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 چکيده

در  دارد، اهمیتت  تورم نبودنِیا ماندگار ماندگاری از آگاهی گذاران سیاست برای اینکه به توجه با
 تت  1381 دورة طتی   زیرگتروه  دوازده در تتورم  نیت   و کت   تورم نرخ ماندگاری درجة تحقیق این

 هتا  مدل این( های ریشه) ضرایب مجموع و AR های مدل از منظور، بدین. شود بررسی می 1392
 ایتن  ماندگاریِ بررسی برای ،نخست. شود می استفاده تورم ماندگاری درجة از تخمینی عنوان به
 و آزمتون  این های کاستی به توجه با. شود می استفاده ADF واحد ریشة آزمون از تورم، های نرخ
 ویتهه  بته ) زمتانی   ستری  متغیرهتای  مانتدگاری  مطالعة برای واحد ریشة متداول های آزمون سایر

 کته  ت استرپ بوت روش از استفاده با ،(ندواحد به ن دیک ای ریشه دارای متغیرها این که هنگامی
 هتا  ریشته  مجمتوع  بترای  درصد 90 سطح در اطمینان فاصلة ت کرده ارائه را آن (1999) 1هنسن
 و نیست حساس واحد به ن دیک ریشة یا واحد ریشة به نسبت روش این نتایج. شود می محاسبه

 آزمون اساس بر ت مدل تصریح نحوة از نظر صرف ،دهد نشان می نتایج .است صحیح موارد همة در
ADF گتروه  در تتورم  نترخ  ت استترپ  بتوت  روش بته  شتده  محاستبه  درصد 90 اطمینان فاصلة و 

 و حمت   گروه و کاال گروه ها، خوراکی گروه دخانیات، و ها آشامیدنی و ها خوراکی گروه ارتباطات،
 آمتوزش،  پوشتا،،  هتای  گتروه  در تتورم  متغیتر  کته  حالی در. است ماندگاری خاصیت فاقد نق 

. استت  مانتدگار  و واحتد  ریشتة  دارای متوارد  همتة  در کت   تورم نی  و مسکن و تفریح بهداشت،
 مانتدگار  همیشته  بترای  شتو،  این آثار شود، ایجاد گروه پنج این در قیمتی شو، اگر بنابراین،
 .کند می تغییر همیشه برای ها گروه این تورم خنر و است

 JEL: E31, C22 يبند طبقه

 .تورم یماندگار نان،یاطم فاصلة ،واحد به کین د شةیر ،یداریپا استرپ، بوت :يديکل واژگان

                                                      

 09144190447: تلفن  

1. Hansen 

mailto:ffallahi@tabrizu.ac.ir
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 مقدمه

 هتا  دولتت  اهتداف  از یکت ی و رود یم شمار به یاقتصاد کالن یرهایمتغ نیتر مهم ةجمل از تورم

 متورد  در مناستب  ماتیتصتم  اخذ یبرا یمرک  یها بانک. است قبول قاب  حد در آن کنترل

 یبررست  بته  آن اساس بر تا باشند  داشته یکاف اطالعات تورم 1یماندگار درجة دربارة دیبا تورم

 رونتد  بته  برگشتت  سترعت  واقع، در ،یماندگار. بپردازند یپول یها استیس مدت کوتاه راتیتأث

 و باشتد  یادیت ز یماندگار یدارا تورم که یصورت در. دهد یم نشان را شو، وقوع از بعد یقبل

 شتدت  بته  و سترعت  بته  دیبا شو، نیا کنترل یبرا یمرک  بانک کند، تجربه را ینیمع شو،

 فرصتت  یمرکت   بانتک  کته  معناست نیبد تورم یماندگار فقدان که یحال در. شود عم  وارد

 یازیت ن دیشد یها استیس یاجرا به و دارد اریاخت در یکنترل یها استیس یاجرا یبرا یادیز

 یِمانتدگار  با وجودِ مدت، کوتاه در تورم نرخ کاهش یها استیس یاجرا گر،ید عبارت به. ندارد

 اریبست  فتاکتور  تتورم  یمانتدگار  ن،یبنتابرا . شود  یم اقتصاد یواقع یها تیفعال افت باعث تورم،

. رود یمت  شتمار  به تورم کنترل یها استیس یاجرا یاقتصاد یها نهیه  اندازة نییتع در یمهم

 استاس  بتر  پرداختنتد   موضتوع  نیت ا یعملت  و ینظر مبسوط یبررس به( 1995) 2مور و ورریف

در مقایسته   ،3رفته دست از نسبت باشد، یادیز تورم یماندگار که یهنگام ،ة آنانمطالع جینتا

 دورة کیت  یطت   یتعد ندیفرا صورت نیا در رایز بود، زیاد خواهد بسیار ،کم تورم یماندگاربا 

 در  یتعتد  چتون  ،همچنتین  .بتود  خواهد ک  یتقاضا رشد نرخ ندکردنکُ مستل م یضدتورم

 بتود  خواهتد  یطوالن ادیز احتمال به یضدتورم دورة طول رد،یگ یم صورت یکُند به انتظارات

 (.رانیا یمرک  بانک)

 در( یلختت ) ینرست یا مفهتوم  بتا  متنتارر  بتا  یتقر تتوان  یم را اقتصاد در بحث مورد یماندگار

 ط،یشترا  ریستا  ثبات صورت در د،دار یماندگار تیخاص که یریمتغ یعنی گرفت  نظر در کی یف

 تتورم  یمانتدگار  گتر، ید عبتارت  به. بماند یباق قب  دورة در خود تیوضع یکین د در دارد  یتما

 باشتد  داشتته  یبستتگ  قبت   یها دوره تورم به یفعل دورة تورم که شود یم فیتعر صورت نیا به

                                                      
1. persistence 
2. Fuhrer & Moore 

 در دائمتی  کاهش درصد یک واسطة به را واقعی تولید در انباشته زیان( sacrifice ratio) رفته دست از نسبت. 3
 .کند می گیری اندازه تورم
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 انتظتارات  متت، یق و دستم د یچسبندگباشد، از جمله  شده عواملی ایجاد واسطة به تواند یم که

 و دستتم دها  ایت  ارز نترخِ  یِگتذار  استت یس یِنهادهتا  در رییتغ، ینسب یها متیق  یتعد ،یتورم

 ایت  متاه  شش تورم نرخ اساس بر دستم دها که ییکشورها در مثال ، 1.یپول مقامات یاعتبار عدم 

 ینرست یا وجتود . شتود  یمت  جادیا تورم نرخ یماندگار ای ینرسیا شود  یم  یتعد گذشته سال کی

 استت  نیت ا ینرست یا وجود شرط. کرد یبررس واحد شةیر آزمون از استفاده با توان یم را تورم در

 از تتوان  یمت  تتورم  یمانتدگار  کتاهش  یبترا . باشد واحد شةیر یدارا و یتصادف گام کی تورم که

 یتتورم  انتظتارات  کتاهشِ  باعتث  کته  ییهتا  استت یس ایت  مداوم و مؤثر یضدتورم یها یاستراته

 یپتول  مقامتات  اعتبتار  عتدم  تتورم  یمانتدگار  جادیا  یدل اگر حال، نیع در. گرفت  بهره شود یم

 .شود جلب یپول یها استیس به مردم اعتماد دیبا باشد،

 استتفاده  یاقتصادستنج  یهتا  روش از تتوان  یمت  یزمان یها یسر یها یهگیو یبررس یبرا

. کننتد  یمت  فتا یا یاساست  نقتش  یستاز  متدل  و هتا  ینت یب شیپ در ها یهگیو و خواص نیا کرد 

 توجته  یاقتصتاد  اتیت ادب در و رود یمت  شتمار  بته  یزمتان  یسر یها یهگیو جمله از یماندگار

 یهتا  آزمتون  از معمتوال   تتورم  نترخ  یماندگار نییتع یبرا. است کرده جلب خود بهرا  ای ویهه

 تتورم  نترخ  بر شو، هرگونه ریتأث که معناست نیبد واحد  شةیر 2.شود یم استفاده واحد شةیر

 ایت  ادیت ز توانتد  یمت  یماندگار درجة ستاست،یا تورم ریمتغ که یحالت در اما،. بود خواهد یدائم

 دوم حالتت  در و رود یمت  نیبت  از بلندمدت در زمان مرور به شو، آثار اول حالت در باشد  کم

 نیت ا بتر . گتردد  یم بر خود طبیعی روند و نیانگیم به ریمتغ و شود یم یخنث سرعت به آثار نیا

 در. استت  3نیانگیت م بته  بازگشتت  تیخاص یدارا ستایا ریمتغ شود یم گفته اصطالحا  اساس،

