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 چکیده

( و خودرگرسيون با پارامترهاي STARو  TARمتغيره غيرخطي )هاي تکدر اين مقاله عملکرد نسبي مدل

در كنترل اثرات ناپايداري و شکست ساختاري تورم ( ARمتغيره خطي )نسبت به مدل تک (TVAR)متغير زمان

تا  0741كننده از فصل اول هاي مربوط به تورم شاخص قيمت مصرفگيرد. با استفاده از دادهمورد ارزيابي قرار مي

در عملکرد بهتري  ARنسبت به مدل  TVARو  TARهاي دهد كه مدل، نتايج نشان مي0740فصل چهارم 

 دارد.كنترل اثرات ناپايداري و شکست 

 

 متغيرهاي با پارامترهاي زمانهاي غيرخطي، مدلتورم، مدل :واژگان کلیدی

JEL: C32, E31, E37 
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 مقدمهـ 1

هاي رود مدلسازي متغيرهاي كالن اقتصادي با مدلاقتصاد، انتظار ميدرپي در حوزه سیياسیت و   در بسیياري از كشیورها با تغييرات پي  

 متغير داراي مزيت نسبي باشند.هاي غيرخطي و پارامترهاي زمانخطي و پارامترهاي ثابت مناسب نباشد و مدل

تغيير  تر ازيا به طور سادههاي آن ممکن است از تغييرات در سياست پولي و تورم يکي از متغيرهاي مهم اقتصیاد كالن است كه پويايي 

به هاي گاه گذار به وضیعيت اقتصاد كه با تغيير در پارامترهاي تابع سياستي همراه است نشات گرفته باشد. شکست در نگرش سیياسیت  

 2)وبآن اثرگذار اسییت  هاي گذشییته در رفتار حال و آيندهو تغييرات رژيم در سییري زماني تورم و ماندگاري طویني مدت شییوك 0گاه

((. بنابراين مدلسییازي تورم به صییورت خطي با پارامترهاي ثابت با اين 0444) 9( و بوز و ديگران2110) 7(، هيونگ و فرانسییيس0441)

متغيره غيرخطي و هاي تکتواند لحاظ كند. در مقابل اسییتفاده از مدلمشییکل روبه رو اسییت كه اثرات شییکسییت و تغييرات رژيم را نمي

 تواند اين مشکل را تخفيف دهد.متغير ميهاي زمانهاي با پارامترمدل

كنيم تا مشییخص شییود كدام متغير مدلسییازي ميمتغيره خطي، غيرخطي و پارامترهاي زمانهاي تکدر اين مقاله متغير تورم را با مدل

 1ازشاي نيکويي برنمونهيسه درونهاي ساختاري و ناپايداري عملکرد بهتري دارد. با توجه به اينکه مقاها در مقابل شکستدسته از مدل

((، 2112ها اريب باشید )مارسلينو ) هاي غيرخطي به نفع اين مدلمدل 6تواند به دليل پارامترهاي فراوانهاي خطي و غيرخطي ميمدل

 دهيم.جام ميان RMSFEگام به جلو و براساس معيار  9تا  0اي نمونههاي برونبينيها را با پيشبنابراين ارزيابي عملکرد مدل

 هايشیییود. مدلدر نظر گرفته مي 4( اسیییت كه به عنوان مدل پايهARمتغيره مورد اسیییتفاده مدل خودرگرسیییيون )مدل خطي تک

 هايمدل از ايمجموعه ها شییاملآن از هريک باشییند كهمي 8TAR، 4STAR هايغيرخطي مورد اسییتفاده نيز مدل يمتغيرهتک

 مقدار زمان از نقطه هر در كه كندمي تغيير متفاوت رژيم چند يا دو بين AR مدل ،TAR مدل در هسییتند كه خطي خودرگرسییيون

 هاييروش مربوطه ادبيات در اما است دشواري نسبتاً كار آستانه مقدار كردن تعيين اگرچه. كندمي تعيين را مناسب AR مدل آسیتانه، 

 گذار تابع يک با آستانه مقدار ،STAR هايمدل در اما((. 0487) تانگ به كنيد نگاه نمونه عنوان به) است شیده  بيان آن تخمين براي

متغير شامل هاي با پارامترهاي زمانمدل .01دهدمي تغيير مختلف، هايرژيم بين آهسیتگي  به زمان هر در را مدل كه شیود مي جايگزين

                                                           
1- Occasional Breaks 

2- Webb 

3- Hyung and Franses 

4- Bos et al 

5- Goodness of Fit 

6- Extensive Parameterization 

7- Benchmark 
8- Threshold Auto Regressive 
9- Smooth Transition Auto Regressive 

 نظر در احتمال توزيع تابع داراي و تصادفي آستانه باشد كه در آن مقادير( ميMSهاي غيرخطي، مدل ماركوف سوئيچينگ )يکي ديگر از انواع پركاربرد مدل 01 -

 مدل مزبور موضوع بحث اين مقاله نيست. .شودمي گرفته



 
 

 

متغيره هاي تکباشد. با توجه به اينکه هدف اين مقاله استفاده از مدل( مي2TVVAR( و چندمتغيره )0TVARمتغيره )هاي تکمدل

 كنيم.استفاده مي TVARباشد بنابراين از مدل متغيره ميتک

هاي در تمام افق TVAR دهد كه عملکرد مدلكننده نتايج نشان ميهاي فصلي مربوط به تورم شاخص قيمت مصرفبا استفاده از داده

 گام به جلو نسبت به مدل پايه خودرگرسيون بهتر است. 2و  0هاي افقدر  TARبيني و مدل پيش

متغيره غيرخطي و شود. در بخش سوم مدلسازي تکهاي مورد استفاده توصيف ميادامه مقاله به اين شیر  است كه در بخش دوم، داده 

 كند.گيري ميگردد و بخش پاياني نيز نتيجهبيني ارائه ميگردد. در بخش چهارم نتايج پيشمتغير تشريح ميبا پارامترهاي زمان

 های مورد استفادهتوصیف دادهـ 2

تا زمستان  0764و با تناوب فصلي از بهار  41به سیال پايه   (CPI)كننده هاي مورد اسیتفاده در اين مقاله شیاخص قيمت مصیرف   داده

 0مطابق رابطه  0740تا زمسییتان  0741فروردين  باشیید كه تورم به صییورت نقطه به نقطه به منظور حذف اثرات فصییلي از مي 0740

 محاسبه شده است.

