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سبت به اقتصاد ایران مانند اکثر کشور ستگی زیاد به این محصول ن صادرکننده نفت به دلیل واب وسانات قیمت نفت نهاي 
، رکننده نفتهاي صادهاي نفتی در تولید ناخالص داخلی کشورپذیر است. همچنین به دلیل اهمیت درآمدبشدت آسیب

ـــانات قیمت نفت و تغییر در میزان درآمد ـــده و اهاي کالن ثباتی در متغیرتواند موجب بیهاي نفتی مینوس قتصـــادي ش
اشی از قیمت نفت در هاي ساختاري  نها را دچار تغییر و تحول نماید. در این تحقیق، تکانهوضعیت تورمی در این کشور

ـــاد ایران، با در نظر گرفتن متغیر ودن تجاري به عنوان بمت نفت، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و درجه باز هاي قیاقتص
هاي مختلف بررســی با رگرســیون کوانتایل در دهک 1360-1393متغیر مســتقل و تورم به عنوان متغیر وابســته طی دوره 

صل از تخمین مدل در دهک شاندهنده وجود یک رابطه مثبت بین تورم و شدند. نتایج حا سهاي مختلف ن انات قیمت نو
ب منفی، منفی و مثبت باشد. همچنین اثر تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاري و نقدینگی بر تورم به ترتینفت می

ــت که این دو  ــت که منفی بودن تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاري حاکی از این اس تغیر به کاهش مبوده اس
 اند.کمک کرده تورم در کشور طی دوره مورد بررسی

 تورم، نوسانات قیمت نفت، رگرسیون کوانتایل  هاي کلیدي:واژه 
                                                           

  29/2/1397 تاریخ پذیرش:                                 16/5/1396 تاریخ دریافت: 
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 . مقدمه1
داشته باشد. این نوسانات عالوه بر  اقتصاد کشورها بر مهمی اثرات ندتوامی نفت قیمت نوسانات

ـــاد  ـــلی اختالالت در اقتص ـــورهاي واردکننده نفت، یکی از منابع اص ـــاد کش تاثیرگذاري بر اقتص
این ترتیب که افزایش قیمت نفت باعث  شـــوند، بهاي صـــادرکننده نفت نیز محســـوب میکشـــوره
صل درآمدهاي در افزایش شده و امکان فروش از ارزي حا شد نفت   هاي، نرخها قیمت سریع ر

شود. همچنین افزایش درآمدهاي نفتی ناشی از افزایش فراهم می کشورها این در واردات و دستمزد
شده و در نتیجهقیمت نفت عموما م باعث ایجاد  ،نجر به افزایش تقاضاي کل اقتصاد در این کشورها 

 در نفت قیمت شــود. از طرف دیگر، کاهشهاي غیرمولد میتورم و همچنین ســودآوري در بخش

 و اولیه مواد واردات و کاهش ارزي درآمدهاي کاهش ســـبب صـــادرکننده نفت کشـــورهاي
ـــطه کاالهاي ـــود که این اممی ايواس  در تورمی رکود تولید و ایجاد تواند باعث کاهشر میش

 )1363 شود. (سرکیس، کشورها این اقتصاد
رود. این کشور با دارا ایران از جمله تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت خام به شمار می 

تاثیر نده  یدکن یک تول به عنوان  فت و  خایر جهانی ن بازابودن بخش عظیمی از ذ ر گذار، هم روي 
). صـــدور 1391پذیرد (مهدوي عادلی و همکاران، جهانی این کاال موثر اســـت و هم از آن تاثیر می

سال صاد ایران به درآمد ياهنفت خام براي  ستگی اقت صل از فروش متمادي، باعث واب هاي ارزي حا
صـــولی و اتکاي بیش از حد به محاین ماده طبیعی شـــده اســـت. مشـــکالت ناشـــی از اقتصـــاد تک

هاي نفتی، اقتصــاد کشــور را بشــدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوســانات قیمت نفت درآمد
ـــت (نعمت ). با توجه به اینکه بازار قیمت نفت در چند 1388الهی و مجدزاده طباطبایی، قرار داده اس

ثبات بوده و همچنین به اقتصــادي و نظامی  بی -المللی ســیاســیدهه گذشــته تحت تاثیر تحوالت بین
هاي نفتی وابستگی بسیاري دارد، اقتصاد کشور به نوعی در معرض لیل اینکه اقتصاد ایران به درآمدد
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سترده سانات قیمت نفت قرار دارد. این امر آثار گ شی از نو شکلضربات نا هاي گیري فعالیتاي بر 
 )1391اقتصادي اقشار جامعه و رفاه آنان به دنبال دارد. ( مهدوي عادلی و همکاران، 

مداز طرف دیگر،  به درآ یل متکی بودن بودجه دولتی ایران  هاي نفتی، تغییرات در قیمت به دل
هاي کالن اقتصــادي دارد. با توجه به اهمیت این موضــوع، در این اي بر متغیرمالحظهنفت تاثیر قابل
 ته است. پذیري تورم از قیمت نفت با استفاده از رگرسیون چندك مورد بررسی قرار گرفپژوهش، اثر

