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بزرسییرارطب یی ابیی بابیی سابیین تااریی رماغارها زکیی ما یی تا
طقهصی م را طینرک ماطسی ررا گینا ییزغ اD8اربهنیرابییزا
رغیکز ا Panel VARا
الَِ ثِلْلًْض* ّ ؿیض ُبصی فغثی
صاًلگبٍ قن
چک د  .اهغّػٍ تجبعت سبعجی صع ُضایت ثغًبهَُبی عكض ّ تْؿعقَ اقتوعبصی جْاهعـ

اقتوبص صاعص .لظا ایي تذقیق ثب توغکؼ ثغ کلْعُبی صع دبل تْؿقَ ّ فضْ گغٍّ  ،D8کَ
ایغاى ُن صع ایي گعغٍّ اؿعت ثعَ هغبلقعَ تعثایغ ثعبػ ثعْصى تجعبعی ثعغ هتغیغُعبی کعنى

اقتوبصی هیپغصاػص .ثعضیي هٌؾعْع ثعب اؿعتدبصٍ اػ عّف سعْص تْ عیخثغصاعی (،)VAR
تثایغ ثبػ ثْصى تجبعی ثغ هتغیغُبی عكض اقتوبصی ،تْعم ّ عكض اكتغبل عی ؿعبلُبی
(۹۷ۺ )۹۹۹۰-7صع کلْعُبی  D8ثغعؿی كضٍ اؿعتّ .یگگعی اهعلی عّف PVAR

كْکُبی ثَ ُن پیْؿتَ ّ ُوؼهبى صع هضل اؿت کَ هیتْاى گغٍّ ثؼعگی اػ کلعْعُب عا
ثب ّیگگیُبی هتدبّت هْعص ثغعؿی قغاع صاصً .تبیج دبهل اػ تْاثعـ ّاکعٌق

عغثَای

ًلبى هیصُض کَ صع کْتبٍهضت افؼایق صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی عكعض اقتوعبصی ،تعْعم ّ
ًغر عكض اكتغبل عا صع کلْعُبی گغٍّ  D8افؼایق صاصٍ اؿتُ .وچٌیيً ،تبیج ًلبى

هیصُض کَ صع ثلٌضهضت تغییغ ًبگِبًی ثَ اًضاػٍ یک اًذغاف هقیبع صع هتغیغ ثبػ ثعْصى

تجبعی تثایغی ثغ ؿَ هتغیغ یبص كضٍ ًضاعص .لظا ثَ ًؾغ هیعؿض کلْعُبی  D8ثعب اتشعبط
اؿتغاتگی هٌغقَگغایی صع جِت فغایٌض جِبًی كعضى ّ سلعق هؼیتُعبی ًـعجی جضیعض،
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ًقق کلیضی صاعص ّ ثب تْجَ ثَ صعجعَی تْؿعقَیعبفتگی کلعْعُب ،ااعغات ًعبُوگًْی ثعغ

هیتْاًٌض ثغسْعصاعی اػ هٌبفـ دبهل اػ تجبعت آػاص عا گـتغف صٌُض.

صعیبفت :ۺ ،۹۹۹۹٫۸٫۹پظیغف٫۷٫۹۰ :ۺۺ.۹۰

] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.1.5

* ًْیـٌضٍ فِضٍصاع هکبتجبت

الهه بهلولوود و سید هادی عربی

۳۲۲

غطژ یی تا د ییدم ثععبػ ثععْصى تجععبعی ،عكععض اقتوععبصی ،تععْعم ،عكععض اكععتغبل ،سععْص

تْ یخثغصاعی (.)VAR

-۱ارقدر ا
اهغّػٍ گـتغف اعتجبعبت هیبى کلْعُب ،افؼایق عّاثظ اقتوبصی ّ هٌبؿجبت ؿیبؿعی

ّ اجتوبفی هیبى آىُب ،هٌجعغ ثعَ تٌعْؿ ّ افعؼایق تقب عب ّ لعؼّم پبؿعزگْیی ثعَ آى اػ
هٌبعق هشتلف اقتوبصی گغصیضٍ اؿت .اػ ؿعْی صیگعغ ُوگعبم ثعب پیلعغفت تکٌْلعْ ی،

تشون ّ تقـین کبع ثیيالوللی تْؿقَ یبفتَ ّ هْجت گلْصٍ كعضى ؿعبستبعُبی ثـعتَ
اقتوبصی كضٍ اؿت؛ ثَ ًذْی کَ دجعن ّ ّؿعقت عّاثعظ اقتوعبصی ّ تجعبعی صع ثعیي

کلْعُبی هشتلف صع صَُُبی اسیغ كبُض ایي هضفب اؿعت کعَ ُعیش کلعْعی ًویتْاًعض
سْص عا ثی ًیبػ اػ اعتجبعبت اقتوبصی ،تجبعی ّ ؿیبؿی ّ غیعغٍ ثضاًعض .ثعغ ایعي اؿعبؽ

تجبعت سبعجی یکی اػ فْاهل هِن صع اقتوبص جِبًی هذـعْة كعضٍ ّ تغییعغات قبثعل
عغفضاعاى ؿیبؿتُبی ًئْلیجغالیـتی هقتقضًض کَ تجبعت آػاص ثَ عكض ؿغیـتغ اقتوبصی
هٌجغ گغصیضٍ ّ عفبٍ عا گـتغف هیصُضُ .وچٌیي اقتوبصصاًبى کیٌؼی هقتقضًعض تجعبعت

ثیيالولل ثب ثِغٍگیغی اػ تْاًوٌضیُبی ثبلقٍْ اقتوعبصی ثعب تْجعَ ثعَ هؼیتُعبی ًـعجی
هْجْص ّ قبثل سلعق فنمعن عّكعٌی صع فغهعَ عقبثعت جِعبًی پضیعضاع ؿعبستَ ّ ثعغ ایعي
اؿبؽ هْتْع تْؿقَ ّ عكض اقتوبصی صع جْاهـ اهغّػی تجعبعت آػاص اؿعت ،اهعب ثغسعی

صیگغ هبًٌض ؿبستبعگغایبى اصفب هیکٌٌض کَ پیگیغی ؿیبؿتُبی دوعبیتی ّ صعّىگغایبًعَ

هیتْاًض فولکغ اقتوبصی یک کلْع عا ثِجْص ثشلض .تجغثَ کلْعُبی تْؿعقَیبفتعَ ًیعؼ
دبکی اػ آى اؿت کَ تجبعت ثیيالولل یب ثبػ ثْصى اقتوبصً ،غر عكض اقتوبصی صع ایعي

کلْعُب عا اػ عغیق صؿتغؿی ثَ ثبػاعُبی سبعجی ،تکٌْلْ ی ّ هٌبثـ تذعت تعثایغ قعغاع
صاصٍ اؿععت ّ اػ ایععي ًؾععغ ّ ععقیت اقتوععبصی کلععْعُبی هععظکْع ثععَ هغاتععت ثِتععغ اػ
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هندؾَای عا صع فقبلیت اقتوبصی کلْعُبی جِبى ایجبص کغصٍ اؿت.

کلْعُبی صاعای اقتوبص ثـتَ ثْصٍ اؿعتُ .وچٌعیي آػاص ؿعبػی تجعبعی ثعب تذعت تعثایغ

قغاع صاصى صؿتوؼص ًیغّی کبع ّ تْػیـ صؿتوؼصُب ثیي ًیغّی کبع هبُغ ّ غیغهبُغ ،ایجعبص
ّجْص صاعص ،اكتغبل عا ًیؼ هتثاغ ؿبستَ اؿت .لظا ثب تْجَ ثَ ًقعق کلیعضی تجعبعت صع

ُضایت ثغًبهَُبی عكض ّ تْؿقَ اقتوبصی ،یکی اػ هقْالت هِعن صع اقتوعبص کلعْعُبی
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فغهتُبی كغلی جضیض ّ دظف ثغسی اػ فغهتُبی كغلی کَ صع یعک اقتوعبص ثـعتَ
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۳۲۱

اؿنهی ّ صع دبل تْؿقَ کَ ؿبستبع اقتوبصی آًِب ثَعْع کبهل صع عّیبعّیی ثب اقتوعبص
آػاص ّ ثَّیگٍ تجبعت آػاص كکل ًگغفتَ اؿت ّاعص كضى ثَ اقتوبص جِبًی ّ آػاص ؿعبػی
تجععبعی ّ ثغعؿععی ااععغات آى ثععغ هتغیغُععبی کععنى اقتوععبصی صع ایععي کلععْعُب هیثبكععض.

هغبلقَ دب غ ثغ کلْعُبی  D8هتوغکؼ اؿت کَ آهبصگی جِت ّعّص ًبگِبًی ثَ تجبعت
آػاص عا ًضاعًععض ،لععظا هٌغقععَگغایی ّ ُوگغایععی اقتوععبصی صع یععک گععغٍّ اػ ایععي کلععْعُب

هی تْاًض ثَ فٌْاى یک عاُجغص ثبلقٍْ جِت تْؿقَ دجن تجبعت ثیي افضب ّ اصغبم آًِعب
ثَ هٌؾْع افؼایق عقبثتپظیغی ایي کلْعُب ّ صع ًِبیت اعتقب تْاى آىُب ثعغای ّعّص ثعَ
اقتوبص جِبًی هض ًؾغ قغاع گیعغص .صع ّاقعـ ایعي ثلْکثٌعضیُبی عاٍ هیبًعَای ثعغای آػاص

ؿبػی تجبعی صع کلْعُبی فضْ  D8هیثبكض .ثعضیي هٌؾعْع ایعي هقبلعَ ثعب اؿعتدبصٍ اػ
هضل سْصعگغؿیْى ثغصاعی ( ۹)VARهجتٌی ثغ صاصٍُبی تبثلْیی 7ثعَ ثغعؿعی عاثغعَ ثعبػ

ثْصى تجبعی ّ هتغیغُبی کنى اقتوبصی صع کلْعُبی اؿنهی فضْ  D8هیپغصاػص.

گععغٍّ  D8كععبهل ُلععت کلععْع هـععلوبى صعدععبل تْؿععقَ اػ جولععَ اًععضًّؼی ،ایععغاى،

هـتذکن اقتوبصی ثیي کلْعُبی صع دبل تْؿقَ اؿنهی ّ تقْیت ًدْط ایي کلْعُب صع
ثبػاعُبی جِبًی ّ ثغقغاعی گدت ّگْ ثعب ُدعت کلعْع هعٌقتی تلعکیل گغصیعضٍ اؿعت.

پگُّقُبی هْعت گغفتَ تبکٌْى ثیلتغ ثغ عّی عاثغَ هیبى ثعبػ ثعْصى تجعبعی ّ عكعض
اقتوبصی ّ اعتجبط ثیي صعجَ ثبػ ثْصى اقتوبص ّ اكعتغبل هتوغکعؼ كعضٍاًعض ّ هغبلقعبت

هقضّصی ثَ تثایغ آػاص ؿبػی تجبعی ثغ تْعم ّ ُوچٌیي اعتجبط ُوؼهبى هیبى ثعبػ ثعْصى

تجبعی ،عكض اقتوبصی ،تْعم ّ اكتغبل پغصاستعَاًعض .اػ ؿعْی صیگعغ ایعي هغبلقعَ ثعغای
ًشـتیي ثبع ثَ ثغعؿی ُوؼهبى هتغیغُبی هظکْع ثب اؿتدبصٍ اػ عّف سْص تْ یخثغصاعی

ّ هیبًگیي گغُّی تلدیقی ثغای کلعْعُبی فضعْگغٍّ  D8هعیپعغصاػص .هقبلعَ دب عغ صع
كق ثشق تٌؾین كضٍ اؿعت .ثشعق صّم ثعَ تجیعیي هجعبًی ًؾعغی هْ عْؿ استوعبم

صاعص .صع ثشق ؿْم پیلیٌَ تذقیق ثیبى هیكْص ّ صع ثشق چِبعم ،عّف تذقیق اعامعَ
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ثٌگنصف ،پبکـتبى ،تغکیَ ،هبلؼی ،هوغ ّ ًیجغیعَ اؿعت ،کعَ ثعَ هٌؾعْع ایجعبص عّاثعظ

هیكْص .ثشق پٌجن ثعَ اعامعَ الگعْ ّ ًتعبیج تجغثعی پعگُّق هعیپعغصاػص ّ ؿعغاًجبم صع
ثشق كلن سنهَ ّ ًتیجَگیغی اػ هجبدث هظکْع اعامَ هیگغصص.
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-2ارب نرانظزم ا

