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ثب  .قٛزٞبي ا٘ؿب٘ي ٔيز٘يبي ٔؼبنط اؾت وٝ ٔٙدط ثٝ ٘بثٛزي ؾطٔبيٝ ذٛزوكي يىي اظ ٔؼضالت ػٕسٜ
ثطضؾي ػُّ ذٛزوكي اظ زيسٌبٜ التهبزي ٘يع  ،زض تٛؾؼٝ تٛخٝ ثٝ ٘مف اؾبؾي ٚ ٔحٛضي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي

ٌطفتٗ ػٛأُ التهبزي اثطٌصاض ثط ذٛزوكي، اظ يه  ٘ظط ثط زضزض ايٗ ٔغبِؼٝ ػالٜٚ  حبئع إٞيت اؾت.
ٞبي ٔٛخٛز زض ثجبتيٞبي التهبزي خٟت ثطضؾي تإثيط ثيؾيبؾت قبذم تطويجي اظ ٘باعٕيٙب٘ي

ثجبتي ٚ ٘باعٕيٙب٘ي زض ، پٙح ٔٙجغ ثيذٛزوكي اؾتفبزٜ قٛز. زض ايٗ قبذمٔتغيطٞبي التهبزي ثط ٘طخ 
ذبِم زاذّي، ٘طخ تٛضْ، ٘طخ اضظ، ٘طخ ؾٛزٞبي ثب٘ىي ٚ قبذم ليٕت ؾٟبْ التهبز ايطاٖ قبُٔ؛ تِٛيس ٘ب

-1393ظٔب٘ي  ( زض زٚضARDLٜٞبي تٛظيؼي )ذٛزضٌطؾيٖٛ ثب ٚلفٝ، يثطضؾ. ضٚـ اؾتاضائٝ قسٜ 
اؾت. ٘تبيح ثطآٚضز ٔسَ حبوي اظ آٖ اؾت وٝ ثب افعايف ٘باعٕيٙب٘ي التهبزي، ٘طخ ذٛزوكي زض  1353

ؾبيط ٔتغيطٞبي التهبزي اظ خّٕٝ ضطيت خيٙي، ٘طخ  ؾت. اظ ؾٛي زيٍط، ضاثغٝوكٛض افعايف يبفتٝ ا
ثيىبضي ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٘يع زاضاي ضاثغٝ ٔثجت ثب ٘طخ ذٛزوكي اؾت. افعايف ٘طخ تٛضْ ٚ ضقس التهبزي 

ٔتغيطٞبي اختٕبػي ٕٞب٘ٙس؛ ٘طخ عالق، ٘طخ ثبؾٛازي ٚ تؼساز زض ٔٛضز  زاضز.٘يع ثط ٘طخ ذٛزوكي اثط ٔٙفي 
ايٗ ٔتغيطٞب ثب ٘طخ ذٛزوكي،  ػٙٛاٖ قبذهي ٔٙفي اظ ؾطٔبيٝ اختٕبػي( ضاثغٝٞبي لضبيي )ثٝطٚ٘سٜپ

 ٔثجت اؾت. 

 .ٞبي تٛظيؼي، ايطاٖٞبي التهبزي، ٘طخ ذٛزوكي، ضٚـ ذٛزضٌطؾيٖٛ ثب ٚلفٝ٘باعٕيٙب٘ي ؾيبؾت :ٍاصگاى کليذي

                                                           
 Email:azadkhanzadi@gmail.com                اؾتبزيبض ٌطٜٚ التهبز زا٘كٍبٜ ضاظي                                       ـ1

 Email:saramoradi70@gmail.comآٔٛذتٝ التهبز ٘ظطي زا٘كٍبٜ ضاظي                                               زا٘ف ـ2

  Email:maryamheidaran.1368@yahoo.comا٘طغي زا٘كٍبٜ ضاظي               زا٘كدٛي وبضقٙبؾي اضقس التهبز ـ3



 
 
 
 

  5931س و زمستان ييپا ،پنجمسال شناسي اقتصادي و توسعه، دو فصلنامه جامعه 24
 

 

 هقذهِ

 ؾٛيري ايٗ پسيسٜ خٟب٘ي اظ يهي تبضاي ثٝ ٌؿتطزٌي تبضيد زاضز. ثطضؾذٛزوكي پيكيٙٝ
ٔطي ٚ ٔطزٖ اؾت ٚ اظ  ػٜ زضثبضٜيٚ ٞبي ٔتفبٚت لضبٚت ٚ عطظ تّمي ثٌٝٛ٘ٝ ثبظٌٛوٙٙسٜ

ثبقس ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٔيزٞٙسٜ قيٛع ٚ فطاٚا٘ي ايٗ أط زض خٛأغ ٚ فطًٞٙ٘كبٖ ،زيٍط يؾٛ
٘ي ثٟساقت (. ٌؿتطـ ضٚظافعٖٚ ذٛزوكي ثبػث قسٜ اؾت ؾبظٔبٖ خٟب234 :1376)ؾتٛزٜ، 

(WHOٝضا ث )ػٙٛاٖ ضٚظ خٟب٘ي پيكٍيطي اظ  ( زٞٓ ؾپتبٔجط ٞط ؾبَ )ثطاثط ثب ٘ٛظزٞٓ قٟطيٛض
 .سيٕ٘بذٛزوكي ٔؼطفي 

ؾبَ اذيط  50ٝ ذٛزوكي زض ـساْ ثـزضنسي ال 60ٞب حبوي اظ افعايف تبيح پػٚٞفـ٘
يىب ٚ اضٚپب آٔطتحسٜ ـبالت ٔياغاپٗ،  يكٛضٞبـو زض ،ثيكتطيٗ ٔيعاٖ ٔطثٛط ثٝ آٖ ٛزٜ ٚـث

ػّت ذٛزوكي اظ زؾت ٞعاض ٘فط زض خٟبٖ ظ٘سٌي ذٛز ضا ثٝ 800ثبقس. ٞطؾبِٝ ثيف اظ ٔي
-29ٚٔيط زض ؾٙيٗ افتس ٚ زٚٔيٗ ػّت انّي ٔطيزٞٙس. ذٛزوكي زض ٞط ؾٙي اتفبق ٔئي
زضنس  75 ،چٙيٗ زض ايٗ ؾبَثبقس. ٞٓٔي 2012ؾبِٝ زض ؾغح خٟبٖ زض ؾبَ  15

ثب زضآٔس ٔتٛؾظ ضخ زازٜ اؾت )ؾبظٔبٖ خٟب٘ي ب يزضآٔس ٚ وٓ ٞب زض وكٛضٞبيذٛزوكي
ثيٙي ؾبظٔبٖ خٟب٘ي ثٟساقت، آٔبض ذٛزوكي ضٚز ثط اؾبؼ پيف(. ا٘تظبض ٔي2016ثٟساقت، 
(. زض 2002، 1ٕٗسٞعاض ٘فط ثطؾس )ثطتِٛٛتٝ ٚ فّيؿٔيّيٖٛ ٚ پب٘ه ثٝ ثيف اظ يه 2020زض ؾبَ 

ثيف اظ  1380-1392ٞبي ىي لب٘ٛ٘ي، ثيٗ ؾبَايطاٖ ٘يع ثطاؾبؼ آٔبض ضؾٕي ؾبظٔبٖ پعق
 ا٘س.ٞعاض ٘فط ثط اثط ذٛزوكي خبٖ ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ 30

ٔغبِؼٝ زض ٔٛضز الساْ ثٝ ذٛزوكي ٚ ضٚ٘س ضٚثٝ ضقس ايٗ پسيسٜ ٘بٔغّٛة اختٕبػي زض 
ذٛز ٚ  وكٛضٞبي خٟبٖ ٚ ايطاٖ ٔٙدط ثٝ آٖ ٌطزيسٜ تب ٞطيه اظ ػّْٛ ثب تٛخٝ ثٝ حٛظٜ

ثٝ پسيسٜ ذٛزوكي زاض٘س، ثٝ ثطضؾي ٚ قٙبؾبيي ػٛأُ ٔؤثط ثط ايٗ پسيسٜ پطزاذتٝ  ٍ٘بٞي وٝ
ٚ ضاٞىبضٞبيي ضا ثطاي وبٞف يب ٔمبثّٝ ثب آٖ اضائٝ ٕ٘بيٙس. يىي اظ ايٗ ػٛأُ اثطٌصاض ثط 

(، وٝ أطٚظٜ ٘يع، ثب ٚخٛز 1897، 2ثجبتي التهبزي اؾت )زٚضويٓذٛزوكي، ٘باعٕيٙب٘ي ٚ ثي
يبفتٍي خٛأغ، ٔٛضٛػبت التهبزي زض ايٗ حٛظٜ ثيف اظ پيف ٔٛضز ؼٝقسٖ ٚ تٛؾنٙؼتي

                                                           
1- Bertolote and Fleischmann 

2- Durkheim 
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ا٘س. ٞسف اظ ايٗ ٔغبِؼٝ، ثطضؾي ٚ تحّيُ اثطات ٘باعٕيٙب٘ي التهبزي ثط تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ
ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ التهبزؾٙدي  ،1393-1353ٔيعاٖ ذٛزوكي زض ايطاٖ عي زٚضٜ ظٔب٘ي 

ٞبي ؾت. زض ايٗ ٔغبِؼٝ، ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ( اARDL) 1غ ثب ٚلفٝيتٛظذٛزضٌطؾيٖٛ ثب 
ٞبي ػٙٛاٖ ٘باعٕيٙب٘ي ؾيبؾت( قبذهي ثARCH/GARCHٝ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ قطعي )

ٞبي ٔٛخٛز زض ٔتغيطٞبي والٖ ثجبتيتؼطيف قسٜ وٝ تطويجي اظ ثي 2(EPUالتهبزي )
ظ ٚ قبذم ٞبي ؾٛزثب٘ىي، ٘طخ تٛضْ، ٘طخ اض٘بذبِم زاذّي، ٘طخ التهبزي اظ خّٕٝ تِٛيس

ؾپؽ  ٚ ػٛأُ ٔؤثط ثط ذٛزوكي پطزاذتٝ ثٝ٘ظطي  ثرف ٔجبحثثبقس. زض ليٕت ؾٟبْ ٔي
. ضٚـ تحميك، ٔسَ التهبزؾٙدي قٛ٘سئٔغبِؼبت تدطثي نٛضت ٌطفتٝ زض ايٗ حٛظٜ اضائٝ 

ٞبي حبنُ اظ ثٝ يبفتٝ پؽ اظ آٖٔؼطفي ٚ  پػٚٞفزض ايٗ  ٔغبِؼٝٚ ٔتغيطٞبي ٔٛضز اؾت 
 اضائٝ قسٜ اؾت.ٌيطي ٚ پيكٟٙبزات . زض ثرف پبيب٘ي ٘يع ٘تيدٝقٛزئ يثطضؾثطآٚضز ٔسَ 

 هباًي ًظزي

  تؼاريف خَدکطي 

نٛضت ٌطفتٝ اؾت. ٚي  3ٚؾيّٝ زفٛ٘تٗ ثٝ 1737اِٚيٗ ٍ٘طـ ػّٕي ثٝ ذٛزوكي زض ؾبَ 
ثٝ  Sui ٚاغٜ ذٛزوكي اظ ضيكٝ التيٗ ضا زض فطا٘ؿٝ ثٝ وبض ثطز. Suicideثطاي اِٚيٗ ثبض وّٕٝ 

« ذٛزوكي»يب « ذٛز ضا وكتٗ»اؾت ٚ انغالحبً « وكتٗ»ثٝ ٔؼٙبي  cideٚ « ذٛز»ي ٔؼٙب
 (.1384زٞس )پٛضيٛؾفي،  ٔؼٙب ٔي

ػٙٛاٖ اِٚيٗ فطزي وٝ ثٝ تؼبضيف ٔتؼسزي ثيبٖ قسٜ اؾت، زٚضويٓ ثٝ ،ثطاي ذٛزوكي
 ثطضؾي تدطثي ذٛزوكي پطزاذت، زض وتبة ذٛز، ذٛزوكي ضا ٞط ٘ٛع ٔطٌي وٝ ٘تيدٝ

اي زا٘ؿتٝ چٙيٗ ٘تيدٝيب غيطٔؿتميٓ وطزاض ٔثجت يب ٔٙفي ذٛز لطثب٘ي اؾت ٚ ٔي ٔؿتميٓ ٚ
 (. 1378ٕ٘بيس )زٚضويٓ، آٚضز، تؼطيف ٔيضا ثٝ ثبض ٔي

                                                           
1- Autoregressive Distributed Lag Method (ARDL) 

2- Economic Policy Uncertainty (EPU) 

3- Defonten 
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ا٘س، ثٝ قىّي اظ زٚضويٓ اوثط وؿب٘ي وٝ ٚاغٜ ذٛزوكي ضا ثؼس اظ زٚضويٓ تؼطيف وطزٜ
زض ظٔيٙٝ ذٛزوكي اؾت،  وٝ ضؾبِٝ زوتطايف تحميك خبٔؼي 1ا٘س. غاٖ ثكّطٔتإثط ثٛزٜ

وٛقس اظ عطيك پبيبٖ زازٖ ثٝ  وٙس: ٞطٌٛ٘ٝ ضفتبضي وٝ ٔي ٌٛ٘ٝ تؼطيف ٔي ذٛزوكي ضا ايٗ
تٛاٖ ٔدٕٛع ٔي (. زض263 :1382حّي ثطاي ٔكىُ ظ٘سٌي ثيبثس )ٔطزيٟب،  ظ٘سٌي ذٛز ضاٜ

ظ٘سٌي ٘تيدٝ ٌطفت ذٛزوكي ػّٕي اؾت آٌبٞب٘ٝ ٚ وبٔالً اضازي وٝ فطز ثطاي پبيبٖ زازٖ ثٝ 
 زٞس.ذٛيف ا٘دبْ ٔي

