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ّسف انلی ایي هقالِ بطضؾی اثط غیطذطی جْاًیقسى بط اهیس بِ ظًسگی زض ایطاى طی ؾالّای  1358-1393اؾت .بهِ
ایي هٌظَض اظ هسل ضگطؾیَى اًتقال هالین ) (STRاؾتفازُ قسُ اؾتً .تایج حانل اظ بطآٍضز هسل  ،STRضهوي أیییهس
أیثیط غیطذطی جْاًیقسى بط اهیس بِ ظًسگیً ،كاى زازُ کِ جْهاًیقهسى زض االهی یها ؾهاذتاض زٍ ضغیوهی بها هقهساض
آؾتاًِای حسٍز  38/26زضنس ،بط اهیس بِ ظًسگی اثط هثبت گصاقتِ اؾت؛ بِگًَِای کِ قست ایي اثطگصاضی هثبهت بها
ػبَض اظ ؾطح آؾتاًِ ٍ ٍاضز قسى بِ ضغین زٍم افعایف هییابس .بط ایي اؾاؼ هیأَاى گفت کِ جْاًیقسى ًقف هْوی
زض افعایف اهیس بِ ظًسگی زض ایطاى زاضز.
طبقِبٌسی . C22, F1, I1 :JEL

ٍاغُّای کلیسی :جْاًیقسى ،اهیس بِ ظًسگی ،ایطاى ،هسل ضگطؾیَى اًتقال هالین ). (STR
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 .1هقدهِ
«جْاًیقسى» ،1فطآیٌسی اؾت کِ زض ًتیجِ آى ،ااتهازّا ٍ جَاهغ هرتلف بهِّهن ًعزیهاأهط
هیقًَس .بِػباضت زیگط ،جْاًیقسى ،ضقس ٍابؿتگی هتقابل ااتهازی کكَضّا زض ؾطاؾط جْهاى اظ
اظ ططیق پرف گؿتطزُأط ٍ ٍؾیغأط فٌاٍضی اؾت .ایي هَضَع باػث قسُ کِ أحقیقات بؿهیاضی زض
هَضز ایي پسیسُ ٍ ًتایج آى کِ زض زٍ زِّ گصقتِ بِطَض هؿتقین یا غیطهؿتقین ضٍی طیف ٍؾیؼی اظ
برفّای گًَاگَى أیثیط گصاقتِ ،نَضت گیطز (بطگ ٍ ًیلؿَى.)2009 ،2
پیكههطفتّههای فٌههاٍضی ٍ فكههاضّای ااتهههازی ،ؾیاؾههی ٍ هلههی ،باػههث ایجههاز هَاؼیههتّهها ٍ
ؾاظهاىّای جسیس أجاضی زض فطآیٌس جْاًیقسى قسُ اؾت .زض ایي ضاؾتا ،برهف ؾهالهت بهِضغهن
ػوَهیبَزى ٍ طبیؼت غیطأجاضیاـ ،بِهیعاى اابل أهَجْی أحهت أهیثیط جْهاًیقهسى اهطاض گطفتهِ
اؾت .جْاًیقسى بٍِاؾطِ بطزاقتِقسى هطظّای گوطکی ،ایجاز باظاضّای هكتطک ،ضقس ٍ أَظیهغ
زضآهس ٍ ،...هیأَاًس بِطَض هؿتقین بط ؾالهت أیثیطگصاض باقس؛ ػالٍُ بط آى ،جْاًیقسى بهٍِاؾهطِ
ػههَاهلی ّوچههَى أههیثیط بههط ضٍی فطٌّههآ ٍ آزار ٍ ضؾههَم ،بههط ػطنههِ ؾههالهت أیثیطگههصاض اؾههت
(اذَاىبْبْاًی.)1383 ،
با ٍجَز أواهی ایي اطالػات ٍ بحثّای ًظهطی هَجهَز ،اًجهام أحقیهق ٍ هطالؼهات أجطبهی،
پیطاهَى اثط جْاًیقسى بط ؾالهت افطاز جاهؼِ زض کكَض ایطاىّ ،وچٌاى حؽ هیقَز .لصا زض هقالهِ
حاضط ،ؾؼی قسُ اؾت أا با اؾتفازُ اظ آذطیي آهاض ٍ اطالػات هَجَز زض ظهیٌِ پسیسُ جْاًیقهسى
ٍ ؾالهت ،بِ یا بطضؾی زایق زض حَظُ هصکَض بطای کكَض ایطاى پطزاذتِ قَز .اّویت ایي هبحث
3

با آگاّی اظ ایي هَضَعکِ کكَض ایهطاى زض آؾهتاًِ الحهاه بهِ ؾهاظهاى أجهاضت جْهاًی )(WTO

اؾت ،زٍچٌساى هیقَز.
1. Globalization
2. Welander, A., Lyttkens, C. H. and T. Nilsson
3. World Trade Organization
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زض ایي هطالؼِ ،بِهٌظَض أبییي اثطگصاضی جْاًیقسى بط ؾهالهت زض ایهطاى (بهط ذهالف هؼهسٍز
هطالؼات زاذلی گصقتِ) ،اظ هسلّای غیطذطی اؾتفازُ قسُ اؾت .چطا کِ ،بؿتِ بِ هطحلهِ حوهَض
زض ػطنِ جْاًی ،هوکي اؾت اظ أطکیی هٌافغ ٍ ّعیٌِّای گؿتطـ جْاًیقسى ،ضابطهِ غیطذطهی
ضگطؾیَى اًتقال هالین (STR) 1بِ أبییي اثطگصاضی غیطذطهی جْهاًیقهسى (بها اؾهتفازُ اظ قهاذم
جاهغ ٍ کاهل جْاًیقسى ( )KOFبط ٍضؼیت ؾالهت (با اؾتفازُ اظ قهاذم اهیهس بهِ ظًهسگی) زض
ایطاى طی زٍضُ ظهاًی  1358-1393بپطزاظز.
هسل  STRاؾتفازُ قسُ زض ایي هقالِ بِػٌَاى بطجؿتِأهطیي ههسل أغییهط ضغیوهیً ،2هِأٌْها یها
قکل أابؼی ذال ٍ هحسٍزکٌٌسُ ضا بط ضابطِ بیي هتغیطّا أحویل ًویکٌس (هاًٌهس ههسلّهای زضجهِ
زٍم) ،بلکِ ضابطِ غیطذطی هحتول بیي هتغیطّا ضا با اؾتفازُ اظ أابغ اًتقال ٍ 3هبٌای هكهاّسات هتغیهط
آؾتاًِای بِ قیَُای پیَؾتِ هسلؾاظی هیکٌس.
هقالِ حاضط زض  5برف أٌظین قسُ اؾت .پؽ اظ هقسهِ ،برف زٍم هقالهِ بهِ ازبیهات هَضهَع
هیپطزاظز .برف ؾَم بِ ضٍـ أحقیق ٍ هؼطفی هتغیطّا اذتهال زاضز .زض برف چْاضم بِ بهطآٍضز
هسل ٍ أحلیل ًتایج پطزاذتِ قسُ اؾت .زض برف پایاًی ًیع جوغبٌسی ٍ ًتیجِگیطی آهسُ اؾت.

 .2ادبیات هَضَع
 .1-2هباًی ًظری
ؾالهت ٍ بْساقت فطز ٍ جاهؼِ کِ یکی اظ قاذمّای اًساظُگیطی آى اهیس بِ ظًسگی اؾت،
اظ ػَاهل هتؼسزی ًاقی هیقهَز .ػَاههل ذهطز ٍ کهالى أیثیطگهصاض بهط ؾهالهتی ضا زض حالهت کلهی
هیأَاى ایيگًَِ زؾتِبٌسی کطز:

1. Smooth Transition Regression
2. Regime-Switching
3. Transition Function
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الف) ػَاهل ذطز :ایي زؾتِ اظ ػَاهل بط ؾالهت فطزی أیکیس زاضًس ٍ فقط بِ ذهَنیات فهطزی ٍ
ؾبا ظًسگی افطاز بؿتگی زاضًس .ػَاهلی ًظیهط جهٌؽ ،ؾهيٍ ،ضاثهت ،ضغیهن غهصایی ،هههطف
زذاًیات ٍ الکل ٍ . ...ایي زؾتِ کوتط أحت أیثیط ؾیاؾتّای کالى ااتهاز اطاض هیگیطًس.
ٍ اظ ػَاهل هرتلف ااتهازی ،اجتواػی ،فطٌّگی ٍ ...أیثیط هیپصیطًس (ّالیکیاٍغلَ.)2011 ،1
یکی اظ هتغیطّای کالى هؤثط بط ٍضؼیت ؾالهت ،کِ بِأاظگی هَضز أَجِ أجطبی هحققاى اطاض
گطفتِ ،جْاًیقسى اؾت .بِضغن ایيکِ هطالؼات بؿیاضی بِ بطضؾی اثطات جْاًیقسى بط هتغیطّهای
هاًٌس :ضقس ااتهازی ،هالیاتّ ،عیٌِّای زٍلتً ،ابطابطی زض کكَضّا ٍ حتی هحیطظیؿهت نهَضت
گطفتِ ،اها أاکٌَى زض هَضز أیثیطات جْاًیقسى بط ؾالهت جاهؼِ ،پػٍّف یا أحقیق چٌساى ظیهازی
نَضت ًگطفتِ اؾت .بِطَض کلی هیأَاى آثاض جْاًیقسى بط ضٍی ؾالهتی ضا اظ زٍ ظاٍیهِ هثبهت ٍ
هٌفی أكطیح کطز:
اظ ظاٍیِ هثبت ،جْاًیقسى اظ ضاُّای هرتلف هاًٌس :افعایف جابِجایی هترههاى حَظُ ؾهالهت،
افعایف جابِجایی بیواضاى بِػٌَاى ههطفکٌٌسگاى ؾهالهت ،اؾهتفازُ اظ فٌهاٍضیّهای جسیهس زض اضا هِ
ذسهات بْساقتی ٍ زضهاًی ،افعایف زؾتطؾی بِ زاضٍّا ٍ أجْیعات پعقکی ٍ ،...هٌجط بِ اضأقای ؾهطح
ؾالهت افطاز جاهؼِ هیقَز (أیؾای .)2007 ،زض ًقطِ هقابل ٍ اظ ظاٍیِ هٌفی ،جْاًیقهسى ههیأَاًهس اظ
ضاُّای هرتلف هاًٌس :گؿتطـ ؾطیغأط ٍ ٍؾیغأط بیواضیّای ػفًَی ٍ هؿطی هاًٌس ٍیطٍؼّای ٍ HIV
آًفَالًعای هطغی  ،H5N1أغییط ضغین غصایی ،ایجاز اضططار ،آلَزگیّای ظیؿهتهحیطهی ٍ ًهابطابطی
زضآهس ،ؾالهت افطاز جاهؼِ ضا أْسیس کٌس (بطگ ٍ ًیلؿَى.)2009 ،
ػالٍُ بط آى ،زض ذالل جْاًیقسى با ضفغ هَاًغ گوطکی ،حصف أؼطفِّهای ٍاضزات ٍ حهصف
هالیات بط نازضات ،زضآهس کكَضّا اظ هحل ػهَاضو ٍ أؼطفهِّها کهاّف ذَاّهس یافهت .ایهي اههط
هوکي اؾت بِ کاّف ؾْن ّعیٌِ ؾالهت ػوَهی اظ أَلیس ًاذالم زاذلی زض کكهَضّای زض حهال

1. Halicioglu, F.
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أَؾؼِ هٌجط قَزّ .وچٌیي ،با جْهاًیقهسى ،زض کكهَضّای زض حهال أَؾهؼِّ ،وهطاُ بها گؿهتطـ ٍ
قکَفایی ااتهاز ،هكاضکت ظًاى زض ًیطٍی کاض افعایف ذَاّس یافت .اگط ایي هكهاضکت بها أَؾهؼِ
کافی هطاکع ٍ هؤؾؿات هطاابت اظ کَزکاى ّوطاُ ًباقس ،هوکي اؾهت ػلهیضغهن افهعایف زضآههس
زیسگاُّای هتفاٍأی زض ظهیٌِ آثاض جْاًیقسى بط ؾهالهت جاهؼهِ ٍجهَز زاضز .بطذهی بهِ ایهي
پسیسُ بِػٌَاى یا گام ًْایی زض أرطیی ؾیؿتنّای ؾالهت هلی هیًگطًس؛ زض حالیکهِ گطٍّهی
زیگط ،بِ آى بِػٌَاى ابعاضی بطای أَؾؼِ ٍ گؿتطـ زاهٌِ ٍ کیفیت ذسهات ؾالهت بِ جاهؼِ أحت
پَقف ،هیپطزاظًس .بِ ّط ضٍی ،جْاًیقسى ٍ آظازؾاظی أجاضت زض برهف ؾهالهت (هاًٌهس ؾهایط
برفّای جاهؼِ) زض حال ضٍیزازى اؾت ٍ ّویي هَضَع پتاًؿیل ایجاز چالفّها ٍ فطنهتّهای
جسیسی بطای کكَضّای زًیا فطاّن آٍضزُ اؾت .پیَؾتي بِ ایي جطیاى ،بایؿتی با اضظیابیّای زایهق
ٍ کاضقٌاؾاًِ ٍ با هطالؼِ أجطبیات ؾایط کكَضّا ٍ أحلیل هَاؼیت آىّا ٍ بِنَضت گام بِ گهام زض
برف ؾالهت ،اًجام ٍ نَضت پصیطز (حواضهقسم ٍ ّوکاضاى.)201 :1394 ،
بطای زضک بْتط أواهی أیثیطات جْاًیقسى بهط ؾهالهت ،ؾهاظهاى بْساقهت جْهاًی ()WHO

1

چاضچَر هفَْهی شیل ضا اضا ِ کطزُ اؾت.

. World Health Organization

1
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جُاویضذن

باسارهای جهاًی

اقتصاد هلی و
سیاست و جاهعه

ًظام هزاقبت
سالهت

اقتصاد
خاًواده

خطزهای
سالهت فزدی

سالهت

ًوودار  .1چارچوب هفهوهی تأثیزات جهاًیضذى بز سالهت
هأخذ :ساسهاى بهذاضت جهاًی ()2001

ایي چاضچَر هفَْهی ،بِطَض اجوالی ،پیًَسّای بیي جْاًیقسى ٍ ؾالهت ضا ًكاى ههیزّهس
کِ زض ازاهِ بِ اذتهاض بِ اضظیابی آى پطزاذتِ قهسُ اؾهت .زض ایهي چهاضچَر ،جْهاًیقهسى بهِ زٍ
نَضت ،هؿتقین ٍ غیطهؿهتقین بهط ًظهام هطاابهت ؾهالهت أهیثیط ههیگهصاضز .زض قهکل هؿهتقین آى،
اثطگصاضی اظ ططیهق ؾیاؾهتّهایی اؾهت کهِ بهِطهَض هؿهتقین بهط أههویوات برهف ؾهالهت ٍاضز
هیقًَس ،هاًٌس :هَافقتًاهِّای ػوَهی زضباضُ أجاضت زض ظهیٌِ ذسهات ؾهاظهاى أجهاضت جْهاًی
( .1)GATSػالٍُ بط ایيّ ،واىطَض کِ اظ قکل ( )1پیساؾت ،باظاضّای جْاًی بهِطهَض غیطهؿهتقین
1. General Agreement on Trade in Services
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ًیع بط ًظام هطاابت ؾالهت أیثیط هیگصاضًس ،هاًٌس اثط هَافقتًاههِ ابؼهاز ههطأبط بها أجهاضت حقهَه
هالکیت هؼٌَی ؾاظهاى أجاضت جْاًی بط ضٍی ایوت هحهَالت زاضٍیی (.1)TRIPs
جْاًیقسى بط ضٍی ؾایط ػَاهل هطأبط بها ؾهالهت ًیهع أیثیطگهصاض اؾهت؛ چٌهاىکهِ زض ؾهطح
اؾت .أیثیطاأی کِ جْاًیقسى زض بؼس ااتهاز هلی بط جای هیگصاضز ،بِطَض غیطهؿتقین بها أهیثیط بهط
ضٍی ًظام هطاابتً ،ظام ؾالهت ضا ًیع أحت أیثیط اطاض ههیزّهس (ًظیهط أهیثیط آظازؾهاظی أجهاضت ٍ
جطیاىّای هالی بط أیهیي هٌابغ بطای ّعیٌِّهای ػوهَهی ؾهالهت)ّ .وچٌهیي أغییهط زض ااتههاز هلهی
بٍِاؾطِ أیثیط بط ااتهاز ذاًَاض (بِذهَل أیثیط آى بط أغصیِ ٍ اٍضاع ظًسگی ًاقی اظ أغییط زضآهس
ذاًَاض) بط ضٍی ؾالهت ًیع اثط زاضز .بط طبق ًظط ؾاظهاى بْساقت جْاًی ،ایهي چهاضچَر هفْهَهی
هیأَاًس هبٌایی بطای أسٍیي ؾیاؾتّای ؾالهت ٍ اضا ِ ضاُکاضّایی زض ؾیاؾتگصاضی ااتهاز هلی
ٍ هصاکطات بیيالوللی باقس.
با أَجِ بِ هباحث فَه هیأَاى گفت کِ اضأباط بیي جْاًیقسى ٍ ؾالهت ،هؿیلِای پیچیسُ ٍ
چٌههس بؼههسی اؾههت ،کههِ زض ذهههَل آى پاؾههری آقههکاض ٍ اههاطغ ،اابههل اضا ههِ ًیؿههت ٍ ّطگًَههِ
ًتیجِ گیطی بایس ًؿبی ٍ با احتیهاط کاههل ألقهی قهَزّ .وچٌهیي ،هوکهي اؾهت اظ أطکیهی هٌهافغ ٍ
ّعیٌِّای گؿتطـ جْاًیقسى ااتهازی ،ضابطِ غیطذطی بیي هتغیطّای هصکَض بٍِجَز آیس.
 .2-2هطالؼات تجربی
زض ایي برف بهِأطأیهی ذالنهِای اظ اّهن هطالؼهات ذهاضجی ٍ زاذلهی اًجهامقهسُ زض ظهیٌهِ
هَضَع أحقیق یا ًعزیا بِ آى ،آهسُ اؾت:
اٍاؾکا ٍ أاکاقیوا )2006( 2؛ اثطات آظازی ااتهازی ٍ أجاضت ضا بط ؾطح قازی ٍ ضضایت اظ
ظًسگی بطضؾی کطزُاًس ٍ بِ ایي هٌظهَض اظ أحلیهل هقطؼهی  68کكهَض زًیها زض ؾهال  1990اؾهتفازُ

1. Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights
2. Ovaska, T. and T. Takashima
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ًوَزُاًسً .تایج حانل اظ بطضؾی آىّا ًكاى زازُ کِ زض بؿیاضی اظ ههَاضز ،آظازی ااتههازی زاضای
اثط هثبت ٍ هؼٌازاضی بط اهیس بِ ظًسگی اؾت.
اؾتطٍپ)2007( 1؛ با اؾتفازُ اظ زازُّای پاًل ًكاى زازُ اؾهت کهِ قهاذم آظازی ااتههازی،
زازُّای پاًل  112کكَض زًیا زض ؾالّای ً ،2000 ٍ 1990 ،1980كاى زازُ اؾهت کهِ یها ضابطهِ
هثبت بیي قاذم جْاًیقسى  ٍ KOFقاذم أَؾؼِ اًؿاًی (کِ یکهی اظ هؤلفهِّهای آى اهیهس بهِ
ظًسگی اؾت) ٍجَز زاضز .اها قست ایهي اثطگهصاضی هثبهت زض کكهَضّای أَؾهؼِیافتهِ بهیفأهط اظ
کكَضّای زض حال أَؾؼِ اؾت.
اٍى ٍ ٍٍ )2007( 2؛ زض یا أحلیهل بهیيکكهَضی بها اؾهتفازُ اظ ضٍـ ااتهازؾهٌجی پاًهل بهطای
 219کكَض جْاى طی زٍضُ ظههاًی ً 1960-1995كهاى زازُاًهس کهِ گؿهتطـ جْهاًیقهسى ااتههازی
(کِ با اؾتفازُ اظ قاذم ًؿبت هجوَع نازضات ٍ ٍاضزات بِ أَلیس ًاذالم زاذلی اًساظُگیطی قسُ
اؾت) ًطخ هطگٍهیط ضا کاّف ٍ اهیس بِ ظًسگی ضا افعایف هیزّهس .زض هقابهل ،باؾهوي)2009( 3؛ بهِ
قَاّسی هبٌیبط ایيکِ باظبَزى أجاضی هٌجط بِ افعایف اهیس بِ ظًسگی زض ظًاى هیقَز ،زؾت ًیافت.
بطگ ٍ ًیلؿَى ( )2009؛ زض هطالؼِای کِ بِضٍـ پاًل بیيکكَضی اًجام زازُاًهس ،ضابطهِ بهیي
جْاًیقسى ٍ اهیس بِ ظًسگی ضا زض  92کكَض جْاى طی زٍضُ ظهاًی  1975-2005بطضؾی کطزُاًس.
ًتایج حانل اظ ایي بطضؾی ًكهاى زازُ اؾهت کهِ بهط ذهالف قهاذمّهای جْهاًیقهسى ؾیاؾهی ٍ
اجتواػی ،یا ضابطِ اهَی (ٍ هثبهت) بهیي قهاذم جْهاًیقهسى ااتههازی ٍ اهیهس بهِ ظًهسگی زض
کكَضّای هَضز هطالؼِ ٍجَز زاضز.

1. Stroup M. D.
2. Owen A. L. and S. Wu
3. Bussmann, M.
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ٍالًههسض ٍ ّوکههاضاى)2014( 1؛ بهها اؾههتفازُ اظ زازُّههای پاًههل  70کكههَض زض حههال أَؾههؼِ طههی
ؾالّای ً ،1970-2007كاى زازُاًسکِ یا ضابطِ هثبت بیي قاذم جْاًیقسى  ٍ KOFؾهالهت
کَزکاى زض کكَضّای هَضز هطالؼِ ٍجَز زاضز.
پاکؿتاى ،با اؾتفازُ اظ زازُّای ؾطی ظهاًی ؾهالّهای  1972-2013بطضؾهی کهطزُاًهسً .تهایج ایهي
أحقیق با اؾتفازُ اظ ضٍـ ذَزضگطؾیَى با ٍافِّای أَظیؼی ( ٍ 3)ARDLػلیت گطًجطی هبتٌیبهط
هسل أهحیح ذطای بهطزاضی (ً 4)VECMكهاى ههیزّهس کهِ افهعایف  FDIزض کكهَض پاکؿهتاى بها
افعایف اهیس بِ ظًسگی زض کَأاُهست ٍ بلٌسهست ّوطاُ قسُ اؾت.
ّطظض)2015( 5؛ زض هطالؼِای بِ بطضؾی أیثیط بلٌسهست أجاضت بهط اهیهس بهِ ظًهسگی زض کكهَض
ایاالت هتحسُ ،با اؾتفازُ اظ زازُّای ؾطی ظهاًی ؾالّای  1960-2011پطزاذتِ اؾهتً .تهایج ایهي
أحقیق با اؾتفازُ اظ أکٌیاّای ّناًباقتگیً ،كاىزٌّسُ أیثیط هثبت ٍ هؼٌازاض أجاضت زض بلٌسهست
بط اهیس بِ ظًسگی زض ایي کكَض اؾت.
هطالؼات زاذلی هؼسٍزی زض ظهیٌِ بطضؾی أیثیط جْاًیقسى بط ٍضؼیت ؾالهت کكَض اًجهام قهسُ
کِ زض ایي هطالؼات اظ هسلّای ذطی اؾتفازُ قسُ اؾت .زض ازاهِ ایي هطالؼات أجطبی آهسُ اؾت:
حواضهقسم ٍ ّوکاضاى ()1394؛ زض هطالؼِای بِ بطضؾی اثط جْاًیقسى بط ؾالهت افطاز جاهؼِ
با اؾتفازُ اظ یا ًوًَِ  144کكَضی اظ کكهَضّای زضحهال أَؾهؼِ طهی زٍضُ ظههاًی 1970-2009
پطزاذتِ اًس .بسیي هٌظَض اظ ؾِ هتغیط ًطخ هطگٍهیط کَزکاىً ،طخ هطگٍهیط ظیط  5ؾال ٍ هتَؾهط
اهیس بِ ظًسگی زض بسٍ أَلس بِػٌَاى قاذمّای ؾالهت اؾتفازُ قسُ اؾتً .تایج ایي هطالؼِ ًكهاى