 .دارد وجود نیانگیم به بازگشت و یماندگار درجة نیب معکوس یا رابطه حال، نیع

 محاستبة  در استفاده مورد یها رگروهیز در تورم نرخ یماندگار یبررس گر،ید طرف از

 توانتد  یمت  یبررس نیا رایز است، برخوردار یا ههیو تیاهم از  ین CPI بر یمبتن تورم نرخ

 فتا یا یشتتر یب نقش تورم یماندگار جادیا در رگروهیز کدام که دهد نشان گذار استیس به
                                                      

 و مرزبتان  ← مطالعه برای) شود می استفاده تورم ماندگاری تبیین برای فیلیپس منحنی از مطالعات از برخی در. 1
 (.1392 لو، تقی  1389 اوغلی، شربت و درگاهی  1388 نجاتی،

 بترآورد  استاس  بر اولی: است مطرح اقتصادی ادبیات در تورم ماندگاری بررسی برای عمده روش دو کلی، طور به. 2
 از استتفاده  بتا  حاضتر،  مطالعتة . زمانی سری های روش از استفاده دیگری و است  فیلیپس منحنی مختلف انواع

 .است ایران در تورم ماندگاری درجة بررسی صدد در دوم، رویکرد
3. mean reversion 
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 کتاهش  بته  رگروهیز نیا در تورم یماندگار کاهش یبرا مناسب ریتداب اتخاذ با تا کند یم

 .افتی دست ک  تورم یماندگار

 یبررست  یبترا  اب ارها نیتر متداول از واحد  شةیر یها آزمون شد، اشاره که طور همان

 هتا  شته یر مجمتوع  یبرا نانیاطم فاصلة. رود یم شمار به یزمان یسر یرهایمتغ یماندگار

 تتوان  یمت  منظتور  نیت ا یبرا است یگرید اب ار شهیر نیتر ب رگ ای( AR مدل بیضرا ای)

 کته  گرفتت  جته ینت تتوان  یمت  باشتد، ( واحد) کی عدد شام  فاصله نیا اگر. کرد استفاده

 فاصتلة  نییپتا  کتران  حتال،  نیعت  در. است ماندگار کامال  و ستاستیرایغ نظر مورد ریمتغ

 .کرد ریتعب ریمتغ یماندگار درجة حداق  توان یم  ین را شده محاسبه نانیاطم

 جمتع  حاصت   ایت  AR(k) متدل  شتة یر نیتتر  ب رگ از توان یم یماندگار درجة یبررس یبرا

 جمتع  حاصت   از استتفاده  کته  انتد  آن بتر ( 1994) 1چن و اندروز. کرد استفاده مدل نیا بیضرا

 یمانتدگار  یبررست  یبترا  AR(k) ةشت یر نیتتر  بت رگ  از استتفاده  از بهتر AR(k) مدل 2بیضرا

 از یمتفتاوت  رفتتار  تواننتد  یم کسانی شةیر نیتر ب رگ با یزمان  یسر ندیفرا دو رایز رهاست،یمتغ

 یمانتدگار  6/0 و 7/0 بتا  برابر ییها شهیر با AR(2) ندیفرا کی مثال ،. باشند داشته یماندگار نظر

 صتورت  در کته  یحتال  در دارد  2/0 و 7/0 یها شهیر با یگرید AR(2) ندیفرا به نسبت یشتریب

 پتذیر  کیت تفک هتم  از نتد یفرا دو نیت ا ،یمانتدگار  شاخص عنوان به شه،یر نیتر ب رگ از استفاده

 .بود نخواهند

 کیت  عتدد  از هتا  شته یر مجموع مطلق قدر اگر ها، شهیر جمع حاص  از استفاده صورت در

 و ستتا یا ریغ صورت نیا ریغ در  خواهد بود ماندگار ریغ و ستایا یبررس مورد ریمتغ باشد، کمتر

 بتر  یدائمت  یاثتر  3اختالالت ای ها شو، باشد، 1 اگر گر،ید عبارت به. بود خواهد ماندگار

, یزمتان  یهتا  دوره همة یط در نظر مورد ریمتغ  .,  t T 1  هیت توج یبترا . داشتت  خواهتد 

 و  نیبت  میمستتق  ارتباط به توان یم ،یماندگار درجة مناسب شاخص من لة به ، از استفاده

 واکتنش  قتت، یحق در. (1994، 5)هتامیلتون  کترد  اشتاره  4هتا  شتو،  بته  واکنش یتجمع تابع

                                                      
1. Andrews & Chen 

2.  
3. innovations 
4. cumulative impulse response function 

5. Hamilton 
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 با است برابر خاص شو، کی به یتجمع / 1  شِیافت ا  یمعنتا  بته   شِیاف ا ن،یبنابرا. 1

 .بود خواهد یماندگار

 یهتا  زننتده  نیتخم یمجانب عیتوز رایز است، یادیز دقت ازمندین  نانیاطم فاصلة محاسبة

OLS کته  بتود  خواهتد  یزمان از متفاوت ستا واحد شةیر یدارا نظر مورد ریمتغ که یحالت یبرا 

 عیت توز و متتداول  یهتا  فرمتول  از تتوان  یمت  باشد، ستایا ریمتغ اگر واقع، در. ستاستیا ریمتغ نیا

 شتة یر کته  یحتال  در. کترد  استتفاده  (CI) نتان یاطم فاصلة جادیا یبرا t عیتوز ای استاندارد نرمال

 شتة یر رایت ز نباشتد،  درستت  کتار  نیت ا یبترا  t آمارة از استفاده تا شود یم باعث واحد به کین د

 کته  یهنگتام  گتر، ید عبتارت  بته . شتود  راستانداردیغ t عیتوز که شود یم موجب واحد به کین د

 اعتداد  قتانون  از اطیت احت بتا  دیت با است، واحد به کین د یا شهیر یدارا یبررس مورد یزمان  یسر

 کُنتد  دو نیت ا ییهمگرا ندیفرا تیوضع نیا در رایز کرد، استفاده 1یمرک  حد یتئور  ین و ب رگ

 یمرکت   حتد  یتئتور   یت ن و بت رگ  اعتداد  قانون است، واحد برابر شهیر که یحالت در و شود یم

 یهتا  روش استاس  بتر  شتده  محاسبه نانیاطم فاصلة ییها حالت نیچن در ن،یبنابرا. ستین برقرار

 2.بود نخواهند درست  ین یمجانب صورت به یحت متداول

 بته  کیت ن د شتة یر بر یمبتن یها روش ارائة به محققان تااست  شده سبب موضوع نیهم

 ارائته  یروشت  نگیاستترپ  بتوت  روش بته  CI محاسبة یبرا( 1999) هنسن. کنند اقدام 3واحد

 واحتد  بته  کیت ن د شتة یر یدارا یبررست  مورد ریمتغ که یموارد در توان یم روش نیا از د کر

 t عیت توز محاسبة به اقدام  یبرا دامنه کی در روش نیا منظور، نیبد. کرد استفاده  ین است

 نیت ا در. دیت آ یمت  دستت  بته  CI شتده،   محاسبه یها عیتوز نیا اساس بر ت،ینها در و، کند یم

 .نباشد تورش یدارا 4انهیم در  که شود یم  یتعد یطور ها برآورد روش،

 یهتا  رگتروه یز در تتورم  و کت   تورم در یماندگار تیخاص یبررس به صرفا  مطالعه نیا در

. استت  حاضر مطالعة طةیح از فراتر یماندگار درجة بر مؤثر عوام  یبررس. میپرداز یم مختلف

 ریستا  از CPI یها رگروهیز یها داده کاربردِ هم استفاده مورد روش لحاظ به هم حاضر مطالعة

                                                      
1. central limit theorem 

 و باشتد  منفتی  تتورش  دارای OLS روش بته  تخمتین  نتتایج  تتا  شتود   می باعث واحد به ن دیک ریشةهمچنین، . 2

 (.1994 چن، و اندروز ← نمونه عنوان به) دهد نشان حد از کمتر را ماندگاری
3. local to unity 

4. median 
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 نشتان  محققتان  یجتو  و  جستت  واقتع،  در. استت  متمتای   کشور داخ  در افتهی انجام مطالعات

 کشتور  داخت   در یا مطالعه چیه در مطالعه نیا استفادة مورد استرپ بوت روش از که دهد یم

 .است نشده استفاده

 در یتجربت  مطالعتات  مرور به یبعد بخش در: است صورت نیبد مطالعه نیا یده سازمان

 متورد  روش ارائة و قیتحق یشناس روش بهسوم  بخش در سپس،. شود  یم پرداخته نهیزم نیا

 از حاصت   جینتتا  و استفاده مورد یها دادهچهارم  بخش در. میپرداز یم مطالعه نیا در استفاده