 ًظزيات هزتبظ با خَدکطي

٘ظطيبت ٔرتّف ٚ ٔتؼسزي ثٝ ثطضؾي ذٛزوكي ٚ تجييٗ ػُّ آٖ اظ ظاٚيٝ ذبل ٔطثٛط ثٝ 
قٙبذتي ٚ زيسٌبٜ  تٛاٖ ثٝ زيسٌبٜ اختٕبػي، زيسٌبٜ ضٚاٖخّٕٝ آٖ ٔي ا٘س وٝ اظذٛز پطزاذتٝ

 ٞبي فٛق پطزاذتٝازأٝ، ثٝ ثطضؾي زيسٌبٜالتهبزي اقبضٜ ٕ٘ٛز. ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛضٛع ٔغبِؼٝ، زض 
 قٛز.ٔي

زيسٌبٜ اختٕبػي: زض زيسٌبٜ اختٕبػي وٝ اِٚيٗ ثبض تٛؾظ زٚضويٓ ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض 
اؾت وٝ ٔيعاٖ ذٛزوكي ثب ٕٞجؿتٍي اختٕبػي، ضاثغٝ زاضز.  ٌطفت، ثط ايٗ ٘ىتٝ تإييس قسٜ

يبثس. اٖ ذٛزوكي وبٞف ٔيزيٍط، ٞطچٝ ٕٞجؿتٍي اختٕبػي افعايف يبثس، ٔيع ػجبضت ثٝ
٘ظطاٖ ػّْٛ اختٕبػي ٔؼتمس٘س وٝ ٔفْٟٛ يٍبٍ٘ي ٚ ٕٞجؿتٍي اختٕبػي أطٚظٜ نبحت

وٙٙس وٝ زض انُ، وتبة تط ؾطٔبيٝ اختٕبػي ٕٞرٛا٘ي زاضز ٚ ثيبٖ ٔيزٚضويٓ ثب ٔفْٟٛ ٘ٛيٗ
ض ذٛزوكي زٚضويٓ زض ٔٛضز ثطضؾي تإثيطات ؾطٔبيٝ اختٕبػي ثط ذٛزوكي اؾت. ثٙبثطايٗ ز

يبثس. ٘ظط زٚضويٓ، ٞطچٝ ٔيعاٖ ؾطٔبيٝ اختٕبػي ثيكتط ثبقس، ٔيعاٖ ذٛزوكي ٘يع وبٞف ٔي
اي وٝ ثٝ ػبُٔ انّي ٚ ػٕسٜ»ايٗ خّٕٝ زٚضويٓ ثيبٖ ٚاضحي اظ ايٗ ٔٛضٛع اؾت وٝ 

ثركس، حسٚز تؼّك ٚ اضتجبط ٔب ثب زيٍطاٖ اؾت. زض ايٗ نٛضت ظ٘سٌي ٔب ٞسف ٚ ٔؼٙب ٔي
زؾتبٚيعي ثطاي  تٛا٘سئٞط چيعي  ،وٙس ٚ اٌط چٙيٗ ٘جبقسا ٔياؾت وٝ ظ٘سٌي اضظـ پيس

 (. 114 :1383)نسيك ؾطٚؾتب٘ي،  «ذالل قسٖ اظ قط ظ٘سٌي قٛز

                                                           
1- Jean Baechler 
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پعقىي  قٙبذتي: ٔؼٕٛالً زض ٔغبِؼبت ضٚا٘ىبٚي، ضٚا٘كٙبؾي ٚ تب حسٚزي ضٚاٖ زيسٌبٜ ضٚاٖ
ٞبي ٔىب٘يعْ ػاللٝ ٚ تإويس ثط ايٗ ٔغّت اؾت وٝ چطا اقربل ذبني ٚ تحت تإثيط چٝ

-ٞبي ضٚحيٞب اذتالالت شٞٙي ٚ ٘بضاحتيٕ٘بيٙس. اظ ٔٙظط آٖزضٚ٘ي الساْ ثٝ ذٛزوكي ٔي
 ثبقٙس.ؾبظ ذٛزوكي ٔيظٔيٙٝ، ضٚا٘ي اظ لجيُ اذتالالت قرهيتي، ذّمي، افؿطزٌي ٚ اضغطاة

ثيكتط  ٚاؾت  ثط ضٚي ضفتبضٞبي فطزي ٔتٕطوع قسٜ ػٕستبً يضٚا٘كٙبذتزض وُ ٔغبِؼبت 
 (.87: 1382زٞٙس )وبپالٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، ٞب ٚ زاليُ ذٛزوكي ضا ٔٛضزتٛخٝ لطاض ٔيعٜاٍ٘ي

چٝ ػٛأُ اختٕبػي، ضفتبضي ٚ فطزي ٔتؼسزي ثطاي ذٛزوكي  طـزيسٌبٜ التهبزي: اٌ
تٛاٖ شوط وطز، أب ثب ايٗ ضٚيىطز وٝ ذٛزوكي فمظ يه تطاغزي قرهي ٘يؿت، ثّىٝ ٔي

قٛز ٞبي ِٔٛس خبٔؼٝ ٘يع ٔي٘ؿب٘ي ٚ زاضاييٞبي اقبُٔ اظ زؾت زازٖ خسي ؾطٔبيٝ
ٞب ٚ  ( ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ٟٔٓ وٝ تإثيط ػٛأُ التهبزي ثط ؾبيط ثرف34: 2006، 1)ضٚزضيٍع

تٛاٖ ثٝ ثطضؾي التهبزي ايٗ ٔؼضُ ذهٛل ؾبظٚوبضٞبي اختٕبػي ا٘ىبض٘بپصيط اؾت، ٔيثٝ
 ػٙٛاٖ يه ػُٕ ذٛزوكي ثٝ(. ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ 380: 1392پطزاذت )٘هطاِٟي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

وٝ فطز ظٔب٘ي زؾت ثٝ ذٛزوكي ذٛاٞس ظز وٝ  دٝ ٌطفتي٘تتٛاٖ ثب ا٘تربة ٔي تٛؤْ
(. 1974، 2ٔغّٛثيت ا٘تظبضي اٚ اظ ػٕطـ وٕتط اظ حس ٔٛضز ا٘تظبضـ ثبقس )ٞبٔطٔف ٚ ؾبؼ

ػٙٛاٖ  زٞٙس ثٝتٛاٖ ٔتغيطٞبيي وٝ ٔغّٛثيت فطز ضا زض آيٙسٜ وبٞف ٔيثط ايٗ اؾبؼ ٔي
 (.166: 1394أُ تإثيطٌصاض التهبزي ثط ذٛزوكي تّمي ٕ٘ٛز )ٔىيبٖ ٚ ِغفي، ػٛ

 ػَاهل هؤثز بز خَدکطي

ثطاي ثطضؾي زليك ٔٛضٛع ذٛزوكي ٟٔٓ اؾت وٝ ثٝ قٙبؾبيي ػُّ اثطٌصاض ثط ذٛزوكي 
ثط قٛز. اظ آ٘دبيي وٝ ػٛأُ ٔؤثط ثؿيبضي ػٙٛاٖ يه چبضچٛة ٘ظطي ثبِمٜٛ پطزاذتٝ  ثٝ

ٞبي ٔس٘ي ٚ ويفيت حىٛٔت، ٘طخ ٟٔبخطت، ٘طخ تِٛس، )اظ خّٕٝ؛ آظازيضز ذٛزوكي ٚخٛز زا
ا٘ساظٜ يب ثؼس ذب٘ٛاض، ؾٗ، خٙؿيت، پبيجٙسي ثٝ انَٛ زيٙي، لتُ، قطايظ فهّي ٚ خغطافيبيي، 

تٟٙب ثٝ ػٛأُ  پػٚٞفِصا زض ايٗ  ،ٚضؼيت ثٟساقت ٚ ؾالٔت، نٙؼتي قسٖ ٚ زضآٔس افطاز(
 .ط٘سيٌئض لبِت ٔسَ التهبزي ٔٛضز تدعيٝ ٚ تحّيُ لطاض قٛز وٝ زاثطٌصاضي پطزاذتٝ ٔي

                                                           
1- Rodriguze 

2- Hamermesh and Soss 
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ٞبي شٞٙي ٚ ضٚا٘ي قٛز تٛا٘س ثبػث قطٔؿبضي، اؾتطؼ ٚ زيٍط ٘بضاحتيعالق: عالق ٔي
قٙبذتي  وٝ ٕٔىٗ اؾت ٔٙدط ثٝ ضفتبضٞبي پطذغطي ٔب٘ٙس ذٛزوكي ٌطزز. اظ زيسٌبٜ خبٔؼٝ

زٞس وٝ يه ضاثغٝ ٔثجت ثيٗ ٔي اي اظ ثطضؾي نسٞب ٔغبِؼٝ ٘كبٖ(، ذالن2000ٝ) 1اؾتبن
 عالق ٚ ذٛزوكي ٚخٛز زاضز.

ا٘ساظ قغّي ٚ ٔبِي ثٟتط ثطاي آيٙسٜ ٔطزْ ثٝ ضقس التهبزي: اٌط ضقس التهبزي چكٓ
اضٔغبٖ ثيبٚضز، ٔطزْ ضا أيسٚاض ذٛاٞس وطز ٚ احتٕبَ الساْ ثٝ ذٛزوكي ٕٔىٗ اؾت وبٞف 

ٚ  ٜسات ؾطيغ اختٕبػي ٕٞطاٜ قثب تغييطيبثس. اظ ؾٛي زيٍط ضقس التهبزي ٕٔىٗ اؾت 
وٝ ثؿيبضي اظ ٔحممبٖ ضاثغٝ  ٚيػٜ ثطاي افطاز ٔؿٗ قٛز. زضحبِي ايدبز ٔكىالتي ثٝ ٔٛخت

ثطذي زيٍط اظ ٔحممبٖ ثٝ چٙيٗ  ،ا٘س وطزٜ ٔؼٙبزاضي ثيٗ ضقس التهبزي ٚ ٘طخ ذٛزوكي پيسا
 (.2008، 2ا٘س )چٗ ٚ ٕٞىبضاٖاي زؾت ٘يبفتٝضاثغٝ

عٛض  ي اظ ازثيبت ٔٛخٛز، ؾغح ثبالتط ٘طخ ثبؾٛازي ٕٔىٗ اؾت ثٝ٘طخ ثبؾٛازي: عجك ثطذ
ذٛزوكي ضا وبٞف زٞس. اظ ؾٛي  عاٖي، ٔغيطٔؿتميٓ اظ عطيك قغُ ثٟتط ٚ زضآٔس ثبالتط

ٚ ثٝ ايٗ  زازٜزيٍط تحهيالت ثبالتط ٕٔىٗ اؾت پبيجٙسي افطاز ثٝ ثبٚضٞبي ٔصٞجي ضا وبٞف 
وطزٜ ثٝ زِيُ افعايف  ثط ايٗ، افطاز تحهئُيعاٖ ذٛزوكي ضا افعايف زٞس. ػالٜٚ  ،عطيك

ب ٚ ٕٞىبضاٖ، ثٝ ؾغٛح ثبالتطي اظ اؾتطؼ ٚ ؾطذٛضزٌي زچبض ٞضلبثت زض ثيٗ ٕٞىالؾي
 (.86: 2003، 3ٌطز٘س )وّيه ٚ ٔبضوٛٚيتعٔي

ٔٙدط ٘بثطاثطي زضآٔس: ثؿيبضي اظ ٔحممبٖ ٔؼتمس٘س وٝ ٘بثطاثطي زضآٔس ثٝ ذٛزوكي ثبالتط 
عٛض ٘ؿجي افطاز ٔحطْٚ ٕٔىٗ اؾت تدطثٝ اؾتطؼ  (. ث2008ٝاٖ، ٌطزز )چٗ ٚ ٕٞىبضٔي

عٛض ٔؿتميٓ يب غيطٔؿتميٓ اظ عطيك  ثيكتطي زض ظ٘سٌي ضا زاقتٝ ثبقٙس وٝ ايٗ تدطثٝ ثٝ
 (.38: 2005قٛز )ضٚزضيٍع، ٔي يتٟٜ اظ اِىُ يب ؾيٍبض ثٝ ذٛزوكي ٔٙاؾتفبز

زضآٔس زائٕي زا٘ؿت. زضٚالغ  ٜوٙٙسثيٙيػٙٛاٖ پيف تٛاٖ ثٝ٘طخ ثيىبضي: اقتغبَ ضا ٔي
ضٚ ثط اؾبؼ چبضچٛة ٞبٔطٔف ٚ  وبٞف زض زضآٔس زائٕي اؾت. اظايٗ زٞٙسٜثيىبضي ٘كبٖ
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3- Klick and Markowitz 
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تٛا٘س ثٝ افعايف ذٛزوكي ٚ الساْ ثٝ ذٛزوكي (، افعايف ٘طخ ثيىبضي ٔي1974) 1ؾبؼ
ثب ٘طخ  زٞٙس وٝ ٘طخ ثبالي ثيىبضيٌطزز. ثؿيبضي اظ ٔغبِؼبت التهبزي ٘يع ٘كبٖ ٔئٙدط 

ي (. اِجتٝ زض ٔغبِؼبت زيٍطي، ضاثغ165ٝ: 2008، 2ثبالي ذٛزوكي ٕٞطاٜ اؾت )وٛ ٚ وبوؽ
ثيٗ ذٛزوكي ٚ ثيىبضي ثٝ تفىيه ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٘يع ثطضؾي ٚ اؾتسالَ قسٜ اؾت وٝ اظ 

 ؾجتٚ  ثٛزٜػٙٛاٖ ٔبزض ٚ ٕٞؿط زض تؼبضو وٝ اقتغبَ ظ٘بٖ ثب ٘مف ظٖ ثٝزِيُ آٖؾٛ ثٝيه
قٛز، ِصا افعايف ٘طخ ٔكبضوت التهبزي ٚ ثٝ ػجبضتي وبٞف ثظ ذب٘ٛازٌي ٔيتضؼيف ضٚا

ثٝ زِيُ ٔعايبي اقتغبَ  ،قٛز. اظ ؾٛي زيٍطٔئٙدط ٘طخ ثيىبضي ظ٘بٖ ثٝ افعايف ذٛزوكي 
تٛاٖ ا٘تظبض زاقت وٝ ٘طخ ذٛزوكي ٞٓ زض ظ٘بٖ ٚ قٛز، ٔيٚ ٔٙبفغ ٔبِي وٝ ٘هيت فطز ٔي

ايٗ اثط ذبِم اقتغبَ يب ثيىبضي زض ثيٗ ظ٘بٖ ثط ٔيعاٖ ٞٓ زض ٔطزاٖ وبٞف يبثس. ثٙبثط
ي ثيىبضي ٔطزاٖ ٚ ذٛزوكي، ٕٞٛاضٜ تٛاٖ ٌفت، ضاثغٝذٛزوكي ٔكرم ٘يؿت. ِٚي ٔي

ٔؿتميٓ ثٛزٜ اؾت، چطا وٝ ٔطزاٖ ثٝ خٟت تكىيُ ٚ حفظ ثٙيبٖ ذب٘ٛازٜ، زض  يه ضاثغٝ
صا ثب افعايف ثيىبضي ٔطزاٖ، فكبضٞبي ٔبِي، اختٕبػي ٚ ضٚا٘ي ثؿيبضي لطاض زاض٘س، ِٔؼطو 

افعايف يبثس )چٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، ٗ آ٘بٖ يزض ثتٛاٖ ا٘تظبض زاقت وٝ الساْ ثٝ ذٛزوكي ٘يع ٔي
2012 :275.) 