سایر در مطالعات داخلی انجام  و VAR ،ARDL هايروشسنجی مانند اقتصاد هايروش شده از 
ست با گذشت  غیره ضروري ا شده و لذا  ستفاده  سانات قیمت نفت بر تورم ا سی اثرات نو براي برر

ــبهاي جدیدزمان از تکنیک ــیون چندکیتر و مناس ــتفاده کرد. رگرس  تري براي انجام تحقیقات اس
سایر روشمزیت سبت به  شتري ن صاد در زمینههاي بی شته و در اقت هاي مختلفی از قبیل مطالعات ها دا

سبد دارایی و توسعه اقتصادي کاربرد دارد. به همین ساختار دستمزد، ارزش ریسک، قیمت گذاري 
ن تورم و اســاس رابطه بی اولین کاربرد رگرســیون چندکی در اقتصــاد ایران بر ،دلیل، در این مطالعه

 شود. نوسانات قیمت نفت ارائه می
هاي نظري و پیشــینه پژوهش در داخل و بر این اســاس، پس از مقدمه، ادبیات تحقیق شــامل پایه

سوم، روش ؛شودارائه میدر بخش دوم خارج  ست و بخش در بخش  شده ا سی تحقیق معرفی  شنا
در بخش پنجم  ؛پردازدنموداري میتورم و نوســانات قیمت نفت به صــورت  چهارم به بررســی رابطه

شده و به تجزیه و تحلیل یافته شم به ها پرداخته مینیز مدل تحقیق برآورد  ش شود. در نهایت، بخش 
 گیري وارائه پیشنهادها اختصاص یافته است.نتیجه
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 . ادبیات موضوع2
 هاي نظريپایه 

نفت است. افزایش   اي تولیدکنندههترین منبع نوسانات اقتصادي کشورنوسانات قیمت نفت اصلی
 هاي صادرکننده نفت گذاشت بهاثرات مهمی بر اقتصاد کشور 1973ناگهانی قیمت نفت بعد از سال 

هاي ارزي حاصــل از فروش نفت بشــدت افزایش یافت و باعث رشــد که در این دوره درآمد طوري
دید. رشـــد بخش نفت به عنوان ها گرهاي دســـتمزد و واردات در این کشـــور، نرخها قیمتســـریع 

افزایش  ،ترین عامل موثر بر درآمد ملی عموما منجر به افزایش تقاضــاي کل اقتصــاد و در نتیجهمهم
ـــودآوري در بخش غیرقابل ها قیمت ـــبت به بخش قابلو س ـــود. این امر باعث مبادله میمبادله نس ش

سمت بخش غیرقابل سرمایه و نیروي کار به  شدن  شدن اینو قوي مبادلهسرازیر  بخش در مقابل  تر 
ـــاد مبادلهبخش قابل ـــادمحصـــولی میهاي تکاکثر اقتص ـــود. وقوع این پدیده که در اقتص هاي ش

هاي متنوع و نسـبتا بزرگ مانند ایران نیز محصـولی به بیماري هلندي معروف اسـت و در اقتصـادتک
شورقابل سیاري از ک ست، در ب شاهده ا صادرکننده نفت، ام سهم بخش نفت فزایش قابلهاي  توجه 

سبت به بخش سرانههاي غین شور رنفتی و افزایش در درآمد  شی ها را موجب میک شود. چنین افزای
ـــت و عدم تنها به دلیل افزایش درآمد ـــد بخش واقعی اقتصـــاد رخ داده اس هاي نفتی و نه در اثر رش

ـــادهایی در بخشتعادل  نفتی هاي). درآمد1394فر، (محنت ها را در پی داردهاي مختلف این اقتص

ــور اقتصــاد در بخصــوص ــا ها،درآمد نوع این به متکی هايکش  اســت. این اثرات مختلفی منش

 با و کنندمی را تامین دولت هايدرآمد از مهمی بخش و کشور ارزي منابع اعظم بخش هادرآمد

ــلط نقش به توجه ــاد در دولت مس ــورها، این اقتص ــ متغیرهاي بر کش ــد مانند اد کالناقتص  رش

 نوسانات گذارند.تاثیر می تورم نرخ و ارز نرخ گذاري،سرمایه ملی، اندازپس مصرف، اقتصادي،

سانات موجب نفتی درآمدهاي صادي نو شورها این در اجتماعی و اقت  عبارت گردد. بهنیز می ک
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صادي هايبحران دیگر، سی و اقت سانات طریق از جهانی بازار در سیا سرعتت نف قیمت نو  به ب

 )  1386میرزایی،  شود. (حاجیمی منتقل نفتی کشورهاي
شورها توان می نفت قیمت تغییرپذیري و نفتی هايشوك تاثیرپذیري چگونگی لحاظ از را ک

نشــان  خود از متفاوتی تقریبا آثار نفتی هايشــوك گروه، دو این در کرد. تفکیک دســته دو به
 داد. خواهند
 افزایش شدید اقتصاددانان، از بسیاري اعتقاد به باشند.می نفت دکنندهوار کشورهاي اول، دسته

نفت  واردکننده کشــورهاي در تورم افزایش و اقتصــادي رشــد آمدن پایین باعث نفت قیمت در
افزایش  سو، یک از داد. قرار بررسی مورد متفاوتی هايجنبه از توانمی را موضوع این شود.می