𝜋𝑡 =
𝑃𝑡−𝑃𝑡−4

𝑃𝑡
 (1                                                                                                                            )            

گيري در صورت وجود ريشه واحد در مورد دهند كه انجام آزمون ريشه واحد و تفاضل( در مطالعه خود نشان مي2111) 7ديبلد و كيليان

را به  9شود. بنابراين آزمون ديکي فولر تعميم يافتهبيني ميهاي پيشبيني مدل در تمام افقهاي فصلي موجب افزايش دقت پيشداده

طه به دهد كه سري تورم نقي مورد بررسي )تورم نقطه به نقطه( مشخص شود. نتايج آزمون نشان ميبريم تا مرتبه انباشتگي سركار مي

د ها تفاضل گرفته تا سري بدست آمده مانا شوباشد، بنابراين از اين دادهكننده داراي انباشتگي مرتبه اول مينقطه شاخص قيمت مصرف

تا  0741:0مشاهده اول يعني از  68اي از نمونههاي برونبينيبه منظور توليد پيش دهيم.و مدلسازي را بر مبناي تفاضل تورم انجام مي

هاي يک تا چهار بينيكنيم. پس از توليد پيشها استفاده ميبراي ارزيابي مدل 0740:9تا  0788:0ها و از براي تخمين مدل 0784:0

 شود.هاي يک تا چهار گام به جلوي تورم محاسبه ميبينيشپي 2ها، مطابق رابطه گام به جلوي تفاضل تورم با هريک از مدل

�̂�𝑡+ℎ|𝑡 = 𝜋𝑡 + ∑ �̂�𝑡+𝑖|𝑡
ℎ
𝑖=1            𝑓𝑜𝑟  ℎ = 1,2,3,4 (2                                                                                 )  

�̂�𝒕كه در اين معادله،  = 𝒅𝟏�̂�𝒕 باشد.مي 

  

                                                           
1- Time-Varying Auto Regressive 

2- Time-Varying Vector Auto Regressive 

3- Diebold and Kilian 

4- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test 



 
 

 

 

 

 متغیرغیره غیرخطی و با پارامترهای زمانمتمدلسازی تکـ 3

 های غیرخطیمدل. 1ـ3

ها به بندي كلي اين مدلكند. در يک دستههاي متفاوت تغيير ميهاي غيرخطي فرض بر اين است كه رفتار متغيرها تحت رژيمدر مدل

هاي حد آستانه است بخش از مقاله بر مدل شوند. تمركز ما در اينبندي ميهاي حد آستانه تقسيمهاي ماركوف سوئيچينگ و مدلمدل

 متغيره غيرخطي، تغيير رژيم توسط يکيتک هايشود. به طور خاص در مدلكه تغييرات رژيم توسط يک متغير قابل مشاهده تعيين مي

و  TARهاي ره، مدلمتغيهاي آستانه تکشود. دو نمونه مشهور براي مدلدهنده تعيين ميهاي متغير به عنوان متغير توضيحاز وقفه

STAR .است 

مدل .1ـ1ـ3 TAR 

( معرفي شد. در اين مدل رفتار يک متغير توسط 0487( و تانگ )0481) 0(، تانگ و ليم0448تانگ ) نخستين بار توسط TARمدل 

شود كه مدل خودرگرسيون مناسب در هر نقطه از زمان از مقايسه يکي هاي خودرگرسيون خطي توصيف مياي متناهي از مدلمجموعه

 گردد.هاي متغير نسبت به مقدار آستانه تعيين مياز وقفه

 دهيم.مورد بررسي قرار مي 7بيني طبق مدل ا دو رژيم متفاوت براي پيشرا ب TARدر اين مطالعه مدل 

(3                                                                                               )yt = {
φ0

1 + ∑ φi
1yt−i

p1

i=1 + εt
1, yt−d ≤ c

φ0
2 + ∑ φi

2yt−i
p1

i=1 + εt
2, yt−d > c

 

 باشد.پارامتر تاخير مي dدهنده مقدار آستانه و نشان cكه در آن 

 ( پيشنهاد شده است:0487باشد كه توسط تانگ )مرحله مي 7تخمين اين مدل شامل 

 OLSهاي خودرگرسيون به طور جداگانه به روش ها، مدل، براي هريک از دو زيرمجموعه دادهcو  dبراي مقادير داده شده  .0

 شود.ها وقفه بهينه با معيار اطالعاتي شوارتز تعيين ميشوند كه در هر كدام از مدلتخمين زده مي

هاي خودرگرسيون تخمين زده شود و مجدداً مدلدر مجموعه مقادير ممکن آن تغيير داده مي c، مقدار dبا ثابت نگه داشتن  .2

 شوند.مي

متناظر با مينيمم جمع معيار شوارتز براي دو مدل  cو  dمقادير بهينه براي شوند. تکرار مي 2و  0مراحل  dبا تغيير مقدار  .7

 باشد.خودرگرسيون مي

                                                           
1- Tong and Lim 



 
 

 

را برابر  dشود، بنابراين در اين قسمت ، فرض خطي بودن با اطمينان بایيي رد ميd=1شود كه به ازاي نشان داده مي 7.0.2در قسمت 