٘طخ تٛضْ: تٛضْ لسضت ذطيس افطاز ثب زضآٔس ثبثت ضا ثٝ افطازي وٝ زضآٔسقبٖ ضقس ثيكتطي 
ثٍيطاٖ ٚ فبٚت ٚضؼيت حمٛقت ،زيٍط ػجبضت زٞس. ثٝا٘تمبَ ٔي ،٘طخ تٛضْ زاضز ٘ؿجت ثٝ

س ٚ ـٞبيي وٝ ٔتٙبؾت ثب افعايف تٛضْ، زضآٔسٞبي ثبثت ثب آٖـجبٖ ٔكبغُ ثب زضآٔـنبح
قٛز. ػسْ تؼبزَ ٔيبٖ يبثس، فبنّٝ ٚ اذتالف عجمبتي ضا ٔٛخت ٔيٞبيكبٖ افعايف ٔيزاضايي

ـ ثطاي تإٔيٗ تال ،ٞب ٘يبظ ثطاي ٔؼيكت ضا تكسيس ٕ٘ٛزٜ، ٘بوبفي ثٛزٖ زضآٔسزضآٔس ٚ ليٕت
وٙس تب زضنسز ا٘دبْ وبض زْٚ ٚ ٞب ضا ٔدجٛض ٔيظ٘سٌي ٔتٙبؾت ثب خبيٍبٜ ٚ اػتجبض افطاز، آٖ

٘ٛػي وٝ  ثٝ ،قٛزحتي ؾْٛ ثطآيٙس. اظ عطف زيٍط اذتالف عجمبتي ثبػث ٌؿؿت اختٕبػي ٔي
الً ٔؼٕٛ ،زيٍط افطاز خبٔؼٝ اظ حبَ ٞٓ ذجط ٘ساض٘س ٚ اٌط وؿي احتيبج ثٝ وٕه زاقتٝ ثبقس

تٛا٘س ثط ضٚي افعايف تٟٙبيي ٔي ٌيطز. ٞطيه اظ ايٗ ػٛأُ ثٝٔٛضزتٛخٝ ٚ ضؾيسٌي لطاض ٕ٘ي
 (.276: 2012ٔيعاٖ ذٛزوكي تبثيطٌصاض ثبقس )چٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
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٘باعٕيٙب٘ي التهبزي: ٘باعٕيٙب٘ي التهبزي ٔٙدط ثٝ ايدبز قطايظ ٘بٔغّٛة التهبزي زض 
ٌصاضي )وبً٘ ٚ (، وبٞف ؾطٔبي2013ٝ، 1ٕٞىبضاٖزاذُ وكٛض ٕٞچٖٛ تكسيس ضوٛز )ثبوط ٚ 

ٞبي ؾٟبْ )پبؾتٛض ٚ (، تغييط زض ليٕت229: 2014، 3؛ ٚاً٘ ٚ ٕٞىبضا45ٖ: 2014، 2ٕٞىبضاٖ
-(، ٕٞچٙيٗ ٔي2015، 5(، ٚ وبٞف ٔيعاٖ اقتغبَ )فطاضا ٚ ٌبضي1221ٗ: 2012، 4ٚضٚ٘بؾي

ٞبي ٔكرهي قٛز وٝ ي ٌطٜٚالتهبز-تٛا٘س ٔٙدط ثٝ تغييطات ٘بٌٟب٘ي زض ٔٛلؼيت اختٕبػي
قٛز ٚ ٕٞيٗ أط زؾت ثيبٚض٘س ِٚي زض ثّٙسٔست ايٗ ا٘تظبض ٔحمك ٕ٘يا٘تظبض زاض٘س زضآٔسي ثٝ
 (.2015، 6ٌطزز )آ٘تٛ٘بوبويؽ ٚ ٌبپتبٔٙدط ثٝ ذٛزوكي ٔي

 تحقيق پيطيٌِ

 7اؾت. ؾپؽ، ِؿتط( ا٘دبْ زاز1897ٜذٛزوكي ضا زٚضويٓ ) ٘رؿتيٗ ٔغبِؼٝ زض ظٔيٙٝ
، 1950-1985ظٔب٘ي  وكٛض ثطاي زٚضٜ 14ٞبي ؾطي ظٔب٘ي اظ اي ثب زازٜ(، زض ٔغبِؼ1995ٝ)

ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س وٝ اٌطچٝ ٔيبٖ ثيىبضي ٚ الساْ ثٝ ذٛزوكي زض تٕبٔي وكٛضٞبي ٔٛضز 
 وكٛض اظ ٘ظط آٔبضي ٔؼٙبزاض ثٛزٜ 4ٔثجت ٚخٛز زاقتٝ أب ايٗ ضاثغٝ تٟٙب زض  ثطضؾي ضاثغٝ

 اؾت.

وبضٌيطي ٝإِٓبٖ ٚ ث 1980-2000ظٔب٘ي  ٞبي زٚضٜ(، ثب اؾتفبزٜ اظ زاز2003ٜ) 8٘ئٛٔبيط
ضاثغٝ ٔٙفي ٚ ثب ذٛزوكي  ،ٞبي تبثّٛيي ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس وٝ اقتغبَضٚـ ضٌطؾيٛ٘ي زازٜ

 ثبقس.زاضز، أب ايٗ ضاثغٝ ٔؼٙبزاض ٕ٘يضاثغٝ ٔثجت ثب ذٛزوكي ، ٚ ٘بثطاثطي زضآٔسٔؼٙبزاض 

ٞبي تبثّٛيي ثطاي وكٛضٞبي ػضٛ (، ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ زاز2009ٜچٗ ٚ ٕٞىبضاٖ )
OECD  ثٝ ثطضؾي تفبٚت ٔيبٖ غاپٗ ٚ ؾبيط وكٛضٞب اظ ٘ظط  1980-2003عي زٚضٜ ظٔب٘ي
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 25-44خع ٔطزاٖ زض ؾٗ ٞب ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س وٝ ضطيت خيٙي ثٝذٛزوكي پطزاذتٙس. آٖ
 ثبقس.ثب ذٛزوكي ٔياي ٔؼٙبزاض زاضاي ضاثغٝ ،ؾبَ 65ٚ ظ٘بٖ ثبالي 

ثيٗ ٘طخ ثيىبضي ٚ ذٛزوكي زض وكٛضٞبي ثب زضآٔس  (، ثٝ ثطضؾي ضاثغ2009ٝ) 1ٜ٘ٛ
ثيٗ ٘طخ ثيىبضي ٚ ذٛزوكي ثطاي  اؾت. ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ ضاثغٝ ٔتفبٚت پطزاذتٝ

ثيىبضي تإثيط ٔٙفي ثط  ،أب زض وكٛضٞبي ثب زضآٔس پبييٗ ،وكٛضٞبي ثب زضآٔس ثبال ٔثجت اؾت
 ي زاضز.ذٛزوك

ثٝ ثطضؾي تبثيط ثيىبضي ثط ذٛزوكي زض وٝ  (،2010چٗ ٚ ٕٞىبضاٖ )پػٚٞف  يٞببفتٝي
ثيط ثيىبضي ثط ٘طخ ذٛزوكي تبيٛاٖ زض عَٛ إ٘كبٖ زاز وٝ ت ،وًٙ پطزاذتٙستبيٛاٖ ٚ ًٞٙ

 ،زيٍط يؾٛاؾت. اظ  ٔٙفي ثٛزٜ ،ٔثجت ٚ زض عَٛ زٚضٜ وبٞف ثيىبضي ،ثيىبضي ثبال زٚضٜ
وًٙ زض زٚضاٖ وبٞف ٔيعاٖ ثيىبضي ٔطثٛط ثٝ ثٟجٛز قطايظ اقتغبَ ًٙوبٞف ذٛزوكي ٞ

 ثبقس.ٕ٘ي

ذٛز ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ضٌطؾيٛ٘ي حسالُ ٔطثؼبت ثطاي  (، زض ٔغبِؼ2010ٝ) 2ايٙبٌبوي
 ثيٗ تٛظيغ زضآٔس ٚ ذٛزوكي زض غاپٗ پطزاذتٝ ثٝ ثطضؾي ضاثغٝ 1951-2007ظٔب٘ي  زٚضٜ

ثيبٍ٘ط آٖ  DMOLS  ٚFMOLSَ ثب اؾتفبزٜ اظ زٚ ضٚـ اؾت. ٘تبيح اظ عطيك ترٕيٗ ٔس
 ثبقس.اي ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض ثطلطاض ٔيثٛز٘س وٝ ٔيبٖ ثيىبضي ٚ ٘بثطاثطي زضآٔس ثب ذٛزوكي ضاثغٝ

ثحطاٖ التهبزي ٚ ضفتبض »اي ثب ػٙٛاٖ (، زض ٔغبِؼ2014ٝ) 3زٚ٘ب ٚ ٕٞىبضاٖ-وٛضزٚثب
ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ  «اؾپب٘يب ذٛزوكي: ٘مف ثيىبضي، خٙؿيت ٚ ؾٗ زض ا٘سِؽ خٙٛة

تالـ ثطاي  يضٚ طثضٌطؾيٖٛ ذغي ثب اثطات ثبثت ثٝ ثطضؾي اثطات ثحطاٖ التهبزي 
 اؾت. پؽ اظ قطٚع ثحطاٖ، افعايف قسيسي زض ٘طخ ذٛزوكي ضخ زازٜ ذٛزوكي پطزاذتٝ

 اؾت.

                                                           
1- Noh 

2- Inagaki 

3- Cordoba-Dona et al. 
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ٚضي ٘يطٚي وبض زض ذٛز، ثحطاٖ ذٛزوكي ٚ ثٟطٜ (، زض ٔمب2015ِٝ) 1ضيٛضا ٚ ٕٞىبضاٖ

اؾپب٘يب ضا ثطضؾي وطز. ٘تبيح ٘كبٖ زاز وبٞف ضقس التهبزي ٚ افعايف ثيىبضي تإثيط ٔٙفي ثط 

ٞبي اذيط چٙيٗ ثحطاٖ التهبزي زض ٔيعاٖ ذٛزوكي ؾبَ٘طخ ذٛزوكي زاض٘س. ٞٓ يضٚ

 اؾت.اؾپب٘يب ٘مف زاقتٝ

 ٞبي التهبزيثيٗ ػسْ لغؼيت ؾيبؾت (، ثٝ ثطضؾي ضاثغ2015ٝ) 2آ٘تٛ٘بوبويؽ ٚ ٌٛپتب

ٔتحسٜ پطزاذتٙس. ٘تبيح حبوي اظ افعايف ذٛزوكي ثب ٚٔيط ٘بقي اظ ذٛزوكي زض ايبِتٚ ٔطي

ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  اٌط چٝ ،اؾت ٞبي التهبزي زض ٔطزاٖ ثٛزٜافعايف ػسْ لغؼيت ؾيبؾت

 پصيطتط ٞؿتٙس.ٞبي التهبزي ا٘ؼغبف٘باعٕيٙب٘ي

ي ٚضؼيت ٚ ػُّ تحّيّي ذٛز ثٝ ثطضؾ-تٛنيفي (، زض ٔغبِؼ1382ٝخٕكيسظازٜ )

اؾت. ٘تبيح ٔغبِؼٝ حبوي اظ  ذٛزوكي زض اؾتبٖ ايالْ ثب تإويس ثط ػٛأُ ذب٘ٛازٌي پطزاذتٝ

ثبقس. آٖ اؾت وٝ قطايظ ٘بٔٙبؾت ظ٘سٌي ٚ ثيٕبضي ضٚا٘ي ػُّ انّي الساْ ثٝ ذٛزوكي ٔي

 ا٘س.پصيط زض ثطاثط ذٛزوكي قٙبذتٝ قسٜافطاز ثيىبض ثيكتطيٗ لكط آؾيت ،زض ايٗ ٔيبٖ

ثطضؾي ضاثغٝ ثيٗ ؾطٔبيٝ »اي تحت ػٙٛاٖ (، زض ٔمب1391ِٝظاضچي )احٕسي ٚ اثٛتطاثي

ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تحّيُ ثب٘ٛي ثٝ ثطضؾي  «ٞبي وكٛضاختٕبػي ٚ ٔيعاٖ ذٛزوكي زض اؾتبٖ

پطزاذتٙس. ٘تبيح  1379ٞبي وكٛض زض ؾبَ اختٕبػي زض اؾتبٖي ثيٗ ذٛزوكي ٚ ؾطٔبيٝضاثغٝ

ٞب ٚ يبفتٝ ؾبذتبضي )ٔيعاٖ قطوت زض ا٘دٕٗاختٕبػي تؼٕيٓطٞبي ؾطٔبيٝ٘كبٖ زاز وٝ ٔتغي

اختٕبػي ٟ٘بزي ؾبذتبضي )ٔيعاٖ قطوت زض ا٘تربثبت( ثب ٞبي زاٚعّجب٘ٝ( ٚ ؾطٔبيٌٝطٜٚ

اختٕبػي وّي ثب اختٕبػي ٚ ؾطٔبيٝ ذٛزوكي ضاثغٝ ٔٙفي زاض٘س ِٚي زيٍط اثؼبز ؾطٔبيٝ

 ذٛزوكي ضاثغٝ ٔؼٙبزاضي ٘ساض٘س.

