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 .2هقدهه
هَضَع اًتربة ًظبم اضظی هٌبست ثطای وطَضّبی زض حبل تَسؼِ ٍ تَسؼِ یبفتِ یىی اظ هجبحث
هْن زض ازثیبت هبلیِ ثیيالولل هیثبضس .زض ایي ضاستب آًچِ وِ اهطٍظُ زض هغبلؼِ ًظبمّبی اضظی هَضز

تَجِ التصبززاًبى لطاض گطفتِ ،ایي است وِ ًظبم اضظی هیبًی( 1ضٌبٍض هسیطیت ضسُ) ًویتَاًس ثطای
هست ظهبى عَالًی تَسظ وطَضّب هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ ٍ الظم است وطَضّب ثِ هٌظَض وست

اػتجبض سیبستگصاضیً ،2ظبم اضظی وبهالً ثبثت ٍ یب ضٌبٍض ضا اجطا ًوبیٌس.

زض ظهیٌِ اًتربة ثْیٌِ ّط یه اظ ًظبمّبی اضظی ،زض ازثیبت هبلیِ ثیيالولل ثِ صَضت ولی سِ
ضّیبفت هغطح هیثبضس .ضّیبفت اٍل هجتٌی ثط ًظطیِ ًبحیِ ثْیٌِ پَلی 3ثَزُ ٍ ثِ ضٍیىطز سبذتبضی

4

هؼطٍف است .زض ایي ضٍش وِ تَسظ فیطط ،)1977( 5فطاًىل ٍ آیعًوي )1982( 6هغطح ضسُ است،
هبّیت ٍ اًساظُ ضَنّبی ٍاضزُ ثِ التصبز (ضَنّبی اسوی ٍ حمیمی) ٍ ّنچٌیي سبذتبض التصبز
وطَض تؼییي وٌٌسُ ًظبم اضظی ثْیٌِ هیثبضس .ثِ ػجبضت زیگط زض ایي ضٍش ،اگط ضَنّبی ٍاضزُ ثِ
هتغیطّبی والى التصبزی ،ضَنّبی حمیمی (ضَنّبی عطف ػطضِ) ثبضس ،زض آى صَضت تؼسیل
ًطخ اضظ اجتٌبة ًبپصیط ثَزُ ٍ ًظبم اضظی ضٌبٍض ثِ ػٌَاى ًظبم ثْیٌِ اًتربة هیضَز .اهب زض ضطایغی
وِ التصبز زاذل ثب ضَنّبی اسوی هَاجِ ضَزً ،ظبم اضظی ثْیًٌِ ،ظبم اضظی تثجیت ضسُ ذَاّس
ثَز .ضٍیىطز زٍم ،ضاثغِ جبًطیٌی ثیي هؼتجط ثَزى ٍ اًؼغبفپصیطی ًظبمّبی اضظی ضا زض ًظط گطفتِ
ٍ فطض هیوٌس هطاجغ پَلی وطَضّب ثب حساوثط وطزى تبثغ هغلَثیت ٍ یب ثب حسالل ًوَزى تبثغ ظیبى
اجتوبػی ً ،ظبم اضظی ثْیٌِ ضا اًتربة هیوٌٌس .ثِ ثیبى زیگط زض ایي ضّیبفت ،اًتربة ًظبم اضظی
ثْیٌِ ثط اسبس ظیبى اًتظبضی ًظبمّبی اضظی تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض صَضت هیگیطز .7ضّیبفت سَم زض

1. Intermediate Exchange Rate Regime
2. Policy Credibility
3. Optimal Currency Area Theory
4. Structural Approach
5. Fisher
6. Frenkel and Aizenman
 .7ایي ضّیبفت تَسظ گیبٍاظی ٍ پبگبًَ ( ٍ )1998پَزضیه ٍ زٍاضجبى ( )1990هغطح ضسُ است.
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ذصَظ اًتربة ثْیٌِ ًظبمّبی اضظی ،ضّیبفت زٍ لغجی( 1ضٍش گَضِای) است وِ تَسظ
ایچٌگطیي ،)1994( 2آثستفلس ٍ ضٍگَف )1995( 3ثیبى ضسُ است .زض ایي ضٍش ،وطَضّبیی وِ اظ
تحطن سطهبیِ ثبالتط ثطذَضزاض ًیستٌس ،هججَض ثِ اًتربة یىی اظ ًظبمّبی اضظی تثجیت ضسُ ٍ یب
ضٌبٍض هستمل ثَزُ ٍ ًظبم اضظی هیبًی (ضٌبٍض هسیطیت ضسُ) ًویتَاًس ًظبم اضظی ثْیٌِ ثطای ایي
لجیل وطَضّب تلمی ضَز.
هغبلؼبت تجطثی اًتربة ًظبمّبی اضظی ثْیٌِ زض وطَضّبی زض حبل تَسؼِ ٍ تَسؼِ یبفتِ ًطبى
هیزّس وِ ثب تَجِ ثِ ٍیژگیّبی التصبزی ٍ سبذتبضی وطَضّب زض ثطذی وطَضّبً ،ظبم اضظی
تثجیت ضسُ ًظبم اضظی ثْیٌِ ثَزُ ٍ زض ثؼضی زیگطً ،ظبم اضظی ضٌبٍض هستمل ًظبم ثْیٌِ هیثبضس .اظ
آًجب وِ زض ظهیٌِ اضظیبثی احتوبل ثمب ٍ ضیسه ّط یه اظ ًظبمّبی اضظی ثِ صَضت ثیي وطَضی ٍ
ثط اسبس ًظبمّبی پَلی هغبلؼِای صَضت ًگطفتِ است ،لصا ثِ هٌظَض ججطاى ذالء هغبلؼبتی ،زض ایي
همبلِ سؼی هیضَز ثب استفبزُ اظ هسلّبی زٍضُای ثِ اضظیبثی احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبمّبی اضظی
تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض زض زٍ گطٍُ اظ وطَضّبی هجتٌی ثط ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظیّ ٍ 4سفگصاضی
تَضم5عی سبلّبی  61999-2010پطزاذتِ ضَز .هٌغك اًتربة ایي گطٍُ اظ وطَضّب ایي است وِ ثط
ثط اسبس تمسینثٌسی صٌسٍق ثیيالوللی پَل ( ،)2009وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی،7
ػوستب ًظبم ًطخ اضظ تثجیت ضسُ 8ضا زض سبلّبی اذیط ثِ هَضز اجطا گصاضتِاًس .زض حبلی وِ ثطای