درصد از  91هاي ابتدايي و درصد از داده 91كنيم و ها را از كوچک به بزرگ مرتب مي، دادهcگرفته و براي تعيين بازه مناسب براي  0

درصد مياني مشاهدات خواهد بود. با اين كار شرط  21يکي از مقادير موجود در  cكنيم. بنابراين مقدار هاي انتهايي را خارج ميداده

 ((.2116)ترسورتا ) 0زه قبل و بعد از آستانه نيز تامين خواهد شدحداقل مشاهدات یزم براي تخمين دو مدل خودرگرسيون در دو با

مدل .2ـ1ـ3 STAR 

 شود:به صورت زير نوشته مي 𝐲𝐭براي متغير  STARبه طور كلي مدل 

𝐲𝐭 = 𝛉𝟏
´ 𝐱𝐭 + 𝛉𝟐

´ 𝐱𝐭𝐅(𝐲𝐭−𝐝: 𝛄, 𝐜) +

𝛆𝐭 (9                                                                                                       ) 𝐱𝐭 = (𝟏, 𝐲𝐭−𝟏, … , 𝐲𝐭−𝐩)´ 

𝛉𝟏 = (𝛉𝟏𝟎, … , 𝛉𝟏𝐩)´ 

𝛉𝟐 = (𝛉𝟐𝟎, … , 𝛉𝟐𝐩)´ 

,𝐅(𝐲𝐭−𝐝: 𝛄(، 9در معادله ) 𝐜) هاي متفاوت به آرامي تغيير كند. در تابع گذار، دهد بين رژيمباشد كه به مدل اجازه ميتابع گذار مي

𝐲𝐭−𝐝  ،متغير گذارd  ،0<پارامتر تاخيرγ  پارامتر هموارسازي وc باشد.پارامتر آستانه است. اين تابع بين صفر و يک محدود مي 

. دو شکل دهد، رفتار متفاوتي از تغيير رژيم را نشان ميهر شکل از تابع گذار در واقعتواند داشته باشد، هاي مختلفي ميتابع گذار شکل

 رايج از آن به صورت زير است:

𝐅(𝐲𝐭−𝐝: 𝛄, 𝐜) = (𝟏 + 𝐞𝐱𝐩(−𝛄(𝐲𝐭−𝐝 − 𝐜))
−𝟏

− 𝟎. 𝟓) (

1                                                             )                  

𝐅(𝐲𝐭−𝐝: 𝛄, 𝐜) = (𝟏 − 𝐞𝐱𝐩(−𝛄(𝐲𝐭−𝐝 −

𝐜)𝟐)) (6                                                                                          )  

و با تابع گذار  LSTARبا تابع گذار لجستيک،  STAR( تابع نمايي است. مدل 6(، تابع لجستيک و در معادله )1تابع گذار در معادله )

 شود.شناخته مي ESTARنمايي، 

 باشد:مرحله مي 1بيني شامل جهت پيش STARاستفاده از مدل 

 (AR(p)ي مدل خطي خودرگرسيون )ي بهينهمشخص كردن وقفه .0

                                                           
درصد باقيمانده مشاهدات براي  61درصد اول كل مشاهدات براي تخمين رگرسيون اول و  91درصد موجود تعيين شود آنگاه  21برابر با اولين مشاهده از  cعلت اين است كه اگر - 0

درصد موجود تعيين شود  21رين مشاهده از برابر با آخ cيک از دو رگرسيون مواجه نخواهيم شد. چنانچه گردند و با كمبود داده براي تخمين هيچتخمين رگرسيون دوم استفاده مي

درصد باقيمانده مشاهدات براي تخمين رگرسيون دوم استفاده  91درصد اول كل مشاهدات براي تخمين رگرسيون اول و  61كه نيز شرايط مشابهي وجود خواهد داشت به طوري

 گردند.مي

 



 
 

 

 آزمون خطي بودن فرآيند در مقابل غيرخطي بودن آن .2

 انتخاب تابع گذار بين دو تابع لجستيک و نمايي .7

 STARتخمين پارامترهاي  .9

 بينيپيش .1

 (AR(p)ي مدل خطي خودرگرسيون )ي بهينهمشخص كردن وقفه

معيارهاي اطالعاتي  0740:9تا  0741:0ها از ي مدل خودرگرسيون خطي، با استفاده از تمام دادهي بهينهبراي مشخص كردن وقفه

را براي مدل  7ي دهد هر دو معيار اطالعاتي طول وقفهنشان مينتايج كنيم. محاسبه مي 1ي آكائيک و شوارتز را با حداكثر طول وقفه

 دانند.خطي خودرگرسيون مناسب مي

 STARآزمون خطي بودن در مقابل مدل غيرخطي 

 بريم:( به كار مي9در معادله ) c))=0-d-tγ(yي سوم تابع گذار را حول براي آزمون مزبور بسط تيلور مرتبه

𝐲𝐭 = 𝛃𝟎
´ 𝐱𝐭 + ∑ 𝛃𝐣

´𝐱𝐭𝐲𝐭−𝐝
𝐣𝟑

𝐣=𝟏 + 𝛆𝐭 (4                                                                                                           )

𝐱𝐭 = (𝟏, 𝐲𝐭−𝟏, 𝐲𝐭−𝟐, 𝐲𝐭−𝟑)´ 

 0از  dون براي مقادير مختلف گردد. اين آزمآزمون مي Fي مبتني بر آماره β2=β1: β0H=03=ي صفر الگوي خطي بر اساس فرضيه

 شود.درصد رد مي 1، فرض خطي بودن مدل در سطح 0برابر با  dدهد كه به ازاي نشان مي 0شود. نتايج جدول انجام مي 7تا 

 نتایج آزمون خطی بودن مدل-1جدول 

P-Value ( 2آماره آزمونχ) d 

.0.0 11061 1 

.00. 6039 2 

.036 6009 3 

كننده از هاي تفاضل تورم شاخص قيمت مصرفباشد و براي انجام آزمون خطي بودن مدل از دادهپارامتر تاخير مي dتوضيحات: در اين جدول 

در نظر گرفته شده  7هاي مدل خودرگرسيون با هر دو معيار اطالعاتي شوارتز و آكائيک استفاده شده است. تعداد وقفه 0740:9تا  0741:2

 است.

