
ايران مبتنی  بررسی عوامل مؤثر بر تورم در 
و   )BMA( بيزينی  ميانگين گيری  رويکرد  بر 

)WALS( ميانگين گيري حداقل مربعات
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چکيده:�در پژوهش حاضر از روش هاي متوسط گيري مدل بيزيني )BMA( و متوسط گيري 
حداقل مربعات )WALS(، جهت بررسي نحوه اثرگذاري 10 متغير توضيحي بر تورم طي 
دوره زماني 93-1353 استفاده شد. همچنين با استفاده از برنامه Vselect مدل بهينه براي 
هر تعداد متغير توضيحي شناسايي گشت. نتايج حاصله نشان داد که متغير رشد شاخص 
قيمت كاالهاي وارداتي با احتمال 100 درصد تاثير مثبت و حتمي بر تورم در اقتصاد ايران 
دارد. در رتبه بندي اين 10 عامل که بر اساس احتمال حضور آنها در مدل  به دست آمد، 
متغيرهاي رشد شاخص قيمت كاالهاي وارداتي، وقفه رشد نقدينگي و رشد توليد ناخالص 
داخلي غيرنفتي به ترتيب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنين نتايج حاصل از 
برنامه Vselect نشان داد كه بهينه ترين مدل در ميان مدل هايي که فقط يک متغير توضيحي 
دارند، مدلي است که شامل متغير رشد شاخص قيمت کاالهاي وارداتي است. اما در رابطه 
،BIC با انتخاب بهترين تعداد متغيرهاي توضيحي براي مدل، بر اساس معيار هاي اطالعاتي 

 AICc و Mallows’sCp )در شرايطي که کوچکترين مقدار آن انتخاب شود( مدلي با 3 متغير 
توضيحي شامل متغيرهاي رشد شاخص قيمت کاالهاي وارداتي، رشد نقدينگي در دوره قبل 

و رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي به دست آمد.
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مقدمه
اشتغال  بر مواردي همچون  اقتصادي،  نظر هدف هاي سياست كالن  از  اقتصاددانان  به طور كلي 
كامل، ثبات قيمت ها )كنترل تورم(، توزيع عادالنه درآمد و رشد مداوم اقتصادي تأكيد دارند. كنترل 
تورم به عنوان يكي از هدف هاي سياست كالن اقتصادي به دليل اثرات مخربش هميشه مورد توجه 
اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم مي توان به توزيع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارايي و 
به زيان حقوق بگيران، افزايش نااطميناني و در نتيجه كوتاه تر شدن افق زماني تصميم گيري و كاهش 

سرمايه گذاري بلندمدت و عوامل متعدد ديگر اشاره نمود )تشكيني، 1382(.
ايران سال هاست كه با پديده تورم مزمن دو رقمي روبه رو است. بر اساس محاسبه هاي انجام شده 
در دوره ده ساله )1361-1352( به دنبال افزايش قيمت ها و درآمدهاي نفتي، نرخ تورم دو رقمي 
ايران تبديل شده است. در دوره  اقتصاد  )برابر 16/5 درصد( شده و سپس به يک پديده مزمن در 
با کاهش درآمدهاي نفتي اين نرخ به 18/3 درصد، در دوره 1372-1381  ده ساله 1362-1371 
به 22/5 درصد بالغ مي گردد. در دوره 1391-1382 حتي با افزايش قابل مالحظه درآمدهاي نفتي 
همچنان نرخ تورم به طور متوسط در حدود متوسط 17/2 باقي مانده است. شناخت عوامل موثر بر 

تورم و رتبه بندي آنها از اهميت زيادي در سياست گذاري هاي اقتصادي برخوردار است.
در پژوهش هاي انجام شده، طيف وسيعي از متغيرها را به عنوان عوامل تعيين کننده تورم معرفي 
مفيد  تورم  بر  متغيرها  اين  تمامي  اثر  ارزيابي  جهت  اقتصاد سنجي  متعارف  روش هاي  اما  نموده اند. 
نيستند، چرا که در يک معادله اقتصادسنجي به منظور بررسي وضعيت عوامل موثر بر تورم، نمي توان 
نااطميناني ضرايب(.  و  آزادي  دليل کاهش درجه  )به  نمود  الگو  وارد  را  زيادي  توضيحي  متغيرهاي 
بنابراين پژوهشگران به فراخور نوع مطالعه و سليقه خود ترکيب محدودي از متغيرها را در الگوهاي 
اقتصادسنجي وارد مي نمايند، اما مشکل رويکرد بيان شده آن است که اثر يک متغير بر تورم بستگي 
در  مي گردند.  وارد  تورم  معادله  در  نظر  مورد  متغير  کنار  در  که  دارد  متغيرهايي  ساير  ترکيب  به 
واقع گستردگي متغيرهاي توضيحي مؤثر بر تورم اين پرسش اساسي را در ميان پژوهشگران مطرح 
تحت  مشکل  اين  شوند؟  وارد  تورم  رگرسيون  تجربي  الگوي  در  بايستي  متغيرهايي  چه  که  نموده 
مدل  نااطميناني  با  برخورد  مناسب  روش هاي  از  يکي  مي شوند.  شناخته  مدل«  »نااطميناني  عنوان 

»متوسط گيري مدل« است.
با توجه به مطالب بيان شده، مسأله اساسي اين است که چه عواملي بر تورم ايران تأثير داشته اند 

و پس از شناسايي آنها، سهم هر يک در شکل گيري تورم چقدر است؟ 
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اين پژوهش قصد دارد تا با به کارگيري روش هاي متوسط گيري مدل )BMA(1 و )WALS(2 نحوه 
مورد  تورم  بر  اثرگذار  متغير  به عنوان يک  تجربي  مطالعات  در  را که  توضيحي  متغير  اثرگذاري 14 
استفاده قرار گرفته اند، وارد مدل نمايد. همچنين با استفاده از برنامه Vselect مدل بهينه را براي هر 
تعداد متغير توضيحي ارايه نمايد. در همين راستا، در اين پژوهش پس از معرفي مقدمه، در بخش 
دوم به بررسي تفصيلي تورم و مباني نظري آن به منظور شناخت هر چه بيشتر اين پديده از ديدگاه 
بسياري از مکاتب اقتصادي پرداخته شده است. در بخش سوم، مطالعات تجربي پيرامون مبحث تورم 
مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش چهارم در ابتدا، الگوي تحليلي معرفي گرديده و به طور مختصر 
به توضيح روش شناسي مدل پرداخته شده و سپس تخمين ها و محاسبه هاي مدل انجام شده است. 
در بخش پنجم برنامه جديد 3Vselect ارايه شده است. در بخش پاياني نيز خالصه اي از نتايج ارايه و 

چند راهکار و توصيه سياستي که از اين پژوهش حاصل شده، ارايه شده است. 

مباني�نظري

نظريه هاي تورم
تورم4 ناشي از وضعيتي است كه سطح عمومي قيمت ها، به طور مداوم و به مرور زمان افزايش 
مي يابد. يک نکته حايز اهميت در تعريف تورم، عنصر زمان و تداوم افزايش سطح عمومي قيمت هاست. 
بدين معني که قيمت ها بايد به صورت مداوم در طي زمان افزايش داشته باشند. اگر قيمت ها در يک 
دوره خاص افزايش يابند و سپس اين روند صعودي قطع شود به اين فرآيند تورم اطالق نمي شود، چرا 
که افزايش صعودي در قيمت ها بايد تداوم داشته باشد. نظريه هاي تورم درصدد تبيين علل و ماهيت 
تورم برمي آيند و هر يک علت يا علل خاصي را در ايجاد تورم دخيل مي دانند. در اين قسمت به صورت 

اجمالي نظريه هاي ارايه شده در زمينه تورم بررسي مي گردد.

نظريه پولي تورم
ارايه يك نظريه كه مورد قبول عموم اقتصاددانان پولي باشد، امري محال است. طرفداران مكتب 
اصالت پول معتقدند كه »پول مهم است«. در وراي اين عقيده مشترك، به تعداد اقتصاددانان پولي، 

1. Bayesian Model Averaging
2. Weighted-average Least Squares
3. Variable Selection
4. Inflation
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گونه هاي مختلف نظريه پولي وجود دارد. اگر بتوان شعار واحدي براي اقتصاددانان پولي يافت، همان 
.)Friedman, 1970( »جمله معروف فريدمن است كه »تورم هميشه و همه جا يك پديده پولي است

نظريه مقداري پول 
اقتصاددانان كالسيك اولين كساني بودند كه نظريه پولي تورم را مطرح كردند. آنها معتقد بودند 
كه عوامل پولي، قادر به تبيين كامل تورم است. نظريه آنها در ادبيات اقتصادي به »نظريه مقداري 
پول« معروف شده است. اين نظريه در قرن بيستم توسط علماي نئوكالسيك مانند ايروينگ فيشر 
و آلفرد مارشال مورد تجديدنظر قرار گرفت. فيشر از طريق معادله مبادله خود به تبيين پولي تورم 
پرداخت و سپس مارشال از ديدگاه »مكتب كمبريج« به نظريه مقداري پول نگاه كرد كه به صورت 

اجمالي به هر كدام از آنها اشاره مي گردد.

معادله مبادالتي1 فيشر
ايرونينگ فيشر2 تجزيه و تحليل خويش را از طريق معادله مبادله )1( آغاز مي نمايد.

MV=PY           )1(
در اين رابطه، M: حجم كل ذخاير پول؛ V: سرعت گردش پول يا متوسط تعداد دفعاتي است كه 
هر واحد پولي در يك دوره زماني مشخص جهت انجام مبادله مورد استفاده قرار مي گيرد؛ P: نشانگر 

سطح عمومي قيمت ها است؛ و Y: سطح محصول توليد شده در اقتصاد را نشان مي دهد.
سمت چپ معادله فيشر، معادل ارزش پولي است كه براي كاالها و خدمات پرداخت مي گردد. 
سمت راست معادله ارزش كاالها و خدمات فروخته شده است. به عبارت ديگر سمت چپ معادله 
تقاضاي كاالست و سمت راست معادله عرضه كاالست، اگر در اين معادله سرعت گردش پول و سطح 
محصول ثابت در نظر گرفته شود با تغيير در حجم پول، قيمت ها نيز به همان ميزان تغيير مي يابد. 

اين جوهر »نظريه خام مقداري پول« است )گرجي و مدني، 1384(.

روش موجودي نقدي كمبريج3
دانشگاه  اقتصاددانان  توسط  كه  است  شكلي  پول،  مقداري  نظريه  فرمول بندي  از  ديگري  روش 

كمبريج مطرح شده است. اين معادله را از نظر رياضي مي توان به صورت رابطه )2( نوشت:

1. Transaction Equation
2. Irving Fisher
3. Cambridge Cash – Balance Approch
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M=KPY           )2(
در اين معادله متغيرها همان مفاهيم قبل را دارند. تنها جزء جديد اضافي در اين معادله به كاي 
)K( كمبريج مشهور است، از طريق مقايسه اين معادله و معادله فيشر مي توان به آساني به رابطه )3( 

پي برد.

 
4 

 

(2            )                                                                                                                            M = KPY 

از طريق  ،استكمبريج مشهور  (K) در اين معادله متغيرها همان مفاهيم قبل را دارند. تنها جزء جديد اضافي در اين معادله به كاي
 برد.پي (3)توان به آساني به رابطه اين معادله و معادله فيشر مييسه مقا
(3                )                                                                                                                            K = 1

V . Y 
بنابراين،  .(است مقدار سرعت گردش پول ثابتو سطح توليد )است  قبل را پذيرفته هايهان فرضيقتصاددانان مکتب كمبريج نيز هما

ر يغيري در حجم پول منجر به تينتيجه حاصله توسط فيشر در اين مکتب نيز به راحتي قابل استخراج است. به اين صورت كه هر تغي
توان بيان داشت كه كل مي در ند.هست چرا كه سرعت گردش پول و سطح توليد ثابت ،ها خواهد شدمتناسب در سطح عمومي قيمت

 تفضلي،) نمايندعنوان مي ،را تغييرات در حجم پول كننده تورم در اقتصاديگانه عامل ايجاد ،اقتصاددانان معتقد به نظريه مقداري پول
1381). 

 1نظریه جدید مقداری پول و مكتب پولي
ه ن فريدمن ابتدا تفسيرش از نظريه مقداري پول را به صورت نظريه تقاضا براي پول بيان كرد ،مقداري پولدر شکل جديد نظريه 
 ماند وثابت ميدر ابتدا تقاضا براي تراز حقيقي پول  ،با افزايش عرضه پول .(Friedman, 1970) رآمد اسمينظريه سطح قيمت يا د

االتر ا نرخ بازدهي بهاي بدارايي ،تالش براي تعديل سبد دارايي خود . بنابراين افراد درشودهاي ديگر كمتر مياز دارايي نرخ بازدهي آن
 ،يرش فرض اشتغال كامل عوامل توليد. با پذراز اسمي اضافي خود را كاهش دهندكنند تكنند و بدين ترتيب تالش ميخريداري مي

 ،ره پولرات ذخييتغي ،. البته در اين نگرشگذارندثير ميدرآمدهاي اسمي تأر ها باز طريق افزايش قيمت هاي انبساطي پوليسياست
 . ها تأثير دارددر بلندمدت فقط بر قيمت اما ،گذاردمدت تأثير ميكوتاه و سرعت گردش پول بر رفتار درآمد حقيقي

ها در قيمت مدت نيزول در كوتاهحجم پبيني شده رات پيشيسيک جديد معتقدند كه تغيشاخه ديگر پولگرايان يا پيروان مکتب كال
كه در آن  گردداستنتاج مياز فرضيه انتظارات عقاليي اين طور  (.Lucas, 1973) دهدثير قرار نميمؤثر است و توليد را تحت تأ

در ضمن در  .(Sargent & Wallace, 1975) كنندها استفاده ميبيني قيمتراي پيشكارگزاران عقاليي از همه اطالعات موجود ب
اس انتظارات براس اتگيري انتظاربا اعتقاد به شکل ،هاي جديد. كالسيکدگردنمي نظامندمنظم و  اتباههاي خود مرتکب اشتبينيپيش

ر بيني نشده دهاي پولي پيشمدت خنثي است و تنها سياستمدت و هم در بلندهاي پولي هم در كوتاهتقدند سياستعقاليي مع
 هاي حقيقي اثرگذار است. متغيرمدت بر كوتاه

 الگوی شكاف تورمي کینز
فزايش عرضه ا ي كينز نيز يگانه علت وقوع تورم،شکاف تورم الگود. در كر يهت تورم، نظريه شکاف تورمي را اراكينز براي تبيين ماهي

رج گذاران نسبت به آينده، افزايش مخاتر شدن سرمايهساير عوامل )كاهش ماليات، خوشبينپول نيست، بلکه افزايش حجم پول نظير 
به طور كلي، در مدل شکاف  تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعيين نمايد.دولت و بخش خصوصي و افزايش خالص صادرات( مي

 تورمي كينز، نرخ تورم تابعي از اندازه شکاف تورمي )فاصله بين عرضه و تقاضاي كل( است.
 الگوی فشار هزینه

كه  ستندهم با بيکاري أين تورم توي. نظريه فشار تقاضا قادر به تباستهمزمان تورم و بيکاري  عانديشه تورم فشار هزينه، محصول وقو
پردازان اين مکتب معتقدند كه دنياي نظريه (.1362، 2تروي ثيک) تپيشرفته بوده اس ير كشورهايگگريبان 1970از ابتداي دهه 

 هاكه سطح مزدها و قيمت استبزرگ انحصاري  هايهسهاي نيرومند كارگري و مؤسانحصارهاي بزرگ اعم از اتحاديه تسلطامروز تحت 
نه . عوامل مؤثر بر هزيگرددها مييي كاالها باعث افزايش قيمتهاي توليد و انعکاس آن در قيمت نهاكنند. افزايش هزينهرا ديکته مي

                                                 
1. Monetarism 
1. James Anthony Trevithick 

                       )3(
اقتصاددانان مكتب كمبريج نيز همان فرضيه هاي قبل را پذيرفته اند )سطح توليد و مقدار سرعت 
گردش پول ثابت است(. بنابراين، نتيجه حاصله توسط فيشر در اين مكتب نيز به راحتي قابل استخراج 
است. به اين صورت که هر تغييري در حجم پول منجر به تغيير متناسب در سطح عمومي قيمت ها 
خواهد شد، چرا که سرعت گردش پول و سطح توليد ثابت هستند. در کل مي توان بيان داشت که 
اقتصاددانان معتقد به نظريه مقداري پول، يگانه عامل ايجادكننده تورم در اقتصاد را تغييرات در حجم 

پول، عنوان مي نمايند )تفضلي، 1381(.

