند.  هاي ناگهاني نفتي در شكل نتيجه رسيد که شوک

دهنده آن بود که تورم آمريكا به صورت ميانگين بازگشتي داراي حافظه بلندمدت  نتايج وي نشان

 اسد.

                                                                                                                   
1- Hassler & Walters  

2- Stationary 

3- Mean and Volatility 

4- Charles S. Bos, Siem Jan Koopman and Marius Ooms 

5- Wen- Jen Tsay 

6- Markov-switching 
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 مدل با تهران بهادار اوراق بورس کل شاخص بيني اي به پيش (، در مقاله1388عرفاني )

ARFIMAداربها اوراق بورس کل شاخص روزانه هاي داده از استفاده با ،مقاله اين پرداخد. در 

 مدل و بررسي شاخص اين بلند حافظه ويژگي ،14/4/1386 تا 6/1/1382 زماني دوره در تهران

ARFIMA  مدل بيني پيش عملكرد همچنين. شد برازش آن بر ARFIMA مدل با ARIMA 

 با توان مي بنابراين، اسد، بلند حافظه نوع از زماني سري اين -1 که داد نشان نتايج. شد مقايسه 

 کسري گيري تفاضل از پس. آمد دسد به گيري تفاضل پارامتر. کرد مانا را آن کسري گيري تفاضل

 صورت به کلي شكل مدل، متحرک ميانگين و خودبازگشد اجزاي هاي وقفه تعداد تعيين و

ARFIMA(2, 0.4767, 18) ، درون داده 900 براي مدل اين پارامترهاي. شد مشخص 

 عملكرد مقايسه. شد  استفاده نمونه از خارج داده 70 بيني پيش برايآنها  از و برآورد اي نمونه

 قدرت از ARFIMA مدل که داد  نشان ،ARIMA مدل با  ARFIMA مدل بيني پيش

 .اسد برخوردار باالتري کنندگي بيني پيش

اي که به مفهوم ريشه در زمينه تورم مطالعات زيادي در ايران انجام شده اسد؛ تنها مطالعه

(، اسد. ايشان 1389) 1محمدي و طالبلو دار بودن آن پرداخته، مقالهتورم در ايران و حافظهکسري 

هاي تورم و رابطه تورم و عدم اطمينان اسمي با استفاده از الگوي پويايي»اي با عنوان در مقاله

ARFIMA- GARCH» به بررسي رابطه تورم و  1369 –1383هاي سري زماني ماهيانه با داده

 کنند، کسر تورم سري از بيني را پيش قابل آثار تمام اينكه براي ابتدا درعدم اطمينان پرداختند. 

 ديكي آزمون اول، وهله در مدل اين تعيين کردند، براي استفاده زماني هاييسربندي  مدل از

 انباشتگي درجه که آن بود هاآزمون نتيجه اين شد؛ پرون انجام فيليپس و  KPSS ،افزوده فولر

و نتيجه گرفته  مطرح تورم سري دار بودن حافظه فرضيه ترتيب بدين .باشد و يك صفر بين بايد

بوده و سري تورم در ايران در دوره مورد  4/0شد که سري تورم داراي درجه انباشتگي حدود 

 بررسي داراي حافظه بلندمدت اسد.

 با تهران سهام بازدهي کل بيني شاخص اي به پيش (، در مقاله1385)همچنين مشيري و مروت 

 تهران سهام بازدهي کل شاخص مقاله، اين غيرخطي پرداختند. در و خطيهاي  مدل از استفاده

(TEPIX )تا1377 هاي سال زماني بازه در شاخص اين هفتگي و روزانه هاي داده از استفاده با 

   ،ARIMA، ARFIMA هاي مدل مانند بيني پيش لفمخت هاي روش کارگيري به و 1382

                                                                                                                   
 .137-170، صص 1389 ،محمدي، تيمور و رضا طالبلو -1
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GARCH عصبي شبكه و (ANN )هاي مدل بيني پيش دقد مقايسه. شدند بيني پيش و برآورد 

 مدل که داد نشان U-Thiel و RMSE، MAE مانند بيني پيش هاي معيار طريس از يادشده

ANN اما دارد، ها مدل ساير به نسبد بهتري عملكرد هفتگي، و روزانه شاخص بيني پيش در 

 داري معنا تفاوت ماريانو، -ديبلد آماره از استفاده با مختلف هاي مدل بيني پيش دقد آماري مقايسه

 .نداد يادشده نشان هاي مدل بيني پيش دقد بين

بلندمدت، روند شاخص تورم را براي اقتصاد  اين مقاله سعي دارد با استفاده از فرآيند حافظه

نمايي با  ند. در اين مقاله از يك روش جديد براي تخمين تابع حداکثر درسدايران بررسي ک

با يك  I(d)که داراي انباشتگي کسري  شود استفاده مي ARFIMA- FIGARCHفرآيند 

اش اسد. اين فرآيند حافظه بلندمدت واريانس ناهمسان در ميانگين شرطي ARMAجزء ماناي 

کند. همچنين دوره زماني تحقيس نسبد به را ايجاد مي FIGARCHشرطي انباشته کسري از نوع 

 گيرد. تري را دربر مي مطالعات قبلي دوره بلندمدت

 

 و حافظه بلندمدت       هاي  معرفي مدل -3
 هاي داراي حافظه بلندمدتفرآيند -3-1

 ACFنمودار تابع خودهمبستگي  از استفاده با را بلندمدت حافظه ،(1996) 1دنيگ و گرنجر

 يك از که اسد نموداري ترين نمودارهاي خودهمبستگي، معمولي از اند. يكيدهکربررسي 

 صورت به بلكه نمايي، صورت به نه وبسيار آهسته  به صورت       مثالً ،معين مقدار

 حافظه داراي باشند، همبستگي نمودار چنين داراي که هايي سري يابد.مي کاهش هيپربوليكي

و ميانگين متحرک  خودهمبستههاي  در بخش هاي مشخصوقفه با توان نمي يعني هستند، بلندمدت