۳۲۴

الهه بهلولوود و سید هادی عربی

آػاص ؿبػی كبهل هجوْفَ اقضاهبتی اؿت ،کَ ثَ هٌؾْع ثغصاكعتي کٌتعغلُعبی صّلتعی اػ
ثبػاعُبی هبلی ،کبال ّ سضهبت ،کبع ّ ثشق سبعجی ّ ّاگظاعی آىُب ثعَ هدعبُین ثعبػاع

اًجبم هیكْص .اُن ایي اقضاهبت كعبهل ثغصاكعتي کٌتعغل اػ ثبػاعُعبی هعبلی ،عُبؿعبػی
قیوتُبی تذت کٌتغل ّ ّاگظاعی تقییي قیوت ثعَ ًیغُّعبی ثعبػاع .دعظف یبعاًعَُعب ّ
تقضیل قیوتُبی یبعاًَای .گغایق ثَ ؿیـعتن اعػی كعٌبّع هـعتقل یعب كعٌبّع ًؾعبعت

كضٍ .تغییغ عؿوی اعػف پْل .آػاص كضى تجبعت ّ ثغصاكتي اًْاؿ تقغفَُعبی تجعبعی ّ
هذضّصیتُبی هقضاعی .اؿتدبصٍ اػ هلبعکت ؿعغهبیَگعظاعاى ّ اؿعتقغاى سعبعجی .آػاص
كضى ًغر ؿپغصٍُبی ثبًکی هیثبكض ].[۹

الػم ثَ طکغ اؿت کَ آػاص ؿبػی ّ جِبًی كضى فلیغغن صاكتي ًقبط اكتغاک ثب یکضیگغ،

هْاعص افتغاقی ثب یکضیگغ صاعًض کَ ،هْجت تدبّت هیبى آىُب هیكْص .ثَ فجعبعت صیگعغ
جِبًی كضى پضیضٍای اؿت کَ صع ااغ تْؿقَ فٌبّعی عر هیصُض ّ صع ًتیجَ آى ،اقتوبص
جِبًی ثیلتغ ثَ ؿوت یکپبعچَ كعضى پعیق هعیعّص ّ ّاثـعتگی کلعْعُب ثعَ یکعضیگغ،

ؿغْح هشتلف صع هقیبؽ جِبًی ّ یب هٌغقَای هغعغح هعیكعْص ،ثٌعبثغایي آػاص ؿعبػی
تجبعی ثب دظف (کبُق) هْاًعـ تجعبعی صع تجعبعت ثیيالولعل ّ ثعَ فٌعْاى جٌجعَای اػ

فغایٌض جِبًی كضى ،هْجت تذغک عّػ افؼّى هٌبثـ ،تکٌْلْ ی ،کبال ،سضهبت ،ؿعغهبیَ
ّ دتی ًیغّی اًـبًی صع هیبى کلْعُب هیكْصّ .اققیبت هْجعْص صع کلعْعُبی تْؿعقَ

یبفتَ ًیؼ دبکی اػ تثایغگظاعی هقٌیصاع تجبعت آػاص ثغ اقتوعبص ایعي کلعْعُب اؿعت ،ثعَ

عْعی کَ اػ عغیق آى ثشقُبی هشتلف اقتوعبصی اػ صاًعق فٌعی ّ اًتقعبل تکٌْلعْ ی
ثِععغٍ هٌععض كععضٍاًععض ّ ثععب اعتقععب ؽغفیععتُععبی تْلیععضی ّ ثِععغٍّعی هٌععبثـ ،فو عنً قععضعت

عقبثتپظیغی سْص عا صع ؿغخ ثیيالولل ثبال ثغصٍاًض .ثَ فجبعت صیگغ آػاص ؿبػی تجبعی

ثب کبُق تقغفَُب ،دظف هْاًـ تجبعی ،آػاصکغصى جغیبى ؿغهبیَ ّ ؿغهبیَگظاعی هیبى
کلْعُب هْججبت ثبػكضى ثبػاعُب عا فغاُن ؿبستَ ّ ثبفث افؼایق كدبفیت ّ تـعِیل
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ثیق اػ پیق افؼایق هعییبثعض .صعدعبلی کعَ آػاص ؿعبػی ؿیبؿعتی ُضفوٌعض اؿعت کعَ صع

تجبعی صع ػهیٌَ تجبعت جِبًی گغصیضٍ اؿت.

ثب تْجَ ثَ ثغعؿیُبی هْعت گغفتَ ُوْاعٍ اعتجبط هیبى صعجَ ثبػ ثْصى تجعبعی ّ عكعض
اقتوبصی ،یکعی اػ هْ عْفبت قبثعل ثذعث صع اصثیعبت تْؿعقَ ّ عكعض اقتوعبصی ثعْصٍ
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۳۲1

اؿتً .ؾغیعبت ّ تئعْعیُعبی اقتوعبصصاًبى عا صع ایعي سوعْم هعیتعْاى ثعَ صّ صؿعتَ

هْافقبى تجبعت آػاص ّ هشبلدبى تجعبعت آػاص تقـعینثٌعضی کعغص .هْافقعبى تجعبعت آػاص

هقتقضًض کَ تجبعت آػاص ،عكض اقتوبصی عا كتبة هیصُض ّ اػ آى ثَ فٌْاى هْتْع عكعض
اقتوبصی یبص کغصٍاًض .هجعبًی اّلیعَ ااغگعظاعی تجعبعت سعبعجی ثعغ عكعض اقتوعبصی ،ثعَ
اًضیلَُبی هکتت ؿْصاگغی صع قغى  ۹1هینصی ثعبػ هعیگعغصص .آىُعب ثعغ تعغاػ تجعبعی

هثجت تث کیض صاكتٌض کَ صع آى ثبیض هیؼاى هبصعات ثیق اػ ّاعصات ثبكض .تعغاػ تجعبعی
هثجت ثبفث افؼایق صع ّعّص فلؼات قیوتی اػ ؿبیغ کلْعُب ّ صع ًتیجَ افؼایق اغّت
هلی یک کلْع هیكْص .ثب تْجَ ثَ ایي ًکتَ کَ ؿْصاگغاى ثغ ایي ثبّعًض کَ اقتوعبص صع

كغایظ کوتغ اػ اكتغبل کبهل فقبلیت هیکٌض ،صع ًتیجَ افؼایق صع فغ َ پْل ،اقتوبص
عا تذغیک کغصٍ ّ ثبفث عكض هذوْل هیكْص .کنؿعیکُعب ًیعؼ هقتقضًعض کعَ گـعتغف
تجبعت صع ثیي کلْعُب ثبفث افؼایق تشون صع تْلیض کبالُعب ّ سعضهبت ّ صع ًتیجعَ

افؼایق کبعایی صع ثشقُبی هبصعات هذْع كضٍ ّ ثٌعبثغایي هْجعت تشوعین هجعضص
افؼایق هذوْل ّ صع ًتیجَ عكض اقتوبصی سْاُض كض ]ً .[۹1ئْکنؿیکُب ًیعؼ ثعغای

تجییي ایي هْ ْؿ ثب اؿتدبصٍ اػ الگُْبی عكض صعًّؼا ثغای اقتوبص ثبػ ًلبى صاصًض کعَ

آػاص ؿبػی تجبعی اػ عغیق ایجبص تٌْؿ ّ ثِجْص کیدیعت ًِعبصٍُعبی ّاؿعغَای ،اعتقعبی
صاًق ّ تکٌْلعْ ی ،ثِجعْص ااعغات یعبصگیغی عوي کعبع ّ تْؿعقَ ثعبػاع هعیتْاًعض عكعض
اقتوبصی عا صعجِت هثجت تذت تثایغ قغاع صُض ].[۹۹

اهعب هشبلدعبى تجعبعت آػاص آى عا فبهعل هِوعی صع کعبُق عكعض ّ تْؿعقَ اقتوعبصی

کلْعُبی صع دبل تْؿقَ هیصاًٌض .فغصعیک لیـت ۹هکتت آصام اؿویت ّ عغفضاعاًق
عا ثَ فٌْاى هکتت جِبى كوْل عص هیکٌض ّ هقتقعض اؿعت کعَ آػاصی تجعبعت صع جِعبى

فکغ ایضٍآلی اؿت کَ تٌِب صع آیٌضٍای صّع قبثل صؿتغؽ اؿت .ثَ ًؾغ اُّ ،غ کلْع ثبیض
ثب ّ ـ تقغفَ گوغکی ّ دتی هوٌْفیت ّعّص کبالُعبی سعبعجی ،ثعَ تقْیعت ثٌیعبىُعبی
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هٌبثـ اػ ثشقُبی ثب ثِغٍّعی کن تغ ثَ ثشقُبی ثب ثِعغٍّعی ثعبالتغ گغصیعضٍ ّ هْجعت

تْلیضی سْص ثپغصاػص .فغصعیک لیـت ُغگؼاػ اهعغنح «هعٌقت ًْپعب» هعجذتی ًکعغص،
اهب ثذث هٌقت ًْپب صقیقبً ُوبى چیؼی اؿت کَ اّ صع طُي صاكتَ چغا کَ اّ هلشوعبً

ؿیبؿی آهغیکب عا ثَ ؿدبعف اًجوي پٌـیلْاًیب ثغای دوبیت اػ تْلیضات کَ صع آى ػهبى

ؿبػهبًی هضافـ ؿیبؿتُبی دوبیتی ثعْصًْ ،كعت ّ صع ؿعبل  ۹۸۰۹کتعبة ًؾعبم هلعی
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کلبّعػی عا هلوْل دوبیت تلقی ًویکٌعضّ .ی صع ؿعبل  ۹۸7۷کتعبة عمعْؽ اقتوعبص

۳۲1

الهه بهلولوود و سید هادی عربی

اقتوبص ؿیبؿی عا هٌتلغ کعغصُ .عبًؾ ّلدگبًعس ؿعیٌگغً ۰یعؼ صع ػهیٌعَ عاثغعَ هجبصلعَ،
تذقیق جبهقی اًجبم صاص ّ ابثت کغص کَ ثغسبلف توْع دبکن صع آى ػهعبى عاثغعَ هجبصلعَ

ثَ ػیبى کلْعُبی هبصعکٌٌضٍ هْاص اّلیَ صع دعبل تغییعغ اؿعت .اّ ایعي ًؾعغ عا اثتعضا صع
ؿبل  ۹۹۰۹صع اجنؽ ؿبالًَ اًجوعي اقتوعبصصاًبى آهغیکعب صع ًیْیعْعک افعنم کعغص .اػ

ًؾغ ؿیٌگغ ؿیغ تبعیشی عاثغَ هجبصلَ هْاص اّلیَ عی ؿعبلُعبی ۺ ۹۸۷تعب ۹۹۰۹جِتعی
ًؼّلی صاكتَ اؿت ّ ایي هقلْل عّاثظ کلْعُبی هٌقتی ّ کلعْعُبی صع دعبل تْؿعقَ

هیثبكض ّ ایي دبلت صع هْعتیکَ تغییغات اؿبؿی صع هذٌَ اقتوعبص ثیيالولعل اتدعب

ًیدتض اصاهَ سْاُض یبفت .ثغعؿی اّ صع ؿبلُبی ثقض ًلبى هیصُض کَ اػ ؿبل  ۹۹۰۹تب

ؿبل ً ۹۹۷۹یؼ عاثغَ هجبصلَ ثبػعگبًی ثیي کبالُعبی اّلیعَ هعبصعٍ تْؿعظ کلعْعُبی صع
دععبل تْؿععقَ ّ ّاعصات کبالُععبی هععٌقتی ؿععیغ قِقغایععی صاكععتَ اؿععت .صع اّایععل صُععَ

ۺ ،۹۹9اقتوععبصصاى صیگععغی ثععَ ًععبم عامععْل پععغپیقً 9یععؼ ثععب هغبلقععَ اقتوععبص هوبلععک

آهغیکبی التیي ثَ ًتبیجی عؿیض کَ كعجیَ ًتعبیج ثعَ صؿعت آهعضٍ تْؿعظ ؿعیٌگغ ثعْص .ثعَ

ثغصٍاًض .ثقضُب ًیؼ اقتوعبصصاى صیگعغی ثعَ ًعبم گًْعبع هیعغصال 1ثعَ ایعي جوعـ پیْؿعت ّ
ًؾغات ایي ؿَ صع هْعص تجبعت ّ تْؿقَ ،صّ صُعَ توعبم دعبکن ثعغ اقتوعبص تْؿعقَ ثعْص.