1. Welander, A., Lyttkens, C. H. and T. Nilsson
2. Alam, M. S., Raza, S. A., Shahbaz, M. and Q. Abbas
3. Auto Regression Distributed Lag
4. Vector Error Correction Model
5. Herzer, D.
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هیزّس کِ گؿتطـ قاذمّای جْاًیقسى ؾبی بْبَز قاذمّای ؾالهت زض کكَضّای هَضز
هطالؼِ قسُ اؾت.
گلذٌساى ٍ ضؾتوی ()1395؛ با اؾتفازُ اظ زازُّای ؾطی ظهاًی  1358 -1390بِ بطضؾی ضابطِ
ؾطاًِ پعقا پطزاذتِ اؾت .بِ ایي هٌظَض اظ آظهَى ّنگطایی کطاًِّا ٍ هسل  ARDLاؾتفازُ قسُ
اؾت .بط اؾاؼ ًتایج بِزؾتآهسُ ،جْاًیقسى کل ،جْاًیقسى ااتهازی ،جْاًیقهسى اجتوهاػی،
زضآهس ؾطاًِ ٍ ؾطاًِ پعقا ،قاذمّای ؾالهت ضا زض کَأاُهست ٍ بلٌسهست بْبَز ههیبركهٌس،
زض حالیکِ أیثیط جْاًیقسى ؾیاؾی بط قاذمّای ؾالهت زض کَأاُهست ٍ بلٌسهست بیهؼٌاؾت.
یا زضنس افعایف زض قاذم جْاًیقسى کل ،اهیهس بهِ ظًهسگی ضا زض کَأهاُههست ٍ بلٌهسههست
بِأطأیی  0/14 ٍ 0/03زضنس افعایف ٍ ًطخ هطگٍهیط کَزکهاى ظیهط  5ؾهال ضا زض کَأهاُههست ٍ
بلٌسهست بِأطأیی  0/29 ٍ 0/07زضنس کاّف هیزّس.
اظ هطالؼات زاذلی ًعزیا بِ هَضَع ًیع هیأَاى بِ هطالؼات ظیط اقاضُ کطز:
فططؼ ٍ ّوکاضاى ()1391؛ با اؾتفازُ اظ زازُّای پاًهل  7کكهَض هٌترهی (قهاهل ایهطاى) طهی
زٍضُ ظهاًی ً 2000-2010كاى زازُاًس کِ آظازی ااتهازی بیفأط ،هیأَاًس اهیهس بهِ ظًهسگی ضا زض
کكَضّای هٌتری افعایف زّس.
جؼفطینویوی ٍ ّوکاضاى ()1392؛ بِ بطضؾی اثطگصاضی غیطذطی اهیس بِ ظًهسگی ،بهط ضقهس
ااتهازی ایطاى طی ؾالّای  1965-2009پطزاذتِاًسً .تایج حانل اظ بطآٍضز هسل ضگطؾیَى اًتقال
هالین ( )STRضوي أیییس فطضیِ اثطگصاضی غیطذطی اهیس بِ ظًسگی بط ضقس أَلیس ؾطاًِ ًكهاى زازُ
کِ اهیس بِ ظًهسگی زض االهی یها ؾهاذتاض زٍ ضغیوهی بها هقهساض آؾهتاًِای  34/55ؾهال ،بهط ضقهس
ااتهازی اثط هٌفی گصاقتِ اؾت.
طاّطی باظذاًِ ٍ ّوکاضاى ()1394؛ زض هطالؼِای بِ قٌاؾهایی ػَاههل ههؤثط بهط اهیهس ظًهسگی زض
ایطاى طی ؾالّای 1351-1387پطزاذتهِاًهسً .تهایج بهطآٍضز ههسل بها اؾهتفازُ اظ ضٍـ ً ARDLكهاى
هی زّس کِ زض بلٌسهست هتغیطّای ًطخ قْطًكیٌیً ،طخ بیؾَازی ٍ ؾطاًِ هرهاض هههطف زذاًیهات
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اثط هٌفی ٍ زضآهس ؾطاًِ ٍ ؾطاًِ هراض ضفاُ اجتواػی زٍلت اثط هثبت بط اهیس بِ ظًسگی زاقتِ اًهس .اهها
هتغیط ؾطاًِ هراض بْساقتی زٍلت اثط هؼٌازاضی بط بطٍىزاز ؾالهت جاهؼِ بط جای ًگصاقتِ اؾت.

 .3رٍش تحقیق ٍ هؼرفی هتغیرّا

زض ایي هطالؼِ ،بِهٌظَض بطضؾی أیثیط غیطذطی جْاًیقسى ااتهازی بط اهیس بِ ظًسگی زض ایطاى
اظ هسل ضگطؾیَى اًتقال هالین ( )STRاؾتفازُ قسُ اؾت .زض هسل  ،STRلعٍهاً ّوِ فطآیٌسّا زاضای
أغییطات قسیس حَل ًقطِ آؾتاًِ ًبَزُ ٍ أغییطات زض پاضاهتطّا هیأَاًس بِآضاهی ًیع نهَضت گیهطز.
زض ایي هسلّا ،اًتقاالت بیي ضغینّای هرتلف أَؾط أابغ الجؿتیا 1یا أابغ ًوایی 2أبییي ههیقهَز
(جؼفطینویوی ٍ ّوکاضاى.)1392 ،
بط ایي اؾاؼ ٍ بِهٌظَض بطضؾی اثطگصاضی غیطذطی جْاًیقسى بط ٍضؼیت ؾالهت زض ایهطاى،
بِ پیطٍی اظ هطالؼِ أطاؾَضأا ،)2004( 3هسل  STRظیط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت:
Healtht t  ( t). G (, c, st)  ut

()1

کِ زض ضابطِ فَه  Healthقاذم اًساظُگیطی ؾالهت،

بطزاضی اظ هتغیطّای جْهاًیقهسى

ٍ هقهازیط ٍافهِزاض آى بهِ ّوهطاُ هقهازیط ٍافهِزاض  Healthاؾهت.
ضطایی اؿوت ذطی ٍ

بهطزاض

بهطزاض ضهطایی اؿهوت غیطذطهی اؾهت.

اذالل هسل اؾت کِ فطو هیقَز قطط

جهعء

ضا أیهیي هیکٌسّ .وچٌیي ،أابغ  Gیا

أابغ لجؿتیا ،پیَؾتِ ٍ کطاًساض بیي نفط ٍ یا هیباقس ،کِ اًتقهال هالیهن بهیي ضغیهنّها ضا ًكهاى
هیزّس .فطم ایي أابغ بِنَضت ظیط اؾت:
()2

)}

∏

{

(

1. Logistic Function
2. Exponential Function
3. Terasvirta, T.
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زض أابغ لجؿتیا فَهً s ،كاىزٌّسُ هتغیط اًتقال هسل ،پاضاهتط ؾطػت اًتقال ٍ ً cكاىزٌّهسُ
حس آؾتاًِ یا هحل ٍاَع أغییط ضغیهن ههیباقهس .پهاضاهتط ً Kیهع أؼهساز زفؼهات أغییهط ضغیهن ضا ًكهاى
هیزّس .حال فطو هیکٌین هتغیط ٍابؿتِ هسل یؼٌی  ،Healthأٌْا أابؼی اظ هقازیط ٍافهِزاض ذهَزـ
(

)

()3

{

}

ایي هسل ،یا هسل  LSTRزٍ ضغیوی ًاهیسُ هیقَز کِ پهاضاهتط هکهاى یؼٌهی ً ،cقطهِای بهیي
ٍ

زٍضغین حسی

اؾهت.

ضا ًكاى هیزّس کِ

ًكاىزٌّسُ ؾطػت اًتقال بیي ضغینّا بَزُ ٍ هقازیط بیفأط بیاىگط أغییط ؾطیغأط ضغین هیباقهس
(ٍىزیا.)1999 ،1
بِطَض کلی بطآٍضز هسل  STRزاضای ؾهِ گهام اؾاؾهی اؾهت (جؼفهطینهویوی ٍ ّوکهاضاى،
:)122-123 :1392
گام اٍل أكریم هسل هیباقس .قطٍع ایي گام با أٌظین یا هسل ذطی  ARاؾت کِ بِػٌَاى
ًقطِ قطٍع بطای أحلیل هَضز اؾتفازُ اطاض ههیگیهطز .ازاههِ ایهي گهام قهاهل آظههَى ٍجهَز ضابطهِ
غیطذطی بیي هتغیطّا ،اًترار

ٍ أهوینگیطی زض هَضز أؼساز زفؼات أغییط ضغین هیباقس .زض ایهي

هطحلِ بِهٌظَض بطضؾی ٍجَز ضابطِ غیطذطی اظ ًَع  ،LSTRأكریم هتغیهط اًتقهال ٍ أؼیهیي أؼهساز
ضغینّا ،ضگطؾیَى أقطیبی ظیط بط اؾاؼ بؿط أیلَض أابغ اًتقال ضابطِ ( )3بِکاض بطزُ هیقَز:
̃

( )4
کِ زض آى:

( )5

̃

اؾت .اگط

اؿوتی اظ

∑

ًباقس ،ذَاّین زاقت:
∑

1. Van Dijk, D.
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باقس؛ زض ایينَضت با فطو یا أابغ اًتقال زٍ ضغیوی ،با أَجِ بِ هسل  STRضابطِ ( )1زاضین:
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فطضیِ نفط ذطیبَزى هسل بِنَضت:
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اؾت کهِ آههاضُ آظههَى

هَضز اؾتفازُ بطای آظهَى فطضیِ ًیع آهاضُ آظهَى  Fهیباقس .بؼس اظ آًکِ فطضیِ ذطیبهَزى ضابطهِ
بیي هتغیطّا ضز قس بایس بطای أكریم ًَع ههسل غیطذطهی ؾلؿهلِ آظههَىّهای ظیهط بهط ضٍی ههسل

آهاضُ آظهَىّای هطبَط بِ فطضیِّای نفط فَه بِأطأیی با
زض نَضت ضز فطضیِ

،

ٍ

ًكاى زازُ ههیقهَز.

