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 .9هقذهِ
«التػبز سبیِ» 1پیبهسّبی هٌفی ٍ حتی خجطاىًبپصیطی ثط اثؼبز هرتلف ظًسگی اختوبػی ٍ
التػبزی یه وطَض زاضز .ثط ایي اسبس ،اتربش سیبستّبی هٌبست ثطای هحسٍزسبظی ثرص
سبیِ التػبز هیتَاًس ثِ وبّص ّعیٌِّب ،افعایص زضآهسّبی زٍلت ،زضیبفت حك زٍلت ٍ تأهیي
حك خبهؼِ تَسظ زٍلت ،تمسین ػبزالًِ زضآهس ٍ ثطٍت زض ثیي الطبض خبهؼِ ،ترػیع ّسفوٌس
ٍ هٌبست هٌبثغ التػبزی ٍ زض ول ضسیسى ثِ اّساف سِگبًِ ترػیع ،تَظیغ ٍ تثجیت ووه
وٌس (غبهتی ،سبهتی ٍ زالئی هیالى.)1388 ،
2

تفبٍت لبثل تَخْی زض سْن التػبز سبیِ اظ «تَلیس ًبذبلع زاذلی» ثطای وطَضّبی
هرتلف ٍخَز زاضز ٍ هؼوَالً ایي سْن ثطای وطَضّبی زض حبل تَسؼِ ٍ ًَظَْض زض همبیسِ ثب
وطَضّبی غٌؼتی ثیصتط است (وبستب -خًَیط ،گبضسیب -سیٌتبزٍ ٍ ایجبًع .)2017 ،3ایي وطَضّب
ثب تَخِ ثِ ضؼف سیستن هبلیبتی ،ثَضٍوطاسی ازاضی ،ػسم گستطش اذالق هبلیبتی ،ثیىبضی ٍ
هحسٍزیتّبی تدبضی ٍ هبًٌس آى ،التػبز سبیِ ثعضيتطی زاضًس (فغطس ٍ زالئی هیالى،
.)1395
زض ّویي ضاستب ،هسیٌب ٍ اضٌبیسض )2017( 4اًساظُ التػبز سبیِ ضا ثطای  158وطَض عی زٍضُ
 2015-1991ثطآٍضز وطزُاًس .اظ هیبى ایي وطَضّب ،خَضخیب ،ثَلیَی ٍ ظیوجبثَُ ثِ تطتیت ثب
 64/9زضغس 62/3 ،زضغس ٍ  60/6زضغس ثیصتطیي سْن التػبز سبیِ اظ تَلیس ًبذبلع زاذلی
ضا زاضًس .اظ عطف زیگط ،وطَضّبی تَسؼِیبفتِای چَى اتطیص ،ایبلت هتحسُ ٍ سَئیس ثِ
تطتیت ثب  9زضغس 9/4 ،زضغس ٍ  9/9زضغس ونتطیي حدن التػبز سبیِ ضا زاضًس.
ضٌبذت ػَاهل تأثیطگصاض ثط اًساظُ ثرص التػبز سبیِ اظ اّویت ثِسعایی ثطای تسٍیي
سیبستّبی هٌبست خْت وَچهتط وطزى اًساظُ ایي ثرص ثطذَضزاض است .زض هتَى التػبز
سبیًِ ،طخّبی هبلیبتی ثبال ٍ سْن تأهیي اختوبػی یىی اظ هْنتطیي ػَاهل فطاض هبلیبتی ٍ
گستطش فؼبلیتّبی ثرص التػبز سبیِ تلمی هیضَز (فغطس ٍ زالئی هیالى.)1395 ،
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ثط ایي اسبس ،اوثط هغبلؼبت تدطثی هبلیبتّب ضا ثِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل تَضیحزٌّسُ اًساظُ
التػبز سبیِ زض ًظط هیگیطًس .ثِ ػجبضت زیگط ،ثب فعایص ًطخ هبلیبتّب ،فؼبلیتّبی غیطضسوی
ثب ّسف ػسم پطزاذت هبلیبتّب گستطش هییبثس .ایي هسئلِ ًِ تٌْب هَخت ًبوبضایی تَلیسی زض
التػبز هیضَز؛ ثلىِ زضآهسّبی هبلیبتی زٍلت ضا وبّص هیزّس.
ثب ایي حبل ،اًَاع هرتلف هبلیبتّب هوىي است اثطات یىسبًی ثط اًساظُ التػبز سبیِ
ًساضتِ ثبضٌس؛ ظیطا ،اٍل ،حسبسیت خبهؼِ ثِ افعایص اًَاع هرتلف هبلیبتّب یىسبى ًیست.
زٍم ،ضاُّبی ػولی فطاض هبلیبتی زض هَضز اًَاع هبلیبتّب یىسبى ًیست .زض ًتیدِ ،فْن اثط تغییط
زض تطویت هبلیبتّب (یب خبیگعیيسبظی هبلیبتّب) ثط اًساظُ ثرص سبیِ التػبز هیتَاًس
ضاٌّوبی هؤثطی ثطای تؼسیل تطویت هبلیبتّب ثب ّسف هحسٍزسبظی ایي ثرص ثبضس.
اگطچِ هغبلؼبت ظیبزی زض ذػَظ تأثیط هبلیبتّب ثط اًساظُ ثرص التػبز سبیِ وطَضّبی
هرتلف اًدبم ضسُ است؛ اهب هَضَع تطویت هبلیبتّب هَضز غفلت ٍالغ ضسُ استّ .سف اظ
ایي پژٍّص ایي است وِ ًرست ،یه هسل تدطثی ثطای ثطضسی اثط ّطگًَِ تغییط زض تطویت
هبلیبتی ثط اًساظُ ثرص سبیِ التػبز اضائِ ٍ سپس ،هسل هَضز ًظط ثطای زازُّبی هطثَط ثِ زٍضُ
ظهبًی  1394-1355ثطای التػبز ایطاى ثب استفبزُ اظ ضٍیىطز «ذَزضگطسیًَی ثب ٍلفِّبی
تَظیؼی» ( 1)ARDLثطآٍضز ضَز.
ثطای زستیبثی ثِ ّسف ،همبلِ زض پٌح ثرص سبظهبىزّی ضسُ است .زض ازاهِ ،پس اظ
همسهِ ،ازثیبت پژٍّص هطٍض هیضَز .ثرص سَم ثِ تػطیح هسل تدطثی ٍ خوغآٍضی،
سبظهبىزّی ٍ تَغیف زازُّب اذتػبظ یبفتِ است .زض ثرص چْبضمً ،تبیح تدطثی ػطضِ
هیضَز .ثرص پٌدن ثِ ًتیدِگیطی ٍ پیطٌْبزّب اذتػبظ یبفتِ است.
 .2هرٍری بر ادبیات
اضٌبیسض ٍ اًست )2000( 2هبلیبتّب ضا اظ هْنتطیي ػَاهل ضضس التػبز سبیِ هیزاًٌس .ثِ اػتمبز
آًبى هبلیبتّب ثط اًتربة هیعاى فطاغت ٍ ػطضِ ًیطٍی وبض زض التػبز سبیِ یب ثرطی اظ التػبز
وِ ثط آى هبلیبت ٍضغ ًویضَز ،تأثیطگصاض است؛ ظیطا ّطچِ اذتالف هیبى ّعیٌِ پطزاذتی ثٌگبُ
)Autoregressive Distributed Lag (ARDL
Enste
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ثِ ًیطٍی وبض زض ثرص ضسوی ثب سبیِ ثیصتط ثبضس (هبلیبت ثیصتطی گطفتِ ضَز) یب ثٌگبُ سْن
ثیصتطی ثطای تأهیي اختوبػی پطزاذت وٌسّ ،ن ثٌگبُ ٍ ّن ًیطٍی وبض اًگیعُ ثیصتطی ثطای
فؼبلیت زض ثرص سبیِ ذَاٌّس زاضت (اثًََضی ٍ ًیهپَض.)1393 ،
ثبٍض ضایح ایي است وِ هبلیبتّبی هستمین ًسجت ثِ هبلیبتّبی غیطهستمین ًمص ثیصتطی
زض گستطش التػبز سبیِ زاضًس (ًبزضاى ٍ غسیمی .)1387 ،زض اوثط وطَضّب ،هبلیبتّبی هستمین
ضبهل هبلیبت ثط زضآهس اضربظ ،هبلیبت ثط ضطوتّب ٍ هبلیبت ثط ثطٍت ٍ هبلیبتّبی
غیطهستمین ضبهل هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ٍ هبلیبت ثط ٍاضزات است.
اظ ًظط وبضاگبتب ٍ 1گیلع ( )2000فطاض هبلیبتی زض هَضز هبلیبتّبی هستمین (هبلیبت ثط زضآهس)
ًسجت ثِ هبلیبتّبی غیطهستمین ثیصتط است .ثِ اػتمبز آًبى زضآهس ضا ًسجت ثِ فطٍش ضاحتتط
هیتَاى پٌْبى وطز؛ ظیطا افطاز فطغتّبی ثیصتطی ثطای پٌْبى ًگِزاضتي زضآهس زض همبیسِ ثب
فطٍش زاضًس؛ ظیطا ،هٌبثغ زضآهسی ضرع پطزاذتوٌٌسُ هبلیبت هؼلَم است؛ زض غَضتی وِ
ذطیسّب زض فطٍضگبُّبیی اًدبم هیضَز وِ تحت توله ٍ هسیطیت افطازی ّستٌس وِ
پطزاذتوٌٌسگبى هبلیبت ثب آًْب ّیچگًَِ اضتجبط ضرػی ًساضًس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ فطاض هبلیبتی ثِ
ػٌَاى یىی اظ ػَاهل اغلی ثعضيتط ضسى اًساظُ التػبز سبیِ ضٌبذتِ هیضَز ،اًتظبض هیضٍز
خبیگعیٌی هبلیبت هستمین (هبلیبت ثط زضآهس) ثطای هبلیبتّبی غیطهستمین هٌدط ثِ گستطش
ثرص سبیِ ضَز.
2