ؿیٌگغ یک ثبع صیگغ صع ؿبل  ۹۹۸۸ثَ هـثلَ تجبعت ّ تْؿقَ پغصاست ّ ثیبى کغص کَ

ؿیبؿت تجبعت آػاص ثغای کلْعُبی صع دبل تْؿقَ فقظ صع هْعتی هٌبؿت اؿت کعَ
كغایظ ثیيالوللی ثغای آى هـبفض ثبكض؛ صع غیغ ایي هْعت ثَ ػیبى ایي کلْعُب توبم
سْاُض كض ].[۹7

-2-2اآسط اس سم ار رم غ انرم ا
عغفضاعاى ًؾغیَُبی اقتوبص ثبػ هقتقضًض کَ صع اکثغ هْاعص آػاص ؿبػی تجبعی هغتجظ ثب
کبُق ؿغخ فوْهی قیوت کبالُب ّ سضهبت هیثبكض .ثغ اؿبؽ ایي صیضگبٍ ؿعٌتی ،صع
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عْعی کَ ثغسی اػ هتْى اقتوبصی اػ ایي ًؾغیَ ثب فٌْاى ًؾغیَ «پغثیق – ؿیٌگغ» ًبم

ثلٌضهضت صعجَ ثبالتغی اػ ثبػ ثْصى تجبعی اػ عغیق تعثایغ ثعغ تقب عب ثعغای هعبصعات ّ

ّاعصات ،هْجت کبُق ًغر تْعم هیگغصص ] [۹۸ثغسی صیگغ اصفب هیکٌٌض ااغات هثجت
صع ثبػاعُعبی ثیيالوللعی ثـعیبع ثعبال ثعْصٍ ّ ایعي صعجعَ ًدعْط هٌجعغ ثعَ ثعغّػ ًْؿعبى صع
تقب بی هوغفکٌٌضگبى صاسلی ثغای کبالُبی تْلیض صاسل هیكعْص ]ُ .[77وچٌعیي ثعغ
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ثبػ ثْصى تجبعی ثغ کبُق ًغر تْعم اغلت ثَ صلیل آى اؿت کَ ًدْط ؿیبؿتُبی پْلی
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۳۲1

اؿبؽ ًؾغیَُبی جضیعض عكعض ،ثعبػ ثعْصى تجعبعی اػ عغیعق افعؼایق کعبعایی صع تْلیعض،

تشوین ثِتغ هٌبثـ ،اؿتدبصٍ ثِتغ اػ ؽغفیتُب ّ افعؼایق جعظة ؿعغهبیَگعظاعیُعبی
سبعجی هْجت کبُق ًغر تْعم هیكْص ] .[79صع ُویي عاؿتب ثغسی صیگغ ًیؼ افتقعبص
صاعًعض کعَ فعضم ّجعْص عقبثعت کبهعل صع ثبػاعُعبی صاسلعی ّ فعضم اجعبت قیوعتُعب صع

ثشقُبی غیغثبػعگبًی هٌجغ ثَ ثغّػ عاثغعَای هقکعْؽ ثعیي تعْعم ّ صعجعَ ثعبػ ثعْصى

تجبعت سْاُض كض ] .[7۹اػ ؿْی صیگغ ثـعتَ ثعَ هیعؼاى ثععبػ ثععْصى اقتوععبص ّ صعجععَ
تقبهعل اقتوعبص صاسلعی ثعب اقتوعبص جِعبًی ،هیعؼاى تثایغ پظیغی تْعم کلعْعُب اػ فْاهعل
سبعجی ،هتدعبّت اؿعت .ثَ عْعی کَ اگغ ّاعصات صع تعثهیي فغ عَ ثعبػاع صاسلعی ؿعِن

قبثل تْجِی صاكتَ ثبكعض ،اًتؾعبع هعیعّص ثب افؼایق ؿغخ قیوتُعبی جِعبًی ،ؿععغخ
قیوعتُعبی صاسلعی ًیعؼ افععؼایق یبثعضُ .وچٌعیي اگعغ تقب عب ثعغای کبالُعبی صاسلعی صع
ثبػاع جِبًی ّجْص صاكعتَ ثبكعض ،صع هعْعت افؼایق ؿغخ قیوتُبی جِبًی ًـجت ثَ

قیوت صاسلی ،اًتؾبع هعیعّص تقب ععب ثعغای کبالُعبی هعبصعاتی افعؼایق یبفتعَ ّ فغ عَ
ثبیعض تْجعَ صاكعت ،تْعم صاسلی کلْعُب ثَ صعجَ ثبػ ثْصى اقتوبص ،هیؼاى ّاثـعتگی ثعَ

ّاعصات ّ هیؼاى تقب ب ثغای هبصعات ،ثـتگی صاعص .ثٌبثغایي اقتوبصصاًبى صع سوْم

اعتجبط ثیي تْعم ّ ثبػ ثْصى تجبعی فقیضٍ صاعًعض کعَ آػاص ؿعبػی تجعبعی ًقعق فْاهعل

سبعجی عا صع فغایٌض تْعم افؼایق ّ ًقق فْاهل صاسلی عا کبُق هیصُض کَ ثب تْجَ ثَ

هیعؼاى هجعبصالت تجعبعی ّ صعجعَی تقبهعل اقتوعبص صاسلعی ثعب جِعبى سعبع ،،هیعؼاى

تثایغ پظیغی ایي هتغیغ اقتوبصی صع کلْعُبی هشتلف هتدبّت اؿت .لظا پبؿز ثعَ ایعي

ؿؤال کَ آػاص ؿبػی تجبعی هٌجغ ثَ افؼایق ًغر تْعم هعیكعْص یعب کعبُق آى هتعباغ اػ
ؿبستبع اقتوبصیًِ ،بصی ّ صعجَ تْؿقَ یبفتگی کلْعُب هیثبكض.

-3-2اآسط اس سم ار رم غ طضها ل ا
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هذوْالت صع ثبػاع صاسلی کبُق یبثض ّ صع ًتیجَ قیوتُبی صاسلی ثعبال عّص .ثٌعبثغایي

صع چبعچْة تئْعیُبی اقتوبصی ،ثبػاع کبع ًقق ثـیبع کلیضی صع ددؼ تقبصل ّ عكض
ُغ ًؾبم اقتوبصی ثغفِضٍ صاعص .تجبعت جِبًی ّ ثبػ ثْصى اقتوعبص هعیتْاًعض ثعب افوعبل
عا صع ثشقُبی هشتلف اقتوبصی هتعثاغ ؿعبػص .صع هتعْى تجعبعت ثیيالولعل ًؾغیعبت

هتقضصی ثغای تْ یخ فلت تجبعت ّ جغیبى تجبعی هیبى کلْعُب كکل گغفتَ اؿت کَ
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تغییغات صع صؿتوؼص ًیغّی کبع ّ ُوچٌیي ایجبص ّ تشغیت فغهتُبی كغلی ،اكعتغبل

۳۲1

الهه بهلولوود و سید هادی عربی

هِوتغیي آًِعب تئعْعی هؼیعت ًـعجی عیکعبعصّ ّ تئعْعی ُکلعغ -اُّلعیي -ؿبهْملـعْى
) (H – O – Sهیثبكض .هِوتغیي فغّى آًِب ّجْص عقبثت کبهل صع ثبػاع هذوعْل ّ
فْاهل ّ ُوچٌیي ّجْص اكتغبل کبهل صع فْاهعل تْلیعض اؿعت .عجعق ًؾغیعَ ُکچعغ ّ

اُّلیي ُغ کلْع کبالیی عا هبصع هیکٌض کَ صع تْلیض آى اػ فبهل فغاّاىتغ تْلیض ثَععْع
ًـجی ثیلتغ اؿتدبصٍ كضٍ ثبكض .ثٌبثغایي ،تجبعت ثبفث افؼایق قیوت ًیعغّی کعبع صع
کلْعُبیی سْاُعض كعض کعَ صاعای فغاّاًعی ًـعجی کعبع ُـعتٌض (صع کلعْعُبی صع دعبل

تْؿقَ)ُ .وچٌیي صع ًؾغیَ اؿتْلپغ – ؿبهْملـْى ۷ثب تْجَ ثَ فغّى اؿتبًضاعص ُکچعغ

ّ اُّلیي ،۸فغى هیكْص کَ صّ کبال ،صّ کلْع ّ صّ فبهل تْلیض کعبع ّ ؿعغهبیَّ ،جعْص
صاعص ،تْاثـ تْلیض ثغای ُغ کبال صع صّ کلْع یکـبى اؿت ّ عقبثت کبهل ّ تذغک کبهعل

فْاهل تْلیض ّجْص صاعص .لظا تجبعت ثیيالولعل ثبفعث هعیكعْص کعَ صع ُعغ کلعْع تْلیعض
کبالیی کَ ثَ عْع ًـجی اػ فبهل تْلیض فغاّاىتغ اؿتدبصٍ هیکٌعض افعؼایق یبفتعَ ّ تْلیعض

کبالیی کَ ثَ عْع ًـجی اػ فبهل کویبةتغ تْلیض ثیلتغ اؿتدبصٍ هیکٌعض کعبُق یبثعض .صع
قیوت فبهل کویبةتغ ًـجت ثَ قیوت فبهل فغاّاىتغ تْلیض هٌجغ سْاُض كض ] .[۹۰اػ
ؿْی صیگغ افؼایق تجبعت ثیيالولل ؿجت هیكْص کَ گغُّی اػ ًیغّی کعبع ،هٌعبفـ ّ

كغل سْص عا اػ صؿت ثضٌُعض ّ گغُّعی صیگعغ هٌعبفـ ّ كعغلُعبی هٌبؿعجی عا ثضؿعت

آّعًض ،ثَ ُغدبل ایٌکَ چَ هیؼاى فغهت كغلی صع ااغ آػاص ؿبػی اػ صؿت هیعّص ّ چَ

هیؼاى فغهت كغلی ایجبص هیكْص ،ثب هیؼاى صعجَ تْؿعقَ یعبفتگی ،ثعبػ ثعْصى اقتوعبص

ؿبستبع ثبػاع کبع ّ ؿِن كبغلیي هبُغ ّ غیغهبُغ صع کلْعُبی هشتلف هتدبّت اؿت،
فوضتبً صع کلْعُبی پیلغفتَ ثَ لذبػ ثبال ثْصى ؿِن ًیغّی کبع هعبُغ اػ کعل كعبغلیي،

ثغایٌض ایجبص ّ تشغیت فغهت كغلی هثجت اؿت .اهب صع کلْعُبی صع دبل تْؿقَ ایي
ثغایٌض صاعای ااغ ًبهلشن اؿت ]ۺ.[۹
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ًِبیت ،توبیل ثَ ؿوت ثغاثغؿبػی جؼمی قیوت فْاهعل تْلیعض صع صّ کلعْع ،ثعَ کعبُق

-3اپ ط ن ااحق ق ا
پگُّقُبی ثـیبعی ثَ ثغعؿعی عاثغعَ ثعبػ ثعْصى تجعبعی ّ هتغیغُعبی کعنى اقتوعبصی
كبهل تذقیقبتی اؿت کَ اعتجعبط ثعبػ ثعْصى تجعبعی ّ هتغیغُعبی کعنى اقتوعبصی عا صع
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کلْعُبی تْؿقَ یبفتَ هْعص ثغعؿی قغاع صاصٍاًض ّ گغٍّ صّم اعتجبط هتغیغُبی هظکْع عا

صع کلْعُبی صعدبل تْؿقَ ثغعؿی ًوْصٍاًض .صع اصاهَ ثغسی اػ آىُب اكبعٍ كضٍ ّ ًتبیج

آًِب ،ثیبى هیكْص.

