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اّویت تدبست ثیيالولل دس هکبتت التلبدی هختلف هَسد تأکیذ لشاس گشفتِ ٍ هغبلؼبت تدشثی هتؼیذدی دسثیبسُ تیأثیش
تدبست ثش هتغیشّبی کالى التلبدی ٍ ػَاهل تأثیش گزاس ثش حدن تدیبست كیَست گشفتیِ اػیت دس اایي ساػیتب هغبلؼیِ
حبضش للذ داسد تب ثب اػتفبدُ اص دادُّبی ااشاى دس دٍسُ ً ،49<1-49?:مؾ ٍ تأثیش ػیبػتّبی پَل ٍ اسصی ثیش حدین
تدبست دس ااشاى سا هغبلؼِ کٌذ ثِ دلیل ااؼتب ًجَدى هتغیشّیب دس ػیغ  ،اص مصهیَى ّیناًجبؿیتگ اَّبًؼیَى اَػییلیَع
اػتفبدُ ؿذُ ٍ ثشداسّبی ّنخوؼ ثِدػت مهذُ اػت ًتباح هغبلؼِ ًـبى ه دّذ کِ ػیبػتّبی پَل ٍ اسصیّ ،یش دٍ
ثش حدن تدبست دس ااشاى تأثیش هَسد اًتظبس ٍ هؼٌبداس داسًذ ثِ عَسی کِ دس دٍسُ هَسد هغبلؼِ ًیش اسص تیأثیش هثجیت ثیش
حدن كبدسات غیشًفت ااشاى داؿتِ ٍ تأثیش تَسم ٍ حدن ًمذاٌگ ثیش حدین كیبدسات غیشًفتی دس کـیَس هٌفی ثیَدُ
اػت ّوچٌیي دس ثبصُ صهبً  ،49<1-49?:حدن پَل ثش ٍاسدات دس ااشاى تأثیش هثجت داؿیتِ ٍ افیضااؾ ًیش اسص ًییض ثیب
افضااؾ لیوت کبالّبی ٍاسدات تأثیش هٌف ثش ٍاسدات داسد
عجمِثٌذی F20; F02; G23; O38 @JEL

ٍاطُّبی کلیذی@ ػیبػتّبی پَل ٍ اسصی ،حدن تدبستّ ،نخوؼ اَّبًؼَى اَػیلیَع
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 .1هقذهِ
دس اکثش ًظشابت هشثَط ثِ تدبست ثیيالولل ثش اّویت گؼیتشؽ تدیبست دس تَػیؼِ التلیبدی
کـَسّب تأکیذ ؿذُ اػت عشفذاساى هکتت هشکبًتلیؼن ػل سغن ااٌکِ ثیش اػویبل هویذٍداتّیبی
ٍاسدات تأکیذ داؿتٌذ ،تَػؼِ كبدسات سا ثشای سؿذ التلیبدی کـیَس ضیشٍسی هی داًؼیتٌذ مدام
اػویت ثب اًتـبس کتبة ثشٍت هلل ،تدبست مصاد سا هغشح کشدُ ٍ هوذٍداتّبا ًظیش اػوبل تؼشفِ
ٍ ػْویِثٌذیّبی تدبسی سا هٌؼَ کشد ثش پباِ تئَسی هضات هغلیك 4مدام اػیویت ،تدیبست مصاد
ثیي دٍ کـَس کِ دس تَلیذ کبالّبی هـخل هضات هغلك داسًذ ثبػث افضااؾ سفبُ التلبدی ّشدٍ
کـَس ه ؿَد ّوچٌیي دس تئَسی هضات ًؼج  8داَاذ ساکبسدٍ اگش کـیَسّب داسای هضایت ًؼیج
ًیض ثبؿٌذ ،تدبست ثیي مًْب هٌدش ثِ ًفغ التلبدی ّش دٍ کـَس خَاّذ ؿذ ،ثیِ ؿیشع کیِ تدیبست
ثیي مًْب مصاد ثبؿذ
خبى اػتَاست هیل ٍ داَاذ ّیَم ًیض ثِ ًمیؾ تدیبست دس تَػیؼِ التلیبدی کـیَس ّیب تأکییذ
داؿتٌذ ّکـش -اٍّلیي ًیض ثب گؼتشؽ هذل ساکبسدٍ اؿبسُ کشدًذ کِ تدبست ًِ تٌْب تَلیذ ٍ دسمهذ
کـَسّب سا افضااؾ ه دّذ ثلکِ ااي دسمهذّب ًیض ه تَاًذ ثبػث اًجبؿت ػیشهباِ ؿیذُ ٍ دسػَاهیل
هؤثش ثش سؿذ التلبدی ًظیش صاشػبختّب  ،تکٌَلیَطی ٍ مهیَصؽ ػیشهباِگیزاسی ؿیَد ثیِ ػیالٍُ
تدبست ثب کـَسّبی ثضسگ اثشات خبسخ ًیض دس پ خَاّذ داؿت ٍ کـیَسّبی دس حیبل تَػیؼِ
ه تَاًٌذ اص اثذاػبت تکٌَلَطاک ٍ عشامِ هذاشات ااي کـَسّب اػتفبدُ کٌٌیذ اایي تئیَسی ای
ًمغِ اتکب ثشای حبهیبى ٍ عشفیذاساى تدیبست مصاد ٍ ًظشایِ ػویَه مصادػیبصی تدیبسی هوؼیَة
گؼتشؽ تدبست ٍ ثبصاسّبی خذاذ سا ثِ هؼٌ تخلل تش ؿذى تَلیذ ٍ تمؼین کبس ثْتش ٍ افیضااؾ
دسمهذ ه داًذ افضااؾ دسمهذ ًیض هٌدش ثیِ افیضااؾ حدین پیغاًیذاص ؿیذُ ٍ ثبػیث افیضااؾ ًیش
اًجبؿت ػشهباِ ٍ سؿذ التلبدی ه ؿَد
1. Absolute advantage
2. Comparative advantage
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الجتِ ثشخ اص ًظشاِپشداصاى حوبات اص كٌباغ ًَصاد داخلی دس همبثیل سلبثیتّیبی هَخیَد دس
ثبصاسّبی خْبً سا هغشح کشدًذ کِ اص مى خولِ ه تَاى ثِ فشدسای

لیؼیت اؿیبسُ کیشد هکتیت

حوباتگشاا ً 4یض اص خولِ ااي هکبتت ثَدًذ
هغبلؼِ ًظشاِّبی هشکضی تَػؼًِ 8یض ًـبى ه دّذ کیِ اایي تئیَسیّیب دایذگبُّیبی هتفیبٍت
دسهَسد تدبست داسًذ تئَسی ًَػبصی 9گؼتشؽ تدبست سا ثِ ػٌَاى ًوَدی اص پیـشفت کـیَس ثیِ
ػَی تَػؼِ داًؼتِ ٍااي اهکبى سا کیِ مصادػیبصی تدیبسی ٍ گؼیتشؽ تدیبست ثبػیث ثشگـیت ٍ
ػمتگشد دس تَػؼِ اًؼبً هی ؿیَد سا سد هی کٌیذ تئیَسی ٍاثؼیتگ ً :ییض تدیبست سا ثیِ ػٌیَاى
ٍاثؼتگ دائو کـَسّبی فمیش ثِ کـَسّبی غٌ هی داًیذ ًظشایِ خْیبى  -ػیؼیتن; ًییض تدیبست
ًبثشاثش هَخَد ثیي کـَسّب سا ًتیدِ غیشلبثل اختٌبة ػیؼتن ػیشهباِداسی داًؼیتِ ٍ ًفیغ کـیَسّبی
غٌ سا ثِ لیوت ضشس کـَسّبی فمیش ه داًذ ااي دٍتئَسی خبًـییٌ ٍاسدات سا ثیشای کـیَسّبی
فمیش پیـٌْبد ه کٌٌذ ثب تَخِ ثِ هغبلت ثیبى ؿذُ ه تَاى گفت کیِ تدیبست هفْیَه کلییذی دس
التلبد ثَدُ ٍ اص داشثبص هَسد ثوث التلبدداًبى ٍ هکبتت التلبدی ثَدُ اػت
ّوچٌیي ػیبػت ّبی اسصی ٍ پَل ثِ ػٌَاى دٍ اثضاس لذستوٌذ تلمی هی ؿیًَذ کیِ دس اختییبس
ثبً