 ،هسل ( LSTR2هسل  LSTRبا زٍباض أغییط ضغین) یا( ESTRهسل اًتقال

ضغین ًوایی) أیییس هیقَز کِ با آظهَزى فطضیِ نفط
ًوَز .زض نَضت ضز فطضیِّای

ٍ

هیأَاى یکهی اظ ایهي زٍ ضا اًترهار

هسل ( LSTR1هسل  LSTRبها یهابهاض أغییهط ضغیهن)

اًترار هیقَز.
گام زٍم زض أرویي هسل  STRأرویي هسل بَزُ کِ ایهي هطحلهِ قهاهل یهافتي هقهازیط هٌاؾهی
اٍلیِ بطای أرویي غیطذطی ٍ أرویي هسل با اؾتفازُ اظ الگَضیتن ًیَأي  -ضافؿَى ٍ 1ضٍـ حهساکثط
زضؾتًوایی هیباقس .هطحلِ آذط بطآٍضز هسل  ،STRاضظیابی هسل اؾت .ایي هطحلِ هؼوَالً قهاهل
أحلیلّای گطافیکی ّوطاُ با آظهَىّای هرتلفی ًظیط ػسم ٍجَز ذطاّهای ذَزّوبؿهتگی ،ثابهت
بَزى پاضاهتطّا بیي ضغینّای هرتلف ،ػسم ٍجَز ضابطِ غیطذطی باایهاًسُ زض پؿواًسّا هیباقس.
 .2-3هؼرفی هتغیرّا
زض ایي أحقیق با أَجِ بِ زض زؾتطؼ بَزى زازُّها اظ آههاض ؾهاالًِ زٍضُ  1358-1393اؾهتفازُ
قسُ اؾت .بِهٌظَض اًساظُگیطی ؾالهت اظ قاذم اهیس بِ ظًسگی زض بهسٍ أَلهس )( (LEبهط حؿهی
ؾال) اؾتفازُ قسُ اؾت .هیذص زازُّای ایي هتغیط قاذمّهای أَؾهؼِ جْهاًی ( 2)WDIهتؼلهق بهِ

1. Newton-Raphson
2. World Development Indicators
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کوکی ضابطِ ( )4اًجام گیطز:
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باًا جْاًی اؾت .بِهٌظَض اًساظُگیطی جْاًیقسى ًیهع اظ قهاذم جسیهس ٍ جهاهغ جْهاًیقهسى
 KOFاؾتفازُ قسُ اؾت.
ٍاغُ  KOFهرفف ػباضت آلواًی ( ،)Konjunkturforschungsstelleبِهؼٌای هؤؾؿِ أحقیقهات
1

زاًكگاُ  ETHزض گطٍُّای هسیطیت ،فٌاٍضی ٍ ااتهاز فؼالیت هیکٌس .قهاذم جْهاًیقهسى KOF

ؾاالًِ اظ ؾَی ایي هؤؾؿِ هٌتكط ههیقهَز ٍ ّوهطاُ بها آى ظیطقهاذمّهای جْهاًیقهسى ااتههازی،
جْههاًیقههسى اجتوههاػی ٍ جْههاًیقههسى ؾیاؾههی ًیههع اضا ههِ هههیقههَز .قههاذم جْههاًیقههسى  KOFزض
ؾال  2002أَؾط ایهي هؤؾؿهِ ؾهاذتِ قهسُ اؾهت ٍ زضّهط ٍ ّوکهاضاى )2008( 2آىضا بؿهط زازُاًهس
(بچل .)203 :2014 ،3اظ زیسگاُ ایي هؤؾؿِ ااتهازی ،هتغیط جْاًیقسى  KOFزاضای ؾهِ جٌبهِ بؿهیاض
هْن اؾت :جْاًیقسى ااتهازی (بها ٍظى  36زضنهس) ،جْهاًیقهسى اجتوهاػی (بها ٍظى  37زضنهس) ٍ
جْاًیقسى ؾیاؾی (با ٍظى  26زضنس) .4هقساض قاذم جْاًیقسى  KOFبیي زٍ ػهسز :نهفط ٍ نهس
اطاض زاضز؛ کِ ّط چقسض ًعزیا بِ ػسز نفط باقس ،جْاًیقسى کوتطی ضا ٍ بالؼکؽّ ،هط چقهسض ایهي
قاذم ًعزیا بِ ػسز نس باقس ،زضجِ جْاًیقسى بیكتطی ضا ًكاى هیزّس.
قکل ( )2ضًٍس اهیس بِ ظًسگی ٍ جْاًیقسى  KOFضا زض ایطاى طی زٍضُ ظهاًی ههَضز بطضؾهی
ًكاى هیزّس .بطضؾی ایي قکل ًكاى هیزّس کِ گطچِ زض بؼوی اظ ؾهالّها ( )1358-1361ضًٍهس
اهیس بِ ظًسگی زض ایطاى ًعٍلی بَزُ ،اها بِنَضت کلی ضًٍس آى ،طی زٍضُ ههَضز بطضؾهی نهؼَزی
بَزُ اؾت .الظم بِ شکط اؾت کِ اهیس بهِ ظًهسگی زض ایهطاى طهی زٍضُ ههَضز هطالؼهِ بها ًهطخ ضقهس
هتَؾط  0/90زضنسی اظ ضاوی هؼازل 55/24 ،ؾال زض ؾال  1358بِ ضاوی هؼهازل  75/39ؾهال زض

1. Eldgenossische Technische Hochschule Zurich
2. Dreher, A., Gaston, N. and P. Martens
3. Bechtel, G. G.

 .4بِهٌظَض آقٌایی بیكتط با ایي ظیطقاذمّا ،اجعای آىّا ٍ ًحَُ ٍظىزّی بِ ایي اجعاء ٍ ّوچٌیي چگًَگی ؾهاذت
قاذم جْاًیقسى  KOFبِ هطالؼِ جؼفطی نویوی ٍ ّوکاضاى ( )1392هطاجؼِ کٌیس.
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ؾال  1393ضؾیسُ اؾت کِ ایي ًكاىزٌّسُ ضقس چكوگیط ،پیكطفتّهای پعقهکی ٍ بْساقهتی طهی
زِّّای گصقتِ هیباقس.
ّوچٌیي ،بط اؾاؼ ًوَزاض ( )2هیأَاى ًتیجِ گطفهت کهِ طهی ؾهالّهای اذیهط ایهطاى بهیفأهط
هؤؾؿِ ااتهازی  ،KOFکكَض ایطاى اظ لحاظ جْاًیقسى زض بیي کكَضّای زًیا زض ضزُّای بؿهیاض
پاییي اطاض گطفتِ اؾت .بِطَض هثال کكَض ایطاى اظ لحاظ ایهي قهاذم زض ؾهالّهای 2014 ٍ 2013
بِأطأیی زض ضأبِّای  156 ٍ 158کكَضّای جْاى اطاض گطفتِ اؾت.
100.00

y = 0.6632x - 845.93
R² = 0.9242

80.00
60.00
40.00

y = 0.5888x - 779.23
R² = 0.747

20.00
0.00

1395

1380
1385
1390
LE
)Linear (LE

1365
1370
1375
KOF
)Linear (KOF

1360

1355

ًوودار  .2روًذ اهیذ به سًذگی و ضاخص جهاًیضذى  KOFدر ایزاى ()1358-1393
هأخذ :هحاسبات تحقیق با استفاده اس دادههای  WDIو هؤسسه اقتصادی KOF

