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 چىيسُ
الشٞبىي  ٞبي فٮبِيزٌٌاٍي آٖ ثَ سإطيَٚ  إُِّ ثيٗثب سٛػٝ ثٝ إٞيز ليٕز ٘فز ىٍ الشٞبى 

ثٍَٕي اٍسجيب٣  ثَآٔيٜ سب  ىٍٝيىٔمبِٝ كب١َ ٚ كٖبة ػبٍي ىٍ وٍٚٛٞب،  ا٘ياُ دٍٔآٔي، ٔب٘ٙي ى
ثيبٍَ٘ َٙاي٤ ىاهّي الشٞيبى )ٙيبُٔ   ٔؼٕٛ٭ٝ ٕٚيٮي اُ ٔشغيَٞب )وٝ  ثيٗ ليٕز ػٟب٘ي ٘فز ٚ

ي ىاهّي ٚ ٔوبٍع َٔٞفي ٟ٘يبيي ىِٚيز(، ٙيَاي٤    ٌٌاٍٝ َ٘م ٍٙي سِٛيي ٘بهبِٜ ىاهّي، َٕٔبي
َ٘م اٍُ كميمي( ٚ ي ٖٔشميٓ هبٍػي ٌٌاٍٝ ُ ىٍػٝ ثبُ ثٛىٖ الشٞبى، َٕٔبيهبٍػي الشٞبى )ٙبٔ

سَاُ كٖبة ػيبٍي ىٍ الشٞيبى    ثَ ثبٙٙي(،  ٔي ٚ َٙاي٤ الشٞبى ػٟب٘ي )ٙبُٔ َ٘م ثَٟٜ هبٍػي(
ٝ ثبٙي. ثييٗ ٔٙ٪ٍٛ ثب   ٔي 1394سب  1357ايَاٖ ٥ي ىٍٜٚ ُٔب٘ي  ٍٚٗ ٌٚيشبٍٚٞبي   ويبٌٍيَي  ثي

ي ٔٛػٛى ىٍ ايٗ ُٔيٙٝ، ٍاث٦ٝ ٔيبٖ ليٕز ٞب ٕشفبىٜ اُ آُٖٔٛ سئٍٛيٚ ثب ا (GMM)سٮٕيٓ يبفشٝ 
ػٟب٘ي ٘فز ٚ كٖبة ػبٍي ىٍ ايَاٖ ٍٔٛى آُٖٔٛ ٚ ثٍَٕيي ليَاٍ ٌَفشيٝ إيز. ٘شيبيغ سؼَثيي       
كبُٝ اُ ايٗ سلميك ٚػٛى يه ٍاث٦ٝ ٔظجز ٚ ٖٔشميٓ ثيٗ  ليٕيز ٘فيز ٚ كٖيبة ػيبٍي ىٍ     

ٍ ٝ ىٞٙي وٝ ٦ٕق ثبالسَ ٕئَبي  ٔي بٖ٘ٚٞب  وٙي. ٕٞـٙيٗ يبفشٝ ٔي سإيييايَاٖ ٍا  ي ىاهّيي،  ٌيٌا
ٔٙفي ثَ سَاُ كٖبة ػبٍي  سإطيٍَٙي الشٞبىي وٍٚٛ، ٔوبٍع ٭ٕٛٔي ىِٚز ٚ َ٘م ثَٟٜ هبٍػي 

ي هبٍػي ثيٚشَ ٚ يه الشٞبى ثبُسَ ٔٙؼيَ  ٌٌاٍٝ ىاٍ٘ي ٚ ىٍ ٔمبثُ، َ٘م اٍُ كميمي ثبالسَ، َٕٔبي
 ٙٛ٘ي.    ٔي ثٝ ثٟجٛى ىٍ سَاُ ػبٍي

 JEL:  F4 ،C22 یثٌس عجمِ

 (GMM)كٖبة ػبٍي، ليٕز ٘فز، ٍٚٗ ٌٚشبٍٚٞبي سٮٕيٓ يبفشٝ  :ّب وليس ٍاغُ

 

 