1. Bipolar Approach or Corner View
2. Eichengreen
3. Obstfield and Rogoff
4. Exchange Rate Anchor
5. Inflation Targeting
 .6زلیل اًتربة زٍضُی ظهبًی  1999-2010ایي است وِ تمسین ثٌسی صٌسٍق ثیيالوللی پَل اظ ًظبمّبی اضظی وطوَضّب ثوط اسوبس
ضَاّس ػولی ٍ ػیٌی ( )Defacto Classificationاظ سبل  1999ثِ ثؼس صَضت گطفتِ ٍ تب لجل اظ ایي سبل ثط هجٌبی تمسین ثٌسی
لبًًَی ( )Dejure Classificationهیثبضس.
 .7ثط هجٌبی تمسین یٌسی صٌسٍق ثیيالوللی پَل اظ ًظبمّبی پَلی ٍ تطتیجبت اضظی وطَضّب ،وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی
ضبهل  15وطَض ثَزُ وِ ایطاى ًیع زض ایي گطٍُ اظ وطَضّب لطاض زاضز.
8. Pegged Exchange Rate
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گطٍُ وطَضّبی هجتٌی ثط ًظبم پَلی ّسفگصاضی تَضم ،1ػوستبً ًظبم اضظی اجطا ضسُ زض زٍضُی
ظهبًی هَضز هغبلؼِ ًظبم ًطخ اضظ ضٌبٍض هستمل یب ضٌبٍض هسیطیت ضسُ ثَزُ است.
زض ازاهِ ،همبلِ ثِ صَضت ظیط سبظهبًسّی ضسُ است:
زض ثرص زٍم ثِ هجبًی ًظطی هَضَع زض چبضچَة هسلّبی زٍضُای پطزاذتِ ضسُ ٍ زض
لسوت سَم هغبلؼبت تجطثی تحمیك اضایِ هیضَز .زض ثرص چْبضم ًتبیج تجطثی تحمیك اضایِ ضسُ
ٍ زض لسوت پٌجن ثِ جوغثٌسی ٍ ًتیجِگیطی پطزاذتِ هیضَز.
 .2هباني نظزي هوضوع
زض ایي ثرص ثِ صَضت اجوبل ثِ هؼطفی هسلّبی زٍضُای ثِ ػٌَاى یىی اظ ضٍشّبی هٌبست ثطای
اضظیبثی احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبمّبی اضظی پطزاذتِ هیضَز.
زض هسلّبی زٍضُای ،چگًَگی احتوبل ٍلَع یه ضٍیساز ًظیط ًظبم اضظی هسلسبظی هیضَز.
ثٌبثطایي اگط  ،Tهؼطف هتغیط تصبزفی غیط هٌفی ثَزُ (  ٍ ) T  0ثیبًگط ظهبى ٍلَع یه ضٍیساز ثبضس،
زض آى صَضت ،هتغیط  Tزاضای تبثغ چگبلی احتوبل )  ٍ f (tتبثغ تَظیغ تجوؼی )  F (tثَزُ ٍ تبثغ
تَظیغ تجوؼی ثطاثط ثب )  F (t )  pr (T  tذَاّس ثَز .زض ایي تبثغ F (t ) ،ثیبًگط احتوبل ػسم
هَفمیت یه ضٍیساز زض ظهبى وَچىتط ٍ یب هسبٍی  tهیثبضس .زض تجعیِ ٍ تحلیل هسلّبی زٍضُای
اظ تَاثغ ثمب ٍ 2تبثغ ضیسه 3ثطای ثطضسی احتوبل هَفمیت ٍ یب ػسم هَفمیت یه ضٍیساز استفبزُ
هیضَز .اظ ایيضٍ تبثغ ثمب وِ هىول تبثغ )  F (tاست ثِ صَضت:


S (t )  1  F (t )  pr (T  t )  t f (u )du

هیثبضس .زض ایي تبثغً S(t) ،طبى زٌّسُی احتوبل ثمبی ضٍیساز زض زٍضُ ظهبًی ثعضگتط اظ  tاست .تبثغ
ضیسه ًیع وِ ثِ صَضت ) h(tتؼطیف هیضَز هجیي احتوبل ػسم هَفمیت یه ضٍیساز زض ظهبى

t

 .1وطَضّبی ثب ًظبم پَلی ّسفگصاضی تَضهی ضبهل  43وطَض ثَزُ وِ زض اجطای ًظبم پَلی ّسفگصاضی تَضهی ٍ وٌتطل ًطخ تَضم
ٍ وبّص ثیثجبتی آى ًسجتبً هَفمیت آهیع ػول ًوَزُاًس.
2. Survivor Function
3. Hazard Function
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یب احتوبل ٍلَع ضذساز زض ظهبى  tثَزُ هططٍط ثط ایي وِ آى ضٍیساز تب ظهبى ثعضيتط ٍ هسبٍی

t

زاضای ثمب هیثبضس .ثٌبثطایي هیتَاى تبثغ ضیسه ضا ثِ صَضت ظیط ثیبى وطز:
) f (t

()1



) Pr(t  T  t  dt | T  t

) S (t

dt

h(t )  lim dt 0

زضتبثغ فَق f (t ) ،تبثغ چگبلی احتوبل ثَزُ وِ ثطاثط ثب هطتك تبثغ تَظیغ تجوؼی )  F (tهیثبضس .لصا
) dF (t
dt