زض جسٍل ( ،)1ذالنِ هفیسی اظ قاذمّای آهاضی هتغیطّای هَضز اؾتفازُ زض ایي أحقیهق ًظیهط:
کویٌِ ،بیكیٌِ ،هتَؾط ٍ اًحطاف هؼیاض آهسُ اؾتّ .وچٌیي ،بط اؾاؼ هقساض آهاضُ جاضکبطا (کِ زض آى
فطضیِ نفط ًكاىزٌّسُ ًطهال بَزى هتغیط هَضز بطضؾی اؾهت) ٍ ؾهطَ احتوهال بهِزؾهتآههسًُ ،تیجهِ
گطفتِ هیقَز کِ هتغیطّای أحقیق زض ؾطح  10زضنس اظ أَظیغ ًطهال بطذَضزاض هیباقٌس.
قایاى شکط اؾت ،بِهٌظهَض بهطآٍضز ههسل ٍ أجعیهٍِأحلیهلّهای آههاضی ًیهع اظ ًهطمافعاضّهای
 JMALTI ٍ EVIEWS،EXCELاؾتفازُ قسُ اؾت.
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جذول  .1ضاخصهای آهاری هتغیزهای هورد استفاده تحقیق ()1338-1393

(3/91 )0/141

7/27

66/37

(4/28 )0/117

7/18

30/72

()1393
75/39
()1391
41/38

()1361
53/90
()1369
21/22

LE
KOF

هیذص :هحاؾبات أحقیق با اؾتفازُ اظ زازُّای  ٍ WDIهؤؾؿِ ااتهازی KOF

 .4برآٍرد هدل ٍ تحلیل ًتایج
پیف اظ بطآٍضز هسل بِضٍـ  ،STRبایؿتی زضجِ هاًایی هتغیطّا أؼیهیي ٍ ٍجهَز ّهناًباقهتگی
(ضابطِ بلٌسهست) بهیي آًْها اثبهات قهَز .زض ایهي هقالهِ بهِهٌظهَض أؼیهیي زضجهِ هاًهایی هتغیطّها ،اظ
آظهَىّای زیکیفَلط أؼوهینیافتهِ ( ،1)ADFفیلهیؽپهطٍى ( ٍ 2)PPالیهَت ،ضٍأٌبهطگ ٍ اؾهتَک
( ٍ 3)ERSزض حالتیکِ زض آى هسل زاضای ػطو اظ هبسأ ٍ هتغیط ضًٍس ظهاًی هیباقس ،اؾتفازُ قهسُ
اؾت .زض ایي آظهَىّا ،فطضیِ نفط ًكاىزٌّسُ ًاهاًایی هتغیط (ٍجَز ضیكِ ٍاحهس) ٍ فطضهیِ هقابهل
ًكاىزٌّسُ هاًایی هتغیط (ػسم ٍجَز ضیكِ ٍاحس) اؾتً .تایج ایهي آظههَىّها زض جهسٍل ( )2آههسُ
اؾت .بط اؾاؼ ایي ًتایج (ؾطَ احتوال هحاؾبِقسُ زض آظهَىّای  ٍ PP ٍ ADFهقهساض آههاضُ t

زض آظهَى  ،ERSقاذم جْاًیقسى ،زض ؾطح  5زضنس هاًا بَزُ؛ اها هتغیط اهیس بِ ظًسگی پهؽ اظ
یاباض أفاضلگیطی بِنَضت هاًا زضآهسُ اؾت .لصا هتغیطّا ،هاًا اظ هطأبِ )ّ I (1) ٍ I (0ؿتٌس.

1. Augmented Dicky Fuller
2. Philips and Peron
3. Elliot, Rothenberg and Stock
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آمارٌ جارکبرا (احتمال)

اوحراف معیار

متًسط

بیطیىٍ (سال)

کمیىٍ (سال)

متغیر
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جذول ً .2تایج آسهوىهای ریطه واحذ
متغیر

وام آزمًن

درجٍ

0/4944

0/8957

-1/3872

LE

0/0130

0/0408

-3/2449

KOF

0/0172

0/0241

-3/5278

LE

)I (1
)I (0

* ٍافِ اًترابی بطای آهاضُ آظهَىّا أَؾط هؼیاض قَاضأع اًترار قسُ اؾت ٍ ػالهت  ،Δبِ أفاضل اقاضُ زاضز.
* هقازیط بحطاًی آظهَى  ERSزض ؾطَ  10 ٍ 5 ،1زضنس بِأطأیی ػباضأٌس اظ.-2/89 ٍ -3/19 ٍ -3/77 :
هیذص :هحاؾبات أحقیق

با أَجِ بِ حوَض هتغیطّای هاًا اظ هطأبِ ) I (1) ٍ I (0زض هسل ،بطای بطضؾی ضابطهِ بلٌسههست،
اظ آظهَى ّناًباقتگی کطاًِّای 1پؿطاى ٍ ّوکهاضاى )2001( 2اؾهتفازُ ههیکٌهین .بهِ ایهي هٌظهَض،
ًیاظهٌس أرویي هسل أهحیح ذطای ًاهقیس (UECM) 3ظیط ّؿتین:
∑

∑

()6
کِ زض ضابطِ فَه

ضطایی بلٌسهست،

ػطو اظ هبسأ Δ ،ػولگهط أفاضهل،

جولهِ

اذههالل ٍ  q،pأؼههساز ٍافههِّههای بْیٌههِ اؾههت کههِ بههِکوهها ضههَابطی هاًٌههس :آکا یهها (،)AIC
قَاضأع – بیعیي ( ،)SBCحٌاى  -کَ یي ( )HQCیا ̅ أؼییي هیقَز .هقازیط با ٍافِ هتغیط ٍابؿهتِ ٍ
هقازیط با ٍافِ ٍ جاضی هتغیطّای هؿتقل ًیع ،پَیهاییّهای کَأهاُههست ضا ًكهاى ههیزٌّهس .فطآیٌهس
آظهَى کطاًِّا ،بطای ػسم ٍجَز اضأباط ؾطحی بیي هتغیط هؿتقل ٍ هتغیطّای ٍابؿتِ اظ ططیق نهفط
اطاضزازى ضطایی ؾطَ با ٍافِ هتغیطّای هصکَض زض هؼازلِ فَه بِزؾت ههیآیهس .بٌهابطایي فهطو
نفط هبٌیبط ػسم ٍجَز ّناًباقتگی بِنَضت ظیط أؼطیف هیقَز:
1. Bonds Testing Co-integration
2. Pesaran M. H., Shin Y. and R. J. Smith
3. Unrestricted Error Correction Model
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)ADF (Prob

)PP (Prob

)ERS (t-Statistic

ماوایی
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زض ایي ضٍـ ،زٍ حس بحطاًی اضا ِ قسُ اؾت؛ حس باالیی بطای ؾهطیّهای ظههاًی ) ٍ I (1حهس
پاییٌی بطای ؾطیّای ) .I (0چٌاىچِ هقساض آهاضُ  Fهحاؾبِقسُ اظ هقساض حهس بهاالیی بیكهتط باقهس،
فطو نفط ػسم ّناًباقتگی ضز هیقَز؛ ٍ چٌاًچِ هقساض  Fکوتط اظ حس پاییٌی باقهس ،فهطو نهفط
ایيکِ ،زضجِ اًباقتگی هتغیطّا ضا بساًین (پؿطاى ٍ ّوکاضاى .)290 :2001 ،بط اؾهاؼ آههاضُّهای F

هحاؾبِقسُ هسل ٍ هقازیط بحطاًی آظهَى کطاًِّها کهِ زض برهف پهاییٌی جهسٍل ( )3آههسُ اؾهت،
ٍجَز ضابطِ أؼازلی بلٌسهست بیي هتغیطّای هسل ،زض ؾطح احتوال  1زضنهس أیییهس ههیقهَز؛ ظیهطا
هقساض آهاضُ  Fهحاؾبِقسُ هسل ،بعضگأط اظ حس باالیی هقساض بحطاًهی اضا هِقهسُ أَؾهط پؿهطاى ٍ
ّوکاضاى ( )2001زض ؾطح احتوال  1زضنس اؾت.
جذول ً .3تایج آسهوى هناًباضتگی کزاًههای پسزاى و هوکاراى ()2001
آمارٌ F