نظريه جديد مقداري پول و مكتب پولي1
در شكل جديد نظريه مقداري پول، فريدمن ابتدا تفسيرش از نظريه مقداري پول را به صورت 
نظريه تقاضا براي پول بيان كرد نه نظريه سطح قيمت يا درآمد اسمي )Friedman, 1970(. با افزايش 
عرضه پول، در ابتدا تقاضا براي تراز حقيقي پول ثابت مي ماند و نرخ بازدهي آن از دارايي هاي ديگر 
كمتر مي شود. بنابراين افراد در تالش براي تعديل سبد دارايي خود، دارايي هاي با نرخ بازدهي باالتر 
خريداري مي كنند و بدين ترتيب تالش مي كنند تراز اسمي اضافي خود را كاهش دهند. با پذيرش 
فرض اشتغال كامل عوامل توليد، سياست هاي انبساطي پولي از طريق افزايش قيمت ها بر درآمدهاي 
البته در اين نگرش، تغييرات ذخيره پول، بر رفتار درآمد حقيقي و سرعت  اسمي تأثير مي گذارند. 

گردش پول كوتاه مدت تأثير مي گذارد، اما در بلندمدت فقط بر قيمت ها تأثير دارد. 
شاخه ديگر پولگرايان يا پيروان مكتب كالسيك جديد معتقدند كه تغييرات پيش بيني شده حجم 
.)Lucas, 1973( پول در كوتاه مدت نيز در قيمت ها مؤثر است و توليد را تحت تأثير قرار نمي دهد 

از فرضيه انتظارات عقاليي اين طور استنتاج مي گردد كه در آن كارگزاران عقاليي از همه اطالعات 
در  ضمن  در   .)Sargent & Wallace, 1975( مي كنند  استفاده  قيمت ها  پيش بيني  براي  موجود 
پيش بيني هاي خود مرتكب اشتباهات منظم و نظام مند نمي گردد. كالسيك هاي جديد، با اعتقاد به 

1. Monetarism
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شكل گيري انتظارات براساس انتظارات عقاليي معتقدند سياست هاي پولي هم در كوتاه مدت و هم در 
بلند مدت خنثي است و تنها سياست هاي پولي پيش بيني نشده در كوتاه مدت بر متغيرهاي حقيقي 

اثرگذار است. 

الگوي شكاف تورمي كينز
کينز براي تبيين ماهيت تورم، نظريه شکاف تورمي را ارايه کرد. در الگو شکاف تورمي کينز نيز 
يگانه علت وقوع تورم، افزايش عرضه پول نيست، بلکه افزايش حجم پول نظير ساير عوامل )کاهش 
ماليات، خوشبين تر شدن سرمايه گذاران نسبت به آينده، افزايش مخارج دولت و بخش خصوصي و 
افزايش خالص صادرات( مي تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعيين نمايد. به طور کلي، در مدل 

شکاف تورمي کينز، نرخ تورم تابعي از اندازه شکاف تورمي )فاصله بين عرضه و تقاضاي کل( است.

الگوي�فشار�هزينه
انديشه تورم فشار هزينه، محصول وقوع همزمان تورم و بيکاري است. نظريه فشار تقاضا قادر به 
تبيين تورم توأم با بيکاري هستند که از ابتداي دهه 1970 گريبان گير کشورهاي پيشرفته بوده است 
)تروي ثيک، 1362(. نظريه پردازان اين مكتب معتقدند كه دنياي امروز تحت تسلط انحصارهاي بزرگ 
اعم از اتحاديه هاي نيرومند كارگري و مؤسسه هاي بزرگ انحصاري است كه سطح مزدها و قيمت ها را 
ديكته مي كنند. افزايش هزينه هاي توليد و انعكاس آن در قيمت نهايي کاالها باعث افزايش قيمت ها 
مي گردد. عوامل مؤثر بر هزينه تمام شده بنگاه ها مانند نرخ هاي بهره، دستمزد و قيمت حامل هاي 

انرژي از اين طريق مي توانند عامل ايجاد تورم باشند )طيب نيا، 1374(.

ساختارگرايان
داده  زيادي  اهميت  تورم  به  اقتصادي  بخش هاي  در  موجود  تنگناهاي  تأثير  به  نظريه  اين  در 
مي شود. به اعتقاد اينها با افزايش تقاضا براي محصوالت غذايي كه نتيجه افزايش جمعيت و افزايش 
توليد ناخالص ملي واقعي است، بخش كشاورزي به خاطر تنگناهاي موجود در آن، قادر به رشد به 
ميزان الزم نيست. به اعتقاد طرفداران اين نظريه حتي اگر از طريق واردات مشكل حل گردد، به خاطر 
ضعف بنادر، ضعف هاي خطوط ارتباطي و خيلي تنگناهاي ديگر، قادر به توزيع به موقع كاالها نخواهد 
بود. اين گروه اعتقاد دارند به دنبال افزايش نرخ رشد، يك افزايش مداوم در سطح عمومي قيمت ها به 
 .)Hagger, 1977( وجود مي آيد. يعني طرفداران اين نظريه، تورم را غير قابل تفكيك از رشد مي دانند
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به طور كلي مي توان گفت عصاره مطلب ساختارگرايان اين است كه در كشورهاي در حال توسعه تورم 
معلول عدم توازن هاي ساختاري و كشش ناپذيري عرضه در بخش هاي كليدي اقتصاد است.

مروري�بر�پژوهش�هاي�انجام�شده�
تقاضا،  از پژوهش ها فشار  انجام رسيده است. برخي  به  تورم پژوهش هاي متعددي  در خصوص 
برخي فشار هزينه، عوامل ساختاري و غيره را منشاء بروز تورم معرفي مي كنند. در اين قسمت به بيان 

برخي از اين مطالعه ها پرداخته مي شود.

پيشينه پژوهش هاي تجربي در جهان
لونگاني1 و سوآگل)2001( در پژوهش خود با عنوان »منشاء تورم در کشورهاي در حال توسعه« 
است.  پرداخته  توسعه  تورم در كشورهاي در حال  ماهيت  بررسي  به   VAR از يك مدل  استفاده  با 
نتيجه پژوهش نشان داد كه منبع ايجاد كننده تورم در تمام كشورهاي در حال توسعه يكسان نيست. 
به طوري كه در كشورهاي در حال توسعه آسيايي و آفريقايي جز با وقفه تورم )تورم انتظاري( عامل 
اصلي تورم معرفي شده است، درحالي كه در كشورهاي آمريكاي التين، متغيرهاي مالي )رشد حجم 

پول و رشد نرخ ارز( نقش اساسي در افزايش تورم ايفا مي كنند.
التواريي2 )2011( در مقاله اي با عنوان »عوامل داخلي و خارجي تعيين کننده تورم: مطالعه موردي 
عربستان صعودي« به بررسي عوامل مؤثر بر تورم در عربستان صعودي مي پردازد. نتايج حاكي از آن 
است كه عوامل خارجي منشاء اصلي تورم در عربستان است. همچنين به نظر مي رسد كه عرضه پول 

تأثير چنداني بر روي نرخ تورم نداشته است.
آدوسي3 )2013( در مقاله خود به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا تورم در آفريقاي جنوبي 
يك پديده پولي است يا ساختاري؟ يافته ها نشان مي دهد كه در كوتاه مدت باز بودن اقتصاد آفريقا، 
پول گسترده و مخارج دولت بر روي تورم تأثير زيادي ندارد. اما توليد ناخالص داخلي داراي تأثير 
معني داري بر روي تورم در آفريقاي جنوبي است. در بلندمدت بدون كنترل شكست ساختاري، باز 
بودن اقتصاد آفريقا، تورم آمريكا، توليد ناخالص داخلي، عرضه پول و اندازه دولت، عوامل مهم اثرگذار 
بر تورم آفريقاي جنوبي هستند. اما زماني  كه سقوط بازار مالي آسيا و فروپاشي سيستم آپارتايد كنترل 

1. Loungani & Swagel
2. Altowaijri
3. Adusei
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گردد، تنها باز بودن اقتصاد آفريقاي جنوبي و عرضه پول گسترده عوامل تأثيرگذار بر تورم آفريقاي 
جنوبي هستند.

اوليسانيا و آهامويفوال1 )2014( در مقاله اي با عنوان »مدل سازي فرآيند تورم در نيجريه با استفاده 
از ميانگين گيري مدل بيزيني«، به بررسي علل تورم در اقتصاد نيجريه پرداخته است. نتايج حاصل از 
اين مطالعه حاکي از آن است که توليد محصوالت کشاورزي، نرخ بهره وام، نرخ ارز، نقدينگي و حجم 
پول مهمترين متغيرهاي توضيحي هستند. همچنين نتايج حاصل از انتخاب بهترين مدل نشان دهنده 
آن است که بهترين مدل که شامل اين پنج متغير است، احتمال پسين 26 درصد دارد که به اين 

معني است اين مدل 74 درصد نااطميناني دارد.

پژوهش هاي تجربي در ايران
ليو و اولومويوا2 )2000( در مطالعه اي با عنوان »عوامل تعيين کننده تورم در جمهوري اسالمي 
اين  به  پژوهش  اين  در  پرداخته اند.  ايران  اقتصاد  در  تورم  تعيين كننده  عوامل  بررسي  به  ايران« 
از تغييرات  ايران يك پديده پولي است و بخش عمده اي  اقتصاد  نتيجه گيري مي رسند كه تورم در 
قيمت توسط حجم پول قابل توضيح بوده و همچنين انتظارات تورمي كه به وسيله متغير نرخ تورم با 

وقفه تبيين مي شود، اثر خودافزاي معني داري بر پويايي تورم دارد. 
طيب نيا )1373( در مطالعه خويش به بررسي نظريه هاي مختلف از قبيل نظريه پولي تورم، نظريه 
ساختاري تورم و نظريه فشار هزينه پرداخته است. نتيجه بدست آمده آن است كه نظريه پولي رفتار 
قيمت ها در ايران را به طور كافي توضيح نمي دهد و عوامل ديگري همچون نرخ ارز و توليد در ايجاد 

تورم نقش بازي مي نمايند.
نصراصفهاني و ياوري )1382( در مقاله اي با عنوان »عوامل اسمي و واقعي مؤثر بر تورم در ايران« 
بردارهاي  الگوي  از  استفاده  با  ايران  تورم در  بر  واقعي  و  تأثير متغيرهاي اسمي  به تجزيه و تحليل 
خودرگرسيوني پرداختند. در نهايت آنها نتيجه مي گيرند كه تورم در اقتصاد ايران صرفًا يك پديده 

پولي نيست و عوامل حقيقي نيز بر آن مؤثرند. 
-80 داده هاي  از  است؟«،  پولي  پديده  يك  تورم  »آيا  عنوان  با  پژوهشي  در   )1382( تشکيني 

ارتباط بلندمدت بين نرخ تورم و سياست هاي پولي از سه روش اقتصادسنجي  1338 براي بررسي 
همچون روش انگل–گرنجر، روش خودتوضيح برداري با وقفه هاي گسترده )ARDL( و روش يوهانسن 

1. Olusanya & Ahamuefula
2. Liu & Olumuyiwa
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– جوسيليوس استفاده کرده است. نتايج همه مدل ها نشانگر آن است كه متغير حجم نقدينگي بعد 
از متغيرهاي شاخص بهاي كاالهاي وارداتي و توليد ناخالص داخلي بيشترين اثر را بر شاخص قيمت 

كاالهاي مصرفي دارد.
دهمرده و کسايي )1390( در پژوهشي با عنوان »ريشه هاي تورم در اقتصاد ايران« به بررسي 
الگوي  از  استفاده  با   1338-1386 سال هاي  طي  ايران  اقتصاد  در  تورم  بر  مؤثر  عوامل  و  ريشه ها 
خودبرداري توضيحي با وقفه گسترده و نيز با كمك آزمون هاي عليت گرنجر، والد، تجزيه واريانس 
و عكس العمل آني پرداخته است. در پايان، بر اساس نتايج، انتظارات تورمي با ضريب 0/45 به عنوان 
رشد  وارداتي،  تورم  نرخ  تنگناهاي ساختاري،  تأثير  تورم شناخته شد.  بر  تأثيرگذار  عامل  مهمترين 
نقدينگي و بهره وري نيروي كار هم قابل توجه است. در نهايت، مي توان چنين بيان كرد كه هيچ كدام 

از تئوري هاي موجود به تنهايي قادر به توضيح تورم در اقتصاد ايران نيستند. 
نقوي و شاهنوشي )1394( در مقاله اي با عنوان »استفاده از نقشه عّلي بيزين براي بررسي عوامل 
موثر بر تورم در اقتصاد ايران« به بررسي عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ايران پرداختند. در اين پژوهش 
با استفاده از نقشه عّلي کامل، عوامل موثر بر تورم شناسايي شد. نتايج حاکي از آن بود که از بين 
متغيرهاي مؤثر بر تورم، به ترتيب متغير نرخ رشد اقتصادي در اقتصاد ايران بيشترين تاثير را بر نرخ 
تورم دارد. دومين متغير تاثيرگذار بر تورم در اقتصاد ايران، بر اساس نتايج شبکه عّلي بيزين، متغير 
نرخ بهره است. سومين متغير تاثيرگذار بر تورم در اقتصاد ايران، انتظارات تورمي است که به دليل 
افزايش حجم نقدينگي و بسياري از سياست هاي اقتصادي ديگر ايجاد و باعث تورم در اقتصاد مي گردد 

و متغير نرخ ارز در اقتصاد ايران چهارمين متغير تاثيرگذار است.

�معرفي�روش�مدل�سازي
)BMA(مباني�نظري�روش�ميانگين�گيري�مدل�بيزيني�

الزامات و كاركردها
مثال هاي متعددي مي توان در خصوص مواردي عنوان نمود که پژوهشگران در مورد متغيرهايي 
که بايد وارد مدل شوند، اختالف نظر دارند. البته شايان ذکر است که اين اختالف نظرها در اغلب موارد 
هم منجر به تفاوت در نتيجه نيز شده است. روش کار در اقتصادسنجي متعارف بدين صورت است که 
ابتدا بر اساس يک سري آزمون هاي تشخيصي اوليه، يک مدل از بين همه مدل هاي ممکن انتخاب 
مي شود و سپس بر اساس آن مدل انتخاب شده، به تخمين پارامترها پرداخته مي شود. تخمين هاي 
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تخمين هاي گزارش شده  اين روش،  در  است.  مقدماتي1(  )آزمون  تخمين  اين روش يک  از  حاصل 
مشروط به مدل انتخاب شده هستند، درحالي که آن ها به عنوان تخمين هاي غيرشرطي تفسير مي شوند 
)Magnus & Wang, 2012(. از اين رو اقتصادسنجي دانان سعي زيادي در حل اين مشکل نموده اند. 

به عنوان مثال يکي از راه حل هاي ارايه شده انجام تست هاي متوالي به منظور حذف متغيرهاي اضافي 
و يا اضافه کردن متغيرهاي حذف شده به مدل است که به علت مشکالتي که اين روش داشت، مورد 
اطمينان پژوهشگران قرار نگرفت2. براي مثال حتي اگر پژوهشگري با آزمون هاي متوالي يک مدل ارايه 
کند، ميزان خطايي که به واسطه تکرار زياد آزمون ها رخ مي دهد، باال خواهد رفت. شايد بتوان از اين 
خطاها چشم پوشي کرد، ولي قبول کردن يک مدل و عدم توجه به مدل هاي ديگر مطلوب نيست، زيرا 
هر مدل به پژوهشگر اطالعات مفيدي ارايه مي کند. يکي از روش هاي مناسب برخورد با نااطميناني 
به  استفاده مي شود، ولي  از همه مدل ها  مدل »ميانگين گيري مدل« است. در روش ميانگين گيري 
همه آنها وزن يکساني داده نمي شود. بلکه به مدل هايي که با توجه به باور اوليه پژوهشگر و اطالعات 
حاصل از داده ها قابل اعتمادتر هستند، وزن بيشتري داده مي شود. سپس يک ميانگين وزني از اين 

تخمين ها محاسبه مي گردد. 