 . ٘ٛيٖٙيٜ ٖٔئ1َٛ
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 همسهِ  -1

وٍٚٛٞبي ىٍ كيبَ سٕٛيٮٝ،    ىٍ ٚيْٜ ثٝسؼبٍر هبٍػي ىٍ الشٞبى وٍٚٛٞبي ٔوشّف، 

ٞبي الشٞبى إز وٝ يٗ ثو٘سَ ٟٔٓثو٘ يىي اُ  ٗيا .وٙي٘م٘ ثٖيبٍ كٖبٕي ايفب ٔي

 ٞيَ ٚ ٕٞىبٍاٖ، دٌيَى )ٔيَثبلَئي سإطيَ٘يِ  ٞب اُ آٖٞب ٕبيَ ثو٘ ٌٌاٍي ثَسإطي١َٕٗ 

ٞبي هبٍػي يىي اُ ثٌٍِشَيٗ ٔٮيبٍٞيبي ٕيٙؼ٘ ٚ    (. ىٍ ايٗ ٔيبٖ، سَاُ دَىاهز1393

ٝ ٌيَي ػَيبٖ ٔجبىالر سؼبٍي ٚ ا٘شمبَ َٕٔبيٝ ىٍ يه الشٞبى ثبُ  ا٘ياُٜ كٖيبة   إز وي

كٖبة ػبٍي ٙيبُٔ سؼيبٍر    .ٍٚ٘ي بٍ ٔيػبٍي ٚ كٖبة َٕٔبيٝ ىٚ ػِء ٟٔٓ آٖ ثٝ ٕٙ

ثبٙي. ايٗ كٖبة ٭يالٜٚ ثيَ ٔٮيبٔالر ويباليي،      ٞبي ثال٭ٟٛ ٔي وبال، هئبر ٚ دَىاهز

افشيي   ػبٍي ىٍ الشٞبى اسفبق ٔي ٍٝٛر ثٝٞبي ثال٭ٟٛ ٍا وٝ  ٔٮبىالر هئبر ٚ دَىاهز

ي ّٔيي  كبئِ إٞيز إز وٝ ٔٙبث٬ ٚ ٔٞبٍف ىٍآٔ ٍٚ اُآٖ. كٖبة ػبٍي َىيٌ يثٍَٔا ىٍ 

كٖبة ػبٍي، اطَاسيي ٘٪ييَ ىٍآٔيي ّٔيي ٚ      ٔٛإُ٘ٝبُى. ٕٞـٙيٗ ثٍَٕي  ٍا ٔٙٮىٔ ٔي

ٔ  إِّّي ٍا ثَ سَاُ دَىاهز ٞبي هَع وَىٖ ٚ ليٍر ٍلبثز ثيٗ ٍٙي آٖ، ٭بىر  ٞب ٔيٙٮى

 .ىٕبُ ٔي

َ    يٞب ىٍ ٕبَ سيَاُ  ٞيبيي ٔٛاػيٝ ثيٛىٜ ٚ    ٌٌٙشٝ الشٞبى ايَاٖ ٕٞٛاٍٜ ثيب ٭ييْ سٮيبى

ٞيبي اييٗ ٭ييْ    إز. يىيي اُ ػّيٜٛ   يِ اُ ايٗ أَ ٖٔشظٙي ٘جٛىٜهبٍػي ٘ يٞب دَىاهز

ثبٙيي ويٝ    ٔيي  سٮبىَ فِٚ٘ي اٍُٗ وبالٞبي ٚاٍىاسي ٖ٘جز ثيٝ اٍُٗ وبالٞيبي ٝيبىٍاسي   

(. 1387( ٚ )ٟٔيَآٍا ٚ ٔيَاىي،   1384ٙمبلي، ) إز ٔٛػت وَٖي ٔٛاُ٘ٝ ثبٌٍُب٘ي ٙيٜ

ٛى أب ثب سٛػيٝ ثيٝ ٚيٌْيي    ٙٞبي الشٞبىي وٍٚٛ ٔي٭ٛأُ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٔٛػت ٭يْ سٮبىَ

ٞب ٍا ٘بٙي اُ ثَهٍٛىاٍي ىِٚز اُ ٘فشي الشٞبى ايَاٖ ٙبيي ثشٛاٖ ثوٚي اُ ايٗ ٭يْ سٮبىَ

َ  يييوّيىي اُ  ،(. ٘فز1395ىٍآٔيٞبي ٍٞٙفز ٘فشي ىاٖ٘ز )١ٍبيي ٚ ٕٞىبٍاٖ،   ٗيسي

الي سؼيبٍي  سَيٗ وبيٗ ٚ دَٔٮبّٔٝسَ ٟٔٓ ٭ٙٛاٖ ثٝثٛىٜ ٚ ٘يِ  إُِّ ثيٗٔشغيَٞب ىٍ الشٞبى 

