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 چکیده

 هاي مختلف اقتصاد، آگاهی از احتمال وقوع تـورم شـدید در آینـده نزدیـک،     با توجه به پیامدهاي ناگوار تورم در بخش
آینـده   بـراي آگـاهی از وقـوع تـورم شـدید در      .نـد ک فرصتی بسیار مناسب جهت اجتناب از تبعات منفی تورم ایجـاد مـی  

متغیـر   21هـاي ماهانـه    د. در این مقالـه از میـان داده  کردرستی شناسایی  عوامل مؤثر بر تورم را به داول باینزدیک، در قدم 
هـاي   بـا ترکیـب الگـوریتم ژنتیـک و شـبکه      ش،1390مـاه  تا دي 1375تورم، در بازه زمانی فروردین  احتمالی اثرگذار بر

حجـم نقـدینگی، مخـارج دولـت،      :انـد از  ایـن متغیرهـا عبـارت    .اند شده عصبی، متغیرهاي اساسی مؤثر بر تورم ایران تعیین
شاخص دستمزد نیروي کار، نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی، تورم با وقفه زمانی و شـاخص قیمـت جهـانی نفـت     

شـده اسـت. ایـن سیسـتم بـا      طراحـی  پس از شناسایی متغیرهـاي اساسـی، یـک سیسـتم هشـداردهنده تـورم شـدید         .خام
کنـد. بـراي طراحـی    بینی میهاي عصبی، احتمال وقوع تورم شدید در بازه شش ماه آتی را پیش ز مبانی شبکهگیري ا بهره

دهنـده عملکـرد    مـدل، نشـان   نتـایج  .شـده اسـت   خـور بـا دوالیـه پنهـان اسـتفاده     این سیستم از یـک شـبکه عصـبی پـیش    
زودهنگـام وقـوع تـورم شـدید      هشداردهنده هايسیگنال صدور به قادر و سیستم هشداردهنده است سیستم امیدوارکننده

   .در آینده نزدیک است
 

 .JEL: ,C53,C45 E37,E31بندي  طبقه
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 مقدمه. 1

  از یکی رو، ازاین است. اقتصاد کل وسعت به آن کالن بعد تورم یکی از متغیرهاي اقتصادي است که
است.  تورم مسئله سیاستی و تجربی بعد از چه و نظري بعد از چه اقتصاددانان هايدغدغه تریناساسی

 فقر، همچون تورم مورددر  اطمینانینا متعدد فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، به پیامدهاي توجه با درواقع،
 وظیفه یک تورماثرگذار  انحرافات بر غلبهجز اینها،  مالی و مفاسد گسترش و درآمد نامتناسب توزیع

 .اقتصادي است گذاران سیاست براي برانگیز چالش و مهم
 تورم پدیده ،اخیر دهه چند طی .اقتصادي مشکالت ترین مهم از یکی نیز ما کشور در متأسفانه    

 کشور توسعه هايبرنامه مهم اهداف از یکی همواره تورم از ناشی حل مشکالت که طوري به است، بوده
 امر در کارا و مؤثر ابزارهاي از استفاده توانایی مستلزم باثبات و پایین تورم نرخ به دستیابی .است بوده

 وضعیت از صحیحی درك باید اقتصادي گذارسیاست رو، این از  .است گذاري اقتصادياستیس
 .بپردازد خود اقتصادي ابزارهاي تعدیل به دقیق، بینی با پیش بتواند تا باشد داشته اقتصادي

 هاي بخش براي تواندتورم، می نامناسب انحرافات هشداردهنده مدل یک در این راستا، طراحی    
 بسیار ، به طور خاص،اقتصادي گذاران سیاست و مرکزي بانک براي ،و ،عام طور به ،جامعه مختلف
  2012) . ،1میترا(باشد  سودمند
 از هدف .شود پرداخته شدید تورم هشدار جهت سیستمی طراحی به است سعی شده مقاله این در    

 و از مفاهیم گیري بهره با درنتیجه که نیست معین بازه یک در تورم آتی جریان روند بینی پیش مقاله این
فیلیپس،  هاي منحنی مبناي بر کالن متغیرهاي ازجمله ،اقتصادسنجی و اقتصادي مرسوم هاي تکنیک

 به غیره و (ARDL)  گسترده هاي وقفه با توزیع خود هايمدل ،)var( برداري خودرگرسیون هاي مدل
 را نزدیک آینده در شدید تورم وقوع که است مدلی طراحی هدف بلکه، گردد اقدام تورم بینی پیش

 بسیار مناسب هاي سیاست اعمال راستاي در پولی مقامات براي تواند می مدلی چنین این دهد. هشدار
 درستی به تورم بر تأثیرگذار اساسی عوامل باید ،نخست گام در ،مدلی چنین طراحی براي. باشد مفید

 .شود شناسایی
هاي مختلفی وجود دارد. اکثر مطالعات تجربی با مبنا مؤثر بر تورم نظریه اساسی عوامل براي تعیین 

اند. این امر باعث تمرکز این کننده تورم پرداخته ها به بررسی عوامل تعیینقرار دادن یکی از این نظریه
 ،محقق حالت این در مطالعات بر تعداد محدودي از متغیرهاي تأثیرگذار بر تورم شده است.

1. Sharmishtha  Mitra 
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 ،همزمان طور به ،متغیرها همه اگر آنکه حال است، نگریسته تورم پدیده به داوري پیش با ،خواهنا خواه
 ).1388 قاسمی،( شود حاصل متفاوتی نتایجی گیرد، قرار موردبررسی

 هاينظریه که را متغیرهایی خاص، داوريپیش نوع هیچ یب ،تالش دارد این تحقیق اساس این بر   
 اثرگذار بر احتمالی متغیرهاي عنوان به اند، هکرد مطرح تورم بر مؤثر عوامل عنوان به مختلف اقتصادي

 سیستم عوامل این از استفاده با آن از  پس را شناسایی کند.متغیرها  ترین مهم درنظرگرفته و ،تورم
 .را طراحی کند تورم هشداردهنده

هاي مختلف درباره تورم بیان نظریه ،اختصار به ،دهی این مطالعه بدین شکل است که ابتدا سازمان 
 شود. بینی تورم پرداخته می پیش درخصوصهاي تجربی گذشته  شود. در ادامه به مطالعات و تالش می

ژنتیک  الگوریتم مبانی از استفاده با شود آن متغیرها مورداستفاده در این مطالعه بیان و تالش می از  پس
طراحی  به ،از این متغیرها استفاده با ،شوند. پس از شناسایی متغیرهاي اساسی شناسایی  متغیرها ترین مهم