اختٕبػي ٔؤثط -ػٛأُ التهبزي»اي ثب ػٙٛاٖ (، زض ٔغبِؼ1392ٝطاِٟي ٚ ٕٞىبضاٖ )٘ه

ثب ضٚـ  «1388-1386ٞبي كٛض عي ؾبَـٟط٘كيٗ وـٝ ذٛزوكي زض ظ٘بٖ قـثط الساْ ث

ٞبي تّفيمي ثٝ ثطضؾي قٛاٞس ٔطثٛط ثٝ ذٛزوكي ظ٘بٖ ٚ قٙبؾبيي ٔتغيطٞبي تإثيطٌصاض زازٜ
                                                           
1- Rivera et al. 

2- Antonakakis and Gupta 
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ضٚاثظ ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض ٔيبٖ ثيىبضي  زٞٙسٜت. ٘تبيح ٘كبٖثط ذٛزوكي زض ظ٘بٖ ايطاٖ پطزاذ

ظ٘بٖ، ٘بثطاثطي زضآٔس، نٙؼتي قسٖ، ٘طخ عالق ٚ ٘طخ الساْ ثٝ ذٛزوكي زض ظ٘بٖ ثٛز. زض ايٗ 

 ثبقس.ٔغبِؼٝ ضاثغٝ ثيٗ قٟط٘كيٙي ٚ ذٛزوكي ٔؼٙبزاض ٕ٘ي

ي ٘مف ـؾٝ ثطضـ(، ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ِدؿتيه ث1393ٕىبضاٖ )ـثٌٛط ٚ ٞيٕيبٖـضح
پطزاظي التهبزي زض ايسٜ-قٙبذتي ٚ اختٕبػيقٙبذتي، خٕؼيتػٛأُ ضٚاٖ وٙٙسٜثيٙيپيف

وٝ ػٛأُ يبز قسٜ ٘ؿجت  اؾتذٛزوكي زض قٟطؾتبٖ ؾٕٙبٖ پطزاذتٙس. ٘تبيح حبوي اظ آٖ 
 زٞٙس.پطزاظي ذٛزوكي ضا افعايف ٔيقب٘ؽ ايسٜ

ٔغبِؼٝ ٔٛضزي  لتهبزي ذٛزوكيػُّ ا»اي ثب ػٙٛاٖ (، زض ٔمب1394ِٝٔىيبٖ ٚ ِغفي )
ّفيمي ثٝ ثطضؾي ػٛأُ ٔؤثط ثط ذٛزوكي ٚ اضائٝ ـٞبي تثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ ،«طاٖـالتهبز اي

ظٔب٘ي  ٞبي وكٛض ٚ ثطاي زٚضٜوبضٞبيي ثطاي ٔمبثّٝ ثب آٖ زض ايطاٖ ثٝ تفىيه اؾتبٖضاٜ
٘طخ ثيىبضي، ٘بثطاثطي تإثيط زض حبِي وٝ  ،ا٘س. عجك ٘تبيح ايٗ ٔغبِؼٝپطزاذتٝ 1389-1379

اثط ضقس خٕؼيت ثط ذٛزوكي  ،ثبقسزضآٔس ٚ نٙؼتي قسٖ ثط ذٛزوكي ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض ٔي
 .٘جٛزٜ اؾتٔؼٙبزاض 

تٛا٘ٙس زٞس، ػٛأُ التهبزي زض وٙبض ؾبيط ػٛأُ زيٍط، ٔئطٚض ازثيبت ٔٛضٛع ٘كبٖ ٔي
تٛاٖ ثٝ فمط، ٘بثطاثطي ٔي اختٕبػي ذٛزوكي قٛ٘س. اظ خّٕٝ ايٗ ػٛأُ ؾبظ ثطٚظ پسيسٜظٔيٙٝ

ٞبي ثجبتيتط اظ ايٗ ػٛأُ، ثيزضآٔس، ثيىبضي، ضقس التهبزي ٚ غيطٜ اقبضٜ وطز. ِٚي ٟٔٓ
اي ثٝ آٖ پطزاذتٝ قسٜ اي وٝ زض وٕتط ٔغبِؼٝٔٛخٛز زض ٔتغيطٞبي التهبزي اؾت. ٘ىتٝ

ثٝ زِٚت ٚ  اػتٕبزي ٔطزْٞبي التهبزي ٔٛخت ٘باعٕيٙب٘ي ٚ ثيزض ؾيبؾت ثجبتياؾت. ثي
يبثس. وبٞف ٔي ذٛز قٛز، ِصا ٔغّٛثيت ٚ ا٘تظبض فطز اظ ظ٘سٌي آيٙسٜٞبي اخطايي ٔيزؾتٍبٜ

زض ايٗ ٔغبِؼٝ تالـ قسٜ اؾت زض وٙبض ؾبيط ػٛأُ التهبزي، ثٝ اثط يه قبذم تطويجي اظ 
 ٞبي التهبزي ثط ذٛزوكي ٘يع پطزاذتٝ قٛز.     ٞبي ٔٛخٛز زض ؾيبؾت٘باعٕيٙب٘ي
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 رٍش تحقيق، هذل ٍ هتغيزّاي هَرد بزرسي هؼزفي

 (ARDLّاي تَسيؼي )رٍش خَدرگزسيَى با ٍقفِ

ٞبي ٔب٘بيي ٔتغيطٞب ثطاؾبؼ ازثيبت التهبزؾٙدي خٟت ترٕيٗ اٍِٛ اثتسا ثبيؿتي آظٖٔٛ
ضغٓ ػسْ نٛضت ٌيطز. چٙب٘چٝ ٔتغيطٞبي ٘بٔب٘ب زض ثطآٚضز ٔسَ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيط٘س، ػّي

زؾت آٔسٜ ٔمساض ثباليي اؾت زض ٘تيدٝ اي ثيٗ ٔتغيطٞب، ضطيت تؼييٗ ثٝٚخٛز ٞيچ ضاثغٝ
ٕٔىٗ اؾت نٛضت ٌيطز )ٔٛاخٝ قسٖ ثب ٔؿإِٝ ضٌطؾيٖٛ وبشة(.  ي٘بزضؾتٞبي اؾتٙجبط

 2پطٖٚ-( ٚ فيّيپؽADF) 1يبفتٝفِٛط تؼٕيٓ-ٞبي زيىئؼٕٛالً اظ آظٖٔٛ ،ثطاي ايٗ ٔٙظٛض
(PPاؾتفبزٜ ٔي )ٌيطي ثطاي ضفغ آٖ اؾتفبزٜ ثٛزٖ اظ ضٚـ تفبضُ قٛز. زض نٛضت ٘بٔب٘ب

ٞبي ٔٙظٛض ثطآٚضز ضٚاثظ ثّٙسٔست ثيٗ ٔتغيطٞبي اٍِٛ ٚ تحّيُ(. ث1378ٝقٛز )٘ٛفطؾتي، ٔي
قٛز. زض ايٗ ضٚـ تؼساز ( اؾتفبزٜ ٔيARDLپٛيب اظ ضٚـ ذٛزضٌطؾيٛ٘ي ثب ٚلفٝ تٛظيؼي )

قٛز ٚ تؼييٗ ٔي 5وٛئيٗ-ٚ حٙبٖ 4تع، قٛاض3ٞبي ثٟيٙٝ تٛؾظ يىي اظ ٔؼيبضٞبي آوبئيهٚلفٝ
قٛز وٝ ضٕٗ ٘كبٖ زازٖ ( اؾتفبزٜ ٔيECM) 6ٔست اظ اٍِٛي تهحيح ذغبيزض وٛتبٜ

 زٞس. ٔست، ؾطػت تؼسيُ ثٝ ؾٕت ثّٙسٔست ضا ٘يع ٘كبٖ ٔيضٚاثظ پٛيبيي وٛتبٜ

ٚ ثب ٔٙظٛض ٕ٘ٛزٖ   ARDL( ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ 2001ثطاؾبؼ ٔغبِؼٝ پؿطاٖ ٚ قيٗ )
تٛاٖ ضطايت ثّٙسٔست ؾبظٌبضي ٔيبٖ ٔتغيطٞبي بي ٔٙبؾت ٘كبٖ زاز٘س وٝ ٔيٞٚلفٝ

زؾت آٚضز ٚ ايٗ زض حبِي اؾت وٝ ضٚـ ٔصوٛض ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ ٔٛضز٘ظط زض يه ٔسَ ضا ثٝ
I(0)  يب ٚI(1) قٛز.ثٛزٖ ٔتغيطٞبي ٔسَ ا٘دبْ ٔي 

حي ٚ ٘طخ زض ايٗ ٔمبِٝ ثطاي ثطضؾي ٍٕٞطايي ٚ ضٚاثظ ثّٙسٔست ثيٗ ٔتغيطٞبي تٛضي
ثطاي ٔتغيطٞب اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.  ARDLاظ ضٚـ  1353-1393ذٛزوكي زض زٚضٜ ظٔب٘ي 

 ثبقس:نٛضت ظيط ٔييه اٍِٛي پٛيب ثٛزٜ ٚ قىُ وّي آٖ ثٝ ARDLاٍِٛي 

                                                           
1- Augmented Dickey-Fuller 

2- Phillips-Perron 

3- Akaike 

4- Schwarz  

5- Hannan-Quinn 

6- Error Correction Model 
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ثطزاض ٔتغيطٞبي غيطتهبزفي ٔب٘ٙس ػطو اظ ٔجسؤ، ٔتغيط   Wtػٍّٕط ٚلفٝ ٚ Lزض ايٙدب 
  itxٔتغيط ٚاثؿتٝ tyٚثبقس.ٞبي ثبثت ٔيظا ثب ٚلفٝٔدبظي ٚ ؾبيط ٔتغيطٞبي ثطٖٚ

ٞبي ٔتغيط ٚاثؿتٝ ٚ ٔؿتمُ ثٝ تطتيت تؼساز ٚلفٝ p  ٚiqثبقٙس. يـٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٔ
تٛؾظ ٔحمك تؼييٗ  (mحساوثط عَٛ ٚلفٝ ٔسَ ) ثبقٙس. ثطاي ثطآٚضز اٍِٛ اثتسا ثبيؿتئي

مبزيط ـٕىٗ ٔـطويجبت ٔـطاي وّيٝ تـث Microfitافعاض قٛز ٚ ؾپؽ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ

p=0,1,2,…,m  ٚi=1,2,…,k 1(1ػسازأثٝ ت(  km ضٚـ حسالُ ٔطثؼبت ـٔؼبزِٝ ث ٝ
 -ؾتفبزٜ اظ يىي اظ ٔؼيبضٞبي آوبييه، قٛاضتعقٛز. زض ازأٝ ثب ا( ثطآٚضز ٔيOLSٔؼِٕٛي )

( زض 1995قٛز. پؿطاٖ ٚ قيٗ )قسٜ ا٘تربة ٔيوٛئيٗ ٚ يب ضطيت تؼييٗ تؼسيُ-ثيعيٗ، حٙبٖ
وٙٙس. ثيعيٗ ضا پيكٟٙبز ٔي-وبضٌيطي ٔؼيبض اعالػبتي قٛاضتعٞبي اٍِٛ، ثٝٔٛضز تهطيح ٚلفٝ

قٛز تب زضخٝ آظازي ظيبزي اظ ٚ ثبػث ٔي وٙسخٛيي ٔيٞب نطفٝظيطا ايٗ ضبثغٝ زض تؼساز ٚلفٝ
قٛز. ضطايت زؾت ٘طٚز. ثطاي ٔحبؾجٝ ضطايت ثّٙسٔست ٔسَ، اظ ٕٞبٖ ٔسَ پٛيب اؾتفبزٜ ٔي

 آيٙس. ( ثسؾت ٔي4اظ ضاثغٝ ) Xثّٙسٔست ٔطثٛط ثٝ ٔتغيطٞبي 
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تٛاٖ اظ ضٚـ وٝ ضاثغٝ ثّٙسٔست ضاثغٝ حبنُ اظ ايٗ ضٚـ، ٔيؾي ايٗحبَ ثطاي ثطض
( اؾتفبزٜ وطز. زض ايٗ ضٚـ، ٚخٛز ضاثغٝ ثّٙسٔست 1996اضائٝ قسٜ تٛؾظ پؿطاٖ ٚ ٕٞىبضاٖ )

زاضي ؾغٛح ثبٚلفٝ ، ثطاي آظٖٔٛ ٔؼٙيFٚؾيّٝ ٔحبؾجٝ آٔبضٜ ثيٗ ٔتغيطٞبي تحت ثطضؾي ثٝ
يبز  Fٌيطز. ٘ىتٝ ٟٔٓ آٖ اؾت تٛظيغ آظٔبيف لطاض ٔئتغيطٞب زض فطْ تهحيح ذغب، ٔٛضز 

( ٔمبزيط ثحطا٘ي ٔٙبؾت ضا ٔتٙبظط ثب تؼساز 1997قسٜ، غيطاؾتب٘ساضز اؾت. پؿطاٖ ٚ پؿطاٖ )
ٞب زٚ وٝ ٔسَ قبُٔ ػطو اظ ٔجسؤ ٚ ضٚ٘س اؾت يب ذيط ٔحبؾجٝ وطز٘س. آٖضٌطؾٛضٞب ٚ ايٗ