 ٞيبي  فٮبِييز ٙٛى وٝ ٕ٘ٛب٘بر ليٕز آٖ ٘م٘ ٟٕٔيي ٍا ىٍ   ٔي ىٍ الشٞبى فٮّي ٙٙبهشٝ

ٚ سَاُ سؼبٍي ىٍ وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٚ ٚاٍىوٙٙيٜ ٘فز  ا٘ياُ دٔالشٞبىي ٔب٘ٙي ىٍآٔي، 

ٌفز ٘٪َ ثيٝ إٞييز    سٛاٖ ٔيهبٛ ىٍ ٍٔٛى وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ،  ٥ٍٛ ثٝوٙي. ايفب ٔي

ٗ سِٛييي ٘بهيبِٜ ىاهّيي، ٝيبىٍار ٚ      ىٍآٔيٞبي ٘فشي ىٍ ٝ  سيإٔي ي ٕيبِيب٘ٝ اييٗ   ثٛىػي

ي ٟٔٓ ٚ إبٕي ثَ ٔشغيَٞبي والٖ الشٞيبىي  سإطيَسٛا٘ي وٍٚٛٞب، ٕ٘ٛبٖ ليٕز ٘فز ٔي

ٝ ايٗ وٍٚٛٞب ىاٙشٝ ثبٙيي. ىٍآٔييٞبي ٘فشيي     ٖ  ثي ٗ يىيي اُ ٔٙيبث٬    ٭ٙيٛا ٔيبِي ىٍ   سيإٔي
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ىٍ ٥َٛ ٞب  آٖ ٕ٘ٛب٘بر آ٘ؼبوٝاُآٔيٜ ٚ  كٖبة ثٝ٘فز ٔب٘ٙي ايَاٖ  ٝبىٍوٙٙيٜوٍٚٛٞبي 

اي  ٞبي ثٛىػٝ يي ثَ ٍىيفِٕا ثٝ ارسإطيَثبٙي، ٌِا  ٞبي اَّ٘ي )٘فز هبْ( ٙييي ٔي ثلَاٖ

ٕبُى وٝ الشٞيبى  ٍَٔٚي ثَ سلٛالر اهيَ الشٞبى ايَاٖ آٙىبٍ ٔي .ٚ ىٍآٔيي وٍٚٛ ىاٍ٘ي

ٜ إيز. ىٍ  آٖ ثب ٔٚىُ ٔٛاػيٝ ثيٛى   وَى ٙٝيِٞايَاٖ ىٍ سٮَيف ٔبُاى ىٍآٔيٞبي ٘فشي ٚ 

ٙٛى، اُ ٝلجز اُ ٔييَيز ىٍآٔيٞبي ٘فشي ٔي وٝ يٍٞٙبٔؿٙيٗ َٙاي٦ي ٔمش٢ي إز 

َٞ ىٚ ٍٚيىَى ثٝ ٫ٛ١ٛٔ ٍَ٘يٖشٝ ٙٛى، يٮٙي ٔييَيز ثٟيٙٝ َٔٞف ىٍآٔيٞبي ٘فشي ىٍ 

ٔ الشٞبى ّٔي اُ يىٖٛ ٚ ِٕٞٔيبٖ سيياٍن ٕيبُٚوبٍٞبي الُْ ثيَاي      ُ  دي ٔيبُاى اييٗ    ا٘ييا

ٞبي ٘فشي ٞبي ٙٛناُ ٚيٌْي (.1393)ِٔيٙي ٚ لَثب٘ي، ٞب  آٖ ىٍآٔيٞب ٚ ٔييَيز ثٟيٙٝ

٘بٌٟب٘ي ىؿبٍ اهشالَ ٙيٜ ٚ ٭ّٕىَى ٔٮٕيِٛي آٖ   ٥ٍٛ ثٝايٗ إز وٝ سَاُ كٖبة ػبٍي 

كٖبة ػبٍي،  ىٞٙيٜ سٚىيُػِء  سَيٗ ٟٔٓ(. 1389ٙٛى )٭ٞبٍي ٚ ٕٞىبٍاٖ،  ٔي ٔوشُ

ٕ٘ٛب٘بر ليٕز ٘فز ثَ كٖبة سَاُ سؼبٍي ثٛىٜ ٚ ايٗ سَاُ سؼبٍي ٘م٦ٝ ٫َٚٙ سلّيُ اطَ 

 ٕي٦ق  سِٛيي، ثَ ٦ٕق سغييَار ايؼبى وب٘بَ اُ سٛا٘ي ٔي ٘فز ليٕز ثبٙي. سغييَػبٍي ٔي

َ  ٔٛػجيبر  ،يٚ ٚاٍىاس ٝبىٍاسي وبالٞبي اٍُٗ ٚ اٍُ َ٘م ،ٞب ليٕز ٭ٕٛٔي ُ  ىٍ سغييي  سيَا