تخمين هاي متوسط گيري مدل 
ايده اصلي تخمين زن هاي متوسط گيري مدل، اين است که در ابتدا پارامترهاي مورد نظر را به 
شرط هر مدل، در فضاي مدل به دست آورده و سپس يک تخمين غيرشرطي به صورت متوسط وزني 
 به صورت رابطه 
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 د. گردمحاسبه مي
  گیری مدلهای متوسطتخمین

در فضاي مدل  ،اين است كه در ابتدا پارامترهاي مورد نظر را به شرط هر مدل ،گيري مدلاي متوسطهزنايده اصلي تخمين
ک تخمين . يگرددهاي شرطي محاسبه ميبه صورت متوسط وزني از اين تخمينشرطي آورده و سپس يک تخمين غيردستهب

 است.  (4رابطه ) به صورت β1گيري مدل از متوسط
(4                            )                                                                                              �̂�𝛃𝟏𝟏 = ∑ 𝛌𝛌𝐢𝐢

𝐈𝐈
𝐭𝐭=𝟏𝟏 �̂�𝛃𝟏𝟏𝐢𝐢 

 دست آمده است.هب Mi مدل ي است كهبه شرط β1از تخميني β1iو  هاي غير منفي تصادفيوزنها λi  كه در آن
 

 آماری چارچوب
 .است (5)مدل رگرسيون خطي به فرم مورد بررسي، آماري چارچوب 

(5   )                                                                                          Y = X1β1 + X2β2 + u 

nيک بردار y نكه در آ × ,  Xj. تغير وابسته استاز م  1 j = N يک ماتريس 1,2 × kj  استاز مشاهدات.  βj يک بردارkj × 1 
فرض  هستند. .N(0,𝜎𝜎2 i.i.i) نفي از اجزاي اخالل است كه اجزاي آيک بردار تصاد uو  جهول رگرسيون استمپارامترهاي  از

 :كه دگردمي
(6         )                                                                         k1 ≥ 1, k2 ≥ 0, k = k1 + k2 ≤ n − 1 

 X1 و X2 بين (2004) 3دني الو و مگنس به پيروي از روش كاراقع ودر . است داراي رتبه ستوني كامل  2X,1X(=X(س يو ماتر
ها ر ساير علتخاطههاي توضيحي است كه به لحاظ نظري و يا به متغيردربردارندX1   ن است كهآ ،ين كاردليل ا .شد يلقا تفاوت
است كه نسبت به حضور هاي توضيحي ربردارنده متغيرد X2 كهحاليدر ،در مدل باشد بايد (β1ط به پارامترمربو  tنظر از مقدار)صرف

هاي آماري تخمين د كه جهت بهبود ويژگيگردبه اين دليل ايجاد مي اطميناني مدلنا .وجود داردكمتري اطمينان  آنها در مدل،

                                                 
1. Pretest 

 شود.رجوع  519-523صفحات  Poirier, 1995براي اطالعات بيشتر به  .2
3. Danilov & Magnus 

از اين تخمين هاي شرطي محاسبه مي گردد. يک تخمين متوسط گيري مدل از 
)4( است. 
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براي مثال . 2قرار نگرفت پژوهشگراند اطمينان مور ،كه به علت مشکالتي كه اين روش داشت استمتغيرهاي حذف شده به مدل 
باال خواهد  ،دهدها رخ ميتکرار زياد آزمون ميزان خطايي كه به واسطه ،كنده يهاي متوالي يک مدل اراآزمون با پژوهشگريحتي اگر 

ل زيرا هر مد ،هاي ديگر مطلوب نيستل كردن يک مدل و عدم توجه به مدلولي قبو ،پوشي كردبتوان از اين خطاها چشمد شاي .رفت
وش در راست  «گيري مدلميانگين»با نااطميناني مدل  دب برخورهاي مناسوشيکي از ر .كنده مييااطالعات مفيدي ار پژوهشگربه 

هايي كه با توجه به باور مدلبلکه به  .شودنها وزن يکسانسي داده نميهمه آي به ول ،شوداستفاده ميها لدگيري از همه مميانگين
 هامينز اين تخاوزني ميانگين سپس يک  شود.وزن بيشتري داده مي ،ندتستر هها قابل اعتماداصل از دادهو اطالعات ح پژوهشگر ليهاو

 د. گردمحاسبه مي
  گیری مدلهای متوسطتخمین

در فضاي مدل  ،اين است كه در ابتدا پارامترهاي مورد نظر را به شرط هر مدل ،گيري مدلاي متوسطهزنايده اصلي تخمين
ک تخمين . يگرددهاي شرطي محاسبه ميبه صورت متوسط وزني از اين تخمينشرطي آورده و سپس يک تخمين غيردستهب

 است.  (4رابطه ) به صورت β1گيري مدل از متوسط
(4                            )                                                                                              �̂�𝛃𝟏𝟏 = ∑ 𝛌𝛌𝐢𝐢

𝐈𝐈
𝐭𝐭=𝟏𝟏 �̂�𝛃𝟏𝟏𝐢𝐢 

 دست آمده است.هب Mi مدل ي است كهبه شرط β1از تخميني β1iو  هاي غير منفي تصادفيوزنها λi  كه در آن
 

 آماری چارچوب
 .است (5)مدل رگرسيون خطي به فرم مورد بررسي، آماري چارچوب 

(5   )                                                                                          Y = X1β1 + X2β2 + u 

nيک بردار y نكه در آ × ,  Xj. تغير وابسته استاز م  1 j = N يک ماتريس 1,2 × kj  استاز مشاهدات.  βj يک بردارkj × 1 
فرض  هستند. .N(0,𝜎𝜎2 i.i.i) نفي از اجزاي اخالل است كه اجزاي آيک بردار تصاد uو  جهول رگرسيون استمپارامترهاي  از

 :كه دگردمي
(6         )                                                                         k1 ≥ 1, k2 ≥ 0, k = k1 + k2 ≤ n − 1 

 X1 و X2 بين (2004) 3دني الو و مگنس به پيروي از روش كاراقع ودر . است داراي رتبه ستوني كامل  2X,1X(=X(س يو ماتر
ها ر ساير علتخاطههاي توضيحي است كه به لحاظ نظري و يا به متغيردربردارندX1   ن است كهآ ،ين كاردليل ا .شد يلقا تفاوت
است كه نسبت به حضور هاي توضيحي ربردارنده متغيرد X2 كهحاليدر ،در مدل باشد بايد (β1ط به پارامترمربو  tنظر از مقدار)صرف

هاي آماري تخمين د كه جهت بهبود ويژگيگردبه اين دليل ايجاد مي اطميناني مدلنا .وجود داردكمتري اطمينان  آنها در مدل،

                                                 
1. Pretest 

 شود.رجوع  519-523صفحات  Poirier, 1995براي اطالعات بيشتر به  .2
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به دست آمده است.

چارچوب آماري
چارچوب آماري مورد بررسي، مدل رگرسيون خطي به فرم )5( است.

1. Pretest

2. براي اطالعات بيشتر به Poirier, 1995 صفحات 523-519 رجوع شود.
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𝐈𝐈
𝐭𝐭=𝟏𝟏 �̂�𝛃𝟏𝟏𝐢𝐢 

 دست آمده است.هب Mi مدل ي است كهبه شرط β1از تخميني β1iو  هاي غير منفي تصادفيوزنها λi  كه در آن
 

 آماری چارچوب
 .است (5)مدل رگرسيون خطي به فرم مورد بررسي، آماري چارچوب 

(5   )                                                                                          Y = X1β1 + X2β2 + u 

nيک بردار y نكه در آ × ,  Xj. تغير وابسته استاز م  1 j = N يک ماتريس 1,2 × kj  استاز مشاهدات.  βj يک بردارkj × 1 
فرض  هستند. .N(0,𝜎𝜎2 i.i.i) نفي از اجزاي اخالل است كه اجزاي آيک بردار تصاد uو  جهول رگرسيون استمپارامترهاي  از

 :كه دگردمي
(6         )                                                                         k1 ≥ 1, k2 ≥ 0, k = k1 + k2 ≤ n − 1 

 X1 و X2 بين (2004) 3دني الو و مگنس به پيروي از روش كاراقع ودر . است داراي رتبه ستوني كامل  2X,1X(=X(س يو ماتر
ها ر ساير علتخاطههاي توضيحي است كه به لحاظ نظري و يا به متغيردربردارندX1   ن است كهآ ،ين كاردليل ا .شد يلقا تفاوت
است كه نسبت به حضور هاي توضيحي ربردارنده متغيرد X2 كهحاليدر ،در مدل باشد بايد (β1ط به پارامترمربو  tنظر از مقدار)صرف

هاي آماري تخمين د كه جهت بهبود ويژگيگردبه اين دليل ايجاد مي اطميناني مدلنا .وجود داردكمتري اطمينان  آنها در مدل،

                                                 
1. Pretest 

 شود.رجوع  519-523صفحات  Poirier, 1995براي اطالعات بيشتر به  .2
3. Danilov & Magnus 

             )5(
 از 
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نظر اختالف ،در مورد متغيرهايي كه بايد وارد مدل شوند پژوهشگرانعنوان نمود كه ردي اموتوان در خصوص ميهاي متعددي مثال
نجي سروش كار در اقتصاد منجر به تفاوت در نتيجه نيز شده است.هم در اغلب موارد نظرها . البته شايان ذكر است كه اين اختالفدارند

خاب هاي ممکن انتمه مدليک مدل از بين ه ،هاي تشخيصي اوليهاساس يک سري آزمون ابتدا برست كه متعارف بدين صورت ا
يک تخمين هاي حاصل از اين روش . تخمينشودتخمين پارامترها پرداخته مي به ،ن مدل انتخاب شدهاساس آ شود و سپس برمي

 عنوانهها بكه آندرحالي ،هستندط به مدل انتخاب شده هاي گزارش شده مشروتخمين، اين روشدر است.  (1آزمون مقدماتي)
ر حل اين مشکل د زيادي سعي داناناقتصادسنجياز اين رو  .(Magnus & Wang, 2012) دنشوشرطي تفسير ميهاي غيرتخمين
فه كردن و يا اضا اضافيهاي منظور حذف متغيربههاي متوالي تستانجام ه شده هاي ارايحلعنوان مثال يکي از راهبه اند.نموده

براي مثال . 2قرار نگرفت پژوهشگراند اطمينان مور ،كه به علت مشکالتي كه اين روش داشت استمتغيرهاي حذف شده به مدل 
باال خواهد  ،دهدها رخ ميتکرار زياد آزمون ميزان خطايي كه به واسطه ،كنده يهاي متوالي يک مدل اراآزمون با پژوهشگريحتي اگر 

ل زيرا هر مد ،هاي ديگر مطلوب نيستل كردن يک مدل و عدم توجه به مدلولي قبو ،پوشي كردبتوان از اين خطاها چشمد شاي .رفت
وش در راست  «گيري مدلميانگين»با نااطميناني مدل  دب برخورهاي مناسوشيکي از ر .كنده مييااطالعات مفيدي ار پژوهشگربه 

هايي كه با توجه به باور مدلبلکه به  .شودنها وزن يکسانسي داده نميهمه آي به ول ،شوداستفاده ميها لدگيري از همه مميانگين
 هامينز اين تخاوزني ميانگين سپس يک  شود.وزن بيشتري داده مي ،ندتستر هها قابل اعتماداصل از دادهو اطالعات ح پژوهشگر ليهاو

 د. گردمحاسبه مي
  گیری مدلهای متوسطتخمین

در فضاي مدل  ،اين است كه در ابتدا پارامترهاي مورد نظر را به شرط هر مدل ،گيري مدلاي متوسطهزنايده اصلي تخمين
ک تخمين . يگرددهاي شرطي محاسبه ميبه صورت متوسط وزني از اين تخمينشرطي آورده و سپس يک تخمين غيردستهب

 است.  (4رابطه ) به صورت β1گيري مدل از متوسط
(4                            )                                                                                              �̂�𝛃𝟏𝟏 = ∑ 𝛌𝛌𝐢𝐢

𝐈𝐈
𝐭𝐭=𝟏𝟏 �̂�𝛃𝟏𝟏𝐢𝐢 

 دست آمده است.هب Mi مدل ي است كهبه شرط β1از تخميني β1iو  هاي غير منفي تصادفيوزنها λi  كه در آن
 

 آماری چارچوب
 .است (5)مدل رگرسيون خطي به فرم مورد بررسي، آماري چارچوب 

(5   )                                                                                          Y = X1β1 + X2β2 + u 

nيک بردار y نكه در آ × ,  Xj. تغير وابسته استاز م  1 j = N يک ماتريس 1,2 × kj  استاز مشاهدات.  βj يک بردارkj × 1 
فرض  هستند. .N(0,𝜎𝜎2 i.i.i) نفي از اجزاي اخالل است كه اجزاي آيک بردار تصاد uو  جهول رگرسيون استمپارامترهاي  از

 :كه دگردمي
(6         )                                                                         k1 ≥ 1, k2 ≥ 0, k = k1 + k2 ≤ n − 1 

 X1 و X2 بين (2004) 3دني الو و مگنس به پيروي از روش كاراقع ودر . است داراي رتبه ستوني كامل  2X,1X(=X(س يو ماتر
ها ر ساير علتخاطههاي توضيحي است كه به لحاظ نظري و يا به متغيردربردارندX1   ن است كهآ ،ين كاردليل ا .شد يلقا تفاوت
است كه نسبت به حضور هاي توضيحي ربردارنده متغيرد X2 كهحاليدر ،در مدل باشد بايد (β1ط به پارامترمربو  tنظر از مقدار)صرف

هاي آماري تخمين د كه جهت بهبود ويژگيگردبه اين دليل ايجاد مي اطميناني مدلنا .وجود داردكمتري اطمينان  آنها در مدل،

                                                 
1. Pretest 

 شود.رجوع  519-523صفحات  Poirier, 1995براي اطالعات بيشتر به  .2
3. Danilov & Magnus 

 يک ماتريس 
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نظر اختالف ،در مورد متغيرهايي كه بايد وارد مدل شوند پژوهشگرانعنوان نمود كه ردي اموتوان در خصوص ميهاي متعددي مثال
نجي سروش كار در اقتصاد منجر به تفاوت در نتيجه نيز شده است.هم در اغلب موارد نظرها . البته شايان ذكر است كه اين اختالفدارند

خاب هاي ممکن انتمه مدليک مدل از بين ه ،هاي تشخيصي اوليهاساس يک سري آزمون ابتدا برست كه متعارف بدين صورت ا
يک تخمين هاي حاصل از اين روش . تخمينشودتخمين پارامترها پرداخته مي به ،ن مدل انتخاب شدهاساس آ شود و سپس برمي

 عنوانهها بكه آندرحالي ،هستندط به مدل انتخاب شده هاي گزارش شده مشروتخمين، اين روشدر است.  (1آزمون مقدماتي)
ر حل اين مشکل د زيادي سعي داناناقتصادسنجياز اين رو  .(Magnus & Wang, 2012) دنشوشرطي تفسير ميهاي غيرتخمين
فه كردن و يا اضا اضافيهاي منظور حذف متغيربههاي متوالي تستانجام ه شده هاي ارايحلعنوان مثال يکي از راهبه اند.نموده

براي مثال . 2قرار نگرفت پژوهشگراند اطمينان مور ،كه به علت مشکالتي كه اين روش داشت استمتغيرهاي حذف شده به مدل 
باال خواهد  ،دهدها رخ ميتکرار زياد آزمون ميزان خطايي كه به واسطه ،كنده يهاي متوالي يک مدل اراآزمون با پژوهشگريحتي اگر 

ل زيرا هر مد ،هاي ديگر مطلوب نيستل كردن يک مدل و عدم توجه به مدلولي قبو ،پوشي كردبتوان از اين خطاها چشمد شاي .رفت
وش در راست  «گيري مدلميانگين»با نااطميناني مدل  دب برخورهاي مناسوشيکي از ر .كنده مييااطالعات مفيدي ار پژوهشگربه 

هايي كه با توجه به باور مدلبلکه به  .شودنها وزن يکسانسي داده نميهمه آي به ول ،شوداستفاده ميها لدگيري از همه مميانگين
 هامينز اين تخاوزني ميانگين سپس يک  شود.وزن بيشتري داده مي ،ندتستر هها قابل اعتماداصل از دادهو اطالعات ح پژوهشگر ليهاو

 د. گردمحاسبه مي
  گیری مدلهای متوسطتخمین

در فضاي مدل  ،اين است كه در ابتدا پارامترهاي مورد نظر را به شرط هر مدل ،گيري مدلاي متوسطهزنايده اصلي تخمين
ک تخمين . يگرددهاي شرطي محاسبه ميبه صورت متوسط وزني از اين تخمينشرطي آورده و سپس يک تخمين غيردستهب

 است.  (4رابطه ) به صورت β1گيري مدل از متوسط
(4                            )                                                                                              �̂�𝛃𝟏𝟏 = ∑ 𝛌𝛌𝐢𝐢

𝐈𝐈
𝐭𝐭=𝟏𝟏 �̂�𝛃𝟏𝟏𝐢𝐢 

 دست آمده است.هب Mi مدل ي است كهبه شرط β1از تخميني β1iو  هاي غير منفي تصادفيوزنها λi  كه در آن
 

 آماری چارچوب
 .است (5)مدل رگرسيون خطي به فرم مورد بررسي، آماري چارچوب 

(5   )                                                                                          Y = X1β1 + X2β2 + u 

nيک بردار y نكه در آ × ,  Xj. تغير وابسته استاز م  1 j = N يک ماتريس 1,2 × kj  استاز مشاهدات.  βj يک بردارkj × 1 
فرض  هستند. .N(0,𝜎𝜎2 i.i.i) نفي از اجزاي اخالل است كه اجزاي آيک بردار تصاد uو  جهول رگرسيون استمپارامترهاي  از

 :كه دگردمي
(6         )                                                                         k1 ≥ 1, k2 ≥ 0, k = k1 + k2 ≤ n − 1 

 X1 و X2 بين (2004) 3دني الو و مگنس به پيروي از روش كاراقع ودر . است داراي رتبه ستوني كامل  2X,1X(=X(س يو ماتر
ها ر ساير علتخاطههاي توضيحي است كه به لحاظ نظري و يا به متغيردربردارندX1   ن است كهآ ،ين كاردليل ا .شد يلقا تفاوت
است كه نسبت به حضور هاي توضيحي ربردارنده متغيرد X2 كهحاليدر ،در مدل باشد بايد (β1ط به پارامترمربو  tنظر از مقدار)صرف

هاي آماري تخمين د كه جهت بهبود ويژگيگردبه اين دليل ايجاد مي اطميناني مدلنا .وجود داردكمتري اطمينان  آنها در مدل،

                                                 
1. Pretest 

 شود.رجوع  519-523صفحات  Poirier, 1995براي اطالعات بيشتر به  .2
3. Danilov & Magnus 