بؼ وٝ تٕبٔي ٔتغيطٞب ايؿتب ٞؿتٙس ٚ زيٍطي ٌطٜٚ اظ ٔمبزيط ضا اضائٝ وطز٘س: يىي ثط ايٗ اؾ
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 Fثبقٙس. اٌط ٌيطي ايؿتب قسٜ( ٔيثط ايٗ اؾبؼ وٝ ٍٕٞي غيطايؿتب )ثب يىجبض تفبضُ
ٔحبؾجبتي زض ذبضج ايٗ ٔطظ لطاض ثٍيطز، يه تهٕيٓ لغؼي ثسٖٚ ٘يبظ ثٝ زا٘ؿتٗ ايٗ وٝ 

فطاتط اظ ٔحسٚزٜ ثباليي ٔحبؾجبتي  Fچٝ قٛز. چٙبٖثبقٙس، ٌطفتٝ ٔي I(1)يب  I(0)ٔتغيطٞب 
تط اظ ٔحسٚزٜ لطاض ثٍيطز، فطضيٝ نفط ٔجٙي ثط ػسْ ٚخٛز ضاثغٝ ثّٙسٔست ضز قسٜ ٚ اٌط پبييٗ

ٔحبؾجبتي زض ثيٗ زٚ  Fقٛز. اٌط ٞٓ پبييٙي لطاض ٌيطز، فطضيٝ نفط يبزقسٜ پصيطفتٝ ٔي
 I(1)يب  I(0)ٞب ٔحسٚزٜ لطاض ٌيطز، ٘تبيح اؾتٙجبط، غيطلغؼي ٚ ٚاثؿتٝ ثٝ ايٗ اؾت وٝ ٔتغيط

 (.1384ثبقٙس)تكىيٙي، 

 هؼزفي هذل ٍ هتغيزّا

زض ايٗ ٔغبِؼٝ تالـ قس، ػالٜٚ ثط ثطضؾي ػٛأُ التهبزي اثطٌصاض ثط ٔيعاٖ ذٛزوكي، اظ 
ٞبي ػٛأُ اختٕبػي ٚ فطٍٞٙي ٔتؼسزي ٕٞچٖٛ: ٘طخ عالق، ٘طخ ثبؾٛازي، ؾطٔبيٝ

طزٖ تٕبْ ٔتغيطٞب زض يه ٔسَ التهبزي، اختٕبػي ٚ غيطٜ ٘يع اؾتفبزٜ قٛز. اظ آ٘دبيي ٚاضز و
وبٞس، ِصا ثب زض ٘ظطٌطفتٗ ٚضؼيت ذبل ٞط وكٛض ٚ ٕٞچٙيٗ ٚخٛز يب اظ وبضايي ٔسَ ٔي

( وٝ ثطٌطفتٝ 5تٛاٖ ٔسَ )، ٔي1353-1393ػسْ ٚخٛز آٔبض ٞطيه اظ ٔتغيطٞب زض ثبظٜ ظٔب٘ي 
 ثطٌعيس:( اؾت، ثٝ ػٙٛاٖ ٔسَ ٟ٘بيي 2015اظ ٔغبِؼٝ آ٘تٛ٘بوبويؽ ٚ ٌٛپتب )

(5        )
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 ؛: ٔيعاٖ الساْ ثٝ ذٛزوكي ثٝ نٛضت زضنسي اظ تؼساز خٕؼيت وكٛضSRوٝ زض آٖ، 

EPU؛ٞبي التهبزي: قبذم ٘باعٕيٙب٘ي ؾيبؾت  

Gini)؛: ضطيت خيٙي )زضنس 

MUR)؛: ٘طخ ثيىبضي ٔطزاٖ )زضنس 
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WUR)؛: ٘طخ ثيىبضي ظ٘بٖ )زضنس  

DRٝ؛ٞبي نٛضت ٌطفتٝنٛضت زضنسي اظ تؼساز اظزٚاج: ٔيعاٖ عالق ث  

LR)؛: ٘طخ ثبؾٛازي )زضنس  

SCٜ؛ػٙٛاٖ قبذهي ٔٙفي اظ ؾطٔبيٝ اختٕبػي )ٔيّيٖٛ پطٚ٘سٜ(ٞبي لضبيي ثٝ: تؼساز پطٚ٘س  

GDP)؛: ضقس التهبزي )زضنس  

INFٗ321: ٘طخ تٛضْ )زضنس(. ٕٞچٙي ,...,, nnnٝ؛ٔتغيطٞبي ٔسَٞبي ثٟيٙٝ ثطاي تؼساز ٚلف  

C؛: ػطو اظ ٔجسؤ 

 Trend ٜظٔب٘ي، : ضٚ٘س ٔتغيطٞب زض عَٛ زٚضt: .خّٕٝ ذغب 

ٔؼطفي قسٜ ٚ اظ قف ٔٙجغ انّي  1ثجبتيٚؾيّٝ ثيزض ايٗ ٔغبِؼٝ، ضيؿه ٚ ٘باعٕيٙب٘ي ثٝ
قبذم وُ ثبظاض ؾٟبْ،  ٞبي التهبزي،٘باعٕيٙب٘ي التهبزي زض ايطاٖ قبُٔ ؾغح فؼبِيت

اؾت. وطزٜ ٔست ثب٘ىي اؾتفبزٜ ٞبي ؾٛز وٛتبٜتغييطات ٘طخ تٛضْ، تغييطات ٘طخ اضظ ٚ ٘طخ
ثجبتي ٚ ٘باعٕيٙب٘ي قطعي پيكٟٙبز قسٜ اؾت، يه ضٚـ ٌيطي ثيچٙسيٗ ضٚـ ثطاي ا٘ساظٜ

وبضٌيطي ٔسَ ٘بٕٞؿب٘ي قطعي ثبظٌكتي ػٕٛٔي ٌيطي ٔتساَٚ ػجبضت اؾت اظ ثٝا٘ساظٜ
GARCHّٛ( پيكٟٙبز قس، ٚاضيب٘ؽ قطعي ٔدصٚض 1986) 2. ايٗ ٔسَ وٝ تٛؾظ ثِٛطؾ

    ٌيطز.ثجبتي يب ٘باعٕيٙب٘ي زض ٘ظط ٔيػٙٛاٖ ثيترٕيٙي ضا ٔحبؾجٝ ٚ آٖ ضا ثٝ پؿٕب٘سٞبي ٔؼبزِٝ

ٞبي ٚاضيب٘ؽ قطعي ٔسَ يبفتٝ(، قىُ ٌؿتطـ1992) 3چٙيٗ ثِٛطؾّٛ، چٛيٛ ٚ وطٚ٘طٞٓ
تٛا٘س ٔي tyٔؼطفي وطز٘س وٝ ثطاؾبؼ آٖ يه ٔتغيط التهبزي GARCH(p,q)نٛضت ضا ثٝ

  ؾبظي قٛز:نٛضت ظيط ٔسَثٝ GARCH(p,q)ػٙٛاٖ ثٝ

(6)  ttty                                                                                                
(7    )                                      ),0(,| ttt hN                                                                                                   

                                                           
1- Volatility 

2- Bollerslev 

3- Bollerslev, Chou and Kroner 
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(8)                         
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j jttii
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it jhh
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وٝ 
tٗٔيبٍ٘ي ،tyٝٚؾيّٝٞبؾت ٚ قطط ضٚي اعالػبت ث

1t
قٛز. ثطاي تٙظيٓ ٔي 

ثٝ  ٞبي ظيط ٘يع ثبيسٔثجت قٛز، ٘بثطاثطيthوٝ ٚاضيب٘ؽ ٘بٕٞؿب٘ي قطعي يباظ ايٗ اعٕيٙبٖ

 ٌطفتٝ قٛ٘س: ػٙٛاٖ ليس زض ٘ظط

(9)                               0,0,0  jii  

يبثيٓ. ٔسَ زؾت ٔي ARCHٞب نفط ثبقٙس، ثٝ ٔسَ i چٝقبيبٖ شوط اؾت وٝ چٙبٖ

( اؾت. EGARCHٕ٘بيي )يب  GARCHپصيطز، ٔسَ زيٍطي وٝ اثط ٘بٔتمبضٖ اذجبض ضا ٔي

اؾت وٝ ثبيس ٔغٕئٗ قس اؾتب٘ساضز ٚخٛز زاضز، ايٗ GARCHٔكىّي وٝ زض اؾتفبزٜ اظ ٔسَ 

(، ٔسِي پيكٟٙبز زاز وٝ زض آٖ ٘يبظ ٘يؿت 1991) 1ا٘س. ّ٘ؿٖٛضطايت ترٕيٙي ٔثجت وٝ ٕٞٝ

 ( ضا زض ٘ظط ثٍيطيس:10ليس ٔٙفي ثٛزٖ ضطايت ضا زاقتٝ ثبقيٓ. ٔسَ )

(10  ) 

قٛز. زض ٔسَ فٛق ٔؼبزِٝ ٚاضيب٘ؽ قطعي ثٝ قىُ ٕ٘بيي ٘بٔيسٜ ٔي GARCH ٔؼبزِٝ فٛق،

)(ثعضٌي ٚخٛز ثب. اؾت ذغي–ٍِبضيتٕي  thInٔمساض ،th تٛا٘س ٔٙفي ثبقس. ثٙبثطايٗ، ٕ٘ي

 ضطايت ٔدبظ٘س وٝ ٔٙفي ٘يع ثبقٙس.

أُ ؾٟيٓ زض ايدبز ٘باعٕيٙب٘ي التهبزي زض ايطاٖ قبُٔ تِٛيس٘بذبِم زض ايٗ ٔغبِؼٝ، ػٛ

ٞبي ذبضخي )٘طخ تغييط اضظ زٚخب٘جٝ ثيٗ ضيبَ ايطاٖ ٚ زالض آٔطيىب(، ٘طخ ؾٛز ، قٛن2زاذّي

ٞبي ٔطثٛط ثٝ ايٗ ٔتغيطٞب تٛؾظ ثجبتيثب٘ىي، ٘طخ تٛضْ ٚ قبذم ثبظاض ؾٟبْ ٞؿتٙس. ثي

 ا٘س. زض ثبال تٛضيح زازٜ قس، لبثُ اؾترطاج وGARCHٝ ٞبي ٔرتّف تىٙيه ٔسَ

                                                           
1- Nelson 

2- GDP  
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-( وٝ ثطٌطفتٝ اظ ٔغبِؼٝ خٛظف آتبEPUٞبي التهبزي )قبذم ٘باعٕيٙب٘ي ؾيبؾت

 ٚؾيّٝٞبي ترٕيٗ ظزٜ قسٜ وٝ ثٝثجبتيثٝ ػٙٛاٖ ٔتٛؾظ ٚظ٘ي اظ ثي( اؾت، 2004) 1ٔٙؿب

قٛز. ثٙبثطايٗ ا٘س، ايدبز ٔيثجبتي، ثط ا٘حطاف ٔؼيبض آٖ اؾتب٘ساضز قسٜٞط ثي ا٘حطاف اظ ٔيبٍ٘يٗ

EPU ٝقٛز.( ثيبٖ ٔي11فطَٔٛ ) ٚؾيّٝث 

(11 )                                                                                               

ثجبتي يب ٚاضيب٘ؽ ٘بٕٞؿب٘ي قطعي ٔطثٛط ثٝ ػبّٔي وٝ بضت اؾت اظ ؾطي ثيجػ :ivolوٝ 

: ٚظٖ iثجبتي،: ا٘حطاف ٔؼيبض ثيvol ثجبتي،ٔيبٍ٘يٗ ثي: ivolٔٙجغ ٘باعٕيٙب٘ي اؾت، 
ٞبي زاضاي ٚظٖ EPUقٛز اخعاي ٘ي وٝ ثطاي ؾبزٌي فطو ٔئطثٛط ثٝ ٞط ػبُٔ ٘باعٕيٙب

 : تؼساز ٔٙبثغ ٘باعٕيٙب٘ي اؾت.Nيىؿبٖ ٞؿتٙس ٚ

 ٞبي ٔطثٛط ثٝ ٔتغيطٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ ٔغبِؼٝ، اظ اعالػبتالظْ ثٝ شوط اؾت، زازٜ
ظٔب٘ي ٔٙترت  وع آٔبض ايطاٖ زض ثبظٜٞبي وكٛضي ٔطؾطي ظٔب٘ي ثب٘ه ٔطوعي ٚ ؾبِٙبٔٝ

 ٌطزآٚضي قسٜ اؾت. 