 (.1389سازي کرد )محمدي و طالبلو،  اين نوع فرآيندها را مدل

بررسي رفتار سري زماني تورم و مانايي آن اسد که در  ،ترين اهداف اين تحقيس يكي از مهم

مدت اجزاي سري زماني  کوتاه هاي بلندمدت و همبستگي در خصوصاين راستا به بحث 

کيد قرار أعنوان مورد همبستگي بلندمدت مورد ت بهرا و مفهوم حافظه سري زماني پردازيم  مي

 .دهيم مي

                                                                                                                   
1- Granger and Denig 
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معمول به طور  بهحافظه بلندمدت  :حافظه بلندمدت را چنين تعريف کرد، (2003) 1رابينسون

اريانس مانا وپردازد. در يك مدل کو ميي از اتوکوواريانس يا ساختار چگالي طيفي يتشريح جز

براساس نوع مدل سري زماني             توان چنين فرض کرد که اگر  سري زماني مي

(  ) باشد که  اصورتي تعريف شود که به اين معن  به tدر دوره  (       )   و      

داراي ساختار تابع توزيع چگالي به صورت     اگر  ،و هيچ وابستگي به زمان نداشته باشد ( ) 

 پيوسته باشد، در اين صورت داراي چگالي طيفي براساس روش زير اسد:

(1              ) ( )  
 

  
∑  ( )               

     

       در بازه    و تابع داراي دوره تناوب اسد تابعي غيرمنفي  ( ) طوري که  به

 اگر: اسد،فرآيند داراي حافظه بلندمدت    توان گفد که  مي ،. بنابرايناسد

(2          )               ( )  
 

  
∑  ( )     

     

توان در وضعيد صفر  . در مقابل مياسددر نوسان صفر  «قطب»داراي يك  ( ) طوري که  به

 چنين نوشد:

(3       )                ( )  
 

  
∑  ( )     

     

 اگر: ،مدت اسد داراي حافظه کوتاه   توان چنين گفد که  مي ،بنابراين

(4               )                                ( )    

يك سري    حافظه بلندمدت را چنين تعريف کردند: فرض کنيد  ،(1978)  2مك لئود و هيپل

باشد، فرآيندي داراي حافظه بلندمدت اسد که  jدر وقفه    زماني گسسته با تابع خودهمبستگي 

 نهايد شود: مقدار عبارت زير بي

(5           )                              ∑ |  |
 
     

                                                                                                                   
1- Robinson.P.M  

2- Mc Leod and Hipel 
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هايي دارد که هندسي هستند، يعني با مقادير  خودهمبستگي ARMAکه يك فرآيند  در حالي

|  |توان نوشد که  مي k بزرگ اين فرآيند  ،اسد. بنابراين               

 (.1389)محمدي و طالبلو،  مدت اسد داراي حافظه کوتاه

 نزولي نمايي هستند و حد مجموع قدر ACFداراي  ARMAپذير فرآيندهاي ماناي معكوس

. در فرآيندهاي داراي ∞ > Mنهايد اسد تر از بي مطلس ضرايب خودهمبسته براي آن کوچك

گيري از  اسد و با تفاضل  ∞ = Mکند و به آرامي نزول مي ARIMA ،ACFريشه واحد 

نزولي   ACFاما فرآيندهايي متصور اسد که  ،شودمي ∞ > Mنزولي و  ACF سري زماني

 Mگيري هم  و با تفاضل ∞ = Mبراي آنها  رو، ازاينهيپربوليك( دارند و براي مثال، غيرنمايي )

داراي  ARIMA. فرآيندهاي ماناي هستنده کسري گونه فرآيندها داراي ريش شود. ايننمي ∞ >

شود. فرآيندهاي نوع سوم پايداري آنها در يك نقطه صفر مي ACFمدت هستند.  حافظه کوتاه

هاي معين توان با وقفهيعني نمي ،مدت هستندو داراي حافظه بلند دهند ميبيشتري از خود نشان 

AR   وMA  (.1389و طالبلو،  )محمديکرد اين نوع فرآيندها را توليد 

      ∑    
    j│= M  (6)  

هاي تورم و بررسي  اي براي بررسي ماهيد پوياييهاي گستردهدر مطالعات اقتصاد کالن تالش

شود که سري هاي تورمي و پايداري آنها انجام شده اسد. چنين استدالل مي هاي شوکويژگي

از آن  و تفاضل با گرفتن لگاريتمکننده داراي ريشه واحد اسد و  شاخص قيمد سبد مصرف

شود، در حالي که شواهد بسياري وجود دارد که سري تورم مي I(0)تبديل به يك مدل مانا و 

طور کلي در تمام مراحل  (. بهGrier, 1998داراي ريشه واحد و در طول زمان پايدار اسد )

ها و رسايي مدل از لحاظ توان هايي با فرم ساده و حداقل تعداد پارامترهدف ايجاد مدل ،سازي مدل

گيري و در  دچار کم تفاضل ARMAتوضيح سري تورم اسد. در صورت تصريح مدل به شكل 

که در هر صورت نتايج  شويم ميگيري  دچار بيش تفاضل ARIMAسازي با  صورت مدل

تورم نوسانات   ها نادرسد خواهد بود و مدل مورد استفاده قادر به توضيحبيني دار  و پيش تورش

هاي سري زماني، مقادير آتي سري زماني تنها براساس مقادير گذشته سري  در مدل نخواهد بود.

بر اين فرض اسد که مدل مانا باشد و اگر مانا  هاي زماني مبتني شود. تحليل سري بيني مي پيش

توان الگوهايي  و بعد از انجام اين کار ميکرد گيري آن را به مدلي مانا تبديل  نباشد بتوان با تفاضل
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دسد  هها را در قالب ترکيبي از چند مدل ب را براي هر جزء سري زماني در نظر گرفد و اين سري

 آورد.