ٍ      سإطي٦َٔبِٮبر سؼَثي ٔشٮيىي  .آٍٚى ٚػٛى ثٝ ٍا سؼبٍي ا ليٕيز ٘فيز ثيَ سيَاُ سؼيبٍي 

ا٘ي وٝ ليٕيز ٘فيز   ا٘ي. ثَهي اُ ايٗ ٦ٔبِٮبر ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٍٕيئٍٜٛى ثٍَٕي لَاٍ ىاىٜ

٦ٔبِٮبر ىيٍَ ٘٪َ ٔشفبٚسي ىاٙشٝ ٚ ثيَ اييٗ    وٝ يىٍكبِٔظجز ىاٍى،  سإطيَثَ سَاُ سؼبٍي 

َ ٔٙفي ىاٙشٝ ٚ ييب ايٙىيٝ ٞييؾ     سإطيَثبٍٚ٘ي وٝ ليٕز ٘فز ثَ سَاُ سؼبٍي  ي ثيَ آٖ  سيإطي

ي ليٕيز ٘فيز، ىٍػيٝ ٚاثٖيشٍي     ٞيب  سٛا٘ي ثٝ ىِيُ سفبٚر ىٍ ٙٛنٚر ٔي٘ياٍى. ايٗ سفب

وٙٙييٜ اُ  دٌيَي وٚيٍٛٞبي ٝيبىٍوٙٙيٜ ٚ ٚاٍى  سإطيَىٍآٔي ّٔي ثٝ ليٕز ٘فز، ؿٍٍٛ٘ي 

ٞيبيي اُ ٕ٘ٛيب٘بر ليٕيز ٘فيز     ايٗ سغييَار ٚ ٘لٜٛ سوٞيٜ ٔٙبث٬ اٍُي ىٍ ٥يَٛ ىٍٜٚ 

 ثبٙي.

ْ  ٘فيز  ٝييٍٚ  وٝ إز ٚالٮيز ايٗ وٍٚٛ ايَاٖ ثيبٍَ٘ ىٍ ٔٛػٛى ا٥ال٭بر ٚ آٔبٍ  هيب

ُ  اٍُي ىٍآٔيٞبي ثٝ وٍٚٛ الشٞبى ٚاثٖشٍي ثب٭ض ٔشٕبىي ٕبِيبٖ ثَاي ٗ  اُ كبٝي  فيَٚ

ٝ  الشٞبىي ٞبيفٮبِيز وّيٝ وٝ ٥ٍٛي ثٝ ٙيٜ، ٔبىٜ ايٗ ٝيبىٍاسي ٚ   ٞيبي  فٮبِييز  اُػّٕي

ٗ  ىٍآٔيي  ٚ ٝيبىٍار  ثٝ غئَٖشميٓ ٚ ٖٔشميٓ ٥ٍٛ ٚاٍىاسي ثٝ َ  ايي  ديييا  اٍسجيب٣  ٔلٞيٛ

ٝ  سؼَثي إز. ايٗ ٫ٛ١ٛٔ ىٍ ٦ٔبِٮبر ٕ٘ٛىٜ َ ثٍَٕيي   ٝيٍٛر  ثي ليٕيز ٘فيز ثيَ     سيإطي

ٌ ٝبىٍار ٚ ٚاٍىار ٍٔٛى سٛػٝ لَاٌٍَفشٝ وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبيغ ٔشفبٚر  ىٍ اييٗ   ٙييٜ  اهي
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ٌٌاٍي ليٕز ٘فيز ثيَ   سإطيٌَفز ُٞٙٛ اػٕب٫ ٘٪َ وّي ىٍ ٍاث٦ٝ ثب ٘لٜٛ  سٛاٖ ٔيٍاث٦ٝ، 

 كٖبة ػبٍي ٚػٛى ٘ياٍى.