 ّاي پضٍّص يافتِ

 ّاي ايستايي يا ريطِ ٍاحذآسهَى

ظٔب٘ي، ثطضؾي ايؿتبيي ٔتغيطٞبي آٖ اٍِٛؾت. ٘رؿتيٗ ٔطحّٝ زض ثطآٚضز يه اٍِٛي ؾطي
ي قٛز وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ٚاضيب٘ؽ آٖ زض عظٔب٘ي ٍٞٙبٔي ايؿتب ٘بٔيسٜ ٔيعٛضوّي ٞط ؾطيثٝ

ظٔبٖ ثبثت ثبقس ٚ ٔمساض وٛٚاضيب٘ؽ ثيٗ زٚ زٚضٜ ظٔب٘ي، تٟٙب ثٝ فبنّٝ يب ٚلفٝ ثيٗ زٚ زٚضٜ 
ثؿتٍي زاقتٝ ٚ اضتجبعي ثٝ ظٔبٖ ٚالؼي ٔحبؾجٝ وٛٚاضيب٘ؽ ٘ساقتٝ ثبقس. زض ايٗ ٔغبِؼٝ 

فِٛط -ٞبي زيىي( اظ آظ1353ٖٛٔ-1393ظٔب٘ي ) ثطاي تكريم ايؿتبيي ٔتغيطٞبي ؾطي
( تؼييٗ قسٜ اؾت. ثٝ زِيُ SICتفبزٜ ٚ عَٛ ٚلفٝ ثطاؾبؼ ٔؼيبض قٛاضتع )يبفتٝ اؾتؼٕيٓ

 قٛز. اي اظ ٘تبيح پطزاذتٝ ٔيوبٞف حدٓ ٔمبِٝ تٟٙب ثٝ ذالنٝ

 سـم ٘باعٕيٙب٘ي التهبزي ٚ ضقـتغيطٞبي ٔسَ ثٝ غيط اظ ؾطٔبيٝ اختٕبػي، قبذـوّيٝ ٔ

                                                           
1- Joseph Atta-Mensah 
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يبفتٝ ٔحبؾجٝ قسٜ ط تؼٕيٓفِٛ-ثبقٙس ٚ لسضٔغّك آٔبضٜ زيىيالتهبزي زض ؾغح ايؿتب ٕ٘ي
تط ثٛزٜ ٚ ثٙبثطايٗ فطضيٝ نفط ٔجٙي ٞب زض ؾغح اظ لسضٔغّك ٔمبزيط ثحطا٘ي وٛچهثطاي آٖ

ٌيطي اظ ايٗ ٔتغيطٞب، ثب يىجبض تفبضُ اظ ايٗ ضٚ،تٛاٖ ضز وطز. ثط ٚخٛز ضيكٝ ٚاحس ضا ٕ٘ي
تط قسٜ ثحطا٘ي ثعضي ٞب اظ لسضٔغّك ٔمبزيطيبفتٝ ثطاي آٖفِٛط تؼٕيٓ-لسضٔغّك آٔبضٜ زيىي

 I(1)يب  I(0)ضؾب٘س. ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ تطويجي اظ ٔتغيطٞبي ٞب ضا ثٝ اثجبت ٔيٚ ايؿتب ثٛزٖ آٖ

ٚخٛز زاضز، ثبيؿتي ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٔٙبؾت، ٚخٛز ضاثغٝ ٕٞدٕؼي ٔيبٖ ٔتغيطٞب ٔٛضز 
 اظ ضٞيبفت ذٛزٔست ثيٗ ٔتغيطٞب، ثطضؾي لطاض ٌيطز. ثطاي تحّيُ ضٚاثظ ثّٙسٔست ٚ وٛتبٜ

 ( اؾتفبزٜ قس.1997ٞبي ٌؿتطزٜ )پؿطاٖ، ٚلفٝ ثب ٖٛيضٌطؾ

 هذتبزآٍرد هذل کَتاُ

وٛئيٗ، حساوثط زٚ -ثطاؾبؼ ٔؼيبضٞبي تؼييٗ ٚلفٝ ثٟيٙٝ اظ خّٕٝ قٛاضتع، آوبئيه ٚ حٙبٖ
ٔست ٚلفٝ ثٟيٙٝ ثطاي ٔتغيطٞبي ٔٛخٛز زض ٔسَ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. ٘تبيح ثطآٚضز وٛتبٜ

 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت:1قٕبضٜ ) ض خسَٚٔسَ ز

 هذت هذل(: ًتايج حاصل اس بزآٍرد رابغِ کَتا1ُ) ضوارُ جذٍل
 سغح احتوال ضزيب هتغيز

SR(-1) – ٝ218/0 -2521/0 ٘طخ ذٛزوكي ثب يه زٚضٜ ٚلف 
SR(-2) – ٝ004/0 7839/0 ٘طخ ذٛزوكي ثب زٚ زٚضٜ ٚلف 

EPU- 004/0 -0047/0 ٞبي التهبزيقبذم ٘باعٕيٙب٘ي ؾيبؾت 
EPU(-1)- 091/0 0024/0 ٞبي التهبزي ثب يه زٚضٜ ٚلفٝقبذم ٘باعٕيٙب٘ي ؾيبؾت 
EPU(-2)- 001/0 0068/0 ٞبي التهبزي ثب زٚ زٚضٜ ٚلفٝقبذم ٘باعٕيٙب٘ي ؾيبؾت 

Gini- 562/0 0265/0 ضطيت خيٙي 
Gini(-1)- ٝ027/0 1165/0 ضطيت خيٙي ثب يه زٚضٜ ٚلف 
Gini(-2)-  341/0 0370/0 خيٙي ثب زٚ زٚضٜ ٚلفٝضطيت 

INF- ْ707/0 -3158/0 ٘طخ تٛض 
INF(-1)- ٝ243/0 -5920/1 ٘طخ تٛضْ ثب يه زٚضٜ ٚلف 
INF(-2)- ٝ037/0 -9497/1 ٘طخ تٛضْ ثب زٚ زٚضٜ ٚلف 

GDP- 012/0 -0354/0 ضقس التهبزي 
GDP(-1)- ٝ021/0 -0299/0 ضقس التهبزي ثب يه زٚضٜ ٚلف 
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 هذت هذل(: ًتايج حاصل اس بزآٍرد رابغِ کَتا1ُ) ضوارُ جذٍلاداهِ 

 احتوال سغح ضزيب هتغيز

MUR- ٖ921/0 0102/0 ٘طخ ثيىبضي ٔطزا 
MUR(-1)- ٝ025/0 1769/0 ٘طخ ثيىبضي ٔطزاٖ ثب يه زٚضٜ ٚلف 

WUR- ٖ078/0 -0947/0 ٘طخ ثيىبضي ظ٘ب 
WUR(-1)- ٝ020/0 1587/0 ٘طخ ثيىبضي ظ٘بٖ ثب يه زٚضٜ ٚلف 

DR- 005/0 1707/0 ٘طخ عالق 
DR(-1)- ٝ142/0 0930/0 ٘طخ عالق ثب يه زٚضٜ ٚلف 

LR- 411/0 0617/0 ٘طخ ثبؾٛازي 
LR(-1)- ٝ001/0 3318/0 ٘طخ ثبؾٛازي ثب يه زٚضٜ ٚلف 

SC- 962/0 -0039/0 ؾطٔبيٝ اختٕبػي 
SC(-1)- ٝ306/0 0791/0 ؾطٔبيٝ اختٕبػي ثب يه زٚضٜ ٚلف 

C- ٔ 768/0 -6492/4 جسؤػطو اظ 
TREND- 619/0 1190/0 ضٚ٘س 

R
2
= 9948/0                                                

2R  = 9860/0  

F= (000/0           )5000/112                    h-DW= 6533/0-  
 ّاي پضٍّصهأخذ: يافتِ

( تب زٚ EPUٞبي التهبزي )(، قبذم ٘باعٕيٙب٘ي ؾيبؾت1ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح خسَٚ )
عٛضي وٝ ثب افعايف يه ٚاحسي زض زٚضٜ ٚلفٝ ثط ٘طخ ذٛزوكي اثط ٔؼٙبزاضي زاقتٝ اؾت، ثٝ

ٞبي ٚاحس وبٞف يبفتٝ، ِٚي زض ٚلفٝ 004/0٘باعٕيٙب٘ي التهبزي، ٘طخ ذٛزوكي ثٝ ٔيعاٖ 
سي زض ٘باعٕيٙب٘ي التهبزي، ٘طخ اَٚ ٚ زْٚ ايٗ ضاثغٝ ٔثجت قسٜ ٚ ثب افعايف يه ٚاح

ٚاحس افعايف يبفتٝ اؾت. ضطيت خيٙي ٘يع ٘ٝ تٟٙب  006/0ٚ  002/0ذٛزوكي ثٝ تطتيت ثٝ 
ػجبضتي ٞبي اَٚ  ٚ زْٚ، زاضاي ضاثغٝ ٔثجت ثب ٘طخ ذٛزوكي ثٛزٜ ٚ ثٝزض ؾغح ثّىٝ زض ٚلفٝ

وبض ٞبي التهبزي ثٝثب تٛظيغ ٘بػبزال٘ٝ زضآٔس، ذٛزوكي افعايف يبفتٝ اؾت. اظ زيٍط ٔتغيط
ضفتٝ زض ٔسَ، تٛضْ اؾت وٝ ثب يه زٚضٜ ٚلفٝ زاضاي اثطٌصاضي ٔثجت ثط ٘طخ ذٛزوكي ثٛزٜ 

عٛض ٔؼٙبزاضي وبٞف يبفتٝ وٝ ايٗ ضاثغٝ اؾت. ثب ثٟجٛز ضقس التهبزي، ٘طخ ذٛزوكي ثٝ
تسا ٔٙفي ٞٓ زض ؾغح ٚ ٞٓ ثب يه زٚضٜ ٚلفٝ ثطلطاض ثٛزٜ اؾت. ٘طخ ثيىبضي ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ اث

ايٗ ضاثغٝ ٔثجت ٚ  ،ِٚي ثبيه زٚضٜ ٚلفٝ ،زض ؾغح زاضاي ضاثغٝ ٔٙفي ثب ٘طخ ذٛزوكي ثٛزٜ
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عٛضي وٝ ثب افعايف ثيىبضي ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ، ٔيعاٖ ذٛزوكي ٘يع افعايف ٔؼٙبزاض قسٜ اؾت، ثٝ
ٚاحس افعايف  17/0يبفتٝ اؾت. ثب افعايف يه ٚاحسي زض ٘طخ عالق، ذٛزوكي ثٝ ٔيعاٖ 

ٚاحس ثٛزٜ اؾت. ثب افعايف ؾغح  09/0٘ؿجت ثطاي ٚلفٝ اَٚ ٘طخ عالق،  يبفتٝ وٝ ايٗ
ػجبضتي افعايف ٘طخ ثبؾٛازي افطاز، ٔيعاٖ ذٛزوكي ٘يع افعايف يبفتٝ اؾت. تحهيالت ٚ ثٝ

ػٙٛاٖ قبذم ؾطٔبيٝ اختٕبػي زض ٔسَ لطاض ٌطفتٝ، زض ؾغح ٞبي لضبيي وٝ ثٝتؼساز پطٚ٘سٜ
ثٛزٜ ِٚي ثب يه زٚضٜ ٚلفٝ ايٗ ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔٙدط ثٝ  زاضاي ضاثغٝ ٔٙفي ثب ٘طخ ذٛزوكي
ٞبي ٔست ٘طخ ذٛزوكي تبثؼي اظ ٚلفٝچٙيٗ زض وٛتبٜافعايف ذٛزوكي قسٜ اؾت. ٞٓ

 ػجبضتي ثب ٘طخ ذٛزوكي يه ؾبَ ٌصقتٝ ضاثغٝ ٔٙفي ٚ ثب ٘طخ ذٛزوكي زٚذٛزـ اؾت، ثٝ
 ؾبَ ٌصقتٝ ضاثغٝ ٔثجت زاضز. 

زٞٙسٜ آٖ اؾت وٝ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٔٛخٛز زض ٔسَ بٖٔمبزيط ثبالي ضطايت تؼييٗ ٘ك
ٔحبؾجبتي حبوي اظ ٔؼٙبزاض  Fزٞٙسٌي ثباليي ثط ٘طخ ذٛزوكي زاض٘س. آٔبضٜ لسضت تٛضيح

 -hٞبي ٔتغيط ٚاثؿتٝ، اظ آٔبضٜ زِيُ حضٛض ٚلفٝثٛزٖ وُ ضٌطؾيٖٛ ثطآٚضزي اؾت. ثٝ

ز ذٛزٕٞجؿتٍي ثيٗ خٕالت اؾتفبزٜ قسٜ وٝ ٔمساض آٖ زاَ ثط ػسْ ٚخٛ 1زٚضثيٗ ٚاتؿٖٛ
 اذالَ اؾت. 

)ػسْ ٚخٛز ذٛزٕٞجؿتٍي، فطْ  هيوالؾ يٞبفطوخٟت حهَٛ اعٕيٙبٖ اظ ثطلطاضي 
ٞبي تٛاٖ اظ آٔبضٜتجؼي نحيح، تٛظيغ ٘طٔبَ خٕالت پؿٕب٘س ٚ ٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ( ٔي

 اؾت.( اضائٝ قس2ٜٞب زض خسَٚ )تكريم اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. ٘تبيح حبنُ اظ ايٗ آظٖٔٛ

 ّاي تطخيص(: ًتايج حاصل اس آهار2ُ) ضوارُ لجذٍ

 کالسيک يّافزض
 Fآسهَى   LMآسهَى  

 احتوال آهارُ احتوال آهارُ

Serial Correlation 4038/1 111/0 5540/2 134/0 

Functional Form 4195/1 233/0 4910/0 496/0 

Normality 3673/0 832/0 - - 

Heteroscedasticity 7817/1 182/0 7713/1 191/0 
 ّاي پضٍّصهأخذ: يافتِ

                                                           
 ؾت. ا -96/1ٚ  96/1ٗ يٗ ٚاتؿٖٛ ثيزٚضث-h يطـ ثطايزأٙٝ ٔٛضز پصـ  1
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ٞبي ذٛزٕٞجؿتٍي، ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ، تٛضـ اظ آ٘دبيي وٝ احتٕبَ ٔطثٛط ثٝ آظٖٔٛ
اؾت، ثٙبثطايٗ فطضيٝ نفط ايٗ آظٖٔٛ ٔجٙي ثط ػسْ  05/0تط اظ تهطيح ٚ ٘طٔبِيتي ثعضي

تٛاٖ ضز ٕ٘يضا  ثٛزٖ ٚخٛز ذٛزٕٞجؿتٍي، ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ، ػسْ تٛضـ تهطيح ٚ ٘طٔبَ
 وٙس.وطز ٚ ٔسَ ثطآٚضزي فطٚو والؾيه ضا تإٔيٗ ٔي

1ٞبي ثطاي اعٕيٙبٖ اظ ثجبت ؾبذتبضي ٔسَ، آظٖٔٛ
CUSUM ،2

CUSUMSQ ،  ٝو
وٙٙسٜ ثجبت زض ضطايت ترٕيٙي زض عَٛ زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾي ٞؿتٙس، ا٘دبْ قسٜ اؾت. ٔٙؼىؽ

وٙس پبضأتطٞبي ترٕيٗ ظزٜ قسٜ ( اضائٝ ٌطزيس، ثيبٖ ٔي1992) 3وٝ تٛؾظ ٞٙؿٗ ايٗ آظٖٔٛ
ثجبت ٘يع ٕٔىٗ زض يه ؾطي ظٔب٘ي ٕٔىٗ اؾت زض عي ظٔبٖ تغييط وٙٙس ٚ پبضأتطٞبي ثي