ــده هابنگاه تولید براي اولیه مواد عنوان به ژيانر کمیابی باعث نفت قیمت عامل  امر این که ش
 خرید کاالهاي براي هابنگاه تمایل کاهش آنهاست، بنابراین، سود کاهش و هابنگاه هزینه افزایش

 تولیدي در ظرفیت کاهش منجر به بلندمدت در که داشــت خواهد پی در را جدید ايســرمایه

 افزایش و کل کاهش عرضه بیانگر موضوع این شود.می صنعتی ايکشوره در اقتصادي هايبنگاه

 را انرژي قیمت در افزایش موقتی انتظار کنندگان مصرف اگر دیگر، سوي از ست.ها قیمت سطح
 کاهش موضوع این باشند که داشته کمتري انداز پس تا بگیرند تصمیم است ممکن باشند، داشته

شتر افزایش و حقیقی تعادل در  صادرکننده کشورهاي دوم، دسته .شودمی موجب را ها قیمت بی

 غنی طبیعی منابع داراي کشورهاي شود کهمی بیان گونه این اقتصادي ادبیات در باشند.می نفت

 درآمدها کنند. اینمی کسب را درآمدهاي هنگفتی نفت رویهبی صادرات با گاز، و نفت جمله از

ــت ممکن ــی خاص زمانی برهه یک در اس ــب نفت قیمت افزایش ناگهانی زا ناش ــد. کس  باش

 ايپدیده آمدن به وجود نفت باعث قیمت افزایش و نفت رویهبی صادرات از حاصل درآمدهاي

 ) 1388شود. (صمدي و همکاران، نام بیماري هلندي در این کشورها می به
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ـــه و دیگري از جهت تقاهاي قیمت نفت میتکانه ـــا بر تواند از دو جهت، یکی از جهت عرض ض
 توان گفتها در کشورهاي صادرکننده نفت اثرگذار باشد. از جهت عرضه میقیمت عمومی سطح

فت قیمت افزایش چهگر مدهاي به افزایش منجر ن فت براي  صــــادرات محل از ارزي درآ ن
ضو اوپک شورهاي ع شورها واردکننده ،مقابل در اما گردد،می ک  هايفرآورده عمده اکثر این ک

صنعتی صنعتینیمه محصوالت و بنزین مانند نفتی  قیمت افزایش صنعتی بوده و  کشورهاي از و 

ـــور از ارز افزایش خروج  به منجر تواندمی نفت هاي نفتی از طریق افزایش قیمت فرآورده کش
شود. همچنین از آنجایی که  شورها  سایر ک شده از  عوامل  از یکی به عنوان هاي نفتیفرآوردهوارد

هاي تولید را در کشورهاي صادرکننده رود، هزینهمی شمار به هاي تولیديبخش اکثردر  تولید مهم
شد. افزقیمت عمومی سطح افزایش نفت افزایش داده و باعث سطح ها خواهد  نیز در  ها قیمتایش 

منجرخواهد  هاقیمت عمومی سطح مجدد افزایش بهموجب درخواست بیشتر دستمزد شده و  ،ادامه
 باعث افزایش اقتصاد داخلی در درآمد این تزریق و نفتی درآمدهاي اضا، افزایششد. از جهت تق

ضاي میزان صاد کل تقا ضا شده و افزایش اقت  دنبال را به هاقیمت عمومی سطح افزایش نیز تقا

هاي بخش از برخی تولیدکنندگان ســوددهی افزایش معناي به واقع در امر خواهد داشــت. این
 و مبادله نظیر ساختمانغیرقابل هايبخش به کار نیروي و سرمایه کتحر موجب که است اقتصاد

 ادبیات در که شــودمعدن می و صــنعت و کشــاورزي مولد مانند هايبخش تضــعیف طرفی از

صادي  قیمت در افزایش به واقعیت شود. اینمی هلندي یاد بیماري عنوان تحت پدیده این از اقت

ــبی کاالهاي افزایش  و هابخش این به منابع انتقال موجب تجارت،لغیرقاب بخش در تولیدي نس
 در رکود بروز و پذیريکاهش رقابت ریشه و منبع امر این شود.تجارت میقابل بخش در هاهزینه

 )2010، همکاران و 1است. (پولترویچ بخش این

 

                                                           
1. Polterovich 
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 پیشینه پژوهش 
سري بودجه در خارج و داخ ده که شور انجام شل کمطالعات متعددي در زمینه اثرات تورم بر ک

 شده است. آورده) 1خالصه آنها در جدول(

 . پیشینه پژوهش1جدول
قلمرو  محققان

 نتیجه دوره مکانی

 1یونگهوو و وونگ

)2003( 
م از تعادل هاي تولید ناخالص داخلی و تورهاي وارده بر قیمت نفت باعث خروج متغیرشوك - سنگاپور

 شوند.می

 2کیونادو و گراسیا
)2005( 

کشور  6
 آسیایی

پور و تایلند هاي ژاپن، سنگاقیمت نفت به سمت نرخ تورم در کشور رابطه علیت از سوي شوك 2002-1975
 وجود دارد.