هاي زماني و به دنبال  هاي صورت گرفته در مورد مسأله مانايي و نامانايي سري به دنبال بررسي

هاي  ديگري از نامايي سري هاي انباشتگي بين متغيرها تحقيقات وسيعي در زمينه دسته آن وجود هم

که متغير حالد پايداري در  طوري به ،در بازارهاي پولي و مالي صورت گرفدويژه  به ،زماني

اين  .رفد جذب شوک داشد و شوک وارد شده به بازار در دوره زماني طوالني از بين نمي

منجر ارد شده هاي و هاي زماني در مورد شوک مطالعات به بررسي وجود حافظه بلندمدت در سري

طوري  به ،( صورت گرفد1951ين مطالعات صورت گرفته در اين زمينه توس  هرسد )نخست. شد

هاي زماني داراي حافظه بلندمدت که داراي ريشه کمتر از يك بودند پي  که وي به وجود سري

( ARFIMAهاي خودهمبسته ميانگين متحرک انباشته کسري ) هاي معروف به مدل برد. اين مدل

نشان  dو آن را با نامند  ميها را حافظه بلندمدت متغير  . درجه انباشتگي در اين نوع مدلتندهس

 دهند.  مي

 هاي خودهمبسته ميانگين متحرک انباشته کسري مدل -3-5

هاي سري زماني مالي، وجود حافظه بلندمدت  هاي مشاهده شده در بسياري از داده يكي از ويژگي

هاي  هاي وارد شده بر سري شرطي آنهاسد. اين بدان معناسد که اثر شوکواريانس  در ميانگين و

ها در بازدهي دارايي و  کشد که اثر اين شوک مدت زمان زيادي طول مي زماني مالي ديرپا بوده و

استفاده  ،هاي زماني سازي چنين رفتاري در اين سري مدل تالطم آن از بين برود. يك روش براي

مرتبه انباشتگي سري زماني بين  ،آن واسطه از فرآيند سري زماني انباشته کسري اسد که به

توانند مانا يا نامانا  هاي سري زماني انباشته کسري  مي قرار دارد. مدل ( ) و  ( ) فرآيندهاي 

اشته کسري داراي طور ضعيف مانا هستند، اين فرآيندها انب که اين فرآيندها به باشند. حتي زماني

داراي  ،کنند و به عبارت ديگر تدريج به صفر ميل مي آرامي و به  که به اند توابع خودهمبستگي

کار ه ب     هاي  توانند در مدل حافظه بلندمدت هستند. فرآيندهاي انباشته کسري هم مي

و نيز در [مند نا مي       سازي شده را   فرآيند مدل ،شوند که در اين صورتگرفته 

با انباشتگي کسري       سازي واريانس شرطي يك فرآيند که به صورت فرآيند  مدل

، 1شماره نمودار  ]گيرند ه قرار ميداستفا مورد        هاي شرطي به صورت  واريانس
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افزار  نرمبا که  01/1369-08/1390مقادير ضرايب خودهمبستگي، نرخ تورم ماهيانه را در دوره 

OX-Metrics  دهد ، نشان مياسد دهشاستخراج. 

 
 01/1369 – 08/1390مقادير ضرايب خودهمبستگي نرخ تورم ماهيانه ايران در دوره  -1 نمودار

 

توان اثرات فصلي را در نرخ تورم  اسد که در نمودار ضرايب خودهمبستگي ميروشن خوبي  به

محدود هاي  تفاضلسازي ريشه تورم و تعداد  الزم اسد به مدل ،بنابراين ،ماهيانه ايران مشاهده کرد

 آن پرداخته شود. ماناييبراي 

 انباشتگي کسري -3-3

 داراي شكل رياضي زير اسد.   يك فرآيند انباشته کسري نوفه سفيد 

(7                )                           (   )       

  داراي ويژگي نوفه سفيد با ميانگين صفر و واريانس     ،که در آن
بعداز گذر از    بوده و   

نوفه سفيد بوده و براي    فرآيند     . روشن اسد که براي شود مينوفه سفيد   (   )فيلتر 

 (.1388و نامانا خواهد بود )کشاورز حداد،  شود مي، به يك فرآيند گام تصادفي تبديل    
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گيري در سري زماني نرخ تورم ماهيانه  نمايي پارامتر تفاضل منظور برآورد حداکثر راسد به

 در نظر گرفد: اسد،توان مدل زير را که داراي توزيع گوسين  مي

∅( )(   )  (   )   }   ( )                            (8)  

  يك فرآيند خودهمبسته با ميانگين متحرک با واريانس     ،که در آن
     (  ) 

( )∅. همچنين اسد  ∑ ∅ 
 
( ) و         ∑   

 
هايي با ريشه  اي چندجمله      

 d  ( -5/0,5/0)يك عدد صحيح و      ،. سرانجامشود ميخارج از دايره واحد فرض 

الزم    که براي مانا شدن فرآيند  بودهگيري  تعداد دفعات تفاضل mاسد. عدد صحيح نامنفي 

يك فرآيند خودهمبسته با ميانگين متحرک و انباشته کسري     (   )طوري که  اسد، به

 با اميد رياضي صفر اسد. (     )      

براي پذيري کافي  از انعطاف           با  (     )      سازي  مدل

، ميانگين و dتنها پارامترهاي       زيرا اين مدل  ،فرآيندهاي سري زماني برخوردار نيسد

که عالوه بر وجود حافظه بلندمدت در يك سري زماني که با  در حالي ،کند واريانس را برآورد مي

ردار باشد. براي مدت نيز برخو اي کوتاه ، ممكن اسد از ساختار حافظهشود سازي مي مدل dاستفاده از 

سازي سري زماني  مدت در يك مدل زمان هر دو اثر حافظه بلندمدت و کوتاه در نظر گرفتن هم