اؾت ثٝ ػسْ تكريم نحيح ٔٙدط قٛ٘س. ِصا ا٘دبْ آظٖٔٛ ثجبت پبضأتطي ضطٚضي ثٝ ٘ظط 
 ( ٚ ٔدصٚضCUSUM) ضؾس. ثطاي ايٗ ٔٙظٛض اظ آظٖٔٛ ٔدٕٛع پؿٕب٘س تدٕؼي ثبظٌكتئي

( اضائٝ قسٜ، 1975) 4( وٝ تٛؾظ ثطاٖٚ ٚ زيٍطاCUSUMSQٖ) پؿٕب٘س تدٕؼي ثبظٌكتي
% ثبقٙس، فطضيٝ نفط 95اؾتفبزٜ ذٛاٞس قس. اٌط ٕ٘ٛزاضٞبي اضائٝ قسٜ زاذُ فبنّٝ اعٕيٙبٖ 

تٛاٖ ضز وطز ٚ اٌط ٕ٘ٛزاضٞب اظ فبنّٝ اعٕيٙبٖ ثيطٖٚ ظزٜ ٔجٙي ثط ٚخٛز ثجبت ؾبذتبضي ضا ٕ٘ي
 تٛاٖ ضز وطز.جبضتي فبنّٝ اعٕيٙبٖ ضا لغغ وطزٜ ثبقٙس، فطضيٝ نفط ضا ٔيػثبقٙس يب ثٝ

 Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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 هزبَط بِ ثبات ساختاري هذل (CUSUM) آسهَى هجوَع پسواًذ تجوؼي باسگطتي (:1)ضوارُ  ًوَدار

                                                           
1- Cumulative Sum of Recursive Residual (CUSUM) 

2- Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUMQ) 

3- Hansen 

4- Brown et al. 
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 Plot of Cumulative Sum of Squares
of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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هزبَط بِ ثبات  (CUSUMSQ)(: آسهَى هجذٍر پسواًذ تجوؼي باسگطتي 2)ضوارُ ًوَدار 

  ساختاري هذل

ثبقٙس وٝ ٘بحيٝ ثحطا٘ي ٌطزز ٞط زٚ ٕ٘ٛزاض زض ثيٗ زٚ ذغي ٔيٝ ٔكبٞسٜ ٔيٕٞب٘غٛض و
تٛاٖ ٌفت وٝ % ٔي95ا٘س، ثٙبثطايٗ زض ؾغح اعٕيٙبٖ % تؼييٗ وطز5ٜضا زض ؾغح ذغبي 

 ٔسَ اظ ثجبت ؾبذتبضي ثطذٛضزاض اؾت.

 بلٌذهذت بزآٍرد هذل

ي ٔٛخٛز زض اٍِٛ الظْ اؾت ي ٚخٛز ضاثغٝ تؼبزِي ثّٙسٔست ثيٗ ٔتغيطٞبلجُ اظ ثحث زضثبضٜ
آظٖٔٛ ٚخٛز ٍٕٞطايي ثّٙسٔست، ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔٛخٛز نٛضت ٌيطز. ثطاي ا٘دبْ آظٖٔٛ 

( اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ثٝ ايٗ ٔٙظٛض ثب 1992) 1ٍٕٞطايي اظ ضٚـ ثٙطخي، زٚالزٚ ٚ ٔؿتط
زض آظٖٔٛ . ، اٍِٛي پٛيبي ضاثغٝ ٔجبزِٝ ذبِم ثطآٚضز قسٜ اؾتARDLاؾتفبزٜ اظ ٔسَ 

ا٘جبقتٍي يب ضاثغٝ ثّٙسٔست اؾت، چٖٛ خي، زٚالزٚ ٚ ٔؿتط، فطضيٝ نفط ثيبٍ٘ط ٚخٛز ٞٓثٙط
ٔست ثٝ ؾٕت تؼبزَ ثّٙسٔست ٌطايف زاضز، آٖ اؾت وٝ وٝ ضاثغٝ پٛيبي وٛتبٜقطط آٖ

٘ظط ثبيس ػسز يه ضا اظ ٔدٕٛع  ٔدٕٛع ضطايت وٕتط اظ يه ثبقس. ثطاي ا٘دبْ آظٖٔٛ ٔٛضز
 ؿتٝ وٓ وطز ٚ ثط ٔدٕٛع ا٘حطاف ٔؼيبض ضطايت ٔصوٛض تمؿيٓ وطز.ٚلفٝ ٔتغيط ٚاث ضطايت ثب

                                                           
1- Banerjee.A, Dolado.J, Master.R 
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(12)                                                                                                                      

ٛؾظ ثٙطخي، زٚالز زؾت آٔسٜ اظ لسضٔغّك ٔمبزيط ثحطا٘ي اضائٝ قسٜ تثٝ tاٌط لسض ٔغّك 
ا٘جبقتٍي ضز قسٜ ٚ ٚخٛز تط ثبقس، فطضيٝ نفط ٔجٙي ثط ػسْ ٚخٛز ٞٓ( ثعضي1992ٚ ٔؿتط )

 (.1384قٛز )تكىيٙي، ضاثغٝ ثّٙسٔست پصيطفتٝ ٔي

اؾت، وٝ لسض ٔغّك آٖ اظ لسض  -19/5زض ثطآٚضز ٔسَ حبضط ٘يع، آٔبضٜ ٔحبؾجبتي ثطاثط ثب 
زضنس(  95زض ؾغح  -52/4ثٙطخي، زٚالٚ ٚ ٔؿتط ) ٔغّك ٔمساض ثحطا٘ي اضائٝ قسٜ تٛؾظ

ا٘جبقتٍي )ضاثغٝ ثّٙسٔست( زض تط اؾت، ثٙبثطايٗ فطضيٝ نفط ٔجٙي ثط ػسْ ٚخٛز ٞٓثعضي
٘تبيح ثطآٚضز ٔسَ قٛز. ٔيزضنس ضز قسٜ ٚ ٚخٛز ضاثغٝ ثّٙسٔست پصيطفتٝ  95ؾغح اعٕيٙبٖ 

 ( اضائٝ قسٜ اؾت. 3)قٕبضٜ ثّٙسٔست زض خسَٚ 

 (: ًتايج حاصل استخويي رابغِ بلٌذهذت هذل3) ُضوار جذٍل

 tآهارُ  سغح احتوال ضزايب هتغيزّا

EPU 0098/0 332/0 0056/1 

Gini 3848/0 005/0 3369/3 

INF 4386/1- 145/0 5432/1- 

GDP 1396/0- 020/0 6292/2- 

MUR 3998/0 300/0 0759/1 

WUR 1367/0 211/0 3108/1 

DR 5634/0 052/0 1206/2 

LR 8407/0 020/0 6198/2 

SC 1605/0 554/0 6067/0 

C 9301/9- 764/0 3061/0- 

TREND 2543/0 634/0 4870/0 

 ّاي پضٍّصهأخذ: يافتِ

 ٞبيزٞس، قبذم ٘باعٕيٙب٘ي ؾيبؾت٘تبيح حبنُ اظ ثطآٚضز ضاثغٝ ثّٙسٔست ٔسَ ٘كبٖ ٔي
عٛضي وٝ ثب ايطاٖ زاضز. ثٝٔثجتي ثب ٘طخ ذٛزوكي زض  زض ثّٙسٔست ضاثغٝ (EPU)التهبزي 
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يبثس. اظ آ٘دبيي ٚاحس افعايف ٔي 0098/0، ذٛزوكي ثٝ ٔيعاٖ EPU افعايف يه ٚاحسي زض
تٛا٘س ٔٙدط ثٝ ايدبز قطايظ ٘بٔغّٛة ٞبي التهبزي ٔيثجبتي زض ؾيبؾتوٝ ٘باعٕيٙب٘ي ٚ ثي

ٚ ٘طخ  ٞبي ؾٟبٌْصاضي ٚ تكسيس ضوٛز، تغييط زض ليٕتالتهبزي ٕٞچٖٛ؛ وبٞف ؾطٔبيٝ
ٞبي ثب٘ىي، افعايف ٘ٛؾب٘بت زض ٘طخ اضظ ٚ تٛضْ ٚ غيطٜ قٛز، ِصا ثط ضٚي ا٘تظبضات افطاز ؾپطزٜ

ٞب زض تٛا٘س ٔٙدط ثٝ وبٞف ٔغّٛثيت آٖقبٖ تإثيط ٌصاقتٝ ٚ ٔياظ ؾغح زضآٔس فؼّي ٚ آتي
 آيٙسٜ قٛز. ٕٞيٗ أط الساْ ثٝ ذٛزوكي زض يه وكٛض ضا افعايف ذٛاٞس زاز.

طيت خيٙي، ٘بثطاثطي زض زضآٔس افعايف يبفتٝ، افطاز ٔحطْٚ تحت فكبضٞبي ثب افعايف ض
عٛض ٔؿتميٓ تٛاٖ ا٘تظبض زاقت وٝ ثٌٝيط٘س ٚ زض ٘تيدٝ ٔئبِي ٚ التهبزي ثيكتطي لطاض ٔي

ػجبضتي ثٝ وبالٞب ٚ ذسٔبت يب غيطٔؿتميٓ، الساْ ثٝ ذٛزوكي وٙٙس. ظٔب٘ي وٝ ٔتٛؾظ ليٕتيب 
قٛز، ِصا ٔٙدط ثٝ وبٞف لسضت ذطيس افطاز ثب ٕٞبٖ زضآٔس ؾبثك ٔييبثس، تٛضْ افعايف ٔي

افطاز ثٝ زِيُ ٘بتٛا٘بيي زض تإٔيٗ ٔؼبـ ذب٘ٛازٜ، تحت فكبضٞبي ضٚحي ٚ ضٚا٘ي لطاض ٌطفتٝ ٚ 
ٕٔىٗ اؾت الساْ ثٝ ذٛزوكي ٕ٘بيٙس. اظ ؾٛي زيٍط، اٌط افعايف تٛضْ حبنُ ضٚ٘ك ٚ ضقس 

ٞب، افعايف ليٕت ثبال ضفتٗوٝ ؾغح زضآٔس افطاز ثب  تٛاٖ ا٘تظبض زاقتالتهبزي ثبقس، ٔي
زؾت آٔسٜ  ٝيبفتٝ ٚ ِصا زِيّي ثطاي ضٚي آٚضزٖ ثٝ ذٛزوكي اظ ايٗ خٙجٝ ٚخٛز ٘ساضز. ٘تيدٝ ث

زٞس وٝ افعايف تٛضْ زض ثّٙسٔست ٔٙدط ثٝ وبٞف ذٛزوكي ثٝ زض ايٗ ٔغبِؼٝ ٘يع ٘كبٖ ٔي
 اٖ اؾتسالَ وطز وٝ ثٝ اؾتثٙبي چٙس ؾبَتٛٚاحس قسٜ اؾت. زض ايٗ ٔٛضز ٔي 43/1ٔيعاٖ 

ثٝ ثؼس، ايطاٖ زاضاي ضقس التهبزي ٔثجت ثٛزٜ )ٌطچٝ ثب ٕٞيٗ ضقس ٔثجت  70ي اذيط، اظ زٞٝ
زِيُ ٘ٛؾب٘بت افعايكي ٚ وبٞكي ٘يع زاقتٝ اؾت( ٚ افعايف تٛضْ زض ثبظٜ ظٔب٘ي ا٘تربثي ثٝ

بض زاقت وٝ ذٛزوكي زض ثّٙسٔست تٛاٖ ا٘تظضٚ٘ك التهبزي زض وكٛض ثٛزٜ اؾت. ثٙبثطايٗ ٔي
 وبٞف يبثس. 

ضقسالتهبزي ٚ ٘طخ ذٛزوكي زض ثّٙسٔست ٔٙفي ٚ  زٞس، ضاثغٝچٙيٗ ٘تبيح ٘كبٖ ٔيٞٓ

ا٘ساظ قغّي ٚ عٛضي وٝ ضقسالتهبزي زض يه وكٛض، ٔٛخت ايدبز يه چكٓٔؼٙبزاض اؾت. ثٝ

س ثٛز ٚ الساْ ثٝ ذٛزوكي قٛز. ِصا ٔطزْ أيسٚاض ثٝ آيٙسٜ ذٛاٞٙٔبِي ثٟتطي ثطاي افطاز ٔي

يبثس. ثب افعايف ٘طخ ثيىبضي ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ، ٔيعاٖ ذٛزوكي زض ثّٙسٔست ثٝ ٘يع وبٞف ٔي

ٚاحس افعايف يبفتٝ اؾت، چطا وٝ اقتغبَ، ٔعايبي ٔبِي ٚ اختٕبػي  39/0ٚ  13/0تطتيت 
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افطاز ػالٜٚ  تٛاٖ ٌفت ثب اقتغبَ،وٙس، ٔيفطاٚا٘ي ثطاي افطاز چٝ ٔطزاٖ ٚ چٝ ظ٘بٖ ايدبز ٔي

ٞبي ٘بقي اظ ثيىبضي ٘يع ٞب ٚ اؾتطؼثط تإٔيٗ ٔؼبـ ظ٘سٌي ٚ ٘يبظٞبي ضٚظٔطٜ ذٛز، اظ تٙف

 زٚض ٞؿتٙس. 