 میختواه  یریت گ جته ینت و یبنتد  جمتع  بته  پتنجم  بخش درو . شود یم ارائه مختلف یها  روش

 .پرداخت

 یتجرب مطالعات

 اریبست  مطالعتات  دهیت پد نیت ا دربتارة  رود  یمت  شتمار  به یاقتصاد موضوعات جمله از تورم دةیپد

 و( 1990) 3یستچت  و بتال  ،(1989) 2یلیبتا  ،(1977) 1شورت و نلسون. است افتهی انجام یادیز

 متت یق ستطح  کته  افتندی دست جهینت نیا به مختلف یکشورها مطالعة در( 1992) 4وهانسونی

 واحتد  شتة یر یدارا و ستتا یرایغ یریت متغ تتورم  یعنت ی است   واحد شةیر دو یدارا موارد همة در

 یهتا  ستال  در تتورم  کته  داد نشان و پرداخت کایآمر در تورم مطالعة به( 1987) 5یبارسک. است

 کشتور  نیت ا در تتورم  ،1960 از بعد دورة در اما، ،بوده دیسف  ِینو ندِیفرا اول یجهان جنگ از قب 

 دورة در کتا یآمر تورم که دادند  نشان( 1991) 6تیاسم و سیآلگوسکوف. است بوده ماندگار اریبس

 7یمتر یا. استت ( وودز برتتون ) طتال  استاندارد دورة در تورم از ماندگارتر دوم یجهان جنگ از بعد

 دیستف  ی ینتو  تتوان  یم را تورم که دیرس جهینت نیا به کشور، نیهم آمار از استفاده با ،(1994)

 کته  دادنتد   نشتان  ،یجهان جنگ از بعد دورة مطالعة با ،(1996) 8همکاران و یلیب. گرفت نظر در

 ازیت ن یادیت ز زمان به پروسه نیا یول بوده، نیانگیم به بازگشت تیخاص یدارا دوره نیا در تورم

                                                      
1. Nelson and Schwert 

2. Baillie 

3. Ball and Cecchetti 

4. Johansen 

5. Barsky 

6. Alogoskoufis & Smith 

7. Emery 

8. Baillie, Chung & Tieslau 
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 در تتورم   انیت م مطالعتة  بتا  ،(1998) 2ادواردز. دارد 1متدت  یطوالن حافظة تورم ریمتغ رایز دارد،

 اریبست  یمانتدگار  یدارا کشتورها  نیت ا در تتورم    انیت م که داد  نشان ن،یالت یکایآمر یکشورها

 یهتا  روش و 1994تت   1948 دورة یطت  تتورم  یهتا  داده مطالعة با ،(2000) 3میک. است یادیز

 در گرفتت   نظتر  در ستتا یا یریت متغ را 1973 از قبت   دورة در تورم توان یم که داد  نشان د،یجد

 4واتستون  و استتا، . شتود  یمت تبتدی    ستتا یرایغ یریمتغ به تورم ،1973 سال از بعد که، یحال

 و تتورم  یمانتدگار  از یشاخصت  عنتوان  بته  AR متدل  شتة یر نیتتر  ب رگ از استفاده با ،(2007)

 تت  1970 یهتا  دوره در کته  دادنتد  نشتان  آن، یبرا درصد 90 سطح در نانیاطم فاصلة محاسبة

 بتا  ،(2007) 5سیت ر و وتتا یپ. استت  بتوده  واحد شةیر یدارا ریمتغ نیا 2004 ت 1984 و 1983

 در و استت  کیت  بته  کیت ن د AR مدل شةیر نیتر ب رگ که دندیرس جهینت نیا به تورم، یبررس

 متورد  چنتد  وار، خالصته  ،1 جدول. است بوده باثبات با یتقر تورم رفتار 2001 ت 1974 دورة یط

 .دهد یم نشان را تورم یماندگار نةیزم در گرفته صورت مطالعات از گرید

 مطالعتات  شتمار  نه،یزم نیا در یخارج مطالعات ادیز شمار برخالف دهد، یم نشان ها یبررس

 بانتک  در کته  یا مطالعته  چهتارم  فصت   در. استت  محتدود  اریبست  تورم یماندگار دربارة یداخل

  قاعتدة  و تتورم  یتجربت   یت تحل عنتوان  بتا  یکتتاب  صورت به آن جینتا و شده انجام رانیا یمرک 

 یبررست  آن جتاد یا  یت دال و 6یمانتدگار  مفهتوم  افتته ی انتشتار  رانیت ا در یپتول  یگتذار  استیس

 یِمانتدگار  ،یمانتدگار  شتاخص  من لة به ،یخودهمبستگ بیضر از استفاده با ،سپس. است  شده

 در. استت  رانیت ا کشتور در  تتورم  نترخ  یِمانتدگار دهندة  نشان جینتا شده است  آزمون تورم نرخ

 تتورم  یمانتدگار  در یستاختار  شکستت  یبررست  بته ( 1388) ینجتات  و مرزبان گر،ید یا مطالعه

ی اوغلت  شتربت  و یدرگتاه . استت  رانیت ا در تورم یماندگار از یحاکآنان  ةمطالع جینتا. پرداختند

 رانیت ا در تتورم  یمانتدگار  یبررست  بته ، 1385 تت  1368 ةدور یهتا  داده از استتفاده  با (،1389)

مطالعتة   جینتتا . کردنتد  استتفاده  واکنش تابع و یونیخودرگرس بیضرا مجموع از آنان .  ندپرداخت
                                                      
1. long memory 

2. Edwards 

3. Kim 

4. Stock & Watson 

5. Pivetta & Reis 

 و دالیت   کتتا   ایتن  در. استت  شتده  ترجمته  «پایتداری » معنتی  به  persistence کلمة نظر، مورد مطالعة در. 6

 شتود  متی  توصتیه  مندان عالقه به .است شده بررسی( 39 ت 35 صفحات در) تورم پایداری گیری اندازه های روش

 .دکنن مطالعه (1385 ،ایران اسالمی جمهوری مرک ی بانک) رفرنس این در را مطالب این
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بتا استتفاده از    ،(1392) همکتاران  و انیت طهرانچ. استت  ماندگار رانیا در تورم که داد  نشانآنان 

 دستت  جهینت نیا به و ندپرداخت رانیا در تورم( یماندگار) یداریپا یبررس به، ARFIMAروش 

 شتهروان  و یگلستتان . استت  بتوده  مانتدگار  رانیت ا در تتورم  1390تت   1351 ةدور در که افتندی

هتای   از داده نیانگیت م بته  بازگشتت  یالگتو  ازبه منظور بررسی امکان تبعیت نرخ تورم  ،(1392)

  یت تما دهنتدة  نشتان  جینتا. استفاده کردند TGARCHو مدل  1388 ت 1369 ةدور ماهانه طی

 لتو  یتقت  .استت  یستاختار  شکستت  نمتودن  لحاظ شرط به ریمتغ نیا در نیانگیم به بازگشت به

ی هتا  روش یریکتارگ  هبت  بتا  ،1390 تت  1354 ةدور یطت  یفصتل  یها داده از استفاده با ،(1392)

 تتورم  کته  دیرست  جهینت نیا به یا دوره نیب یخودهمبستگ و واحد ة شیر آزمون ب،یضرا مجموع

 1.است ماندگار رانیا در

 یتجرب مطالعات از يا خالصه. 1جدول

 جهينت مطالعه روش مطالعه انجام سال محققان

Rose 1988 است ستایا تورم نرخ فولر - یکید آزمون 

Nusser 1991 است ستایا تورم نرخ یانباشتگ هم یها آزمون 

Brunner & Hess 1993 
 و فولر - یکید آزمون

 نگیاسترپ بوت

 و ستایا 1959 تا 1947 سال از تورم

 است بوده ستایرایغ 1992 تا 1960 از

Evans & Wachtel 1993 نگیچیسوئ مارکوف 

 دورة یط کی درجة از انباشته تورم

 ریسا در ستایا و 1985 ت 1965

 ها دوره

Culver & Papell 1997 تاید پان  واحد شةیر یها آزمون 
 کشور 13 از کشور سه در فقط تورم

 است ستایا مطالعه مورد

Henry & Shields 2004 ندیفرا کی کایآمر در تورم یا آستانه واحد شةیر آزمون I(1) است 

Ang et al. 2007 تورم نگیچیسوئ مارکوف I(0) است 

Tillmann 2010 متحر، پنجرة 
 کاهنده زمان یط در تورم یماندگار

 است بوده

Meller & Nautz 2012 واحد شةیر یها آزمون fractional 
 کاهنده زمان یط در تورم یماندگار