که در اين شود سازي باکس و جنكينز ترکيب  گيري کسري با مدل متغيره الزم اسد تفاضل تك

م ولز به dاينجا  آيد، با اين تفاوت که در دسد مي هب (     )      صورت بار ديگر فرآيند 

 (.1385)کشاورز حداد، هستند اعداد صحيح نامنفي  qو  pپارامترهاي اما  ،عدد صحيح نيسد

 

 ها  مدل تجربي و بررسي داده -4

 :مدلي که در اين مقاله برآورد خواهد شد به اين صورت اسد

      (     )          (     )  

∅( )(   ) (                 𝛿    )    ( )             
         (    

 )     (9     )                                                    

     
    

                                  

∅( )(   )    
   (   ( ))                        (10)  
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نيز برداري از      اسد. CPIکننده  تورم برحسب شاخص قيمد مصرف   ( 6در معادله )

و ساير متغيرهاي موجود در مدل بدين  ميانگين فرآيند بوده  متغيرهاي از پيش تعيين شده اسد. 

 (.Baillie and Chung, 1996) هستند شكل

∅( )      ∅          ∅       ( )  

                             ( )                                (11)  

 ،باشند b=0و  δ 0 = ند. اگرخارج از ريشه واحد φ(B) و  β(B) ،θ(B)هايتمام ريشه

( و گرنجر و 1981، 1980وسيله گرنجر ) هرا که ب ARFIMA( يك فرآيند 5( و )4معادالت )

𝛿 کند. اگر معرفي مي، ( ابداع شد1980جويكس ) و اجازه  يابد ميمدل توسعه  ،باشد   

داراي يك    هاي  شود اخاللثيرگذار باشند. فرض ميأدهد نوسانات تورم روي ميانگين ت مي

tاسد. واريانس ناهمساني زمان  t-studentکه داراي توزيع نرمال يا بوده  dچگالي شرطي 
2

σ  از

 FIGARCH(p, d,q) انباشته کسري يافته يك مدل خودهمبسته واريانس ناهمسان شرطي تعميم

امكان وارد کردن واريانس      خيري تورم يا متغير از پيش تعيين شدهأکند. متغير تپيروي مي

گرنجر و جويكس نشان دادند که در يك مدل  دهد.( مي6شرطي را از طريس معادله )

ARFIMA،  5/0اگر> d  > 5/0-  فرآيندyt   ( ماناي ضعيف1در معادله )اسد و ضرايب  1

در مقايسه با يك فرآيند ماناي  ؛يابدصورت هيپربوليكي کاهش ميه فرآيند ميانگين متحرک ب

طور نمايي کاهش  هاي صعودي بهکه ضرايب ميانگين متحرک با وقفه ARMAپذير معكوس

له را مورد بررسي قرار داد. گوک و أيات بيشتري اين مسيبا دقد و جز ،(1995لي )ييابد. بمي

که در کارهاي را  dاز ضريب انباشتگي  3پارامتريك تخمين شبه ،(1983) 2هوداک -پورتر

پيشنهاد کردند. آگياک اوقلو و  ،استفاده شده اسد ،(1989) 4کاربردي ديبولد و رودبوش

هاي کوچك زننده خصوصيات نمونه نشان دادند که در بيشتر موارد اين تخمين ،(1992) 5همكاران

بودن )همبستگي( نمايي را دارد. تحد فرض نرمال  يد تخمين با مدل حداکثر درسدرا دارد و قابل

 هاي سري زماني بدين صورت اسد:نمايي در داده لگاريتم تابع درسد
  (          )     (   )   (  ) – (   )    ∑   (   ) (     )  ∑  (    )  (12)  

                                                                                                                   
1- Covariance Stationary 

2- Geweke  and Porter-Hudak  

3- Semi-parametric Estimate 

4- Diebold and Rudebusch 

5- Agiakoglou et al 
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y بردارT  بعدي ازyt   ماتريس اتوکوواريانس  ∑بوده وT.T  اسد که هر عنصر از آن تابعي

 ARFIMAمدل  ،(1992) 1( سوولChung, 1994غيرخطي از يك تابع فوق هندسي اسد )

. کردبرآورد  ARCHتحد فرض نرمال غيرشرطي و بدون اثرات  FMLEرا با استفاده از روش 

( با فرض نرمال 6( تا )4در معادالت ) ARFIMA- GARCHمنظور تخمين فرآيند  به

( که مقدار اين CSS) 2غيرشرطي براي جمالت اخالل، از برآوردگرهاي مجموع مربعات شرطي

 .(Baillie and Chung, 1996)ايم  کند، استفاده کرده معادله را حداقل مي

  (        δ       )  (
 

 
)     (  

 )  (
 

 
)∑   

 

  
 ⁄ 

              (13)                      

 يادشده:طوري که در معادله  به

(14 )          ( )    (       𝛿       ׳     ) (   )( )   
   

  ( )    ( )        ׳        
   

3اسد. وقتي چگالي شرطي b=δ= γ= 0يادشده در مدل 
 -t( داراي توزيع 2در معادله )  

student  با درجه آزاديf نمايي لگاريتمي  زن حداکثر درسدباشد، تخمينCSS    که توس

 شود: بدين شكل محاسبه مي ،پيشنهاد شد ،(1987) بالرسلو

 (               )    [      {
   

 
} –       (

 

 
) – (

 

 
)     (   )]  

 (
 

 
) ∑           (  

 )    (   )    (     
   

   (   )   }  (15  )           

با حداقل کردن تابع  بنابراين،شوند، ثابد فرض مي . . . ,y0, y-1, y-2در ابتدا مشاهدات 