پژغکصک ما طخدر ا
ا
-۱-3ا
هِضّی ّ ُوکبعاى ( )۹۹۹1صع هغبلقَای ثَ ثغعؿی تعثایغ آػاص ؿعبػی تجعبعی ثعغ عكعض
اقتوبصی  ۹۰کلْع سبّعهیبًعَ صع ثعبػٍ ػهعبًی ۹7ۺ-7ۺ ۹۹۹ثعب اؿعتدبصٍ اػ هعضلُبی

پبًل پْیب هیپغصاػص ]ً .[۹۹تبیج ایي تذقیق ثیبًگغ آى اؿت کَ ثیي آػاص ؿعبػی تجعبعی
ّ عكض اقتوبصی عاثغَ هثجت ّ هقٌیصاعی ّجْص صاعص ،ثَ گًَْای کَ آػاص ؿبػی تجبعی،

تثایغ هثجتی ثغ عكض اقتوبصی ایي کلْعُب صاكتَ اؿت ّ هذضّصیتُعبی تجعبعی ،عكعض
اقتوبصی آىُب عا کٌض هیًوبیضُ .وچٌیي ،عجعق ًتعبیج ثضؿعت آهعضٍ ؿعغهبیَ ،جوقیعت
ّ ُوکبعاى ( )۹۹۹۷صع هغبلقَای ثعَ ثغعؿعی تعثایغ آػاص ؿعبػی تجعبعی ثعغ هعبصعات ّ
ّاعصات کلْعُبی فضْ ُوکبعیُبی اؿنهی عی ؿبلُبی ۹9ۺ ۹۹۸۹-7هعیپعغصاػص

]ً .[۷تبیج ثضؿت آهضٍ ثب اػ عّف گلتبّع تقوین یبفتعَ ( )GMMثیعبًگغ آى اؿعت کعَ
آػاص ؿبػی تجبعی ثغ عّی عكض هبصعات ّ ّاعصات ایي کلْعُب تثایغ هقٌعبصاعی صاكعتَ
ّ ایي ااغ ثغ عّی عكض ّاعصات ثَ هغاتت ثیلتغ اػ ااعغ ثعغ عّی عكعض هعبصعات اؿعت ّ

ثٌبثغایي اًتشبة ؿیبؿت آػاص ؿبػی تجبعی هْجت ّسینتغ كضى ّ قیت تعغاػ تجعبعی
کلْعُبی هْعص هغبلقَ كضٍ اؿت .ؿبلن ّ ُوکبعاى ( )۹۹۹۹صع هغبلقعَای ثعَ ثغعؿعی

آابع آػاص ؿبػی تجبعی صع کلْعُبی صع دبل تْؿقَ هیپغصاػصً .تبیج ایي هغبلقَ ثیعبًگغ

آى اؿت کَ اجغای فغایٌض آػاص ؿعبػی تجبعی لؼّهبً ُوغاٍ ثب عكض اقتوبصی ّ آابع هثجت

تجبعی ًیـت ّ هـتلؼم ُوبٌُگی اقتوبص صاسلی ثَ لذبػ ؿبستبعی ،هقغعات
اقتوبصی ،ؿیبؿتُبی ُوبٌُس ّ اجبت اقتوبصی اؿت ] .[1لعععظا فغایٌض آػاص ؿعععبػی

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-27

فقبل ّ ؿغهبیَ اًـبًی تثایغ هثجت ّ هقٌیصاعی ثغ عكض اقتوبصی کلْعُب صاعص .ؿغلک

تجبعی هعععععععععیثبیـت ثَ عْع تضعیجی اجغا كْص ّ ُوبٌُس ثب آى ؿیبؿتُبی صاسلی

اقتوبصی اتشبط گغصص؛ ػیععععغا ُععععغ ًْؿ اقضام كتبثؼصٍ ّ غیغهٌغقی هیتْاًض آابع هٌدی ّ
اهیٌی ّ ُوکبعاى ( )۹۹۹۰صع هغبلقَای ثَ تذلیعل تعثایغ آػاص ؿعبػی تجعبعی ثعغ ًعغر
ثیکبعی صع  ۹۸کلْعهٌتشت صع دبل تْؿعقَ ععی ؿعبلُعبی ۹ۺۺ-7ۺۺۺ 7هعیپعغصاػص
 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۳۴۱ -۳۲۳

] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.1.5

ثذغاًی اقتوبصی عا ثغای کلْعُب ثَ ُوغاٍ صاكتَ ثبكض.

۳۱1
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]ً .[۹تعبیج هغبلقعَ دعبکی اػ تعثایغ هقکعْؽ ّ هقٌعیصاع آػاص ؿعبػی تجعبعی ثعغ ًعغر

ثیکبعی اؿت ،ثَ فجبعت صیگغ اجغای ؿیبؿتُبی آػاص ؿبػی تجبعی صاعای آابع هثجتی

ثغ افؼایق ؿغخ اكتغبل ّ ثَ تجـ آى کبُق ًغر ثیکعبعی صع کلعْعُبی هعْعص هغبلقعَ
صاكتَ اؿت .ؿیضكکغی ّ ُوکعبعاى ( )۹۹۹۹صع پگُّلعی ثعَ ثغعؿعی ااعغ آػاص ؿعبػی

تجعععبعی ثعععغ عكعععض اقتوعععبص غیغًدتعععی صعکلعععْعُبی فضعععْ اّپعععک ععععی ؿعععبلُعععبی

(۷ۺۺ )۹۹۹۸ -7هیپغصاػص ]ً .[۸تعبیج ثضؿعت آهعضٍ ثیعبًگغ آى اؿعت کعَ آػاص ؿعبػی

تجبعی ثغ عكض اقتوبص غیغًدتی ایي کلْعُب تثایغ هٌدعی صاكعتَ اؿعت ّ صلیعل ایعي اهعغ
ایي اؿت کَ ،ایي گعغٍّ اػ کلعْعُب ثعَ هعبصعات ًدعت سعبم ّاثـعتگی كعضیضی صاعًعض.

عدیوی ثغّجغصی ( )۹۹۸9صع هغبلقَای ثب فٌْاى هغبلقَای ًؾغی ّ کبعثغصی پیغاهعْى
صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی صع کلعْعُبی صع دبل تعْؿقَ ثَ ثغعؿی صعجَ ثبػ ثْصى تجعبعی ّ

عاثغَ آى ثب عكض اقتوبصی صع پبعٍای اػ کلْعُبی صعدبل تْؿقَ هیپعغصاػص ]ً .[۰تعبیج
تشوععیيُععبی پععبًلی ثععغای  ۷۰کلععْع صعدععبل تْؿععقَ ّ تْؿععقَ یبفتععَ عععی ؿععبلُععبی

اؿتُ .وچٌیي ًتبیج عگغؿیْى عكض تْلیض ًبسبلن صاسلی ؿعغاًَ عّی صعجعَ ثعبػ ثعْصى
تجبعیً ،غر ُبی ؿغهبیَ گظاعی ّ ؿغخ اّلیَ تْلیعض ًبسعبلن صاسلعی (تْلیعض ًبسعبلن

ؿغاًَ ّاققی صع ؿبل ۺّ ،)۹۹1جْص عاثغَ هثجت هیبى صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی ّ عكض عا
تثییض هیکٌض.

پژغکصک ماخ رجر ا
ا
-2-3ا
عاغْتن (ۺ7ۺ )7صع هغبلقَای ثَ ثغعؿی تثایغ ثبػ ثْصى تجبعی ثغ عكعض اقتوعبصی پعٌج
کلععْع صع دععبل تْؿععقَ ثععب اؿععتدبصٍ اػ صاصٍُععبی پبًععل عععی ؿععبلُععبی ۹1ۺ۹۹۹۹ -7

هیپغصاػص ]ۺً . [۹تبیج ثضؿت آهضٍ ثیبًگغ آى اؿت کَ عاثغعَ ثلٌضهعضت ثعیي ثعبػ ثعْصى
تجبعی ،عكض اقتوبصی ،تْؿقَ هبلی ،تْعمً ،یغّی کبع ّ فٌعبّعی ّجعْص صاعصُ .وچٌعیي
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ۺ-۹۹۹ۺ ۹۹1ثیبًگغ آى اؿت کَ ااغ صعجَ ثبػ ثْصى ،ثغ عّی عكعض اقتوعبصی ،هثجعت

ثبػ ثْصى تجبعی ،عكض اقتوبصی کلْعُبی هْعص ثغعؿی عا ثَعْع قبثعل تْجعَ صع جِعت
هثجت هتثاغ هی کٌض ّ لظا ًقق هِوعی صع عكعض ّ تْؿعقَ اقتوعبصی پعٌج کلعْع صع دعبل
ثٌیتعب (۹۹ۺ )7صع پگُّلععی عاثغععَ ثععبػ ثععْصى تجععبعی ،عكععض اقتوععبصی ّ ثذععغاى هععبلی
جِبًی ۷ۺۺ۹-7ۺۺ 7عا صع آهغیکبی التیي هْعص ثغعؿی قغاع صاصٍ اؿت ّ ثضیي هٌؾعْع
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تْؿقَ صاعص.
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اػ كبسنُبی ثبػ ثْصى تجبعی ّ ؿغاًَ تْلیض ًبسبلن صاسلی ثغای  ۹9کلْع آهغیکبی
التیي صع عْل ثذغاى هبلی ؿبل ۸ۺۺ 7اؿعتدبصٍ كعضٍ اؿعت ]ۺً .[7تعبیج ثضؿعت آهعضٍ

ًلبى هیصُض کَ ثبػ ثْصى تجبعی تثایغ هثجت ّ کوی ثغ عكض اقتوبصی کلعْعُبی هعْعص
ثغعؿی صاعص؛ صع دبلیکَ ثب دظف صاصٍُبی پعغت ّ صّع افتعبصٍ عاثغعَای هٌدعی ثعیي ثعبػ

ثْصى تجبعی ّ عكض اقتوبصی کلْعُبی اهغیکبی التیي ّجْص صاعص.

عّهغ ( )۹۹۹۹صع هغبلقَ عّی ًوًَْای كبهل  ۹۹۰کلعْع هٌتشعت كعْاُضی عا اعامعَ
صاص کَ ًلبى هیصُض صع ثغسی اػ کلْعُبی ثـیبع تْؿقَ یبفتَ ثَ صلیل پبییي ثْصى ًغر
تْعم اعتجبط هقٌبصاعی ثب ثبػ تجبعی ّجْص ًضاعص ،اهب صع صیگغ کلْعُب یک عاثغَ هٌدی

ّ هذکن ثیي ًغر تْعم ّ صعجَ ثبػ ثْصى تجعبعی ثغقعغاع اؿعت ] .[۹۹هٌیعبٍ ّ ُوکعبعاى
(۹۰ۺ )7صع هغبلقَای ثَ ثغعؿی اعتجبط ثبػ ثْصى تجبعی ،تْؿقَ هبلی ّ عكض اقتوبصی

صع  7۹کلْعآفغیقبیی هیپغصاػص .ایي هغبلقَ ثب اؿتدبصٍ اػ صاصٍُبی پبًل عی ؿعبلُعبی

(۸ۺۺ )۹۹19-7عّاثععظ فلععی ثععیي هتغیغُععبی هععظکْع عا ثععب اؿععتدبصٍ اػ آػهععْى فلیععت
فلی ثیي هتغیغُبی ثبػ ثْصى تجبعی ّ عكض اقتوعبصی صع ثـعیبعی اػ کلعْعُب هقٌعبصاع
ًیـت ّ ُوچٌیي آػاص ؿبػی تجبعی ّ تْؿقَ هبلی تثایغ چلوگیغی ثعغ عكعض اقتوعبصی
کلْعُبی هْعص هغبلقَ ًضاكتَ اؿعت .هْعگعبى ّ ُوکعبعاى (7ۺۺً )7یعؼ ،صع پعگُّق

سْص ثغای ثغعؿی ااغآػاص ؿبػی تجبعت ثغ عكض اقتوبصی صع یک ًوًَْ كبهل  ۷۹کلْع
ّ ثغای صّعٍی  ،۹۹19-۹۹۸9اػ یک هضل پبًل پْیعب اؿعتدبصٍ کعغصٍاًعض ،کعَ فعنٍّ ثعغ

كبسنُبی ػیبصی کَ ثغ عكض تثایغ هعیگظاعًعض ،یعک ؿعغی كعبسنُعبی کٌتعغل عا ثعَ
فٌْاى هتغیغُبی ثبػ ثْصى ّ آػاص ؿبػی تجبعی ثَ کبع ثغصٍاًض ]ً .[7۹تبیج دعبکی اػ آى

اؿت کَ آػاص ؿبػی تجبعی صع ثیي کلعْعُب ؿعغیـ تعغ كعضى عكعض اقتوعبصی عا هْجعت

هیكْص .اؿبلی ّ ُوکبعاى (۹۷ۺ )7صع هقبلَای ثَ ثغعؿعی تعثایغ ثعبػ ثعْصى تجعبعی ثعغ
هیعععؼاى اكعععتغبل صع ًیجغیعععَ ثعععب اؿعععتدبصٍ اػ عّف اػ هعععضل توعععذیخ سغعععبی ثعععغصاعی
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گغًجغی هْعص ثغعؿی قغاع صاصٍ اؿتً .تبیج ثضؿت آهعضٍ دعبکی اػ آى اؿعت کعَ عّاثعظ

( ّ )VECMآػهععْى فلیععت گغًجععغی عععی ؿععبلُععبی ۹۰ۺ ۹۹۸۹- 7پغصاستععَ اؿععت

] .[۹۹ثضیي هٌؾْع صع ایي هغبلقَ فنٍّ ثغ كبسنُعبی هقغفعی كعضٍ ثعغای اكعتغبل ّ
ّاعص كضٍ اؿتً .تبیج ثضؿت آهضٍ اػ ایي پگُّق دبکی اػ آى اؿت کَ ثیي اكعتغبل ّ

صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی فلیت صّ عغفَ ّجعْص صاعصُ .وچٌعیي عّاثعظ فلعی هقٌعبصاعی صع
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ثبػ ثْصى تجبعی ،هتغیغُبی عكض اقتوبصیً ،غر تْعمً ،غر ثِغٍ ّ ًغر اعػ ًیؼ صع الگعْ
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۳۱۲

کْتبٍ هضت ،هیبى اكتغبل ،عكض تْلیض ًبسبلن صاسلیً ،غر تْعم ً ،غر اعػ ّ ًغر ثِعغٍ

ّجْص صاعص ّ صع ثلٌضهضت ثعبػ ثعْصى تجعبعی ،هیعؼاى اكعتغبل عا صع جِعت هٌدعی هتعثاغ

هیؿبػص.

