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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 هاي ملي در مقاطع فصولگسترش حساب 
يمدير طرح پژوهش -1-2

 دكتر ناصر خياباني نام و نام خانوادگي:

 - ناظر طرح پژوهشي: مركز آمار ايران :كارفرما
 29/12/1380 تاريخ پايان پروژه: 15/08/1380 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 گزارش نهايي مكتوب            
 )Wordنسخه ديجيتال (           
 )PDFنسخه ديجيتال (           
 )   Wordنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 هاي ملي در مقاطع و فصول: طرح گسترش حسابعنوان. 
 :هاي ملي كدام است؟هاي حسابروش مناسب براي فصلي كردن داده مساله تحقيق 
 با استفاده از روش مناسب هاي ملي فصلي در ايرانبرآورد حساب :هدف. 
 1370 -79 :قلمرو زماني 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :هاي ملي مركز آمار ايران، با استناد و استفاده از حساب است كه طرح حاضر از نوع تحقيقات كاربردي روش تحقيق

 هاي ملي فصلي در كشور پرداخته است.هاي اقتصاد سنجي به برآورد حسابهاي فصلي موجود و روشداده
 :روش دنتون استفاده شده است.از هاي ملي ساليانه ي مربوط به حسابهابراي فصلي كردن داده مدل مورد استفاده 
 گردآوري شده است. فصل 3اين گزارش در  ول:خالصه فص 

اجزاء توليد ناخالص داخلي  »هاي ملي فصلي و اجزاء توليد ناخالص داخليمنابع آماري حساب«اول با عنوان  در فصل -
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 پيوست:

  R.R.RE02.047كد مستند: 

 4از 3 شماره صفحه: 
 مورد بحث قرار گرفته است.  ،هاي مورد نياز كمكي براي فصلي كردن اجزاء توليد ناخالص داخليدر ايران و شاخص

هاي آماري و اقتصادسنجي روش »سازي متغيرهاي ساالنههاي فصليمرور و مقايسه روش«با عنوان  دوم در فصل -
در فصلي كردن متغيرها و نقاط ضعف و قوت اين ، 3، چولت و داگرام2، گنسبرگ1هاي دنتونشامل روش ،منتخب
 ها مورد توجه قرار گرفته است.روش

اختصاص يافته  »فصلي در ايران براساس دو رويكرد توليد و هزينههاي ملي محاسبه و برآورد حساب« به سوم فصل -
 1370 -79وره هاي ملي ايران به روش دنتون براساس دو رويكرد توليد و هزينه براي داست. در اين فصل حساب

 نتايج و پيشنهادات ارائه شده است. ،در انتهاي اين فصل فصلي شده و

 
 :نتايج  

هاي ملي مركز آمار ايران براي هاي مربوط به حسابتحقيق حاضر فصلي كردن داده مهمترين نتيجه حاصل از اجراي
 است. 1370-79دوره زماني 

 

 واژگان كليدي: -4

 .توليد، روش هزينههاي ملي، روش دنتون، روش فصلي كردن، حساب
Personalizing, National Account, Denton Method, Expenditure Method, Production Method. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Denton   
2 Ginsburgh  
3 Cholette & Dagum 



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 19/09/1393 تاريخ:

 پيوست:
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 4از 4 شماره صفحه: 
 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

هاي ملي كشور، نكات زير مورد نظر هاي فصلي حسابمحقق پيشنهاد كرده است كه جهت دقت و صحت باالتر استخراج داده
 قرار گيرد:

عبارت داد. بهتوان با جستجو در يافتن شاخص فصلي كمكي مناسب در سرفصل كشاورزي دقت برآورد را افزايش مي -1
سازي مجزاي اين دو هاي فصلي مناسب براي بخش ماهيگيري و باغداري و فصليتوان با پيدا كردن شاخصديگر مي

 بسيار باال برد. براي اقتصاد ايران بخش، دقت برآوردهاي فصلي را

گري مالي به دليل غيرقابل دسترس بودن شاخص فصلي كمكي و از سوي ديگر به دليل سرفصل ارزش افزوده واسطه -2
ناچيز بودن سهم ارزش افزوده فوق در كل توليد ناخالص داخلي براساس يك روش رياضي كه نيازي به شاخص فصلي 

توان فوق مي. با يافتن شاخص فصلي كمكي مناسب براي ارزش افزوده شده استفصلي در اين تحقيق كمكي نداشت 
 احتماالً دقت برآورد را افزايش داد.

 
 