 ر نرخ ارز دارد.بدار تغییرات قیمت نفت بر تولید و تورم اثري ندارد درحالی که تاثیرات معنی 1970-2003 نیجریه )2006(  3وال و ادجوموماولو

 4را و کلوگنیمان
)2007( 

هاي کشور
OECD 

ز، تورم و تولید هاي نرخ بهره، نرخ ارگذار بر متغیرهاي قیمت نفت عامل مهم و تاثیرنوسان -
 ناخالص داخلی است.

 گذارد.دار بر تورم ایران اثر میهر نوع تکانه نفتی به صورت مثبت و معنی ایران 1988-2004 )2009(  5فرزانگان و مارکوارت

 .داشته است افزایش قیمت جهانی نفت اثر ناچیزي بر میزان تورم در کشور تایوان به همراه 1982-2010 تایوان )2011(  6چو و تسنگ

هفت کشور  )1387شفیعی (
OECD 

سال اخیر آثار افزایش قیمت نفت بر رشد اقتصادي و تورم در هفت کشور صنعتی طی پنج  -
 و دوم نفتی) بسیار اندك بوده است. هاي اول(شوك 1970نسبت به دهه 

 صمدي و همکاران
)1388( 

اخالص ناگر شوکی به قیمت نفت در جهت افزایش وارد شود تمام متغیرهاي تورم، تولید  1344-1384 ایران
 دهند.داخلی، واردات و نرخ ارز نسبت به آن واکنش نشان می

 مهدوي عادلی و همکاران
)1391( 

الص داخلی و اي دولت، تولید ناخهاي سرمایهیمت نفت اثر مثبت بر تورم، هزینهات قنوسان 1350-1386 ایران
 عرضه پول دارد.

 صمصامی و هاللی
)1393( 

 دارند. هاي نفتی، اثر نامتقارن بر سطح تولید و قیمتهاي مثبت و منفی درآمدتکانه 1338-1387 ایران

 فرمحنت
)1394( 

 شود.ت مینفت حجم پول افزایش یافته که این امر منجر به افزایش قیم با افزایش درآمد 1350-1390 ایران

 اثنی عشري و همکاران
)1395( 

هاي ساختاري هزا بودن تکانتاثیر رشد قیمت نفت بر تورم مثبت است. نتیجه این موضوع، تورم 1340-1390 ایران
 نفتی در اقتصاد ایران است.

                                                           
1. Youngho and Wong 
2. Cunado and Gracia 
3. Olomola and Adejumo 
4. Manera and Cologni 
5. Farzanegan and Markwardt 
6. Chou and Tseng  
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ست، 1طور که از جدول (همان صورت نتایج) معلوم ا شان میاغلب مطالعات  دهد زمانی گرفته ن
سطح عمومی که قیمت نفت افزایش می ، یعنی افزایش قیمت شودمی ها قیمتیابد، منجر به افزایش 

الزم به ذکر اســت که تاکنون هیچ یک از مطالعات دار داشــته اســت. نفت بر تورم تاثیر مثبت و معنی
اســت. لذا مطالعه حاضــر بر آن  قرار ندادهبحث  موردقیمت نفت غیرخطی بین تورم و  داخلی، رابطه

هاي مختلف را در دهک غیرخطی این دو متغیر  اســت تا تاثیر  قیمت نفت بر کســري بودجه و رابطه
  رگرسیون کوانتایل مورد آزمون قرار دهد. به وسیله

 تجزیه و تحلیل . 3
 معرفی مدل رگرسیون کوانتایل 

شابه برآورد پارامترها د ست و م ساس یک تابع زیان متقارن و نامتقارن ا سیون کوانتایل برا ر رگر
شود. رگرسیون کوانتایل بدون داشتن ها محاسبه میبرآورد پارامترها در رگرسیون کمترین توان دوم

هاي توزیع محدودیات مفروضات رگرسیون معمولی، امکان دخالت متغیرهاي مستقل در تمام قسمت
کند و این رگرسیون زمانی که توزیع خطا غیرنرمال هاي ابتدایی و انتهایی را فراهم میهبویژه در دنبال

ـــت و در توزیع ـــیون به هاي با دنبالهاس هاي بلند و نامتقارن، و همچنین با وجود ناهماهنگی رگرس
سهیلی و همکاران، برآورد پارامترها می سال1393پردازد. ( ست در   )این مدل که توسط کونکر و با

ـــد بتدریج به روش جامعی براي تجزیه و تحلیل آماري مدل 1978 هاي خطی و غیرخطی معرفی ش
هاي مختلف تبدیل گردید. انگیزه اصلی بکارگیري رگرسیون چندك این است متغیر پاسخ در زمینه

ل، که با نگاهی دقیق و جامع در ارزیابی متغیر پاسخ، مدلی ارائه شود تا امکان دخالت متغیرهاي مستق
ـــمتنه تنها در مرکز ثقل داده هاي ابتدایی و انتهایی هاي توزیع بویژه در دنبالهها، بلکه در تمام قس

ضور  سانی و ح سیون معمولی، واریانس ناهم ضات رگر فراهم گردد، بدون اینکه با محدودیت مفرو
ـــیون چندك برتاثیرگذار داده ـــیم. در رگرس ـــرایب روبرو باش خالف هاي دورافتاده در برآورد ض

هاي موزون براي برآورد پارامتر الگو رگرسیون معمولی از حداقل نمودن مجموع قدر مطلق باقیمانده
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ـــتفاده می ـــود که به آن روش حداقل قدر مطلق انحرافاتاس ـــود. (کونکر و گفته می LDAیا    1ش ش
 ) 1978باست، 

 کنیم: براي تخمین رگرسیون چندکی عبارت زیر را کمینه می

)1       (                                                                                 TRiY min)( 

)که تابع  )T o ) اي ههاي نمون) نشان داده شده است. براي مشاهده این مساله چندك1در شکل

حساب  سب ا مشتق جهتی تابع هدف   بر حدهد. به عنوان حل آن تنها الزم است ترا نتیجه می

 شود. 