 است بوده

                                                      
 در و انتد  کترده  استفاده تورم ماندگاری بررسی برای ک  تورم های داده از کشور داخ  در شده انجام مطالعات همة. 1

 .است نشده پرداخته ها زیرگروه به ای مطالعه هیچ
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 تحقيق شناسی روش

 کته  طتور  همان .تورم نرخ در شو، یک وقوع بلندمدت راثآ مجموع از است عبارت ماندگاری

 ریشتة  هتای  آزمتون  از تتوان  متی  ،زمانی سری هر در ماندگاری ویهگی ةمطالع برای ،دش اشاره

 در. دکتر  استفاده متغیر آن خودرگرسیونی مدل ضرایب برای اطمینان فاصلة ةمحاسب یا واحد

 تعیتین  در هتا  آزمتون  ایتن  واحتد،  ریشة های آزمون اغلب توان بودن کم به توجه با ،حال عین

 ةریشت  نظر مورد متغیر که مواردی درویهه  به ،زمانی سری در واحد ریشة نادرستی یا  درستی

 مثت   ،جتایگ ین  یروشت  از استتفاده  ،نیبنتابرا . ندشتو  متی  اشتتباه  دچار دارد، واحد به ن دیک

 واحتد  ریشتة  آزمتون  بته  نستبت  مفیتدتری  اطالعات حاوی تواند می ،اطمینان فاصلة ةمحاسب

 ریشتة  دارای بررستی  مورد متغیر ،باشد یک عدد شام  شده محاسبه اطمینان فاصلة اگر. باشد

 ایتن  اگتر  ،مقابت   در. داشت خواهد یماندگار راثآ آن به واردشده شو، هرگونه و است واحد

 متورد  متغیتر  باشتد،  یک از کمتر آن باالی کران یعنی نباشد، یک عدد شام  اطمینان فاصلة

 .نیست ماندگار و ستایستا نظر

 از استتفاده  هتا  آن تترینِ  متتداول   دارد وجتود  اطمینان فاصلة ایجاد برای متعددی های روش

 بتاالی  و پتایین  کتران  روش ایتن  در. استت  شتده  محاسبه معیار انحراف و ریشه ای نقطه تخمین

 ای نقطته  تخمتین ) ±645/1× معیتار  انحتراف  از بتود  خواهتد  عبارت درصد 90 اطمینان فاصلة

 (.ریشه

 واحتد  بته  ن دیک ای ریشه دارای نظر مورد متغیر که ،زمانی روش این از استفادهولی 

 تتوان  نمتی  ستایستا نا و واحد ریشة دارای متغیر که یگامنه ،ضمنا . ستین صحیح ،ستا

 از را ختود  پیوستتگی  مجتانبی  هتای  تئوری شرایط این درزیرا  ،دکر استفاده روش این از

 ادبیتات  بتر  متروری  ،دیگتر  طرف از (.943: 2004و همکاران،  1)توروس دهند می دست

 ای ریشته  یا واحد ریشة دارای اقتصادی کالن متغیرهای اغلب که دهد می نشان اقتصادی

 ایراد از عاری اطمینان فاصلة ایجاد برای فوق استاندارد روش ،بنابراین .واحدندبه  ن دیک

 فاصتلة  ةمحاستب  بترای  جدیتدی  هتای  روش ایتراد،  ایتن  ربت  آمدن فائق برای. بود نخواهد

 نیت   آن بته  ن دیتک  یا واحدة دایر روی ریشه وجود صورت در تا است  شده ارائه اطمینان

 .باشدداشته  یدرست نتایج

                                                      
1. Torous  
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 1نگياسترپ بوت از استفاده با نانياطم فاصلة ةمحاسب

 2.دیریبگ نظر در را ریز AR(1) مدل بحث یسادگ یبرا

t tY t u   0 1  

t t tu u e  1  

 از استتفاده  مذکور مدل نیتخم یبرا متداول روش. است شده عیتوز iid صورت به et که

 :است ریز مدل نیتخم و OLS روش
' '

t t tY t Y e      0 1 1  

 بته  مربوط اریمع انحراف و میده یم نشان ̂ با که ،Yt-1 بیضر ةبرآوردشد ریمقاد از

 آن، ˆs ، بدین منظور،. دکر استفاده بیضر نیا نانیاطم فاصلة ساختن یبرا توان یم 

 :دشو یم استفاده ریز شک  به t ةآمارو  N(0, 1) یمجانب بیتقر از

 
 

ˆ

ˆ
t

s

 





  

                                                      
 هتای  داده( resampling) گیتری  بازنمونته  از استفاده با آزمون آمارة زننده یا تخمین یک توزیع تخمین برای روشی استرپ . بوت1

 همتة  در زیتادی  بستیار  کتاربرد  امتروزه  و کترد  ارائته  را روش ایتن  1979 ستال  اولتین بتار در   (Efron) افران .است موجود

 متورد  هتای  داده ستازی  شتبیه  در کته  تفتاوت  ایتن  با است  سازی شبیه مشابه نوعی به استرپینگ بوت. دارد علوم های زمینه

 آوردن دستت  بته  بترای  واقعتی  هتای  داده از استترپینگ  بتوت  روش در حالی کته  در ساختگی است  و تصنعی کامال  استفاده

 اصتلی  هتای  داده از گتذاری  جتای  بتا  متعتددی  هتای  نمونته  منظور، بدین. شود می استفاده تجربی های زننده تخمین خواص

 ایهت  نمونته  ایجتاد  بتا  فرضتیات،  از بسیاری از فارغ که است روشی استرپ بوت که گفت توان می واقع، در. شود  می استخراج

 صتحت  از تتوان  متی  نمونته  تشتکی   حتاالت  همة درنظرگرفتن با و کند می ن دیک جامعه شرایط به را نمونه شرایط فراوان،

 و استدی  از بنتی  نقت   بته  Efron & Tibshirani, 1993) کرد حاص  اطمینان ها آن برای اطمینان فاصلة و ضرایب برآورد

 اعتبتار  دارای نتتایج  و نیستت  بت رگ  نمونة و توزیع بودن نرمال های فرض پیش به نیاز روش این در ضمنا ،(. 1385 همکاران،

 معمتولی  استترپ  بتوت  با کامال  مقاله این در استفاده مورد استرپ بوت که است ذکر این نکته الزم البته،. بود خواهد بیشتری

 استت  واحتد  بته  ن دیتک  ای ریشته  دارای مدل هنگامی که AR(k) مدل برآورد در معمولی استرپ بوت زیرا روش فرق دارد،

 هتای  روش از استتفاده  بنتابراین، . استت  پذیرش مورد خطای مقدار از بیشتر آن سای  خطای و شود می اول نوع خطای دچار

 ایتراد  از عتاری  بته واحدنتد،   ن دیتک  یتا  واحتد  ریشة دارای ها آن اکثریت که اقتصادی، متغیرهای برای معمولی استرپ بوت

 ارائته  جدیتدی  حت   راه ،1999 ستال  در هنستن،  مشتک ،  این ح  برای. کند ایجاد تواند می ای کننده گمراه نتایج و نیست

 .آید دست به اتّکاتری قاب  نتایج تا شد استفاده روش این حاضر از مطالعة در کرد 

 اصتلی  ةمقالت  در توان می را آن ج ئیات  داد تعمیم نی  AR(k) باالتر مراتب برای توان می را مذکور مباحث همة .2

 .دکر مطالعه 1999 سال در هنسن
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 که است حیصح و اعتبار یدارا یصورت درفقط  که 1 کته  دکتر  توجه دیبا ،اما. باشد 

 ،ستت ا بت رگ  عتدد  کیت   کته  یگامنویهه ه به ،یتجرب یکارها در فوق نرمال بیتقر

 کته  استت  ییهتا  روش از یکت ی استترپ  بتوت . (411: 1996، 1دارد )فولر یفیضع عملکرد

 از استتفاده  یجتا  بته  ،قتت یحق در. کننتد  یمت  استفاده آن از نقص نیا رفع یبرا نامحقق

 و قیت دق عیت توز به نگیاسترپ بوت از استفاده با محقق ،یبررس مورد ةنمون یمجانب عیتوز

 .یابد یم دست جامعه یواقع

 را متوارد  نیت ا از یکت ی دارد  وجود نگیاسترپ بوت از استفاده یبرا یمتعدد یها روش

 tصتد،  روش میتعمت  استاس  بر( 1993) 2یرانیتبش و افران
 4هتال  توستط  شتده  ارائته  3

 بته  کیت ن د ةشت یر یدارا یهتا  مدل اساس بر که ،روش نیا در. اند کرده  یمعرف (1992)