 از متغير وابسته است. 
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نظر اختالف ،در مورد متغيرهايي كه بايد وارد مدل شوند پژوهشگرانعنوان نمود كه ردي اموتوان در خصوص ميهاي متعددي مثال
نجي سروش كار در اقتصاد منجر به تفاوت در نتيجه نيز شده است.هم در اغلب موارد نظرها . البته شايان ذكر است كه اين اختالفدارند

خاب هاي ممکن انتمه مدليک مدل از بين ه ،هاي تشخيصي اوليهاساس يک سري آزمون ابتدا برست كه متعارف بدين صورت ا
يک تخمين هاي حاصل از اين روش . تخمينشودتخمين پارامترها پرداخته مي به ،ن مدل انتخاب شدهاساس آ شود و سپس برمي

 عنوانهها بكه آندرحالي ،هستندط به مدل انتخاب شده هاي گزارش شده مشروتخمين، اين روشدر است.  (1آزمون مقدماتي)
ر حل اين مشکل د زيادي سعي داناناقتصادسنجياز اين رو  .(Magnus & Wang, 2012) دنشوشرطي تفسير ميهاي غيرتخمين
فه كردن و يا اضا اضافيهاي منظور حذف متغيربههاي متوالي تستانجام ه شده هاي ارايحلعنوان مثال يکي از راهبه اند.نموده

براي مثال . 2قرار نگرفت پژوهشگراند اطمينان مور ،كه به علت مشکالتي كه اين روش داشت استمتغيرهاي حذف شده به مدل 
باال خواهد  ،دهدها رخ ميتکرار زياد آزمون ميزان خطايي كه به واسطه ،كنده يهاي متوالي يک مدل اراآزمون با پژوهشگريحتي اگر 

ل زيرا هر مد ،هاي ديگر مطلوب نيستل كردن يک مدل و عدم توجه به مدلولي قبو ،پوشي كردبتوان از اين خطاها چشمد شاي .رفت
وش در راست  «گيري مدلميانگين»با نااطميناني مدل  دب برخورهاي مناسوشيکي از ر .كنده مييااطالعات مفيدي ار پژوهشگربه 

هايي كه با توجه به باور مدلبلکه به  .شودنها وزن يکسانسي داده نميهمه آي به ول ،شوداستفاده ميها لدگيري از همه مميانگين
 هامينز اين تخاوزني ميانگين سپس يک  شود.وزن بيشتري داده مي ،ندتستر هها قابل اعتماداصل از دادهو اطالعات ح پژوهشگر ليهاو

 د. گردمحاسبه مي
  گیری مدلهای متوسطتخمین

در فضاي مدل  ،اين است كه در ابتدا پارامترهاي مورد نظر را به شرط هر مدل ،گيري مدلاي متوسطهزنايده اصلي تخمين
ک تخمين . يگرددهاي شرطي محاسبه ميبه صورت متوسط وزني از اين تخمينشرطي آورده و سپس يک تخمين غيردستهب

 است.  (4رابطه ) به صورت β1گيري مدل از متوسط
(4                            )                                                                                              �̂�𝛃𝟏𝟏 = ∑ 𝛌𝛌𝐢𝐢

𝐈𝐈
𝐭𝐭=𝟏𝟏 �̂�𝛃𝟏𝟏𝐢𝐢 

 دست آمده است.هب Mi مدل ي است كهبه شرط β1از تخميني β1iو  هاي غير منفي تصادفيوزنها λi  كه در آن
 

 آماری چارچوب
 .است (5)مدل رگرسيون خطي به فرم مورد بررسي، آماري چارچوب 

(5   )                                                                                          Y = X1β1 + X2β2 + u 

nيک بردار y نكه در آ × ,  Xj. تغير وابسته استاز م  1 j = N يک ماتريس 1,2 × kj  استاز مشاهدات.  βj يک بردارkj × 1 
فرض  هستند. .N(0,𝜎𝜎2 i.i.i) نفي از اجزاي اخالل است كه اجزاي آيک بردار تصاد uو  جهول رگرسيون استمپارامترهاي  از

 :كه دگردمي
(6         )                                                                         k1 ≥ 1, k2 ≥ 0, k = k1 + k2 ≤ n − 1 

 X1 و X2 بين (2004) 3دني الو و مگنس به پيروي از روش كاراقع ودر . است داراي رتبه ستوني كامل  2X,1X(=X(س يو ماتر
ها ر ساير علتخاطههاي توضيحي است كه به لحاظ نظري و يا به متغيردربردارندX1   ن است كهآ ،ين كاردليل ا .شد يلقا تفاوت
است كه نسبت به حضور هاي توضيحي ربردارنده متغيرد X2 كهحاليدر ،در مدل باشد بايد (β1ط به پارامترمربو  tنظر از مقدار)صرف

هاي آماري تخمين د كه جهت بهبود ويژگيگردبه اين دليل ايجاد مي اطميناني مدلنا .وجود داردكمتري اطمينان  آنها در مدل،

                                                 
1. Pretest 

 شود.رجوع  519-523صفحات  Poirier, 1995براي اطالعات بيشتر به  .2
3. Danilov & Magnus 

که در آن y يک بردار 
 از پارامترهاي مجهول رگرسيون است و u يک بردار تصادفي 
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نظر اختالف ،در مورد متغيرهايي كه بايد وارد مدل شوند پژوهشگرانعنوان نمود كه ردي اموتوان در خصوص ميهاي متعددي مثال
نجي سروش كار در اقتصاد منجر به تفاوت در نتيجه نيز شده است.هم در اغلب موارد نظرها . البته شايان ذكر است كه اين اختالفدارند

خاب هاي ممکن انتمه مدليک مدل از بين ه ،هاي تشخيصي اوليهاساس يک سري آزمون ابتدا برست كه متعارف بدين صورت ا
يک تخمين هاي حاصل از اين روش . تخمينشودتخمين پارامترها پرداخته مي به ،ن مدل انتخاب شدهاساس آ شود و سپس برمي

 عنوانهها بكه آندرحالي ،هستندط به مدل انتخاب شده هاي گزارش شده مشروتخمين، اين روشدر است.  (1آزمون مقدماتي)
ر حل اين مشکل د زيادي سعي داناناقتصادسنجياز اين رو  .(Magnus & Wang, 2012) دنشوشرطي تفسير ميهاي غيرتخمين
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براي مثال . 2قرار نگرفت پژوهشگراند اطمينان مور ،كه به علت مشکالتي كه اين روش داشت استمتغيرهاي حذف شده به مدل 
باال خواهد  ،دهدها رخ ميتکرار زياد آزمون ميزان خطايي كه به واسطه ،كنده يهاي متوالي يک مدل اراآزمون با پژوهشگريحتي اگر 

ل زيرا هر مد ،هاي ديگر مطلوب نيستل كردن يک مدل و عدم توجه به مدلولي قبو ،پوشي كردبتوان از اين خطاها چشمد شاي .رفت
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در فضاي مدل  ،اين است كه در ابتدا پارامترهاي مورد نظر را به شرط هر مدل ،گيري مدلاي متوسطهزنايده اصلي تخمين
ک تخمين . يگرددهاي شرطي محاسبه ميبه صورت متوسط وزني از اين تخمينشرطي آورده و سپس يک تخمين غيردستهب

 است.  (4رابطه ) به صورت β1گيري مدل از متوسط
(4                            )                                                                                              �̂�𝛃𝟏𝟏 = ∑ 𝛌𝛌𝐢𝐢

𝐈𝐈
𝐭𝐭=𝟏𝟏 �̂�𝛃𝟏𝟏𝐢𝐢 
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 آماری چارچوب
 .است (5)مدل رگرسيون خطي به فرم مورد بررسي، آماري چارچوب 

(5   )                                                                                          Y = X1β1 + X2β2 + u 

nيک بردار y نكه در آ × ,  Xj. تغير وابسته استاز م  1 j = N يک ماتريس 1,2 × kj  استاز مشاهدات.  βj يک بردارkj × 1 
فرض  هستند. .N(0,𝜎𝜎2 i.i.i) نفي از اجزاي اخالل است كه اجزاي آيک بردار تصاد uو  جهول رگرسيون استمپارامترهاي  از

 :كه دگردمي
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 كهي از آنجاي .(& Magnus Danilov, 2004) دگردمي 2رگرسورهاي فرعيهايي از مانع از ورود زيرمجموعه 1رگرسورهاي اصلي
I  گيردهاي ممکن كه مورد بررسي قرار ميتعداد مدل ،دگردمحدود مي X2 متغير از k2ه اطميناني مدل بنا = 2k2ست. از اين به ا

به  Mi. مدل دآيدست ميهفرعي باز رگرسورهاي k2i  مجموعهه وسيله يک زيرمدل از فضاي مدل است كه ب ينمامنشانگر  Miبعد 
 .شودنمايش داده مي (7رابطه )صورت 

(7       )                                          Y = X1β1 + X2β2 + εi    i = 1, … … . I 
 

 و مدل رگرسیون خطي (BMA)گیری مدل بیزیني میانگین
ا با اطالعات در مورد اجزاي مجهول مدل ر پژوهشگرزن هم اطالعات و عقايد پيشين اين تخمين 3هاي بيزينيزنمشابه با ساير تخمين

 Miتوزيع پيشين براي پارامترهاي رگرسيون مدل  ،نمايي نمونهكليدي آن، تابع درست كند. اجزاءها تركيب ميدست آمده از دادههب
 وسيله مدلهكار رفته بهمونه بنمايي نپس تابع درست ،باشدصحيح  Miكه مدل  مدل است. اگر فرض شودو توزيع پيشين براي فضاي 

 نوشت: (8رابطه )توان به صورت را مي

(8     )                                             p(y|β1, β2i, σ2, Mi) ∝ (σ2)−n 2⁄ exp (− εi
Tεi

2σ2 ) 
 

و واريانس  β1هايپارامتربخش در مورد  4آگاهيبا در نظرگرفتن يک تابع پيشين غير Mi اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل
  شود:مي (9رابطه )اين منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل  β2i كمکيبراي پارامترهاي بخش عالوه يک تابع آگاهيهب ،σ2 خطا

(9  )                                           p(β1, β2, σ2|Mi) ∝ (σ2)
(k2i+2)

2⁄ exp (−β2i
T V0i

−1β2i
2σ2 ) 

 
و فرناندز  (1986) 5زلنر فرم استاندارد پيشنهاد شده براي آن توسط اساس بر β2i ينكوواريانس توزيع پس -سريس واريانماتن آكه در 

 است: (10رابطه )به صورت  (2001) 6و ديگران
(10  )                                                       V0i

−1 = gX2i
T M1X2i      ,   g = 1 max (n, k2)⁄ 

g است يک ضريب ثابت براي هر مدل . 

                                                 
1. Focus 
2. Auxiliary 

هاي مربوطه در مجموعه داده 𝑌𝑌، بدين صورت كه اگر استاساس قانون احتمال بيز بر  (Bayesian Econometrics) سنجي بيزينياقتصاد مبناي .3
با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه  ،بردار پارامترهاي مورد نظر باشد 𝜃𝜃دسترس و 

𝑃𝑃(𝜃𝜃)يعني ) هاي در دسترسداده 𝑌𝑌⁄ )توان گفت كه :، مياست 

𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ ) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃)
𝑃𝑃(𝑌𝑌)  

 توان نتيجه گرفت:نيست، پس مي 𝜃𝜃تابعي از  𝑃𝑃(𝑌𝑌)همچنين از آنجايي كه 
𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ )~𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃) 

قبل از براي پارامترهاي مدل  پژوهشگردهنده توزيع احتمال ذهني بوده كه نشان (Prior Function) پيشينتوزيع تابع   𝑃𝑃(𝜃𝜃)باال كه در معادله
𝑃𝑃(𝑌𝑌به  .ستهاداده مشاهده 𝜃𝜃⁄  نماييدارد تابع درستها اشاره به فرآيند توليد داده و ها بر روي پارامترهاي مدل استدهنده تراكم دادهنشانكه  (

(Likelihood Function) و در نهايت  شودمي اطالق𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄  تابع پسين ،آيددست ميهنمايي بكه با استفاده از تركيب توابع پيشين و درست (
(Posterior Function) دهد. نام دارد كه توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي 
 

4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al. 

قرار مي گيرد  بررسي  مورد  که  تعداد مدل هاي ممکن  مي گردد، 
 از رگرسورهاي فرعي به دست 
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4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al. 

نشانگر امين مدل از فضاي مدل است که به وسيله يک زيرمجموعه 
مي آيد. مدل Mi به صورت رابطه )7( نمايش داده مي شود.
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         )7(

ميانگين گيري مدل بيزيني )BMA( و مدل رگرسيون خطي
مشابه با ساير تخمين زن هاي بيزيني4 اين تخمين زن هم اطالعات و عقايد پيشين پژوهشگر در 

1. Danilov & Magnus
2. Focus
3. Auxiliary

4. مبناي اقتصادسنجي بيزيني )Bayesian Econometrics( بر اساس قانون احتمال بيز است، بدين صورت 
 بردار پارامترهاي مورد نظر باشد، با توجه به اينکه يکي 
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 نوشت: (8رابطه )توان به صورت را مي

(8     )                                             p(y|β1, β2i, σ2, Mi) ∝ (σ2)−n 2⁄ exp (− εi
Tεi

2σ2 ) 
 

و واريانس  β1هايپارامتربخش در مورد  4آگاهيبا در نظرگرفتن يک تابع پيشين غير Mi اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل
  شود:مي (9رابطه )اين منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل  β2i كمکيبراي پارامترهاي بخش عالوه يک تابع آگاهيهب ،σ2 خطا

(9  )                                           p(β1, β2, σ2|Mi) ∝ (σ2)
(k2i+2)

2⁄ exp (−β2i
T V0i

−1β2i
2σ2 ) 

 
و فرناندز  (1986) 5زلنر فرم استاندارد پيشنهاد شده براي آن توسط اساس بر β2i ينكوواريانس توزيع پس -سريس واريانماتن آكه در 

 است: (10رابطه )به صورت  (2001) 6و ديگران
(10  )                                                       V0i

−1 = gX2i
T M1X2i      ,   g = 1 max (n, k2)⁄ 

g است يک ضريب ثابت براي هر مدل . 

                                                 
1. Focus 
2. Auxiliary 

هاي مربوطه در مجموعه داده 𝑌𝑌، بدين صورت كه اگر استاساس قانون احتمال بيز بر  (Bayesian Econometrics) سنجي بيزينياقتصاد مبناي .3
با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه  ،بردار پارامترهاي مورد نظر باشد 𝜃𝜃دسترس و 

𝑃𝑃(𝜃𝜃)يعني ) هاي در دسترسداده 𝑌𝑌⁄ )توان گفت كه :، مياست 

𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ ) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃)
𝑃𝑃(𝑌𝑌)  

 توان نتيجه گرفت:نيست، پس مي 𝜃𝜃تابعي از  𝑃𝑃(𝑌𝑌)همچنين از آنجايي كه 
𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ )~𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃) 

قبل از براي پارامترهاي مدل  پژوهشگردهنده توزيع احتمال ذهني بوده كه نشان (Prior Function) پيشينتوزيع تابع   𝑃𝑃(𝜃𝜃)باال كه در معادله
𝑃𝑃(𝑌𝑌به  .ستهاداده مشاهده 𝜃𝜃⁄  نماييدارد تابع درستها اشاره به فرآيند توليد داده و ها بر روي پارامترهاي مدل استدهنده تراكم دادهنشانكه  (

(Likelihood Function) و در نهايت  شودمي اطالق𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄  تابع پسين ،آيددست ميهنمايي بكه با استفاده از تركيب توابع پيشين و درست (
(Posterior Function) دهد. نام دارد كه توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي 
 

4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al. 

که اگر Y مجموعه داده هاي مربوطه در دسترس و 
از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه داده هاي در دسترس )يعني 

 است، مي توان گفت که :
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 كهي از آنجاي .(& Magnus Danilov, 2004) دگردمي 2رگرسورهاي فرعيهايي از مانع از ورود زيرمجموعه 1رگرسورهاي اصلي
I  گيردهاي ممکن كه مورد بررسي قرار ميتعداد مدل ،دگردمحدود مي X2 متغير از k2ه اطميناني مدل بنا = 2k2ست. از اين به ا

به  Mi. مدل دآيدست ميهفرعي باز رگرسورهاي k2i  مجموعهه وسيله يک زيرمدل از فضاي مدل است كه ب ينمامنشانگر  Miبعد 
 .شودنمايش داده مي (7رابطه )صورت 

(7       )                                          Y = X1β1 + X2β2 + εi    i = 1, … … . I 
 

 و مدل رگرسیون خطي (BMA)گیری مدل بیزیني میانگین
ا با اطالعات در مورد اجزاي مجهول مدل ر پژوهشگرزن هم اطالعات و عقايد پيشين اين تخمين 3هاي بيزينيزنمشابه با ساير تخمين

 Miتوزيع پيشين براي پارامترهاي رگرسيون مدل  ،نمايي نمونهكليدي آن، تابع درست كند. اجزاءها تركيب ميدست آمده از دادههب
 وسيله مدلهكار رفته بهمونه بنمايي نپس تابع درست ،باشدصحيح  Miكه مدل  مدل است. اگر فرض شودو توزيع پيشين براي فضاي 

 نوشت: (8رابطه )توان به صورت را مي

(8     )                                             p(y|β1, β2i, σ2, Mi) ∝ (σ2)−n 2⁄ exp (− εi
Tεi

2σ2 ) 
 

و واريانس  β1هايپارامتربخش در مورد  4آگاهيبا در نظرگرفتن يک تابع پيشين غير Mi اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل
  شود:مي (9رابطه )اين منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل  β2i كمکيبراي پارامترهاي بخش عالوه يک تابع آگاهيهب ،σ2 خطا

(9  )                                           p(β1, β2, σ2|Mi) ∝ (σ2)
(k2i+2)

2⁄ exp (−β2i
T V0i

−1β2i
2σ2 ) 

 
و فرناندز  (1986) 5زلنر فرم استاندارد پيشنهاد شده براي آن توسط اساس بر β2i ينكوواريانس توزيع پس -سريس واريانماتن آكه در 

 است: (10رابطه )به صورت  (2001) 6و ديگران
(10  )                                                       V0i

−1 = gX2i
T M1X2i      ,   g = 1 max (n, k2)⁄ 

g است يک ضريب ثابت براي هر مدل . 