 . f (t )  F (t ) زض ایي تحمیك ثِ هٌظَض اضظیبثی احتوبل ثمب ٍ ضیسه تطتیجبت اضظی اتربش

ضسُ تَسظ وطَضّب ،زٍ ًظبم اضظی ًطخ اضظ تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض هستمل اًتربة ضسُ ٍ اظ
ضٍشّبی وبپالى -هیط ٍ 1ضٍش وبوس 2ثِ ػٌَاى ضٍشّبی هٌبست ثطای هسلّبی زٍضُای استفبزُ
هیضَز.
ضٍش وبپالى -هیط ثطای ثطآٍضز تبثغ ثمب ٍ استوطاض ًظبم اضظی هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ ٍ اظ هسل
وبوس جْت ثطآٍضز تبثغ ضیسه استفبزُ هیضَز .زض ضٍش وبپالى -هیط ،احتوبل ثمبی ّط یه اظ
ًظبمّبی اضظی زض عی ظهبى تؼییي گطیسُ ٍ ّط ًظبم اضظی وِ زاضای ثیطتطیي هیعاى احتوبل ثمب ثبضس،
ًظبم اضظی هؼتجط ٍ هٌبسجی ذَاّس ثَز.
ضٍش وبپالى -هیط ترویي ًبپبضاهتطیه تبثغ احتوبل ثمبی ضٍیساز ) S(tثِ ٍسیلِ ضٍش حساوثط
ضاستًوبیی ثَزُ وِ تَسظ فطهَل ظیط هحبسجِ هیضَز:
()2

ni  d i
ni

Sˆ (t )   t
it

زض فطهَل فَق ni ،تؼساز هطبّساتی است وِ تب لجل اظ زٍضُ  tiیب زٍضُ ٍلَع ضٍیساز هَضز ًظط زاضای
ثمب ثَزُ ٍ  diثیبًگط تؼساز هطبّساتی است وِ زض ظهبى  tiزاضای ثمب ًویثبضٌس .ثِ ػجبضت زیگط ثط
هجٌبی ّسف ایي هغبلؼِ ،هیتَاى استٌجبط ًوَز وِ  niزٍضُ یب هست ظهبًی است وِ وطَضّبی هَضز

1. Kaplan-Meier
2. Cox
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هغبلؼِ تب لجل اظ زٍضُ هطرصی هبًٌس  ،tiزض آى ًظبم اضظی هؼیي لطاض زاضتِ ٍ  ،diهست ظهبًی است
وِ وطَضّب زض ظهبى  tiزاضای ثمب زض آى ًظبم اضظی ًجَزُ ٍ ثِ ًظبم اضظی زیگطی هٌتمل هیضًَس.1
زض هسل وبوس وِ یىی اظ هسلّبی ضیسه تٌبسجی 2است ،ثطای اضظیبثی هیعاى ضیسه ّط یه
اظ ًظبمّبی اضظی زض عَل ظهبى استفبزُ ضسُ ٍ ثِ صَضت ظیط ثیبى هیضَز:
()3

h(t | x)  h0 (t )e xi

زض تبثغ فَقً ، h0 (t ) ،طخ ضیسه اٍلیِ ٍ  ،Xضبهل ثطزاضی اظ هتغیطّبی تَضیحی است وِ
هؼتجط ثَزى ًظبم اضظی ضا تحت تأثیط لطاض هیزّس .زض ایي هغبلؼِ ثب تَجِ ثِ ّسف هَضز ثطضسیh،
ثیبًگط ضیسه یب هربعطُ ٍلَع یه ضٍیساز ثَزُ وِ زض ایي هغبلؼِ لطاض گطفتي زض هحیظ تَضهی ثبال

3

ثِ ػٌَاى ضیسه زض ًظط گطفتِ ضسُ است .ػالٍُ ثط ایيً X،یع زضثطگیطًسُ ًظبم اضظی یب تطتیجبت
اضظی اتربش ضسُ تَسظ وطَضّب هیثبضس .ثطای هثبل اگط ثطای ًظبم اضظی ضٌبٍض  ٍ X=0ثطای ًظبم
اضظی ضٌبٍض هسیطیت ضسُ  X=1ضا زاضتِ ثبضین ،زض آى صَضت ثط اسبس هسل وبوس ًطخ ضیسه
ثطای زٍ ًظبم اضظی ثِ صَضت ظیط هحبسجِ ذَاّس ضس:
()4

)h(t | x  1
 e
)h(t | x  0

زضػجبضت فَقً ،طخ ضیسه هستمل اظ ظهبى ثَزُ ٍ همساض آى هیتَاًس ثعضيتط اظ یه ،وَچهتط اظ
یه ٍ یب هسبٍی یه ثبضس .اگط ًطخ ضیسه ثعضيتط اظ یه ثبضس ثیبًگط هیعاى ضیسه ثبالی ًظبم
اضظی ضٌبٍض هسیطیت ضسُ زض همبیسِ ثب ًظبم اضظی ضٌبٍض هستمل هیثبضس (سیٌك ٍ هَزذَپبیبی،4
.)108-104 :2011
 .1ثطای ثطضسی ٍ هغبلؼِ ثیطتط زض ظهیٌِ ثطآٍضزوٌٌسُ وبپالى -هیط ثِ فلیع ٍ ّوىبضاى ( )2003هطاجؼِ ضَز.
2. Proportional Hazards Model
 . 3زض ایي هغبلؼِ اثتسا ًطخ تَضم ثطای ّط زٍ گطٍُ اظ وطَضّبی هَضز هغبلؼِ هحبسجِ ضسُ ٍ سپس همبزیط ثبالتط اظ هیبًگیي ثِ ػٌَاى
هحیظ تَضهی ثبال زض ًظط گطفتِ ضسُ استّ .نچٌیي ثطای هلحَػ ًوَزى ایي هتغیط ثِ ػٌَاى هتغیط ٍاثستِ اظ هتغیط هجبظی استفبزُ
ضسُ است.
4.Singh and Mukhopadhyay
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ضبیبى شوط است وِ زض ضاثغِ ( ،)4همساض اٍلیِ ضیسه یب هربعطُ زض هسلّبی تٌبسجی ضیسه هبًٌس
هسل وبوس ثِ ػسز یه ًطهبل هیضَز.
 .9پيشينه تحقيق
1