اظ عطف زیگط ،ثِ اػتمبز وسلوي ( )1993اگط فطاض هبلیبتی زض غٌبیغ ذبغی هتوطوع ضَز ٍ
افطازی وِ اظ پطزاذت هبلیبت ثط زضآهس اختٌبة هیًوبیٌس ،ثِ ّوبى هیعاى اظ پطزاذت
هبلیبتّبی غیطهستمین (هبلیبت ثط فطٍش) ًیع اختٌبة ًوبیٌس؛ آى گبُ تغییط زض تطویت هبلیبتی
هستمین – غیطهستمین احتوبال اثط وَچه یب ًبچیعی ثط فطاض هبلیبتی ذَاّس زاضت.
اظ آًدب وِ زض ثرص سبیِ ّوبًٌس ثرص ضسوی التػبز ،وبالّب ٍ ذسهبت هػطف هیضًَس؛
ثٌبثطایي ،ضاّی ثطای فطاض اظ پطزاذت هبلیبتّبی غیطهستمین زض ثرص سبیِ ٍخَز ًساضز .ایي زض
حبلی است وِ ثطای ثؼضی اظ ػبهالى التػبزی هبلیبتّبی زضآهسی (ضبهل هبلیبت ثط زضآهس
اضربظ ٍ هبلیبت ثط ضطوتّب) اًگیعُ اغلی فؼبلیت زض ثرص سبیِ هحسَة هیضًَس.
Caragata
Kesseman
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ثٌبثطایي ،حتی ظهبًی وِ ّیچگًَِ اضتجبط تدطثی هیبى هبلیبت هستمین ٍ اًساظُ التػبز سبیِ
ٍخَز ًساضز؛ ثب تَخِ ثِ اهىبى اذص هبلیبت غیطهستمین اظ ثرص سبیِ ٍ ػسم اهىبى اذص
هبلیبتّبی زضآهسی اظ ایي ثرص ،تغییط تطویت هبلیبتی تَغیِ هیضَز (عیتًیب ٍ هحوسی،
.)2008
اگطچِ چگًَگی اثط تغییط تطویت هبلیبتی ثط اًساظُ التػبز سبیِ ثِ هٌظَض تؼییي سیبستّبی
هبلیبتی ثْیٌِ اظ اّویت ٍیژُای ثطذَضزاض است؛ ٍلی ،ضَاّس تدطثی زضثبضُ آى اًسن ٍ تبحسی
هجْن است.
1

ّیل ٍ وجیط ( )1996اثط تغییط زض ًطخّبی هرتلف هبلیبتی ثط تمبضبی پَل ٍ ثٌبثطایي،
فؼبلیتّبی التػبز سبیِ ضا ثب استفبزُ اظ زازُّبی هطثَط ثِ زٍضُ ظهبًی  1995-1964ثطای
وبًبزا ثطضسی وطزُ ٍ ًطبى زازُ است ،هبلیبتّبی هستمین ٍ ًیع هبلیبتّبی غیطهستمین تأثیط
لبثل تَخْی زض افعایص اًساظُ التػبز سبیِ زاضًس .ثب ٍخَز ایي ،ایٌىِ وسام ًَع هبلیبت تأثیط
ثیصتطی زاضز ،هجْن است؛ ظیطا ثطذی ثطآٍضزّب ًطبى هیزٌّس خبیگعیٌی هبلیبتّبی
غیطهستمین ثطای هبلیبتّبی هستمین هٌدط ثِ ضضس فؼبلیتّبی التػبز سبیِ هیضَز؛ زض حبلی
وِ زیگط ثطآٍضزّب حبوی اظ ایي است وِ چٌیي تغییطی زض تطویت هبلیبتّب اثط لبثل تَخْی ثط
اًساظُ التػبز سبیِ ًساضز .ثط ایي اسبسًَ ،یسٌسگبى ًتیدِ هیگیطًس وِ خبیگعیٌی هبلیبتّبی
غیطهستمین ثطای هبلیبتّبی هستمین هَخت وبّص اًساظُ التػبز سبیِ زض وبًبزا ًویضَز.
وبضاگبتب ٍ گیلع ( )2000ثب استمبزُ اظ یه هسل غیطذغی لدستیه ٍ زازُّبی هطثَط ثِ
زٍضُ ظهبًی ً 1994-1968طبى هیزٌّس تغییط زض تطویت هبلیبتی ثِ ًفغ هبلیبتّبی غیطهستمین
هَخت وبّص لبثل تَخِ زض اًساظُ التػبز سبیِ زض ًیَظلٌس هیضَزّ .نچٌیي ثب همبیسِ اثطات
ثبض هبلیبتی ٍ تطویت هبلیبتی ًطبى هیزٌّس وِ وبّص لبثل هالحظِ ثبض هبلیبتی زض همبیسِ ثب
تغییط ضسیس زض تطویت هبلیبتی اثط هٌفی ثیصتطی ثط اًساظُ ثرص سبیِ التػبز زاضز.
افعٍى ثط ایي ،گیلع ٍ تسظ )2002( 2اضتجبط هیبى هبلیبتّب ٍ التػبز سبیِ وبًبزا ضا عی زٍضُ
ظهبًی  1995-1976ثطضسی وطزًسً .تبیح ًطبى زاز یه ضاُ وبّص التػبز سبیِ ثِ ػٌَاى سْوی

Hill & Kabir
Giles & Tedds

1
2
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اظ تَلیس ًبذبلع زاذلی ،اًتمبل تطویت هبلیبتی اظ هبلیبت هستمین ضرػی ثِ هبلیبت غیطهستمین
است.
لی )2005( 1اثط هبلیبت ضا ثط التػبز سبیِ  78وطَض تَسؼِیبفتِ ٍ زض حبل تَسؼِ عی
سبلّبی  1997-1960ثب استفبزُ اظ ضٍش «حسالل هطثؼبت هؼوَلی» 2ثطضسی وطزُ استً .تبیح
ًطبى زٌّسُ ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاض هیبى هبلیبت ٍ التػبز سبیِ ثطای وطَضّبی زض حبل تَسؼِ
است؛ زض حبلی وِ همساض ایي ضاثغِ ثطای وطَضّبی تَسؼِیبفتِ ًعزیه غفط است.
هبضتیٌعٍ -اظوَئع ٍ ٍیَلتب )2011( 3تأثیط سبذتبض هبلیبت ضا ثط اًساظُ التػبز سبیِ ثطای
وطَضّبی آهطیىبی التیي ثِ ػالٍُ تؼساز ظیبزی اظ وطَضّبی زض حبل تَسؼِ ٍ تَسؼِیبفتِ ثب
استفبزُ اظ ضٍش «حسالل هطثؼبت زٍ هطحلِای» 4عی زٍضُ ظهبًی  2007 -1999اضظیبثی وطزُ
ٍ ًطبى زازُ وِ افعایص ًسجت هبلیبت هستمین ثِ غیطهستمین هَخت افعایص حدن التػبز سبیِ
هیضَز وِ ایي اثط ثطای وطَضّبی آهطیىبی التیي ضؼیفتط است.
آیَلیَا )2015( 5تأثیط سبذتبض هبلیبت ضا ثط فطاض هبلیبتی ثطای  150وطَض عی زٍضُ ظهبًی
 2007 - 1999اضظیبثی وطزُ استً .تبیح ًطبى زاز زض گطٍُ وطَضّبی ػضَ سبظهبى ّوىبضی
ٍ تَسؼِ التػبزی افعایص ًسجت هبلیبت ثط زضآهس ثِ هبلیبت ثط هػطف هَخت افعایص فطاض
هبلیبتی هیضَز؛ زض حبلی وِ ثطای وطَضّبی غیطػضَ ًتیدِ هؼىَس است.
ثَچه )2017( 6اًساظُ التػبز سبیِ ضا ثب استفبزُ اظ ضٍیىطز «ضبذعّبی چٌسگبًِ -ػلل
چٌسگبًِ» 7زض  20هٌغمِ خوَْضی چه ثطای زٍضُ ظهبًی  2014-2005ثطآٍضز وطزُ ٍ ًطبى
زازُاًس هبلیبت ضرػی اثط هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ثط اًساظُ التػبز سبیِ هٌبعك هَضز ًظط زاضز؛ زض
حبلی وِ هبلیبت ثط ضطوتّب اثط هؼٌبزاضی ثط اًساظُ التػبز سبیِ ایي هٌبعك ًساضز.
ّبیي ٍ ًگَیي )2019( 8تبثیط سیبستّبی هبلی ثط التػبز سبیِ ٍ تأثیطپصیطی ایي اثط اظ فمط
فمط ضا ثطای  24وطَض زض حبل تَسؼِ آسیبیی ثب استفبزُ اظ زازُّبی زٍضُ ظهبًی 2015-2002
1