شود. بخش پایانی پرداخته می عصبی هاي شبکه مبانی از گیري بهره با شدید تورم هشداردهنده سیستم
 گیري اختصاص دارد.بندي و نتیجه این مطالعه به جمع

 
 تورم يها هینظر بر اجمالی مروري. 2
 تورم پولی نظریه .2-1

 رشد عرضه از ناشی تورم که معنا بدین است پولی پدیده یک بلندمدت در تورم که معتقدند پولیون
خواهد بود  باالتر تورم نرخ باشد بیشتر پول اسمی عرضه رشد نرخ هرچقدر پول است. اسمی

 ).1390لطانی،س(
 .دارد وجود تورم و پول رشد بین متناسب و مستقیم ساده، بسیار رابطه یک پولی، مکتب براساس    

 ،پولیون .است پول اسمی ذخیره رشد نرخ معادلها قیمت رشد نرخ بلندمدت در ،دیگر  عبارت به
 فشار کامل، اشتغال شرایط در تقاضا فشار مانند پولی غیر عوامل ۀمجموع که معتقدند ،همچنین

 زمانی موانع ساختاري و اقتصادي گوناگون تنگناهاي بروز احتکارگران، فعالیت سودها، یا دستمزدها
 کار در تورمی، این صورت غیر در باشند، همراه پول حجم تغییرات با که شوند تورم می بروز موجب
 .)124:1379شاکري،( بود نخواهد
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 تقاضا فشار از ناشی تورم نظریه .2-2

 کل نسبت تقاضاي فزونی نتیجه تورم نظریه، این اساس بر .است کینز نظریات نظریه، این اصلی زیربناي
 امري ها قیمت عمومی سطح افزایش وضعیت این در است. کامل اشتغال شرایط در کل ۀبه عرض
 در د.کر وجو جست اقتصاد پولی و واقعی بخش دو در باید را افزایش این ناپذیر است. علت اجتناب

 افزایش گذاري، سرمایه مخارج افزایش کننده، مصرف مخارج چون افزایش عواملی واقعی، بخش
 تقاضاي منحنی ،دیگر عبارت به ،یا شده کل تقاضاي افزایش توانند باعث واردات می کاهش و صادرات

 عوامل نتیجه تواند می تقاضا افزایش دیگر، سوي از. )1376 تفضلی،( دهند انتقال باال سمت به را کل
 و شده کل تقاضاي افزایش باعث انبساطی، هاي پولیسیاست اثر در پول حجم باشد. افزایش پولی
  ). 12:1375 (گریگوري، دهد می افزایش را هاقیمت عمومی سطح

 افزایش به دارد، وجود بیکار تولید عوامل که زمانی تا مؤثر تقاضاي افزایش کینزي، اقتصاد در
 اشتغال در نسبی طور به اي سرمایه تجهیزات و کار نیروي که هنگامی اما شود، منجر می واقعی تولید
تورم «ها شود. این پدیده را کینز  تواند منجر به افزایش قیمت افزایش بیشتر تقاضا می گرفت، قرار کامل

 ).34:1368 (قبادي، نامیده است» 1خالص
 

 هزینه فشار از ناشی تورم نظریه. 2-3
 این نظریه کند. می جستجو تولید هاي نهاده قیمت و تولید هايهزینه افزایش در را تورم ریشه نظریه این

 هاي هزینه افزایش معلول را آن و است2 رکودي تورم ةپدید توضیح به قادر تقاضا، فشار نظریه خالفبر
هاي شوك بروز شود می فرض تحلیلی چارچوب این داند. درمی کل عرضه منحنی انتقال و تولید
با  دستمزد تغییر و تعیین در اجتماعی سیاسی، عوامل نقش و وري بهره و تکنولوژي در تغییرات و زا برون
 موجب و سازد می منتقل باال سمت به را کل عرضه منحنی ،بنابراین ،و داده افزایش را کاال تولید هزینه

 .)1379 (شاکري، شود می هاقیمت افزایش
 

  

1. Net Inflation 
2. Stagflation 
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 ساختاري تورم نظریه .2-4
و  زا و منفعل استپول غالباً درون ۀعرضکه شناسی خود معتقدند  ساختارگرایان در چارچوب روش

این نگرش معتقد است که نرخ  هرچند .شود هاي اقتصادي و نرخ تورم تعدیل می نسبت به سطح فعالیت
ي موارد و العمل به انقباض جدي پولی کاهش یابد، اما در بسیار هایی در عکس تواند در زمان تورم می

شود تا به کاهش  ها کاهش تقاضا و انقباض پولی بیشتر به کاهش تولید منجر می در بسیاري از بخش
 یک ناپذیري اجتناب طور به که است دوگانه فرآیند یک تورم معتقدند . ساختارگرایانها سطح قیمت

بی ها مانند نهاده هاي ارزشمربوط به  اجتماعی تضادهاي که استصورت  بدین دوم دارد، بعد پولی بعد
قابلیت رشد فراوان در  نبودتعادل بین عرضه و تقاضاي بخش و نبود منابع، تقسیم شدن بازار و  یتحرک

گیرند، زیرا اگر اقتصاد از رشد الزم برخوردار نباشد  عنوان عوامل ساختاري تورم در نظر می اقتصاد را به
ناپذیري مالیات و مخارج  محدودیت نرخ ارز، انعطاف هایی مثل مستعد گسترش تنگناها و محدودیت

ونقل،  اندازهاي داخلی، محدودیت عرضه انرژي و امکانات حملپس توانایی در افزایشنادولت، 
کنند که  ساختارگرایان اذعان می .شود اي می هاي واسطه نهاده ۀمحدود بودن اعتبارات و کمبود عرض

 درك براي آنکه حال اند، کرده توجه آن پولی جنبه یعنی ،متور ۀجنب یک به صرفاً اقتصادي مکاتب
 باید پولی بعد بر عالوه مهار تورم دربنابراین،  کرد. توجه بعد دو هر به باید اقتصادي هر در تورم کامل

 اگر حتی صرف پولی هاي حل راه اعمال دیدگاه ساختاريبرمبناي . کرد توجه موانع ساختاري نیز به
 بازگشت با شود توجهی بی فوق موارد از هرکدام به که دهد، درصورتی کاهش موقتاً را تورم بتواند