 استاس  بتر  یونیخودرگرست  متدل  بیضرا ةبرآوردشد ریمقاد از ،است شده یطراح 5واحد

 استاس  بتر  و شتود  متی  استفاده بیضرا نیا یواقع و حیصح ریمقاد عنوان به OLS روش

. دشتو   یم محاسبه آن اساس بر نانیاطم فاصلة و استخراج t ةآمار یبرا نمونه عیتوز ها آن

 صتد،  توابتع  کته  کنتد  یمت  فترض  یضتمن  طتور  بته  روش نیت ا کته  کرد توجه دیبا ،اما

 استترپ،  بتوت ، یعنی ثبات توابع صتد،  فرض نیا که یحال در اند  ثابت فوق استرپ بوت

 بته  t ةآمتار  کیت  بته  کین د ةشیر یدارا یها مدل در چون ،ستین برقرار AR مدل یبرا

 نخواهتد  یثتابت  عیت توز و بدای می رییتغ مذکور ةآمار c رِییتغ با و دارد یبستگc  ثابت عدد

 .شود  یتحل اطیبااحت دیبا روش نیا جینتا ،نیبنابرا. داشت

6 بتر  یمبتنت  استترپ  بتوت  روش ،متذکور  مشتک   حت   یبرا ،(1999) هنسن
grid را 

 از انتد،  کترده  ارائته  یرانیتبشت  و افتران که  یروش برخالف ،روش نیا در. کند یم شنهادیپ

 کیت  هتر  یبرا و دوش می استفاده α بیضر مقدار عنوان به بازه کی در موجود اعداد همة

 در. شتود  یمت  محاسبه نانیاطم فاصلة و t رةآما کی نظر مورد ةباز در موجود اعداد نیا از
                                                      
1. Fuller 

2. Efron &Tibshirani 

3. percentile-t 

4. Hall 

5. local to unity 

c که شود می فرض واحد به ن دیک ةریش دارای های مدل در
n

  1 که است n و نمونته  ةانتداز  دهنتدة  نشان c 

 است. ثابت و منفی عدد یک
6. grid bootstrap 



  

 1394، پایيز 3 ، شمارۀ50  دورۀ / تحقيقات اقتصادي  718

 

 یدارا کته  رستد  متی  نتان یاطم فاصتلة  کیت  به نانیاطم فواص  نیا یبند جمع با ،تینها

. استت  یقبتول  قابت   سطح در آن دوم و اول نوع یخطا  ین و است مناسب یآمار پوشش

 :دکر مطرح ریز شک  به توان یم دهکر ارائه هنسنی را که روش ،تر قیدق عبارت به

 عیتوز کی از Xn ةنمون دیکن فرض | ,   ( | ,  )n nG x P X x     شتده  جتاد یا 

  یت تحل و هیت تج  صدد در که است یپارامتر α. است وابسته  و R پارامتر به که

 مجبتور  α یبررست  یبرا یول ،ستین ما نظر مورد که است 1م احم پارامتر 𝜂 و میهست آن

 .است α از یتابع وهستیم  آن از استفاده به

 که دیکن فرض nS  از کنوای یتابع که باشد ریز ةیفرض آزمون ةآمار α است: 
: H  0 0  

 ال مث nS  ةآمار توان یم را t بود خواهد یعیتوز یدارا مذکور ةآمار. گرفت نظر در 

 ریمقاد به که ,     باشد ریز شک  به میکن  یم فرض و رددا یابستگو: 

   | ,  ( | ,  )n nF x P S x       

 ثابت ریمقاد یبرا ,     یعنت ی فوق عیتوز معکوس توان یم Fn بتا  را ( | ,  )nq    

 :کند یم صدق ریز رابطة در که داد نشان

  | ,  | , n nF q        

) چون ،ضمن در | ,  )nq    چند، ةدهند نشان عیتوز ام  nS  توان یم ،است 

 .دکر استفاده نظر مورد عیتوز چند، تابع عنوان بهاز آن 

 بتا  را فوق چند، تابع استرپ بوت اگر حال   * ˆ| ,  ( | ,  )n nq q       فیت تعر 

 ریت ز شتک   بته  را β سطح در grid bootstrap بر یمبتن نانیاطم فاصلة میتوان یم ،میکن

 :میآور دست به

    * *:  | ( | )g n n nC R q S q        1 2  

 فوق فرمول در که  /   1 1 1  و 2  /  2 1  و است 2   2  .است 1

 :دشو اجرا ریز مراح  دیبا روش نیا اساس بر نانیاطم فاصلة ةمحاسب یبرا

                                                      
 درزیترا   ،شتود  نمتی  انجتام  هتا  آن روی تحلیلتی  هیچولی  ،شوند زده تخمین باید مدل برآورد در که پارامترهایی .1

 .ندارند نقشی هیچ مستقیم طور به بررسی مورد موضوع
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α،  ةشتد  داده مقتدار  یبرا دیکن فرض   * | ( | ,  )n nG x G x     دهنتدة  نشتان 

𝑋𝑛 عنتوان  بتا  یتصادف ةنمون کی عیتوز نیا از توان یم که باشد نمونه استرپ بوت عیتوز
∗ 

*های تصادفی ) نمونه. دکر جادیا

nX )راها B کنیم و بدین ترتیتب  می تکرار بار B  نمونته 

* هتا،  نمونه نیا از کی هر یبرا ،بعد ةمرحل در. میکن یم جادیا

nX ،نظتر  متورد  ةآمتار  هتا 

 یعنی *

nS  اکنتون . میکنت  یم مرتب ب رگ به کوچک از بیترت به را ها آن و محاسبه را 

 Sn ةآمتار  یواقع چند، از ینیتخم عنوان به شده مرتب ةآمار نیا یها چند، از توان یم

 بتا  و داشتته  استتفاده  مورد ،B استرپ، بوت یها نمونه تعداد به برآورد دقت. دکر استفاده

 ایت  999 انتختا   ،یتجربت  مطالعتات  اغلب در .شود یم شتریب ها نیتخم دقت آن شیاف ا

 .کند یم تیکفا قیدق یبرآوردها به یابیدست به منظور B یبرا 1999

 1.استت   یعتدد  مقتدار  نیتی تع ةنحتو  در هتا  روش ةیت بق با هنسنشِ رو  یتما وجه

 از OLS روش بته   یبترآورد  مقتدار  از استتفاده  یجتا  بههنسن  ،ها روش ریسا برخالف

ة باز در موجود ریمقاد   ,   ,  , G GA    1  وکنتد   متی  استفاده یمحاسبات مراح  در 2

 تتوان  متی  یعدد هراز  یتجرب یکارها در 2.نماید یم محاسبه دفعات به را نظر مورد ةآمار

 جینتتا  بهبتود  به دهایگر تعداد شیاف ا که کرد خاطرنشان دیبا ولی  دکر استفاده G یبرا

 .دشو یم منجر برآوردشده

 یا نقطته  یبرآوردهتا  ریستا  و واحتد  ة شت یر یهتا  آزمتون  به نسبت ،روش نیا ،ک  در

 تعتداد  بته  ازیت ن: از  نتد ا عبارت خالصه طور به دارد  این م ایا ای عمده های م یت ،متداول

 از یا فاصتله  بترآورد  آوردن فتراهم  آن  از استتفاده  یبترا  الزم طیشترا  و فروض از یکمتر

 بترخالف ) کنتد  یمت  انیت ب  یت ن را یمانتدگار  درجتة  در رییتغ  انیم که نظر مورد پارامتر

 ینتان ینااطم متورد  در و دهنتد  یمت  ارائته  یا نقطه نیتخم فقط که واحد  ةشیر یها آزمون

 یهتا  آزمتون  بترخالف   (دهند ینم قرار محقق اریاخت در یاطالعات چیه شده برآورد مقدار

 وجتود  صتورت  در) ییستتا یناا ایت  ییستتا یا صیتشخ در نییپا توان یدارا که واحد ة شیر

                                                      
 ةبرآوردشتد  مقتدار  که اند داده نشان قبلی مطالعات چون است، اهمیت حائ بسیار  تجربی کارهای در موضوع این1. 