 
 . نمودار تابع رگرسیون چندکی1شکل

ـــاله بهینهپس از تعریف چندك ـــرطی به عنوان یک مس ـــازي، میهاي غیرش هاي ندكچتوان س
شابه تعریف  شی م شن مکردشرطی را نیز با رو ضوع را رو سیون حداقل مربعات مو کنیم. ی. با رگر

1اگر نمونه تصادفی  2, ,..., ny y y کنیم: را داشته باشیم، رابطه زیر را حل می 

)2                                                                         (                               

n

i
iR

Y
1

2)(min
 

                                                           
1. Least Absolute Deviations 
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ابع پارامتري باشد. اگر تمی E(Y)یانگین غیرشرطی جامعه و اي یک برآورد از مکه میانگین نمونه
( , )x  ــود، آنگاه برآوردي از امید شــرطی به جاي عدد ــود و رابطه باال حل ش  جایگزین ش

( )iE Y x  .به دست خواهد آمد 

)3                           (                                                                        
n

i
iiRp

xY
1

2)),((min
 

 ) 1391شود. (فتاحی، در رگرسیون چندکی دقیقا به همین صورت عمل می

مدل براي چندك ( ـــورت،  با  Yام متغیر ) 1و  0در این ص )که  )iE Y x  نشـــان داده
 شود، عبارت است از: می

)4                                             (                                               
1

ii xxYQ )( 
ـــ اگر ـــد، باید میانگین و میانه توزیع با هم برابر باش ند. بنابراین، در این توزیع ما توزیع متقارن باش

10یا میانه  5/0ت براي چندك صور / 5  است.  0
صورت است که اگر فرض کنیم مدل رگرسیون خط ی تعریف کلی از رگرسیون کوانتایل بدین 

 مانند زیر داشته باشیم 

)5                               (                                                                                  iii xY 

)و نیز  ) 0i iQ x  ام توزیع را داشــته باشــیم، آنگاه تابع چندك شــرطیY  به شــرط
 به صورت زیر است:  Xمتغیرهاي تصادفی 

)6                                    (                               nixxYQ ii ,...,,)( 21 
0کــه در آن  1( , ,..., )k  1)1و, ,..., )i i ikx x x  ــرداري از ــیــب ب ــرت ــه ت ب

نشدنی است. معادله فوق یک متغیر تصادفی مشاهده iپارامترهاي نامعلوم و مقادیر معلوم هستند و 
ــیون خطی چندك  ــیون کوانتایل از ام میرا مدل رگرس ــد، در رگرس گویند. همانطور که گفته ش
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) است که 9در معادله ( شود که هدف آن برآورد پارامتر حداقل قدر مطلق انحرافات استفاده می
امین  تر رگرســیونی ها براي به دســت آوردن پارامبراســاس آن، یک تابع زبان قدر مطلق باقیمانده

 آید: چندك توزیع به صورت زیر به دست می

 )7(                          p

ii
P

Rii

xyii iiiiiiR

xy

xyxYxyii

min)(

)(:(min)(ˆ
:

1

 
)که  )u شـــود و در آن تابع مقادیر قدر مطلق شـــیب اســـت و به صـــورت زیر تعریف میI ع تاب

 )  2001و هالوك، نشانگر است. (کونکر 

)8    (                                                                100))(()( uIuu 
ـــده، نظر کامل هاي کمکی بر تري درباره اثر متغیرتوجه همزمان به مجموع توابع چندکی برآوردش
ـــخ دارد. متغیر ـــکل توزیع متغیر پاس ـــت از راههاي  هاي کمکیروي مکان، مقیاس و ش ممکن اس

اثر بگذارند: پهن شــدن پراکندگی ( ناهمســانی واریانس)،  شــماري بر روي توزیع شــرطی پاســخبی
ـــیدگی یکی از دم ـــن این اثرات از طریق کش ـــی روش ـــدن دم دیگر. بررس هاي توزیع و متراکم ش
ــیون چندکی می م آورد و بنابراین، ها فراهتصــادفی بین متغیر  تري از رابطهتواند دیدگاه دقیقرگرس
ــی را ارائه میتحلیل تجربی آگاهی ــاره طور). همان2014دهد(داوینو و همکاران، بخش که قبال نیز اش

ـــیون کوانتایل پارامتر ـــد، در رگرس ـــاس حداقل قدرمطلق انحرافات (ش ) تخمین زده LADها براس
ــت:می ــوند. این روش داراي مزایایی اس ربعات، روش حداقل برخالف روش حداقل م ،اول اینکه ش