( ٍٚ٘ي ليٕز ػٟب٘ي ٘فز ٚ كٖبة ػبٍي وٍٚٛ ايَاٖ ٍا ٥يي ىٍٜٚ ُٔيب٘ي   1) ٕ٘ٛىاٍ

وٝ اُ ٕ٘ٛىاٍ ُييَ ٔٚيوٜ إيز،     ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖىٞي.  ٔي ( ٘ٚب1978ٖ -2015)94-1357

    َ  سمَيجيبً ٍٚ٘يي  ٞيب   ٍٚ٘ي سغييَ ليٕز ػٟب٘ي ٘فز ٚ كٖبة ػبٍي وٚيٍٛ ٥يي اوظيَ ٕيب

ٝ  ٍػي وٍٚٛهب ثو٘ دٌيَي إٓيت ٚ ٚاثٖشٍئٚبثٟي ىاٙشٝ وٝ ايٗ أَ   ىٍآٔييٞبي  ثي

 .ىٞي ٔي ٘ٚبٖ ٍا ٘فشي

 

 
. ليوت خْبًي ًفت ذبم )زالض( ٍ حؿبة خبضی زض ايطاى )هيليبضز زالض( عي زٍضُ 1ًوَزاض 

 (1978-2015) 1357-94ظهبًي 

 ٞبي سلميك ّي آَٔيىب، ثب٘ه َٔوِي ٚ يبفشٝٔٙج٬: ٕبيز ٔييَيز ا٥ال٭بر اَ٘

 

ٙٛى ثب إشفبىٜ اُ ٘٪َيبر الشٞبىي  ٔي وٛٙ٘ ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛاٍى فٛق، ىٍ ايٗ ٦ٔبِٮٝ

ٚ ٔؼٕٛ٭يٝ ٕٚييٮي اُ ٔشغيَٞيب ثيَ      ليٕز ٘فز سإطيَ ٚ ٥َاكي يه ٔيَ الشٞبىٕٙؼي،

ثٝ ثٛسيٝ آُٔيٖٛ ٌٌاٙيشٝ ٙيٛى.      1394سب  1357كٖبة ػبٍي ىٍ ايَاٖ ٥ي ىٍٜٚ ُٔب٘ي 

ي ثَ كٖيبة ػيبٍي، ٔشغيَٞيبي س١ٛييل     ٔؤطَ٘فز ٚ ٕبيَ ٭ٛأُ  سإطئَٙ٪ٍٛ ثٍَٕي  ثٝ

   ُ ٘يَم   ٔيَ ثٝ ٕٝ ىٕشٝ ٔشغيَٞبي س١ٛيلي اِف( ثيبٍَ٘ َٙاي٤ ىاهّيي الشٞيبى )ٙيبٔ

ي ىاهّي ٚ ٔويبٍع ٔٞيَفي ٟ٘يبيي ىِٚيز(، ة(     ٌٌاٍٝ ٍٙي سِٛيي ٘بهبِٜ ىاهّي، َٕٔبي
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ٍ ٝ ثيبٍَ٘ َٙاي٤ هبٍػي الشٞبى )ٙبُٔ ىٍػٝ ثبُ ثيٛىٖ الشٞيبى، ٕئَبي    ي ٖٔيشميٓ  ٌيٌا

َٙاي٤ الشٞبى ػٟب٘ي )ٙبُٔ ليٕز ػٟب٘ي ٘فز ٚ َ٘م اٍُ كميمي( ٚ ع( ثيبٍَ٘ ٚ هبٍػي 

ٙيٛى: ىٍ   ٔي ىٞي ٕبُٔبُٖيَ  ٍٝٛر ثٝٙٛ٘ي. ٦ٔبِٮٝ كب١َ  ٔي َ٘م ثَٟٜ هبٍػي( سمٖيٓ

ىاٙيز ٚ   ٓيهٛاٞ يػبٍثٮيي اثشيا ٍَٔٚي ثَ ٍاث٦ٝ ثيٗ ليٕز ٘فز ٚ كٖبة ٞبي  ثو٘

ٔ ثٝ اٍائٝ ٔييَ ٚ  ىٍ اىأٝ ثٝ ٦ٔبِٮبر ا٘ؼبْ ٙيٜ ىٍ ايٗ ُٔيٙٝ اٙبٍٜ هٛاٞيٓ ٕ٘ٛى. ٕذ

ٍٔٛى سؼِيٝ ٚ سلّيُ ليَاٍ   ٞبي سلميك دَىاهشٝ ٚ ىٍ دبيبٖ ٘يِ ٘شبيغ سؼَثي ٔيَ ٍاىاىٜ

 هٛاٞيٓ ىاى.