-4ارغشااحق قا ا
هععضلُععبی سععْص عگغؿععیْى ثععغصاعیۺ )VAR( ۹صع اصثیععبت اقتوععبص کععنى ثععَ فٌععْاى
جبیگؼیٌی ثغای هضلُبی هقعبصالت ُوؼهعبى چٌعض هتغیعغٍ تْؿعظ ؿعیوؼ (ۺ )۹۹۸ثیعبى

كضٍ اؿت ] .[۹۹توبهی هتغیغُب صع هضلُبی سْص عگغؿیْى ثغصاعی ثَ هْعت ًؾبمهٌض
تْؿععظ ّقدععَُععبی هتغیععغ ّاثـععتَ (ثععَ فٌععْاى یععک هتغیععغ صعّىػا) ّ صیگععغ هتغیغُععبی
تْ یذی هضل صع یک هقبصلَ تقغیف هیكًْض.

۹۹

یک هضل سْص عگغؿیْى ثغصاعی ثب صاصٍُبی پٌل  -Kهتغیعغٍ ّ ُوگعي اػ هغتجعَ  pثعب
۹

,۹ 7

}

۹

7 7

}

۹ ۹

,۹ 7

کَ صع آى  Yitثغصاع هتغیغُبی ّاثـتَ ثب هغتجَ ( Xit ،)۹× kثغصاع هتغیغُبی تْ یذی
ثغّىػا ثب هغتجَ ( eit ّ ui ،)۹× Lثَ تغتیعت ثغصاعُعبی ااعغات ابثعت ّ ثعغصاع جوعنت
سغب ثعب هغتجعَ ( )۹× kهعیثبكعٌض .هعبتغیؾ  Ap ،. . . ، 7 ، ۹ثعب اثقعبص (ّ )k × k
هبتغیؾ  Bثب اثقبص ( ، )l × kپبعاهتغُعبیی ُـعتٌض کعَ ثبیعض تشوعیي ػصٍ كعًْض .فعغى

هیكْص ثغای توبم  t> sصاعین :
ۺ

)

́ (

)

́(

ۺ

)

(

پبعاهتغُبی فْ هوکي اؿت یب ثعَ عّف ااعغات ابثعت یعب ثعب اؿعتدبصٍ اػ عّف دعضاقل
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ااغات ابثت تْؿظ ؿیـتن هقبصالت سغی ػیغ اعامَ كضٍ اؿت:

هغثقبت هقوْلی ( ّ )OLSثب دظف ااغات ابثت صع هتغیغُب تشویي ػصٍ كعْص .صع ایعي
هْعت ،ثب دضْع ّقدَُبی هتغیغ ّاثـتَ صع ؿوت عاؿت ؿیـعتن هقعبصالت ،دتعی ثعب
ّجْص هقبعـ ػیبص ( Nثؼعگ) ،تشویيُعب تعْعف صاع ثعغاّعص هعیگعغصص .گغچعَ تعْعف ثعب
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ثؼعگتغ كضى  Tثَ هدغ ًؼصیک هیكْص اهب كجیَ ؿبػیُعبی جْصؿعْى ّ اّّى ()۹۹۹۹
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ًلبى هیصُض کَ دتی ػهبًی کَ ۺ۹

۳۱۱

ثبكض تشویيُب صاعای تعْعف قبثعل تعْجِی

هیثبكٌض ].[71

ثغاّعصگغُبی هشتلدی ثغ اؿبؽ  ،GMMثغای هذبؿجَ ثغاّعص ؿعبػگبع هقبصلعَ ثعبال ،ثعَ
سوْم صع  Tابثت ّ  Nثؼعگ ،اعامَ كضٍ اؿت ، .هضل تدب ل هغتجَ اّل ( ۹7)FDثب
اؿتدبصٍ اػ اثؼاعُبی هشتلف هبًٌض ّقدَ صّعٍ ُبی قجل  ،Yitثب فغى ایيکَ سغبُب ثعَ

عْع ؿغیبلی ثب ُن اعتجبط ًضاعًض تْؿظ اًضعؿْى ّ ُلعیبمْ ( )۹۹۸7اعامعَ كعضٍ اؿعت

] .[۹9اهب اػ آًجب کَ هضل تدب ل هغتجَ اّل كکبف هْجعْص صع پبًعلُعبی ًعبهتْاػى عا
ثؼعگ هیکٌض ّ ًیبػهٌض ّقدَُبی ػهبًی ػیبصی هیثبكض ،آعالًْ ّ ثبّع ( )۹۹۹9عّف

 FODعا ثَ فٌْاى عّكی جبیگؼیي پیلٌِبص کغصًض کَ ًقبط

۹۹

قف  FDعا ًضاعص ].[۹۷

صع ایي عّف ثَ جبی اًذغاف اػ گظكتَ تذقق یبفتعَ اػ هیعبًگیي کلیعَ هلعبُضات آیٌعضٍ

هْجْص اؿتدبصٍ هیکٌض ّ لظا هْجت هیگغصص صاصٍُبی هدقْص (گولضٍ) ثَ دضاقل ثغؿعض.
ثٌبثغایي ثَ صلیل آىکَ گظكتَ تذققیبفتَ صع ایي تذْل گٌجبًضٍ ًلعضٍ اؿعت ،آًِعب اثعؼاع

ًویكْص ،ثلکَ ثب ا بفَ کغصى هجوْفَای عْالًیتغ اػ ّقدَُب ثَ فٌْاى هتغیغ ،هیتعْاى

ثغاّعصُب عا ثِجْص ثشلیض .ثب ایي دبل ُْلتؼً ،یّْی ّ عّػى ( )۹۹۸۸ثغ اؿبؽ فعغى
اؿتبًضاعص کَ هتغیغُعب ثعب سغبُعب اعتجعبط ًضاعًعض ،پیلعٌِبص کغصًعض کعَ هتغیغُعبیی عا ثعب

اؿتدبصٍ اػ صاصٍ ُبی هْجْص ایجبص کٌٌض ّ هلبُضات گولعضٍ عا ثعب هعدغ جعبیگؼیي کٌٌعض

] .[7۰آلْاعػ ّ آعالًْ (۹ۺۺ )7ثعغای هعضل سْصعگغؿعیْى هغتجعَ اّل یعک هتغیعغٍ ثیعبى
هیکٌٌض کَ ثغاّعصگغُعبی  GMMػهعبًی اػ ًؾعغ  Nؿعبػگبع ُـعتٌض کعَ  T ّ Nثعَ ثعی
ًِبیت هیل هیکٌٌض T / N ،توبیل ثَ هقضاع ابثت هثجت کوتغ یب هـبّی  7صاعص ].[۹۰

هغبثق ثب هجبدث فْ ّ ثب فغى آى کَ هجوْفَ اثؼاعُبی هتضاّل  L ≥ kp + lتْؿظ

ثغصاع ؿعغغی ً Zitلعبى صاصٍ كعْص ّ Zit

 Xitاؿعت ،هعضل سعْص عگغؿعیْى ثعغصاعی

پبًلی هجتٌی ثغ هقبصلَ ( )۹صع ػیغ ًلبى صاصٍ كضٍ اؿت:
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هقتجغتغی اعامعَ هعیصٌُعض .ثعَ عْعیکعَ فقعظ جضیعضتغیي هلعبُضات صع ثعغاّعص اؿعتدبصٍ

̃
]

7

7

۹

[

̃
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۹

۹

۹

[
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۳۱۴

۹

]
́ ́+

7

۹

́ ́

۹

[

* ́۹ ́7

́

کَ صع آى ؿتبعٍ ًلبىصٌُضٍ ثغسی اػ تغییغ هتغیغُبی اهلی اؿت .اگعغ هتغیعغ اهعلی عا
ثَ فٌْاى ً mitلبى صُین ،تجضیل  FDدعبکی اػ آى اؿعت کعَ
۹
صع دععععععععععععبلی کععععععععععععَ ثععععععععععععغای عّف اًذععععععععععععغاف هتقبهععععععععععععض صاعیععععععععععععن
)۹

(⁄

(

√)̅̅̅̅

 ،کعععععَ صع آى  Titتقعععععضاص هلعععععبُضات صع

صؿتغؽ صع آیٌضٍ ثغای پبًل  iصع ػهبى  mit ّ tهیبًگیي کلیَ هلبُضات هْجْص صع آیٌضٍ

اؿت .فغى کٌیض ثب گظكت ػهبى ،ثغاّعصگغ  GMMثَ هْعت هقبثل ثبكض:
)

́̂ ́
̃(

۹

)̃ ́ ̂ ́
̃(

ثغاّعصگغ  GMMؿبػگبع اؿت .هبتغیؾ ّػًی ً Wیؼ ثغای ثَ دضاکثغ عؿعبًضى کعبعایی

اًتشبة هیكْص (ُبًـي  .)۹۹۸7صع هضل سْص تْ یخ ثغصاعی ثب اؿعتدبصٍ اػ صاصٍُعبی
پٌل ثَ هٌؾْع ثغعؿعی عّاثعظ هتقبثعل ّ پْیعبی ثعیي هتغیغُعبی هعْعص هغبلقعَ اػ تْاثعـ
ّاکٌق آًی( ۹9)IRFاؿتدبصٍ هیكْص .لْتکپل (9ۺۺُ ّ )7ویلتْى ( )۹۹۹۰ثعب توغکعؼ
ثغ ؿبستبع سْصعگغؿعیْى ثعغصاعی هجتٌعی ثعغ صاصٍُعبی پعبًلی ًلعبى هعیصٌُعض کعَ تْاثعـ

ّاکٌق آًی ()IRF

 ،تْؿظ ثبػًْیـی هضل هیبًگیي هتذعغک ثعغصاعی ()VMA

هْعت هیگیغص کَ صع آى

هذبؿجَ هیكْص]:۹۷ [7۸

۹1

پبعاهتغُبی هضل هیبًگیي هتذغک ثغصاعی ثَ ایعي هعْعت
ۺ
۹7
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ثَ عْعی کَ  Wیک هبتغیؾ ّػًی ( )L × Lاؿت کَ فغى هی كْص ًبهٌدغص ،هتقعبعى
) ́
̃ ( اؿعت،
ّ هثجت ۹۰ثبكض .ثب فغى ایي کَ ۺ ) ́ ( ّ صعجَ

∑
۹

{

( )eitثب ُن هغتجظ ُـتٌض ،یک كعْک ًبگِعبًی صع یعک هتغیعغ ثعب ااعغ كعْک صع ؿعبیغ
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گغچَ تْاثـ پبؿز غثَ تدـیغ فلعی ًضاعًعض اهعب اػ آًجعب کعَ جوعنت سغعبی ُعن ػهعبى
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۳۱1

هتغیغُععب ُوععغاٍ سْاُععض ثععْص .اػ ؿععْی صیگععغ تجؼیععَ ّاعیععبًؾ سغععبی پععیقثیٌععی

()FEVDs

۹۸

ؿعِن ُعغ كعْک صع ّاعیعبًؾ هتغیعغ صعّىػای ؿیـعتن عا اًعضاػٍگیعغی

هیکٌض .سغبی پیقثیٌی  hصّعٍ ثقض

۹۹

عا هیتْاى ثَ هْعت ػیغ ثیبى ًوْص:

۹
)

)

∑

(

(

ۺ

کَ صع آى  Yit + hثغصاع هلبُضٍ كعضٍ صع ػهعبى  E(Yit+ h) ّ t + hثعغصاع پیقثیٌعی

كضٍ ثغای  hصّعٍ ثقض اؿت کَ صع ػهعبى  tؿعبستَ كعضٍ اؿعت .كعْکُعب ثعب اؿعتدبصٍ اػ
اؿعت ،هتقبهعض هعیكعْص ،تعب ؿعِن ُعغ كعْک اػ