ــبت به داده ــت که قدرمطلق انحرافات نس ــی از آن اس ــت. این ویژگی ناش ــتوار اس هاي دورافتاده اس
ها ندهیماها در روش حداقل مربعات، در این روش فقط عالمت باقباقیمانده  برخالف اهمیت اندازه

ـــتر (مثبت) یا کمتر (منفی) از هایی (انحرافاتگیرد. بنابراین، تعداد باقیماندهمورد توجه قرار می ی) بیش
هاي دورافتاده دادهها اثرگذار اســـت. بنابراین، چندك مورد نظرند و نه مقدار بزرگی آنها در برآورد
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ـــان میکه تاثیر خود را از طریق بزرگی باقیمانده را متاثر   LADهايتوانند برآورددهند، نمیها نش
هاي عددي هاي این الگو وجود ندارد و از روشرآورد پارامتراي براي بشکل بسته ،دوم اینکه سازند.

ـــان میدورافتاده که تاثیر خود را از طریق بزرگی باقیمانده توانند براي برآورد آنها دهند، نمیها نش
تواند یکتا نباشــد. البته یافتن ي رگرســیون چندك میهاي نهایی الگواســتفاده کنند. همچنین  جواب

 ) 1385تخاب یک معیار مناسب میسر است. (انصاري و همکاران، جواب یکتا با ان
 هاي تحقیقمعرفی مدل و متغیر .4

 معرفی مدل و متغیرهاي مورد استفاده 
ـــري زمانی از داده ،در این تحقیق ـــت. کلیه 1360-1393هاي آماري س ـــده اس ـــتفاده ش آمار و   اس

، تولید ناخالص ها قیمتایه پولی، شاخص اطالعات متغیرهاي سري زمانی مورد استفاده در تحقیق (پ
ست. براي انجام م شده بانک مرکزي به دست آمده ا شر سمی منت سناد ر سبات داخلی واقعی) از ا حا

به بررسی اثر نوسانات  ،ر این مطالعهداستفاده شده است.  Excel  ،Eviews6اي از نرم افزارهاي رایانه
ســعی  ،ابراینشــود. بنبراي اقتصــاد ایران پرداخته می قیمت نفت بر تورم به روش رگرســیون کوانتایل

شده در تابع ارائه گردد مدلی ارائه شود که با ساختار و شرایط اقتصاد ایران هماهنگی داشته باشد.می
 باشد:این تحقیق به صورت زیر می

( , , , )LCPI f LM LGDP LTO LOP 
ص  LCpi که در آن، شاخص کل بهاي کاالها و خدمات م رفی (براي متغیر نرخ تورم از لگاریتم 

صرف ست )،شاخص قیمت م شده ا ستفاده  آن با تورم  لگاریتم قیمت نفت که رابطه  LTo کننده ا
ـــت،مثبت و معنا ـــال   LGDP دار اس که رابطه  1383لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه س

  LMیابد و برعکس،  هش میمعکوس با تورم دارد، یعنی با افزایش تولید ناخالص داخلی تورم کا
. باشدمیلگاریتم درجه باز بودن تجاري   LOP و لگاریتم رشد نقدینگی که تاثیر مثبتی بر تورم دارد
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ــاخص جهت ــبه ش ــده و بر باز بودن تجاري محاس ــادرات با ارزش واردات جمع ش  GDP، ارزش ص
  .است دهیتقسیم گرد

 و تحلیل نتایج  . تجزیه5
 آزمون ریشه واحد

هاي ی متغیرمعمول اقتصــادســنجی در کارهاي تجربی مبتنی بر فرض ایســتای هايروشفاده از اســت
دفی یا به هاي اقتصــاد کالن داراي یک روند تصــاباشــد. اغلب متغیرســري زمانی موجود در مدل می

شــود. وجود گیري روند مذکور حذف میریشــه واحد هســتند که با یک یا چند بار تفاضــل ،عبارتی
ستنباطچنین رو سنتی را غیرم هايروش هاي آماري به ندي، تخمین و ا سازد و عتبر میاقتصادسنجی 

هاي سري زمانی ر). از این رو، قبل از استفاده از متغی1378شود (نوفرستی، رگرسیون کاذب ایجاد می
یا  یابی به ایســتاییالزم اســت نســبت به ایســتایی یا ناایســتایی آن اطمینان حاصــل کرد. براي دســت

 شده است.  هاي سري زمانی مورد استفاده در مدل از آزمون دیکی فولر استفادهناایستایی متغیر
 . نتایج آزمون دیکی فولر2جدول

 مقادیر مک کینون ADFآماره  نام متغیر
%1  %5  %10  

LCPI 22/3-  65/3-  95/2-  61/2-  
LM 86/3-  27/4-  55/3-  21/3-  

LGDP 58/3-  27/4-  55/3-  21/3-  
LTO 82/5-  65/3-  95/2-  61/2-  
LOP 17/4-  65/3-  955/2  61/2-  

 منبع: نتایج تخمین     

 هستند. درجه صفر و در سطح ایستااز هاي زمانی نتایج بیانگر این است که سري
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ــانات قیمت نفت بر تورم از طورهمان ــد، براي آزمون تاثیر نوس ــیح داده ش که در بخش قبل توض
شــود. ) ارائه شــده اســت، اســتفاده می1978توســط کوانکر و باســت ( روش رگرســیون چندك که