هشکضی لشاس گشفتِ اػت ػیبػت پَل اص عشاك تغییش دس حدن پَل ،تغییش دس سؿذ حدن پَل

ٍ ًش ػَد ٍ اب ؿشااظ اػغبی تؼْیالت هبل ثش ًش اسص هؤثش اػت ثِ ّوییي دلییل ػیبػیتگزاسی
پَل ٍ اسصی ثِ كیَست ّوضهیبى اص ٍيیباف ثبًی

هشکیضی تؼشایف ؿیذُ اػیت كیبحتًظیشاى

التلبدی دس چگًَگ اثشگزاسی ػیبػت ّبی پَل ٍ اسصی ثیش هتغیشّیبی التلیبدی اخیتالر ًظیش
هتفبٍت اص عشص تلم کالػی

ّبً ،ئَکالػی

ّب ٍ کالػی

ّبی خذاذ اػت

1. Protectionism
ً 8ظشاِ ّبی هشکضی تَػؼِ ؿبهل تئَسی ًَػبصی ،تئَسی ٍاثؼتگ ٍ تئَسی خْبى ـ ػیؼتن ه ثبؿذ
3. Modernization theory
4. Dependency theory
5. World-system theory
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ّوچٌیي عشفذاساى چشخِ ّبی ٍالؼ ًیض اثش کبهال هتفیبٍت سا ثیشای ػیبػیتّیبی پیَل لبئیل
ّؼتٌذ ٍ ثش ااي ػمیذُ اًذ کِ ػیبػت ّبی پَل اًجؼبع دس ًْبات ثِ کبّؾ ػغ تَلییذ ٍافیضااؾ
ػغ ػوَه لیوتّب ه اًدبهذ اص ااي سٍ ثب تَخِ ثیِ اّوییت هفْیَم تدیبست دس التلیبد ٍ تیأثیش
ثبلمَُ ػیبػت ّبی پَل ٍ اسصی ثش مى ،ااي تومیك للذ داسد تب اثش ػیبػیتّیبی پیَل ٍ اسصی ثیش
حدن تدبست دس التلبد ااشاى سا دس دٍسُ  49<1-49?:هغبلؼِ کٌذ ثشای اایي کیبس اثتیذا دادُّیب ٍ
اعالػبت الصم اص پباگبُ اعالػبت ثبً

هشکضی اػتخشاج ؿذُ ٍ دس اداهِ ثب اػتفبدُ اص مصهَى ساـِ

ٍاحذ ،ااؼتبا هتغیشّبی هذل ثشسػ ه گشدد اگش هتغیشّب ااؼتب ًجبؿٌذ ،مصهَى ّنخوؼی دس ثییي
هتغیشّبی تومیك ًیض اًدبم ه ؿَد ثب تَخِ ثِ ااي مصهَىّب هذل ًْبا تومیك ثشمٍسد ؿذُ ٍ ًتیباح
مى تولیل ه ؿَد

 .2هباًی ًظری تحقیق
ثْجَد ٍضؼیت تشاص تدبسی هؼتلضم اخشای هدوَػِای اص ػیبػتّبی پَل ٍ اسصی هٌبػت ٍ
ّوبٌّگ ثب ػیبػتّبی هبل اػت ًمؾ ػیبػیتّیبی پیَل ٍ اسصی ثیِ هٌظیَس فیشاّن ػیبختي
اثضاسی کبسا ثشای گؼتشؽ ػیبػتگزاسیّبی هذٍى خْت دػیتیبث ثیِ اّیذار ثلٌذهیذت تَػیؼِ
التلبدی کبهال سٍؿي اػت دس ااي هیبى تؼییي ًیش ثْیٌیِ اسص ٍ حدین ثْیٌیِ پیَل ٍ ًمیذاٌگ ٍ
اخشای ػیبػتّبی هٌبػت اسصی ٍ پَل اص اّویت خبك ثشخَسداس اػت صاشا کیبّؾ کیبساا
التلبدی ،تَصاغ ٍ تخلیق غیشثْیٌِ هٌبثغ التلبدی ،اختالل دس ثبصاسّبی هبل داخل ٍ تخشایت
پَل اػت .ثٌبثشااي الصم اػت تب ػیبػتگزاساى التلبدی ااي دٍ همَلِ هْن سا هذًظش لشاس دٌّذ
ّوچٌیي ؿَاّذ تدشث ثیش اایي ًکتیِ تأکییذ داسًیذ کیِ اگیش کیبّؾ اسصؽ اػیو پیَل ثیب
ػیبػتّبی هٌبػت کالى التلبدی ّوشاُ ثبؿذ ،هَخت افیضااؾ لیذست سلبثیت خیبسخ کـیَس
ه ؿَد ٍ ٍضؼیت التلبد خبسخ سا ثْجَد ه ثخـذ دس ااي ساػتب ،ادٍاسدص (;>? 4)4دس هغبلؼیِ
1. Edvardz
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خَد ثِ ثشسػ مثبس کبّؾ اسصؽ پَل دس کـَسّبی دس حیبل تَػیؼِ پشداختیِ ٍ ثیِ اایي ًتیدیِ
سػیذُ اػت کِ تٌْب تؼذاد هؼذٍدی اص ااي کـَسّب دس اخشای ػیبػیتّیبی کیبّؾ اسصؽ پیَل
هَفك ثَدُاًذ ٍ دس اغلت مًْب اخشای ااي ػیبػت ثِ ؿکؼت اًدبهیذُ اػت
ٍی ّوچٌیي ًـبى ه دّذ کـَسّبا کِ دس اخشای ػیبػت کبّؾ اسصؽ پَل ًبهَفك ثَدُاًیذ،
ػوَهب کـَسّبا ّؼتٌذ کِ ّوشاُ ثب تؼذال اسص ،ػیبػتّبی اًجؼبع پَل ٍ هبل سا اػوبل کیشدُاًیذ
دس كَست کِ کـَسّبا کِ ثِ ّوشاُ کبّؾ اسصؽ پَل ػیبػتّبی ػبصگبس هیذاشات تمبضیب سا دس
خْت کٌتشل اػتجبس داخل اػوبل کشدُ ٍ کؼشی ثَدخِ خَد سا کیبّؾ دادُاًیذ اص هَفمییتّیبی لبثیل
تَخْ دس ساثغِ ثب کبّؾ اسصؽ ٍالؼ پیَل ٍ ٍضیؼیت تیشاص تدیبسی ثشخَسداسؿیذُاًیذ (دطپؼیٌذ ٍ
گَدسصی )49>> ،اص ػَی داگش ،تئَسیّبی التلبدی دس صهیٌِ هبلیِ ثیيالولل هؤاذ اایي هغلیت اػیت
کِ ػغ دسمهذ هل اک اص ػَاهل تأثیشگزاس ثش تشاص تدبسی کـَسّبػت