طًل يقفٍ بُیىٍ مذل

مذل تخمیىی

***5/7698

()3،0

)FLE (LE/KOF

مقادیر بحراوی آزمًن کراوٍَای پسران ي َمکاران ()1002
کراوٍ باال )I (1

کراوٍ پاییه )I (0

سطح معىاداری

3/51

3/02

%10

4/16

3/62

%5

5/58

4/94

%1

* ػالهت ***ًكاىزٌّسُ هؼٌازاضی زض ؾطح  1زضنس اؾت.
هیذص :هحاؾبات أحقیق

بؼس اظ اثبات ٍجَز ضابطِ بلٌسهست بیي هتغیطّا ،بِ أرویي هسل بِ ضٍـ  STRهیپطزاظین .گام
اٍل زض بطآٍضز یا هسل  STRأؼییي ٍافِّای هتغیطّای هَضز اؾتفازُ زض هسل هیباقس .ایي کاض بها
اؾتفازُ اظ هؼیاضّای آکا یا ،قَاضأع ٍ حٌاىکَ یي اًجام هیگیطز .بها أَجهِ بهِ أؼهساز هكهاّسات
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کن ،هؼیاض قَاضأع کِ اظ انل «نطفِجَیی» 1پیطٍی هیکٌس ٍ بطای ایي أؼهساز زازُ هٌاؾهی اؾهت،
بِػٌَاى هالک أؼییي ٍافِ بْیٌِ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت؛ کِ بط اؾاؼ ایي هؼیاضٍ ،افهِ بْیٌهِ بهطای
هتغیطّای اهیس بِ ظًسگی ) ٍ (LEقاذم جْاًیقسى ) (KOFبِأطأیی  3 ٍ 1أؼییي هیقَز.
ٍجَز ضابطِ غیطذطی ،بایس اظ بیي هتغیطّای هَضز اؾهتفازُ زض ههسل ،هتغیهط اًتقهال هٌاؾهی ٍ أؼهساز
ضغینّای هسل غیطذطی بط اؾاؼ آهاضُّای آظهَى  F4 ٍ F3، F2،Fأؼییي قَزً .تهایج بهطآٍضز ایهي
هطحلِ اظ أحقیق زض االی جساٍل ( )5( ٍ )4اضا ِ قسُ اؾت .با أَجِ بِ اضظـ احتوال آهاضُ آظههَى
 Fگعاضـقسُ زض جسٍل ( ،)4فطضیِ نفط ایي آظهَى هبٌیبط ذطیبَزى ههسل بهطای أوهام هتغیطّها
بِجع ٍافِّای اٍل ٍ ؾَم جْاًیقسى ) (KOFضز هیقَز ٍ فطو ٍجَز ضابطِ غیطذطی بطای ایهي
هتغیطّا پصیطفتِ هیقَز .زض ازاهِ هتغیط اًتقهال هٌاؾهی اظ بهیي هتغیطّهای اًتقهال هوکٌهِ بهطای ههسل
غیطذطی اًترار هیقَز .بطای اًترار هتغیط اًتقال هیأَاى ّط هتغیط بهالقَُای ضا لحهاظ کهطز؛ اهها
اٍلَیت با هتغیط اًتقالی اؾت کِ فطضیِ نفط آظهَى  Fآى بِطَض اَیأطی ضز قهَز .بهط ایهي اؾهاؼ
هٌاؾیأطیي هتغیط اًتقال با أَجِ جسٍل (ٍ ،)4افِ زٍم جْاًیقسى )) (KOF (t-2أؼییي هیقَز.
جذول ً .4وع هذل و اًتخاب هتغیز اًتقال
مذل پیطىُادی

ارزش احتمال آمارٌ

متغیر

LSTR

0/008

)LE (t-1

LSTR

0/001

)KOF (t

Linear

0/351

)KOF (t-1

LSTR

0/000

)KOF (t-2

Linear

0/428

)KOF (t-3

هیذص :هحاؾبات أحقیق

1. Parsimony
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اًترار الگَی هٌاؾی بطای هتغیط اًتقال ٍافِ زٍم جْاًیقسى با أَجِ بهِ آههاضُّهای ٍ F3،F2
 F4گام بؼسی زض أرویي هسل هیباقس .با أَجهِ ًتهایج گهعاضـقهسُ زض جهسٍل ( ٍ )5أَضهیحات
اضا ِقسُ زض ضٍـ أحقیق ،الگَی پیكٌْازی هٌاؾی بطای هتغیط اًتقال )) (KOF (t-2ههسل LSTR1

 F4کوتط اظ  5زضنس اؾت.
جذول ً .5وع هذل هتغیز اًتقال
مذل

ارزش احتمال آمارٌ

ارزش احتمال آمارٌ

ارزش احتمال آمارٌ

متغیر

پیطىُادی

F2

F3

F4

اوتقال

LSTR1

0/015

0/188

0/000

)KOF (t-2

هیذص :هحاؾبات أحقیق

هطحلِ زٍم زض هسلؾاظی یا هسل  ،STRهطحلِ بطآٍضز هسل ههیباقهس .بها أَجهِ بهِ هاّیهت
غیطذطی هسلّای  ،STRایي هطحلِ با یافتي هقازیط هٌاؾی اٍلیِ بطای أرویي هسل قطٍع هیقهَز.
با اؾتفازُ اظ ایي هقازیط اٍلیِ ،الگَی ًیَأي  -ضافؿَى ٍ حساکثطؾاظی أهابغ  ،MLپاضاهتطّها بهطآٍضز
هیقًَس کِ ًتایج زض االی جسٍل ( )6گعاضـ قسُاًس.
جذول ً .6تایج تخویي هذل
ضریب تخمیىی بخص غیرخطی

ضریب تخمیىی بخص خطی

متغیر

(-11/42 )0/000

(21/12 )0/001

CONST

(-0/15 )0/031

(0/78 )0/012

)LE (t-1

(0/07 )0/000

(0/11 )0/000

)KOF (t

(-0/12 )0/068

(0/08 )0/005

)KOF (t-1

(-0/04 )0/025

(-0/18 )0/081

)KOF (t-2

(0/14 )0/000

(0/05 )0/008

)KOF (t-3

* اػساز زاذل پطاًتع ًكاىزٌّسُ ؾطَ احتوال هییاقٌس.
هیذص :هحاؾبات أحقیق
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 ٍ 2/21 ،بهطای هقهساض آؾهتاًِای

قاذم جْاًیقسى ،یؼٌی  38/26 ،cاؾت .بٌابطایي أابغ اًتقال بِنَضت ظیط ذَاّس بَز:
G (2. 21, 38. 26, KOFt-2) = (1+exp{-2. 21 (KOFt-2-38. 26) }) -1

()7

 G 1اؾت .بٌابطایي بطای ضغین اٍل زاضین:
05

t-2+0.

)18 (KOF

t-1-0.

)11 (KOF) t+0. 08 (KOF

t-1+0.

()8

)(LE) t=21. 12+0. 78 (LE
(KOF) t-3

ٍ بطای ضغین زٍم (کِ حانل جوغ ضطایی أرویٌی برف ذطی ٍ غیطذطی اؾت) ذَاّین زاقت:
19

t-2+0.

)22 (KOF

t-1-0.

()9

)18 (KOF) t-0. 04 (KOF

t-1+0.

)(LE) t=9. 70+0. 63 (LE
(KOF) t-3

بط اؾاؼ هؼازالت ضگطؾیَى بهطآٍضز قهسُ ٍ بها أَجهِ بهِ ایهيکهِ هجوهَع ضهطایی قهاذم
جْاًیقسى زض ضغین اٍل ٍ زٍم بِأطأیی بطابط با  0/11 ٍ 0/06هیباقس ،هیأَاى چٌیي اؾتٌباط کهطز
کِ گؿتطـ جْاًیقسى طی زٍضُ هَضز بطضؾی اثط هثبت ٍ هؼٌازاضی بط اهیس بهِ ظًهسگی (قهاذم
ؾالهت) زاقتِ اؾت؛ گطچِ زض ضغین زٍم (ٌّگاهی کِ هقساض قاذم جْاًیقهسى بهیف اظ هقهساض
آؾتاًِای یؼٌی  38/26بَزُ اؾت) قست ایهي اثطگهصاضی هثبهت بیكهتط قهسُ اؾهت .بهط ایهي اؾهاؼ
هیأَاى گفهت کهِ جْهاًیقهسى بها اضأقهای ذهسهات بْساقهتی ٍ زضههاًی ،هٌجهط بهِ ضفهغ هَاًهغ ٍ
آؾییّای بْساقتی قسُ ٍ اظ ایي ططیق بِ بْبَز ٍضؼیت ؾالهت زض کكَض اًجاهیهسُ اؾهتً .تیجهِ
بِزؾتآهسُ هبٌیبط أیثیط هثبت جْاًیقسى بط ضٍی اهیس بِ ظًسگی ٍ بِطَض کلی ؾالهت ،بها ًتهایج
هطالؼاأی ًظیط :اٍى ٍ ٍٍ ( ،)2007أیؾای (ٍ ٍ )2007الًسض ٍ ّوکاضاى (ّ )2013نؾَیی ًعزیکهی
زاضزً .وَزاض ( ،)3لحظِ أغییط ضغین ضا بطای الگَی بطآٍضزقسُ ،با أَجِ بِ أابغ الجؿتیا هطبَط بِ
أغییط ضغین ًكاى هیزّس.
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1