هبتغیؾ ، Pکَ ثَ هْعت

ّاعیبًؾ سغبی پیقثیٌی هتغیغ جعضا كعْص .كعْک ُعبی هتقبهعض  eitP-1صاعای یعک

هبتغیؾ کّْاعیبًؾ  IKاؿعت ،کعَ اجعبػٍ هعیصُعض ثعَ ععْع هـعتقین ّاعیعبًؾ سغعبی

پیقثیٌی عا تجؼیَ کغص .ثَ فٌْاى هثبل ،ؿِن هتغیغ  mاػ ّاعیبًؾ سغبی پیقثیٌی h
۹

)7

۹

́

۹

́ (∑

7

۹

∑
ۺ

جبیی کَ  s ،isاهیي ؿتْى  IKاؿعت .هقوعْالد صع ًعغمافعؼاع ؿعِن هتغیعغ  nاػ ّاعیعبًؾ

سغبی پیقثیٌی  hصّعٍ ثقض ثغای هتغیغ  ،nثَ هْعت ػیغ دبهل هیكْص.
۹

)7

́ ́ (∑

۹
7

۹

∑
ۺ

-5ااخم باردلاغاطرطئ انه یجاارزبراپژغکص ا
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هغدلَی ثقض هتغیغ  nثَ هْعت ػیغ هذبؿجَ هیكْص:

ثب تْجَ ثَ هْاعص پیق گدتَ الگُْبی ػیغ ثغای ثغعؿی اعتجبط هیبى ثبػ ثعْصى تجعبعی ّ
ؿَ هتغیعغ عكعض اقتوعبصی ،تعْعم ّ عكعض اكعتغبل صع کلعْعُبی فضعْ گعغٍّ  ،D8ععی
)GDP=f (EMP, CPI, OPEN)…………….EMP =f (GDP, CPI, OPEN
)CPI=f (EMP, GDP, OPEN)………………OPEN=f (EMP,GDP,CPI
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ؿبلُبی (۹۷ۺ )۹۹۹۰-7تقغ یف هیكْص:
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۳۱1

کعَ صع آى GDP ،تْلیععض ًبسعبلن صاسلععی OPEN ،كععبسن ثعبػ ثععْصى تجععبعیCPI ،

كبسن قیوت هوغفکٌٌضٍ EMP ،اكتغبل اؿت .كبسن ثبػ ثْصى تجبعی ثَ هْعت

ًـجت هجوْؿ هبصعات کبالُب ّ سضهبت ّ ّاعصات ثَ تْلیض ًبسبلن صاسلی کلْعُبی
هْعص هغبلقَ اؿت ّ كبسن اكتغبل ،ثیبًگغ کل افغاص كبغل صع ثشقُعبی سعضهبت،

هٌقت ّ کلبّعػی اؿت .صع ایي هغبلقَ اػ آهبعُبی ؿبالًَ ثبًک جِبًی اؿتدبصٍ كعضٍ

اؿت.

عّاثظ ثبال ثب اؿتدبصٍ اػ هضل سْص تْ یخ ثغصاعی ) (VARصع چعبعچْة تذلیعل پعبًلی
ثغعؿی هیگغصص .صع دبلت کلی هضل سْص تْ عیخ ثعغصاعی تقوعین یبفتعَ ) (AVARثعَ

فٌْاى یک ؿیـتن اػ هقبصالت كکل ًِبیی كٌبستَ هیكْص کَ صع آى ُغ هتغیغ صعًّعؼا

عّی هقبصیغ ثب ّقدَ سْص ّ هقبصیغ ثب ّقدَ ؿبیغ هتغیغُعبی صعًّعؼای هعضل (هتغیغُعبی

صعًّؼای تعثسیغی) ّ هتغیغُعبی ثغًّعؼا ثعغاّعص كعضٍ اؿعت .صع ایعي پعگُّق ًیعؼ ثعغای
ثغعؿی تثایغ ثبػ ثْصى تجبعی ثغ هتغیغُبی کنى اقتوبصی ثَ پیغّی اػ جعیي ( 1ۺۺ)7

۹

۹

(∑

۹

۹

)

۹

۹

7

7

)

7

۹

۹

(∑

7
7

7

۹

۹

(∑

)

۹

۰

۹

(∑

۰

۹
۰

)

۰

۰

 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۳۴۱ -۳۲۳

] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.1.5

۰

۹
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هقبصالت ػیغ عا ثغاّعص هیکٌین].[79
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کَ صع آى ،

۳۱1

ّ  eثَ تغتیت ًلبىصٌُضٍ لگبعیتن عجیقی ،فغى اػ هجعض ّ جعؼ سغعب

هیثبكٌض .توبهی هتغیغُب جؼ صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی ثَ هْعت لگبعیتوی ثَ کبع عفتَاًض.
اػ آًجب کَ ُضف ایي پگُّق ثغعؿی تثایغ ثبػ ثْصى تجبعی ثغ عكعض اقتوعبصی ،تعْعم ّ

عكض اكتغبل اؿت ،لعظا اػ تدب عل هغتجعَ اّل لگعبعیتن هتغیغُعب اؿعتدبصٍ هعیكعْص ّ D
ًلبىصٌُضٍ تدب ل هغتجَ اّل اؿت.

آهبعٍُبی تْهیدی اػ جولَ هیبًگیي ،اًذغاف هقیبع ،دضاقل ّ دضاکثغ ثغای هتغیغُعبی
ثَ کبع عفتَ صع هضل صع جضّل  ۹اعامَ كضٍ اؿت.
جدغلا -۱آهبعٍُبی تْهیدی هتغیغُب
ًبم هتغیغ

دضاکثغ

اًذغاف هقیبع

دضاقل

هیبًگیي

DLCPI

٫ۺ

٫ۺ

ۺۺ٫ۺ

ۺ٫ۺ

DLEMP

ۺۺ٫ۺ

ۺ٫ۺ

ۺۺ٫ۺ

ۺۺۺ٫ۺ

DOPEN

ۺ٫ۺ

٫ۺ

ۺ٫ۺ

ۺۺ٫ۺ









-۱-5آسرنتاطیسه یر ا
پیق ثغاّعص هضل ،الػم اؿت ایـتبیی توبم هتغیغُبی هْعص اؿتدبصٍ صع تشویيُب آػهْى
كْص ،ػیغا ًبهبًبیی هتغیغُب چَ صع هْعص ؿغی ػهبًی ّ چَ صاصٍُبی پعبًلی ثبفعث ثعغّػ
هلکل عگغؿیْى کبطة هیكْص .ثغ ایي اؿبؽ اثتضا ثَ ثغعؿعی ایـعتبیی ثعیي هتغیغُعب

هیپغصاػین ،ؿپؾ ،تقضاص ّقدَُبی ثِیٌَ صع هضل عا تقییي هیکٌعین ّ پعؾ اػ آى ًتعبیج
دبهل اػ تْاثـ ّاکٌق غثَای هضل عا طکغ هیکٌینً .تبیج دبهل اػ آػهْى فیلغ PP

هشتن صاصٍُبی پبًلی ثغای کلیَی هتغیغُبی هضل صع جضّل  7صع ،كضٍ اؿت ّ ًلبى

هیصُض کَ تدب ل هغتجَ اّل توبم هتغیغُب صع ؿغخ ایـتب هیثبكض.
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DLGDP

ۺ٫ۺ

ۺۺ٫ۺ

ۺ٫ۺ

ۺۺۺ٫ۺ

جدغلاً -2تبیج آػهْى ایـتبیی هتغیغُب ثغاؿبؽ آػهْى فیلغPP
ًتیجَ
ایـتب

ۺۺۺۺ٫ۺ

 ۹9صعهض

-۹/۹1

ۺۺ

DLGDP

ایـتب

ۺۺۺۺ٫ۺ

 ۹9صعهض

-۹/۹1

ۺ

DLCPI

ایـتب

ۺۺۺۺ٫ۺ

 ۹9صعهض

-۹/۹1

ۺ

DLEMP
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ادتوبل

ؿغخ اعویٌبى

هقضاع ثذغاًی

هقضاع آهبعٍ  PPفیلغ

هتغیغ

الهه بهلولوود و سید هادی عربی

۳۱1

ایـتب

ۺۺۺۺ٫ۺ

-۹/۹1

 ۹9صعهض



DOPEN

رأخذ هذبؿجبت تذقیق

آسرنتاکمجمعر ا
ا
-2-5ا
صع عاؿتبی ثغعؿی عّاثظ تقبصلی ثلٌضهضت ثیي چٌض هتغیغ اقتوعبصی صع هعضل پبًعل اػ

آػهْى ُوجوقی کبمْ اؿتدبصٍ هیكْص .صع ایي آػهْى ،فغ یَ هدغ هجتٌی ثغ فعضم ّجعْص
ُوجوقی ثیي هتغیغُب اؿعتً .تعبیج دبهعل اػ آػهعْى ُوجوقعی کعبمْ صع جعضّل  ۹ثعَ

تغتیت ثغای چِبع الگْی پیق گدتَ ًلبى هیصُض کَ فغ یَ هدغ هجٌعی ثعغ فعضم ّجعْص

ُنجوقی ثعیي هتغیغُعب عا ًوعیتعْاى پعظیغفت ّ صع ًتیجعَ ثعیي هتغیغُعبی هعضل عاثغعَ
ثلٌضهضت هقٌبصاعی ّجْص صاعص.

جدغلا -3آػهْى ُن جوقی

نه ر ا

 Probا

 t-statisticا

ضم ر اطلگن ا

ّجْص ثغصاع ُن جوقی

ۺۺۺۺ٫ۺ

ۺ

7

ّجْص ثغصاع ُن جوقی

7ۺ۹ۺ٫ۺ



۹

ّجْص ثغصاع ُن جوقی

ۺۺۺۺ٫ۺ



۰

رأخذ هذبؿجبت تذقیق

-3-5ااع باغقف امابه ن ا
تقییي تقضاص ّقدَی ثِیٌعَ صع توعغیخ هعضل  VARاػ اُویعت ػیعبصی ثغسعْعصاع اؿعت.

ثضیي هٌؾْع اػ هقیبع اعنفعبت آ کبمیعک ( ،)AICهقیعبع كعْاعػ ( ،)SCهقیعبع دٌعبى
کْمیي( )HQاؿتدبصٍ هیکٌین .صع جضّل  ۰هلبُضٍ هیكْص کَ ُغ ؿَ هقیبع یعک ّقدعَ

عا ثَ فٌْاى ّقدَی ثِیٌَ ًلبى هیصٌُعض .لعظا یعک ّقدعَ عا اًتشعبة ّ اػ آى صع فغایٌعض

تشویي اؿتدبصٍ هیکٌین.
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ّجْص ثغصاع ُن جوقی

ۺۺۺۺ٫ۺ

ۺ

۹

جدغلا -4تقییي ّقدَ ثِیٌَ

- ۹۰7٫۹۹۹۰

* - 711٫۸۸۷7

- 9۸٫7۹۹۰۹

۹

٫۷۹11ۺۺ- ۹

- ۹۷۹٫۷۹۷9

- ۰1٫111۷۹

7

- ۰۷٫۷۹۰۹۷

- ۸۹٫۸۰۹

- 7۰٫۹۹97۷

۹
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HQ

SC

AIC

تقضاص ّقدَ
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۳۱۱

رأخذ هذبؿجبت تذقیق

-4-5ااحد لانه یجاانطبعاغط نصاآنر2۲ا( )IRFا
صع هضل سْص تْ یخ ثغصاعی ثب اؿتدبصٍ اػ صاصٍُبی پٌل ثَ هٌؾْع ثغعؿی عّاثظ هتقبثعل
ّ پْیبی ثیي هتغیغُبی اػ تْاثـ ّاکٌق آًعی اؿعتدبصٍ هعیكعْص .لعظا ااعغ یعک تکبًعَ ثعَ
اًضاػٍ یک اًذغاف هقیبع صع هتغیغ ثبػ ثْصى تجبعی ثغ هتغیغُبی عكض اقتوعبصی ،تعْعم

ّ اكتغبل ثغعؿی هیكْص.