Lee
)Ordinary Least Squares (OLS
3
Martinez-Vazquez & Violeta
4
)Two-Stage Least Squares (2SLS
5
Ivlieva
6
Buček
7
)Multiple Indicator-Multiple Causes (MIMIC
8
Huynh & Nguyen
2
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ثطضسی وطزُاًسً .تبیح ًطبى زاز سیبستّبی هبلی اًجسبعی تأثیط هٌفی ٍ سیبستّبی هبلی
اًمجبضی تأثیط هثجت ثط اًساظُ التػبز سبیِ زاضًس .ثب تَخِ ثِ ًتبیح ،افعایص ثبض هبلیبتی زض
ذػَظ ّط زٍ ًَع هبلیبت هستمین ٍ غیطهستمین هَخت افعایص حدن التػبز سبیِ هیضَز ٍ
افعایص فمط ایي اثط ضا تطسیس هیًوبیسّ .نچٌیي ،افعایص هربضج زٍلت اًساظُ التػبز سبیِ ضا
وبّص هیزّس ٍ ضست ایي اثط ثب افعایص فمط وبّص هییبثس .افعٍى ثط ایي ،هبلیبتّبی هستمین
زض همبیسِ ثب هبلیبتّبی غیطهستمین ٍ ًیع هربضج ػوَهی زض همبیسِ ثب ّط زٍ ًَع هبلیبتّب اثط
ثیصتطی ثط اًساظُ التػبز سبیِ زاضًس.
اظ هیبى هغبلؼبت اًدبم ضسُ زاذلیً ،بزضاى ٍ غسیمی ( )1387ثب ثِ وبضگیطی زازُّبی
هطثَط ثِ حدن التػبز سبیِ ثِ تَلیس ًبذبلع زاذلی وِ تَسظ ًبزضاى ( )1383ثطای زٍضُ
ظهبًی  1382-1351هحبسجِ ضسُاًس ثِ ثطضسی اثط هبلیبتّب ثط حدن التػبز سبیِ زض ایطاى
هیپطزاظًس .ایي ًَیسٌسگبى ثب ثطآٍضز سِ هؼبزلِ هدعا ثب استفبزُ اظ ضٍیىطز ذَزضگطسیًَی ثب
ٍلفِّبی تَظیؼی ًطبى زازُاًس وِ زض هسل اٍل ،ثبض هبلیبتی ول ثِ لحبػ آهبضی اثط هؼٌبزاضی ثط
التػبز سبیِ ًساضز؛ زض هسل زٍم ،ثبض هبلیبتی هستمین اثط هؼٌبزاضی ثط التػبز سبیِ ًساضز؛ اهب ثبض
هبلیبتی غیطهستمین اثط هثجت ٍ هؼٌبزاضی ثط التػبز سبیِ زاضزًْ .بیتبًً ،تبیح حبغل اظ ثطآٍضز هسل
سَم ًطبى هیزّس وِ اخعای ثبض هبلیبتی هستمین اثط هؼٌبزاضی ثط التػبز سبیِ ًساضز؛ زض حبلی وِ
اظ ثیي اخعای ثبض هبلیبتی غیطهستمین ،هبلیبت ثط فطٍش ضاثغِ هؼٌبزاضی ثب التػبز سبیِ زاضز.
اثًََضی ٍ ًیهپَض ( )1393اثتسا ضبذع حدن التػبز پٌْبى ضا ثب ضٍیىطز ضبذعّبی
چٌسگبًِ -ػلل چٌسگبًِ عی زٍضُ  1390-1345ثطآٍضز وطزُ ٍ سپس ًطبى زازُ وِ ضضس ثبض
هبلیبت ثط ٍاضزات هَخت افعایص حدن التػبز پٌْبى هیگطزز ٍ ضضس ثبض هبلیبت ول
(ثبض هبلیبت ول ثطاثط ثبض هبلیبت هستمین ثِ ػالٍُ ثبض هبلیبت ثط ٍاضزات) حدن التػبز پٌْبى ضا
وبّص هیزّس.
فغطس ٍ زالئی هیالى ( )1395اثتسا ثب استفبزُ اظ ضٍیىطز ضبذعّبی چٌسگبًِ -ػلل
چٌسگبًِ ٍ زازُّبی سبالًِ عی زٍضُ ظهبًی  1389-1345زازُّبی التػبز سبیِ ضا زض ایطاى
ثطآٍضز وطزُاًس ٍ سپس ثب استفبزُ اظ الگَی تؼبزل ػوَهی ًطبى زازُاًس وِ تىبًِ هثجت ًطخ
هبلیبت ضطوتی ،هبلیبت ثط زضآهس ٍ سْن تأهیي اختوبػی هَخت وبّص تَلیس ضسوی ،افعایص
تَلیس ثرص سبیِ ،افعایص فطاض هبلیبتی ٍ وبّص زضآهس زٍلت هیضَز.
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ػجسالِ هیالًی ،ثْطاهی ،تَولیبى ٍ اوجطپَض ضٍضي ( )1397اثتسا اًساظُ التػبز سبیِ زض ایطاى ضا زض
چبضچَة هسل تؼبزل ػوَهی پَیبی تػبزفی عی فػلّبی  1393-1360اًساظُگیطی وطزُ ٍ
سپس ًطبى زازُاًس تىبًِ هبلیبت ثط زستوعز ٍ تىبًِ هبلیبت ثط سَز زض همبیسِ ثب تىبًِ هبلیبت
ثط هػطف ٍ تىبًِ هبلیبت ثط ٍاضزات ثیصتطیي تأثیط ضا ثط افعایص اًساظُ التػبز سبیِ زاضًس.
ضطیفی ،حمیمت ،اثطاّیوی ٍ اهیٌیفطز ( )1398ثب استفبزُ اظ هسل ٍ TVP-FAVAR
زازُّبی سطی ظهبًی ً 1394- 1350طبى زازُاًس اػوبل یه ضَن ثِ اًساظُ یه اًحطاف هؼیبض
زض هبلیبت ،زض سِ زٍضُ وَتبُهست ،هیبىهست ٍ ثلٌسهست هَخت ضضس اًساظُ التػبز سبیِ
هیضَز.
وبضثط ،وطیوی تىبًلَ ٍ ضستنظازُ ( )1398اثتسا ثب استفبزُ اظ هسل تمبضبی پَل تؼوینیبفتِ
تبًعی ( )1980حدن التػبز ظیطظهیٌی استبىّبی ایطاى ضا عی زٍضُ ظهبًی  1394-1380ثطآٍضز
وطزُ ٍ سپس ًطبى زازُاًس حدن التػبز سبیِ ثب ثبض هبلیبتی ضاثغِ هستمین زاضز.
ًَآٍضی همبلِ ًسجت ثِ هغبلؼبت زیگط ایي است وِ زض پژٍّصّبی اًدبم ضسُ اثط اًَاع
هرتلف هبلیبتّب (هبلیبتّبی هستمین ،هبلیبتّبی غیطهستمین ٍ اخعای آىّب) ثط اًساظُ التػبز
سبیِ زض ایطاى اضظیبثی ضسُ است؛ زض حبلی وِ زض ایي پژٍّص ثب استفبزُ اظ یه هسل تدطثی
پیطٌْبزی اثط تغییط زض تطویت هبلیبتی یب ثِ ػجبضت زیگط ،اثط خبیگعیٌی الالم هرتلف هبلیبتی ثط
اًساظُ التػبز سبیِ زض ایطاى اضظیبثی هیضَز.
 .9رٍش تحقیق
هسئلِ اغلی پژٍّص ایي است وِ تغییط زض تطویت هبلیبتّب (خبیگعیٌی اًَاع هرتلف هبلیبتّب
ثطای یىسیگط) چِ تأثیطی ثط اًساظُ التػبز سبیِ زاضز .ثِ ػجبضت زیگط ،یه ٍاحس (زضغس)
افعایص زض سْن ّط ًَع هبلیبت اظ ول زضآهس هبلیبتی ٍ هتمبثالً یه ٍاحس (زضغس) وبّص زض
سْن ّط یه اظ چْبض ًَع هبلیبت زیگط ثِ غَضت هدعا چِ تأثیطی ثط اًساظُ التػبز سبیِ زاضز.
زض ایي ضاستب ،هیتَاى ول زضآهس هبلیبتی ضا زض پٌح گطٍُ ضبهل هبلیبت ثط زضآهس ،هبلیبت ثط
ضطوتّب ،هبلیبت ثط ثطٍت ،هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ٍ زض ًْبیت ،هبلیبت ثط ٍاضزات زض ًظط
گطفت؛ ثِ عَضی وِ هدوَع سْن ایي الالم هبلیبتی اظ ول زضآهس هبلیبتی هؼبزل  100زضغس
است وِ ثِ غَضت ظیط ًطبى زازُ هیضَز.
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()1

وِ زض آى،

،

،

،

ٍ

ثِ تطتیت ،سْن زضغسی هبلیبت ثط زضآهس ،هبلیبت ثط

ضطوت ّب ،هبلیبت ثط ثطٍت ،هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ٍ هبلیبت ثط ٍاضزات اظ ول زضآهس هبلیبتی
است .پٌح هؼبزلِ ضگطسیًَی ثِ ضىل ظیط هسًظط است:
()2
()3
()4
()5
()6

ثب تَخِ ثِ اّساف هغبلؼِ ،لیس غفط ثط پبضاهتطّبی
(ضطیت

زض هؼبزلِ زٍم)،

چْبضم) ٍ

(ضطیت

(ضطیت

(ضطیت

زض هؼبزلِ سَم)،

زض هؼبزلِ پٌدن) تحویل ضسُ است.