زض ایي ثرص ثِ هْنتطیي هغبلؼبت اًجبم ضسُ زض ایي ضاستب پطزاذتِ هیضَز .وبهپَس ٍ ّوىبضاى

2

( )2006ثِ ثطضسی هؼتجط ثَزى ًظبمّبی اضظی اتربش ضسُ زض ًٍعٍئال عی سبلّبی 1996-2002
هیپطزاظًس .یبفتِّبی ایي هغبلؼِ ثیبًگط ایي است وِ ًظبم اضظی ضٌبٍض هسیطیت ضسُ زض زٍضُ هَضز
ثطضسی یه ًظبم اضظی ثْیٌِ هیثبضس .ویوبوٍَا )2008(3ثِ ثطضسی هؼتجط ثَزى ًظبمّبی اضظی اتربش
ضسُ زض وبًبزا عی سبلّبی  1995-2005هیپطزاظزٍ .ی زض ایي هغبلؼِ ًتیجِ هیگیطز وِ ًظبم اضظی
ضٌبٍض هسیطیت ضسُ ًظبم اضظی هؼتجطی هحسَة گطزیسُ ٍ هیتَاًس اًضجبط هبلی ضا ثطای زٍلت ثِ
ّوطاُ زاضتِ ثبضس .وبلسضٍى ٍ ّجل )2008( 4ثب استفبزُ اظ ضّیبفت زازُّبی تبثلَیی ثِ اضظیبثی اػتجبض
ّط یه اظ ًظبمّبی اضظی اتربش ضسُ زض  110وطَض زض حبل تَسؼِ ٍ تَسؼِ یبفتِ عی سبلّبی
 1975-2005پطزاذتِ ٍ ًتیجِگیطی هیوٌٌس وطَضّبیی وِ اظ زضجِ ثبظثَزى التصبزی پبییيتطی
ثطذَضزاضًسً ،ظبم اضظی تثجیت ضسُ زض ایي لجیل وطَضّب ًظبم اضظی ثْیٌِ ثَزُ ٍ زض وطَضّبیی وِ
زاضای ثبظاّبی پَلی ٍ هبلی تَسؼِ یبفتِای هیثبضٌسً ،ظبم اضظی ضٌبٍض هستمل ثِ ػٌَاى ًظبم اضظی
ثْیٌِ اًتربة هیضَز .سَا )2009( 5زض هغبلؼِ ذَز ثب استفبزُ اظ هسلّبی زٍضُای ثِ اضظیبثی
احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبمّبی اضظی اتربش ضسُ زض وطَضّبی زض حبل تَسؼِ ٍ ثب ًظبم اضظی
هرتلف عی سبلّبی  1980-2005پطزاذتِ ٍ ثِ ایي ًتیجِ هیضسس وِ ًظبم اضظی ضٌبٍض هسیطیت
 .1اظ آًجب وِ ضٍش هسلّبی زٍضُای ثِ ػٌَاى یىی اظ هسلّبی ًَیي زض اضظیبثی احتوبل ثمب ٍ ضیسه ّط یه اظ ضٍیوسازّب زض ػلوَم
پعضىی ٍ هٌْسسی هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز ،لصا هغبلؼِ هستمیوی زض ضاستبی اضظیبثی احتوبل ثمب ٍ ضیسوه ًظوبمّوبی اضظی زض زٍ
گطٍُ هرتلف اظ وطَضّب ثب استفبزُ اظ هسلّبی زٍضُ ای اًجبم ًطسُ ٍ تٌْب هغبلؼِ هستمین صَضت گطفتِ زض ایوي ظهیٌوِ هغبلؼوِ سوَا
( )2009هیثبضس .ثٌبثطایي زض ایي ثرص هغبلؼبت تجطثی هحسٍز ثِ هغبلؼبتی است وِ صطفبً زض ظهیٌِ اضظیبثی اػتجبض ًظبمّبی اضظی ثب
ثْطُگیطی اظ ضٍشّبی هرتلف التصبز سٌجی هیثبضس.
2. Campos et al
3. Kimakova
4. Calderon and Hebbel
5. Sowah
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ضسُ زض ایي گطٍُ اظ وطَضّب زاضای احتوبل ثمبی ثیطتط ٍ ضیسه ووتط هیثبضس .اٍچي )2013( 1ثب
ثْطُگیطی اظ ضّیبفت زازُّبی تبثلَیی زض ظهیٌِ اضظیبثی هؼتجط ثَزى ًظبمّبی اضظی زض زٍ گطٍُ اظ
وطَضّبی ثب ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض هستمل عی سبلّبی  1990-2008ثِ ایي ًتیجِ
هیضسس وِ زض وطَضّبی ثب زضجِ ثبظثَزى التصبز پبییيً ،ظبم اضظی تثجیت ضسُ ٍ زض وطَضّبیی وِ
ًظبم پَلی هجتٌی ثط ّسفگصاضی تَضهی ضا تجطثِ ًوَزُاًسً ،ظبم اضظی ضٌبٍض هستمل ثِ ػٌَاى ًظبم
اضظی ثْیٌِ ٍ هؼتجط هحسَة هیضَز.
 .4نتایج تجزبي
اظ آًجب وِ زض ایي هغبلؼِ وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی ثط اسبس تمسینثٌسی صٌسٍق
ثیيالوللی پَل ( )2009زاضای ًظبم اضظی ضٌبٍض آظاز یب هستمل ًجَزُ ٍ صطفبً زٍ ًظبم اضظی تثجیت
ضسُ ٍ ضٌبٍض هسیطیت ضسُ ضا زض عَل سبلّبی ( )1999-2010اتربش ًوَزُاًس ،لصا ثِ هٌظَض
همبیسِ هٌبست ًتبیج هطثَط ثِ اضظیبثی هؼتجط ثَزى ًظبمّبی اضظی اجطا ضسُ زض ّط زٍ گطٍُ اظ
وطَضّبی هَضز هغبلؼِ ،زٍ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض تؼطیف ضسُ استً .تبیج هطثَط ثِ
هحبسجِ احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبم اضظی تثجیت ضسُ زض وطَضّبی گطٍُ اٍل زض جسٍل ( )1اضایِ
ضسُ استً .تبیج جسٍل (ً )1طبى هیزّس وِ احتوبل ثمبی ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ثطای وطَضّبی ثب
ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی زض سبل  1999ثطاثط ثب  0/94ثَزُ ٍ ثِ تسضیج احتوبل ثمبی آى وبّص یبفتِ
ٍ ثِ همساض 0/03هیل هیوٌس .ثِ ثیبى زیگط زض سبلّبی اٍلیِ احتوبل ثمبی ًظبم اضظی تثجیت ضسُ
ثیطتط ثَزُ ٍ ثب گصضت ظهبى احتوبل ثمبی آى وبّص یبفتِ ٍ زض سبل  ،2010ثِ همساض  0/03هیضسس.
زض ازاهِ ًوَزاض هطثَط ثِ احتوبل ثمبی ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ثب استفبزُ اظ ثطآٍضزوٌٌسُ وبپالى -هیط
(فطهَل  )2زض لبلت ًوَزاض ( )1تطسین ضسُ است.