                                                 
1. Focus 
2. Auxiliary 

هاي مربوطه در مجموعه داده 𝑌𝑌، بدين صورت كه اگر استاساس قانون احتمال بيز بر  (Bayesian Econometrics) سنجي بيزينياقتصاد مبناي .3
با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه  ،بردار پارامترهاي مورد نظر باشد 𝜃𝜃دسترس و 

𝑃𝑃(𝜃𝜃)يعني ) هاي در دسترسداده 𝑌𝑌⁄ )توان گفت كه :، مياست 

𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ ) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃)
𝑃𝑃(𝑌𝑌)  

 توان نتيجه گرفت:نيست، پس مي 𝜃𝜃تابعي از  𝑃𝑃(𝑌𝑌)همچنين از آنجايي كه 
𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ )~𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃) 

قبل از براي پارامترهاي مدل  پژوهشگردهنده توزيع احتمال ذهني بوده كه نشان (Prior Function) پيشينتوزيع تابع   𝑃𝑃(𝜃𝜃)باال كه در معادله
𝑃𝑃(𝑌𝑌به  .ستهاداده مشاهده 𝜃𝜃⁄  نماييدارد تابع درستها اشاره به فرآيند توليد داده و ها بر روي پارامترهاي مدل استدهنده تراكم دادهنشانكه  (

(Likelihood Function) و در نهايت  شودمي اطالق𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄  تابع پسين ،آيددست ميهنمايي بكه با استفاده از تركيب توابع پيشين و درست (
(Posterior Function) دهد. نام دارد كه توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي 
 

4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al.  
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 كهي از آنجاي .(& Magnus Danilov, 2004) دگردمي 2رگرسورهاي فرعيهايي از مانع از ورود زيرمجموعه 1رگرسورهاي اصلي
I  گيردهاي ممکن كه مورد بررسي قرار ميتعداد مدل ،دگردمحدود مي X2 متغير از k2ه اطميناني مدل بنا = 2k2ست. از اين به ا

به  Mi. مدل دآيدست ميهفرعي باز رگرسورهاي k2i  مجموعهه وسيله يک زيرمدل از فضاي مدل است كه ب ينمامنشانگر  Miبعد 
 .شودنمايش داده مي (7رابطه )صورت 

(7       )                                          Y = X1β1 + X2β2 + εi    i = 1, … … . I 
 

 و مدل رگرسیون خطي (BMA)گیری مدل بیزیني میانگین
ا با اطالعات در مورد اجزاي مجهول مدل ر پژوهشگرزن هم اطالعات و عقايد پيشين اين تخمين 3هاي بيزينيزنمشابه با ساير تخمين

 Miتوزيع پيشين براي پارامترهاي رگرسيون مدل  ،نمايي نمونهكليدي آن، تابع درست كند. اجزاءها تركيب ميدست آمده از دادههب
 وسيله مدلهكار رفته بهمونه بنمايي نپس تابع درست ،باشدصحيح  Miكه مدل  مدل است. اگر فرض شودو توزيع پيشين براي فضاي 

 نوشت: (8رابطه )توان به صورت را مي

(8     )                                             p(y|β1, β2i, σ2, Mi) ∝ (σ2)−n 2⁄ exp (− εi
Tεi

2σ2 ) 
 

و واريانس  β1هايپارامتربخش در مورد  4آگاهيبا در نظرگرفتن يک تابع پيشين غير Mi اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل
  شود:مي (9رابطه )اين منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل  β2i كمکيبراي پارامترهاي بخش عالوه يک تابع آگاهيهب ،σ2 خطا

(9  )                                           p(β1, β2, σ2|Mi) ∝ (σ2)
(k2i+2)

2⁄ exp (−β2i
T V0i

−1β2i
2σ2 ) 

 
و فرناندز  (1986) 5زلنر فرم استاندارد پيشنهاد شده براي آن توسط اساس بر β2i ينكوواريانس توزيع پس -سريس واريانماتن آكه در 

 است: (10رابطه )به صورت  (2001) 6و ديگران
(10  )                                                       V0i

−1 = gX2i
T M1X2i      ,   g = 1 max (n, k2)⁄ 

g است يک ضريب ثابت براي هر مدل . 

                                                 
1. Focus 
2. Auxiliary 

هاي مربوطه در مجموعه داده 𝑌𝑌، بدين صورت كه اگر استاساس قانون احتمال بيز بر  (Bayesian Econometrics) سنجي بيزينياقتصاد مبناي .3
با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه  ،بردار پارامترهاي مورد نظر باشد 𝜃𝜃دسترس و 

𝑃𝑃(𝜃𝜃)يعني ) هاي در دسترسداده 𝑌𝑌⁄ )توان گفت كه :، مياست 

𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ ) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃)
𝑃𝑃(𝑌𝑌)  

 توان نتيجه گرفت:نيست، پس مي 𝜃𝜃تابعي از  𝑃𝑃(𝑌𝑌)همچنين از آنجايي كه 
𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ )~𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃) 

قبل از براي پارامترهاي مدل  پژوهشگردهنده توزيع احتمال ذهني بوده كه نشان (Prior Function) پيشينتوزيع تابع   𝑃𝑃(𝜃𝜃)باال كه در معادله
𝑃𝑃(𝑌𝑌به  .ستهاداده مشاهده 𝜃𝜃⁄  نماييدارد تابع درستها اشاره به فرآيند توليد داده و ها بر روي پارامترهاي مدل استدهنده تراكم دادهنشانكه  (

(Likelihood Function) و در نهايت  شودمي اطالق𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄  تابع پسين ،آيددست ميهنمايي بكه با استفاده از تركيب توابع پيشين و درست (
(Posterior Function) دهد. نام دارد كه توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي 
 

4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al. 

همچنين از آنجايي که )P)Y تابعي از θ نيست، پس مي توان نتيجه گرفت:
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 كهي از آنجاي .(& Magnus Danilov, 2004) دگردمي 2رگرسورهاي فرعيهايي از مانع از ورود زيرمجموعه 1رگرسورهاي اصلي
I  گيردهاي ممکن كه مورد بررسي قرار ميتعداد مدل ،دگردمحدود مي X2 متغير از k2ه اطميناني مدل بنا = 2k2ست. از اين به ا

به  Mi. مدل دآيدست ميهفرعي باز رگرسورهاي k2i  مجموعهه وسيله يک زيرمدل از فضاي مدل است كه ب ينمامنشانگر  Miبعد 
 .شودنمايش داده مي (7رابطه )صورت 

(7       )                                          Y = X1β1 + X2β2 + εi    i = 1, … … . I 
 

 و مدل رگرسیون خطي (BMA)گیری مدل بیزیني میانگین
ا با اطالعات در مورد اجزاي مجهول مدل ر پژوهشگرزن هم اطالعات و عقايد پيشين اين تخمين 3هاي بيزينيزنمشابه با ساير تخمين

 Miتوزيع پيشين براي پارامترهاي رگرسيون مدل  ،نمايي نمونهكليدي آن، تابع درست كند. اجزاءها تركيب ميدست آمده از دادههب
 وسيله مدلهكار رفته بهمونه بنمايي نپس تابع درست ،باشدصحيح  Miكه مدل  مدل است. اگر فرض شودو توزيع پيشين براي فضاي 

 نوشت: (8رابطه )توان به صورت را مي

(8     )                                             p(y|β1, β2i, σ2, Mi) ∝ (σ2)−n 2⁄ exp (− εi
Tεi

2σ2 ) 
 

و واريانس  β1هايپارامتربخش در مورد  4آگاهيبا در نظرگرفتن يک تابع پيشين غير Mi اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل
  شود:مي (9رابطه )اين منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل  β2i كمکيبراي پارامترهاي بخش عالوه يک تابع آگاهيهب ،σ2 خطا

(9  )                                           p(β1, β2, σ2|Mi) ∝ (σ2)
(k2i+2)

2⁄ exp (−β2i
T V0i

−1β2i
2σ2 ) 

 
و فرناندز  (1986) 5زلنر فرم استاندارد پيشنهاد شده براي آن توسط اساس بر β2i ينكوواريانس توزيع پس -سريس واريانماتن آكه در 

 است: (10رابطه )به صورت  (2001) 6و ديگران
(10  )                                                       V0i

−1 = gX2i
T M1X2i      ,   g = 1 max (n, k2)⁄ 

g است يک ضريب ثابت براي هر مدل . 

                                                 
1. Focus 
2. Auxiliary 

هاي مربوطه در مجموعه داده 𝑌𝑌، بدين صورت كه اگر استاساس قانون احتمال بيز بر  (Bayesian Econometrics) سنجي بيزينياقتصاد مبناي .3
با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه  ،بردار پارامترهاي مورد نظر باشد 𝜃𝜃دسترس و 

𝑃𝑃(𝜃𝜃)يعني ) هاي در دسترسداده 𝑌𝑌⁄ )توان گفت كه :، مياست 

𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ ) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃)
𝑃𝑃(𝑌𝑌)  

 توان نتيجه گرفت:نيست، پس مي 𝜃𝜃تابعي از  𝑃𝑃(𝑌𝑌)همچنين از آنجايي كه 
𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ )~𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃) 

قبل از براي پارامترهاي مدل  پژوهشگردهنده توزيع احتمال ذهني بوده كه نشان (Prior Function) پيشينتوزيع تابع   𝑃𝑃(𝜃𝜃)باال كه در معادله
𝑃𝑃(𝑌𝑌به  .ستهاداده مشاهده 𝜃𝜃⁄  نماييدارد تابع درستها اشاره به فرآيند توليد داده و ها بر روي پارامترهاي مدل استدهنده تراكم دادهنشانكه  (

(Likelihood Function) و در نهايت  شودمي اطالق𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄  تابع پسين ،آيددست ميهنمايي بكه با استفاده از تركيب توابع پيشين و درست (
(Posterior Function) دهد. نام دارد كه توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي 
 

4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al. 
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مورد اجزاي مجهول مدل را با اطالعات به دست آمده از داده ها ترکيب مي کند. اجزاء کليدي آن، تابع 
درست نمايي نمونه، توزيع پيشين براي پارامترهاي رگرسيون مدل Mi و توزيع پيشين براي فضاي 
مدل است. اگر فرض شود که مدل Mi صحيح باشد، پس تابع درست نمايي نمونه به کار رفته به وسيله 

مدل را مي توان به صورت رابطه )8( نوشت:

 
8 

 

 كهي از آنجاي .(& Magnus Danilov, 2004) دگردمي 2رگرسورهاي فرعيهايي از مانع از ورود زيرمجموعه 1رگرسورهاي اصلي
I  گيردهاي ممکن كه مورد بررسي قرار ميتعداد مدل ،دگردمحدود مي X2 متغير از k2ه اطميناني مدل بنا = 2k2ست. از اين به ا

به  Mi. مدل دآيدست ميهفرعي باز رگرسورهاي k2i  مجموعهه وسيله يک زيرمدل از فضاي مدل است كه ب ينمامنشانگر  Miبعد 
 .شودنمايش داده مي (7رابطه )صورت 

(7       )                                          Y = X1β1 + X2β2 + εi    i = 1, … … . I 
 

 و مدل رگرسیون خطي (BMA)گیری مدل بیزیني میانگین
ا با اطالعات در مورد اجزاي مجهول مدل ر پژوهشگرزن هم اطالعات و عقايد پيشين اين تخمين 3هاي بيزينيزنمشابه با ساير تخمين

 Miتوزيع پيشين براي پارامترهاي رگرسيون مدل  ،نمايي نمونهكليدي آن، تابع درست كند. اجزاءها تركيب ميدست آمده از دادههب
 وسيله مدلهكار رفته بهمونه بنمايي نپس تابع درست ،باشدصحيح  Miكه مدل  مدل است. اگر فرض شودو توزيع پيشين براي فضاي 

 نوشت: (8رابطه )توان به صورت را مي

(8     )                                             p(y|β1, β2i, σ2, Mi) ∝ (σ2)−n 2⁄ exp (− εi
Tεi

2σ2 ) 
 

و واريانس  β1هايپارامتربخش در مورد  4آگاهيبا در نظرگرفتن يک تابع پيشين غير Mi اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل
  شود:مي (9رابطه )اين منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل  β2i كمکيبراي پارامترهاي بخش عالوه يک تابع آگاهيهب ،σ2 خطا

(9  )                                           p(β1, β2, σ2|Mi) ∝ (σ2)
(k2i+2)

2⁄ exp (−β2i
T V0i

−1β2i
2σ2 ) 

 
و فرناندز  (1986) 5زلنر فرم استاندارد پيشنهاد شده براي آن توسط اساس بر β2i ينكوواريانس توزيع پس -سريس واريانماتن آكه در 

 است: (10رابطه )به صورت  (2001) 6و ديگران
(10  )                                                       V0i

−1 = gX2i
T M1X2i      ,   g = 1 max (n, k2)⁄ 

g است يک ضريب ثابت براي هر مدل . 

                                                 
1. Focus 
2. Auxiliary 

هاي مربوطه در مجموعه داده 𝑌𝑌، بدين صورت كه اگر استاساس قانون احتمال بيز بر  (Bayesian Econometrics) سنجي بيزينياقتصاد مبناي .3
با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه  ،بردار پارامترهاي مورد نظر باشد 𝜃𝜃دسترس و 

𝑃𝑃(𝜃𝜃)يعني ) هاي در دسترسداده 𝑌𝑌⁄ )توان گفت كه :، مياست 

𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ ) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃)
𝑃𝑃(𝑌𝑌)  

 توان نتيجه گرفت:نيست، پس مي 𝜃𝜃تابعي از  𝑃𝑃(𝑌𝑌)همچنين از آنجايي كه 
𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ )~𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃) 

قبل از براي پارامترهاي مدل  پژوهشگردهنده توزيع احتمال ذهني بوده كه نشان (Prior Function) پيشينتوزيع تابع   𝑃𝑃(𝜃𝜃)باال كه در معادله
𝑃𝑃(𝑌𝑌به  .ستهاداده مشاهده 𝜃𝜃⁄  نماييدارد تابع درستها اشاره به فرآيند توليد داده و ها بر روي پارامترهاي مدل استدهنده تراكم دادهنشانكه  (

(Likelihood Function) و در نهايت  شودمي اطالق𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄  تابع پسين ،آيددست ميهنمايي بكه با استفاده از تركيب توابع پيشين و درست (
(Posterior Function) دهد. نام دارد كه توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي 
 

4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al. 

                  )8(

اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل Mi با در نظرگرفتن يک تابع پيشين غيرآگاهي1 بخش 
 β2i به عالوه يک تابع آگاهي بخش براي پارامترهاي کمکي ،o2 و واريانس خطا β1 در مورد پارامترهاي

منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل رابطه )9( مي شود: 

 
8 

 

 كهي از آنجاي .(& Magnus Danilov, 2004) دگردمي 2رگرسورهاي فرعيهايي از مانع از ورود زيرمجموعه 1رگرسورهاي اصلي
I  گيردهاي ممکن كه مورد بررسي قرار ميتعداد مدل ،دگردمحدود مي X2 متغير از k2ه اطميناني مدل بنا = 2k2ست. از اين به ا

به  Mi. مدل دآيدست ميهفرعي باز رگرسورهاي k2i  مجموعهه وسيله يک زيرمدل از فضاي مدل است كه ب ينمامنشانگر  Miبعد 
 .شودنمايش داده مي (7رابطه )صورت 

(7       )                                          Y = X1β1 + X2β2 + εi    i = 1, … … . I 
 

 و مدل رگرسیون خطي (BMA)گیری مدل بیزیني میانگین
ا با اطالعات در مورد اجزاي مجهول مدل ر پژوهشگرزن هم اطالعات و عقايد پيشين اين تخمين 3هاي بيزينيزنمشابه با ساير تخمين

 Miتوزيع پيشين براي پارامترهاي رگرسيون مدل  ،نمايي نمونهكليدي آن، تابع درست كند. اجزاءها تركيب ميدست آمده از دادههب
 وسيله مدلهكار رفته بهمونه بنمايي نپس تابع درست ،باشدصحيح  Miكه مدل  مدل است. اگر فرض شودو توزيع پيشين براي فضاي 

 نوشت: (8رابطه )توان به صورت را مي

(8     )                                             p(y|β1, β2i, σ2, Mi) ∝ (σ2)−n 2⁄ exp (− εi
Tεi

2σ2 ) 
 

و واريانس  β1هايپارامتربخش در مورد  4آگاهيبا در نظرگرفتن يک تابع پيشين غير Mi اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل
  شود:مي (9رابطه )اين منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل  β2i كمکيبراي پارامترهاي بخش عالوه يک تابع آگاهيهب ،σ2 خطا

(9  )                                           p(β1, β2, σ2|Mi) ∝ (σ2)
(k2i+2)

2⁄ exp (−β2i
T V0i

−1β2i
2σ2 ) 

 
و فرناندز  (1986) 5زلنر فرم استاندارد پيشنهاد شده براي آن توسط اساس بر β2i ينكوواريانس توزيع پس -سريس واريانماتن آكه در 

 است: (10رابطه )به صورت  (2001) 6و ديگران
(10  )                                                       V0i

−1 = gX2i
T M1X2i      ,   g = 1 max (n, k2)⁄ 

g است يک ضريب ثابت براي هر مدل . 