هتغیطّبی تَضیحزٌّسُ اًساظُ التػبز سبیِ است ٍ

زض هؼبزلِ اٍل)،
(ضطیت

زض هؼبزلِ

یه ثطزاض ستًَی اظ زیگط

یه ثطزاض سغطی اظ ضطایت هطثَعِ

است 1.هتغیطّبی هْن التػبزی زض ًظط گطفتِ ضسُ ػجبضتٌس اظً :طخ تَضم ثط هجٌبی ضبذع ثْبی
وبال ٍ ذسهبت هػطفی ثِ لیوت ثبثت سبل ( 1383
ذبضخی ثِ

)ً ،طخ ثیىبضی ( ٍ )Uحدن تدبضت

(.)TO

ضضس سغح ػوَهی لیوت وبالّبی هػطفی ثِ زالیل هرتلفی هیتَاًس ثِ ثعضي ضسى اًساظُ
التػبز سبیِ ووه وٌس .ثب تَخِ ثِ ٍضؼیت ًبثطاثطی تَظیغ زضآهس ،ثب افعایص سغح ػوَهی
لیوت ّب ،تؼساز ظیبزی اظ ذبًَاضّب ظیط سغح فمط لطاض ذَاٌّس گطفت ٍ فمط ٍ ًبتَاًی زض تأهیي
حسالل زضآهس ،هربعطُ ٍضٍز ثِ فؼبلیتّبی سبیِ ضا وبّص هیزّس .ثٌبثطایي ،ثب گستطش پسیسُ
فمط زض خبهؼِ ،ضٍی آٍضزى ثِ فؼبلیتّبی سبیِ ًیع افعایص هییبثس (غبهتی ،سبهتی ٍ زالئی
هیالى.)1388 ،
ثیىبضی یىی زیگط اظ ػَاهل تَضیحزٌّسُ اًساظُ التػبز سبیِ است .عجك زیسگبُ گیلع ٍ
تسظ ( )2002افعایص تؼساز افطاز ثیىبض زض ثرص ضسوی التػبز هٌدط ثِ افعایص تؼساز افطاز

1

گفتٌی است وِ ّیچگًَِ ّنظهبًی زض ایي هؼبزالت ضگطسًَی ٍخَز ًساضز ٍ ثٌبثطایي ثِ غَضت هدعا ثطآٍضز هیضًَس.
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هطغَل ثِ وبض زض ثرص سبیِ التػبز هیضَز؛ ظیطا آىّب ظهبى فطاغت ثیصتطی زض اذتیبض زاضًس
ٍ سؼی هیوٌٌس ،اظ آى استفبزُ وٌٌس.
یىی زیگط اظ هتغیطّبیی وِ زض هغبلؼبت التػبز سبیِ ٍاضز هسلّبی تدطثی هیضَز،
ضبذع ثبظ ثَزى تدبضی استّ .طچِ هحسٍزیتّبی تدبضی ونتط ثبضس ٍ اغغالحب« ،التػبز
ثبظتط» ثبضس؛ حدن التػبز سبیِ ونتط ذَاّس ثَز .الجتِ ثبیس زض ًظط زاضت وِ ّطگًَِ آظازسبظی
تدبضی ٍ وبّص هحسٍزیتّبی تدبضی ثسٍى زاضتي یه سیستن وبضآهس ًِ تٌْب ثِ وبّص
تدبضت لبچبق هٌدط ًویضَز؛ ثلىِ ظهیٌِسبظ افعایص آى ًیع هیضَز .لصا ،زض چٌیي ٍضؼیتی
آظازسبظی تدبضی هیتَاًس زض ػول ثِ ضّبسبظی ٍ وبّص لسضت زٍلت زض اػوبل حبوویت
هٌدط ضَز (فالحتیً ،ظیفی ٍ ػجبسپَض.)1391 ،
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هدوَع سْن پٌح ًَع هبلیبت اظ ول زضآهسّبی هبلیبتی ثطای ّط زٍضُ
ظهبًی همساض ثبثتی ثَزُ (هؼبزل  100زضغس) ٍ ایٌىِ تػطیح ثرص غیطهبلیبتی زض ّوِ هؼبزالت

ضگطسیًَی یىسبى است ،ضطایت هتغیطّبی غیطهبلیبتی زض ّط یه اظ هؼبزالت ( ، ، ،
ٍ

) همبزیط ثطآٍضزی یىسبًی ضا ثِ ذَز اذتػبظ هیزٌّس ٍ ًیع ضطیت ثطآٍضزی ّط یه اظ

هتغیطّبی هبلیبتی حبضط زض هؼبزلِ ام (

) ثطاثط است ثب لطیٌِ ضطیت ثطآٍضزی هتغیط

حصفی هؼبزلِ ام زض هؼبزلِای وِ آى هتغیط حصف ضسُ است.
ًْبیتبً ،ضطیت ّط یه اظ هتغیطّبی هبلیبتی حبضط زض ّط یه اظ هؼبزالت ضگطسیًَی ًطبى
هیزّس وِ اگط یه ٍاحس افعایص (وبّص) زض آى هتغیط ٍ یه ٍاحس وبّص (افعایص) زض هتغیط
حصفی هطثَعِ ایدبز ضَز ،اًساظُ التػبز سبیِ چِ هیعاى تغییط هیوٌس؛ ظیطا ثط اسبس هفَْم هسل
ضگطسیًَی ّط یه اظ سِ هتغیط هبلیبتی زیگط ثبثت زض ًظط گطفتِ هیضًَس.
ثِ عَض ولیٍ ،لتی وِ اثط خبیگعیٌی زٍ ًَع هبلیبت ثطضسی هیضَز؛ یىی اظ ایي زٍ ًتیدِ
حبغل هیضَز )1 :زٍ ًَع هبلیبت اثط یىسبًی ثط اًساظُ التػبز سبیِ ذَاٌّس زاضت .زض ایي
غَضت ،افعایص یه ًَع هبلیبت ٍ وبّص ّناًساظُ زیگطی ّیچ تغییطی زض اًساظُ التػبز سبیِ
ایدبز ًویوٌس ٍ ثٌبثطایي ،ضطایت ایي زٍ ًَع هبلیبت زض زٍ هؼبزلِ ضگطسیًَی هتمبثل ثِ لحبػ
آهبضی هؼٌبزاض ًرَاٌّس ضس؛  )2افعایص یه ًَع هبلیبت ٍ وبّص هتمبثل زیگطی اًساظُ التػبز
سبیِ ضا وبّص ذَاّس زاز .زض ایي غَضت ،ضطیت اٍلی زض هؼبزلِ هطثَعِ هٌفی ٍ هؼٌبزاض ٍ
ضطیت زٍهی زض هؼبزلِ هطثَعِ هثجت ٍ هؼٌبزاض ذَاّس ضس .زض ایي هَضز ،هٌغمی است وِ لسض
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هغلك ضطایت زٍ ًَع هبلیبت همبزیط یىسبًی ثبضٌس .ثط ایي اسبسً ،تبیح ثطآٍضز هسل تدطثی
پیطٌْبزی هیتَاًس ضاٌّوبی هٌبسجی ثطای تغییط تطویت هبلیبتّب (خبیگعیي وطزى هبلیبتّب) زض
خْت وبّص اًساظُ التػبز سبیِ ثبضس.
 .9-9تَصیف دادُّا