 .142:1379) شاکري،(شود تأثیر می بی تورم دوباره
 

 تحقیق پیشینه .3
 از بسیاري  .تورم و آثار ناگوارآن، از دیرباز ذهن بسیاري از محققان را به خود مشغول کرده است

 در که کنند پیدا ناخوشایند پدیده این از بروز اجتناب براي مختلفی هايروش اند نموده سعی محققان
 هاي تورم موقع به بینی پیش تورم، توانایی کنترل در موفقیت براي نیازهاپیش ترین مهم از یکی راه این

به  گرفته صورت هايتالش بخشی از به اختصار به است شده سعی قسمت این در .است آتی شدید
 . شود اشاره تورم بینی پیشمنظور 
در  ،هاي مختلف اقتصاديهاي شاخصدر یک مطالعه تجربی با استفاده از داده )1995( 1گارنر  

 طراحی در مناسب متغیرهاي انتخاب که دهدمتحده نشان می ایاالتدر  م،1995 – 1960بازه زمانی 

1. Garner, C. A. 
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 در خود مطالعات به توجه با باشد. وي مفید تواندمی آتی تورم عطف نقاط مورد در اتکا قابل سیگنالی

 احتمال به مرکب شاخص یک یابد که دست می نتیجه این به هاي اقتصادي، شاخص از ايمجموعه مورد
 . نماید صادر تواند می تورم عطف مورد نقاط در اطمینان قابل هايسیگنال فراوان
 بررسی تورم بینی پیش برايرا  مختلف روش دو ،در کشور هندوستان1(1999) چانگ و کالن  
 مدل هايتکنیک از ها،قیمت سطوح براي پولی ساده معادله از یک استفاده با اول روش دراند. کرده

 معادله یک ،آمده دست به نتایج مبناي بر سپس اند،بررسی کرده را ها قیمت بلندمدت رفتار همجمعی
وارداتی و  کاالهاي قیمت پول، حجم بر تأکید آنها با دوم روش در اند.کرده ارائه تورم براي دینامیک

 .انددهبینی کررا پیش آتی تورم ،ارز نرخ
 بررسی فیلیپس منحنی مختلف اشکال با را تورم بینی پیش مسئله) 1999(2واتسون و استوك    

 این آنها اساسی فرضیه .اند پرداخته تورم بینی به پیش  کالن متغیرهاي گرفتن در نظر با آنها .اند کرده
 روش که دادند نشان آنها. دارد وجود تورم نرخ و اقتصادي متغیرهاي میان ثابت ارتباطی که است بوده

 ند.ک بینی پیش را آمریکا تورم تواند می مدت کوتاه در فیلیپس منحنی
 مختلف هاي دوره در تورم بینیپیش به ،فیلیپس منحنی از استفاده با (2002) 3همکاران و فیشر    

 است و متفاوت دیگر دوره به اي دوره از فیلیپس منحنی عملکرد که اندداده نشان آنها اند. پرداخته
 . است اقتصادي هاي پدیده دیگر و پولی هاي نوسانات تورم، سیاست به وابسته

با  ،شاخص فصلی ترکیه 42شاخص ماهانه و  41هاي با استفاده از داده )2002( 4روسی و لی    
 در شاخص یک تنها از استفاده هرچند که دهند می برداري نشانرگرسیون اتو يهااستفاده از روش

 از ترکیبی از استفاده اما داشت، نخواهد دنبال به بخشی رضایت نتایج تورم، و اقتصادي رشد بینی پیش
  باشد. داشته بیشتري همخوانی واقعیت با و بوده تر بخش رضایت تواند بسیار می متفاوت هاي شاخص

 باهدف قرار اقتصادي هاي سیاست اجراي اثرات درباره یمفصل بحث (2005) 5وودفورد و سونسون 
 در تورم بینی پیش جايه ب که اند رسیده نتیجه این به ،و اند کرده مطرح شده بینی پیش دادن تورم

 ،آنها است. تورم سودمندتر بزرگ انحرافات هشداردهنده سیستم یک ایجاد بلندمدت، و مدت کوتاه
 . است مهم بسیار بزرگ، انحرافات این ایجاد علل شناسایی اند کهداشته اذعان ،همچنین

1. Callen T., Chang D. 
2. Stock J. H., Watson, M. W. 
3. Fisher J. D. M., Liu, C. T., Zhou, R.  
4. Leigh D., Rossi, M.  
5. Svensson L. E. O., Woodford, M. 

                                                           



شداردهنده  ستم ه ر تورم و طراحی سی عوامل تأثیرگذار ب  151    تورم شدید براي اقتصاد ایرانتعیین 

در بازه  ،هاي مختلف اقتصادي هندوستان هاي آماري شاخص گیري از دادهبهرهبا  1(2012) میترا    
به روش تلفیقی الگوریتم ژنتیک و  ،تورم بر اثرگذار مختلف میان متغیرهاي ازم، 1994-2009زمانی 
 ترین متغیرها همراه وقفه زمانی مناسب، سیستم مهمکردن هاي عصبی، پس از مشخص  شبکه

دهنده عملکرد  آمده نشان دست است. نتایج به طراحی کرده هندوستان اقتصاد برايرا  تورم هشداردهنده
 است. کردهصحیح صادر  که در تمام موارد سیستم سیگنال طوري مناسب سیستم بوده، به

 
 بررسی روند تورم ایران .4

اجراي پس از بوده است. شمسی  1340دهنده ثبات نسبی تورم تا دهه  بررسی وضعیت تورم ایران نشان
و اتخاذ سیاست جایگزینی واردات، تغییرات نوینی در اقتصاد آغاز مذکور برنامه سوم عمرانی در دهه 

هاي درست سیاستنکردن و اتخاذ  ،سواز یک ،حاصل از صادرات نفتشد. در اثر افزایش درآمدهاي 
اقتصاد از تعادل نسبی خارج شد و ضمن دستیابی  ،از سوي دیگر ،کارگیري بهینه درآمدهاي نفتی در به

 شدت افزایش یافت. هاي رشد باالتر، تورم نیز بهبه نرخ
 ،نتیجه افزایش درآمدهاي نفتی در ،تا قبل از انقالب شکوهمند اسالمی ش1350از اوایل دهه 

عنوان بیماري هلندي یاد  اي مواجه گردید که در ادبیات اقتصادي از آن به براي اولین بار کشور با پدیده
براي کشور افزایش مخارج دولت و تقاضاي کل بود که منجر به تورمی ة این بیماري ثمر .شود می

 شدید گردید.
آثار تورمی ناشی از کسري بودجه دولت ش، 1360و  1359هاي پس از انقالب اسالمی، در سال