 .3هرٍری بر ادبیات هَضَع تحقیق
هغبلؼبت هتؼذدی دس صهیٌِ تأثیش ػیبػت ّبی پَل ٍ اسصی ثش حدن تدبست ٍ ػیباش هتغیشّیبی
کییالى التلییبدی کـییَسّب اًدییبم ؿییذُ اػییت ًَفشػییت ( )49>:ثییب ثْییشُگیییشی اص ا ی

الگییَی

التلبدػٌد کالى تذٍاي ؿذُ ثیِ سٍؽ ّینخؼی  ،اثشگیزاسی ػیبػیتّیبی پیَل ٍ اسصی سا ثیش
التلبد ااشاى ثشسػ کشدُ اػیت مثیبس ًبؿی اص اخیشای ای
ػیبػتگزاسی ًش ػیرشدُ لیبًًَ ٍ ّوچٌییي ثیذّ ثبًی

ػیبػیت پیَل اص عشایك هتغییش اثیضاس
ّیب ثیِ ثبًی

هشکیضی ثیِ کوی

الگیَ

ًتباح حبک اص مى اػت کِ ػیبػتّبی پَل دس التلبد ااشاى ثِ ًوَ ثبسصی تأثیش هی گیزاسد
ا

ػیبػت پَل اًجؼبع هَخت ه ؿَد تب اص ا

ػَ تَلیذ کل افضااؾ ابثذ کِ هَخذ اؿیتغبل

اػت ٍ اص ػَی داگیش ،هلیشر ثخیؾ خلَكی  ،ػیشهباِگیزاسی ثخیؾ خلَكی  ،كیبدسات
غیشًفت ٍ ٍاسدات افضااؾ پیذا کٌذ کِ ثبػث سفبُ ٍ سًٍك التلبدی خَاّذ ؿذ اثش اخشای ػیبػت
اسصی ًیض اص عشاك تغییش دس ًش اسص اػو سػو اسصابث ؿذُ اػت
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ؿجیِػبصی ؿذُ اػت
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ًتباح حبكل اص ؿجیِػبصی پَابی الگَ هؤاذ مى اػت کِ تٌضل اسصؽ پَل هلی (افیضااؾ ًیش
ثشاثشی اسص) هَخت کبّؾ ٍاسدات ٍ تَلیذ ًبخبف داخل ؿذُ ٍ ثشخالر اًتظبس اثش هوؼَػ ثش
كبدسات غیشًفت ًذاسد ااي ػیبػت اص عشاك ثؼظ ػشضِ پَل اػیو  ،ػیغ ػویَه لیویتّیب سا
افضااؾ دادُ ٍ ؿشااظ تَسم سکَسدی سا ثش خبهؼِ حبکن ه کٌذ
ملجَال (; 4)811ثب اػتفبدُ اص دادُّبی کـیَس غٌیب عی دٍسُ  8119اثیش کیبّؾ اسصؽ پیَل
داخل ااي کـَس ثش سٍی تشاص تدبسی سا ثشسػ کشدُ اػت ًتباح ااي پظٍّؾ ًـبى ه دّذ کیِ
کبّؾ اسصؽ پَل داخل دس ثلٌذهذت تشاص تدبسی کـَس غٌیب سا ثیذتش خَاّیذ کیشد .ثْیبتشای ٍ
مسهیبُ )811;( 8ثیب اػیتفبدُ اص دادُّیبی ػیشی صهیبً عی دٍسُ  ٍ 4?=1-8111هیذلّیبی تی
هؼبدلِای ٍ هذل تلوی خغبی ثشداسی ٍ تولیلّبی ّنخوؼ  ،استجیبط پبایذاس ثییي كیبدسات ٍ
ٍاسدات ٍ ًش اسص سا دس ثلٌذهذت تأایذ هی کٌٌیذ ًتیباح تومییك ًـیبى هی دّیذ کیِ ثیب هوبػیجِ
کـؾّبی كبدسات ٍ ٍاسدات ؿشط هبسؿبل– لشًش دس ثلٌذهذت ثشلشاس اػت.

ػضاض (> 9)811ثب اػتفبدُ اصتکٌی

ّبی اًگل-گشًدش ٍ خَّبًؼي ثیِ هغبلؼیِ ّینخوؼی دس

ثلٌذهذت ثیي تشاص تدبسی ٍ ًش ٍالؼ اسص ه پشداصد ٍ ثب ثکبسگیشی هکبًیضم تلیوی خغیب اایي
استجبط سا دس کَتبُهذت ثشسػ ه کٌذ ًتباح ثشمٍسد ًـبى هی دّیذ کیِ ًیش ٍالؼی اسص تیأثیش
هؼٌبداس ٍ هثجت ثش تشاص تدبسی دس ّیش دٍ دٍسُ کَتیبُهیذت ٍ ثلٌذهیذت داسد دساهیب ٍ ّوکیبساى
( :)8141ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبی ّوگشاا ٍ الگَی تلوی خغب ثِ ااي ًتیدِ سػیذُاًذ کیِ ثییي
ًش اسص ٍالؼ ٍ تشاص تدبسی ساثغِ تؼبدل ٍ ثلٌذهذت ثشلشاس ه ثبؿیذ ٍ ػیالٍُ ثیش مى ًیش اسص
هؼوبسابى ٍ خالل ًبئیٌ (?> )49ثب ثْشُگیشی اص هذل تلوی خغیبی ثیشداسی ٍ اػیتفبدُ اص
مهبسّبی ػشی صهبً فلل  ،سفتبس تشاص تدبسی اایشاى دس ثشاثیش ؿیشکبی تدیبسی ػویذُ سا هیَسد
1. Agbola
2. Keshab R. Bhattarai and Mark K. Armah
3. Aziz
4. Drama et al
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داسای تأثیش هثجت ٍ هؼٌبداسی ثش تشاص تدبسی کـَس دس کَتبُهذت ٍ ثلٌذهذت داسد.
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ثشسػ ٍ تدضاِ ٍ تولیل لشاس دادُاًذ ٍ ّوچٌیي هتغیش ًش هؤثش ٍالؼ اسص ثِ ػٌَاى ا

ؿبخق

هْن التلبدی ٍ تؼییيکٌٌذُ تشاص تدبسی کـَس هوبػجِ ؿذُ اػت ًتیباح حبكیل اص مصهیَىّیبی
اًدبم گشفتِ ،ثیبًگش ٍخَد ا