زض ایي هغبلؼِ اظ زازُّبی هطثَط ثِ هتغیطّبی اًساظُ التػبز سبیِ ،سْن ّط یه اظ الالم
هبلیبتّبی هستمین ٍ غیطهستمین اظ ول زضآهس هبلیبتی زٍلتً ،طخ ثیىبضیً ،طخ تَضم ٍ ًسجت
تدبضت ذبضخی ثِ تَلیس ًبذبلع زاذلی ثطای زٍضُ ظهبًی  1394-1355استفبزُ ضسُ است.
گفتٌی است وِ زازُّبی هطثَط ثِ اًساظُ الػبز سبیِ ( ) ثطگطفتِ اظ همبلِ هساح ٍ فطاّتی
( )1398استّ .1نچٌیي ،اعالػبت آهبضی هطثَط ثِ ّط یه اظ الالم هبلیبتی هَضزًظط اظ
اعالػبت هَخَز زض ذالغِ تحَالت التػبزی وطَض ثِ زست آهسُ است .اعالػبت آهبضی
هطثَط ثِ ًطخ ثیىبضی ( ) اظ هطوع آهبض ایطاى استرطاج ضسُ است .هٌجغ آهبضی هَضز استفبزُ
ثطای ًطخ تَضم (

) ،سْن تدبضت ذبضخی (حبغل خوغ غبزضات ٍ ٍاضزات) اظ تَلیس

ًبذبلع زاذلی (ً )TOیع ًوبگطّبی التػبزی ثبًه هطوعی خوَْضی اسالهی ایطاى است.
ثطذی اظ آهبضُّبی تَغیفی 2هطثَط ثِ زازُّب زض خسٍل ( )1گعاضش ضسُ است.
جذٍل  .9آهارُّای تَصیفی دادُّای هربَط بِ هتغیرّای هذل
هتغیر

تعذاد

اًساظُ التػبز سبیِ

40

0/1635

0/041

0/094

0/315

سْن هبلیبت ثط زضآهس اظ ول زضآهس هبلیبتی

40

15/860

3/389

11/308

25/560

سْن هبلیبت ثط ضطوتّب اظ ول زضآهس هبلیبتی

40

36/804

8/318

13/484

55/760

سْن هبلیبت ثط ثطٍت اظ ول زضآهس هبلیبتی

40

4/384

1/443

2/361

8/292

سْن هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت اظ ول زضآهس هبلیبتی

40

15/861

8/209

5/217

44/099

1

هطاّذات

هیاًگیي

اًحراف

کویٌِ

بیطیٌِ

هعیار

زض ایي همبلِ ،اًساظُ التػبز سبیِ (ثِ ػٌَاى ًسجتی اظ تَلیس ًبذبلع زاذلی) ثطای ایطاى ثب استفبزُ اظ ضٍش تمبضبی پَل عی

سبلّبی  1355-1394ثطآٍضز ضسُ است.
2

اًساظُ التػبز سبیِ ثِ ػٌَاى ًسجتی اظ تَلیس ًبذبلع زاذلی ٍ سبیط هتغیطّب ثِ غَضت زضغسی ثیبى ضسُاًس.
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تعذاد

هتغیر
سْن هبلیبت ثط ٍاضزات اظ ول زضآهس هبلیبتی

40

27/091

8/076

14/591

47/385

ًطخ تَضم

40

19/283

8/583

8/330

49/110

ًطخ ثیىبضی

40

12/022

1/482

9/0800

14/400

سْن تدبضت ذبضخی اظ تَلیس ًبذبلع زاذلی

40

15/487

11/423

2/970

68/551

هطاّذات

هیاًگیي

اًحراف

کویٌِ

بیطیٌِ

هعیار

هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص

خسٍل (ً )1طبى هیزّس ثِ عَض هتَسظ هبلیبت ثط ضطوتّب ٍ هبلیبت ثط ثطٍت ثِ تطتیت
ثیصتطیي ٍ ونتطیي سْن اظ زضآهس ول هبلیبتی ضا ثِ ذَز اذتػبظ هیزٌّس ٍ اظ عطفی
ثیصتطیي سْن هبلیبتی عی زٍضُ هَضز ًظط هطثَط ثِ هبلیبت ثط ضطوتّب ٍ ونتطیي سْن
هبلیبتی هطثَط ثِ هبلیبت ثط ثطٍت استّ .نچٌیي ،سْن هبلیبت ثط ضطوتّب اظ ثیصتطیي ٍ
سْن هبلیبت ثط ثطٍت اظ ونتطیي پطاوٌسگی ثطذَضزاض است.
 .5برآٍرد هذل ٍ تفسیر ًتایج
ثِ هٌظَض ثطآٍضز هؼبزالت ( )2تب ( )6اثتسا ٍضؼیت هبًبیی سطیّبی ظهبًی ثب استفبزُ اظ آظهَى
فیلیپس ٍ پطٍى ثطضسی هیضَزً .تبیح ایي آظهَى ثب ػطؼ اظ هجسا ٍ ضًٍس ظهبًی زض خسٍل ()2
گعاضش ضسُ است.
جذٍل ً .2تایج آزهَى ریطِ ٍاحذ فیلیپس -پرٍى برای هتغیّرّای هذل
سطح
هتغیّط

آهبضُ PP

تفاضل اٍل
هتغیّط

آهبضُ PP

هتغیّط

آهبضُ PP

هتغیّط

آهبضُ PP

-2/7847

-3/5318

-6/4795

-7/6166

-2/6496

-3/2714

-9/4832

-11/037

-3/8747

-2/9062

-10/7132

-5/4474

-3/9718

-5/2503

-2/4074
-2/3976

TO
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همبزیط ثحطاًی هه ویٌَى

همبزیط ثحطاًی هه ویٌَى

سغح
(زضغس)
همساض آهبضُ
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سغح
1

5

10

-4/2119

-3/5298

-3/1964

1

5

10

-4/2191

-3/5331

-3/1983

(زضغس)
همساض آهبضُ

هٌجغ .یبفتِّبی پژٍّص

ثط اسبس ًتبیح خسٍل ( )2تٌْب زٍ هتغیط سْن هبلیبت ثط ضطوتّب اظ ول زضآهسّبی هبلیبتی
ٍ سْن تدبضت ذبضخی اظ تَلیس ًبذبلع زاذلی زض سغح هبًب هیثبضٌس ٍ سبیط هتغیطّب ثب
یهثبض تفبضلگیطی هبًب هیضًَس.
اظ آًدب وِ هتغیطّب زض هؼبزالت ( )2تب ( )6تطویجی اظ

ّستٌس ،ضٍیىطز

ٍ

ّناًجبضتگی هجتٌی ثط هسل ذَزضگطسیًَی ثب ٍلفِّبی تَظیؼی گعیٌِ هٌبسجی ثطای تدعیِ ٍ
تحلیل ّناًجبضتگی هیبى هتغیطّب زض ّط یه اظ هسلّبی ضگطسیًَی است .افعٍى ثط ایي ،زیگط
هعیت هْن ضٍیىطز ذَزضگطسیًَی ثب ٍلفِّبی تَظیؼی ایي است وِ ثطای زٍضُّبی ظهبًی
وَچه ًتبیح لبثل لجَلی اضائِ هیزّس .ثب تَخِ ثِ آى وِ زازُّبی هطثَط ثِ هتغیطّبی ایي
پژٍّص (ّوبًٌس زیگط هتغیطّبی التػبزی زض ایطاى) زٍضُّبی ظهبًی وَتبّی ضا پَضص
هیزٌّس؛ ایي ٍیژگی اظ اّویت ثِسعایی ثطذَضزاض است .زض ایي ضٍیىطزً ،رست ،ثبیس تؼساز
ٍلفِّبی ثْیٌِ هتغیطّبی تَضیحی ضا زض هسل

∑

()7

وِ

ظیط تؼییي وطز.

یه ثطزاض

 kاظ ضگطسَضّبی چٌسگبًِ ٍ

یه ثطزاض

∑

 kاظ ضطایت ٍلفِّبی

تَظیؼی است .ثطای ایي هٌظَض ،هیتَاى اظ هؼیبضّبی اعالػبتی «آوبئیه ٍ ضَاضتع -ثیعیي»

1

استفبزُ وطز .گبم ثؼسی ثِ وبضگیطی «آظهَى ثبًس» 2ثطای تطریع ٍخَز یب ػسم ٍخَز اضتجبط
ثلٌسهست یب ّناًجبضتگی هیبى هتغیطّبست .ثطای ایي هٌظَضً ،رست ،هسل ضگطسیًَی ( )7زض
یه فطم تػحیح ذغب 3ثِ غَضت ظیط ثبظًَیسی هیضَز:
1

Akaike and Schwarz- Bayesian
Bound Test
3
Error Correction
2
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∑

∑

∑

()8
∑

وِ
،

∑

،ρ

∑

،

ثطای

∑
∑

،

.