هاي اقتصادي به سبب تحریم ،هاي مواد اولیه وارداتیو فشارهاي ناشی از کاهش تولید و افزایش قیمت
افزایش درآمدهاي دولت از محل افزایش صادرات ش،  1361و جنگ تحمیلی نمایان شد. در سال 

هاي کنترلی اي و اعمال سیاستت کاالهاي مصرفی، واسطههاي ارزي، واردانفتی و کاهش محدودیت
درآمدهاي ارزي دولت را به  ،ش1365باعث کاهش تورم گردید. کاهش شدید قیمت نفت در سال 

اي کاهش داد.کاهش شدید درآمدهاي ارزي، نخست از حجم واردات کاسته و سپس  کننده طرز نگران
افزایش شدید نقدینگی براي تأمین کسري بودجه که  ،در کاهش شدید تولید متجلی شد. از سوي دیگر

 7/23تا  ،درصد بود 7حدود  ش1364درصد کل بودجه بود، نرخ تورم را که در سال  46در این سال 
نسبت  ش1367اي در  گونه شدت افزایش یافت به ها بهکسري بودجه دولت در این سال درصد باال برد.

، اقتصاد ایران دوران باثباتی را ش1368-1370هاي طی سالدرصد رسید. در  50کسري بودجه به رقم 

1. Mitra, S.  
                                                           



 76هاي اقتصادي  شماره   ها و سیاست فصلنامه پژوهش    152

 
ها و سیاست هاي تعدیل اقتصادي، بحران سررسید بدهیمتأسفانه اجراي سیاست پشت سرگذاشت.

رد. اگر در کرو هروب 1374و1373هاي  نرخی کردن نرخ ارز کشور را با تورم شدید در سال تک
و کاهش شدید درآمد نفت، کاهش وصول مالیات از  هاي جنگهاي جنگ تحمیلی تأثیر هزینه سال

تورم باال موجب گیري دولت از بانک مرکزي طبقات پردرآمد، کسري شدید بودجه و توسل به وام
اعتنا  هاي تعدیلی بید، در این دوره افزایش درآمدهاي نفتی، دریافت وام از خارج و اجراي سیاستش

 ).  351-352: 1392 آورد (رازقی،پدید رگسیخته تورمی افسا 1352-1357هاي به تجربه سال
نرخ تورم هم  ش1380تا سال آن  به دنبالیافت و رشد نقدینگی کاهش روند ، 7613پس از سال   

در  یجادشده، جهش ا1384درصد رسید. تا پایان سال  11، نرخ تورم به 1380و در سال  کاهش یافت
هاي پولی  ها روند کاهشی به خود گرفتند. در پی سیاست و این شاخص کنترل شدنقدینگی و نرخ تورم 

 ش،1384نرخ ارز، در پایان سال  سازي یکسانشده و با کنترل تبعات ناشی از سیاست  به اجرا گذاشته
 ).1:2772، شماره دنیاي اقتصاددرصد رسید ( 10نرخ تورم به 

همراه بوده است  که این نوسانات تا حدود  نوسانات شدید و نامنظمنرخ ارز با  ش1386از سال    
 نشأتي مختلف اقتصادي کشور ها بخشبر  شده اعمالهاي  یمتحرفضاي سیاسی کشور و  از زیادي

  است. گرفته 
روند  ش1389تا سال  1386پس از سال  .دش ش3861 این تنگناها سبب افزایش نرخ تورم در 

 .بوده است برخوردارتورمی کشور از ثبات نسبی 
 

 ها و متغیرهاي تحقیقداده .5
 هاي سريهاي قبل به اختصار بیان شد در این تحقیق از دادههاي اقتصادي که در بخشتئوريبر مبناي 

مورد  دوره. است شده  استفاده تورم مؤثر بر احتمالی متغیرهاي عنوان به اقتصادي متغیر 21 زمانی ماهانه
 بهاي کل شاخص ماهانه رشد نرخ و شده نظر گرفته در ش1390 ماه دي تا 1375 فروردین از مطالعه
. این است شده گرفته نظر در تورم دهنده نشان متغیر عنوان به شهري، مناطق در مصرفی خدمات و کاالها

 ) آورده شده است:1متغیرها در جدول (
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 . متغیرهاي احتمالی مؤثر بر تورم1جدول 
 منبع آماري مبناي نظري متغیر

 پایگاه اینترنتی بانک مرکزي هزینه فشار از ناشی تورم نظریه ناخالص داخلی تولید
تقاضا  فشار از ناشی تورم نظریه مرکزي بانک به دولت بدهی

 و نظریه پولی تورم
 نماگرهاي بانک مرکزي

 نماگرهاي بانک مرکزي تقاضا فشار از ناشی تورم نظریه دولت مخارج
تقاضا  فشار از ناشی تورم نظریه نقدینگی حجم

 و نظریه پولی تورم
 نماگرهاي بانک مرکزي

 دست در مسکوك اسکناس و حجم
 مردم

تقاضا  فشار از ناشی تورم نظریه
 و نظریه پولی تورم

 نماگرهاي بانک مرکزي

 ماهانه هايشاخص گزارشنشریه  هزینه فشار از ناشی تورم نظریه کار نیروي دستمزد شاخص
 بانک مرکزي

تقاضا  فشار از ناشی تورم نظریه پولی پایه
 و نظریه پولی تورم

 نماگرهاي بانک مرکزي

 بانک مرکزي  نظریه تورم انتظاري غیررسمی ارز نرخ 
 المللی پول پایگاه اینترنتی صندوق بین نظریه تورم ناشی از فشار هزینه  جهانی تورم

 بانک مرکزيپایگاه اینترنتی  نظریه تورم انتظاري زمانی وقفه با تورم 
 المللی پول پایگاه اینترنتی صندوق بین تقاضا فشار از ناشی تورم نظریه خام نفت جهانی قیمت شاخص

هزینه و  فشار از ناشی تورم نظریه بانکی سود نرخ
 نظریه پولی تورم

 نماگرهاي بانک مرکزي

تقاضا  فشار از ناشی تورم نظریه آزادي بهار سکه قیمت 
 انتظاريو نظریه تورم 

 بانک مرکزي

 نماگرهاي بانک مرکزي تقاضا فشار از ناشی تورم نظریه خصوصی بخش مصرف
 نماگرهاي بانک مرکزي تقاضا فشار از ناشی تورم نظریه دولتی بخش مصرف 