رأخذ هذبؿجبت تذقیق
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ضکلا-۱اتْاثـ ّاکٌق آًی

ُوبى عْع کعَ صع كعکل  ۹هلعبُضٍ هعیكعْص هٌذٌعی  Dopen:dlgdpااعغ یعک كعْک

هثجت صع ثبػ ثْصى تجبعی عا ثغ ًغر عكض اقتوبصی صع یک صّعٍ ۺ ۹ؿبلَ ًلبى هیصُض
صع ًغر عكض تْلیض صع کْتبٍهضت هیكْص .اهب صع ثلٌضهعضت ثعبػ ثعْصى تجعبعی ،ااعغی ثعغ

ًععغر عكععض اقتوععبصی ًععضاعص .صع ایععي سوععْم ثبیععض اكععبعٍ ًوععْص کععَ ثِجععْص كععغایظ
 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۳۴۱ -۳۲۳

] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.1.5

ّ ثیبًگغ آى اؿت کَ ،تکبًَُبی ًبكی اػ ثبػ ثْصى تجعبعی ثبفعث افعؼایق ًبهذـْؿعی

۳۴1

الهه بهلولوود و سید هادی عربی

عقبثتپظیغی ثیيالوللی ّ ًْاّعی صع تْلیض کبال ّ سضهبت اػ الؼاهبت افؼایق هعبصعات
کبالُب ّ سضهبت هیثبكض ّ ؿِنثغی اػ ثبػاعُب ّ هبصعات ثیيالوللی کلعْعُب عا تذعت

تعثایغ قعغاع هعیصُعض .ثٌعبثغایي اػ آىجعب کعَ ّ عقیت کلعْعُبی فضعْ  D8اػ لذعبػ

عقبثتپظیغی ّ ًْاّعی صع تْلیض ثب کلْعُبی تْؿقَ یبفتَ صاعای كکبف ّ فبهعلَ قبثعل
تْجِی هیثبكض ،لظا کلْعُبی هظکْع ؿِن اًضکی اػ هبصعات صع ثبػاعُبی ثیيالوللی عا
ثَ سْص استوبم صاصٍاًض ّ ثغ ایي اؿبؽ ثبػ ثْصى تجبعی ااغ هذـْؿعی ثعغ ًعغر عكعض

اقتوبصی صع کلْعُبی هظکْع صع صّعٍی هْعص ثغعؿی ًضاكتَ اؿت.

صع هٌذٌی  ،Dopen:dlcpiااغ یک كْک هثجت صع صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی ثغ تْعم هْعص

ثغعؿی قغاع گغفتَ اؿتُ .وبىگًْعَ کعَ هلعبُضٍ هعیكعْص افعؼایق صع صعجعَ ثعبػ ثعْصى

تجبعی صع کْتبٍ هضت ثبفث افؼایق قبثل هندؾَ ًغر تْعم هیكْص .اهعب صع ثلٌضهعضت
ااغ كْک ثب ًغسی کبٌُضٍ ُوغاٍ كضٍ اؿت ثَ گًَْای کَ تقغیجب صعجعَ ثعبػ ثعْصى تجعبعی

صع صّعٍ هْعص ثغعؿی تثایغ هذـْؿی ثغ تْعم صعکلْعُبی فضْ ً D8ضاعص .اػ آىجب کعَ

هقبیـَ ثب کلْعُبی تْؿقَ یبفتَ كکبف هقٌبصاعی صاعص ،لظا ثب تْجَ ثَ ًتبیج دبهل اػ
تشویي هضل اقتوبصؿٌجی افؼایق صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی صعکلعْعُبی هعظکْع هْجعت

تثایغ پظیغی ثیلتغ اقتوبص هلی ایي کلْعُب اػ فْاهل سبعجی هیكْص .ثَ فجبعت صیگعغ
ثب تْجَ ثَ غایت تشویٌی ،افؼایق صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی ثعب تْجعَ ثعَ ّجعْص كعکبف
تْلیض ثیي کلْعُبی تْؿقَ یبفتَ ّ کلْعُبی فضْ  ،D8تْعم صاسلی کلعْعُبی فضعْ
 D8عا تذت تثایغ قغاع صاصٍ ّ صع کْتبٍ هضت افؼایق هیصُض.

ثغ اؿبؽ هٌذٌی  Dopen:dlempیک كْک هثجت صع ثبػ ثْصى تجبعی ثبفث افؼایق
ًغر اكتغبل صع کْتبٍ هضت هیكْص .ثعغ ایعي اؿعبؽ آػاصؿعبػی تجعبعی صع کْتعبٍ هعضت
هٌجعغ ثعَ تْؿعقَ هعبصعات ّ گـعتغف فغهعتُعبی كعغلی صع کلعْعُبی فضعْ D8

هیكْص ،ثَ فجبعت صیگغ فغهتُبی كغلی جضیض ایجبص كضٍ صع فقبلیتُبی هعبصعاتی
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ّ قیت کلْعُبی فضْ  D8اػ لذبػ كغایظ آػاصی اقتوبصی ّ ثعبػ ثعْصى تجعبعی صع

ثیلتغ اػ تشغیت فغهتُبی كغلی ًبكی اػ فقبلیتُبی ّاعصاتی اؿت .اػ ؿعْی صیگعغ
ّاکٌق ًغر عكض اكتغبل ًـجت ثَ كْک ثعبػ ثعْصى تجعبعی صع ثلٌضهعضت هذـعْؽ ّ
صعجَ ثبػ ثْصى اقتوبصی کلعْعُبی فضعْ گعغٍّ  D8صع صّعٍ هعْعص هغبلقعَ كعبُض ایعي

هضفب اؿت کَ کلْعُبی هظکْع آػاص ؿبػی تجبعی عا ُوبًٌض کلْعُبی تْؿقَ یبفتعَ ثعَ
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قبثل هندؾَ ًویثبكض .صع ایي سوعْم ثبیعض هتعظکغ كعض کعَ عًّعض ًْؿعبًبت كعبسن

بررسی رابطه بیه باز بودن تجاری و متغیرهای کالن اقتصادی در کشورهای اسالمی ...

۳۴۳

عْع کبهل تجغثَ ًٌوْصٍاًض .ثَ فجبعت صیگغ ُغ یک ثَ تٌبؿت عًّعق ّ عکعْص اقتوعبصی
ثَ تغتیت اقضام ثَ تْؿقَ صاصى ّ یب هذضّص کغصى هبصعات ّ ّاعصات ًوعْصٍاًعض .لعظا ثعب

فضم تثایغ پظیغی اػ صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی ًویتعْاى ًؾعغ قغقعی صع ایعي سوعْم ثیعبى
ًوْص.

-5-5اارشی غطری نس ا
صعدبلی کَ تْاثـ ّاکٌق آًی ثیبًگغ فکؾ القول یک هتغیغ صعّىػا عی ػهبى ثَ كْک

ًبكی اػ هتغیغ صیگغ ؿیـتن اؿعت ،تجؼیعَ ّاعیعبًؾ ؿعِن كعْک ُغیعک اػ هتغیغُعبی
هـعتقل هعضل عا صع ّاعیعبًؾ هتغیعغ صعّىػای ؿیـعتن عا اًعضاػٍگیعغی هعیکٌعض .ثعغای

اًضاػٍگیغی ؿِن هتغیغُبی کنى اقتوبصی افن اػ ًغر تْعمً ،عغر عكعض اكعتغبل ّ عكعض

اقتوبصی ثغ صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی ّ ُوچٌیي ااغ هتقبثل ایي هتغیغ ثغ هتغیغُبی کعنى
یک اػ هتغیغُبی تْعم ،عكض اقتوبصی ّ عكض اكتغبل ثَ تغتیعت صع جعضاّل 1 ّ 9 ،۰

اعامَ كضٍ اؿت .اػ آًجب کَ ایي هغبلقَ ثغ تثایغ هتغیغ ثعبػ ثعْصى تجعبعی ثعغ هتغیغُعبی
کنى اقتوبصی هتوغکؼ اؿت ،لعظا ًتعبیج تجؼیعَ ّاعیعبًؾ ُعغ یعک اػ هتغیغُعبی کعنى

اقتوبصی هغتجظ ثب هتغیغ ثبػ ثْصى تجبعی گؼاعف هیكْص .ؿتْىُبی جعضاّل هعظکْع،

هیؼاى صعهض ّاعیبًؾ پیقثیٌی ثَ صلیل كْکُبی ًبكی اػ هتغیغُبی هعضل عا ًلعبى

هیصُض کَ هجوْؿ ُغ ؿغغ ثبیض ثغاثغ ثب ۺۺ ۹صعهض ثبكض.

هغبثق ثب جضّل  ّ 9ثغ اؿبؽ ًتبیج دبهعل اػ تجؼیعَ ّاعیعبًؾ هتغیعغ تعْعم هلعبُضٍ

هیگغصص کَ ،صع صّعٍ اّل (کْتبٍهضت) ۺۺ ۹صعهض تْ عیذبت صع تعْعم تْؿعظ سعْصف

هْعت هعیگیعغص .اهعب ثعب افعؼایق صّعٍ هعْعص ثغعؿعی تعثایغ ؿعبیغ هتغیغُعبی هعضل ،صع
تْ یخصُی تعْعم افعؼایق هعییبثعض ،ثعَ گًْعَای کعَ صع صّعٍ صّم  صعهعض اػ
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هؼثْع صع کلْعُبی فضْ  D8ثَ تجؼیَ ّاعیبًؾ هیپغصاػینً .تبیج تجؼیَ ّاعیعبًؾ ُعغ

ّاعیبًؾ سغب صع تْعم تْؿظ سْص آى  ،صعهض تْؿعظ ًعغر عكعض اقتوعبصی،

 صعهض تْؿظ ًغر عكض اكتغبل ّ  صعهض تْؿظ صعجَ ثبػ ثعْصى
تجبعی تْجیَ هیكْص .ثٌبثغایي ثب تغییغ یعک صّعٍ ؿعِن ؿعبیغ هتغیغُعبی تْ عیذی صع
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 صعهض اػ ّاعیبًؾ سغب صع ًغر تْعم تْؿظ صعجَ ثبػ ثعْصى تجعبعی ،)(ثلٌضهضت

.تْجیَ هیكْص

 تجؼیَ ّاعیبًؾ تْعم-5جدغلا
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 تجؼیَ ّاعیبًؾ اكتغبل-6جدغلا
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 ) صع صّعٍ اّل (کْتعبٍ هعضت،1  صعجعضّل،ٍثغ اؿبؽ ًتبیج ثعَ صؿعت آهعض
 صعهعض تْؿعظ ًعغر،صعهض تْ یذبت صع ًغر عكض اكتغبل تْؿظ سْصف

 اػ ؿعْی صیگعغ. صعهض تْؿظ ًغر عكعض اقتوعبصی هعْعت هعیگیعغص ّ تْعم
فلیغغن آى کَ صع صّعٍ اّل صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی ااغی ثغ اكتغبل ًضاعص اهب ثب افعؼایق

...................... ۳۴۱ -۳۲۳  صص،۳۱۱۱  بهار و تابستان،۳  شمارهی،۱۳  سال، مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران......................

۳۴۱

بررسی رابطه بیه باز بودن تجاری و متغیرهای کالن اقتصادی در کشورهای اسالمی ...

یک صّعٍُ ،وؼهبى ثب افؼایق تثایغ ؿبیغ هتغیغُبی کعنى هعضل صع ّاعیعبًؾ ًعغر عكعض

اكتغبل ،صعهض تْ یخ صُی صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی ًیؼ افؼایق هییبثض ثَ گًَْای کَ صع

ثلٌضهضت (صّعٍ صُن)  صعهض اػ ّاعیبًؾ سغب صع ًغر اكتغبل تْؿعظ هتغیعغ ثعبػ

ثْصى تجبعی تْجیَ هیگغصص.
جدغلا -7تجؼیَ ّاعیبًؾ صعجَ عكض اقتوبصی
۹

۹۸٫1۰99

۸۹٫۹9۰9

ۺ

ۺ

7

۹ۺ۹1٫۷۷

۷۹٫1۰۷۷۹

71ۺ۹٫9۸

۹11ۺۺ٫ۺ

۹

۹1٫۰۷۸7

۷۷٫99۹۸7

9٫۹99۹۹

۹7۹۹ۺ٫ۺ

۰

۹1٫۰۸۹1

۷1٫9۹۹۸۰

1٫۹911۷

7۹۸۰ۺ٫ۺ

9

9۹ۺ۹1٫9

۷1٫۹۰۹۸۹

۷٫۹7۷۹7

79۹ۺ٫ۺ

1

۹1٫9۹۸9

۷9٫۹۹1۷۹

۷٫۰9۷7۹

7۷۰۹ۺ٫ۺ

۷

۹1٫97۰۸

۷9٫۹۰9۹۹

۹۷ۺ۷٫9

۸ۺ7۸ۺ٫ۺ

۸

۹1٫97۷1

۷9٫۹7۷۰۸

۷٫9۹19۸

7۸7۹ۺ٫ۺ

۹

۹1٫97۸۹

۷9٫۹7۹۹

۷٫97۹۰1

7۸۹۷ۺ٫ۺ

ۺ۹

۹1٫97۹۰

۷9٫۹۹۹۹۸

7ۺ۷٫97۹

7۸۰ۺ٫ۺ

ُوچٌیي ثب تْجَ ثَ تجؼیَ ّاعیبًؾ صعجَ عكض اقتوبصی صع جعضّل  ،۷صع کْتعبٍ هعضت
 صعهعض تْ عیذبت صع ًعغر عكعض اقتوعبصی تْؿعظ سعْصف ّ 
صعهض تْؿظ ًعغر تعْعم هعْعت هیگیعغص .گغچعَ صعجعَ ثعبػ ثعْصى تجعبعی ّ ًعغر عكعض

