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مدت اقتصادي است كه اين تصوير ارائه تصويري از جريانات و روندهاي كوتاههاي ملي فصلي، هدف اصلي از توليد حساب
هاي نمايد. در واقع تحليلهاي ملي ساالنه از جريانات و روندهاي اقتصادي ارائه ميتر از تصويري است كه حسابنگامهبه

 )1فركانستكرار (تناوب و وعه اطالعاتي با مجم ،هاي ملي فصليهنگام است و حسابهمدت نيازمند آمارهاي باقتصادي كوتاه
ش جريانات تواند چارچوب مناسبي براي ارزيابي، تحليل و نمايمي ،باال است كه با مدنظر قرار دادن دقت و صحت در توليد آن

 . است نمودهدر سه فصل تدوين طرح حاضر را ، هاي ملي فصلي در ايرانوليد حسابمحقق جهت تاقتصادي باشد. 
هاي مناسب هاي فصلي موجود و شناسايي و انتخاب شاخصآوري دادهاول مطالعه، به شناسايي منابع آماري، جمعفصل 

غير از متغيرهاي فصلي، پايگاه به ،. در اين فصل، اختصاص يافته استهاي مليسازي متغيرهاي ساالنه حساببراي فصلي
در اين محقق . ي و در پايگاه اطالعاتي تهيه شده، ارائه شده استآورشاخص فصلي از مراكز مختلف كشور جمع 108اطالعاتي 

براي هر  است. همچنينتوضيح داده را توليد ناخالص داخلي فصلي از دو روش توليد و هزينه ، محاسبه كامل فصل با جزئيات
. است نمودهارائه هاي فصلي مناسب و مرتبط اي در روش هزينه، شاخصرشته فعاليت در روش توليد و براي هر سرفصل هزينه

اي با زيرفصل هزينه 11اي و در كل سرفصل هزينه 4روش هزينه  دررشته فعاليت و  19سرفصل و در كل  14 ،در روش توليد
 مورد بررسي قرار گرفته است. ،فصليهاي مرتبط توجه به شاخص

روش توزيع براساس يك متغير مرتبط  است. براي اين منظور،ه هاي فصلي كردن مورد بررسي قرار گرفتدر فصل دوم، روش
ها، توليد ناخالص . براي مقايسه روششده استارائه و مقايسه  ،فصلي، روش دنتون، روش گنسبرگ و روش چولت و داگوم

و  1371(فصل اول سال  1/1371 -4/1372 دورههاي بزرگ صنعتي براي داخلي براساس متغير فصلي شاخص توليد كارگاه
در حالت  كه دهدمينشان تحقيق . نتايج ه استگرديدفصلي  ،توسط سه روش توزيع، دنتون و گنسبرگ) 1372فصل چهارم 

بروز تغييرات شديد ساالنه و به عبارت ديگر در حالت تغييرات شديد در نسبت پايه سال به سال، روش توزيع نسبت به دو 
تبعات دهد كه هاي محقق نشان ميبررسي. استاز توانايي كمتري برخودار ي در برآورد فصلي توليد ناخالص داخلروش ديگر 

 ناخالص داخلي برآورد شدههاي رشد متغيرهاي توليد به دليل ناسازگاري بين نرخ 1372ضعف اين روش در اولين فصل سال 
 همچنين نتايج حاصل از مقايسه دو روش دنتون و گنسبرگ بيانگر آن است كه .شده استظاهر  ،و شاخص توليد صنعتي

دهد. از روش گنسبرگ با تعديل در دامنه نوسانات شاخص فصلي كمكي، دامنه نوسانات فصلي متغير برآورد شده را كاهش مي
ه نوسانات فصلي آن در روش دنتون توليد ناخالص داخلي در روش گنسبرگ به مراتب كمتر از دامنرو دامنه نوسانات فصلي اين

 است.
روش محقق ، ه استسازي صورت گرفتهاي فصلياي كه در فصل دوم در رابطه با روشدر فصل سوم با توجه به مقايسه

، الزمه سازيهاي فصليدر روشدر اين فصل بيان شده كه . كرده استهاي ملي فصلي انتخاب براي برآورد حسابرا دنتون 
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كه روش  استمدت از يك شاخص مرتبط فصلي به سري ساالنه مورد نظر ش، انتقال نوسانات و روندهاي كوتاهبهينگي يك رو

ويژه يابي و بهسازد كه براساس تشكيل نسبت پايه، امكان درونها اين امكان را مهيا ميدنتون در مقايسه با ساير روش
هاي فصلي و كمكي، ممكن گردد. اين مورد براي برآورد آتي حسابيابي با فرض داشتن مقادير آتي شاخص فصلي برون

اي برخوردار است. از اين رو در اين فصل هاي ملي از اهميت ويژهبيني مقادير آتي ارقام فصلي حسابعبارت ديگر پيشبه
رشته  19 ،رويكرد توليددر  ده كهشتوليد 1370 -79توليد و هزينه براي دوره هاي ملي فصلي براساس دو رويكرد حساب

 . شده استفصلي  ،ايسرفصل هزينه 11فعاليت توليدي و در رويكرد هزينه، 
فصلي كردن  -2هاي ملي و هاي حسابمقايسه سه روش فصلي كردن داده -1شامل  طرح حاضر دو نتيجه مشخصانجام 

  .را در پي داشته است ،)1370 -79(براي دوره زماني  ملي به روش دنتون هايمربوط به حساب هايداده
 

 

 

 

 