1.Ouchen
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جسٍل ً .1تبیج تجعیِ ٍ تحلیل ثمب ٍ ضیسه هطثَط ثِ ًظبماضظی تثجیت ضسُ زض وطَضّبی گطٍُ اٍل
سبل
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

احتوبل ثمب
0/94
0/88
0/81
0/75
0/68
0/61
0/53
0/45
0/37
0/28
0/17
0/03

1

احتوبل ضیسه
0/06
0/12
0/19
0/25
0/32
0/39
0/47
0/55
0/63
0/72
0/83
0/97

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

ثط اسبس ًوَزاض )1( 2هیتَاى ثیبى وطز وِ احتوبل ثمبی ًظبم اضظی تثجیت ضسُ زض سبل  1999زاضای
ثیطتطیي همساض ذَز ( )0/94ثَزُ ٍ ثِ تسضیج همساض آى زض سبلّبی پبیبًی وبّص هییبثس.
ًوَزاض هطثَط ثِ ثطآٍضزوٌٌسُ وبپالى – هیط ثطای ثطضسی هیعاى احتوبل ضیسه ًظبم اضظی تثجیت
ضسُ زض وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی ثیبًگط ایي است وِ ثِ تسضیج احتوبل ضیسه ًظبم
اضظی تثجیت ضسُ عی ظهبى افعایص یبفتِ ٍ زض سبل  2010ثِ هیعاى  0/97هیضسس .ثطای گطٍُ
وطَضّبی اٍل ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبم اضظی ضٌبٍض (ضٌبٍض هسیطیت ضسُ)
زض جسٍل ( )2اضایِ ضسُ است.

 .1ضبیبى شوط است وِ احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبمّبی اضظی ثط اسبس ثطآٍضزوٌٌسُ وبپالى -هیط ٍ هسل وبوس ٍ ثب استفبزُ اظ فطهَلْبی
( ٍ )3( ٍ )2ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض  STATA12هحبسجِ ضسُ است.
 .2زض ایي ًوَزاض هحَض افمی ثیبًگط ظهبى الظم ثطای ثطضسی احتوبل ثمبی ّط یه اظ ًظبمّبی اضظی ٍ هحَض ػوَزی ًیع هجیي احتوبل
ثمب هیثبضس.
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ًوَزاض .1ثطآٍضز وٌٌسُ وبپالى – هیط ثطای ًوبیص هیعاى احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبم اضظی تثجیت ضسُ زض
وطَضّبی گطٍُ اٍل
1
.8
.6
.4

survival probability

.2
0

2010

2005

2010

2005

2000
t

1
.8
.6
.4
.2
0

t

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

failure probability

2000
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جسٍل ً .2تبیج تجعیِ ٍ تحلیل ثمب ٍ ضیسه ًظبماضظی ضٌبٍض زض وطَضّبی گطٍُ اٍل
سبل
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