 انتخاب تابع گذار بین دو تابع لجستیک و نمایی

 هايباشد. در مدلپس از اينکه فرض خطي بودن مدل رد شد و متغير گذار نيز انتخاب گرديد، گام بعدي انتخاب نوع تابع گذار مي

STARمايي يان دو تابع لجستيک و ني انتخاب تابع گذار وجود ندارد. بنابراين انتخاب نوع تابع گذار از م، هيچ تئوري صريحي در زمينه

 دهيم:( انجام مي4عادله )هاي زير را براي مهاي آماري انجام شود. براي اين منظور آزمونها و آزمونبايد بر اساس داده



 
 

 

H01: β3 = 0 

H02: β2 = 0 | β3 = 0 

H03: β1 = 0 | β2 = β3 = 0 

 STARرد شود، تابع لجستيک به عنوان تابع گذار براي مدل  𝐇𝟎𝟑يا  𝐇𝟎𝟏ي ديگر رد نشود، تابع نمايي و اگر رد و دو فرضيه 𝐇𝟎𝟐اگر 

گيريم. مطابق ترين رد فرضيه صفر را در نظر مي، قويP-Valueشود. عالوه بر اين اگر هر سه فرضيه رد شوند، با توجه به انتخاب مي

شود. انتخاب مي LSTARر غير اينصورت مدل باشد و دمي ESTARترين شکل رد شود، مدل  به قوي 𝐇𝟎𝟐ي اين قاعده اگر فرضيه

توان نشان داد شود. به سادگي ميرد و دو فرضيه ديگر رد نمي 𝐇𝟎𝟐درصد فرضيه  1دهد كه در سطح اطمينان نشان مي 2نتايج جدول 

دهد كه بسط تيلور تابع گذار نشان ميها باشد، بنابراين نتايج آزمونصفر مي 𝛃𝟐ي سوم تابع لجستيک، ضريب تيلور مرتبهبسط در كه 

 ESTARتواند از نوع لجستيک باشد. بنابراين مدل غيرخطي انتخاب شده را داشته باشد و به عبارتي تابع گذار نمي 𝛃𝟐نبايد ضريب 

 خواهد بود.

 نتایج آزمون انتخاب تابع گذار نمایی یا لجستیک -2جدول 

P-Value ( 2آماره آزمونχ) فرضیه 

.099 2063 H01 

.0.. 190.9 H02 

.031 3016 H03 

𝐇𝟎𝟏: 𝛃𝟑 هايتوضيحات: اين جدول نتايج آزمون = 𝟎 ،𝐇𝟎𝟐: 𝛃𝟐 = 𝟎| 𝛃𝟑 = 𝐇𝟎𝟑: 𝛃𝟏و  𝟎 = 𝟎| 𝛃𝟐 = 𝛃𝟑 = 𝟎 

𝐲𝐭را براي معادله  = 𝛃𝟎
´ 𝐱𝐭 + ∑ 𝛃𝐣

´𝐱𝐭𝐲𝐭−𝐝
𝐣𝟑

𝐣=𝟏 + 𝛆𝐭 دهد. در اين معادله جهت انتخاب تابع گذار نشان مي𝐱𝐭 = (𝟏, 𝐲𝐭−𝟏, 𝐲𝐭−𝟐, 𝐲𝐭−𝟑)´ 

 باشد.مي

 

 STARتخمین پارامترهای 

 ESTARباشد. اكنون بايد پارامترهاي مدل تخمين زده شود. مدل تا اين مرحله مشخص شد مدل غيرخطي و نوع تابع گذار، نمايي مي

با مشکالت  NLS( تخمين زد، ولي به دليل بای رفتن تعداد پارامترها تخمين NLSتوان با روش حداقل مربعات غيرخطي )را مي

 γو  cاند. در اين روش دو پارامتر ( روشي را براي غلبه بر اين مشکل پيشنهاد داده0448) 0شود. ليبورن و همکارانمحاسباتي مواجه مي

شود كه اين ضرايب به روش تبديل مي 2θو  1θشوند و مدل به يک مدل خطي نسبت به ضرايب در نظر گرفته مي( ثابت 9در معادله )

OLS كند كه مقدار ( پيشنهاد مي0449) 2باشند. ترسورتاقابل برآورد ميc  درصدي از𝐲𝐭−𝐝  وγ  انتخاب شود. مقاديري  211تا  0بين

 𝐲𝐭−𝐝را بين مينيمم و ماكزيمم  cي مدل را حداقل سازد. ما در اين مطالعه مقدار شوند كه مجموع مجذور باقيماندهانتخاب مي γو  cاز 

 ها به صورت زير است:ايم. نتايج تخمين مدل با استفاده از تمام دادههزارم انتخاب نمودهبا گام يک ده

                                                           
1- Leybourne et al 
2- Terasvirta 



 
 

 

yt = 0.3020 − 2.4138yt−1 − 0.5832yt−2 + 1.0597yt−3

+ [−0.3216 + 2.5782yt−1 + 0.6619yt−2 − 1.1051yt−3]. (1

− exp(−135(yt−1 − 0.1462)2)) 

 بینیپیش

ا بهاي چند گام به جلو بينيد، اما پيشوشميانجام هاي خطي مانند مدلبه سادگي هاي غيرخطي بيني يک گام به جلوي مدلپيش

ي گيريم كه شکل بستهمدل غير خطي ساده زير را در نظر مي براي نشان دادن مطلب، باشد.ميقابل انجام  هاي عددي روش استفاده از