ساثغِ تؼبدل ثلٌذهذت ثیي هتغیشّیبی الگیَی تیشاص تدیبسی کیل

اػت تدضاِ ٍ تولیل سفتبس پَاب هیبى هتغیشّبی الگَ ًیض ثب اػتفبدُ اص تَاثغ ػکغالؼولی كیَست
گشفتِ اػت ثش ااي اػبع تأثیش کبّؾ اسصؽ پَل ثش تشاص تدبسی کیل دس کَتیبُ هیذت سا هیَسد
تأایذ لشاس ه دّذ
فشح ثخؾ ( )49?8ساثغِ هیبى ًش اسص ٍ ثخؾ خبسخ کـَس دس دٍسُ ?> 49;1-49سا هغبلؼیِ
کشدُ اػت ًتباح ااي تومیك ثیبًگش ٍخَد ساثغیِ تؼیبدل ثلٌذهیذت ثییي ثخیؾ خیبسخ ٍ ًیش اسص
ه ثبؿذ ًش اسص ثب ضشاات > -1/88 ٍ 1/4ثِ تشتیت كبدسات ٍ ٍاسدات سا توت تأثیش لشاس ه دّذ
فغشع ٍ ّوکبساى ( )49?:تأثیش ػیبػتّبی پَل ثش تشاص تدبسی دس کـَسّبی ًفت خییض حیَصُ
خلیح فبسع سا ثب اػتفبدُ اص سٍؽ گـتبٍسّبی تؼوین ابفتیِ عی دٍسُ  4??;-8141هیَسد ثشسػی لیشاس
دادًذ ًتباح ااي هغبلؼِ حبک اص مى اػت کِ سؿیذ پیَل ٍ ؿیجِ پیَل اثیش هٌفی ٍ هؼٌیبداس ثیش خیبلق
كبدسات ٍ دس ًتیدِ تشاص تدیبسی کـیَسّبی ًفیتخییض حیَصُ خلییح فیبسع داسد اهیب ًیش اسص تیأثیش
هؼٌبداسی ثش تشاص تدبسی ًذاسد لزا کٌتشل سؿذ ًمذاٌگ ٍ ّوؼَا هتٌبػت ثب تأثیش ًیش اسص دس لبلیت
ػیبػتّبی پَل ه تَاًذ اثشثخـ مؿکبسی دس ثْجَد سًٍذ تشاص تدبسی داؿتِ ثبؿذ صایشا ًمیؾ ثیبسص
هکبًیضمّبی تؼذال خَدکبس دس همباؼِ ثب هکبًیضمّبی تؼذال هذاخلّبی غیشلبثل اًکبس اػت
اؿشر صادُ ٍ سحوبً ( )49?:ثب اػتفبدُ اص ا

هذل پبًل ّوضهبى ثشای ثخؾ كٌؼت اایشاى

هغبلؼِ کشدًذ ًتباح ااي تومییك ًـیبى داد کیِ ثیب افیضااؾ هلیبسر دٍلیت ٍ حدین پیَل ،حدین
كبدسات کبّؾ ه ابثذ ٍ ثِ کبّؾ تَلیذ هٌدش ه ؿَد دسحبل کِ ثب افضااؾ ًش ثْیشُ ٍ ًیش
اسص كبدسات افضااؾ ٍ ٍاسدات کبّؾ ه ابثذ
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اثشات ػیبػتّبی هختلف التلبدی ثش كبدسات ،تَلیذ ،اؿتغبل ٍ ػشهباِگزاسی دس ااي ثخیؾ سا
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 .4برآٍرد هذل ٍ تحلیل ًتایج
اص ااییي هییذل ّییب ،تییأثیش

دس ااییي ثخییؾ دٍ هییذل خذاگبًییِ ثییشمٍسد خَاّییذ ؿییذ دس ّییش ای

ػیبػت ّیبی اسصی ٍ پیَل ثیش حدین كیبدسات ٍ ٍاسدات کـیَس دس دٍسُ  49<1-49?:ثلیَست
خذاگبًِ ثشمٍسد ؿذُ ٍ ًتباح مى تولیل ه ؿَد هذل ّبی هَسد ًظش دس ااي تومیك ػجبستٌذ اص@
̇

()4

̇

()8

هذل ؿوبسُ ( )8( ٍ )4ثِ تشتیت ثشای هغبلؼِ تأثیش ػیبػت ّبی اسصی ٍ پَل ثش حدن كبدسات
غیشًفت ٍ ٍاسدات کـَس ثکبس ه سٍد دس ااي هذل ّب  EXحدن كبدسات غیشًفت ً P ،ش تیَسم
کـَس GDPF ،ػغ تَلیذ ػشاًِ کـَسّبی خْبىً ER ،ش اسص (اسصؽ ا

ٍاحذ پیَل خیبسخ

ثِ سابل) M ،حدن پَل IM ،حدن ٍاسدات PF ،هیبًگیي ًش تیَسم دس دًییب ٍ  GDPػیغ تَلییذ
ػشاًِ دس کـَس ه ثبؿذ ااي دادُ ّب ٍ اعالػبت اص پباگبُ اعالػبت ثبً

هشکضی ٍ ثبًی

خْیبً

اػتخشاج ه ؿًَذ
دس سگشػیَىّبا کِ دادُّبی مى اص ًَع ػشی صهبً اػت ،اگش هتغیشّبی ػیشی صهیبً هبًیب
ًجبؿٌذ ،هوکي اػت هـکل ثِ ًیبم سگشػییَى کیبرة ایب سگشػییَى ػیبختگ ثیِ ٍخیَد مایذ دس
اايگًَِ سگشػیَىّب ،دس ػیي حبل کِ ّیچ ساثغِ ثب هفَْه ثیي هتغیشّب ٍخَد ًذاسد ٍل ضشات
تؼییي R2ثضسگ ٍ همذاس مهبسُ  tضشاات ًیض ثضسگ ثیِ دػیت هی مایذ ٍ اایي هوکیي اػیت ثبػیث
اػتٌجبطّبی غلظ دس هَسد هیضاى استجبط ثیي هتغیشّب ؿَد
داکی  -فیَلش تؼوییین ابفتیِ ( 4)ADFاکی اص پشکیبسثشدتشاي مصهیَىّییب ثیشای تـیخیق ااؼییتبا
فشماٌذّبی ػشی صهبً اػت ثشای اًدبم مصهَى پبابا  ،داک ٍ فَلش (?=? )4مهبسُای سا پیـیٌْبد
ه کٌٌذ کِ داسای ا

تَصاغ حذی اػت ٍ کویتّبی ثوشاً مى ثیشای مصهیَى ساـیِ ٍاحیذ ثیِ

1. Fisher-ADF test Statistic
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ٍػیلِ سٍؽّبی ؿجیِػبصی ثِ دػت مهذُ ٍ خذٍل ثٌیذی ؿیذُ اػیت دس اایي مصهیَى ػیِ هؼبدلیِ
سگشػیًَ کِ ه تَاى خْت مصهَى ساـِ ٍاحذ اص مًْب اػتفبدُ کشد ،ػجبستٌذ اص
()9
():
(;)
ساثغِ ( )8فشماٌذ گبم تلبدف ثب ساًؾ سا ًـبى ه دّذ دس ساثغِ (ً )9یض  ytا
تلبدف اػت کِ حَل ٍ حَؽ ا

فشماٌیذ گیبم

سًٍذ صهبً تغییش هی کٌیذ پیبساهتش هیَسد ثشسػی دس تویبه

سٍاثظ اسائِ ؿذُ پبساهتش  ه ثبؿذ اگش    0ثبؿذ ،مًگبُ ػیشی صهیبً  ytداسای ساـیِ ٍاحیذ
اػت دس ااي سٍؽ اک (اب تؼذاد ثیـتشی) اص هؼبدالت فَق ثب سٍؽ  OLSثیشمٍسد هی ؿیَد ٍ ثیب
اػتفبدُ اص همبداش ثشمٍسد  ٍ اًوشار هؼیبس هشثَط ثِ مى ،مصهَى اًدبم ه گییشد مهیبسُ  tمصهیَى
هَسد ًظش ثِ كَست صاش تؼشاف ه ؿَد
(<)