اكتغبل صع کْتبٍ هضت ااغ تْ یذی ثغ ًغر عكض اقتوبص ًضاعًض ،اهب ثب ثب افعؼایق صّعٍ
هْعص ثغعؿی تثایغ ایي صّ هتغیغ ثغ ًغر عكض اقتوبصی افؼایق یبفتَ اؿت ،ثَ ًذْی کَ
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غر ا

DLCPI

 DLGDPا

 DLEMPا

 DOPENا

صع ثلٌض هضت ًغر عكض اكتغبل  ،صعهض اػ ّاعیبًؾ سغب ّ صعجَ ثبػ ثعْصى

تجبعی  صعهض اػ ّاعیبًؾ سغب صع ًغر عكض اقتوبصی عا تْ یخ هیصٌُض.
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-6ابحثاغانه ر ا زما ا
افؼایق صعآهض هلی ّ کبُق تْعم ّ ثیکبعی اػ جولَ اُضاف کنى اقتوبصی هعْعص تْجعَ
صع جْاهـ اهغّػ هیثبكٌض ّ ثغ ایي اؿبؽ پگُّقُبی ثـیبعی ثَ تقیعیي فْاهعل هعؤاغ
ثغ ایي هتغیغُب پغصاستَاًض .یکی اػ ایي فْاهل کَ ًقعق کلیعضی صع ُعضایت ثغًبهعَُعبی

عكض ّ تْؿقَ اقتوبصی کلْعُب صاعص صعجَ ثبػ ثْصى تجبعی اؿت .ثغ اؿبؽ ًؾغیَُعبی
هْجْص ،ااغ ثبػ ثْصى تجبعی ثغ عكض اقتوبصی هثجت ،ثغ تْعم هٌدی ّ ثعغ اكعتغبل هعجِن
اؿت .اػ آى جب کعَ هِعنتعغیي اُعضاف تلعکیل گعغٍّ ً D8یعؼ تقْیعت ّ اعتقعب جبیگعبٍ
کلْعُبی هـلوبى ّ صع دبل تْؿعقَ صع اقتوعبص جِعبًی ،ایجعبص فغهعتُعبی جضیعض صع

عّاثظ تجبعی ّ افؼایق هلبعکت صع ؿغخ ثعیيالوللعی ّ تعثهیي اؿعتبًضاعصُبی ػًعضگی

ثِتغ ثغای هغصم صع ایي کلْعُب هیثبكض؛ لظا ایي هغبلقَ ثَ ثغعؿی اعتجبط ثیي ثبػ ثْصى

تجبعی ّ ؿَ هتغیغ عكض اقتوبصی ،عكض اكتغبل ّ تْعم صع کلْعُبی هظکْع ثب اؿعتدبصٍ
پغصاستَ اؿت ّ ثَ هٌؾْع اعػیبثی ااغ كْک ثبػ ثْصى تجبعی ثغ ؿَ هتغیغ هْعص ثغعؿعی،
تْاثـ ّاکٌق آًی ( )IRFثَ کبع ثغصٍ كعضٍ اؿعتً .تعبیج دبهعل اػ تْاثعـ ّاکعٌق آًعی
ثیبًگغ آى اؿت کَ ااغ ثبػ ثْصى تجبعی صع کْتبٍ هضت ًغر عكض اقتوعبصی ّ ًعغر عكعض

اكتغبل عا افؼایق هیصُض .ثضیي تغتیت آػاص ؿبػی تجعبعی صع کْتعبٍ هعضت ثعَ تْؿعقَ

هبصعات ّ گـتغف فغهتُبی كغلی هٌجغ هیكْص .لظا پیلعٌِبص هعیگعغصص کلعْعُبی
فضْ D8

وي اتشبط اؿتغاتگی هٌغقَگغایی صع جِت فغایٌض جِبًی كعضى ،ثعب اهعنح

ؿبستبع اقتوبصی سْص ّ اتشبط ؿیبؿتُبی تجبعی ثب اجبت ّ ؿبػگبع ثب اقتوبص جِبًی
ّ سلق هؼیتُبی ًـجی جضیض ،ثِغٍهٌضی اػ هٌبفـ دبهعل اػ تجعبعت آػاص عا گـعتغف
صٌُض.

الػم اؿعت ثعب صع ًؾعغ گعغفتي كعکبف تکٌْلعْ ی ّ ًعْاّعی هْجعْص صع تْلیعض ّ صعجعَ
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اػ یک الگْی سْص تْ یخ ثغصاعی هجتٌی ثغ صاصُبی پٌل صع صّعٍ ػهبًی ۹۷ۺ۹۹۹۰-7

عقبثتپظیغی ثیي کلْعُبی تْؿقَ یبفتَ ّ کلْعُبی فضْ ُ ّ D8وچٌیي ؿیغ فؼایٌضٍ

پضیضٍ جِبًی كضى ،تضاثیغ الػم ثغای آػاص ؿبػی تجبعی ّ کٌتغل آابع تعْعهی کْتعبٍهعضت
آى هْعص تْجَ قغاع گیغص .لظا ُغ یک اػ کلعْعُبی هعظکْع ثعغ اؿعبؽ كعغایظ اقتوعبصی

ؿغهبیَگظاعیُبی هلتغک صع آى صؿتَ اػ هٌبیـ ّ ثشقُبیی کَ اػ ػهیٌَُبی هٌبؿعت
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سْص،
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بررسی رابطه بیه باز بودن تجاری و متغیرهای کالن اقتصادی در کشورهای اسالمی ...

۳۴1

ثغای گـتغف تْلیض ثغسْعصاعًض ،ػهیٌَ عا ثغای تْؿعقَی ؿعغخ هجعبصالت تجعبعی ،عكعض

اقتوبصی ّ افؼایق تْلیض فغاُن ؿبػًض.

اػ آىجععب کععَ آابع ًِععبیی آػاص ؿععبػی تجععبعی ثبیض صع افؼایق ثِغٍّعی ،کععبع ّ اؿتدبصٍ اػ
فٌبّعیُععععبی جضیض ّ افؼایق هبصعات ًـجت ثَ ّاعصات هتجلی كْص؛ لععععظا اتشععععبط ّ

اجغای ؿیبؿعععت آػاص ؿعععبػی تجعععبعی صع کلعععْعُبی ً D8جبیض هْجت غدلت اػ هٌبیـ
صاسلی كْص ثلکَ ثبیض ثَ هْاػات آػاص ؿبػی تجعبعی ،دوبیت اػ هٌبیـ صاسلی ًیؼ اًجبم

كْص.

ُوچٌیي

غّعت صاعص ُوغاٍ ثب افوبل آػاص ؿعبػی تجعبعی ،ؿیبؿتُبی دوبیتی صّلت

ثغای ججغاى آابع هٌدی آػاصؿبػی ثَّیگٍ صع ػهیٌَ اكتغبل ّ دوبیت اػ هٌبیـ آؿیتپظیغ
اػ آػاص ؿبػی صع عقبثت جِبًی تضّیي ّ اجغا گغصص.

انض ح ت ا
2. Panel data

3. Friedrich List

4. Hans Wolfgang Singer
5. Raul Perpish

6. Gunnar Myrdal

7. Stolper – Samuelson
8. Heckscher–Ohlin
9. Menyah

10. Time-series vector autoregression (VAR) models
11. panel VAR
)12. First difference (FD
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1. Vector Autoregressive

13. Forward orthogonal deviation

14. Nonsingular, symmetric, and positive semidefinite
)16. Vector moving-average (VMA
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15. Impulse–response function
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 .۹۷سْاًٌضگبى هذتغم هیتْاًٌض ثغای صعیبفت تْ یذبت ثیلتغ صع ایي ػهیٌَ ثعَ هقبلعَ:

 Estimation of panel vector autoregression in Stataهععدذَا۷۸۰-۷۸7

هغاجقَ ًوبیٌض .ا

18. Forecast-error variance decompositions
19. H-step ahead forecast error

20. Impulse Response Functions

ا
رزجعک
[ ]۹اؿعععضپْع ،ادوعععضفلی ( .)۹۹۹1ااعععغ آػاص ؿعععبػی تجعععبعی ثغعكعععض اقتوعععبصی كعععِغُبی

ایغاىۺ ،۹۹۹۹-۹۹1فولٌبهَ جغغافیبیی ؿعغػهیي ،ؿعبل چِعبعصُن ،كعوبعٍ  ،99هعن

صاًلگبٍ ًْع فلن.

[ ]۹اهیٌععی ،فلیغ ععب؛ هععغاصػاصٍ ،ؿععنلَ ( .)۹۹۹۰تذلیععل تععثایغ آػاص ؿععبػی تجععبعی ثععغ ًععغر
ثیکبعی :هغبلقعَ هعْعصی کلعْعُبی هٌتشعت صع دعبل تْؿعقَ ،اقتوعبص هعبلی ،صّعٍ ،۹۹
كوبعٍ  ،۹هن .۹۰- ۷۷

[ ]۰عدیوی ثغّجغصی ،فلیغ ب ( .)۹۹۸9هغبلقَای ًؾغی ّ کبعثغصی پیغاهْى صعجَ ثبػ ثْصى
تجععبعی صع کلععْعُبی صع دععبل تْؿععقَ .پگُّلععٌبهَ اقتوععبصیضّعٍ  ،7۹كععوبعٍ ،1هععن

.۹۸7-۹1۹

[ ]9عدیوی ثغّجغصی ،فلیغ ب ( .)۹۹۸1آػاص ؿبػی اقتوبصی اػ تئْعی تب فوعل .اًتلعبعات
ؿوت.

[ ]1ؿبلن ،ثٌِبم؛ یْؿفپْعً ،دیـَ ( .)۹۹۹۹ثغعؿی آابع آػاص ؿبػی تجبعی صع کلْعُبی صع
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.۹1-۹۷
[ ]7اكغفػاصٍ ،ؿیضدویضع ب؛ هِغگبىً ،بصع ( .)۹۹۸۷اقتوبصؿعٌجی پبًعل صیتعب .اًتلعبعات

دبل تْؿقَ ،هجلَ اقتوبصی ،كوبعٍ  ،۹هن ۰-۹۹ۺ.۹

[ ]۷ؿغلک ،ادوض؛ قیبؿی ،هجتجی ( .)۹۹۹۷ثغعؿی تثایغ آػاص ؿعبػی تجعبعی ثعغ عّی عكعض
كوبعٍ  ،79هن .۷۹ - 1۹
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[ ]۸ؿیضكکغی ،سلبیبع؛ هیغثبقغی ،فبعدَالـبصات ( .)۹۹۹۹ااغ آػاص ؿبػی تجبعی ثغ عكض

اقتوبص غیغًدتی کلْعُبی فضْ اّپک .اقتوبص هبلی ،صّعٍ ۺ ،7كوبعٍ  ،1هن-۹۷۹

.۹۹۰

[ ]۹فجبؿ عیًععگاص ،دـ عیي؛ گععْصعػی فغاُععبًی ،یععؼصاى ( .)۹۹۹۷اقتوبصؿععٌجی کععبعثغصی ثععب
ًغمافؼاعُبی ًْ ،MICROFIT ّ EVIEWSع فلن ،چبپ اّل.

[ۺ ]۹كويجبًی ،اكجغ؛ قْيضل ،هبلخ (ً .)۹۹۸9قق آػاصؿبػی تجبعی ثغ ثبػاع كبع ّ اكتغبل ّ
ثغاّعص تبثـ تقب بی ًيغّی كبع صع ايغاى .پگُّلٌبهَ اقتوبصی .صّعٍ  ،1كوبعٍ ( ۹پیبپی

ۺ ،)7هن .۰7-۹۹

[ ]۹۹هِضّی ،اثْالقبؿن؛ عبُغی ٌُجٌی ،هغ یَ؛ كوؾاالدعغاع ،فبعوعَ ( .)۹۹۹1تعثایغ آػاص
ؿبػی تجبعی ثغ عكض اقتوبصی کلْعُبی هٌتشت دْػٍ سبّعهیبًَ (ثب تث کیض ثغهعضلُبی
عكض صعّىػا) ،اقتوبص کبعثغصی كوبعٍ ۺ ،7هن .77-۹۹

[ ]۹7هِضّی ،اثْالقبؿن؛ جْاصی ،كعبُيي ( .)۹۹۸۰آػهعْى تجغثعی عاثغعَ تجعبعت سعبعجی ّ
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