 باشد:( مي9معادله )

yt = g(zt−1; θ) + εt (8                                                                                                                            )  

εt~iid(0, σ2) 

zt−1 = (1, yt−1, yt−2, yt−3) 

 شود:بيني يک گام به جلو به صورت زير محاسبه ميپيش

ŷt+1|t = E(yt+1|zt) = g(zt; θ) 

 تر است، چون در توابع غيرخطيبيني دو گام به جلو كمي پيچيدهاما پيش

E(g(. )) ≠ g(E(. )) 

 بنابراين:

ŷt+2|t = E(yt+2|zt) = E(g(g(zt; θ) + εt+1; θ)) = ∫ g(g(zt; θ) + εt+1; θ)dF(ε) (6                                  )  

بيني دو گام به جلو استفاده ي زير براي پيشصرفنظر و از رابطه 𝛆𝐭+𝟏توان از باشد. ميمي 𝛆𝐭تابع توزيع تجمعي  𝐅(𝛆)كه در اين رابطه 

 كرد:

ŷt+2|t
S = g(zt+1|t; θ) 

بيني اريب اما اين پيش توان استفاد نمودناميد. از اين روش به سادگي مي« 0بيني اسکلتيپيش»(، 0441بيني را تانگ )اين نوع پيش

 ((.2116است و ممکن است كاهش كارايي را در پي داشته باشد )ترسورتا )

 ازيسشبيههاي شود. اما از روشگير و دشوار ميبيني بسيار وقت( خصوصاً با بای رفتن افق پيش4ي )از طرفي انتگرالگيري عددي رابطه

( 4ي )( انتگرالگيري عددي از رابطه0447توان به جاي انتگرالگيري استفاده كرد. گرنجر و ترسورتا )استرپينگ مي-يا بوت و مونت كارلو

 نامند.بيني ميشوند، روش دقيق پيش( در نظر گرفته مي4ي )را در مقابل دو روش ديگر كه به عنوان تقريبي از رابطه

                                                           
1 -Skeleton Forecast 



 
 

 

مستقل از هم از  𝛆𝐭+𝟏تايي  Nهاي در نظر گرفته شود. با بيرون كشيدن نمونه 𝛆𝐭در مورد سازي بايد يک فرض توزيعي در روش شبيه

 شود:بيني دو گام به جلوي مونت كارلو به صورت زير محاسبه مي، پيش𝛆𝐭توزيع 

ŷt+2|t
MC = (

1

N
) ∑ g(ẑt+1|t

N

i=1

+ εt+1
(i)

; θ) 

هاي ، نمونه𝛆𝐭استرپينگ، بدون اعمال هيچ فرض توزيعي در مورد -كند. در روش بوتارائه مي 𝐲𝐭+𝟐بيني نااريبي از اين روش تقريباً پيش

N  تايي مستقل از هم از𝛆𝐭  با جايگذاري به عنوان�̂�𝐭+𝟏 بيني حاصل به شکل زير است:شود. پيشبيرون كشيده مي 

ŷt+2|t
B = (

1

N
) ∑ g(ẑt+1|t

N

i=1

+ ε̂t+1
(i)

; θ) 

 ناهمساني غيرشرطي فرآيند جزء خطا پايدار است.به واريانس اين روش نسبت

، h>1گام به جلو،  hهاي بينيهاي چند گام به جلو نيز قابل تعميم است. در پيشبينياين دو روش به همين ترتيب براي پيش

,𝛆𝐭+𝟏}هاي جزء خطاي مجموعه … , 𝛆𝐭+𝐡−𝟏 } بيني شوند و از آنها براي پيشيده مياسترپينگ بيرون كش-سازي و يا بوتبه روش شبيه

 كنيم، چون در اين روش هيچاسترپينگ استفاده مي-هاي دوم تا چهارم از روش بوتبيني گامشود. در اين مطالعه براي پيشاستفاده مي

ل برآورد شده نشان هاي اول تا چهارم را براساس مدبيني گامهاي پيشمدل 7شود. جدول فرضي در مورد توزيع جزء خطا اعمال نمي

 دهد.مي

 های اول تا چهارمبینی گامو پیش ESTAR هایمدل ـ3جدول 

افق 

 یبینپیش
 مدل

 
yt = θ10 + θ11yt−1 + θ12yt−2 + θ13yt−3

+ (θ20 + θ21yt−1 + θ22yt−2 + θ23yt−3). (1 − exp(−γ(yt−1 − c)2)) + εt 

h=1 
ŷt+1|t = θ̂10 + θ̂11yt + θ̂12yt−1 + θ̂13yt−2 + (θ̂20 + θ̂21yt + θ̂22yt−1 + θ̂23yt−2). (1

− exp(−γ̂(yt − ĉ)2)) 

h=2 
ŷt+2|t = θ̂10 + θ̂11ŷt+1|t + θ̂12yt + θ̂13yt−1 + (θ̂20 + θ̂21(ŷt+1|t + ε̂t+1) + θ̂22yt + θ̂23yt−1). (1

− exp (−γ̂(ŷt+1|t + ε̂t+1 − ĉ)
2

)) 

h=3 

ŷt+3|t = θ̂10 + θ̂11ŷt+2|t + θ̂12ŷt+1|t + θ̂13yt

+ (θ̂20 + θ̂21(ŷt+2|t + ε̂t+2) + θ̂22(ŷt+1|t + ε̂t+1) + θ̂23yt). (1

− exp (−γ̂(ŷt+2|t + ε̂t+2 − ĉ)
2

)) 



 
 

 

h=4 

ŷt+4 = θ̂10 + θ̂11ŷt+3|t + θ̂12ŷt+2|t + θ̂12ŷt+1|t

+ (θ̂20 + θ̂21(ŷt+3|t + ε̂t+3) + θ̂22(ŷt+2|t + ε̂t+2) + θ̂23(ŷt+1|t + ε̂t+1)). (1