̂
̂

√

ااي مهبسُ ثب همذاس حبكل اص خذٍل داک  -فَلش همباؼِ ه ؿَد چٌبًچیِ همیذاس  tهوبػیجبت
ثیؾ اص همذاس حبكل اص خذٍل ثبؿذ ،فشم كیفش (ٍخیَد ساـیِ ٍاحیذ ٍ ًبهبًیب ثیَدى هتغیشّیب) سد
ه ؿَد اگش هتغیشّبی هذل دس ػغ ااؼتب ثبؿٌذ ،ه تَاى ثب اػتفبدُ اص ػغ هتغیشّب هذل هَسد ًظش
کبرة دس هذل اعویٌبى حبكل گشدد هفَْم التلبدی ّناًجبؿتگ مى اػت کِ ٍلتی دٍ ایب چٌیذ
هتغیش ػشی صهبً ثشاػبع هجبً ًظشی ثیب اکیذاگش استجیبط دادُ هی ؿیًَذ تیب ای

ساثغیِ تؼیبدل

ثلٌذهذت سا ؿکل دٌّذّ ،ش چٌذ هوکي اػت خَد ااي ػیشیّیبی صهیبً داسای سًٍیذی تلیبدف
ثبؿٌذ (ااؼتب ًجبؿٌذ) ،اهب دس عَل صهبى اکذاگش سا ثِ خَث دًجبل ه کٌٌذ ثِ گًَِای کِ تفبضل ثیي
مًْب ثب ثجبت (ااؼتب) اػت
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سا ثشمٍسد کشد اهب اگش هتغیشّب ااؼتب ًجبؿٌذ ،مصهَى داگشی الصم اػت تب اص ػذم ٍخیَد سگشػییَى

 73فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،شماره 74

ثٌبثشااي هفَْم ّنخوؼ تذاػ کٌٌذُ ٍخَد ا

ساثغیِ تؼیبدل ثلٌذهیذت اػیت کیِ ػیؼیتن

التلبدی دس عَل صهبى ثِ ػوت مى حشکت ه کٌذ سٍؽ ّبی هتؼذدی ثیشای مصهیَى ّینخوؼی
پیـٌْبد ؿذُ اػت اک اص مصهَى ّیبی پشکیبسثشد دس اایي صهیٌیِ ،مصهیَى اَّبًؼیَى-اَػییلیَع
ه ثبؿذ دس هذل سگشػیَى چٌذ هتغیشُ هوکي اػت ثیؾ اص ا

4

ثشداس ّناًجبؿتگ ثییي هتغیشّیب

ٍخَد داؿتِ ثبؿذ دس ااي حبلت ثِ هٌظَس تؼییي ثشداس ثْیٌیِ ،سٍؽ اَّبًؼیَى -اَػییلیَع ثکیبس
ثشدُ ؿیذُ ٍ اص دٍ مصهیَى اثیش ٍ 8مصهیَى حیذاکثش همیبداش ٍایظُ 9ثیشای تؼیییي تؼیذاد ثشداسّیبی
ّناًجبؿتگ اػتفبدُ ه ؿَد
دس ااي تومیك ثشای ثشسػ ااؼتبا هتغیشّب ،اص مصهَى داک فَلش تؼوین ابفتِ فیـش اػیتفبدُ ؿیذُ
ٍ ًتباح مصهَى ٍاحذ ثشای توبه هتغیشّبی لوبػ ؿذُ دس هذل دس خذٍل ( )4گضاسؽ ؿذُ اػت
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1. Johanson Juselios
2. Trace
3. Maximum Eigenvalue.
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جذول  .1وتایج آزمون ریشه واحذ
ًتیجِ

3/49

0/98

* ()0/02

()0/85

-4/2

1/1

* ()0/00

()0/92

-3/53

0/83

* ()0/03

()0/95

2/99

0/5

* ()0/04

()0/99

-2/95

-1/4

* ()0/04

()0/83

3/06

-1/4

* ()0/04

()0/84

-3/77

0/52

* ()0/03

()0/97

-5/28

0/72

* ()0/00

()0/99

)I(1

حجن ٍاردات

با ػرض از هبذاُ ٍ رًٍذ

هیاًگیي ًرخ تَرم در سطح جْاى

)I(1

سطح تَلیذ سراًِ در کشَر

)I(1

حجن صادرات غیرًفتی

)I(1

ًرخ تَرم ایراى

)I(1

سطح تَلیذ سراًِ کشَرّای جْاى

)I(1

ًرخ ارز

)I(1

حجن پَل

)I(1

با ػرض از هبذاُ ٍ رًٍذ

با ػرض از هبذاُ ٍ رًٍذ

با ػرض از هبذاُ ٍ رًٍذ

با ػرض از هبذاُ ٍ رًٍذ

با ػرض از هبذاُ ٍ رًٍذ

با ػرض از هبذاُ ٍ رًٍذ

با ػرض از هبذاُ ٍ رًٍذ

*@ سد فشضیِ كفش هجٌ ثش ٍخَد ساـِ ٍاحذ دس ػغ هؼٌبداسی ; دسكذ
هأخز@ ابفتِّبی تومیك

ه تَاى هـبّذُ کشد کِ توبه هتغیشّبی هیذل دس ػیغ هتغیشّیب ااؼیتب ًجیَدُ ٍ ثیب ای

ثیبس

تفبضلگیشی ااؼتب ؿذُاًذ ثِ ػجبست داگش توبه هتغیشّب ساـِ ٍاحذ داؿتِ ٍ اًجبؿیتِ اص هشتجیِ اٍل
ه ثبؿٌذ ثٌبثشااي ًو تَاى ثب اػتفبدُ اص ػغ هتغیشّب الذام ثِ ثشمٍسد هذل کشد اص ااي سٍ ،دس اداهِ
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تفاضل هرتبِ اٍل

سطح

هتغیر

ٍضؼیت
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ثباؼت اص ّن خوغ ثَدى هتغیشّبی هیذل اعویٌیبى حبكیل کیشد صایشا دس كیَست ّینخویغ ًجیَدى
هتغیشّبی هذل ،ساثغِ ثذػت مهذُ ثیي هتغیش ٍاثؼیتِ ٍ هتغیشّیبی هؼیتمل هیذل خؼلی ٍ ػیبختگ
خَاّذ ثَد دس ااي تومیك اص مصهَى ّنخوؼ اَّبًؼَى اَػیلیَع ثشای ثشسػ ٍخَد ثشداسّیبی
ّنخوؼ ٍ سٍاثظ ثلٌذهذت ثیي هتغیشّبی هذل اػتفبدُ ه ؿَد اص مًدیب کیِ ّیذر ثشسػی تیأثیش
ػیبػتّبی پَل ٍ اسصی ثش حدن تدبست دس ااشاى اػت ،لزا دٍ هؼبدلِ خذاگبًِ ثشمٍسد ه گشدد
 .1-4سیاستّای پَلی ٍ ارزی ٍ صادرات غیرًفتی در ایراى
دس ااي ثخؾ كبدسات غیشًفت ثِ ػٌَاى هتغیش هؼتمل هذل لویبػ خَاّیذ ؿیذ ثیب اػیتفبدُ اص
تکٌی