ثطای

سپس ،فطضیِ غفط ػسم ّناًجبضتگی هیبى هتغیطّب

ٍ

آظهَى هیضَز .ثطای

ثطضسی ایي فطضیِ آظهَى ٍالس ثِ وبض گطفتِ هیضَز .زض ایي آظهَى ،اگط همساض هحبسجِ ضسُ
آهبضُ ثعضيتط اظ همساض ثبًس ثبال 1ثبضس ،یه اضتجبط ّناًجبضتگی یب ثلٌسهست ثِ غَضت اضتجبط
( )9هیبى هتغیطّبی هَضز ثطضسی ٍخَز زاضز:

2

()9
3

ػجبضت «تػحیح ذغب» زض هؼبزلِ (ّ )8وبى پسوبًس ضاثغِ ّناًجبضتگی ( )9است ٍ ضطیت
ثیبى هیوٌس وِ زض ّط زٍضُ ظهبًی چِ سْوی اظ اًحطاف (هثجت یب هٌفی) اظ هسیط تؼبزلی
ثلٌسهست تػحیح هیضَز.
زض ایي پژٍّص ،هسل ذَزضگطسیًَی ثب ٍلفِّبی تَظیؼی ثب ػطؼ اظ هجسأ ٍ ضًٍس ظهبًی
ًبهمیس ثطای ّط یه اظ تػطیحّبی هَضز ًظط ثطآٍضز ٍ تؼساز ٍلفِّبی ثْیٌِ ثطای ّط یه اظ
هسلّبی ذَزضگطسیًَی ثب ٍلفِّبی تَظیؼی ثب استفبزُ اظ هؼیبض آوبئیه تؼییي ضسُ است
(هتغیطّبیی زاضای ضطایت لطیٌِ همیس ثِ ثطاثطی تؼساز ٍلفِّب ضسُاًس) .عجك ًتبیح زض خسٍل
( )3وِ ثطای ّوِ هسلّب یىسبى است؛ آظهَى ٍالس هجتٌی ثط آهبضُ استبًساضز ًطبى هیزّس وِ
ول هسل ثِ لحبػ آهبضی هؼٌبزاض استّ .نچٌیيً ،تبیح آظهَىّبی «ضطیت الگطاًژ»ٍ 4
«ٍاضیبًس ًبّنسبًی ضطعی ذَزتَضیحی»ً ٍ 5یع همساض آهبضُ «زٍضثیي ٍاتسَى» 6فطضیِّبی
غفط ًطبىزٌّسُ ػسم ٍخَز ذَزّنثستگی ٍ ًبّنسبًی ٍاضیبًس است.

1
2

همبزیط ثحطاًی ثبًس تَسظ پسطاى ،ضیي ٍ اسویت ( )2001گعاضش ضسُاًس.
پسطاى ٍ زیگطاى ( )2001پٌح تػطیح هرتلف زض ًظط هیگیطًس .تفبٍت ایي تػطیحّب زض حضَض یب ػسم حضَض ػطؼ اظ

هجسأ ٍ ضًٍس ظهبًی زض هؼبزلِ ذَزضگطسیَى ثطزاضی ثب ٍلفِ تَظیؼی ٍ ثطزاض ّناًجبضتگی است.
3

)Error Correction Term (ECT
4
)Lagrange Multiplier (LM
5
)Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH
6
)Durbin-Watson (DW
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جذٍل ً .9تایج برآٍرد ضرایب بلٌذهذت (بردارّای ّناًباضتگی)
)

آزهَىّای تطخیصی
LM Test
)(p-value

ARCH
)(p-value

)0/1305( 3/146051

(0/037467 )0/8477

آهبضُ (p-value) F
6/651651
()0/007355

2/454446

0/964982
آزهَى باًذ (تطخیص ارتباط ّناًباضتگی)
آهارُ آزهَى

سطح هعٌاداری

( )

هقادیر بحراًی

(درصذ)

باًذ پائیي

باًذ باال

10

2/26

3/534

5

2/676

4/13

1

3/644

5/464

4/581378

بردار ّناًباضتگی (ارتباط بلٌذهذت)
هذل اٍل
رگرسَر

TO

هذل دٍم

اًحراف

سطح

هعیار

احتوال

-0/347082

0/069237

0/0015

0/347082

-1/892022

0/198081

0/0000

-1/544940

0/183397

0/038700

0/099136

0/7079

0/385781

0/047619

0/0001

-0/458521

0/075334

0/0005

-0/111440

0/020292

0/0009

0/706299

0/329791

0/0695

0/706299

0/329791

0/0695

0/215266

0/062454

0/0107

0/215266

0/062454

0/0107

0/251645

0/047276

0/0011

0/251645

0/047276

0/0011

ضریب

رگرسَر

TO

هذل سَم
رگرسَر

ضریب

هعیار

احتوال

0/069237

0/0015
0/0001

هذل چْارم

اًحراف

سطح

هعیار

احتوال

1/892022

0/198081

0/0000

-0/038700

1/544940

0/183397

0/0001

-0/385781

ضریب

اًحراف

سطح

رگرسَر

ضریب

اًحراف

سطح

هعیار

احتوال

0/099136

0/7079

0/047619

0/0001
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TO

1/930722

0/159587

0/0000

-1/930722

0/159587

0/0000

1/433501

0/182598

0/0001

-0/497221

0/049411

0/0000

0/706299

0/329791

0/0695

0/706299

0/329791

0/0695

0/215266

0/062454

0/0107

0/215266

0/062454

0/0107

0/251645

0/047276

0/0011

0/251645

0/047276

0/0011

TO

هذل پٌجن
0/458521

0/075334

0/0005

0/706299

0/329791

0/0695

0/111440

0/020292

0/0009

0/215266

0/062454

0/0107

-1/433501

0/182598

0/0001

0/251645

0/047276

0/0011

0/497221

0/049411

0/0000

TO

سرعت تعذیل
̂

اًحطاف هؼیبض

-1/342983

0/156860

ue

آهبضُ

0/0001

-8/561662

هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص

زض هطحلِ ثؼسی ،ضٍیىطز ثبًس خْت تطریع اضتجبط ّناًجبضتگی هیبى هتغیطّبی پژٍّص
ثِ وبض گطفتِ ضسُ است .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هتغیط ٍاثستِ ٍ هتغیطّبی غیطهبلیبتی ثطای ّوِ
هؼبزالت یىسبى ّستٌس ٍ ًیع ثب تَخِ ثِ ضطایغی وِ ثط هتغیطّبی هبلیبتی حبون استً ،تبیح
آظهَىّبی ّناًجبضتگی هطثَط ثِ پٌح هسل هَضز ثطضسی یىسبى است .ثب تَخِ ًتبیح خسٍل
( )3یه اضتجبط تؼبزلی ثلٌسهست هیبى هتغیطّبی پژٍّص ٍخَز زاضز.
ًىتِ هْن زیگط زض ذػَظ ضٍیىطز ذَزضگطسیًَی ثب ٍلفِّبی تَظیؼی ،ثجبت ٍ پبیساضی
پبضاهتطّبی هسل زض عَل ظهبى است .چٌبًچِ پبضاهتطّبی هسل زض عَل زٍضُ هغبلؼِ ثبثجبت
ًجبضٌسً ،تبیح ثطآٍضز ایي پبضاهتطّب ٍ استٌجبطّبی آهبضی زض ذػَظ آىّب اظ اػتجبض وبفی
ثطذَضزاض ًرَاٌّس ثَز .تىٌیه ضایح «حبغل خوغ تدوؼی» 1وِ تَسظ ثطاٍى ،زٍضثیي ٍ اٍاًع

2

( )1975پیطٌْبز ضسُ است ،خْت ثطضسی پبیساضی هسلّبی ثطآٍضز ضسُ ثِ وبض ضفتِ است.
ًتبیح ایي آظهَى (وِ ثطای هسلّبی هرتلف یىسبى است) زض توَزاض (ً )1طبى هیزّس فطضیِ
)Cumulative Sum (CUSUM
Brown, Durbin & Evans

1
2
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غفط پبیساضی هسل ًویتَاًس زض سغح اعویٌبى  95زضغس ضز ضَز ٍ پبضاهتطّبی هسل اظ ثجبت
الظم ثطذَضزاضًس.
ًوَدار  .9آزهَى پایذاری حبغلخوغ تدوؼی
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
1393

1394

1392

1391

5% Significance

1390

1389

1388

CUSUM

هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص

اظ آًدب وِ آظهَىّبی ّناًجبضتگی زاللت ثط ٍخَز اضتجبط تؼبزلی ثلٌسهست هیبى هتغیطّب
زاضًس ،هیتَاى ضطایت ثلٌسهست ضا ثطآٍضز ٍ تفسیط وطز .ایي اعالػبت زض خسٍل ( )3گعاضش
ضسُاًسً .تبیح ًطبى هیزٌّس وِ افعایص ثیىبضی ،افعایص تَضم ٍ افعایص ًسجت تدبضت ذبضخی
ثِ تَلیس ًبذبلع زاذلی هَخت افعایص هؼٌبزاضی زض اًساظُ التػبز سبیِ هیضَزّ .وبى عَض وِ
لجال اضبضُ ضس ّطگًَِ آظازسبظی تدبضی ٍ وبّص هحسٍزیتّبی تدبضی ثسٍى زاضتي یه
سیستن وبضآهس هیتَاًس ظهیٌِسبظ افعایص لبچبق ٍ زض ًتیدِ گستطش اًساظُ التػبز سبیِ ضَز.
ثٌبثطایي ،اثط هثجت تدبضت ذبضخی ثط اًساظُ التػبز سبیِ هیتَاًس ًبضی اظ فمساى یه سیستن
وبضآهس ثبضس.
توطوع اغلی ایي همبلِ ثط ضطایت هتغیطّبی هبلیبتی (ثِ ػٌَاى سْن ّط یه اظ اًَاع
هبلیبتّب اظ ول زضآهس هبلیبتی) ٍ هؼٌبزاضی آهبضی آًْبست .زض هسل اٍل هتغیط