− exp (−γ̂(ŷt+3|t + ε̂t+3 − ĉ)
2

)) 

 دهد.گام به جلو نشان می 0تا  1بینی های پیشرا در افق ESTARتوضیحات: این جدول میانگین شرطی مدل 

 (TVARمتغیر )مدل خودرگرسیون با پارامترهای زمان.2ـ3

 

 ( قابل نمایش است:.1به صورت معادله ) TVARمدل 

tttt wxy                                                                                                                                   )1.( 

𝒌بردار  t ،𝒙𝐭متغير وابسته در زمان  𝒚𝐭كه در آن  × نيز بردار پارامترهاي مدل، متغير   𝜷𝒕است.  𝒚𝐭هاي حاوي عرض از مبدا و وقفه 𝟏

𝒌ي با زمان و داراي مرتبه ×  است. 𝟏

باشد. در اين مطالعه براي تخمين ( قابل استفاده نميOLSهاي معمول اقتصادسنجي )نظير براي تخمين پارامترهاي مدل فوق روش

𝝃𝒕( از روش فيلتر كالمن استفاده شده است. براي اين منظور فرض كنيد 01مدل ) = �̅� − 𝜷𝒕  بوده و�̅�  مقدار پارامترهاي مدل در

 به صورت زير خواهد بود:براي تخمين پارامترهاي زمان متغير  2فضا-خود باشد. به اين ترتيب چارچوب مدل حالت 0حالت پايدار

𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛:   ttttt wxxy        ;     𝑤𝑡~𝑁(0, 𝑅(𝑥𝑡))  

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛:                  11   ttt vF            ;     𝑣𝑡~𝑁(0, 𝜆2𝜎2𝑄(𝑥𝑡))        

𝒗𝒕  و𝒘𝒕 هاي شوند. ماتريسمستقل از يکديگر فرض مي𝑹(𝒙𝒕)  و𝑸(𝒙𝒕)  𝟏به ترتيب داراي مراتب × 𝒌و  𝟏 × 𝒌  است. فرآيند

ي ماتريس يکه از مرتبه 𝑭((، بنابراين 0484) 7پارامترهاي مدل به صورت گام تصادفي در نظر گرفته مي شوند )نگاه كنيد به نيبلوم

𝒌 × 𝒌  1است. همچنين)()(  ttt xxxQ  و𝝈𝟐  واريانس جزء اخاللtwباشد. مي𝝀  ي نوسان پارامترها را ضريبي است كه دامنه

𝝀ي اول با پارامترهاي زمان متغير را به ازاي نتيجه تخمين ضريب وقفه در مدل خودرگرسيون مرتبه 0. نمودار 9كندتعيين مي =

𝟎. 𝝀و  𝟎𝟓 = ي اول با پارامترهاي ثابت كه به روش حداقل مربعات معمولي كنار تخمين ضريب وقفه در مدل خودرگرسيون مرتبه 𝟏

 .1دهدشود نشان ميتخمين زده مي

 

                                                           
1- Steady-State 
2- State-Space  

3- Nyblom 

𝜆چنانچه - 4 = 𝜆باشد آنگاه دامنه نوسان پارامترها حداقل و به ازاي  0 =  ، دامنه نوسان پارامترها حداكثر خواهد بود1

 فضا و فيلتر كالمن براي تخمين پارامترهاي زمان متغير به پيوست آمده است. -جزئيات مدلسازي حالت - 1



 
 

 

 

 ضریب مدل خودرگرسیون مرتبه اول به صورت ثابت و متغیر با زمان -1نمودار

 

 

  𝝀شود كه به ازاي چه مقداري از اي توليد شده و بررسي مينمونههاي برونبينيپيش 𝝀بيني به ازاي مقادير مختلف در هر افق پيش

متغير به ازاي مقادير مدل خودرگرسيون با پارامترهاي زمان RMSFEميزان  2. نمودار 0شودبيني حاصل ميبيشترين دقت پيش

𝝀بيني در افق يک گام به جلو به ازاي دهد. مطابق اين نمودار، بایترين دقت پيشرا نشان مي 𝝀مختلف  = 𝟎. بيني دو ، در افق پيش𝟔

𝝀گام به جلو به ازاي  = 𝟎. 𝝀هاي سه و چهار گام به جلو به ازاي و در افق 𝟏𝟓 = 𝟎. بيني شود. بنابراين نتايج پيشحاصل مي 𝟎𝟓

 مربوطه ارائه خواهد شد. 𝝀بيني مبتني بر مقادير هاي پيشمتغير در هريک از افقامترهاي زمانمدل خودرگرسيون با پار

 𝜆متغیر به ازای مقادیر مختلف خودرگرسیون با پارامترهای زمانمدل  RMSFE ـ2نمودار 

 

                                                           
 شود.انتخاب مي1.11با گام  0تا  1.11از  𝜆در اين مطالعه ی  0
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 ارائه نتایجـ 0

دهد. . را نسبت به مدل پايه خودرگرسيون نشان مي STARو  TARهاي غيرخطي و مدل TVARعملکرد نسبي مدل  9جدول 

گام به جلو نسبت به مدل  2و  0هاي در افق TARبيني و مدل هاي پيشدر تمام افق TVAR دهد كه عملکرد مدلنتايج نشان مي

 پايه خودرگرسيون بهتر است.

 STARو  TARهای غیرخطی و مدل TVARعملکرد نسبی مدل ـ 0جدول

 RMSFE نسبی 

 چهار گام به جلو سه گام به جلو دو گام به جلو یک گام به جلو بینیافق پیش

     متغیرمدل با پارامترهای زمان

TVAR 62/. 61/. 69/. 66/. 