( 1984) گسكيناکند. هميل مي FMLEطور مجانبي اين  تابع به  مجموع مربعات شرطي به

. کردپيشنهاد  ARFIMAرا با مفهوم فرآيند  CSSبود که فرآيند تخمين کسي ين نخست

استفاده  ARMAپذير هاي ماناي معكوسهاي تخمين مشابه از مدلدر روششود  يادآوري مي

نشان دادند که عملكرد  ،(1993لي )ينگ و باچ .(Baillie and Chung, 1996) شده اسد

 1، 0برابر باشند با  p, qضرايب  ARFIMA(p, d, q)هاي وقتي در مدلCSS برآوردگرهاي

جاي استفاده  ه( ب1986) 4باشد. فاکس و تاکيو 100تر از  و اندازه نمونه بزرگ -d > 5/0<5/0، 2يا 

                                                                                                                   
1- Sowell 

2- Conditional Sum of Squares 
3- Conditional Density 

4- Fox and Taqqu  
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استفاده کردند که  ARFIMAهاي مقطعي براي تخمين مدل هاي سري زماني، از دادهاز داده

 بودن نام دارد.  1نمايي تحد فرض نرمال تقريب تخمين حداکثر درسد

قرار داده H0 وجود ريشه واحد در فرضيه  ،هاي ديكي فولر افزوده و فليپس پروندر آزمون 

نشان داد که شواهد قوي براي رد فرضيه صفر الزم اسد که به رد ، (1987) 2شوارت .شودمي

 شود.  ميمنجر به نفع فرضيه مقابل  H1فرضيه 

براي آزمون ريشه واحد پيشنهاد را ، شيوه جديدي 3(1992کياتواسكي، فيليپس، اسميد و شين )

توان به مجموع يك قرار دارد. يك سري زماني را مي H1دادند که در آن فرضيه ريشه واحد در 

نشان داد که آماره آزمون ريشه  KPSS. کردروند قطعي، گام تصادفي و جمله اختالل مانا تجزيه 

 ه کرد:براي مانايي بدين صورت محاسبتوان  ميواحد را با فرضيه صفر، 

𝜂       ∑   
      ( ) 

     (16                                            )  

 :يادشدهطوري که در معادله  به

    ∑  

 

   

    

روي  و احتماالً أاسد، وقتي سري را روي يك عرض از مبد   مجموع جمالت پسماند  Stکه 

sاندازه نمونه باشد.  Tکنيم و يك روند زماني برازش مي
2
(k)  تخمين ناپارامتري سازگار از

محاسبه مورد  أاي با عرض از مبدواريانس جمالت اخالل اسد. وقتي که جمالت اخالل در معادله

�̃�، آماره آزمون با گيرد قرار مي
𝜇

شود و زماني که به برازش اوليه يك جمله روند نشان داده مي  

�̃�محاسبه شده با معادالت باال را با کنيم، آماره آزمون اضافه مي
𝜏

دهيم. تحد فرضيه نمايش مي  

H0،  يعني زماني که سري زمانيI(0)  اسد، آزمونKPSS دهد که هر دوي نشان مي�̃�
𝜇

�̃�و  
𝜏

 

�̃�. آنها جدولي از مقادير بحراني را براي هستندطور مجانبي توابعي از جمالت اخالل  به
𝜇

�̃�و  
𝜏

 

چهار پيامد  KPSSو  (PP)محاسبه کردند. محاسبه آماره آزمون با ترکيب آزمون فليپس پرون 

 را در پي دارد.

                                                                                                                   
1- Approximate  MLE  under Normality 

2- Schwert   

3- Kwiatkowski,  Phillips,  Schmidt  and Shin  
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يعني  ،نشانه قوي اسد از کوواريانس ماناييKPSS و عدم رد با آماره  PPرد با آماره  -1

 .I(0)وجود فرآيند 

  I(1)عني فرآيند ي ،نشانه ظهور ريشه واحد، KPSSو رد با آماره  PPعدم رد با آماره  -2

 اسد.

هاسد که اطالعات مفيد و مربوط به داده احتماالً PPو  KPSSعدم رد با هر دو آماره  -3

 هاي بلندمدت فرآيند را ندارند. کافي از ويژگي

 کدام از فرآيندهاي  دهد که سري زماني با هيچنشان ميPP و KPSSرد با هر دو آماره  -4

I(0) و I(1) شود.توضيح داده نمي 

تواند يك آزمون راحتي مي دهد، بهقرار مي H0فرضيه مانايي را در  KPSSاز آنجا که آزمون 

کند. با مين ميأپرون را ت -( و فليپس1987زيرا اين آزمون شراي  فليپس ) ،ترکيبي را تشريح کند

ريشه کند، رد آزمون مين نميأاين شراي  را ت I(d)توجه به اين نكته که فرآيند انباشتگي کسري 

سازگار اسد. نكات مهم و قابل توجهي  I(d)با رفتار انباشتگي کسري  KPSSوسليه آماره  هواحد ب

شده اسد، آنها نشان دادند که  بيانبا انباشتگي کسري  ارتباط( در 1991توس  ديبولد و رودبوش )

 رد.فولر قدرت کمي در شناسايي ريشه واحد از انباشتگي کسري دا -آزمون ريشه واحد ديكي

چقدر براي کاربرد در شاخص تورم  ARFIMAهاي شود که مدلمطرح مي پرسشحال اين 

با درجات باال که در را  ARMAما چند مدل  ،دارند. براي روشن شدن موضوعصالحيد 

. يكي از خصوصيات بارز کنيم ميمقاالت مختلف تخمين زده شده بود با نتايج اين مقاله مقايسه 

که اطالعات اسد  1هاي واکنش تكانه در وزن هاپذير آنماهيد انعطاف ،ARFIMAهاي مدل

با در نظر  3هاي واکنش تكانه تجمعيکند. وزنفراهم مي 2هاي گذشتهمفيدي درباره اهميد شوک

4گرفتن سري تورم تفاضلي
yt   ياΔ log (CPIt) آيد:دسد مي همعادله زير ب 

(17     )          (    )        (   )   ( )    ( )        ∑       
 
    