 نماگرهاي بانک مرکزي تقاضا فشار از ناشی تورم نظریه گذاري سرمایه
 و خوراکی مواد قیمت شاخص تفاضل

 مصرفی مواد قیمت شاخص
 ساختاري تورم نظریه

 
 محاسبات محقق

 شاخص تلفیقی ترازنامه انرژي هزینه فشار از ناشی تورم نظریه نفتی هاي فرآورده شاخص قیمت
 نماگرهاي اقتصادي تقاضا فشار از ناشی تورم نظریه بورس شاخص

 نماگرهاي اقتصادي تقاضا فشار از ناشی تورم نظریه خدمات و کاال صادرات 
 نماگرهاي اقتصادي تقاضا فشار از ناشی تورم نظریه خدمات و کاال واردات 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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 يوگرفتار اشباع از جلوگیري براي متفاوت آنها، ۀها، با توجه به دامنآوري داده پس از جمع 
 این در شوند. می سازي نرمال ]-1,1[یا ] 1,0[ هاي بازه ها درداده معموالً محلی، حداقل نقطه در شبکه

 اند.  نرمالیزه شده ] 1,0[) در بازه 1ها با استفاده از رابطه (داده تحقیق

)1   (                                

  مینیمم هر متغیر و  شده متغیرها، مقادیر  مشاهده   )1در رابطه ( 
 .ماکزیمم  هر متغیر است

 
 بر تورم با استفاده از الگوریتم ژنتیک  مؤثرانتخاب متغیرهاي اساسی  .6

هاي عصبی استفاده  مبانی شبکه جهت طراحی سیستم هشداردهنده تورم شدید، سعی بر آن است که از
برازش نسبتاً یابی غیرخطی مناسبی هستند و توانایی  هاي درونهاي عصبی، مدلشبکه هرچندشود، 

هاي ورودي براي شبکه عصبی استفاده شود، که از انبوه داده بینی دارند، لیکن هنگامی مناسبی براي پیش
 چند اشکال عمده ایجاد خواهد شد، ازجمله:

 یابد. شدت  افزایش می به 1زمان موردنیاز براي آموزش شبکه عصبی. 1

طور نسبی  عنوان متغیر ورودي، خطاي آموزش به تأثیر به بیدلیل استفاده از برخی متغیرهاي نسبتاً  به. 2
 افزایش خواهد یافت.

تأثیر هستند، تنها  جاي ورود متغیرهایی که احتماالً برخی نیز بی بهکه بهتر آن است  ،نتیجه در    
 ).1387 ،(مکوندي متغیرهاي اساسی در مدل وارد شود

بایستی متغیرهاي اساسی تأثیرگذار بر تورم از  براي طراحی سیستم هشداردهنده تورم ،رو این از
میان متغیرهاي مؤثر احتمالی انتخاب شوند. براي انتخاب این متغیرها باید مکانیسمی در نظرگرفته شود 

ند. را حذف کصورت غیرخطی  و متغیرهاي غیرموثر بهط موجود بین متغیرها را شناسایی که بتواند رواب
صورت مستقیم و خطی بر متغیر وابسته مؤثر  غیر ورودي، هرچند بهچراکه ممکن است یک یا چند مت

حذف خطی این متغیرها عمالً  ،صورت غیرخطی بر متغیر وابسته مؤثر باشند، بدین ترتیب نباشند، اما به
هاي عصبی که توانایی کشف  این اساس از مبانی شبکه شود. بر باعث نادیده گرفتن روابط غیرخطی می

 شود. یرخطی مدل را دارند، براي ارزیابی متغیرها استفاده میو تشخیص روابط غ
  

1. Neural Network Training 

min

max min

 actual
n

x xx
x x

−
=

−

actualxminx
maxx
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کیفیت انتخاب متغیرها  از نظر را نتیجه بهترین همواره هاي ممکنارزیابی کامل تمام حالتراتژي است     
 براي زیرا نیست، سازي پیاده قابل فراوان محاسباتی هاي پیچیدگی دلیل به عمل در ولی نماید. حاصل می

2𝑁)تعداد متغیر مستقل  Nمتغیر وابسته با  یک − لیکن ناگزیر به استفاده از حالت ممکن وجود دارد.  (1
روشی هستیم که بتواند با جستجوي فضاي ممکن، ما را به سمت بهترین جواب راهنمایی کند. یکی از 

 عنوان یک روش فرا بههاي ممکن الگوریتم ژنتیک است. این تحقیق سعی دارد از الگوریتم ژنتیک روش
 کیا،(عباسی ندکبراي انتخاب ترکیب مناسب متغیرهایی که بیشترین اثر را بر تورم دارند استفاده  1ابتکاري

1388. ( 
 ژنتیک الگوریتم.است محلی هايمینیمم در دنشگیردر اجتناب از ژنتیک الگوریتم مزیت یک   

 مطلوبی بسیار کارایی باینري مخصوصاً و مسائل گسسته براي که است، سراسري جستجوي روش یک

 نتایج ولی است، شده انجام مختلفی تکاملی هايالگوریتمبا  تاکنون متغیرهاي مؤثر انتخاب مسئله دارد.

 گسسته فضاي در جستجو براي نسبی بهتري کارایی ژنتیک الگوریتم حقیقت است که این دهنده نشان

  دارد. 
 شود. پارامترهاي مختلف الگوریتم ژنتیک پرداخته میدر این قسمت به معرفی 

 
  کروموزوم.6-1

عنوان شکل کد شده یک جواب ممکن (مناسب یا نامناسب ) از  ه بهرا کها اي از بیت رشته یا دنباله
را در  هاهاي یک کروموزوم، نقش ژنبیت ،گویند. در حقیقت کروموزوم می ،مسئله موردنظر است

 ).176:1998 (هاپ، کنندطبیعت بازي می
 

 کدگذاري. 6-2
) 1( شکل .است شده استفاده باینري کدگذاري از تورم بر مؤثر متغیرهاي انتخاب براي تحقیق این در

 .  باینري است کدگذاري دهنده نشان
 
 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
 

 باینري کدینگ. 1 شکل
 

1. metaheuristic 
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 جمعیت . 6-3

 تمرکز جاي به که است این ژنتیک هايویژگی از یکی . گویند جمعیت را ها کروموزوم از اي مجموعه
 بدین کند. می کار ها کروموزوم از جمعیتی روي کروموزوم، یک یا جستجو فضاي از نقطه یک روي