G

0.5

50.00

40.00

30.00

10.00

20.00

0.00

)KOF (t-2
ًوودار ً .3وودار تابغ الجستیک هزبوط به تغییز رژین
هأخذ :یافتههای تحقیق

ًوههَزاض ( )4زٍضُّههای هطبههَط بههِ ضغیههن اٍل ٍ زٍم ضا بهها أَجههِ بههِ هقههساض آؾههتاًِای قههاذم
جْاًیقسى ًكاى هیزّسّ .واىطَض کِ اظ ایي قکل پیساؾت ،أوام ؾالّای ابهل اظ ؾهال  1382زض
ضغین اٍل ٍ بیفأط ؾالّای بؼس اظ ایي ؾال ،زض ضغین زٍم ٍااغ قسُاًس.
60.00
40.00
20.00
0.00
1400

1390

1380

Thershold Level

1360

1370

1350

KOF

ًوودار  .4روًذ جهاًی ضذى و هقذار آستاًهای آى در ایزاى طی دوره 1358-1393

زض هطحلِ آذط بِ بطضؾی ذطاّای احتوهالی زض هطحلهِ أروهیي ًیهع پطزاذتهِ ههیقهَز .اٍلهیي
آظهَى هَضز بطضؾی زض ایي هطحلهِ ،آظههَى ػهسم ٍجهَز ذطهای ذَزّوبؿهتگی ههیباقهس .اضظـ
احتوال آظهَى  Fبطای ٍافِّای یا أا ّكت ایي آظهَى زض جسٍل ( )7آهسُ اؾت .بط اؾاؼ ًتایج
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ایي آظهَى ،فطضیِ نفط ایي آظهَى هبٌیبط ػسم ٍجهَز ذَزّوبؿهتگی زض ؾهطح اطویٌهاى هٌاؾهبی
بطای أواهی ٍافِّا ضز ًویقَز.
جذول  .7ارسش احتوال آسهوى  Fبزای وقفههای هختلف

0/29

0/18

0/35

0/72

0/48

0/52

0/58

0/38

احتوال

هیذص :یافتِّای أحقیق

آظهَى زٍم هَضز بطضؾی ،آظهَى باایًواًسى ضابطهِ غیطذطهی زض پؿهواًسّای ههسل اؾهت .بها
أَجِ بِ اضظـ احتوال آظهَى  Fبطآٍضز قسُ ( ،)0/75فطضیِ نفط ایي آظهَى هبٌیبهط ػهسم ٍجهَز
ضابطِ غیطذطی اضافی زض ؾطح اطویٌاى هٌاؾبی ضز ًویقَز .لصا هسل بهِطهَض کلهی أَاًؿهتِ ضابطهِ
غیطذطی بیي هتغیطّا ضا أَضیح زّس.
آظهَى هَضز بطضؾی زیگط هطبَط بِ ثابت بَزى پاضاهتطّا زض ضغینّهای هرتلهف اؾهت .اضظـ
احتوال آهاضُ  Fایي آظهَى  0/004بطآٍضز قسُ کِ بط اؾاؼ آى فطضیِ نهفط ایهي آظههَى هبٌهیبهط
یکؿاى بَزى ضطایی زض اؿوت ذطی ٍ غیطذطی زض ؾطح احتوال  99زضنس ضز هیقَز .بط اؾاؼ
آظهَى ً ARCH-LMیع ،کِ بِهٌظَض بطضؾی ذطاّای ٍجَز ًاّوؿاًی ٍاضیاًؽّا بِکهاض ههیضٍز،
اضظـ احتوال آهاضُّای ٍ F

بِأطأیی  0/85 ٍ 0/81بطآٍضز قسُ اؾت .بط اؾاؼ اضظـ احتوهال

ّط زٍ ایي آهاضُّا ،فطضیِ نفط ایي آظههَى هبٌهی بهط ػهسم ٍجهَز ًاّوؿهاًی ٍاضیهاًؽ هكهطٍط بهِ
ذَزضگطؾیًَی ) (ARCHزض ؾطح اطویٌاى هٌاؾبی ضز ًویقَز .زضضوي اضظـ احتوال آههاضُ
آظهَى  0/61 ،Jarque-Beraبطآٍضز قسُ اؾت کِ بط اؾاؼ آى فطضهیِ نهفط هبٌهیبهط ًطههالبهَزى
پؿواًسّا زض ؾطح اطویٌاى هٌاؾبی ضز ًویقَز .بِطَض ذالنِ هطهابق آظههَىّهای اضظیهابی ههسل،
هسل غیطذطی أرویي ظزُ قسُ اظ ًظط کیفی اابل ابَل اضظیابی هیقَز.
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 .5جوغبٌدی ٍ ًتیجِگیری
با أَجِ بِ اّویت بحث اثطگصاضی جْاًیقسى بط ٍضؼیت ؾالهت ٍ هٌااكات ًظطی ٍ أجطبهی
زض ایي ظهیٌِ ،هطالؼِ حاضط أالـ کطزُ اؾت با اؾتفازُ اظ هسل ضگطؾهیَى اًتقهال هالیهن )ٍ (STR
قاذم جْاًیقسى  )KOFبط ٍضؼیت ؾالهت (اهیس بِ ظًسگی) زض ایطاى بپطزاظزً .تایج حانهل اظ
بطآٍضز الگَی أحقیق ًكاى زازُ کِ جْاًیقسى بِنهَضت غیطذطهی ٍ زض االهی یها ؾهاذتاض زٍ
ضغیوی بط اهیس بِ ظًسگی زض ایطاى اثط گصاقتِ اؾت .هقازیط ًْایی بطای پاضاهتط یکٌَاذتی

2/21 ،

ٍ بطای هقساض آؾتاًِای قاذم جْاًیقسى یؼٌهی  38/26 ،cأروهیي ظزُ قهسُ اؾهت .بها أَجهِ بهِ
ایيکِ هجوَع ضطایی جْاًیقسى زض ضغین اٍل ٍ زٍم بِأطأیی  0/11 ٍ 0/06بطآٍضز قهسُ اؾهت،
هیأَاى چٌیي اؾتٌباط کطز کِ افعایف جْاًی قهسى طهی زٍضُ ههَضز بطضؾهی اثهط هثبهت ٍ هؼٌهازاض
بط اهیس بِ ظًسگی زاقتِ اؾت؛ بِگًَِای کِ زض ضغین زٍم قست ایي اثطگهصاضی هثبهت ،بهیفأهط اظ
ضغین اٍل قسُ اؾت.
ًتیجِ بِزؾتآهسُ بِ ایي هؼٌاؾت کِ بها ٍجهَز ؾهاذتاض فؼلهی ااتههاز ایهطاىّ ،وطاّهی بها فطآیٌهس
جْاًیقسى ،با افعایف اهیس بِ ظًهسگی ّوهطاُ ذَاّهس قهس .بٌهابطایي ،بطًاههِضیهعی زض جْهت گؿهتطـ
جْاًیقسى ٍ حطکت اظ ؾوت ااتهاز بؿتِ بِ ؾوت یا ااتهاز باظ زض جْت گؿتطـ أجاضت ذسهات
ؾالهت ،بِهٌظَض اضأقای ًظام ؾالهت زض ایطاى ،هْنأطیي پیكٌْاز ٍ أَنیِ ؾیاؾهتی ایهي أحقیهق اؾهت.
ّوچٌیي ،پیكٌْاز هیقَز کِ هطاکع ٍ ؾاظهاىّای هتَلی اهط ؾالهت ٍ بْساقت ،اظ زؾتاٍضزّای ػلوهی
ٍ فٌاٍضی ًَیي زض حَظُ ؾالهت ٍ زضهاى کِ زض جْاى هَضز اؾتفازُ اطاض هیگیطًس ،بْطُ ببطًس أا بتَاًٌهس
بِ ضفغ هَاًغ ٍ آؾییّای بْساقتی ٍ اضأقای ؾطح ؾالهت جاهؼِ بپطزاظًس.
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هٌابغ
اخَاى بْبْاًی ،ػلی (" .)1383جْهاًیقهسى ٍ ؾهالهت" ،فههلٌاهِ هجلهؽ ٍ ضاّبهطز ،قهواضُ ،43
نم .283-306
جْههاًیقههسى بههط قههاذمّههای ؾههالهت" ،فهههلٌاهِ هطالؼههات ضاّبههطزی جْههاًیقههسى ،قههواضُ ،16
نم .199-236
جؼفریصویوی ،احود؛ قادری ،ساهاى؛ قادری ،صالحالددیي ٍ هدِ اتدابی (" .)1392بطضؾهی اثهط
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