(سْن

هبلیبت ثط زضآهس اظ ول زضآهسّبی هبلیبتی) حصف ضسُ است .ضطیت ّط یه اظ هتغیطّبی
هبلیبتی زض هسل ( ،

،

ٍ

) ًطبى هیزٌّس وِ اگط تغییطی زض آى هتغیط ایدبز ضَز ٍ

زض همبثل ،تغییط ّناًساظُ ٍ هؼىَسی زض

ثِ ػٌَاى هتغیط حصف ضسُ غَضت گیطز ،چِ

تغییطی زض اًساظُ التػبز سبیِ ثِ ٍخَز هیآیس (الظم ثِ شوط است وِ ثب تَخِ ثِ هفَْم
ضگطسیَى ،سبیط سْنّبی هبلیبتی ثبثت زض ًظط گطفتِ هیضًَس).
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ضطیت هتغیط

(سْن هبلیبت ثط ضطوتّب اظ ول زضآهسّبی هبلیبتی) هؼبزل -0/347082

ثطآٍضز ضسُ است ٍ اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض است .ایي ًطبى هیزّس وِ یه ٍاحس افعایص
(وبّص) زض

ٍ زض همبثل ،یه ٍاحس وبّص (افعایص) زض

هٌدط ثِ وبّطی (افعایطی)

هؼبزل  0/347082زض اًساظُ التػبز سبیِ هیضَز .اظ عطف زیگط ،ثِ عَض هٌغمی ،ضطیت هتغیط
زض هسل زٍم وِ هتغیط

زض آى حضَض ًساضز ،هؼبزل ( 0/347082یؼٌی لطیٌِ ضطیت

)

ثطآٍضز ضسُ است .ثٌبثطایي ،خبیگعیٌی هبلیبت ثط ضطوتّب ثطای هبلیبت ثط زضآهس هٌدط ثِ
وبّص اًساظُ التػبز سبیِ هیضَز.
ًتیدِ زٍم ایي است وِ ضطیت

(سْن هبلیبت ثط ثطٍت اظ ول زضآهس هبلیبتی) زض هؼبزلِ

اٍل هؼبزل  ٍ -1/892022ضطیت

زض هؼبزلِ سَم هؼبزل  1/892022ثطآٍضز ضسُاًس ٍ ثِ

لحبػ آهبضی هؼٌبزاض ّستٌس .ثب تَخِ ثِ ایي ًتیدِ ،یه ٍاحس افعایص (وبّص) زض سْن هبلیبت
ثط ثطٍت اظ ول زضآهسّبی هبلیبتی ٍ زض همبثل یه ٍاحس وبّص (افعایص) زض سْن هبلیبت ثط
زضآهس اظ ول زضآهسّبی هبلیبتی هٌدط ثِ وبّطی (افعایطی) هؼبزل  1/892022زض التػبز سبیِ
هیضَز.
ًتیدِ سَم ایي است وِ ضطیت

(سْن هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت اظ ول زضآهسّبی

هبلیبتی) زض هسل اٍل هؼبزل  ٍ 0/038700ضطیت

زض هسل چْبضم هؼبزل -0/038700

ثطآٍضز ضسُ است؛ اهب ثِ لحبػ آهبضی هؼٌبزاض ًویثبضٌس .ایي ًتیدِ ثیبىگط آى است وِ
خبیگعیٌی ایي زٍ ًَع هبلیبت ثطای ّوسیگط ّیچ تأثیطی ثط التػبز سبیِ ًساضز .افعٍى ثط ایي،
ضطیت
ٍ ضطیت

(سْن هبلیبت ثط ٍاضزات اظ ول زضآهسّبی هبلیبتی) زض هسل اٍل هؼبزل -0/458521
زض هسل پٌدن هؼبزل  0/458521ثطآٍضز ضسُاًس ٍ اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض ّستٌس.

ثط اسبس ایي ًتیدِ ،یه ٍاحس افعایص (وبّص) زض سْن هبلیبت ثط ٍاضزات ٍ زض همبثل یه
ٍاحس وبّص (افعایص) زض سْن هبلیبت ثط زضآهس هَخت هیضَز التػبز سبیِ ثِ هیعاى
 0/458521وبّص (افعایص) یبثس.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ،ضطیت هتغیط

زض هسل زٍم هؼبزل  ٍ -1/544940ضطیت هتغیط

زض هسل سَم هؼبزل 1/544940ثطآٍضز ضسُاًس ٍ اظ لحبػ آهبضی هؼٌبزاض هیثبضٌس .ثٌبثطایي ،یه
ٍاحس افعایص (وبّص) زض سْن هبلیبت ثط ثطٍت اظ ول زضآهس هبلیبتی ٍ یه ٍاحس وبّص
(افعایص) ّنظهبى زض سْن هبلیبت ثط ضطوتّب هَخت هیضَز التػبز سبیِ ثِ اًساظُ
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 1/544940وبّص (افعایص) یبثسّ .وبىعَض وِ هطبّسُ هیضَز ،ضطیت هتغیط سْن هبلیبت ثط
وبال ٍ ذسهبت (

) زض هسل زٍم هؼبزل  0/385781ثطآٍضز ضسُ است وِ لطیٌِ ضطیت هتغیط

زض هسل چْبضم است ٍ ّط زٍ ضطیت ثِ لحبػ آهبضی هؼٌبزاض هیثبضٌس .اظ ایيضٍ ،یه
ٍاحس افعایص (وبّص) زض سْن هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ٍ زض همبثل یه ٍاحس وبّص
(افعایص) زض سْن هبلیبت ثط ضطوتّب هَخت هیضَز التػبز سبیِ ثِ هیعاى  0/385781افعایص
(وبّص) یبثس.
اظ عطفی ضطیت هتغیط

(سْن هبلیبت ثط ٍاضزات) زض ایي هسل هؼبزل  -0/111440ثطآٍضز

ضسُ است ٍ ثِ لحبػ آهبضی هؼٌبزاض استّ .وچٌیي ضطیت هتغیط

زض هسل پٌدن لطیٌِ

ضطیت  ITزض هسل زٍم ثطآٍضز ضسُ است ٍ ثِ لحبػ آهبضی هؼٌبزاض است .ثٌبثطایي ،یه ٍاحس
افعایص (وبّص) زض سْن هبلیبت ثط ٍاضزات ٍ زض همبثل یه ٍاحس وبّص (افعایص) زض سْن
هبلیبت ثط ضطوت ّب هَخت هیضَز التػبز سبیِ ثِ هیعاى  0/111440وبّص (افعایص) یبثس.
زض هسل سَم ،هتغیط

(سْن هبلیبت ثط ثطٍت) حصف ضسُ است .ثب تَخِ ثِ ًتبیح

حبغل اظ ثطآٍضز ایي هسل ،ضطیت

هؼبزل  1/930722ثطآٍضز ضسُ است ٍ ثِ لحبػ آهبضی

هؼٌبزاض است .زض هسل چْبضم ضطیت هتغیط

ًیع ثِ عَض هؼٌبزاضی هؼبزل -1/930722

ثطآٍضز ضسُ است .ایي ثیبى هیوٌس یه ٍاحس افعایص (وبّص) زض سْن هبلیبت ثط وبال ٍ
ذسهبت ٍ زض همبثل یه ٍاحس وبّص (افعایص) زض سْن هبلیبت ثط ثطٍت هَخت هیضَز
التػبز سبیِ ثِ هیعاى  1/930722افعایص (وبّص) یبثسّ .نچٌیي ،زض هسل سَم ضطیت
هؼبزل  1/433501ثطآٍضز ضسُ است ٍ اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض ٍ لطیٌِ ضطیت

زض هسل پٌدن

است .ایي زاللت زاضز وِ یه ٍاحس افعایص (وبّص) زض هبلیبت ثط ٍاضزات ٍ یه ٍاحس وبّص
(افعایص) زض هبلیبت ثط ثطٍت هٌدط ثِ افعایطی (وبّطی) هؼبزل  1/433501زض التػبز سبیِ
هیضَز.
ًتبیح حبغل اظ هسل چْبضم ٍ پٌدن ًیع ًطبى هیزّس ،یه ٍاحس افعایص (وبّص) زض
هبلیبت ثط ٍاضزات ٍ یه ٍاحس وبّص (افعایص) ّنظهبى زض هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت هٌدط ثِ
وبّطی (افعایطی) هؼبزل  0/497221زض التػبز سبیِ هیضَز.
ًتبیح تغییط زض تطویت اًَاع هبلیبتّب ثط اًساظُ التػبز سبیِ زض خسٍل ( )4اضائِ ضسُاًس .ایي
خسٍل ًطبى هیزّس وِ یه ٍاحس افعایص زض هتغیطّبی ستَى اٍل ٍ زض همبثل یه ٍاحس
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وبّص زض هتغیطّبی ستَى زٍم چِ تغییطی زض اًساظُ التػبز سبیِ (ستَى سَم) ایدبز هیوٌس.
ّوبى عَض وِ هالحظِ هیضَز ،زض ّوِ هَاضز خبیگعیٌی هبلیبتّبی ستَى اٍل ثطای
هبلیبتّبی ستَى زٍم یب ثِ ػجبضت زیگط ،اًتمبل اظ هبلیبتّبی ستَى زٍم ثِ هبلیبتّبی ستَى
اٍل ثب فطؼ ثبثت هبًسى ول زضآهس هبلیبتی هٌدط ثِ وبّص اًساظُ التػبز سبیِ هیضَز.
جذٍل  .5اثر تغییر در ترکیب هالیاتّا بر اًذازُ اقتصاد سایِ
تغییر در اًذازُ اقتصاد