ّناًجبؿتگ اَّبًؼَى -اَػیلیَع اثتذا الذام ثِ تؼییي تؼذاد ثشداسّبی ّنخوؼ ه کٌین

اص ثیي ثشداسّبی ّناًجبؿتگ هَخَد ،فمیظ اکی اص ثشداسّیبی هیزکَس ثیش هجٌیبی ػالئین اًتظیبسی
ضشاات ٍ هؼمَل ثَدى هیضاى ضشاات ،اًتخبة خَاّذ ؿذ الصم ثِ رکش اػت کِ دس ااي مصهَى ،دٍ
مهبسُ ثٌبم ّبی مهبسُ اثش (  ٍ )  Traceمهبسُ حذاکثش همبداش ٍاظُ (  )  Maxثباؼت حؼیبة ؿیَد ٍ
همذاس مى ثب همبداش ثوشاً دس ػغَح هؼٌبداسی هختلف همباؼِ گشدد
دس ًشم افضاس  Eviewsااي مهبسُّب ثِ ّوشاُ ػغَح هؼٌیبداسی ٍ همیبداش ثوشاًی هتٌیبيش ثیب مى
هوبػجِ ٍ گضاسؽ ه ؿَد ثشای تؼییي تؼذاد ثشداسّبی ّنخوؼ ثیي هتغیشّبی الگیَ اص سٍؽ صایش
اػتفبدُ ه کٌین ثِ ااي كَست کیِ مهیبسُ مصهیَى اثیش (  ٍ )  Traceمهیبسُ حیذاکثش همیبداش ٍایظُ
(  )  Maxهوبػجِ ؿذُ سا ثب کویت ثوشاً اسائِ ؿذُ مى همباؼِ ه کٌین تب هبداه کِ همذاس مهبسُ
همبثل سد ه ؿَد ٌّگبه فشضیِ كفش ٍخَد  rثشداس ّنخوؼ پزاشفتِ خَاّذ ؿذ کِ همذاس مهبسُ
مصهَى اص کویت ثوشاً مى کَچکتش ثبؿذ ًتباح ثذػیت مهیذُ اص مصهیَى اثیش ثیشای هیذل اٍل دس
خذٍل  ٍ 8ثشای مصهَى حذاکثش همبداش ٍاظُ دس خذٍل  9اسائِ ؿذُ اػت
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مصهَى اص همذاس ثوشاً مى ثضسگتش اػت ،فشضیِ كفش ٍخیَد  rثیشداس ّینخوؼی دس ثشاثیش فشضییِ
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جذول  .2تعییه تعذاد بردارهای همجمعی بر اساس آزمون اثر برای متغیرهای مذل اول
Prob

مقدار بحرانی %5

0.00
0.00
0.01
0.00

آماره آزمون اثر (

8/88

121/8

63/8

77/5

24/9

47/1

25/8

25/1

 Trace

)

فرض مقابل

فرض صفر

r ≥1

r=0

r ≥2

r ≤1

r ≥3

r ≤2

r ≥4

r ≤3

هأخز@ ابفتِّبی پظٍّؾ
جذول  .3تعییه تعذاد بردارهای همجمعی بر اساس آزمون حذاکثر مقادیر ویژه برای متغیرهای مذل اول

Prob

مقدار بحرانی %5

0.00
0.00

آماره آزمون حداکثر

مقادیر ویژه (  Max

38/3

44/2

32/11

30/4

)

فرض مقابل

فرض صفر

r =1

r=0

r =2

r ≤1

هأخز@ ابفتِّبی پظٍّؾ

ثب تَخِ ثِ ًتباح مصهَى ،ثشاػبع مصهَى اثش ،تؼذاد ثشداسّبی ّوگشاا ثضسگتش ایب هؼیبٍی ػیِ ٍ
ثشاػبع مصهَى حذاکثش همبداش ٍاظُ تؼذاد ااي ثشداسّب ا

ه ثبؿذ تَخِ ثِ ااي ًکتِ ضشٍسی اػیت

اکؼبى ًجبؿذ ،اهب ثشاػبع هغبلؼبت هًَت کبسلَ مصهَى اثش ثؼضیب لیَیتیش اص مصهیَى حیذاکثش همیبداش
ٍاظُ ه ثبؿذ ثب تَخِ ثِ ااٌکِ ااي ثشداسّب كشفب سٍاثظ مهبسی ثَدُ ٍ ثباؼیت ثیِ لویبػ التلیبدی ًییض
تَخیِ داؿتِ ثبؿٌذ ،لزا ثشداسی اًتخبة ه ؿَد کِ اص لوبػ التلبدی ًیض ثشای هیذل كیبدق ثبؿیذ دس
ااي ثخؾ ثشداس ّوگشاا اًتخبة ؿذُ ٍ ثشداس ّوگشاا ًشهبل ؿذُ ثِ كَست صاش اػت
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کِ اگش چِ دس ػول هوکي اػت ًتباح ثذػت مهیذُ اص دٍ سٍؽ مصهیَى اثیش ٍ حیذاکثش همیبداش ٍایظُ
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جذول  .5بردار همگرایی اوتخاب شذه و بردار همگرایی ورمال شذه برای مذل اول
نام متغیر
EX

P
GDPF
ER
M

بردار همگرایی

بردار همگرایی نرمال شده

-5/4

-1

0/95

0/175

-0/32

0/059

-0/016

-0/003

0/089

0/016

هأخز@ ابفتِّبی پظٍّؾ

چَى دس ااٌدب ،هتغیش ٍاثؼتِ هذل كذسات غیشًفت ( )EXاػت ،لزا ًشهبلیضُ کشدى ثشاػبع مى
كَست گشفتِ ٍ هؼبدلِ ًْبا ثلَست صاش ًَؿتِ ه ؿَد
(=)

̇

ثشاػب ع هؼبدلِ حبكل ؿذُ دس ثلٌذ هذت ٍ ثب فشم ثبثت ثیَدى ػیباش ػَاهیل ،دس ثیبصُ صهیبً
 ،49<1-49?:دسمهذ ػشاًِ خبسخییبى ٍ ًیش اسص تیأثیش هثجیت ثیش حدین كیبدسات غیشًفتی اایشاى
داؿتِاًذ ثِ ػجبست داگش ّش لذس دسمهذ خبسخیبى ثیـتش ثَدُ ٍ اسصؽ پَل خیبسخ ثشحؼیت پیَل
داخل ثیـتش ثبؿذ ،حدن كبدسات غیشًفت دس کـَس ثیـتش خَاّذ ثیَد ثشاػیبع ًتیباح تومییك دس
ثلٌذهذت ٍ ثب فشم ثبثت ثَدى ػباش ػَاهل ،ا

ٍاحذ افضااؾ دس ػغ تَلییذ ػیشاًِ خبسخییبى ٍ

ٍ حدن ًمذاٌگ ثش حدن كبدسات غیشًفت دس کـَس هٌف ثَدُ اػت ٍ ثب افیضااؾ ای

ٍاحیذی

دس حدن پَل ٍ ًش تَسم ،حدن كبدسات غیشًفت ثِ تشتیت <ٍ1/4=; ٍ 1/14احذ افضااؾ ه ابثذ
ااي اهش ثب تئَسی ّبی التلبدی ّوخَاً داسد صاشا ٍخیَد تیَسم ثیبال دس کـیَس لیویت تویبم ؿیذُ
کبالّبی ااشاً سا ثبال ثشدُ ٍ لبثلیت سلبثت پزاشی تَلیذات داخل سا کبّؾ ه دّذ
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ًش اسص ،حدن كبدسات غیشًفت سا ثِ تشتیت ?;ٍ1/119 ٍ1/1احذ افضااؾ خَاّذ داد تأثیش تیَسم
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 .2-4سیاستّای ارزی ٍ پَلی ٍ حجن ٍاردات در ایراى
حبل دس ااي لؼوت هتغیش ٍاسدات ثِ ػٌَاى هتغیش تَضیو ٍاسد هذل خَاّذ ؿذ ّوبًٌذ حبلت
لجلً ،تباح مصهَى ٍ خشٍخ ّبی مهبسُ اثش ٍ حذاکثش همبداش ٍاظُ سا گضاسؽ کشدُ ٍ ثشاػبع مًْیب
الذام ثِ تلوینگیشی دس هَسد تؼذاد ثشداسّبی ّینخوؼی هی کٌیین ًتیباح مصهیَى اثیش ٍ مصهیَى
حذاکثش همبداش ٍاظُ دس خذاٍل < ٍ = اسائِ ؿذُاًذ
جذول  .0تعییه تعذاد بردارهای همجمعی بر اساس آزمون اثر برای متغیرهای مذل دوم
Prob