                                                 
1. Focus 
2. Auxiliary 

هاي مربوطه در مجموعه داده 𝑌𝑌، بدين صورت كه اگر استاساس قانون احتمال بيز بر  (Bayesian Econometrics) سنجي بيزينياقتصاد مبناي .3
با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه  ،بردار پارامترهاي مورد نظر باشد 𝜃𝜃دسترس و 

𝑃𝑃(𝜃𝜃)يعني ) هاي در دسترسداده 𝑌𝑌⁄ )توان گفت كه :، مياست 

𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ ) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃)
𝑃𝑃(𝑌𝑌)  

 توان نتيجه گرفت:نيست، پس مي 𝜃𝜃تابعي از  𝑃𝑃(𝑌𝑌)همچنين از آنجايي كه 
𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ )~𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃) 

قبل از براي پارامترهاي مدل  پژوهشگردهنده توزيع احتمال ذهني بوده كه نشان (Prior Function) پيشينتوزيع تابع   𝑃𝑃(𝜃𝜃)باال كه در معادله
𝑃𝑃(𝑌𝑌به  .ستهاداده مشاهده 𝜃𝜃⁄  نماييدارد تابع درستها اشاره به فرآيند توليد داده و ها بر روي پارامترهاي مدل استدهنده تراكم دادهنشانكه  (

(Likelihood Function) و در نهايت  شودمي اطالق𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄  تابع پسين ،آيددست ميهنمايي بكه با استفاده از تركيب توابع پيشين و درست (
(Posterior Function) دهد. نام دارد كه توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي 
 

4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al. 

         )9(

که در آن ماتريس واريانس- کوواريانس توزيع پسين β2i بر اساس فرم استاندارد پيشنهاد شده 
براي آن توسط زلنر2 )1986( و فرناندز و ديگران3 )2001( به صورت رابطه )10( است:

 
8 

 

 كهي از آنجاي .(& Magnus Danilov, 2004) دگردمي 2رگرسورهاي فرعيهايي از مانع از ورود زيرمجموعه 1رگرسورهاي اصلي
I  گيردهاي ممکن كه مورد بررسي قرار ميتعداد مدل ،دگردمحدود مي X2 متغير از k2ه اطميناني مدل بنا = 2k2ست. از اين به ا

به  Mi. مدل دآيدست ميهفرعي باز رگرسورهاي k2i  مجموعهه وسيله يک زيرمدل از فضاي مدل است كه ب ينمامنشانگر  Miبعد 
 .شودنمايش داده مي (7رابطه )صورت 

(7       )                                          Y = X1β1 + X2β2 + εi    i = 1, … … . I 
 

 و مدل رگرسیون خطي (BMA)گیری مدل بیزیني میانگین
ا با اطالعات در مورد اجزاي مجهول مدل ر پژوهشگرزن هم اطالعات و عقايد پيشين اين تخمين 3هاي بيزينيزنمشابه با ساير تخمين

 Miتوزيع پيشين براي پارامترهاي رگرسيون مدل  ،نمايي نمونهكليدي آن، تابع درست كند. اجزاءها تركيب ميدست آمده از دادههب
 وسيله مدلهكار رفته بهمونه بنمايي نپس تابع درست ،باشدصحيح  Miكه مدل  مدل است. اگر فرض شودو توزيع پيشين براي فضاي 

 نوشت: (8رابطه )توان به صورت را مي

(8     )                                             p(y|β1, β2i, σ2, Mi) ∝ (σ2)−n 2⁄ exp (− εi
Tεi

2σ2 ) 
 

و واريانس  β1هايپارامتربخش در مورد  4آگاهيبا در نظرگرفتن يک تابع پيشين غير Mi اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل
  شود:مي (9رابطه )اين منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل  β2i كمکيبراي پارامترهاي بخش عالوه يک تابع آگاهيهب ،σ2 خطا

(9  )                                           p(β1, β2, σ2|Mi) ∝ (σ2)
(k2i+2)

2⁄ exp (−β2i
T V0i

−1β2i
2σ2 ) 

 
و فرناندز  (1986) 5زلنر فرم استاندارد پيشنهاد شده براي آن توسط اساس بر β2i ينكوواريانس توزيع پس -سريس واريانماتن آكه در 

 است: (10رابطه )به صورت  (2001) 6و ديگران
(10  )                                                       V0i

−1 = gX2i
T M1X2i      ,   g = 1 max (n, k2)⁄ 

g است يک ضريب ثابت براي هر مدل . 

                                                 
1. Focus 
2. Auxiliary 

هاي مربوطه در مجموعه داده 𝑌𝑌، بدين صورت كه اگر استاساس قانون احتمال بيز بر  (Bayesian Econometrics) سنجي بيزينياقتصاد مبناي .3
با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه  ،بردار پارامترهاي مورد نظر باشد 𝜃𝜃دسترس و 

𝑃𝑃(𝜃𝜃)يعني ) هاي در دسترسداده 𝑌𝑌⁄ )توان گفت كه :، مياست 

𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ ) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃)
𝑃𝑃(𝑌𝑌)  

 توان نتيجه گرفت:نيست، پس مي 𝜃𝜃تابعي از  𝑃𝑃(𝑌𝑌)همچنين از آنجايي كه 
𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ )~𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃) 

قبل از براي پارامترهاي مدل  پژوهشگردهنده توزيع احتمال ذهني بوده كه نشان (Prior Function) پيشينتوزيع تابع   𝑃𝑃(𝜃𝜃)باال كه در معادله
𝑃𝑃(𝑌𝑌به  .ستهاداده مشاهده 𝜃𝜃⁄  نماييدارد تابع درستها اشاره به فرآيند توليد داده و ها بر روي پارامترهاي مدل استدهنده تراكم دادهنشانكه  (

(Likelihood Function) و در نهايت  شودمي اطالق𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄  تابع پسين ،آيددست ميهنمايي بكه با استفاده از تركيب توابع پيشين و درست (
(Posterior Function) دهد. نام دارد كه توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي 
 

4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al. 

                     )10(
g يک ضريب ثابت براي هر مدل است. 

در استنباط بيزيني با ترکيب کردن تابع درست نمايي با توزيع پيشين شرطي به دنبال به دست 
شرطي  پسين  توزيع  کردن  محاسبه  از  بعد  تا  بوده   

 
9 

 

 يتوزيع پسين شرطآوردن  دستهدنبال به ببا توزيع پيشين شرطي نمايي كردن تابع درستتركيب استباط بيزيني با  در
p(β1, β2, σ2|Mi) هاي شرطي برايتخمين ،اين تابع پيشين عمومي كردن توزيع پسين شرطي براي حاسبهمبعد از  بوده تا β1 

 :1محاسبه گردد (11رابطه )به صورت  Mi مدلبراي  β2i و
  β̂1i = E(β1|y, Mi) = (X1

TX1)−1X1
T(y − X2iβ̂2i)                                         (11)     

β̂2i = E(β2i|y, Mi) = (1 + g)−1(X2i
T MiX2i)

−1X2i
T M1y   (12      )                                   

 
n به شرطي كه > k1 +  باشد. 2

اساس احتمال پسين خود  ه شده است كه هر مدل برسيله اين فرض ارايوه در مورد فضاي مدل ب پژوهشگراوليه  ت و عقايداعاطال
 وزن داده شده است. 

(13      )                                                     λi = p(Mi|y) = p(Mi)p(y|Mi)
∑ P(MjI

j=1 )p(y|Mj)
 

p و Mi پيشين براي مدلاحتمال  p(Mi)كه  = (y|Mi) نمايي نهايي درستy براي مدل داده شدهMi   است. با اختصاص دادن
  :كه توان نشان دادمي ،باال براي توزيع پيشين هايفرضكار بردن هکسان براي هر مدل و باحتمال پيشين ي

(14    )                                         λi = p(y|Mi) = c ( g
1+g)

k2i 2⁄
(yTM1AiM1y)

−(n−k1)
2⁄ 

 BMAشرطي هاي غيرتخمين .يدآميدست هب هاي مدلو وزنMi  براي پارامترهاي رگرسيون مدل β2i وβ1 هاي شرطيتخمين
 :دگردمحاسبه مي (16و15رابطه )صورت به نيز   β2iو β1براي

(15    )                                                       β̂1 = E(β1|y) = ∫ λi
I

i=1 β̂1i 
β̂2 = E(β2|y) = ∫ λi

I
i=1 Tiβ̂2i (16   )                                                       

k2ماتريس  iTكه  × k2i ده به وسيلهتعريف ش𝑇𝑇𝑖𝑖́ = (Ik2i:  .است (0
 

 (WALS)وزني حداقل مربعات  متوسط
شين به تابع پي آن مربوط به محدوديت. اولين است هايي نيزمحدوديتگيري مدل بيزيني در كنار مزاياي بسيار، داراي روش ميانگين

تواند منجر به ريسک نامحدود شود و ميهميشه نرمال در نظر گرفته مي بيتقريبه طور اي كه به گونه .استكار رفته در اين روش 
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 كهي از آنجاي .(& Magnus Danilov, 2004) دگردمي 2رگرسورهاي فرعيهايي از مانع از ورود زيرمجموعه 1رگرسورهاي اصلي
I  گيردهاي ممکن كه مورد بررسي قرار ميتعداد مدل ،دگردمحدود مي X2 متغير از k2ه اطميناني مدل بنا = 2k2ست. از اين به ا

به  Mi. مدل دآيدست ميهفرعي باز رگرسورهاي k2i  مجموعهه وسيله يک زيرمدل از فضاي مدل است كه ب ينمامنشانگر  Miبعد 
 .شودنمايش داده مي (7رابطه )صورت 

(7       )                                          Y = X1β1 + X2β2 + εi    i = 1, … … . I 
 

 و مدل رگرسیون خطي (BMA)گیری مدل بیزیني میانگین
ا با اطالعات در مورد اجزاي مجهول مدل ر پژوهشگرزن هم اطالعات و عقايد پيشين اين تخمين 3هاي بيزينيزنمشابه با ساير تخمين

 Miتوزيع پيشين براي پارامترهاي رگرسيون مدل  ،نمايي نمونهكليدي آن، تابع درست كند. اجزاءها تركيب ميدست آمده از دادههب
 وسيله مدلهكار رفته بهمونه بنمايي نپس تابع درست ،باشدصحيح  Miكه مدل  مدل است. اگر فرض شودو توزيع پيشين براي فضاي 

 نوشت: (8رابطه )توان به صورت را مي

(8     )                                             p(y|β1, β2i, σ2, Mi) ∝ (σ2)−n 2⁄ exp (− εi
Tεi

2σ2 ) 
 

و واريانس  β1هايپارامتربخش در مورد  4آگاهيبا در نظرگرفتن يک تابع پيشين غير Mi اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل
  شود:مي (9رابطه )اين منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل  β2i كمکيبراي پارامترهاي بخش عالوه يک تابع آگاهيهب ،σ2 خطا

(9  )                                           p(β1, β2, σ2|Mi) ∝ (σ2)
(k2i+2)

2⁄ exp (−β2i
T V0i

−1β2i
2σ2 ) 

 
و فرناندز  (1986) 5زلنر فرم استاندارد پيشنهاد شده براي آن توسط اساس بر β2i ينكوواريانس توزيع پس -سريس واريانماتن آكه در 

 است: (10رابطه )به صورت  (2001) 6و ديگران
(10  )                                                       V0i

−1 = gX2i
T M1X2i      ,   g = 1 max (n, k2)⁄ 

g است يک ضريب ثابت براي هر مدل . 

                                                 
1. Focus 
2. Auxiliary 

هاي مربوطه در مجموعه داده 𝑌𝑌، بدين صورت كه اگر استاساس قانون احتمال بيز بر  (Bayesian Econometrics) سنجي بيزينياقتصاد مبناي .3
با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه  ،بردار پارامترهاي مورد نظر باشد 𝜃𝜃دسترس و 

𝑃𝑃(𝜃𝜃)يعني ) هاي در دسترسداده 𝑌𝑌⁄ )توان گفت كه :، مياست 

𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ ) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃)
𝑃𝑃(𝑌𝑌)  

 توان نتيجه گرفت:نيست، پس مي 𝜃𝜃تابعي از  𝑃𝑃(𝑌𝑌)همچنين از آنجايي كه 
𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ )~𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃) 

قبل از براي پارامترهاي مدل  پژوهشگردهنده توزيع احتمال ذهني بوده كه نشان (Prior Function) پيشينتوزيع تابع   𝑃𝑃(𝜃𝜃)باال كه در معادله
𝑃𝑃(𝑌𝑌به  .ستهاداده مشاهده 𝜃𝜃⁄  نماييدارد تابع درستها اشاره به فرآيند توليد داده و ها بر روي پارامترهاي مدل استدهنده تراكم دادهنشانكه  (

(Likelihood Function) و در نهايت  شودمي اطالق𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄  تابع پسين ،آيددست ميهنمايي بكه با استفاده از تركيب توابع پيشين و درست (
(Posterior Function) دهد. نام دارد كه توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي 
 

4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al. 

باال  معادله  در  که 
 که نشان دهنده تراکم داده ها بر روي 

 
8 

 

 كهي از آنجاي .(& Magnus Danilov, 2004) دگردمي 2رگرسورهاي فرعيهايي از مانع از ورود زيرمجموعه 1رگرسورهاي اصلي
I  گيردهاي ممکن كه مورد بررسي قرار ميتعداد مدل ،دگردمحدود مي X2 متغير از k2ه اطميناني مدل بنا = 2k2ست. از اين به ا

به  Mi. مدل دآيدست ميهفرعي باز رگرسورهاي k2i  مجموعهه وسيله يک زيرمدل از فضاي مدل است كه ب ينمامنشانگر  Miبعد 
 .شودنمايش داده مي (7رابطه )صورت 

(7       )                                          Y = X1β1 + X2β2 + εi    i = 1, … … . I 
 

 و مدل رگرسیون خطي (BMA)گیری مدل بیزیني میانگین
ا با اطالعات در مورد اجزاي مجهول مدل ر پژوهشگرزن هم اطالعات و عقايد پيشين اين تخمين 3هاي بيزينيزنمشابه با ساير تخمين

 Miتوزيع پيشين براي پارامترهاي رگرسيون مدل  ،نمايي نمونهكليدي آن، تابع درست كند. اجزاءها تركيب ميدست آمده از دادههب
 وسيله مدلهكار رفته بهمونه بنمايي نپس تابع درست ،باشدصحيح  Miكه مدل  مدل است. اگر فرض شودو توزيع پيشين براي فضاي 

 نوشت: (8رابطه )توان به صورت را مي

(8     )                                             p(y|β1, β2i, σ2, Mi) ∝ (σ2)−n 2⁄ exp (− εi
Tεi

2σ2 ) 
 

و واريانس  β1هايپارامتربخش در مورد  4آگاهيبا در نظرگرفتن يک تابع پيشين غير Mi اطالعات پيشين در مورد پارامترهاي مدل
  شود:مي (9رابطه )اين منجر به توزيع پيشين توام شرطي به شکل  β2i كمکيبراي پارامترهاي بخش عالوه يک تابع آگاهيهب ،σ2 خطا

(9  )                                           p(β1, β2, σ2|Mi) ∝ (σ2)
(k2i+2)

2⁄ exp (−β2i
T V0i

−1β2i
2σ2 ) 

 
و فرناندز  (1986) 5زلنر فرم استاندارد پيشنهاد شده براي آن توسط اساس بر β2i ينكوواريانس توزيع پس -سريس واريانماتن آكه در 

 است: (10رابطه )به صورت  (2001) 6و ديگران
(10  )                                                       V0i

−1 = gX2i
T M1X2i      ,   g = 1 max (n, k2)⁄ 

g است يک ضريب ثابت براي هر مدل . 