ٚاحس افعايف يبفتٝ اؾت.  53/0ثب افعايف يه ٚاحسي زض ٘طخ عالق، ذٛزوكي ثٝ ٔيعاٖ 

ٞبي احتيي خسايي ٚ عالق زچبض ٘بض٘تيدٝ ثسؾت آٔسٜ وبٔالً ثسيٟي اؾت، افطاز ثٝ ٚاؾغٝ

ضٚحي ٚ ضٚا٘ي ثؿيبضي ذٛاٞٙس قس وٝ احتٕبَ ضٚي آٚضزٖ ثٝ ضفتبضٞبي پطذغطي ٕٞچٖٛ 

ػٙٛاٖ قبذم ؾطٔبيٝ ٞبي لضبيي ٘يع وٝ ثٝذٛزوكي ضا ٘يع افعايف زٞس. افعايف پطٚ٘سٜ

تٛاٖ اختٕبػي زض ٔسَ لطاض ٌطفتٝ، زاضاي ضاثغٝ ٔثجت ثب ٔيعاٖ ذٛزوكي زض ايطاٖ اؾت. ٔي

قٛ٘س، ثٝ ٞبي لضبيي ثب ٞط ػّتي وٝ زض ٔطاخغ لضبيي تكىيُ ٔيف پطٚ٘سٌٜفت وٝ افعاي

اػتٕبزي ٚ ٘جٛز قطايظ اختٕبػي، اذاللي ٚ فطٍٞٙي ٔؿتحىٓ زض ثيٗ افطاز يه زِيُ ثي

ٞبي اختٕبػي زض ثيٗ ٔطزْ، فكبضٞبي ضٚحي ٚ ضٚا٘ي خبٔؼٝ اؾت، ِصا ثب اظ ثيٗ ضفتٗ ؾطٔبيٝ

 يبثس. ذٛزوكي ٘يع افعايف ٔيثط افطاز تكسيس قسٜ ٚ الساْ ثٝ 

 84/0چٙيٗ ثب افعايف ؾغح تحهيالت ٚ ٘طخ ثبؾٛازي افطاز، ذٛزوكي ثٝ ٔيعاٖ ٞٓ

تط ٞب، وٓتٛاٖ زض افعايف ضلبثت زض ثيٗ ٕٞىالؾيٚاحس افعايف يبفتٝ اؾت. زِيُ آٖ ضا ٔي

الت قسٖ پبيجٙسي ثٝ ثبٚضٞبي ٔصٞجي، ؾطذٛضزٌي ٘بقي اظ پيسا ٘ىطزٖ وبض ػّيطغٓ تحهي

 زا٘كٍبٞي زا٘ؿت.

ٔست ٔتغيطٞب ثب ٔمبزيط ثّٙسٔست، اظ اٍِٛي تهحيح ذغبي ثطاي ٔمبيؿٝ ضفتبض وٛتبٜ

 ECMزؾت آٔسٜ اٌط ضطيت ٝقٛز. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ثٔست اؾتفبزٜ ٔئطتجظ ثب ضاثغٝ وٛتبٜ

ض زازاض ٚ ٔٙفي ثبقس، ثيبٍ٘ط ؾطػت تؼسيُ ثبال اؾت ٚ ٕٞچٙيٗ ٔؼٙياظ ٘ظط آٔبضي ٔؼٙي

ثبقس. زاض ثيٗ ٔتغيطٞبي اٍِٛ ٔيزٞٙسٜ ٚخٛز ضاثغٝ ثّٙسٔست ٔؼٙي٘كبٖ ECMثٛزٖ ضطيت 

آٖ  زٞٙسٜاؾت ٚ ايٗ أط ٘كبٖ -46/0ثطاثط  ECM(-1)ثطاؾبؼ ٘تبيح اضائٝ قسٜ ضطيت 

اظ اثط قٛن  46/0ٔست، زض ٞط زٚضٜ ٞبي ٘بٌٟب٘ي زض وٛتبٜاؾت وٝ زض نٛضت ثطٚظ قٛن

ٔست ثٝ ؾٕت اٍِٛي ثّٙسٔست ٍٕٞطا بً زض عَٛ زٚ زٚضٜ اٍِٛي وٛتبٜقٛز ٚ تمطيجتؼسيُ ٔي

 ذٛاٞس قس.
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 ّاگيزي ٍ پيطٌْادًتيجِ

ضٚ٘س ضٚثٝ ضقس پسيسٜ ذٛزوكي وكٛض زض زٞٝ اذيط ػّْٛ ٔرتّف ضا ثط آٖ زاقتٝ تب ٞطيه ثٝ 
يي ذٛز ثٝ ثطضؾي ٚ قٙبؾبيي ػُّ ٔؤثط ثط ذٛزوكي پطزاذتٝ ٚ ثب اضائٝ ضاٞىبضٞب تٙبؾت حٛظٜ

ىٝ ػٛأُ ٙيابيٙس. زض ايٗ ٔيبٖ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ظٔيٙٝ ضا ثطاي وبٞف ايٗ پسيسٜ فطاٞٓ ٕ٘
ثبقٙس، ػّٓ التهبز ٘يع ٍٕٞبْ ثب تطيٗ ػٛأُ تإثيطٌصاض ثط ذٛزوكي ٔيالتهبزي اظ خّٕٝ ٟٔٓ

ٞبيي ضا زض خٟت ثطضؾي ٚ قٙبؾبيي ػٛأُ التهبزي ٔؤثط ثط ذٛزوكي ؾبيط ػّْٛ تالـ
ٔغبِؼبت ٔصوٛض لّٕساز قسٜ وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ  حبضط ٘يع اظ خّٕٝ ت. ٔغبِؼٝا٘دبْ زازٜ اؾ

ٞبي ( ثٝ ثطضؾي تإثيط ٘باعٕيٙب٘ي ؾيبؾتARDLٞبي تٛظيؼي )ضٚـ ذٛزضٌطؾيٖٛ ثب ٚلفٝ
پطزاذتٝ اؾت.  1353-1393ظٔب٘ي  ( ثط ذٛزوكي زض وكٛض ايطاٖ ٚ زض زٚضEPUٜالتهبزي )

ػٛأُ التهبزي، ثٝ تإثيط ػٛأُ اختٕبػي ٚ فطٍٞٙي اظ  الظْ ثٝ شوط اؾت ػالٜٚ ثط ثطضؾي
خّٕٝ؛ ٘طخ عالق، ثبؾٛازي ٚ ؾطٔبيٝ اختٕبػي ثط ذٛزوكي ٘يع پطزاذتٝ قسٜ اؾت. ٘ىتٝ ثبضظ 

ٞبي التهبزي اؾت وٝ قبُٔ زض ايٗ ٔغبِؼٝ، اؾتفبزٜ اظ يه قبذم تطويجي اظ ٘باعٕيٙب٘ي
اذّي، ٘طخ تٛضْ، ٘طخ اضظ، ٘طخ ؾٛزٞبي قٛز؛ تِٛيس٘بذبِم زپٙح ٔتغيط ػٕسٜ التهبزي ٔي
 ثب٘ىي ٚ قبذم ليٕت ؾٟبْ. 

زٞس وٝ ضاثغٝ ايٗ قبذم تطويجي ٘تبيح حبنُ اظ ثطآٚضز ٔسَ زض ثّٙسٔست ٘كبٖ ٔي
(EPU ثب ٘طخ ذٛزوكي زض ايطاٖ ٔثجت ثٛزٜ اؾت. ِصا ثب تكسيس ٘ٛؾب٘بت زض ٔتغيطٞبي )

قس وٝ ثٝ ؾجت آٖ افطاز ٘ؿجت ثٝ زضآٔس ٚ التهبزي، قطايظ ٘بٔغّٛثي زض خبٔؼٝ ايدبز ذٛاٞس 
اػتٕبز قسٜ ٚ الساْ ثٝ ذٛزوكي زض وكٛض افعايف ذٛاٞس يبفت. اظ ٔغّٛثيت ذٛز زض آيٙسٜ ثي

تٛاٖ ثٝ ضطيت خيٙي، ٘طخ ثيىبضي ظ٘بٖ ٚ زيٍط ٔتغيطٞبي التهبزي ثىبض ضفتٝ زض ٔسَ ٔي
بضي ٚ ٘بثطاثطي زض زضآٔس، ٔطزاٖ، ٘طخ تٛضْ ٚ ضقس التهبزي اقبضٜ وطز وٝ ثب افعايف ثيى

ٌطزز. فكبضٞبي ٔبِي ٚ ضٚا٘ي ثؿيبضي ثط فطز ٚاضز قسٜ وٝ ٔٙدط ثٝ افعايف ذٛزوكي ٔي
ضٚ٘ك التهبزي ايدبز قسٜ اؾت، ذٛزوكي زض ثّٙسٔست  ٚاؾغِٝٚي ثب افعايف ٘طخ تٛضْ وٝ ثٝ

 وبٞف يبفتٝ اؾت. 

٘طخ عالق، ٘طخ ثبؾٛازي ٚ ػالٜٚ ثط ٔتغيطٞبي التهبزي، اظ ٔتغيطٞبي اختٕبػي ٕٞب٘ٙس 
ؾطٔبيٝ اختٕبػي ٘يع اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيح حبوي اظ آٖ اؾت وٝ افعايف عالق ٚ ثبال 



 
 
 

  

 44 ...در چارچوب  بررسي تأثير نااطميناني اقتصادي بر ميسان خودکشي در ايران
  

ضفتٗ ؾغح تحهيالت افطاز زض وكٛض، ٔٛخت افعايف الساْ ثٝ ذٛزوكي قسٜ اؾت. اظ ؾٛي 
ٝ وٝ ػٙٛاٖ قبذم ؾطٔبيٝ اختٕبػي زض ٔسَ لطاض ٌطفتٞبي لضبيي ٘يع ثٝزيٍط تؼساز پطٚ٘سٜ

 ضاثغٝ ٔثجتي ثب ٘طخ ذٛزوكي زاقتٝ اؾت.

تٛاٖ ٌفت وٝ خٟت وبٞف ضٚ٘س ذٛزوكي زض وكٛض، ػالٜٚ ثط ثٙبثطايٗ زض ٔدٕٛع ٔي
ٞبي ٘بقي اظ ايٗ ثجبتيتط اظ آٖ ثيتٛخٝ ثٝ ػٛأُ ٔٙفي اختٕبػي، ثٝ ػٛأُ التهبزي ٚ ٟٔٓ

ٌصاضي خٟت ضفغ ٚ ي ؾيبؾتٞبٚ تٛنيٝ بٞپيكٟٙبز يثطذ ػٛأُ ٘يع پطزاذتٝ قٛز. زض ازأٝ
 ٞبي التهبزي اضائٝ قسٜ اؾت:ثجبتئٛاخٝ ثب ثي

يىي اظ ٔتغيطٞبي اثطٌصاض زض قبذم تطويجي ٘باعٕيٙب٘ي التهبزي، ٘طخ اضظ اؾت، وٝ ـ 
ٔست وٝ ٘ٛؾب٘بت اضظي ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٞبي وٛتبٜقٛز تب حس ٕٔىٗ اظ اػٕبَ ؾيبؾتپيكٟٙبز ٔي

ٞب ؾيبؾت ثجبت ٘طخ اضظ اػٕبَ قٛز. اظ خّٕٝ ايٗ ؾيبؾت طزز ٚـزاقتٝ ثبقس، ذٛززاضي ٌ
ٞبي زاذّي ٚ ذبضخي ٚ وبٞف ظزايي ثطاي وبٞف چبِفتٛاٖ ثٝ اػٕبَ ؾيبؾت تٙفٔي

 ؛٘ٛؾب٘بت اضظي اقبضٜ وطز

 ؛ضفتٗ ثٝ ؾٕت وبٞف ؾٟٓ ٚ ٚاثؿتٍي ثٝ زضآٔسٞبي ٘فتي زض ضقس التهبزي وكٛضـ 

ٞبي اػالْ قسٜ ٚ تالـ زض خٟت طي ٚ ؾيبؾتايدبز اػتٕبز ػٕٛٔي زض ٔطزْ ثب پيٍي ـ
 ؛ٞب زض ٔست ظٔبٖ اػالْ قسٜ ثٝ ٔطزْٔحمك وطزٖ آٖ

ٞبي ٌيطيٞبي التهبزي ٘مف ثؿعايي زاضز، تهٕيٓثجبتياي وٝ زض ايدبز ثي٘ىتٝـ 
ٞبي اخطايي خٟت ضفغ ٘ٛؾب٘بت ٔتغيطٞبي التهبزي ٔستي اؾت وٝ زِٚت ٚ زؾتٍبٜوٛتبٜ

٘حٛي ػُٕ وطز وٝ ؾبذتبضٞبي تي ثطاي ؾيبؾتٍصاضي خسيس ثٝوٙٙس. ثبيؿاتربش ٔي
ٞب تغييط وٙٙس. ٚ اظ آ٘دبيي وٝ تغييط التهبزي، اختٕبػي ٚ ؾيبؾي ٕٞبًٞٙ ثب ايٗ ؾيبؾت

ثبقس، ِصا ثبيس زض ثّٙسٔست ٚ ثٝ نٛضت ٔست غيطٕٔىٗ ٔيؾبذتبضٞب ثٝ ضاحتي ٚ زض وٛتبٜ
 ٌبْ نٛضت ٌيطز.ثٌٝبْ

چٙيٗ اثط ٔثجتي وٝ ٘طخ ثبؾٛازي ثط ٔيعاٖ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٚ ٞٓثٝ خٟت ضفغ ثيىبضي ـ 
 -التهبزي يٞبثب ٘يبظ ٔتٙبؾت يؿتيثب ذٛزوكي زض ايٗ ٔغبِؼٝ زاقت، پصيطـ زا٘كدٛ

. ايٗ تٙبؾت زض ؾغٛح ٔرتّف آٔٛظقي ٚ ذهٛنبً تٕطوع ثط طزيا٘دبْ ٌاختٕبػي وكٛض 
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ثٝ ثبظاض وبض ٚ نٙؼت( ٚ تحهيالت اي )ثب ٞسف ٚضٚز ٔؿتميٓ حطفٝ ٚ تحهيالت وبضزا٘ي فٙي
وٙس(، ثبيس اػٕبَ ذبنٝ زٚضٜ زوتطا )وٝ ٘يطٚي ٔترهم ٚ ٘رجٝ ٔٛضز٘يبظ ضا فطاٞٓ ٔي، ػبِيٝ

، وبٞف اِجتٝ قسٜ ٚ اظ حدٓ ظيبز پصيطـ زا٘كدٛي اضقس ٚ ذهٛنبً وبضقٙبؾي پطٞيع قٛز.
ٔٛضز ٘يبظ خبٔؼٝ ٞبيي وٝ حطفٝ ٔحٛض ٘جٛزٜ ٚ آٔٛظ زض ضقتٝپصيطـ زا٘كدٛ ٚ حتي زا٘ف

 ٘ظط اؾت. ثبقٙس، ٔٛضزٕ٘ي
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