 داراي شكل کلي به صورت زير اسد: ARFIMA(p,d,q)مدل 

(18                                    )Φ( )(   ) (    )   ( )   

                                                                                                                   
1- Impulse  Response Weights 

2- Past  Shocks 

3- Cumulative Impulse Response Weights 

4- Differenced Inflation Series 
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عملگر وقفه  Lتواند هر تابع معين از زمان باشد،  مي  گيري و  پارامتر تفاضل dدر اين رابطه 

دهنده مرتبه  نيز به ترتيب نشان ( ) و  ( )Φاي  چندجمله         که  طوري به ،اسد

 .هستندخودهمبسته و ميانگين متحرک 

 حافظه بلندمدت، اين فرآيند با توجه به تعريف اول از فرآيندهاي با         ازاي  به

اين فرآيندها پايداري بيشتري را از خود نشان  ،داراي حافظه بلندمدت اسد، به عبارت ديگر

 ARIMA و ARMAتر از تابع خودهمبستگي  و تابع خودهمبستگي آنها بسيار آهسته دهد مي

        ازاي  شوند. به اين نوع از فرآيندها، فرآيند نويز سياه گويند. اين فرآيند به ميرا مي

. حافظه فرآيند نيستندپذير  مانا و معكوس ،به علد اينكه داراي واريانس محدود نيستند

ARFIMA، شدت به مقدار عددي  هبd اگر  ،و نحوه ميرا شدن تابع خودهمبستگي بستگي دارد

ها براي تخمين  که اين فرضيه بيشتر روش بودهآنگاه فرآيند داراي نوفه سفيد ،       

 (.1389پارامترهاسد )محمدي و طالبلو، 

 

 وجود ريشه واحد در شاخص تورم هاي بررسي آزمون -4-1

 اسد کننده مصرف قيمد شاخص به مربوط گرفته، قرار استفاده مورد قسمد اين در که هايي داده

 تورم ماهيانههاي  تحقيس داده اين در شده هاي استفاده داده و شده منتشر مرکزي بانك توس  که

 تعداد. اسد شده مرکزي منتشر بانك توس  نيز آن که بوده 01/1369 – 08/1390  هاي سال براي

 .گيرد دربر مي را مشاهده 260 ها داده اين
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 01/1369 – 08/1390کننده در دوره  روند تغييرات در شاخص قيمت مصرف –5نمودار 

 

 

 

 

 

 
به نرخ تورم تبديل کرد که براي  کننده بايد آن هاي شاخص قيمد مصرف براي استفاده از داده

 :100در  استفاده شده که برابر اسد با: تغييرات لگاريتمي تورم ضرب محاسبه آن از عبارت زير

(19   )                     ̇  (   (    )     (      ))      

هاي سنتي اقتصادسنجي براي بررسي وضعيد مانايي متغير بر اين فرض استوار اسد که  روش

واحد سري  هيي با نامانا بودن و ريشفرضيه مانا ،متغيرهاي الگو مانا )پايا( باشند. در بيشتر موارد

اسد؛  ADFهاي ريشه واحد، آزمون  يكي از آزمون شود. )خودهمبسته بودن سري( آزمون مي

فر اين آزمون داللد بر وجود ريشه واحد در متغير بوده، اما نقطه صگونه که بيان شد فرض  همان

ها داراي توان آزمون پاييني  بيشتر آزمون هاي مشابه در اين اسد که  ضعف اين آزمون و آزمون

شود و در بيشتر موارد اين  معمول فرضيه صفر پذيرفته ميطور  به ،در برابر مانايي هستند و در نتيجه

براي اين منظور در اين قسمد از تحقيس، کند.  ها را به اشتباه رد مي رويكرد مرسوم، مانايي سري

( که PP( و فيليپس پرون )ADFديكي فولر افزوده )هاي  آزمون ريشه واحد از طريس آزمون

که   KPSSها داللد بر وجود ريشه واحد و نامانايي متغير دارد و آزمون فرض صفر اين آزمون

قدرت بااليي در تشخيص ريشه واحد دارد و فرض صفر در اين آزمون داللد بر نبود ريشه واحد 

 و مانايي متغير دارد، بررسي خواهد شد.  
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فولر افزوده،   ـ هاي ديكي ، مطابس آزمونشود ميمالحظه  ،1شماره ور که در جدول ط همان

زيرا براساس آماره آزمون ديكي فولر و فيليپس سد، متغير نرخ تورم نامانا KPSSفليپس پرون و 

فرضيه  KPSSشود و در آماره آزمون  بر ريشه واحد بودن متغير رد نمي پرون فرضيه صفر مبني

و فرض مقابل که اشاره بر نامانايي متغير در سطح با عرض شود  ميمانا بودن متغير رد بر  صفر مبني

که آيا نيسد با وجود ريشه واحد در مدل مقدار اين ريشه مشخص  ،و روند دارد. بنابراين أاز مبد

براي پي بردن به اين ميزان به برآورد و  بوده کهيا يك مقدار کسري اسد يك  اين عدد دقيقاً

 .پردازيم مي ARFIMAهاي  بررسي اين ريشه با استفاده از مدل
 

 KPSSهاي ريشه واحد فيليپس پرون و ديكي فولر افزوده و  آزمون –1جدول 
 متغير آزمون ديكي فولر افزوده KPSSآزمون  پرون -آزمون فيليپس 

مقدار 

   بحراني

5% 

مقدار 

 بحراني

1% 

 

آماره 

PP 

مقدار 

   بحراني

5% 

مقدار 

 بحراني

1% 

آماره 

 آزمون

مقدار 

   بحراني

5% 

مقدار 

 بحراني

1% 

 

آماره 

ADF 
 تورم

42/3- 99/3- 72/3 14/0 21/0 18/0 42/3- 99/3- 61/3 

 دسد آمده از تحقيس. مأخذ: نتايج به

قصد داريم براي  ،مقالهاين  . درکنيمبيني بايد در ابتدا يك رابطه تابعي استخراج  براي پيش