 هیستوگرام مربوط تورم به صورت زیر رسم شده است:
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 )1393-1360. روند تغییرات تورم (1نمودار

 منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران       

ـــته و داراي  ـــت داش ـــد. پس با توجه به نقاط پرت حائزاهمیت میاین نمودار چولگی به راس باش
ماهیت چولگی متغیر تورم، اســتفاده از رگرســیون حداقل مربعات براي بررســی عوامل موثر بر متغیر 

ــیون چندك در مدلمورد نظر مناســب نمی ــویی دیگر، با توجه به ویژگی رگرس ــد. از س ــازي باش س
شیوه روش مناسبی براي بررسیمتغیر شکل هاي توزیع و ارائهتمام قسمت هاي چوله، این  هاي کامل 

سیون چندك ترجیح داده می ستفاده از رگر ست. بنابراین، ا سیونی ا شده در مدل معرفی شود.رگر
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ــد و نتا ــیون چندك تخمین زده ش ــمت قبل به روش رگرس ــتقس ــرح جدول (یج بدس ) 3آمده به ش
  باشد:می

 

 هاي مختلفدهک . نتایج تخمین حاصل از رگرسیون چندك در3جدول
  Dependent variable: LCpi 

Quantile Intercept LOP LTo GDP LM 

1/0    60/5  -23/8*** 05/0  -0/99*** 0/97*** 
2/0  9/8 -26/8*** 1/0  -1/3*** 0/94*** 
3/0  11/6* -25/01*** 0/13** -1/4*** 0/89*** 
4/0  12/51** -25/08*** 0/16*** -1/4*** 0/85*** 

5/0  13/63** -20/9*** 0/18*** -1/5*** 0/86*** 

6/0  13/55** -22/8*** 0/18*** -1/5*** 0/86*** 

7/0  15/4** -23/8*** 0/19*** -1/7*** 0/87*** 

8/0  13/43** -14/5* 0/18*** -1/5*** 0/87*** 

9/0  19/28  -4/8* 05/0  7/2-  1/1*** 

 هاي تحقیقمنبع: یافته          
 %10در سطح  دارمعنی*          

  %5در سطح  دارمعنی**              
 %1در سطح  دارمعنی***              

جدول (همان که از  با متغیر) مالحظه می3طور  طه نرخ تورم  ـــود، راب ید ش فت، تول هاي قیمت ن
ـــده که جزئیات   هايناخالص داخلی، نقدینگی و درجه باز بودن تجاري در دهک مختلف ارائه ش

شرح  مینتا شان مییج به این  سیون چندك ن شد: نتایج حاصل از برازش رگر هاي دهد در چندكبا
ضــرایب در   داري بین تورم و قیمت نفت وجود دارد. تفســیر اندازهمثبت و معنی  پایین و باال، رابطه

در قیمت درصد افزایش  1ها به ازاي هر دهک مشابه با رگرسیون حداقل مربعات است. در میانه داده
هاي میانی و انتهایی یابد. ضــریب قیمت نفت در دهکدرصــد افزایش می 18/0نفت، تورم به اندازه 
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سبت به دهک شدت اثرگذاري قیمت نفت بر ن ست که  شتري را اختیار کرده ا هاي ابتدایی مقدار بی
 ) نشان داده شده است.2تورم در نمودار (

 
 ختلفهاي م. ضرایب قیمت نفت در دهک2نمودار 

        هاي تحقیقمنبع: یافته         

خطی ثیر قیمت نفت بر تورم به صورت غیرشود، منحنی پوش ضرایب تاطور که مالحظه میهمان
 قیمت نفت به نسبت بیشتري پذیرياثرتورم  میزانهاي میانی و انتهایی، که در دهک طورياست  به 

 بروز باالتر میانی و سطوح هايدهک قیمت نفت، نرخ افزایش واحد یک ازاي به، واقع در. دارد
 . ابندیمی افزایشابتدایی  هايدهک از بیشتر تورم

ــیون ــته متغیر پذیرياثر میزان تواندنمی رایج رگرس ــیحی متغیر از وابس ــطوح در را توض  س
شان توزیع مختلف س مرتبط )مکان( میانگین پارامتر هب فقط و دهد ن سیون که حالی درت ا  رگر

گذار بر هاي اثرسوي دیگر، یکی از متغیر از. نمایدمی توزیع شکل با آشنایی قادر به را ما کیچند
شد. تورم نقدینگی می ست. دارمعنیحجم پول داراي اثر مثبت و  متغیربا ضریب  بر تورم در کشور ا

ارات  اســت که این مطابق انتظ دارمعنیهاي مورد بررســی مثبت و به حجم پول در همه دهک مربوط
میزان ، حجم پولدر  افزایشدرصد  1) بیان می کند که 86/0(ضریب ها باشد. در میانه دادهمینظري 
ـــد  86/0را به میزان تورم  ـــوي دیگر در این پژوهش، اثر تراز تجاري خواهد داد.  افزایشدرص از س

ضــریب تراز  دهد که(درجه باز بودن اقتصــاد) بر تورم اســت. نتایج حاصــل از تخمین مدل نشــان می