 از بیشتر را موردنظر خواص که بوده ها کروموزوم از جمعیتی داراي الگوریتم مرحله، هر در ،ترتیب
 ).12:1383 زاده بهابادي،غنی (باشند می  قبل دارا مرحله جمعیت
شده، اندازه جمعیت که معرف تعداد  صورت تصادفی انتخاب در این تحقیق جمعیت اولیه به    

 شده است. در نظر گرفته 25باشد، برابر با  هاي موجود در هر نسل می کروموزوم
 

 تابع هدف.6-4
ها در این تحقیق بر مبناي  کروموزومبرازندگی هاست.  تابع هدف، مبناي ارزیابی برازندگی کروموزوم

وسیله یک شبکه عصبی  شده به سازي مقادیر واقعی تورم و مقادیر شبیه، (MSE) متوسط مربع خطا
MLP شود . تابع هدف  در این تحقیق عبارت است از : گیري می اندازه 

)2                               (      

  kه متغیرهاي مربوط به کروموزومـرمجموعـحاصل از زی MSEان ـهم ن رابطه ـدر ای
  kکروموزومتوسط  شده انتخابمتغیرهاي  رمجموعهیزتعداد متغیرهاي موجود در   است. 

-کاهش دهد، بهرا متغیرها در تابع هدف تعداد است تا اثر  MSEیک ضریب توانی براي  ∅است.

یکسان داشته باشند  MSEکه دو زیرمجموعه با تعداد متغیرهاي متفاوت،  هنگامیکه تنها در طوري

 .شده است در نظر گرفته ∅ =10با تعداد متغیر کمتر انتخاب شود. در این تحقیق کروموزوم
 

 1MLPپرسپترون هیچندال عصبی شبکه. 6-5
انتقال تانژانت  ها از یک شبکه عصبی پرسپترون با دوالیه مخفی با تابع براي برازندگی کروموزوم

 شده است. ) بهره گرفته3مطابق با رابطه ( 2هیپربولیک

)3(                                                                                                    
  

1. Multilayer PercePtron   
2.Tanh Transfer Functionn 

Cost Function .k k kError Numφ=
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است .  η  ،0,005 ، و نرخ یادگیري1الگوریتم آموزش در این شبکه، الگوریتم پس انتشار خطاست
 نورون دارند. 5و 10هاي مخفی به ترتیب همچنین الیه

 
 عملگر انتخاب. 6-6

 از عضو هر گرایی سهم شده است. در مدل  نخبه  استفاده 2گرایی نخبه انتخاب مدل از تحقیق این در
 آن شایستگی از توانی با باشد، مستقیم داشته نسبت کروموزوم آن شایستگی با آنکه جاي به جمعیت

 تري شایسته هاي تر باشد، کروموزوم بزرگ از یک توان این هرچه. متناسب است کروموزوم
 .گیرد می بیشتري صورت کشیضعیف و شده انتخاب

 
 . عملگر ترکیب6-7

شده است. در این شیوه، هر ژن  در این تحقیق عملگر ترکیب پراکنده مورداستفاده قرار گرفته
 شود. صورت جداگانه و کامالً تصادفی از یکی از دو والد انتخاب می بهکروموزوم فرزند 

درصد از  50درصد از والد اول و با احتمال  50هر ژن در کروموزوم فرزند با احتمال  ،دیگر عبارت به
 گردد. والد دوم حاصل می

 
 عملگر جهش. 6-8

 الگوریتم که دیده خواهد شد شود،برده  کاره ب جهش عملگر از استفاده بدون ژنتیک الگوریتم چنانچه

 وضعیت این باشد تابع سراسري مینیمم نقطه این چنانچه شود. می همگرا مینیمم نقطه در یک سرعت به

 محلی مینیمم نقطه زیاد تعداد مسئله یک کهوضعیتی  در مخصوصاً مواقع، اکثر لیکن در است خوب

 دبای مشکل این از اجتناب براي اد است.قرار گرفتن در یک مینیمم محلی زی احتمال باشد داشته

-یـام مـانج جهش عملگر کار را این شود، هدایت جستجو فضاي دیگر مناطق جستجوي به الگوریتم
 .) است2شکل( به ژنتیک الگوریتم کلی فلوچارت ،خالصه طور هـ). ب1388 کیا،(عباسی دهد

 
 
 
 
 

1. Back Propagation Algorithm 
  :نگاه کنید بهبراي مطالعه بیشتر  .2

Thierens, D. (1997), Selection schemes, elitist recombination, andselection intensity, In: 
Back, T. (ed) Proceedings of the seventhinternational conference on genetic algorithms, 
San Francisco, pp. 152–159.  

                                                           



 76هاي اقتصادي  شماره   ها و سیاست فصلنامه پژوهش    158

 

 
 

 فلوچارت کلی الگوریتم ژنتیک. 2 شکل
 

-احتمال مقادیر با  متغیرها ینمؤثرتر تعیین براي شده یطراح ژنتیک الگوریتم نتایج) 2( جدول در

 :است شده آورده) Pm( جهش و) Pc(ترکیب عملگر مختلف هاي
 

 جواب الگوریتم ژنتیک تعیین متغیرهاي اساسی تورم .2 جدول

 شروع

 مقداردهی تصادفی کرموزوم ها

 ارزیابی شایستگی هر کروموزوم   

 انتخاب تعدادي کروموزم به عنوان والد براساس میزان شایستگی

 انجام عملیات ترکیب بر روي والدها و ایجاد فرزندان

 انجام عملیات جهش بر روي فرزندان

 جایگزینی جمعیت جدید با جمعیت قبلی 

بررسی شرایط 
 توقف
 بله

 پایان

Pc 
 

Pm MSE تعداد متغیرها Cost Function 

5/0  1/0  0148/0  6 4.21E-09 
5/0 095/0  0190/0  5 3.10E-17 

5/0 09/0  0152/0  7 4.74E-18 
5/0 085/0  0145/0  8 3.30E-18 

5/0 08/0  0156/0  3 2.58E-18 
5/0 075/0  0141/0  8 2.48E-18 
5/0 07/0  0243/0  4 2.82E-16 
5/0 065/0  0248/0  10 8.65E-16 

5/0 06/0  0256/0  3 5.17E-16 
6/0  1/0  0180/0  6 2.09E-17 

6/0 095/0  0256/0  4 4.91E-16 
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 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
است. پارامترهاي مختلف =Pm 0,075و  =0,5Pc) بهترین نتیجه مربوط به 2جدول(با توجه 

 شده است: ) خالصه3الگوریتم براي تعیین متغیرهاي اساسی در جدول (
 

 پارامترهاي ژنتیکی براي تعیین متغیرهاي اساسی .3جدول 
 
 
 