α صتحیح  آن بتر  مبتنتی  نتتایج  و انتد  واقعتی  مقدار از کمتر زمانی های سری در خودهمبستگی وجود دلی  به 

 .بود نخواهند

2 .G ةباز در موجود نقاط تعداد گربیان AG ستها گرید تعداد دیگر عبارت به یا. 
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 کنتد   ینمت  جتاد یا یمشکل روش نیا جینتا یبرا مورد نیا هستند،( واحد به کین دة شیر

 ن،یبنتابرا  .ستت ا تیواقع از کمتر α پارامتر ةبرآوردشد مقدار 1محدود یها نمونه در ضمنا 

کته   یروشت  در متورد  نیا .بود  خواهند دار تورش جینتا ،نشود گرفته نظر در مورد نیا اگر

 ،نیبنتابرا . انتد  2انته یم در تتورش  فاقتد  اصطالحا  برآوردها و شده حاظل دهکر ارائه هنسن

 جینتتا  ،یا نقطته  یبرآوردهتا  و واحد ة شیر یها آزمون کاربردِ به نسبت ،روش نیا کاربردِ

 نتان یاطم فاصتلة  جینتا از استفاده بر طالعهم نیا ،دین ترتیبب. دهد می ارائه یکاتراتّ قاب 

 .است شده آورده رهایمتغ از یکل ینما جادیا یبرا واحد شةیر آزمون کند  می کیدأت

 رانیا در تورم نرخ يبرا نانياطم فاصلة ةمحاسب

 و کت   ةکننتد  مصترف  شتاخص  یفصتل  آمتار  از تتورم  یِمانتدگار  تیخاصت  یبررست  یبرا

 ستال  استاس  بتر  ،1392 سوم فص  تا 1381 اول فص  از آن یفرع و یاصل یها رگروهیز

 هتا  شتاخص  نیت ا 3 شتود  یمت  استتفاده  ،دهکر اعالمآن را  رانیا آمار مرک که  ،1390 ةیپا

  (کتاال ) کاالهتا  یبهتا  شتاخص   (کت  ) ختدمات  و کاالهتا  ک  یبها  شاخص :از ندا عبارت

 برق آ ، متیق شاخص  (مسکن) مسکن متیق شاخص  (خدمت) خدمات یبها شاخص

 شتاخص   (ختاد ) اتیت دخان و هتا  یدنیآشتام  ها، یخوراک متیق شاخص  (آبس) سوخت و

 حم  متیق شاخص  (پوشا،) کفش و پوشا، متیق شاخص  (خورا،) یخوراک متیق

 و بهداشتت  متت یق شتاخص   (ارتباطتات ) ارتباطتات  متیق شاخص  (نق  و حم ) نق  و

 آمتوزش  متت یق شتاخص  و  (حیتفتر ) فرهنتگ  و حیتفر متیق شاخص  (بهداشت) درمان

 روش از استتتفاده بتتا یبعتتد مراحتت  در استتتفاده از قبتت  فتتوق یهتتا یستتر(. آمتتوزش)

TRAMO/SEATS شوند می یفصل  یتعد. 

                                                      
1. finite 

2. median-unbiased 

. استت  چت   ستمت  بته  توزیتع  بتودن  چوله است، واقعی مقدار از کمتر آلفا ةبرآوردشد مقدار اینکه دلی  ،حقیقت در

 بته  میانته  از استتفاده  و استت  میتانگین  از تتر  ب رگ میانه باشد چ  به چولگی دارای پارامتر توزیع که یهنگام

 .است میانگین از استفاده از بهتر مرک ی شاخص عنوان

 .شود فراهم قبلی مطالعات با نتایج ةمقایس امکان تا شود می استفاده فصلی های داده از مطالعه این در .3
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 یمانتدگار  تیخاصت  یبررست  یبترا  ،شتد  اشتاره  قبت   یهتا  بختش  در که طور همان

 بتودن  متداول به توجه با. دکر استفاده واحد ة شیر یها آزمون از توان یم یزمان یها یسر

( یمانتدگار  وجود) واحد ة شیر یبررس یبرا آزمون نیا از حاضر ةمطالع در ،ADF آزمون

 .دهد را نشان می آزمون نیا جینتا 2جدول  .شود یم استفاده رانیادر  تورم  نرخ در

 ADF واحد شةیر آزمون جینتا .2 جدول

 چکداميه روند و مبدأ از عرض مبدا از عرض  1

 -053/1 -785/2 -171/2 کفش و پوشا،

 -865/3*** -816/4*** -865/4*** ارتباطات

 آموزش
*902/2- 980/2- 168/1- 

 -024/2** -796/4*** -889/3*** اتیدخان و یدنیآشام ها، یخوراک

 -096/2** -026/5*** -998/3*** ها یخوراک

 -621/1* -817/3** -036/3** کاالها

 -536/0 -361/2 -118/2 درمان و بهداشت

 -019/2 فرهنگ و حیتفر
***582/4- 027/1- 

 -685/0 -407/2 -443/2 خدمات

 مسکن
*627/2- 641/2- 995/0- 

 -093/1 -117/3 -784/2* ک  شاخص

 -099/3*** -173/5*** -619/4*** نق  و حم 

 سوخت و برق آ ،
***881/4- ***993/4- ***596/4- 

 .درصد است 1 و درصد 5 ،درصد 10 سطح در یمعنادار انگربی* ,** ,***

 خورا،، خاد، ارتباطات، گروه در که دکر مشاهده توان یم ،آزمون نیا جینتا اساس بر

 ةنحتو  از نظتر  صترف  واحتد،  شتة یر وجتود  بر یمبن صفرة یفرض آبس و نق  و حم  کاال،

 تتورم   نترخ  متورد  در را تیوضع نیا عکس که یحال در. شود یم رد ،ADF ةمعادل حیتصر

 نتوع  دو نیت ا در واحتد  شةیر وجود یعنی م،یشاهد خدمت و بهداشت پوشا،، گروه یبرا

 بتر  کته  گرفتت  جهینت توان یم ،نیبنابرا. کرد رد ها حالت از کی چیه در توان ینم را تورم

 آبتس  و نقت   و حمت   کتاال،  ختورا،،  ختاد،  ارتباطتات،  ،ADF واحد شةیر آزمون اساس

 ختدمت  و بهداشتت  پوشتا،،  ،مقاب  در .ندارند یماندگارخاصیت  که هستند ییها گروه
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. بتود  خواهتد  یدائمت  رگروهیز نیا رب ها  شو، راثآ و اند یماندگار تیخاص یدارا وضوح به

 قطتع  طتور  بته  و دارد یبستتگ  متدل  حیتصتر  نتوع  بته  آزمون ةجینت رهایمتغ ریسا یبرا

 .دکر قضاوت ها آن بارةدر توان ینم

 کتاهش  باعتث  1واحتد  بته  کین دة شیر که دهد یم نشان یاقتصادسنج اتیادب بر یمرور

 نیت ا جینتتا  و دوشت  متی  یزمتان   یهتا  یسر یبرا موجود واحد شةیر یها آزمون توان ریچشمگ

 در یمانتدگار  تیخاصت  یبررست  یبترا  ،بعد ةمرحل در ،نیبنابرا. سازد یم ناپذیراتکا را ها آزمون

 بتا  AR(k) متدل  یهتا  شهیر مجموع یبرا را درصد 90 سطح در نانیاطم فاصلة رها،یمتغ نیا

 فاصتلة  نیت ا کته  یصورت در. میکن یم محاسبه ارائه کرده (1999) هنسنی که روش از استفاده

 تیخاصت  یدارا نظتر  متورد  ریت متغ کته  گرفتت  جهینت توان یم ،باشد کی عدد شام  نانیاطم

 بته  رهتا یمتغ از کیت  هر یبرا نانیاطم فواص  برآورد جینتا 5ت   3های  جدول. است یماندگار

. دهتد  یمت  نشتان  را AR نته یبه ةمرتب و ها آن اریمع انحراف برآوردشده، بیضرا مجموع همراه

 200 برابتر ( G) دیت گر تعتداد  و( B=1999) استرپ بوت و تکرار 1999 از استفاده با جینتا نیا

 و مبتد   از عرض فرم سه به مدل حیتصر ،ADF  آزمون همانند ،همچنین. است  آمده دست به

 .است  گرفته صورت کدام چیه و مبد  از عرض فقط ،یزمان روند

 نیتی تب یبترا  مناستب  متدل  کته  استت   شتده  محاستبه  فترض  نیا با 3 جدول جینتا

 :باشد ریز شک  به ADF یها مدل فرم در یبررس مورد یرهایمتغ
' ' αt t t k t k tY t Y Y Y e             0 1 1 2 1 1  

 .باشد شده وارد مدل حیتصر در یزمان روند هم و مبد  از عرض هم یعنی

 نتان یاطم فاصتلة  یباال کران که دهد یم نشان 3 جدول در شده محاسبه نانیاطم فواص 

 یهمگت  آبتس  و نقت   و حمت   ختدمت،  کاال، خورا،، خاد، ارتباطات، گروه در تورم نرخ یبرا