     های غیرخطیمدل

TAR 6./. 89/. 1 19/1 

STAR 11/1 22/1 9./1 9./1 

توضيحات: در اين جدول مدل خودرگرسيون تکرارشونده با معيار انتخاب وقفه شوارتز به عنوان مدل خطي )مدل پايه( در نظر گرفته شده و 

نسبي گزارش شده است. هرگاه  RMSFEبراساس معيار  STARو  TARهاي غيرخطي و مدل TVARبيني مدل عملکرد دقت پيش

RMSFE بيني تورم داشته است. دوره دهد كه مدل نسبت به مدل پايه عملکرد بهتري در پيشان مينسبي كوچکتر از يک باشد، نش

 باشد.مي 0740تا فصل چهارم  0788بيني فصل اول و دوره پيش 0784تا فصل چهارم  0741تخمين فصل دوم 
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 TVARبینی چهار گام به جلوی تورم با مدل پیش ـ 1نمودار 

 

 گیرینتیجهـ 9

رود مدلسازي متغيرهاي كالن اقتصادي با درپي در حوزه سياست و اقتصاد، انتظار ميدر بسياري از كشورها از جمله ايران با تغييرات پي

متغير داراي مزيت نسبي باشند. در اين مقاله، زمانهاي غيرخطي و پارامترهاي هاي خطي و پارامترهاي ثابت مناسب نباشد و مدلمدل

در تخفيف اثرات شکست تورم در مقابل مدل خطي  TVARو همچنين مدل  STARو  TARمتغيره غيرخطي هاي تکعملکرد مدل

AR دهد كه عملکرد مدلمقايسه شد. نتايج نشان مي TVAR بيني و مدل هاي پيشدر تمام افقTAR گام به  2و  0هاي در افق

 جلو نسبت به مدل پايه خودرگرسيون بهتر است.
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 فضا و فیلتر کالمن-حالتپیوست: مدلسازی 

نشان  2ي وضعيتكند. همچنين معادلهمتغير متصل مي، متغير وابسته را به بردار پارامترهاي زمان0ي مشاهدهفضا، معادله-در مدل حالت

فضا، در صورتي كه -براساس مدل حالتكند. دهد كه بردار پارامترها چگونه در طول زمان تغيير ميمي
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گيري كوواريانس مربوط به خطاي اندازه-ماتريس واريانس
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1- Observation Equation 

2- State Equation 
3 -  Recursive  
4-  Riccati Equation 
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 های پژوهشی فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1363های پژوهشی در سال گزارش

 وهاب قليچ و فرشته مالكريمي MBRI-PN-93009 راهکاري در جهت تقويت رعايت اصول شريعت در قراردادهاي بانکي

 زهرا خوشنود و مرضيه اسفندياري  MBRI-PN-93008 الملليها بر اساس استانداردهاي بينارزيابي سرمايه بانک

 سيد مهدي بركچيان، سعيد بيات، هومن كرمي MBRI-WP-93007 بيني تورم ايران با استفاده از عوامل مشترك اجزاي شاخص قيمت كایها و خدمات مصرفيپيش

 مجيد عينيان MBRI-PN-93006 هاي رونق و ركودوضعيت صنايع در دوره

 ليال محرابي  MBRI-PN-93005 با مروري بر تجارب ساير كشورهاي اسالمي غيرجاري در نظام بانکي ايران و مقايسه آن با ساير كشورها:ارزيابي وضعيت مطالبات 

 ليال محرابي  MBRI-PN-93004 هاي تأمين مالي اسالمي در كشورهاي مختلفمعرفي روش

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 سرمايه بال سهنامه سپر سرمايه مخالف چرخه: سندي از جمله اسناد توافق

بانکي ريالي در ايران با تأكيد بر ابعاد فقهيشناسي بازار بينآسيب   MBRI-PP-93002  رسول خوانساري 

 سامان قادري MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشيني پول در ايران

 1362های پژوهشی در سال گزارش

 مريم همتي MBRI-9228 ضرورت بازسازي چارچوب ارتباطي بانک مركزي

 مريم همتي MBRI-9227 گذاري پولياستقالل بانک مركزي؛ گام نخست در پيشبرد اهداف سياست

 حامد عادلي نيک MBRI-9226 تأثير نوسانات متغيرهاي كالن اقتصادي بر مطالبات غيرجاري بخش بانکي؛ رهيافت اقتصادسنجي

( و ارزيابي آن به عنوان سازوكار 0741-0761ها بر بخش واقعي اقتصاد ايران ) اثرات پوياي حجم كل بدهي

 هشداردهنده وقوع بحران مالي
MBRI-9225 احمدعلي رضايي 

 اعظم احمديان MBRI-9224 0742-0740هاي ها در سبد دارايي، بدهي، سود و زيان در سالارزيابي عملکرد بانک

 اعظم احمديان MBRI-9223 (0740-0741ها )تحليل سهم از بازار بانک

 اعظم احمديان MBRI-9222 (0740-0741هاي ايران )هاي سالمت بانکي، در بانکارزيابي شاخص

 ليال محرابي MBRI-9221 گذاري در اقتصاد جهاني انداز و سرمايهساي در بحران اقتصادي جهان و تحویت پهاي توسعهتجربه بانک

 رابيوهاب قليچ، ليال مح MBRI-9220 هاي ايراني(وضعيت آماري موسسات مالي اسالمي برتر در جهان )با تأكيد بر نقش بانک

 لوحجت تقي MBRI-9219 پايداري تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ايران

 دكتر محمداسماعيل توسلي و وهاب قليچ MBRI-9217 تورمي در ترازوي عدالت ماليات

 رسول خوانساري، رضا يارمحمدي MBRI-9216 مديريت ثروت اسالمي

 فرشته مالكريمي MBRI-9215 هاي فقهي پيرامون مسأله جبران كاهش ارزش پولبررسي ديدگاه

 ماندانا طاهري، فرهاد نيلي MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي صنعتي پذيرفتههاي مالي بنگاهليل عاملي نسبتتح