 
 
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

 نقدینگی، حجم متغیر 7اثر شده طراحی ژنتیک الگوریتم )،3جدول( پارامترهاي به توجه با    

 نفت جهانی قیمت وقفه،شاخص با داخلی، تورم ناخالص دولتی،تولید مخارج دستمزد، شاخص نرخ

 است داده تشخیص ترین متغیرهاي مؤثر بر تورم ایراناساسی عنوان به را بانکی نرخ سود خام،

 صورت زیر است: هاي اقتصادي بهچگونگی اثرگذاري این متغیرها براساس تئوري.
افزایش روند رشد سطح عمومی  اب ،نتیجه در ،کل مؤثر است و يافزایش نقدینگی بر رشد تقاضا

 در ،یافته و شده تولید افزایش با افزایش شاخص دستمزد نیروي کار، هزینه تمام گردد. ها همراه می قیمت
 گردد.  ها بر مبناي نظریه فشار هزینه می باعث رشد سطح عمومی قیمت ،نتیجه

  

6/0 09/0  0180/0  6 2.09E-17 
6/0 085/0  0282/0  2 6.27E-16 
6/0 08/0  018/0  7 2.44E-17 
6/0 075/0  0179/0  8 2.67E-17 
6/0 07/0  0182/0  7 2.80E-17 
6/0 065/0  0224/0  9 7.04E-16 
6/0 06/0  0286/0  3 4.28E-16 

 پارامترهاي ژنتیکی ارزش
 جمعیت در هر نسل 25

 کدینگ باینري
 ترکیباحتمال  5/0

 روش ترکیب ترکیب پراکنده
 احتمال جهش 075/0

 حداکثر نسل 150
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رو باشیم ها مازاد تقاضا روبافزایش تولید ناخالص داخلی باعث افزایش عرضه کل گشته و چنانچه ب

 گردد. ها می کاهش سطح عمومی قیمت ،نتیجه در ،باعث کاهش مازاد تقاضا و
تواند باعث  هاي پولی انقباضی و انبساطی است که می سود بانکی یکی از ابزارهاي اعمال سیاست 

 به تورم گردد . منجر ،نتیجه در ،گذاري بر مبناي نظریه فشار هزینه باشد وافزایش هزینه سرمایه
تواند بر تورم اثرگذار باشد. بر مبناي نظریه فشار هزینه قیمت نفت  قیمت نفت از طرق مختلف می 

 گردد.شده کاالها می باعث افزایش بهاي تمام
ها  تواند بر مبناي نظریه تورم انتظاري باعث افزایش سطح عمومی قیمت هاي گذشته می تورم دوره 
 شود.
براي  شود. مشخص نیز متغیرها از یک هر مناسب هاي وقفه دبای متغیرها ترین ممه تعیین از پس  

وقفه  6 همراه متغیرها از هرکدام که طوري به شده، استفاده ژنتیک الگوریتم از مجدداً مهم این ياراج
 با متغیر ترین ) اساسی4( جدول در خالصه طور شده است.  به داده الگوریتم به عنوان ورودي به زمانی

 : است شده  ارائه آنها مناسب هايوقفه
 

 متغیرهاي مؤثر همراه وقفه مناسب .4جدول 
 
 
 
 
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

 تورم  هشداردهندهسیستم . 7
هاي مناسب، به طراحی سیستم هشداردهنده تورم  پس از تعیین متغیرهاي اساسی با وقفهدر این مرحله 

 شده است.  هاي عصبی استفادهمبانی شبکهاز  شود. براي انجام این مهم پرداخته می
عنوان ارزش ماهانه متغیرهاي مؤثر همراه با وقفه مناسب آنها، درون داد شبکه عصبی در  به Xبردار 
 :شود صورت زیر تعریف می عنوان متغیر هدف  به به Yشده، و متغیر باینري نظر گرفته

 
 

 هاوقفه متغیر هاوقفه متغیر

 4،2،0 شاخص قیمت  جهانی نفت خام 4،2،1،0 حجم نقدینگی

 0،2،4 تولید ناخالص داخلی 1،3،5 شاخص نرخ دستمزد

 3 نرخ سود بانکی 3،0 مخارج دولتی
   1،2 تورم با وقفه
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شده عبور کند.  اي تعریفماه آتی از حد آستانه 6چنانچه تورم ماهانه در حیطه بازه زمانی          1               

 
Y =  

     .شده عبور نکند اي تعریفماه آتی از حد آستانه 6چنانچه تورم ماهانه درحیطه بازه زمانی        0             

                 
 
مناسب  ۀآمده است، براي تعیین تورم شدید باید یک حد آستان Yطور که در تعریف متغیر همان 

داده و متغیر باینري  رخ عبور نماید، تورم شدید هشده از این حد آستان تعریف شود. چنانچه تورم مشاهده
Y  اي عبور نکند، متغیر شده از حد آستانه  که تورم مشاهده خواهد بود و درصورتی 1برابر باY برابر با

 خواهد بود.  صفر
بر  تواند بنا اي مید؛ این حد آستانهکرتوان به اشکال مختلف عمل  اي میبراي تعریف حد آستانه

هاي سري زمانی تورم تعیین گذاران اقتصادي یا با توجه به داده سیاستیک تصمیم سیاستی از جانب 
ه ب ،هاي گذشتهشده در دوره  هاي مشاهدهصورت میانگین تورم  اي بهگردد. در این تحقیق حد آستانه

شده است. با در نظر گرفتن سري زمانی تورم ماهانه ایران   در نظر گرفته ،عالوه یک انحراف معیار
درصد در 2/2اي تورم ماهیانه شدید ایران در سطح) آورده شده، حد آستانه1( که در نمودارطور  همان

 .است شده  نظر گرفته
     

 
 

     
  مأخذ: محاسبات تحقیق
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 حد آستانه ي تورم واقعی  

 . تورم ایران1نمودار 
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ها در هر الیه و الگوریتم آموزش مناسب از روش هاي مخفی، تعداد نورون براي تعیین تعداد الیه 

با دوالیه پنهان  1خور پس از  بررسی فراوان، یک شبکه عصبی پیش شده است. خطا استفاده آزمایش و
شده است. از میان  در نظر گرفته ،نورون است 3و  5هاي پنهان به ترتیب  ها در الیهکه تعداد نورون

شده است.  تخاباین الگوریتم ان ،LM سرعت و دقت الگوریتم هاي آموزش مختلف با توجه به الگوریتم
هاي پنهان و الیه خروجی این شبکه تابع سیگموئید است. با توجه به آنکه  شده در الیه تابع انتقال انتخاب