. ددارنت  یمانتدگار  تیخاصت  هتا  گتروه  نیا در تورم نرخ دهد یم نشان و است کی عدد از کمتر

 هتا  گروه نیماب است، یماندگار درجة حداق  دهندة نشان که ،نانیاطم فواص  نیا نییپا کران

 دهنتدة  نشان α به مربوط ستون همچنین، .دارد قرار 689/0 تا 013/0 ةباز در و است متفاوت

 درجتتة یشتتترینب یدارا مستتکن و ختتدمت بهداشتتت، کتته استتت ریتتمتغ یمانتتدگار درجتتة

                                                      
1. local to unity 
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 برابتر  طالعته م نیت ا در مطالعته  متورد  یها رگروهیز یماندگار درجة نیانگیم نی ، .اند یماندگار

 .است تر نییپا اریبس ک  شاخص یماندگار درجة از واست  461/0

 و مبدأ از عرض نمودن لحاظ با استرپ بوت روش به شده محاسبه نانياطم فواصل. 3 جدول

 مدل در روند

2 k  اريمع انحراف  نانياطم فاصلة  

 (612/0 ،062/1) 111/0 687/0 1 کفش و پوشا،

 (085/0 ،576/0) 148/0 278/0 1 ارتباطات

 (546/0 ،062/1) 116/0 652/0 1 آموزش

 (055/0 ،613/0) 154/0 251/0 1 اتیدخان و یدنیآشام ها، یخوراک

 (019/0 ،573/0) 154/0 219/0 1 ها یخوراک

 (284/0 ،844/0) 143/0 447/0 1 کاالها

 (689/0 ،083/1) 100/0 761/0 1 درمان و بهداشت

 (428/0 ،109/1) 159/0 569/0 3 فرهنگ و حیتفر

 (357/0 ،823/0) 097/0 763/0 1 خدمات

 (638/0 ،074/1) 104/0 723/0 1 مسکن

 (472/0 ،059/1) 127/0 598/0 1 ک  شاخص

 (013/0 ،506/0) 149/0 218/0 1 نق  و حم 

 (106/0 ،513/0) 148/0 254/0 1 سوخت و برق آ ،

 

 را یزمتان  روند ریمتغ و نیمک وارد مدل حیتصر در را مبد  از عرض فقط که یصورت در

 هنتوز  ،حالتت  نیت ا در. دیآ یم دست به 4 جدول شک  به جینتا ،میکن حذف فوق مدل از

 تیخاصت  یدارا قبت   مانند نق  و حم  و کاال خورا،، خاد، ارتباطات، گروه در تورم نرخ

 ختدمت  گتروه  در تورم نرخ مدل، دیجد حیتصر اساس بر ،حال نیع در. یستن یماندگار

پتنج   نیت ا جت   به .است ماندگار گروه نیا رب ها شو، اثر و است یماندگار تیخاص یدارا

 کتاال  گروه یباال کران که دکر توجه دیبا ،البته. است ماندگار ها گروه ریسا در تورم گروه،

 یهتا  شتو،  اگرچته  دهتد  یم نشان و ستا کی عدد به کین د اریبس که است 96/0 عدد

 یب رگت  عتدد  آن یمانتدگار  درجتة  چون ،ستندین ماندگار شهیهم یبرا گروه نیا رب وارد

 .دکر خواهند حفظ را خود ریثأت یطوالن ةدور کی در ها شو، ،ستا
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 در مبدأ از عرض دنکر لحاظ با استرپ بوت روش به شده محاسبه نانياطم فواصل .4 جدول

 مدل

2 k  اريمع انحراف 

 

نانياطم فاصلة  

 (725/0 ،053/1) 089/0 804/0 1 کفش و پوشا،

 (062/0 ،526/0) 147/0 279/0 1 ارتباطات

 (537/0 ،010/1) 111/0 673/0 1 آموزش

 یدنیآشام ها، یخوراک

 اتیدخان و
1 482/0 132/0 (770/0، 302/0) 

 (270/0 ،747/0) 134/0 456/0 1 ها یخوراک

 (515/0 ،960/0) 113/0 654/0 1 کاالها

 (700/0 ،067/1) 093/0 801/0 1 درمان و بهداشت

 (600/0 ،096/1) 126/0 736/0 3 فرهنگ و حیتفر

 (654/0 ،050/1) 096/0 762/0 1 خدمات

 (607/0 ،041/1) 102/0 729/0 1 مسکن

 (576/0 ،024/1) 106/0 702/0 1 ک  شاخص

 (126/0 ،565/0) 142/0 336/0 1 نق  و حم 

 (115/0 ،472/0) 144/0 288/0 1 سوخت و برق آ ،

 

 حاصت   ریت ز نانیاطم فواص  ،میکن حذف مدل از  ین را مبد  از عرض اگر ،تینهادر 

 ختورا،،  ختاد،  ارتباطتات،  گروه در تورم که دهد یم نشان جینتا نیا (.5 جدول) شود یم

 شتده  محاسبه نانیاطم فاصلة رایز است، یماندگار تیخاص فاقد آبس و نق  و حم  کاال،

 در تورم جدول، نیا در که کرد دقت دیبا ،البته. ستین کی عدد شام  رهایمتغ نیا یبرا

 .ستا ادیز ها آن یماندگار درجة ،ماناست نکهیا رغم به ،کاال و خورا، خاد، گروه

 از نظتر  صترف  :کترد  خالصته  شتک   نیا به توان یم را نانیاطم فواص  ةمحاسب جِینتا

 حمت   و کاال خورا،، خاد، ارتباطات، گروه در تورم استفاده، مورد AR مدل حیتصر ةنحو

 و یستت ن یدائمت  ها گروه نیا رب وارد یها شو، راثآ و است یماندگار تیخاص فاقد نق  و

 در تورم نرخ و ک  تورم نرخ یبرا یماندگار ،مقاب  در. رفت دنخواه نیب از زمان مرور به

 متدل  حیتصتر  ةنحتو  از نظتر  صترف ، مسکن و حیتفر بهداشت، آموزش، پوشا،، یها گروه
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AR، داشتت  خواهتد  یدائم اثر ها گروه نیا رب وارد یها شو، ن،یبنابرا. شود یم مشاهده .

 یهتا  گتروه  یبترا  شتده  محاسبه یها تورم یبرا یماندگارفقدان  بر یمبن یشواهد ،ضمنا 

 توجته  درختور  ةنکتت . دارد یبستگ مدل حیتصر ةنحو به که دارد وجود  ین آبس و خدمت

 درجتة  متوستط  از تر ب رگ ک  شاخص بر یمبتن تورم نرخ یماندگار درجة که است نیا

 1.ستها گروه تک تک یماندگار

 و مبدأ از عرض نمودن لحاظ بدون استرپ بوت روش به شده محاسبه نانياطم فواصل .5 جدول

 مدل در روند

2 k  اريمع انحراف 

 

نانياطم فاصلة  

 (839/0 ،065/1) 057/0 939/0 1 کفش و پوشا،

 (164/0 ،539/0) 134/0 476/0 1 ارتباطات

 (727/0 ،052/1) 067/0 921/0 1 آموزش

 یدنیآشام ها، یخوراک

 اتیدخان و
1 829/0 084/0 (921/0، 596/0) 

 (579/0 /904) 085/0 820/0 1 ها یخوراک

 (718/0 ،844/0) 070/0 885/0 1 کاالها

 (871/0 ،078/1) 045/0 976/0 1 درمان و بهداشت

 (721/0 ،104/1) 088/0 907/0 3 فرهنگ و حیتفر

 (890/0 ،061/1) 039/0 973/0 1 خدمات

 (842/0 ،058/1) 048/0 952/0 1 مسکن

 (833/0 ،050/1) 051/0 944/0 1 ک  شاخص

 (352/0 ،710/0) 114/0 644/0 1 نق  و حم 

 (108/0 ،452/0) 140/0 350/0 1 سوخت و برق آ ،

 

 از استفاده با  ین 1392 ماه ید تا 1382 سال اول از ماهانه تورم نرخ یماندگار درجة

 نیت ا ةست یمقا. استت  دهمآ طالعهم نیا ةمیضم در آن جینتا  شد یبررس روذکم یها روش

 استاس   بتر  یریت گ جهینت در یادیز تفاوت که دهد یم نشان یفصل یها داده جِینتا با جینتا

                                                      
 .نامند می( aggregation effect) سازی تجمیع اثر را مورد این دلی  اقتصادی، ادبیات در. 1
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 رگتروه یز چهار در فقط تفاوت و شود ینم دهید یفصل یها داده به نسبت ماهانه یها داده

 فاصتلة  استاس  بتر  کت   شتاخص  و مستکن  ،البته. است خدمات و کاالها ح،یتفر آموزش،