یک ٍاحذ افسایص در

یک ٍاحذ کاّص در

سْن هبلیبت ثط ضطوتّب ()ST

سْن هبلیبت ثط زضآهس ()RT

-0/347082

سْن هبلیبت ثط ضطوتّب ()ST

سْن هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ()CT

-0/385781

سْن هبلیبت ثط ثطٍت ()WT

سْن هبلیبت ثط زضآهس ()RT

-1/892022

سْن هبلیبت ثط ثطٍت ()WT

سْن هبلیبت ثط ضطوتّب ()ST

-1/544940

سْن هبلیبت ثط ثطٍت ()WT

سْن هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ()CT

-1/930722

سْن هبلیبت ثط ثطٍت ()WT

سْن هبلیبت ثط ٍاضزات ()IT

-1/433501

سْن هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ()CT

سْن هبلیبت ثط زضآهس ()RT

5

سْن هبلیبت ثط ٍاضزات ()IT

سْن هبلیبت ثط زضآهس ()RT

-0/458521

سْن هبلیبت ثط ٍاضزات ()IT

سْن هبلیبت ثط ضطوتّب ()ST

-0/111440

سْن هبلیبت ثط ٍاضزات ()IT

سْن هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ()CT

-0/497221

سایِ (

)

هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص

ًتبیح ثطآٍضز سطػت تؼسیل ٍ آظهَى هؼٌبزاضی هطثَعِ ثِ غَضت هطتطن ثطای هسلّبی
پٌحگبًِ زض پبیبى خسٍل ( )3گعاضش ضسُ است .همساض ثطآٍضز ضسُ سطػت تؼسیل هؼبزل
-1/342983

̂ ρاست ٍ زض سغح هؼٌبزاضی یه زضغس اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض است .هٌفی

ثَزى ایي ضطیت ثیبًگط آى است وِ ّط اًحطاف هثجت یب هٌفی اظ هسیط تؼبزلی ثلٌسهست زض
عَل ظهبى تؼسیل هیضَز.
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ً .0تیجِگیری ٍ پیطٌْادّا
زض ایي هغبلؼِ ،یه هسل تدطثی چٌس هؼبزلِای ثطای تدعیِ ٍ تحلیل اثطات خبیگعیٌی الالم
هرتلف هبلیبتی ثطای یىسیگط (یب تغییطات تطویت هبلیبتی) ثط اًساظُ التػبز سبیِ پیطٌْبز ضسُ ٍ
سپس ،هسل هَضز ًظط ثب استفبزُ اظ ضٍیىطز  ٍ ARDLزازُّبی هطثَط ثِ زٍضُ ظهبًی -1355
 1394ثطای التػبز ایطاى ثطآٍضز ضسُ است .زض ایي هسل ،اًساظُ التػبز سبیِ ثِ ػٌَاى هتغیط
ٍاثستِ ٍ سْن ّط یه اظ اًَع هبلیبتّب هطتول ثط هبلیبت ثط زضآهس ،هبلیبت ثط ضطوتّب ٍ
هبلیبت ثط ثطٍت (ثِ ػٌَاى الالم هبلیبتّبی هستمین) ٍ هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ٍ هبلیبت ثط
ٍاضزات (ثِ ػٌَاى هبلیبتّبی غیطهستمین) اظ ول زضآهسّبی هبلیبتی ٍ زیگط هتغیطّب اظ لجیل ًطخ
تَضمً ،طخ ثیىبضی ٍ سْن هدوَع غبزضات ٍ ٍاضزات ثِ تَلیس ًبذبلع زاذلی ثِ ػٌَاى
هتغیطّبی تَضیحی زض ًظط گطفتِ ضسُاًس .ثب تَخِ ثِ اّساف هغبلؼِ ،ثطای ّط یه اظ هؼبزالت
ضگطسیًَی یىی اظ سْنّبی هبلیبتی حصف ضسُ است .زض ایي غَضت ،ضطیت ّط یه اظ
سْنّبی هبلیبتی حبضط زض ّط هؼبزلِ ًطبى هیزّس وِ اگط یه ٍاحس (زضغس) تغییط زض آى ًَع
سْن هبلیبتی ایدبز ضَز ٍ زض همبثل یه ٍاحس تغییط هؼىَس زض سْن هبلیبت حصف ضسُ اظ
هؼبزلِ غَضت گیطز ،چِ تغییطی زض اًساظُ التػبز سبیِ ثِ ٍخَز هیآیس.
عجك ًتبیح ،زض اضتجبط ثب خبیگعیٌی هیبى هبلیبتّبی هستمین ٍ غیطهستمین ثِ هٌظَض وبّص
اًساظُ التػبز سبیِ زض ایطاى ،ثستِ ثِ ایي وِ خبیگعیٌی وسام یه اظ الالم هبلیبتّبی هستمین ثب
وسام یه اظ الالم هبلیبتّبی غیطهستمین غَضت گیطزً ،تیدِ هتفبٍت است .اگط افعایص ّط
یه اظ الالم هبلیبتّبی هستمین ضبهل هبلیبت ثط ثطٍت یب هبلیبت ثط ضطوتّب ،اظ هیبى
هبلیبتّبی غیطهستمین ،ثب وبّص ّنظهبى هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ّوطاُ ثبضس ،هَخت وبّص
اًساظُ التػبز سبیِ زض ایطاى ذَاّس ضسّ .نچٌیي ،افعایص هبلیبتّبی هستمین ضبهل هبلیبت ثط
ثطٍت ٍ وبّص ّنظهبى هبلیبت غیطهستمین ضبهل هبلیبت ثط ٍاضزات اًساظُ التػبز سبیِ ضا زض
ایطاى وبّص ذَاّس زاز .اظ هیبى هبلیبتّبی غیطهستمین ،افعایص هبلیبت ثط ٍاضزات اگط ثب
وبّص ّنظهبى ّط یه اظ الالم هبلیبتّبی هستمین ضبهل هبلیبت ثط زضآهس یب هبلیبت ثط
ضطوتّب ّوطاُ ثبضس ،هَخت وبّص اًساظُ التػبز سبیِ زض ایطاى ذَاّس ضس؛ زض حبلی وِ
افعایص هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ٍ وبّص ّنظهبى هبلیبت ثط زضآهس تغییطی زض اًساظُ التػبز
سبیِ زض ایطاى ایدبز ًرَاّس وطزً .تیدِ اظ آى خْت لبثل تَخیِ است وِ ثب افعایص هبلیبت ثط
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زضآهسً ،طخ زستوعز ٍالؼی وبّص هییبثس ٍ اظ آًدب وِ ّسف اظ وبض وست زضآهس هیثبضس،
وبّص ًطخ زستوعز ٍالؼی هَخت وبّص ػطضِ ًیطٍی وبض زض ثرص ضسوی هیضَز .اظ عطفی
ثب افعایص هبلیبت ثط وبال ٍ ذسهبت ،ضبذع لیوت هَضز استفبزُ ثطای هحبسجِ ًطخ زستوعز
تغییط وطزُ وِ ًتیدِ آى افعایص ًطخ زستوعز ٍ ثِ زًجبل آى ٍضٍز افطاز ثِ ثرص سبیِ است.
ّنچٌیي اظ هیبى هبلیبتّبی غیطهستمین ،خبیگعیٌی هبلیبت ثط ٍاضزات ثطای هبلیبت ثط وبال ٍ
ذسهبت وبّص اًساظُ التػبز سبیِ ضا ثِ ّوطاُ ذَاّس زاضت .اظ عطفی اظ هیبى هبلیبتّبی
هستمین ،خبیگعیٌی هبلیبت ثط ثطٍت ثطای زیگط الالم هبلیبتّبی هستمین ضبهل هبلیبت ثط
ضطوتّب یب هبلیبت ثط زضآهس ٍ ًیع خبیگعیٌی هبلیبت ثط ضطوتّب ثطای هبلیبت ثط زضآهس وبّص
اًساظُ التػبز سبیِ ضا ثِ ّوطاُ ذَاّس زاضتً .تبیح هیتَاًٌس ضاٌّوبی هٌبسجی ثطای زٍلتهطزاى
خْت تغییط تطویت هبلیبتّب (اًتربة تطویت ثْیٌِ) ثب ّسف وبّص اًساظُ التػبز سبیِ زض
خبهؼِ ثبضٌس.
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