عنوان  شده شبکه را به توان خروجی ارائه می ،کند رائه میا ]0و1[هایی در بازه تابع سیگموئید جواب
 ی در نظر گرفت. احتمال رخداد تورم شدید در حیطه بازه زمانی شش ماه آت

شبکه  ءبراي تست و بررسی قابلیت اتکا ها % داده10ها براي آموزش شبکه و از % داده90از     
هاي درون  ) نتایج عملکرد سیستم هشداردهنده تورم در مورد داده4) و(3شود. در جداول ( استفاده می

 نمونه و برون نمونه آورده شده است:
 

هاي درون نمونه هشداردهنده تورم شدید در دادهعملکرد سیستم . 3 جدول  
 ماه آتی 6ازه یعدم رخداد تورم شدید در ماه آتی 6رخداد تورم  شدید دریازه  

 1 80 صدور سیگنال هشداردهنده

 76 4 عدم صدور سیگنال هشداردهنده

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 
 

 برون نمونههاي  عملکرد سیستم هشداردهنده تورم شدید در داده. 4جدول 
 ماه آتی 6عدم رخداد تورم شدید دریازه  ماه آتی 6رخداد تورم  شدید دریازه  

 1 8 صدور سیگنال هشداردهنده

 8 0 عدم صدور سیگنال هشداردهنده

  مأخذ: محاسبات تحقیق    

 
  

1. Feed-forward Neural Network 
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 5طور که  مشخص است سیستم تنها در  همان است.هاي درون نمونه ) مربوط به داده3جدول (
 استهاي بیرون نمونه ) نیز عملکرد سیستم در مورد داده4است. جدول ( نشان دادهمورد سیگنال خطا 

وضوح  )  به4( و )3است. جداول ( نشان دادهرخداد تورم شدید سیگنال خطا نبود  بار با که تنها یک
شدید قابلیت اتکاي باالیی دارد و در اغلب موارد  کنند که سیستم هشداردهنده تورممشخص می

هاي برون نمونه را  ) عملکرد سیستم در مورد داده2سیگنال صادرشده با واقعیت انطباق دارد. نمودار (
دهنده احتمال وقوع  دهنده وقوع تورم شدید و خطوط ممتد نشان چین نشان دهد. خطوط نقطه نشان می

 دهند.  شان میتورم شدید در شش ماه آتی را ن
 

 
 

 هاي برون نمونه عملکرد سیستم در مورد داده .2 نمودار
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

 
 

 و پیشنهادات يریگ جهینت . 8
 مهم این به دستیابی براي در اقتصاد ایران بود. شدید تورم هشداردهنده سیستم ارائه تحقیق این هدف

 استفاده با ،از آن  پس شد. آوري جمع مختلف متغیر 21 تورم درباره مختلف نظري به مبانی توجه با ابتدا
 متغیر حجم 7 درنتیجه که گردید تعیین تورم بر اثرگذار اساسی متغیرهاي ،الگوریتم ژنتیک مبانی از

 قیمت شاخص وقفه، با تورم داخلی، ناخالص تولید دولتی، شاخص نرخ دستمزد، مخارج  نقدینگی،
شدند. با  داده تشخیص تورم بر متغیرهاي اساسی تأثیرگذارعنوان  بانکی به خام و نرخ سود نفت جهانی

0

0.25

0.5

0.75

1

 وقوع تورم شدید ماه آتی 6احتمال رخداد تورم شدید در بازه 
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تورم ناشی از فشار تقاضا  ،نظریهمنظر این توان گفت از  ایران میدر متغیر در مورد علل تورم  7بررسی این 

ذکر  متغیرهاي حجم نقدینگی، مخارج دولت و شاخص قیمت جهانی نفت خام اثرگذار هستند؛ البته شایان
متغیرهاي نرخ  ،تواند نگریسته شود. همچنین حجم نقدینگی از جنبه نظریه پولی تورم نیز می است که متغیر

دستمزد، تولید ناخالص داخلی و سود بانکی متغیرهایی هستند که از نظریه تورم ناشی از فشار هزینه پیروي 
باید گفت که نقش  ،اساسی عنوان یکی از متغیرهاي به ،با توجه به شناسایی تورم با وقفهسرانجام، د. نکن می

هاي  انتظارت نیز در تورم ایران کامالً مشهود است.  با توجه به شناسایی متغیرهاي  اساسی که از  نظریه
طور قاطع یک  رسد براي ارزیابی تورم ایران نتوان به کنند،  به نظر می تورم پیروي می خصوصمختلف در

 براي دوم مرحله هاي مختلف را در نظر گرفت. در نظریهنظریه خاص را مورد تأکید قرارداد بلکه باید 

 از پس گرفت. قرار مورداستفاده ژنتیک الگوریتم مجدداً متغیر، 7 این از یک هر مناسب هاي وقفه تعیین

 براي  گردید. طراحی شدید تورم هشداردهنده سیستم سوم مرحله در مناسب، وقفه با همراه متغیر تعیین

 الگوریتم و پنهان دوالیه با خور پیش عصبی شبکه یک ،فراوان هاي بررسی از پس ،سیستم این طراحی

 بود، امیدوارکننده نمونه برون مشاهده 17 مورد در سیستم نتایج گرفت. مورداستفاده قرار LM یادگیري

 شدید تورم وقوع عدم یا وقوع بینی پیش در سیستم موارد در بقیه مورد یک غیر از به کهطوريبه

 از استفادهکه  داشت انتظار توان می مدل این بسیار امیدوارکننده نتایج به توجه با نمود. عمل درستی به

هاي مناسب  کارگیري سیاست گذاران اقتصادي در جهت اجرا و به به سیاست زیادي حدود سیستم تا این
 پولی یاري رساند.

کارگیري این سیستم  هاي پولی با بهسیاستعنوان متولی اجراي  شود که بانک مرکزي به پیشنهاد می
نظر به اینکه  ،موقع وقوع تورم در آینده نزدیک افزایش دهد، همچنین توانایی خود را در تشخیص به

اند، بانک  شده  ترین عوامل مؤثر بر تورم تشخیص داده حجم نقدینگی و نرخ سود بانکی بر تورم از مهم
بهنگام در کاهش حجم نقدینگی و تغییر مناسب سود بانکی از  هايسیاست تواند با اجرايمرکزي می

 ند. کوقوع این پدیده جلوگیري 
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