معادله مورد  .هاي زماني را برازش کنيم هاي خطي يا غيرخطي سري مدل معادله ميانگين يكي از

هاي مربوط به ريشه واحد و  گيري با توجه به نتيجهاما  ،اسد ARIMAهاي  نظر يكي از مدل

 ARMAزيرا در مدل  ،را انتخاب کنيم ARMAيا  ARIMAهاي   توانيم مدل مانايي، نمي

اين فرضيه  KPSSهاي تورم، آماره  که مدل ماناسد، در حالي که در مورد دادهبوده فرض بر اين 

کند. براي  هدايد مي ARFIMAهاي  گيري ما را به استفاده از مدل ده اسد. اين نتيجهکررا رد 

تصريح مدل  ،2جدول شماره در کنيم.  انتخاب يك مدل خوب از روش باکس جنكينز عمل  مي

 مورد نظر آورده شده اسد.
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 براي نرخ تورم ماهيانه ايران (      )      سازي  مدل –5جدول 

 01/1369 – 08/1390در دوره  

t-prob t-value متغيرها ضرايب خطاي استاندارد 

03/0  08/2  22/0  46/0  d 

00/0  84/4  13/0  64/0  AR(2) 

00/0  05/3-  29/0  02/1-  AR(4) 

04/0  94/1  32/0  63/0  AR(6) 

00/0  74/2  11/0  30/0  AR(11) 

04/0  07/2-  09/0  19/0-  AR(12) 

00/0  80/1  10/0  18/0  MA(1) 

00/0  51/7-  06/0  49/0-  MA(2) 

00/0  2/12-  05/0  61/0-  MA(3) 

00/0  57/7  07/0  53/0  MA(4) 

00/0  69/6  10/0  70/0  MA(5) 

00/0  44/9  14/1  38/1 مبدأعرض از    

 دسد آمده از تحقيس. مأخذ: نتايج به

ها خودهمبسته و ميانگين متحرک  شود که تمام ضرايب وقفه با توجه به نتايج جدول مشاهده مي

کننده وجود حافظه  دهد که بيان را نشان مي 46/0معنادار اسد و پارامتر حافظه برآورد شده مقدار 

 هاي نرخ تورم اسد. بلندمدت در داده

دهنده برازش خوب مدل و رفع هر  هاي صورت گرفته نشان محاسبه مدل بهينه آزمونبعد از 

توان روند حرکتي نمودار  ، مي3هاي موجود اسد که در نمودار شماره  گونه خودهمبستگي

 .هاي آن ماناسد خودهمبستگي را مشاهده کرد که تمام وقفه
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 01/1369 – 08/1390ايران نمودار خودهمبستگي سري زماني تورم ماهيانه  –3نمودار 

 

به سه روش برآورد حداکثر  dمنظور بررسي مقدار عددي حافظه سري تورم، پارامتر  به

( و حداقل مربعات MPL) 2نمايي اصالح شده (، تابع حداکثر راسدMLE) 1نمايي راسد

 .ه شده اسديارا ،3( تخمين زده شده و نتايج اين تخمين در جدول شماره NLS) 3غيرخطي
 

 هاي مختلف با روش dمقايسه برآورد پارامتر  –3جدول 

 روش dمقدار تخمین  انجراف معیار

11/0 40/0 MLE 

22/0 44/0 MPL 

14/0 22/0 NLS 

 .دسد آمده از تحقيس  مأخذ: نتايج به

روش برآورد  اما شد، تصريح کامل شكل به مدل NLSو  MLE، MPLدر سه روش 

گرا نشد؛ در نتيجه، يكي از متغيرهاي بخش  مشخصي همحداقل مربعات غيرخطي به عدد 

دهنده اين اسد که برآورد روش  خودهمبسته حذف و مدل دوباره برآورد شد و نتايج جدول نشان

                                                                                                                   
1- Maximun Likelihood 

2- Modified Profile Likelihood 

3- Non-Linear Least Squares 
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غيرخطي کمتر از دو روش ديگر اسد که شايد دليل آن حذف يكي از متغيرهاي وقفه 

 به پاسخ ها در روش گوناگوني به بايد تفاوت اين توجيه براي ديگر، سوي باشد. از  خودهمبسته

 توجه سري در ساختار هاي احتمالي شكسد و غيرقطعي يا قطعي روندهاي از هاي ناشي حساسيد

 کرد. 

 LM-ARCHآماره آزمون  -4-5

 .شود مانده بررسي باقي مقادير واريانس ناهمساني بايد شد، تصريح ميانگين معادله اينكه از بعد

 ARCH- LM TESTزمون  آدر مدل  ARCHنتايج حاصل از آزمون وجود داشتن اثرات 

اسد و سطح  81/30برابر با   Fدهنده اين بود که مقدار آماره انجام گرفد و نتايج آن نشان

 نبود اثرات واريانس ناهمساني اسد. بر دهنده رد فرضيه مبني بود که نشان 00/0معناداري آن 

                   (     )                       

 FIGARCHمدل خودهمبسته واريانس ناهمسان شرطي انباشته کسري  -4-3

را با  FIGARCH(، مدل 1996هاي پولي و مالي، بيلي ) براي نشان دادن حافظه بلندمدت در داده

      که در آن   (   )با يك متغير عملگر کسري  (   )گذاري متغير  جاي

 به صورت زير اسد: FIGARCH(p,d,q)دسد آورد، يعني مدل  اسد، به

(20)        
    

         ( )(   )   
   (   ( ))   

 و GARCHهاي  مدل ،برابر با صفر يا يك شود dطوري که در صورتي که مقادير  به

IGARCH (.1388کشاورز و  صمدي، ) گيرد را نيز دربر مي 

 از واريانس ناهمسان تخمين زده شد. در بعضي خودهمبستههاي  چندين مدل از خانواده مدل

داد يا مقادير پسماند داراي  دار نبودند يا مدل تمام اثرات را توضيح نمياها يا ضرايب معن آنها، مدل

 توزيع نرمال نبودند. 