                                                 
1. Focus 
2. Auxiliary 

هاي مربوطه در مجموعه داده 𝑌𝑌، بدين صورت كه اگر استاساس قانون احتمال بيز بر  (Bayesian Econometrics) سنجي بيزينياقتصاد مبناي .3
با توجه به اينکه يکي از اهداف مهم اين رويکرد محاسبه احتمال تاثيرگذاري پارامترها به شرط مجموعه  ،بردار پارامترهاي مورد نظر باشد 𝜃𝜃دسترس و 

𝑃𝑃(𝜃𝜃)يعني ) هاي در دسترسداده 𝑌𝑌⁄ )توان گفت كه :، مياست 

𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ ) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃)
𝑃𝑃(𝑌𝑌)  

 توان نتيجه گرفت:نيست، پس مي 𝜃𝜃تابعي از  𝑃𝑃(𝑌𝑌)همچنين از آنجايي كه 
𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄ )~𝑃𝑃(𝑌𝑌 𝜃𝜃⁄ )𝑃𝑃(𝜃𝜃) 

قبل از براي پارامترهاي مدل  پژوهشگردهنده توزيع احتمال ذهني بوده كه نشان (Prior Function) پيشينتوزيع تابع   𝑃𝑃(𝜃𝜃)باال كه در معادله
𝑃𝑃(𝑌𝑌به  .ستهاداده مشاهده 𝜃𝜃⁄  نماييدارد تابع درستها اشاره به فرآيند توليد داده و ها بر روي پارامترهاي مدل استدهنده تراكم دادهنشانكه  (

(Likelihood Function) و در نهايت  شودمي اطالق𝑃𝑃(𝜃𝜃 𝑌𝑌⁄  تابع پسين ،آيددست ميهنمايي بكه با استفاده از تركيب توابع پيشين و درست (
(Posterior Function) دهد. نام دارد كه توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي 
 

4. Noninformative Priors 
5. Zellner 
6. Fern´andez et al. 

پژوهشگر براي پارامترهاي مدل قبل از مشاهده داده هاست. به 
پارامترهاي مدل است و به فرآيند توليد داده ها اشاره دارد تابع درست نمايي )Likelihood Function( اطالق 
 که با استفاده از ترکيب توابع پيشين و درست نمايي به دست مي آيد، تابع پسين 
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مي شود و در نهايت 
)Posterior Function( نام دارد که توزيع احتمال پارامترها را پس از مشاهده دادها نشان مي دهد. 

1. Non-informative Priors
2. Zellner
3. Fernández et al.

4. براي آگاهي از نحوه محاسبه اجزاي ماتريس واريانس- کواريانس اين تخمين ها به مقاله مگنس و ديگران 
)2010( مراجعه شود.
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 يتوزيع پسين شرطآوردن  دستهدنبال به ببا توزيع پيشين شرطي نمايي كردن تابع درستتركيب استباط بيزيني با  در
p(β1, β2, σ2|Mi) هاي شرطي برايتخمين ،اين تابع پيشين عمومي كردن توزيع پسين شرطي براي حاسبهمبعد از  بوده تا β1 

 :1محاسبه گردد (11رابطه )به صورت  Mi مدلبراي  β2i و
  β̂1i = E(β1|y, Mi) = (X1

TX1)−1X1
T(y − X2iβ̂2i)                                         (11)     

β̂2i = E(β2i|y, Mi) = (1 + g)−1(X2i
T MiX2i)

−1X2i
T M1y   (12      )                                   

 
n به شرطي كه > k1 +  باشد. 2
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-g) ريانس تابع پيشين است كه به صورتاين روش مربوط به وامحدويت . دومين استبه عالوه، دنباله توزيع نرمال باريک  .گردد
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شين به تابع پي آن مربوط به محدوديت. اولين است هايي نيزمحدوديتگيري مدل بيزيني در كنار مزاياي بسيار، داراي روش ميانگين

تواند منجر به ريسک نامحدود شود و ميهميشه نرمال در نظر گرفته مي بيتقريبه طور اي كه به گونه .استكار رفته در اين روش 
-g) ريانس تابع پيشين است كه به صورتاين روش مربوط به وامحدويت . دومين استبه عالوه، دنباله توزيع نرمال باريک  .گردد
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گيري حداقل مربعات و ه روش ميانگينيهمه اين مشکالت را با ارا( 2010) 2راننس و همکات. مگنياز اس سازتقريبسازي و شبيه
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ش تري از نااطميناني در مورد نقتوزيع پيشين مطابق با مفهوم صريحكارگيري هب امکانيابد. همچنين، شدت كاهش ميزن بهتخمين
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که Ti ماتريس 

)WALS( متوسط وزني حداقل مربعات
روش ميانگين گيري مدل بيزيني در کنار مزاياي بسيار، داراي محدوديت هايي نيز است. اولين 
محدوديت آن مربوط به تابع پيشين به کار رفته در اين روش است. به گونه اي که به طور تقريبي 
هميشه نرمال در نظر گرفته مي شود و مي تواند منجر به ريسک نامحدود گردد. به عالوه، دنباله توزيع 
نرمال باريک است. دومين محدوديت اين روش مربوط به واريانس تابع پيشين است که به صورت 
نظري  توجيه  و هيچ  بوده  آسان کردن محاسبه ها  براي  گرفته مي شود که صرفًا  نظر  در   )g-prior(

مستحکمي ندارد. در نهايت، سومين ايراد روش BMA، طوالني بودن محاسبه های مربوط به آن است؛ 
نياز  الگوريتم هاي شبيه سازي و تقريب ساز  يا  به روش ها  انجام محاسبه های آن  براي  به گونه اي که 
است. مگنس و همکاران1 )2010( همه اين مشکالت را با ارايه روش ميانگين گيري حداقل مربعات 

1. Magnus et al.
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 ))BMA( نرمال در روش  تابع توزيع پيشين الپالس1 )به جاي توزيع هاي پيشين  ارايه  و همچنين 
اوليه رگرسورهاي کمکي و  بر پايه متعامدسازي   ،BMA برخالف روش WALS رفع کرده اند. روش
پارامترهاي آنها بنا شده است. بنابراين، حجم محاسبه ها توسط اين تخمين زن به شدت کاهش مي يابد. 
نااطميناني در مورد نقش  از  با مفهوم صريح تري  همچنين، امکان به کارگيري توزيع پيشين مطابق 

 .)Masanjala & Papageorgiou, 2008( متغيرهاي کمکي را مي دهد

توصيف متغيرها
مؤثر  عوامل  بررسي  به  پژوهشگران  اشاره شد در مجموع مطالعه هايی که  پيشتر  همان طور که 
کليدي  متغير  اين  بر  را  اقتصادي  متغيرهاي کالن  از  زيادي  تعداد  اثر  تاکنون  پرداخته اند،  تورم  بر 
مورد تاييد قرار داده اند. البته بديهي است که جهت، شدت اثر و حتي معني داري اثرگذاري هر يک 
از اين متغيرها بر تورم کشورهاي مختلف متفاوت است. بنابراين از آنجايي که روش ميانگين گيري 
مدل بيزيني )BMA( و روش ميانگين گيري حداقل مربعات )WALS( امکان بررسي نحوه اثرگذاري 
توضيحي  متغير   14 اثر  دليل  همين  به  مي نمايند،  فراهم  تورم  بر  را  متعددي  توضيحي  متغيرهاي 

مختلف بر تورم در اقتصاد ايران بر مبناي اين دو روش استنباط مي گردد.
در اين پژوهش از نوع داده هاي سري زماني مربوط به سال هاي 1353 تا 1393 استفاده شده 
است. اين داده ها از منابع آماري موجود در بانک مرکزيCBI( 2(3 و مركز آمار جمع آوري شده است. 
متغيرها بر حسب نرخ رشد و نسبت در نظر گرفته شده اند،  به طوري که همه  متغيرها مانا هستند )نتايج 
حاصل از آزمون ريشه واحد در خصوص مانايي متغيرها جهت صرفه جويي ارايه نشده است(. در زير 

توضيح مختصري در خصوص برخي از متغيرهاي الگو بيان مي گردد:
1. براي سنجش تورم و قدرت خريد پول داخلي کشور، از شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي 

)CPI(4 استفاده مي شود5.

1. Laplace

2. بانک اطالعات سري زماني هاي اقتصادي. بانک مرکزي جمهري اسالمي ايران.
3. Central Bank of Iran
4. Consumer Price Index

5. شاخص GDP Deflator ميزان تورم را در تمامي فعاليت هاي اقتصادي ارزيابي مي کند و بر خالف شاخص 
CPI سبد مشخصي از کاال و خدمات را در بر نمي گيرد و ميزان تورم در مجموعه بزرگ تري از اقتصاد را ارايه 

مي کند، در نتيجه مي تواند چشم انداز جامعي از وضعيت تورم در کشور را معين نمايد، با اين حال در مدل در 
نظرگرفته شده در اين مطالعه نتايج شاخص CPI همخواني بيشتري با واقعيت دارد و به همين دليل از CPI به 
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2. براساس نظريه پول گرايان، رشد نقدينگي تنها عامل تورم در جامعه است. در کشور ما نيز رشد 
نقدينگي يکي از عوامل رشد سطح عمومي قيمت ها بوده است. بر اساس نظريه پولي آثار افزايش نقدينگي 
به سطح عمومي قيمت ها به سرعت ظاهر نمي گردد، بلکه نوسانات پولي، قيمت ها را در طول زمان به 
تدريج تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين به منظور درک الگوي زماني فرآيند اثرگذاري پول بر قيمت ها، 

متغير نقدينگي با وقفه معرفي گرديده است.
3. همچنين بر اساس نظريه مقداري پول، تورم تابعي از درآمد واقعي است که در اين پژوهش از 
توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي پايه بدون احتساب گروه نفت )100=1383( استفاده گرديده است. 
4. با توجه به وابستگي کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به درآمدهاي حاصل از صدور نفت، 

متغير درآمدهاي نفتي طبق نظريه ساختارگرايان به عنوان يک متغير ساختاري وارد مدل مي گردد. 
5. از طرف ديگر بر اساس نظريه ساختارگرايان در مورد شکل گيري تورم در اقتصادهاي نامتوازن 
)مانند اقتصاد ايران( و منحني فيليپس تعميم يافته، متغير شکاف توليد ناخالص داخلي به دست آمده 
از روش هادريک پريسکات1 در مدل آورده شده است؛ چرا که به نظر مي رسد با توجه به مزمن شدن 

تورم در کشور به جزء متغيرهاي اسمي، متغيرهاي حقيقي نيز بر تورم مؤثر بوده اند.
بانک هاي  سپرده هاي  علي الحساب  سود  نرخ هاي  متوسط  و  دستمزد  رشد  نرخ  متغيرهاي   .6
دولتي به عنوان جانشيني براي بررسي نظريه فشار هزينه انتخاب شده اند. همچنين کشور ما به دليل 
وابستگي هاي وارداتي که در صنايع مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي دارد، تحت تأثير اقتصاد جهاني 
است. افزايش تورم جهاني با تأثير مستقيم، هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد. جهت در نظر گرفتن 

اين موضوع نرخ رشد شاخص قيمت کاالهاي وارداتي )به عنوان تورم وارداتي( وارد مدل مي گردد2.
7. از تورم با وقفه به عنوان شاخصي براي نشان دادن تورم انتظاري استفاده شده است.

الزم به ذکر است که تالش بر اين بود که متغيرهاي ديگري نيز در اين مدل به منظور غنا بخشيدن 
به آن استفاده شود که از آن جمله مي توان نرخ بيکاري، وقفه هاي متغير توليد، وقفه هاي شکاف توليد، 

جاي شاخص GDP Deflator استفاده شده است. 
1. Hadrick Prescott

2. با توجه به اينکه شاخص قيمت کاالهاي وارداتي تا سال 1386 منتشر شده است، در پژوهش حاضر جهت رفع 
اين مشکل از رشد شاخص قيمت کاالهاي وارداتي منتشر شده توسط دفتر آمار و پايش اقتصادي موسسه عالي 
آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي که هم به لحاظ روش شناسي و هم بر اساس آمار اوليه مورد استفاده 
جهت محاسبه با داده هاي بانک مرکزي سازگار است، استفاده شده و شاخص وارداتي بانک مرکزي متناسب با 

اين شاخص رشد داده  شده است. 
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نسبت نقدينگي به توليد به عنوان شاخصي از مازاد پولي يا عدم تعادل پول و نرخ بهره خارجي اشاره 
نمود. اما بر اساس بررسي هاي انجام شده، هيچ يک اثر با اهميتي را بر تورم نشان ندادند. مدلي که در 
اين پژوهش بر اساس متغيرهاي انتخاب شده آن ارايه گرديده است، بيشترين توان توضيح و تطبيق 

بهتري از واقعيت داشته است. 

)WALS(و�ميانگين�گيري�حداقل�مربعات��)BMA(نتايج�تجربي�حاصل�از�ميانگين�گيري�مدل�بيزيني�
طبق روال رايج، رگرسور اصلي شامل متغير جمله ثابت است، درحالي که ساير متغيرهاي بالقوه 
توضيحي در رگرسورهاي کمکي قرار گرفته اند. پس از انجام عمليات )BMA( و )WALS( با استفاده از 

نرم افزار STATA در جدول )1( تخمين ضرايب متغيرهاي الگوي تورم نمايش داده شده است.

)WALS( و )BMA( جدول 1: نتايج حاصل از تخميل مدل با استفاده از روش هاي

WALS BMA
نام�متغيرها

tنسبت� ضريب
�احتمال�حضور�

در�مدل
ضريب

0/03 0/22 1 8/86 جمله ثابت
4/08 0/24 1 0/33 رشد شاخص قيمت کاالهاي وارداتي 
-1/09 -0/51 0/51 -0/36 رشد توليد ناخالص داخلي بدون احتساب گروه نفت
-0/65 -0/05 0/13 -0/011 رشد نقدينگي در دوره جاري 
2/33 0/32 0/62 0/17 وقفه رشد نقدينگي 
1/25 4/36 0/22 1/01 رشد درآمدهاي نفت
0/55 0/57 0/10 0/004 وقفه تورم
0/47 0/04 0/19 0/27 رشد شاخص دستمزد 
1/30 0/62 0/21 0/13 رشد بهره
0/22 0/97 0/37 -0/19 رشد بهره وري 
0/70 0/11 0/13 0/01 شکاف توليد 

منبع: يافته های پژوهش

همان طور که در جدول )1( مالحظه مي گردد، ستون اول متغيرهاي الگو را نشان مي دهد. ستون 
دوم ميانگين وزني ضرايب پسين هر يک از متغيرهاي توضيحي در کل مدل هاي برآورد شده است. 
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بديهي است که اين ضرايب از قابليت اطمينان باالتري نسبت به ضرايب متغيرهايي که تنها بر اساس 
يک مدل واحد تخمين زده شده اند، برخوردارند. ستون سوم نيز pip )احتمال پسين اينکه متغير مورد 
نظر در مدل باشد( را نشان مي دهد. با عنايت به ستون احتمال وقوع هر يک از متغيرهاي توضيحي 
مورد نظر مشخص مي گردد که در بين متغير توضيحي در نظر گرفته شده، برخي از متغيرها تأثير 

حتمي تري بر تورم مي گذارند )احتمال تعلق آنها به الگوي تورم باال حتمي است(.
پاپاجيريو2 )2008( پيشنهاد کردند که  و  ماسانجاال  و  راهنمايي رفتري1 )1995(  به عنوان يک 
يک pip بزرگتر از0/50 )که به طور تقريبي برابر با مقدار t=1 به صورت قدرمطلق است( نشانگر يک 
رگرسور قوي است3. نتايج حاصل از برآورد الگوي گوياي آن است که ضرايب برآورد شده تمام متغيرها 
از حيث عالمت مطابق با تئوري است، اما از حيث اينکه کدام رگرسور داراي ارتباط قوي4 با تورم 
است، وضعيت متغيرهاي مختلف متفاوت است. با عنايت به ستون احتمال وقوع هر يک از متغيرهاي 
توضيحي مورد نظر مشخص مي گردد که مقدار pip براي رگرسور اصلي جمله ثابت مقدار يک است، 

چرا که اين رگرسور با احتمال يک در همه مدل ها حضور دارد. 
رگرسور  قويترين   )dlmpi( وارداتي  کاالهاي  قيمت  شاخص  رشد  کمکي  رگرسورهاي  بين  در 
اقتصاد  تورم در  بر  تأثير حتمي  وارداتي  يعني رشد شاخص قيمت کاالهاي  pip=1 است.  با  کمکي 
ايران دارد، به طوري که به ازاي هر يک درصد رشد در شاخص قيمت کاالهاي وارداتي 0/33 درصد به 
تورم در جامعه افزوده خواهد شد. اين امر به  علت وابستگي شديد صنايع داخلي کشور به مواد اوليه و 
واسطه اي وارداتي است. افزايش قيمت کاالهاي مصرفي خارجي به طور مستقيم روي شاخص قيمت ها 
اثر گذاشته، آن را افزايش مي دهد. جهت ديگري که واردات روي تورم داخلي اثر مي گذارد از طريق 
افزايش قيمت کاالهاي واسطه اي، سرمايه اي و مواد اوليه است که باعث افزايش هزينه هاي توليد شده، 