مقدار بحرانی %5

0.00
0.00
0.03
0.25

 Trace

فرض مقابل

فرض صفر

88/8

125/4

r ≥1

r=0

63/8

73/6

r ≥2

r ≤1

42/9

44/2

r ≥3

r ≤2

25/8

19/4

r ≥4

r ≤3

آماره آزمون اثر (

)

هأخز@ ابفتِّبی پظٍّؾ
جذول  .7تعییه تعذاد بردارهای همجمعی بر اساس آزمون حذاکثر مقادیر ویژه برای متغیرهای مذل دوم
Prob

آماره آزمون حداکثر

مقدار بحرانی %5

مقادیر ویژه (  Max

38/3

51/8

r =1

32/1

29/4

r =2

0.00
0.10

)

فرض مقابل

فرض صفر
r=0
r ≤1

ًتباح مصهَىّب ًـبى ه دّذ کِ دس ػغ هؼٌیبداسی ;? دسكیذ ،تؼیذاد ثشداسّیبی ّینخوؼی
ثشاػبع مصهَى اثش  ٍ 9ثشاػبع مصهَى حذاکثش همبداش ٍاظُ  4ه ثبؿذ ّوبىعَس کِ گفتِ ؿیذ ،اص
ثیي ااي ثشداسّب ،ثشداسی هذ ًظش خَاّذ ثَد کِ ثب تئَسیّبی التلبدی ّوخَاً داؿتِ ثبؿذ ثیشداس
هذًظش اص ثیي ثشداسّبی ّوگشاا هَخَد اًتخبة ٍ ثِ ؿشح صاش اسائِ ؿذُ اػت
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هأخز@ ابفتِّبی پظٍّؾ

 55فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،شماره 74

جذول  .0بردار همگرایی اوتخاب شذه و بردار همگرایی ورمال شذه برای مذل دوم
نام متغیر بردار همگرایی بردار همگرایی نرمال شده
IM

PF
GDP
ER
M

-4/72

-1

0/79

0/167

-0/57

-0/12

0/28

0/006

-0/128

-0.026

هأخز@ ابفتِّبی پظٍّؾ

دس ااي هذل ًیض ًشهبلیضُ کشدى ثشاػیبع هتغییش (حدین ٍاسدات)  IMكیَست گشفتیِ ٍ هؼبدلیِ
حبكل ؿذُ ثِ ؿکل صاش اسائِ ؿذُ اػت
̇

(=)

دس ااي هؼبدلِ ًیض ه تَاى دسابفت کِ دس ثبصُ صهبً  ،49<1-49?:ػغ دسمهذ ػشاًِ کـَس ٍ
حدن پَل ثش حدن ٍاسدات دس ااشاى تأثیش هثجت داؿتِ ٍ دس ثلٌذهذت ٍ ثب فیشم ثبثیت ثیَدى ػیباش
ػَاهل ،ا

ٍاحذ افضااؾ دس دسمهذ ػشاًِ کـَس ٍ حدن پَل ،حدن ٍاسدات سا ثِ تشتییت ٍ1/48

<ٍ 1/18احذ افضااؾ دادُ اػت ّوچٌیي ثبال ثیَدى ًیش تیَسم دس ػیغ خْیبى ٍ ًیش اسص ثبػیث
ثِ ّویي دلیل تأثیش ااي دٍ هتغیش دس هؼبدلِ ثشمٍسدی هٌف اػت

ً .5تیجِگیری
تدبست کبالّب ٍ خذهبت ثِ ػٌَاى اک اص هتغیشّبی التلبدی ،دس هکبتت التلیبدی هختلیف
هَسد تأکیذ لشاس گشفتِ ٍ دس اغلت ااي هکبتت ثش ًمؾ هثجت ٍ تأثیشگزاس تدبست ثش سؿذ ٍ تَػیؼِ
التلبدی کـَسّب اؿبسُ ؿذُ اػت تئَسی هضات هغلك مدام اػویت ،تئَسی هضات ًؼج ساکبسدٍ،
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خَاّذ ؿذ تب ّضاٌِ توبم ؿذُ ٍاسدات ثشای کـَس ثبال سفتِ ٍ دس ًتیدِ حدن ٍاسدات کبّؾ ابثیذ
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تئَسی ّکـش اٍّلیي ،تئَسی ّبی پَابی تدیبست ٍ هیذل ّیبی سؿیذ دسٍى صا ،تیأثیش هثجیت حدین
تدبست ثش التلبد کـَسّب سا تأایذ ه کٌٌذ ثش اایي اػیبع هغبلؼیبت هتؼیذدی دس ساػیتبی ػَاهیل
تؼییي کٌٌذُ حدن تدبست دس ػغ خْبى كَست گشفتِ اػت اایي هغبلؼیبت ّین ؿیبهل هغبلؼیبت
کـَسی (ػشی صهبً ) ٍ هغبلؼبت ثیي کـَسی (پبًل داتب) ثَدُ اػت اک اص هْوتشاي ااي ػَاهیل
ػیبػت ّبی چَل ٍ اسصی کـَسّبػت کِ ثش حدن تدبست دس مًْب تأثیش ثِػیضاا داسد ًیش اسص
ٍالؼ اک ا ص ػَاهل هؤثش ثش حدن كبدسات ٍ ٍاسدات کـَسّب ثَدُ ٍ حدن پَل ًییض ثیب تغیییش دس
ًش تَسم ٍ اسصؽ ًؼج پَل ه تَاًذ ثش حدن تدبست تأثیشگزاس ثبؿذ
اص ااي سٍ دس ااي هغبلؼِ ثیب اػیتفبدُ اص دادُّیبی هشثیَط ثیِ اایشاى دس دٍسُ ً 49<1-49?:میؾ ٍ
اّویت ػیبػتّبی اسصی ٍ پَل ثش حدن تدبست دس کـَس ثشسػ ؿذُ اػت ثشای ااي کیبس دادُّیب
ٍ اعالػبت الصم اص هٌبثغ ثبً