توان چنين بررسي کرد که سري نرخ تورم ايران مانا يا  با توجه به بررسي مانايي مدل، مي

نتايج  ،4شماره دارد که در جدول  FIGARCHمانند ناماناسد. اين موضوع نياز به برازش مدلي 

و  ARCHو ميانگين متحرک، جزء  خودهمبستههاي  حاصل از برازش مدل که داراي وقفه

GARCH ،بهترين مدل در  ،يك و شوارتزيکاآهاي  با توجه به آماره .ده اسدشبرازش  بوده

 .اسد مشخص شده، 4شماره جدول 
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 براي نرخ تورم ماهيانه ايران ARFIMA(4,d,4) – FIGARCH(1,d,1)برآورد مدل  –4جدول 

t-prob t-value متغيرها ضرايب خطاي استاندارد 

 عرض از مبدأ )معادله ميانگين( 29/1 100/0 72/12 00/0

02/0 00/3 13/0 41/0 AR(1) 

08/0 72/1- 15/0 26/0- AR(2) 

00/0 78/4 14/0 69/0 AR(3) 

01/0 69/2- 22/0 59/0- AR(4) 

00/0 03/2 15/0 31/0 MA(1) 

07/0 77/1 26/0 46/0 MA(2) 

08/0 75/1- 27/0 48/0- MA(3) 

00/0 59/2 16/0 42/0 MA(4) 

 عرض از مبدأ )معادله واريانس( 35/0 13/0 55/2 00/0

00/0 06/3 08/0 26/0 d-FIGARCH 

00/0 82/3- 15/0 60/0- ARCH(Phi1) 

00/0 76/5- 11/0 65/0- GARCH(Beta1) 

 مأخذ: نتايج حاصل از تحقيس. 

اسد،  ARFIMA(4,d,4) – FIGARCH(1,d,1)بهترين مدل برآورد شده به صورت 

شود  مشاهده مي ،توجه به نتايجگرايي را نداشد. با  هاي ديگر مدل قابليد هم زيرا با افزودن وقفه

که تمام ضرايب معنادار بوده و از آنجا که مجموع ضرايب مثبد کمتر از يك اسد، اين موضوع 

به دليل اين مسأله که کمتر  dدهد. ضريب  مانايي کوواريانس فرآيند واريانس شرطي را نشان مي

 آمده دسد به نتايج به توجه با  دهنده پايداري شوک و حافظه بلندمدت آن اسد. از نيم اسد، نشان

 .اسد بوده مانا تورم سري توان گفد که مي

 

 گيري و پيشنهادهاي سياستينتيجه -5

. هدف اصلي اين تحقيس بررسي تغييرات در نرخ تورم ماهيانه ايران و ريشه کسري نرخ تورم بود

 اينكه براي ابتدا در. قرار گرفد  استفاده مورد CPIشاخص  از حاصل تورم سري منظور اين براي

 براي. شد استفاده زمانيهاي  سريبندي  از مدل شود، کسر تورم سري بيني از پيش قابل آثار تمام
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 نه ايران، اقتصاد در تورم که داده شود نشان تا شد آزمون انجام چند اول، وهله در مدل اين تعيين

 .اسد واحد ريشه داراي نه و ماناسد

 و صفر بين نرخ تورم بايد انباشتگي دهنده اين موضوع بود که درجه نشانها  نتايج اين آزمون

 .قرار گرفد مورد بررسي و مطرح شد  تورم سري بودن دار فرضيه حافظه بنابراين،. باشد يك

تخمين، مورد بررسي قرار  روش سه طريس ايران، از تورم سري بلندمدت در حافظه فرضيه آزمون

 نتيجه کلي طور به. اسد 45/0انباشتگي حدود  درجه داراي تورم سري که دادند نشان نتايج. گرفد

 تا سري اين بر هر تكانه آثار و بلندمدت اسد حافظه داراي ايران اقتصاد تورم سري شد که گرفته

 .ماند مي باقي هاي طوالني دوره

اسد، آزمون  تغيير حال در زمان طي نوسانات نرخ تورم ايران اقتصاد در اينكه بررسي براي

LM-ARCH آزمون  مدل از حاصل پسماند مقادير روي برARFIMA معادله عنوان )به 

 شد اسد و نتيجه  گرفته ARCHروند  داراي تورم سري که دادند نشان نتايج. شد انجام( ميانگين

 مدل چندين نوسانات متغير بيشتر بررسي براي. اسد تغيير حال در نرخ تورم زمان طول در که

 مدل بهترين FIGARCH اي مؤلفه که مدل دادند نشان نتايج. شد برازش واريانس ناهمساني

کننده ريشه کسري  تأييد FIGARCHنتايج حاصل از برآورد مدل . هاسد داده اين براي برازش

 هاي نرخ تورم ايران بود. و وجود حافظه دايم در داده

تواند داراي عواقبي از اين  سري در تورم ميتوان چنين بيان کرد که وجود ريشه ک بنابراين، مي

قبيل باشد که با هر شوک پولي که به افزايش تورم در ايران منجر شود، اين شوک قيمد تا دوره 

تواند باعث نااطميناني و پايداري تورم و به دنبال آن  طوالني در اقتصاد ايران پايدار اسد و مي

اسد که در صورت وجود ريشه واحد در متغير شوک  هاي فزاينده بعدي باشد. اين در حالي تورم

 ،رود. بنابراين تري از بين مي نسبد به حالد ريشه کسري ناپايدارتر اسد و در دوره کوتاه

 هاي فزاينده در جامعه منجر شود. تواند به افسارگسيختگي تورم و تورم هاي پولي مي انضباطي بي
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