احتوبل ثمب
0/98
0/95
0/93
0/9
0/87
0/84
0/8
0/76
0/72
0/66
0/59
0/47

احتوبل ضیسه
0/02
0/05
0/07
0/1
0/13
0/16
0/2
0/24
0/28
0/34
0/41
0/53

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

ًتبیج ثطضسی احتوبل ثمبی ًظبم اضظی ضٌبٍض زض وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی هجیي ایي
است وِ زض سبل  1999احتوبل ثمبی ایي ًظبم اضظی ثطاثط ثب  0/98ثَزُ ٍ ثِ تسضیج زض عَل ظهبى
احتوبل ثمبی آى وبّص یبفتِ ٍ ثِ  0/47هیضسسً .ىتِ لبثل تَجِ زض ًظبم اضظی ضٌبٍض ایي است وِ
احتوبل وبّص ثمبی ایي ًظبم زض همبیسِ ثب ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ونتط ثَزُ ٍ احتوبل ثمبی آى زض
سبل پبیبًی هَضز هغبلؼِ (سبل  )2010ثیطتط اظ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ هیثبضس .ثطای ًوبیص احتوبل
ثمب ٍ ضیسه ًظبم اضظی ضٌبٍض زض ایي گطٍُ اظ وطَضّب اظ ترویيظًٌسُ وبپالى -هیط ثِ صَضت ظیط
استفبزُ ضسُ است.
ثب تَجِ ثِ ًوَزاض فَق هیتَاى ثیي وطز وِ احتوبل ثمبی ًظبم اضظی ضٌبٍض زض سبلّبی اٍلیِ
حسٍز  0/98ثَزُ ٍ زض سبل پبیبًی ثِ  0/47هیل هیوٌسّ .نچٌیي ًتبیج ثطضسی احتوبل ضیسه ًظبم
اضظی ضٌبٍض ثطای وطَضّبی گطٍُ اٍل زاللت ثط افعایص تسضیجی احتوبل ضیسه ایي ًظبم اضظی زض
سبلّبی اٍلیِ زاضتِ ٍ ثیطتطیي هیعاى احتوبل ضیسه ثطای ًظبم اضظی ضٌبٍض ثطاثط ثب  0/53زض سبل
 2010ثطآٍضز ضسُ است.
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ًوَزاض  .2ثطآٍضز وٌٌسُ وبپالى – هیط ثطای هیعاى احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبم اضظی ضٌبٍض هسیطیت ضسُ زض
وطَضّبی گطٍُ اٍل
1
.9
.8
.7

surviva lprobability

.6
.5

2010

2005

2010

2005

2000
t

.5
.4
.3
.2
.1
0

t

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

failure probability

2000
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ثطای اضظیبثی هیعاى ضیسه ّط یه اظ ًظبمّبی اضظی تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض زض عَل ظهبى اظ هسل
وبوس ٍ ثط اسبس فطهَل ( )3استفبزُ ضسُ است .ثٌبثطایي هتغیط هحیظ تَضهی تبثغ ًسجت ًظبم اضظی
ضٌبٍض ثِ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ زض ًظط گطفتِ ضسُ ٍ ًطخ ضیسه ایي هتغیط ثطآٍضز ضسُ است.
زض صَضتی وِ ًطخ ضیسه ثعضي تط اظ یه ثبضس ثیبًگط هیعاى ضیسه ثبالی ًظبم اضظی ضٌبٍض ًسجت
ثِ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ هیثبضسً .تبیج هحبسجِ ًطخ ضیسه ثط اسبس هسل وبوس زض جسٍل ()3
گعاضش ضسُ است.
جسٍل  .3هحبسجِ ًطخ ضیسه ثطای وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی
ًطخ ضیسه

همساض آهبضُ Z

اضظش احتوبل ()PV

0/68

-1/38

0/16

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

ثط اسبس ًتبیج جسٍل ( )3هیتَاى ثیبى وطز وِ ًطخ ضیسه ًسجت ًظبم اضظی ضٌبٍض هسیطیت ضسُ
ثِ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ثطاثط ثب  0/68ثَزُ ٍ وَچهتط اظ یه هیثبضس .ثِ ػجبضت زیگط هیعاى
ضیسه ًظبم اضظی ضٌبٍض هسیطیت ضسُ زض همبیسِ ثب ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ووتط ثَزُ اهب ثِ لحبػ
آهبضی هؼٌبزاض ًویثبضس.1
ثِ ػٌَاى ًتیجِگیطی ولی اظ ًتبیج هطثَط ثِ هحبسجِ احتوبل ثمب ٍ ضیسه ٍ ّنچٌیي ًطخ
ضیسه ثطای ّط زٍ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض زض وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی
هیتَاى ثیبى وطز وِ احتوبل ثمبی ًظبم اضظی ضٌبٍض ثیطتط ٍ ّنچٌیي ًطخ ضیسه هحبسجِ ضسُ ثطای
ایي ًظبم ًسجت ثِ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ووتط هیثبضس .زض ثرص زیگط ثطآٍضز ًتبیج ،احتوبل ثمب ٍ
ضیسه ٍ ّنچٌیي هحبسجِ ًطخ ضیسه زض گطٍُ وطَضّبی ثب ًظبم پَلی ّسفگصاضی تَضهی

 .1اظ آًجب وِ هسل وبوس زاضای فطض ضیسه تٌبسجی زض هسلّبی زٍضُای هیثبضس ،لصا ثطای استفبزُ اظ ایي هسل ثبیس آظهَى ضیسوه
تٌبسجی ( ) Proportional Hazard Assumptionاًجبم ضَز وِ ًتبیج ایي آظهَى زاللت ثط ػوسم ضز فطضویِ صوفط ٍ زض ًتیجوِ
ثطلطاضی ضیسه تٌبسجی زض ًظبمّبی اضظی تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض هسیطیت ضسُ هیثبضسً .تبیج آظهَى ضیسه تٌبسجی زض پیَسوت همبلوِ
اضایِ ضسُ است.
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هحبسجِ ضسُ استً .تبیج ثطآٍضز احتوبل ثمب ٍ ضیسه ثطای ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ثِ صَضت جسٍل
( )4هیثبضس.
جسٍل ً .4تبیج تجعیِ ٍ تحلیل ثمب ٍ ضیسه ًظبماضظی تثجیت ضسُ زض وطَضّبی گطٍُ زٍم
سبل
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