خْبً ٍ ثبً

هشکضی اػتخشاج ؿذُ ٍ هذل خذاگبًیِای ثیشای حدین

كبدسات غیشًفت ٍ حدن ٍاسدات ثشمٍسد ؿذُ اػت لجل اص ثشمٍسد هذل ااؼتبا دادُّبی تومییك ثیب
اػتفبدُ اص مصهَى ساـِ ٍاحذ ثشسػ ؿذُ ٍ ثب تَخِ ثِ ااؼیتبا هتغیشّیب دس ػیغ تفبضیل هشتجیِ اٍل
مًْب ،اص مصهَى ّنخوؼ اَّبًؼَى -اَػیلیَع ثشای تؼییي ثشداسّبی ّنخوؼ ثییي هتغیشّیبی هیذل
اػتفبدُ ؿذُ اػت ًتباح تخویي هذل ًـبى ه دّذ کِ ػیبػتّبی پَل ٍ اسصی ثش حدن كیبدسات ٍ
ٍاسدات کـَس دس دٍسُ  49<1-49?:تأثیشگزاس ه ثبؿیذ صایشا دس دٍسُ هیَسد هغبلؼیِ ًیش اسص تیأثیش
هثجت ثش حدن كبدسات غیشًفتی اایشاى داؿیتِ اػیت ثیذاي تشتییت ّیش اًیذاصُ اسصؽ پیَل خیبسخ
ثشحؼت پَل داخل ثیـتش ثبؿذ ،حدن كبدسات غیشًفت دس کـَس ثیـتش خَاّذ ثَد
ًش اسص ،حدن كبدسات غیشًفت سا ثِ تشتیت ٍ1/119احذ افضااؾ خَاّیذ داد صایشا افیضااؾ ًیش
اسص لیوت ًؼج کبالّبی كبدسات سا ثشای خبسخیبى کیبّؾ دادُ ٍ مى سا خیزاة هی کٌیذ تیأثیش
تَسم ٍ حدن ًمذاٌگ ثش حدن كبدسات غیشًفت دس کـیَس هٌفی ثیَدُ اػیت ٍ ثیب افیضااؾ ای
ٍاحذی دس حدن پَل ٍ ًش تَسم ،حدن كبدسات غیشًفت ثِ تشتیت <ٍ 1/4=; ٍ1/14احذ افضااؾ
ه ابثذ ّوچٌیي دس ثبصُ صهبً  ،49<1-49?:حدن پَل ثش ٍاسدات دس ااشاى تأثیش هثجت داؿتِ ٍ دس
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ثشاػبع ًتباح تومیك ،دس ثلٌذهذت ٍ ثب فشم ثبثت ثَدى ػباش ػَاهل ،ا

ٍاحذ افیضااؾ دس
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ثلٌذهذت ٍ ثب فشم ثبثت ثَدى ػباش ػَاهل ،ا

ٍاحذ افضااؾ دس حدن پَل ،حدن ٍاسدات سا ثیِ

تشتیت <ٍ1/18احذ افضااؾ دادُ اػت
ًش اسص ًیض ثش ٍاسدات تأثیش هٌف داؿیتِ ٍ ثیبال ثیَدى ًیش اسص ًییض ثبػیث ؿیذُ اػیت تیب کبالّیبی
ٍاسدات ثشای کـَس گشاى تش ؿذُ ٍ دس ًتیدیِ حدین ٍاسدات کیبّؾ ابثیذ ثیب تَخیِ ثیِ ًتیباح تومییك ٍ
تأثیشپزاشی حدن تدبست دس کـَس اص ػیبػتّبی پَل ٍ اسصی ،ه تَاى پیـٌْبدات صاش سا اسائِ کشد
 -ثب تَخِ ثِ ااٌکِ ػیؼتن اسصی کـَس ػیؼتن ؿٌبٍس هذاشات ؿذُ ه ثبؿیذ ،لیزا ثبًی

هشکیضی ثباؼیت

تالؽ کٌذ تب اص ًَػبًبت ؿذاذ دس لیوت اسص خلَگیشی کشدُ ٍ مى سا دس داهٌِای هیَسد لجیَل تثجییت
کٌذ ااي اهش ثِ ٍاسدکٌٌذگبى ٍ كبدسکٌٌذگبى کبالّبی ااشاً کو

ه کٌذ تب تلوینگیشی ثْتیشی

دس هَسد تدبستـبى داؿتِ ٍ فضبی ًباعویٌبً دس اهش تدبست سا کبّؾ ه دّذ
 ثشاػبع ًتباح تومیك ًش تَسم ثیش حدین ٍاسدات ٍ كیبدسات دس کـیَس تیأثیش داسد اص اایي سٍ ثبًیهشکضی ثباؼت تالؽ کٌذ تب ًش تَسم هَخَد دس کـیَس سا کیبّؾ دّیذ تیب لبثلییت سلبثیتپیزاشی
کبالّبی داخل دس همباؼِ ثب کبالّبی خبسخ افضااؾ ابفتِ ٍ ثبػث ثْجَد تشاص تدبسی کـَس گشدد
 حدن پَل اک اص هتغیشّبی کلیذی التلیبد ثیَدُ ٍ تیأثیش هؼیتمیو ثیش ًیش تیَسم داسد تجیذالدالسّبی كبدسات ثِ پَل داخل تَػظ دٍلت ٍ كبدسکٌٌذگبى ه تَاًذ حدن پیَل دس کـیَس
سا ثبال ثشدُ ٍ ًش تَسم سا افضااؾ دّذ ااي اهش تَاى سلبثت کبالّبی داخل سا پبایي ثیشدُ ٍ ثیِ
حدن تدبست دس کـَس كذهِ ه صًذ اص ااي سٍ ثبً

هشکضی ثباؼت ثِ حدن پَل تَخِ کبف

داؿتِ ٍ ساثغِ ًش اسص ثب حدن پَل سا ثب دلت کٌتشل کٌذ
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هٌابغ
اشرف زادُ ،سیذ حویذرضا ٍ هیتررا رحوراًی ( "،)49?:تیأثیش ػیبػیتّیبی پیَل  ،هیبل  ،اسصی ٍ

تدبسی ثش تَلیذ ،كبدسات ٍ اؿتغبل كٌباغ" ،فللٌبهِ ػلو -پظٍّـ هغبلؼبت التلبدی کبسثشدی
ااشاى ،ػبل چْبسم ،ؿوبسُ ; ،4كق 4>:-499
دژپسٌذ ،فرّاد ٍ حسیي گَدرزی (>>" ،)49ثشسػ تأثیش کبّؾ اسصؽ پَل ثش تشاص پشداختّیبی
ااشاى (تومك ؿشط هبسؿبل – لشًش دس ااشاى)" ،پظٍّـٌبهِ التلبدی ،ؿوبسُ ،9كق 4<-9

فرح بخشً ،ذا ( "،)49?8ساثغِ ًش اسص ثب ثخؾ تدبست خبسخ ااشاى" ،اٍلییي کٌفیشاًغ التلیبد
همبٍهت ثب هوَسات حوبات اص تَلیذ هل  ،تْشاى
فطرس ٍ ّوکاراى ("،)49?:ثشسػ تأثیش ػیبػتّبی پَل ثش تشاص تدبسی دس کـیَسّبی ًفیتخییض
حَصُ خلیح فبسع" ،فللٌبهِ تومیمبت تَػؼِ التلبدی ،ؿوبسُ ّفذّن ،كق <8-:9
هؼواریاى ،ػرفاى ٍ سیذ احوذرضا جاللی ًائیٌی (?>"،)49مثبس کَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت تکبًِّیبی
اسصی ثش تشاص تدبسی ااشاى ثش اػبع ا

الگَی ( VECMمصهَى پذاذُ هٌوٌ  ،") Jپظٍّؾًبهیِ

التلبدی ،ؿوبسُ  ، 8كق >:?-9
ًَفرستی ،هحوذ ( "،)49>:ثشسػ تأثیش ػیبػتّبی پَل ٍ اسصی ثیش التلیبد اایشاى دس چیبسچَة
ا

الگَی التلبدػٌد کالى پَاب" ،تومیمبت التلبدی ،ؿوبسُ  ،=1كق8?-4
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