 دو نیت ا یبتاال  کتران  کته کترد   توجه دیبا یول ،هستند ستایا دیجد ةبرآوردشد نانیاطم

 .است ادیز اریبس یماندگار درجة انگربی که است 95/0 حدود ریمتغ

 يريگ جهينت و يبند جمع

 نرخ مدل، حیتصر نحوة از نظرصرف ،که کرد مشاهده توانیم مطالعه نیا جینتا اساس بر

 و کتاال  هتا، یختوراک  ،(اتیت دخان و ها یدنیآشام ها،یخوراک) خاد ارتباطات، گروه در تورم

 روش بته  شتده محاستبه  درصد 90 نانیاطم فاصلة و ADF آزمون اساس بر نق  و حم 

 پوشتا،،  یها  گروه در تورم ریمتغ که یحال در. است یماندگار تیخاص فاقد استرپ بوت

. استت  ماندگار و بوده واحد شةیر یدارا مواردهمة  در مسکن و حیتفر بهداشت، آموزش،

 شته یهم یبترا  شتو،  نیت ا راثت آ ،شود جادیا گروه پنج نیا در یمتیق شو، اگر ن،یبنابرا

 استت ذکر شایان  ،البته. کند یم رییتغ شهیهم یبرا ها گروه نیا تورمِ خنر واست  ماندگار

 در  یت ن یدیت جد یهتا  شتو،  اگتر  و استت  شتو،  کیت  اثر به مربوط موارد نیا همة که

 به جهینت تورم، یها نرخ ریسا در. شد خواهد انباشت  ین ها آن اثر ،دهد رخ یآت یها دوره

 .دارد یبستگ مدل حیتصر ةنحو و استفاده مورد آزمون نوع

 نییپتا  واحتد  شتة یر یها آزمون اغلب مانند ADF آزمون توان شد، اشاره که طور همان

 نظتر  از هتم  کترده   ارائته  نانیاطم فاصلة محاسبة یبرا ی که هنسنروش که یحال در. است

 بته  نستبت  یتر قبول قاب  و بهتر عملکرد( توان) دوم نوع یخطا هم(  یسا) اول نوع یخطا

 بتر  توان یم ن،یبنابرا. است یشتریب استحکام یدارا آن جینتا و دارد واحد شةیر یها آزمون

 فاصتلة  محاسبة جِینتا اساس بر. کرد یینها یریگ جهینت شده محاسبه نانیاطم فواص  اساس

 ختاد،  ارتباطتات،  یهتا  گتروه  که شود یم مشاهده ،AR مدل بیضرا مجموع یبرا نانیاطم

 و کت   تتورم  نرخ که یحال در ستند ین یماندگار تیخاص یدارا نق  و حم  و کاال خورا،،

 خود از ماندگار رفتار وضوح به مسکن و حیتفر بهداشت، آموزش، پوشا،، یها گروه در تورم

 یریت گ جهینت و دارد یبستگ مدل حیتصر نحوة به گرید یها گروه در تورم  نرخ. اند داده نشان

 ممکتن  در طتی دورة متورد مطالعته    هتا  وجود یا فقدان خاصیت مانتدگاری آن  بارةدر قاطع
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 و کت   تتورم  در نتامطلو   یها شو، کنترل یبرا یمرک  بانک ج،ینتا نیا اساس بر. ستین

 وارد شتدت  با وعت سر به دیبا مسکن و حیتفر بهداشت، آموزش، پوشا،، یها گروه در تورم

 شتو،  ،یپتول  استیس یاجرا از یناش یها شو، از اعم) شو، گونه هر اثر رایز شود، عم 

 ریستا  ثبتات  فترض  بتا  گروه، پنج نیا در تورم  ین و ک  تورم بر( و ... ینفت شو، ،یور بهره

 .رفت نخواهد نیب از و ماندخواهد  یباق ندهیآ در ط،یشرا

 ،(1388) ینجتات  و مرزبان یها افتهیراستا با  هم ک  تورم نرخ به راجع حاضر مطالعة جینتا

 شتتهروان و یگلستتتان ،(1392) همکتتاران و انیتتطهرانچ ،(1389) یاوغلتت شتتربت و یدرگتتاه

 از  شتود  یمت  منجتر  تتورم  یماندگار جادیا به یمتعدد  یدال. است( 1392) لو یتق و( 1392)

  یقت یتطب انتظتارات   دستتم د  و متت یق یچستبندگ  :بته کرد  اشاره توان یم  یدال نیا ةجمل

 نداشتتنِ  استتقالل   دولتت  انتدازة  بودن ب رگ  گذشته دورة تورم نرخ اندازة به دستم د  یتعد

 یاجتترا و یطراحتت نحتتوة  یپتتول یهتتا استتتیس اعتبتتار درجتتة بتتودن نییپتتا و یمرکتت  بانتتک

 :بته  کترد  اشتاره  تتوان  یمت   یت ن هتا  رگتروه یز ستطح  در. ارز نرخ راتییتغ و  یپول یها استیس

 کتف  استت یس یاجرا  یفروش خرده سطح در کاالها نیتأم  رةیزنج در مناسبنا یگذار هیسرما

 ستهم   ین و  رگروهیز هر در متیق شیاف ا نرخ در تفاوت  دیخر ینیتضم متیق همانند متیق 

 نیت ا یرگتذار یتأث نحتوة  یآت مطالعات در شود می  شنهادیپ. خانوارها مخارج ک  از رگروهیز هر

 .شود یبررس تورم یماندگار بر رهایمتغ

 منابع

 (.1385) دونیت فر ،یمعمتار  و حجتت  ،یزراعتت  ،غالمرضا ،ییبابا ،محمد ،یاسد یبن .1

 در آن کتاربرد  و کیلجست ونیرگرس در استرپ بوت یریگ نمونه باز روش یریکارگ هب

 و بهداشت ةدانشکد ةمجل نه،یس سرطان به مبتال مارانیب به مربوط یها داده  یتحل

 .18 ت 9 ،(1)4 ،یبهداشت قاتیتحق تویانست
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 .27 ت 1 ،93 ،یاقتصاد قاتیتحق نه،یبه کنترل روش از استفاده با رانیا اقتصاد در
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 731  استرپ  بوت روش از استفاده با ایران در تورم ماندگاري بررسی

 

 

 

  ماهانه يها داده يبرا ADF واحد شةیر آزمون جینتا .1 ةميضم جدول

 کدام چيه روند و مبدأ از عرض مبدأ از عرض  2

 -739/0 -973/2 -742/1 کفش و پوشا،

 -967/1** -005/4** -441/3** ارتباطات

 -968/3*** -790/7*** -677/7*** آموزش

 -283/1 -589/6*** -974/2** اتیدخان و یدنیآشام ها، یخوراک

 -803/0 -755/10*** -256/3** ها یخوراک

 -552/1 -805/3** -791/2* کاالها

 145/0 -470/1 -965/0 درمان و بهداشت

 -506/1 -251/4*** -614/3*** فرهنگ و حیتفر

 -540/0 -585/2 -596/2* خدمات

 -886/0 -613/3** -032/3** مسکن

 -268/0 -578/2 -755/1 ک  شاخص

 -066/3*** -757/8*** -435/4*** نق  و حم 

 -434/4*** -770/4*** -685/4*** سوخت و برق آ ،
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 از عرض نمودن لحاظ با استرپ بوت روش به شده محاسبه نانياطم فواصل .2 ةميضم جدول

با استفاده از داده هاي ماهانه مدل در روند و مبدأ  

3 k  اريمع انحراف  نانياطم فاصلة  

کفش و پوشا،  3 819/0  060/0 (764/0 و 027/1)   

8 ارتباطات 312/0  195/0 (088/0 و 884/0)   

2 آموزش 226/0  099/0 (086/0 و 399/0)   

اتیدخان و یدنیآشام ها، یخوراک  4 417/0  142/0 (267/0 و 765/0)   

ها یخوراک  4 346/0  148/0 (182/0 و 704/0)   

4 کاالها 596/0  121/0 (462/0 و 034/1)   

درمان و بهداشت  8 832/0  111/0 (804/0 و 140/1)   

فرهنگ و حیتفر  6 423/0  124/0 (319/0 و 748/0)   

6 خدمات 892/0  034/0 (858/0 و 014/1)   

2 مسکن 752/0  068/0 (686/0 و 950/0)   

ک  شاخص  8 783/0  058/0 (713/0 و 948/0)   

نق  و حم   2 021/0-  116/0 (-189/0 و 150/0)   

سوخت و برق آ ،  3 454/0  113/0 (334/0 و 680/0)   

 