احتوبل ثمب
0/94
0/87
0/81
0/74
0/67
0/6
0/52
0/45
0/37
0/29
0/18
0/04

احتوبل ضیسه
0/06
0/13
0/19
0/26
0/33
0/4
0/48
0/55
0/63
0/71
0/82
0/96

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

ثط اسبس ًتبیج جسٍل فَق هیتَاى ثیبى وطز وِ احتوبل ثمبی ًظبم اضظی تثجیت ضسُ زض وطَضّبی
ثب ًظبم پَلی ّسفگصاضی تَضهی زض سبل  1999ثطاثط ثب  0/94ثَزُ ٍ زض سبل  2010ثِ  0/04وبّص
هییبثس .ثِ ثیبى زیگط هیعاى ضیسه ایي ًظبم زض عَل ظهبى ضًٍس افعایطی زاضتِ ٍ ثِ همساض  0/96زض
سبل پبیبًی هیل هیوٌس .ثطای ًوبیص هیعاى ثمب ٍ ضیسه ًظبم اضظی تثجیت ضسُ اظ ثطآٍضزوٌٌسُ
وبپالى -هیط ثِ صَضت ًوَزاض ( )3استفبزُ ضسُ است.
ًتبیج ثطآٍضز وٌٌسُ وبپالى – هیط ثطای ثطضسی احتوبل ثمبی ًظبم اضظی تثجیت ضسًُ ،طبىزٌّسُی
وبّص احتوبل ثمبی ایي ًظبم اضظی زض سبلّبی پبیبًی ثِ  0/04هیثبضس .ػالٍُ ثط ایي ،احتوبل
ضیسه ًظبم اضظی تثجیت ضسُ زض عَل ظهبى افعایص یبفتِ ثِ عَضی وِ احتوبل ضیسه اظ همساض
 0/06زض سبل  1999ثِ حسٍز  0/96زض سبل  2010افعایص هییبثس وِ زاللت ثط ضیسه ثبالی ًظبم
اضظی تثجیت ضسُ زض عَل سبلّبی هَضز ثطضسی ٍ ثِ ٍیژُ زض سبلّبی پبیبًی آى زاضز .ثطای ثطضسی
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احتوبل ثمب ٍ ضیسه زض ًظبم اضظی ضٌبٍض ًیع اظ ثطآٍضزوٌٌسُ وبپالى  -هیط استفبزُ ضسُ وِ ًتبیج زض
جسٍل ( )5اضایِ ضسُ است.
ًوَزاض .3

ثطآٍضز وٌٌسُ وبپالى – هیط ثطای ثطضسی احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبم اضظی تثجیت ضسُ زض وطَضّبی گطٍُ زٍم
1
.8
.6
.4

surviva lprobability

.2
0

2010

2005

2010

2005

2000
t

1
.8
.6
.4
.2
0

t

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

failure probability

2000
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جسٍل ً .5تبیج هحبسجِ احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبماضظی ضٌبٍض زض وطَضّبی گطٍُ زٍم
سبل
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

احتوبل ثمب
0/97
0/93
0/89
0/85
0/81
0/76
0/71
0/66
0/6
0/53
0/53
0/53

احتوبل ضیسه
0/03
0/07
0/11
0/15
0/19
0/24
0/29
0/34
0/4
0/47
0/47
0/47

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

ًتبیج هحبسجبت احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبم اضظی ضٌبٍض ثیبًگط ایي است وِ احتوبل ثمبی ًظبم اضظی
ضٌبٍض زض وطَضّبی ثب ًظبم پَلی ّسفگصاضی تَضهی ثب ًطخ وبٌّسُ زض حبل وبّص ثَزُ ٍ اظ سبل
 2008الی  2010زض همساض  0/53تثجیت هیضَز .همبیسِ احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبم اضظی ضٌبٍض زض
زٍ گطٍُ اظ وطَضّب ًطبى هیزّس وِ احتوبل ثمبی ًظبم اضظی ضٌبٍض زض وطَضّبی ثب ًظبم پَلی
ّسف گصاضی تَضهی ًسجت ثِ وطَضّبی ثب ًظبم پَلی هجتٌی ثط لٌگطگبُ اضظی ثیطتط ثَزُ ٍ احتوبل
ثمب زض سبلّبی پبیبًی ثیطتط هیثبضس .زض ازاهًِ ،تبیج ترویي ظًٌسُ وبپالى – هیط ثطای احتوبل ثمب ٍ
ضیسه ًظبم اضظی ضٌبٍض زض وطَضّبی گطٍُ زٍم زض لبلت ًوَزاض ( )4گعاضش ضسُ است.
ثط هجٌبی ًتبیج ثطآٍضز وٌٌسُ وبپالى – هیط ثطای ًظبم اضظی ضٌبٍض زض وطَضّبی ثب ًظبم پَلی
ّسفگصاضی تَضهی هیتَاى ثیبى وطز وِ احتوبل ضیسه ًظبم ضٌبٍض اضظی زض ایي گطٍُ اظ وطَضّب
ثِ تسضیج زض حبل افعایص ثَزُ ٍ زض همساض  0/47تثجیت هیضَز وِ ایي احتوبل ضیسه ثطای ًظبم
اضظی ضٌبٍض زض گطٍُ وطَضّبی زٍم ووتط اظ همساض آى ثطای وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی
است.
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ًوَزاض  .4ثطآٍضز وٌٌسُ وبپالى – هیط ثطای ثطضسی احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبم اضظی ضٌبٍض زض وطَضّبی گطٍُ زٍم
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هأذص :یبفتِّبی تحمیك