0
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0/15
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باشــد. دار بوده اســت. عالمت بدســت آمده مطابق با انتظار میاها  منفی و معنتجاري در همه دهک
شاخص باز بودن تجاري در دهک پنجم (میانه) بیان می صدي در ضریب  کند که با افزایش یک در

 درصد کاهش خواهد یافت.  9/20این شاخص میزان تورم به اندازه 
ـــت   تولید ناخالص داخلی یک رابطه  الذکر، بین تورم وقگذار فوکه عوامل تاثیرالزم به ذکر اس
طرفه وجود دارد. تولید ناخالص داخلی حقیقی بیانگر عرضه کل جامعه است. بنابراین، افزایش آن دو

شکاف عرضه و تقاضاي کل و در نتیجه است. نتایج حاصل از تخمین  کاهش تورم ،به منزله کاهش 
یابد. متغیر ولید ناخالص داخلی، تورم کاهش میتدهد که با افزایش تلف نشان میهاي مخكدر چند

ها به ازاي باشد. در میانه دادهدارمیها منفی و معنیدهک تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در همه
صاد یابد. درصد کاهش می 5/1درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، تورم  1 ساس ادبیات اقت برا

 و کاهش تورم خواهد شد. ها قیمتکالن، رشد تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش سطح عمومی 
 گیرينتیجه. 6

ــی اثر تکانه ،این مطالعه ــالبه بررس  1360 -1393هاي هاي قیمت نفت بر تورم دولت ایران طی س
اي مختلف، هدهد با افزایش قیمت نفت در دهکنتایج حاصــل از تخمین مدل نشــان می زد.پردامی

 ها قیمتشاخص  بر مدتکوتاه در نفت قیمت در مثبت شوك یک یابد. ایجادتورم افزایش می

 شــود،ایران می در ها قیمت شــاخص مداوم افزایش باعث مدتبلند در اما گذارد،می منفی اثر

 توجه به اب مدتبلند در اما یابد،می افزایش کاالها واردات ایران، در نفت قیمت افزایش با زیرا

ستفاده عدم نفتی، درآمدهاي افزایش نامطلوب تاثیر جهت  ایران در نفتی درآمدهاي از صحیح ا
صادي هايساختزیر ایجاد ستر ایجاد عدم و اقت سب ب سط تولید و کار و کسب منا دولت،  تو

ضه و تولید شرایط سب داخلی عر صل ارزهاي تبدیل با دیگر، سوي از و شودمی نامنا  از حا

 افزایش منجر به مجموع در که یابدمی افزایش تقاضــا پول، عرضــه افزایش و ریال به نفت

همچنین نتایج تخمین مدل نشـــان داد که باز بودن .شـــود می ایران در شـــاخص قیمت و هاقیمت
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یب اثر منفی، منفی و  مثبتی بر میزان تورم در  به ترت جاري  خالص داخلی و تراز ت نا ید  جاري، تول ت
 کشور دارند. 

سیون چندك نه تنها می شان داد رگر سیون میانگین این مطالعه ن سبی براي رگر شین منا تواند جان
شکل  شتري از  شین کردن میانه به جاي میانگین)، بلکه در برخی از حاالت، اطالعات بی شد (با جان با

سیون میانگین در اختیار تحلیلگر قرار می سه با رگر سیون میانگتوزیع را در مقای ین به دلیل دهد. رگر
یاد متغیر پاســخ در برخی متعادل بودن و همچنین پراکندگی ز هاي دورافتاده و انحراف ازوجود داده

ــریحی از اعتبار الزم برخوردار نبوده، ــطوح متغیر تش ــیون چندك، یافتهدر حالی از س هاي که رگرس
ي چولگی شـــدید، هاهاي مختلف بیان نموده اســـت که براي دادهدســـت داد. پژوهش مفیدي را به

 دهد. ارائه می تريلهاي بهتر و کامجاي رگرسیون معمولی یافتهاستفاده از رگرسیون چندك به 
 درآمدهاي افزایش ،نتیجه در و نفت قیمت افزایش زمان در اقتصادي گذرانبنابراین، سیاست

 بودجه مخارج تأمین جهت نفت فروش از حاصـــل ارزي درآمدهاي تبدیل در نفتی ارزي،

 ریال به نفت فروش از حاصل ارزي درآمدهاي تبدیل با زیرا نمایند، را دقت بایست حداکثرمی

ضه آن افزایش نتیجه در و ضا پول، عر  و تورم افزایش باعث مجموع در که یابدمی افزایش تقا
 زابرون متغیر یک نفت قیمت ثباتیبی اینکه به توجه شود. همچنین بامی پول ملی ارزش کاهش

صاد در سوب ایران اقت صیه مهمترین لذا داد، کاهش را آن توانو نمی شودمی مح  مطالعه  تو

نفتی  هايکشور سایر موفق تجارب از استفاده با امر و متولیان گذارانسیاست که آن است حاضر
 مستقیم ورود از کنند تا اقدام گذاريسرمایه و انداز پس همانند صندوق نهادي تاسیس به نسبت

 نفت قیمت ثباتیبی منفی اثرات و کرده جلوگیري داخلی به اقتصاد زابرون نوسانات و هاشوك

 .دهد کاهش هاي کالن اقتصاديرا بر متغیر
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