 رسول خوانساري، حسين ميسمي، ليال محرابي MBRI-9213 اسالميمدت و كاربردهاي آن در بانکداري و مالي صکوك كوتاه

 سيد مهدي بركچيان، سعيد بيات، هومن كرمي MBRI-9212 بيني تورم در اقتصاد ايرانجعبه ابزار پيش

 حسين ميسمي MBRI-9211 گذاران در بانکداري بدون ربامحاسبه سود قطعي سپرده

 اعظم احمديان MBRI-9210 (0741و  0784هاي رد صنعت بانکداري در ايران )مقايسه سالارزيابي عملک

 حميد قنبري MBRI-9209 نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشکستگي بانک

 اعظم احمديان MBRI-9208 هاي عملکرد شبکه بانکي در تأمين مالي توليدتحليل شاخص

 مصعب عبدالهي آراني MBRI-9207 تشکيل منطقه بهينه پولي بين كشورهاي سازمان همکاري اقتصادي )اكو( بسترهاي

 حسين ميسمي MBRI-9206 ز مدرسه زمستانه بانکداري اسالميحاكميت شركتي، نظارت و مقررات احتياطي در موسسات مالي اسالمي: گزارش پنجمين رو

 وهاب قليچ MBRI-9205 استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در موسسات مالي اسالمي: گزارش چهارمين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمي

 ليال محرابي MBRI-9204 هاي اسالمي: گزارش سومين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالميمديريت دارايي و بدهي در بانک

 رسول خوانساري MBRI-9203 هاي اسالمي: گزارش دومين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالميمديريت ريسک در بانک

 فرشته مالكريمي MBRI-9202 ت و تأمين مالي: گزارش اولين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمياصول و مقررات شرعي در معامال

 حسين ميسمي MBRI-9201 بانکداري و مالي اسالميهاي تورم و جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه اسالمي: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوهش

 1361های پژوهشی در سال گزارش

 حسين ميسمي MBRI-9111 اسالميهاي بانکداري و مالي پولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسالمي: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالكريمي MBRI-9110 مجموعه روايات ربا)بخش اول(

 فرشته مالكريمي MBRI-9109 بررسي فقهي و حقوقي وثايق بانکي

 فرهاد نيلي و مرضيه اسفندياري MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انواع خدمات مالي
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفي رهنمود جديدي در مديريت ريسک نقدينگي با توجه به تحویت سيستم مالي در ايران

 ليال محرابي MBRI-9106 ساختار بانکداري اسالمي در كشورهاي اسالمي: نمونه موردي كشور مالزي

 حسين ميسمي MBRI-9105 شناسي ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قليچ MBRI-9104 تورق چيست؟

 ليال محرابي MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمي بر بحران مالي جهانيچشم

 ليال محرابي MENA MBRI-9102وضعيت بانکداري اسالمي در كشورهاي منطقه 

 ايلناز ابراهيمي MBRI-9101 بحران يورو؛ ريشه هاي پيدايش و سناريوهاي آينده

 .136های پژوهشی در سال گزارش

 حسين قضاوي، حسين بازمحمدي MBRI-9008 (0741) تابستان  عمليات بازار باز در چارچوب بانکداري بدون ربا 

 فرهاد نيلي MBRI-9007 (0741)پاييز  شناسي اقتصاد رياضيكتاب

 سيد صفدر حسيني MBRI-9006 (0741) بهار هاي دولتي ايرانبرآورد قدرت بازاري در شبکه بانک

 ابوالفضل اكرمي، پيمان قرباني MBRI-9005 (0741) تابستان اساسي تغيير واحد پول ملي؛ تجربه ونزوئالهاي جنبه

 دلحسين معصومي، محمد روشن MBRI-9004 (0741) تابستان هاي بيمه سپردهاصول اساسي اثربخشي نظام

 را سلطاني ، زهرا خوشنود ، طاهره اكبري آیشتيزه MBRI-9003 (0741) بهار هاي كوچک و متوسطساز و كارهاي تأمين مالي شركت

 وهاب قليچ MBRI-9002 (0741) بهار بانکداري اخالقي در جهان

 حسين قضاوي MBRI-9001 (0741) بهار ماليات تورمي دیر

 1386های پژوهشی در سال گزارش

 ، اعظم احمديانزاده علي حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ايران و برخي كشورهاي منتخب

 امير حسين امين آزاد، حسين معصومي MBRI-8910 قانون بانک مركزي فدراسيون روسيه

 مهدي منجمي MBRI-8909 نفت هاي پولي و قيمتسياست

 زواريان، ايمان نوربخش هادي حيدري، زهرا MBRI-8908  مديريت نقدينگي وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 ليال محرابي MBRI-8907  گذاري استانيمصوبه تشکيل مراكز خدمات سرمايه

 مهشيد شاهچرا MBRI-8906  بررسي برنامه پنجم توسعه كشور

 طاهره اكبري آیشتي MBRI-8905  كنندگان خدمات فني و مهندسينامه اجرايي حمايت از صادرآيين

 ترانگ بوي، تاميم بايومي، مترجم: سوفي بيگلري MBRI-8904  اثر خارجي بحران هاي مالي آمريکا و انگلستان بر ديگر نقاط جهان

 پرستو شجري MBRI-8903  نقش يوآن درموفقيت تجاري چين

 كريم زاده، ليال نيلفروشانمجيد صامتي، سعيد دائي MBRI-8902  ادوار تجاري و آزمون عليت گرنجر

 اصلحسين ميسمي، محسن عبدالهي، مهدي قائمي MBRI-8901 اقتصادي استفاده از نهاد وقف در تامين مالي خرد اسالمي-سنجي فقهيامکان

 

 

 

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9107.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9106.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9104.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9102.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9101.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-8.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-6.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-5.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-4.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-3.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-2.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-1.pdf


 
 

 

 

 