survival probability

2010

2000
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ثِ ػٌَاى ًتیجِگیطی ولی اظ همبیسِ احتوبل ثمب ٍ ضیسه ّط زٍ ًظبم اضظی ثطای زٍ گطٍُ اظ
وطَضّب هیتَاى ثیبى وطز وِ ثطای ّط زٍ ًظبم پَلی ،اتربش ًظبم اضظی ضٌبٍض زاضای احتوبل ثمبی
ثیطتطی زض همبیسِ ثب ًظبم تثجیت ضسُ ثَزُ ٍ زض ایي ثیي ًیع اجطای ًظبم اضظی ضٌبٍض ثطای
وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی زاضای احتوبل ضیسه ووتطی هیثبضس .اظ ایيضٍ ثب تَجِ ثِ
ایي وِ وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی ػوستبً زٍ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض هسیطیت
ضسُ ضا زض عَل سبلّبی هَضز ثطضسی اجطا ًوَزُاًس ،اتربش ًظبم ضٌبٍض هسیطیت ضسُ زض ایي لجیل
وطَضّب هی تَاًس ثب احتوبل ثیطتطی ثِ ثمبی ایي ًظبم ووه ًوَزُ ٍ ظهیٌِ وٌتطل اًحطافبت ًطخ
تَضم ٍ لطاض گطفتي زض هحیظ تَضهی آضام ضا فطاّن ًوبیس .ثطای هحبسجِ ًطخ ضیسه ًظبم اضظی
ضٌبٍض ًسجت ثِ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ،اظ هسل وبوس استفبزُ ضسُ وِ ًتبیج ثِ صَضت جسٍل ظیط
هیثبضس:
جسٍل  .6هحبسجِ ًطخ ضیسه ثطای وطَضّبی ثب ًظبم پَلی ّسفگصاضی تَضهی
ًطخ ضیسه

همساض آهبضُ t

اضظش احتوبل ()PV

0/56

-2/36

0/024

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

ًتبیج ثطآٍضز هسل وبوس ٍ هحبسجِ ًطخ ضیسه ًسجت ًظبم اضظی ضٌبٍض ثِ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ
زض گطٍُ وطَضّبی زٍم زاللت ثط پبییي ثَزى ًطخ ضیسه ًظبم اضظی ضٌبٍض ثَزُ ٍ اظ لحبػ آهبضی
هؼٌبزاض هیثبضس .ثِ ػجبضت زیگط ًطخ ضیسه ًظبم اضظی ضٌبٍض ًسجت ثِ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ثطاثط
ثب  0/56ثَزُ وِ زض همبیسِ ثب گطٍُ وطَضّبی اٍل ایي هیعاى ونتط هیثبضس .1اظ ایيضٍ اجطای ًظبم
اضظی ضٌبٍض زض گطٍُ وطَضّبی ثب ًظبم پَلی ّسفگصاضی تَضهی هیتَاًس هٌجط ثِ وبّص ًطخ
ضیسه ایي ًظبم اضظی ضسُ ٍ ثِ افعایص احتوبل ثمبی آى ثیٌجبهس.

 .1ثطای آظهَى ضیسه تٌبسجی زض هسل وبوس ثطای وطَضّبی گطٍُ زٍم (ثب ًظبم پَلی ّسفگصاضی تَضهی) ًیع اظ آظهَى
 Proportional Riskاستفبزُ ضسُ است.
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 .5نتيجهگيزي
زض ایي همبلِ وِ ّسف اصلی آى ثطضسی احتوبل ثمب ٍ ضیسه ًظبمّبی اضظی هیثبضس ،ثب استفبزُ اظ
ثطآٍضزوٌٌسُ وبپالى – هیط ٍ هسل وبوس اػتجبض ّط یه اظ ًظبمّبی اضظی اتربش ضسُ زض زٍ گطٍُ اظ
وطَضّبی هَضز هغبلؼِ اضظیبثی گطزیس .ثطای ایي هٌظَض زٍ ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض ثط اسبس
تمسینثٌسی صٌسٍق ثیيالوللی پَل ( )2009ثطای وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی ٍ
ّسفگصاضی تَضهی اًتربة ٍ ثب تَجِ ثِ هحبسجبت احتوبل ثمب ٍ ضیسه ایي ًظبمّبی اضظی هؼتجط
ثَزى ًظبمّبی اضظی اتربش ضسُ زض عَل زٍضُ ظهبًی هَضز ثطضسی آظهَى گطزیسً .تبیج ثِ زست
آهسُ اظ اضظیبثی هؼتجط ثَزى ًظبمّبی اضظی تثجیت ضسُ ٍ ضٌبٍض هجیي احتوبل ثمبی ثیصتط ٍ ضیسه
ون تط ثطای ًظبم اضظی ضٌبٍض زض همبیسِ ثب ًظبم اضظی تثجیت ضسُ زض ّط زٍ گطٍُ اظ وطَضّبی هَضز
ه غبلؼِ ثَزُ ٍ هیعاى احتوبل ثمب ثطای ًظبم اضظی ضٌبٍض زض وطَضّبی گطٍُ زٍم (وطَضّبی هجتٌی ثط
ًظبم پَلی ّسفگصاضی تَضهی) ًسجت ثِ وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی ثیطتط ثَزُ است.
ػالٍُ ثط ایيً ،تبیج هحبسجبت ًطخ ضیسه ثب ثْطُگیطی اظ هسل وبوس ًطبى زٌّسُ ًطخ ضیسه
ثبالتط ثطای ًظبم اضظی تثجیت ضسُ ثَزُ ٍ اظ ایي ضٍ هیتَاى ًتیجِگیطی ًوَز وِ ثطای ّط زٍ گطٍُ
اظ وطَضّبی هَضز هغبلؼِ ًظبم اضظی ضٌبٍض زاضای احتوبل ثمبی ثیصتط ٍ ضیسه ونتطی ثَزُ ٍ
ًظبم هؼتجطی هحسَة هیضَز .اظ ایيضٍ الظم است سیبستگصاضاى التصبزی زض زٍ گطٍُ اظ
وطَضّبی ٍ ثِ ٍیژُ زض وطَضّبی ثب ًظبم پَلی لٌگطگبُ اضظی وِ ایطاى ًیع جعء ایي گطٍُ اظ
وطَضّب هحسَة هیضَز ثب تىیِ ثط ًظبم اضظی ضٌبٍض اظ ضیسه لطاض گطفتي زض هحیظ تَضهی ثبال ٍ
افعایص سغح ػوَهی لیوتّب ثىبٌّس.
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