1. Raftery
2. Masanjala & Papageorgiou

3. استداللي که پشت اين امر است از اين فرض پيروي مي کند زماني که اندازه يک مدل مجهول است و محقق 
واقعًا در مورد فضاي مدل واقعي و غلط اطالعي ندارد رويه استاندارد اين است که از توزيع يکساني براي همه 
فضاي مدل در نظر بگيريم. با انجام چنين کاري براي همه مدل ها باعث مي گردد که همه مدل ها شانس يکساني 
انتخاب شدن داشته باشند، در چنين موقعيتي Prior Inclusion Probability براي رگرسورها 0/50  براي 
انتخاب مي شود. بعد از محاسبه مدل اگر Pip باالتر از 0/5 باشد اين خود عاملي براي حمايت از اين موضوع 

است که آن متغير در مدل بايد باشد.
4. Robust
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قيمت تمام شده کاالهاي مصرفي را افزايش مي دهد.
نکته جالب آن است که رابطه بين تورم و رشد نقدينگي دوره جاري قوي نيست و pip مربوط به 
رشد نقدينگي دوره جاري 0/13 است. اما رشد نقدينگي دوره قبل با pip = 0/62 دومين متغير قوي 
است. به طوري که به ازاي هر يک درصد رشد در نقدينگي دوره قبل، 0/17 واحد به تورم در جامعه 
افزوده خواهد شد. پس نتيجه اي که از بررسي رشد نقدينگي دوره جاري و رشد نقدينگي دوره قبل 
به دست مي آيد اين است که آثار افزايش نقدينگي بر تورم به سرعت ظاهر نمي شود، بلکه نوسانات 

پولي، به تدريج و بعد از يک دوره ظاهر مي گردد. 
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بدون احتساب گروه نفت داراي ضريب منفي است که در درجه 
با pip = 0/51 است. توليد ناخالص  با تئوري بوده و در درجه دوم سومين متغير قوي  اول مطابق 
داخلي به قيمت ثابت بيانگر عرضه و تقاضاي کل جامعه است و بنابراين افزايش توليد به منزله کاهش 
شکاف بين عرضه و تقاضاي کل است. افزايش توليد مي تواند بخشي از آثار تورمي را خنثي کند. به 

طور ميانگين هر يک درصد رشد در توليد، 0/36 واحد از تورم در جامعه مي کاهد.
معني دار  آماري  لحاظ  به  که  متغيرهايي  که  است  اين  متعارف  اقتصادسنجي  در  معمول  رويه 
نيستند، مورد بررسي قرار نمي گيرند. اما در اقتصادسنجي بيزيني براي هرکدام از آنها مقدار احتمال 
 pip=19 اينکه در مدل بهينه باشند، محاسبه مي گردد. براي مثال هر چند متغير رشد دستمزد داراي

است و تاثير کمي بر تورم دارد، ولي 19 درصد احتمال وجود دارد که در مدل بهينه باشد. 
در جدول )1(، همچنين تخمين ضرايب متغيرهاي الگوي تورم به روش ميانگين گيري حداقل 
 )WALS( نمايش داده شده است. در اين قسمت به بررسي نتايج حاصل از تخمين )WALS( مربعات
تخمين هاي  از  هريک  براي   t مقدار  رگرسورها،  از  يک  هر  اهميت  بررسي  براي  مي گردد.  پرداخته 

WALS محاسبه شده است.

با عنايت به ستون t هر يک از متغيرهاي توضيحي مورد نظر مشخص مي گردد که در بين متغير 
 WALS توضيحي در نظرگرفته شده، برخي از متغيرها تأثير حتمي تري بر تورم مي گذارند. در روش
نيز رشد شاخص قيمت کاالهاي وارداتي با مقدار t=4/08 به عنوان مهمترين متغير تأثيرگذار بر تورم 
شناخته مي شود. متغير رشد نقدينگي دوره قبل با مقدار t =2/33 دومين متغير مهم اثرگذار بر تورم 
در اقتصاد ايران است. متوسط متغيرهاي نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي بانک هاي دولتي، رشد 
 ،t =1/30 درآمدهاي نفت و رشد توليد ناخالص داخلي بدون احتساب گروه نفت به ترتيب با مقدار
t =1/09 ،t =1/25 هم از عوامل مهم اثرگذار بر تورم در اقتصاد ايران است. ساير متغيرها داراي ارتباط 
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قوي با تورم نيستند. همان طور که مالحظه مي گردد نتايج حاصل از تخمين الگو به روش BMA و 
WALS به لحاظ کيفي تفاوت زيادي با يکديگر ندارند.

Vselect
در ادامه يک برنامه جديدي در نرم افزار STATA تحت عنوان »Vselect« ارايه مي گردد. اين برنامه 
جهت انتخاب متغيرها، بعد اجرای يک مدل رگرسيون خطي به کار گرفته مي شود. بخش عمده اي از 

مباني نظري اين قسمت از ترجمه مقاله ليندسي و شيتير1 )2010( گرفته شده است.
به  رو  حذف  و  جلو3  به  رو  انتخاب  قبيل  از  گام به گام2  انتخاب  الگوريتم هاي   ،Vselect دستور 
 عقب4 را هم اجرا مي کند و همچنين زماني که گزينه بهترين زيرمجموعه انتخاب گردد، از الگوريتم

تعيين  توضيحي  متغير  تعداد  هر  براي  را  زيرمجموعه  بهترين  و  استفاده کرده   Leaps-and-Bounds

مي کند؛ همچنين براي هر زيرمجموعه، معيارهاي اطالعات گزارش مي گردد. 
 5BIC، مقدار  ويژگي هاست: کوچکترين  اين  با  مدلي  اطالعات،  معيارهاي  اساس  بر  بهينه  مدل 
تعداد  به  نزديک  که   Mallows’sCp مقدار  يک  و  تعديل شده   R2 مقدار  بيشترين  و   7AICC  ،6AIC

بين  Mallows’sCp در  يا داراي کوچکترين مقدار  به عالوه يک است  متغيرهاي توضيحي در مدل، 
ساير مقدار Mallows’sC باشد. مواردي وجود دارد که يک مدل به تنهايي همه اين معيارها را بهينه 
نمي کند. راهنمايي محکم و ثابتي براي چنين شرايطي وجود ندارد. مي توان انتخاب ها را به تعدادي 
از مدل هايی که به حالت بهينه نزديک هستند، محدود کرده و سپس يک انتخاب دلخواه از بين آنها 
با  بنابراين  و  نزديک هستند  به يکديگر  بودن  لحاظ مناسب  به  انجام داد. همه مدل هاي گروه آخر 
انتخاب از بين اين مدل ها نه به قدرت توضيحي مدل زياد اضافه مي شود و نه از قدرت توضيحي مدل 

زياد کاسته مي شود. نتايج حاصل از تخمين Vselect در جدول )2( است: 

1. Lindsey & Sheather
2. Stepwise
3. Forward Selection
4. Backward Elimination
5. Bayesian Information Criterion
6. Akaike’s Information Criterion
7. Akaike’s Corrected Information Criterion
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Vselect جدول2: نتايج برنامه

Preds R2adj C AIC AICC BIC

1 0/7175433 13/42081 153/2421 154/3849 155/6798
2 0/7762766 7/078067 148/3029 150/3029 151/9595
3 0/8214179 2/870032 143/5058 146/6637 148/3813
4 0/8297537 3/040518 143/091 147/7577 149/1854
5 0/8399737 3/109653 142/261 148/8492 149/5743
6 0/8405671 4/205189 142/8164 151/8164 141/3486
7 0/8402893 5/385478 143/431 155/431 153/182
8 0/8336597 7/101287 144/9322 160/6465 155/9021
9 0/8234707 9/029731 146/805 167/1127 158/9938
10 0/8112623 11 148/752 174/752 162/1596

1
رشد شاخص 

قيمت کاالهاي 
وارداتي

2
رشد شاخص 

قيمت کاالهاي 
وارداتي

رشد 
بهره وري

3
رشد شاخص 

قيمت کاالهاي 
وارداتي

وقفه رشد 
نقدينگي

رشد توليد 
ناخالص داخلي 
بدون احتساب 

گروه نفت

4
رشد شاخص 

قيمت کاالهاي 
وارداتي

وقفه رشد 
نقدينگي

رشد درآمدهاي 
نفت

رشد توليد 
ناخالص داخلي 
بدون احتساب 

گروه نفت
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Vselect ادامه جدول2: نتايج برنامه

5

رشد 
شاخص 
قيمت 

کاالهاي 
وارداتي

وقفه رشد 
نقدينگي

رشد 
درآمدهاي 

نفت
رشد بهره

رشد توليد 
ناخالص 

داخلي بدون 
نفت

6

رشد 
شاخص 
قيمت 

کاالهاي 
وارداتي

وقفه رشد 
نقدينگي

رشد 
درآمدهاي 

نفت
رشد بهره

رشد توليد 
ناخالص 

داخلي بدون 
نفت

شکاف 
توليد

7

رشد 
شاخص 
قيمت 

کاالهاي 
وارداتي

وقفه رشد 
نقدينگي

رشد 
درآمدهاي 

نفت
رشد بهره

رشد توليد 
ناخالص 

داخلي بدون 
نفت

شکاف 
توليد

رشد 
نقدينگي 
در دوره 

جاري

8

رشد 
شاخص 
قيمت 

کاالهاي 
وارداتي

وقفه رشد 
نقدينگي

رشد 
درآمدهاي 

نفت
رشد بهره

رشد توليد 
ناخالص 

داخلي بدون 
نفت

شکاف 
توليد

رشد 
نقدينگي 
در دوره 

جاري

رشد 
بهره وري

9

رشد 
شاخص 
قيمت 

کاالهاي 
وارداتي

وقفه رشد 
نقدينگي

رشد 
درآمدهاي 

نفت
رشد بهره

رشد توليد 
ناخالص داخلي 

بدون نفت

شکاف 
توليد

رشد 
نقدينگي 
در دوره 

جاري

رشد 
بهره وري
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منبع: يافته های پژوهش
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نتايج حاصل از تخمين نشانگر آن است که بهينه ترين مدل در بين مدل هايي که فقط يک متغير 
توضيحي دارند، مدلي است که شامل رشد شاخص قيمت کاالهاي وارداتي است. در بين مدل هايي 
که شامل دو متغير توضيحي هستند مدل بهينه، مدلي است که شامل متغير رشد شاخص قيمت 
کاالهاي وارداتي و بهره وري است. مدلي که شامل سه متغير، رشد شاخص قيمت کاالهاي وارداتي، 
رشد توليد ناخالص داخلي و رشد نقدينگي در دوره قبل است، بهينه ترين مدل در بين مدل هايي است 
که با 3 متغير مي توان ساخت. به همين صورت براي هر تعداد متغير توضيحي بهينه ترين مدل ارايه 
شده است. اما در رابطه با انتخاب بهترين تعداد متغيرهاي توضيحي براي مدل، بر اساس معيارهاي 
اطالعاتي AICc ،BIC و Mallows’sCp )در شرايطي که کوچکترين مقدار آن انتخاب شود( مدلي با 
3 متغير توضيحي، مدل بهينه است. مقدار بهينه R2 تعديل شده 0/8405 است که توسط مدلي با 6 
متغير توضيحي به دست آمده است و انتخاب مدل بر اساس AIC مدلي با 5 متغير را پيشنهاد مي کند.

خالصه�و�نتيجه�گيري
)BMA( و روش متوسط گيري  بيزيني  ميانگين گيري مدل  از روش  استفاده  با  اين پژوهش  در 
حداقل مربعات )WALS( اثر 10 متغير توضيحي بر تورم در اقتصاد ايران، براي داده هاي دوره زماني 
1393-1353 مورد مطالعه قرار گرفت. روش هاي ميانگين گيري بيان شده در مقاله در الگوهاي بزرگ 
برآورد مي شود.  الگو(  اينجا 210  )در  زيرالگوهاي ممکن  تمامي  آن  در  و  قرار گرفته  استفاده  مورد 
بر  متوسط گيري  اين  در  وزن ها  مي گردند.  متوسط گيري  الگوها  تمامي  در  متغير  هر  سپس ضريب 
اساس قاعده بيز يا احتمال پسين هر الگو تعيين مي گردد. از متغير رشد شاخص قيمت مصرف کننده 
)CPI( به عنوان متغير وابسته در اين پژوهش استفاده مي گردد. در مجموع نتايج حاصل را مي توان به 

صورت زير خالصه کرد:
قيمت  شاخص  رشد  ايران،  اقتصاد  در  تورم  بر  موثر  متغير  مهمترين   )BMA( روش  اساس  بر 
کاالهاي وارداتي است. ضريب اين متغير به طور تقريبي 0/33 به دست آمده که بيانگر آن است که 
به ازاء هر يک درصد رشد در شاخص قيمت کاالهاي وارداتي، 0/33 درصد به تورم در جامعه افزوده 
خواهد شد. اين امر به علت وابستگي شديد صنايع داخلي کشور به مواد اوليه و واسطه اي وارداتي است.

آثار افزايش نقدينگي بر تورم در اقتصاد ايران به سرعت ظاهر نمي گردد، بلکه نوسانات پولي، به 
تدريج و بعد از يک دوره ظاهر مي گردد. نقدينگي دوره قبل دومين متغير مهم مؤثر بر تورم در اقتصاد 
ايران است. سومين عاملي که با تورم ارتباط قوي دارد، رشد توليد ناخالص داخلي بدون احتساب گروه 
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نفت است. افزايش توليد بخشي از آثار تورمي را خنثي مي کند. به طور ميانگين هر يک درصد رشد 
در توليد، 0/36درصد از تورم در جامعه مي کاهد. ساير متغيرهاي در نظر گرفته شده داراي ارتباط 

قوي با تورم ندارند.
با مقدار t=40/8 به عنوان مهمترين  در روش WALS نيز رشد شاخص قيمت کاالهاي وارداتي 
متغير تأثيرگذار بر تورم شناخته مي گردد. متغير رشد نقدينگي دوره قبل با مقدار t=2/33 دومين 
علي الحساب  سود  نرخ هاي  متغيرهاي  متوسط  است.  ايران  اقتصاد  در  تورم  بر  اثرگذار  مهم  متغير 
سپرده هاي بانک هاي دولتي، رشد درآمدهاي نفت و رشد توليد ناخالص داخلي بدون احتساب گروه 
نفت به ترتيب با مقدار t=1/09 ،t=1/25 ،t =1/30 هم از عوامل مهم اثرگذار بر تورم در اقتصاد ايران 
است. ساير متغيرها داراي ارتباط قوي با تورم نيستند. همان طور که مالحظه مي گردد نتايج حاصل از 

تخمين الگو به روش BMA و WALS به لحاظ کيفي تفاوت زيادي با يکديگر ندارند.

پيشنهادها
در پايان با توجه به نتايج بدست آمده در اين پژوهش، مجموعه پيشنهادهايي به منظور دستيابي 
به نرخ تورم پايين تر به صورت زير ارايه مي گردد: با توجه به اثر توضيحي و نقش مهم شاخص قيمت 
کاالهاي وارداتي بر سطح عمومي قيمت ها و از آنجايي که تورم حاصل از کاالهاي وارداتي، اثر مستقيم 
بر افزايش تورم داخلي کشور دارد، بنابراين کاهش هر چه بيشتر وابستگي به خارج و تاکيد بر افزايش 
توليدات داخلي و افزايش عرضه کل و ارتقاي کيفيت توليدات داخلي به طوري که قابليت رقابت با 

کاالي مشابه خارجي باشد، مي تواند از تأثيرپذيري اقتصاد داخلي از تورم وارداتي بکاهد.
گسترش سطح روابط ديپلماتيک با ساير کشورها به خصوص کشورهايي که در تجارت جهاني 
مطرح هستند و برقراري روابط مستقيم اقتصادي با آنها مي تواند از طريق بهره مندي از قيمت هاي 
پايين تر کاالهاي خارجي، حذف هزينه هاي واسطه گري و کاهش هزينه هاي مربوط به حمل و نقل در 

پايين آوردن تورم مؤثر باشد.
تورم  بر  اثر گذار  از مهمترين متغيرهاي  ناخالص داخلي، يکي  توليد  اينکه  به  توجه  با  همچنين 
است، مي توان نتيجه گرفت که در بلندمدت بايد به سياست هاي طرف عرضه توجه نمود. البته رشد 
اقتصادي مقوله اي يک شبه نيست و اساسًا پديده اي بلندمدت بوده و ناظر بر رشد ظرفيت هاي توليدي 

در جامعه است. 
براي کاهش تورم مي توان از سياست پولي انقباضي استفاده نمود. لکن از سويي بايد توجه داشت 
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که اثرات ضدتورمي ناشي از کاهش حجم پول در اقتصاد ايران در طي دوره جاري تخليه نمي گردد، 
بلکه اثر آن با يک دوره وقفه ظاهر مي گردد. بنابراين، اين امر ممکن است موجب بي ثباتي در اثرات 
استفاده از سياست هاي پولي شود. با توجه به اين امر در استفاده از سياست هاي پولي بايد حداکثر 
دقت و احتياط صورت گيرد؛ همچنين رونق بازار دارايي ها مي تواند با جذب بخش عمده اي از نقدينگي 

در جامعه، موجب کاهش فشار تورمي شود.
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پيوست:
نتايج حاصل از تخمين vselect به صورت زير است: 
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