 

 ازثيبت هَضَع -2

 ازثيبت ًظطی 
ليٕز ٘فز ثَ سَاُ سؼبٍي )هبِٜ ٝيبىٍار( ٍا ٔيٍٛى    سإطي٦َٔبِٮبر سؼَثي ٔشٮيىي 

ا٘ي وٝ ليٕز ٘فز ثَ سَاُ ايٗ ٘شيؼٝ ٍٕييٜا٘ي. ثَهي اُ ايٗ ٦ٔبِٮبر ثٝ ثٍَٕي لَاٍ ىاىٜ

ثيَ  ٌَاٖ  سلّي٦ُٔبِٮبر ىيٍَ ٘٪َ ٔشفبٚسي ىاٙشٝ ٚ  وٝ ىٍكبِئظجز ىاٍى،  سإطيَسؼبٍي 

َ ٔٙفي ىاٙشٝ يب ايٙىٝ ٞييؾ   سإطيَايٗ ثبٍٚ٘ي وٝ ليٕز ٘فز ثَ سَاُ سؼبٍي  ي ثيَ آٖ  سيإطي

ثيٝ ىِييُ    ،اٚالً: ثبٙيي سٛا٘يي ثيٝ ىٚ ٭ّيز    (. ايٗ سفيبٚر ٔيي  2012٘ياٍى )كٖٗ ٚ ُٔبٖ، 

َ ٞبي ليٕز ٘فز، ٚاثٖشٍي ىٍآٔي ّٔيي ثيٝ ليٕيز ٘فيز ٚ     ٞب، ٙٛن ثلَاٖ ديٌيَي  سيإطي

ٍٕيي ويٝ   وٙٙيٜ ٘فز اُ ايٗ سغييَار، ٔلشُٕ ثيٝ ٘٪يَ ٔيي   وٙٙيٜ ٚ ٚاٍىٞبي ٝبىٍوٍٚٛ

، ىٍ ٥َٛ ُٔيبٖ  بًيطبٍ٘اث٦ٝ ليٕز ٘فز ٚ سَاُ سؼبٍي اُ يه اٍِٛي غيَه٦ي سجٮيز وٙي. 

ٞيب   آٖ سإطيَف ٔوشّف ليٕز ٘فز، ا٘ش٪بٍ ثَ ايٗ إز وٝ ٔمياٍ ١َايت ٚ ٘لٜٛ ٚ ىٍ ٦ٕٛ

 ىٕشوٛٗ سغييَاسي ٌَى٘ي.

ي ٘فيز، ىٍآٔييٞبي كبٝيُ اُ فيَٚٗ ٘فيز،      ثَاي ثٖيبٍي اُ وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ

ىٞيي. ثيب سٛػيٝ ثيٝ     ٍا سٚىيُ ٔيي  ٞب ىِٚزٔٙج٬ ثٖيبٍ ٟٕٔي اُ ىٍآٔيٞبي ٔبِي ٚ اٍُي 

سوٞيٜ ايٗ ىٍآٔيٞب سٕٛي٤ سِٛييوٙٙييٌبٖ    ىٞبي ٘فز، ٙيٜٛإٞيز الشٞبىي ىٕشبٍٚ

 ٙييٜ ُ يسجيي ٍاٖ الشٞيبىي  ٌيٌا  ٕيبٕز٘فز، ثٝ يه ٫ٛ١ٛٔ وّييي ثَاي دٍَْٚٞٚاٖ ٚ 

(. ٚاثٖشٍي ايٗ ىٍآٔيٞب ثٝ ليٕز ٘فز ىٍ ثبُاٍ ػٟيب٘ي  2014ٕٞىبٍاٖ،  ٚ 1إز )آٍَِر

ٖ ٚ ثٝ ٭جيبٍسي   ٖ  ٔيي ثيٛىٖ آٖ ٍا   ُا ثيَٚ طجيبسي ىٍ  ٚ ثيي  بأٙي٘ي ىِيّيي ثيَاي ثيَُٚ     سيٛا
 

 

1. Allegret, et al 
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ٝ     ٞيبي الشٞيبىي ىاٖ٘يز ويٝ ثيي     ٍيٌيٌا  ٕيبٕز ٍييِي ٚ  طجيبسي ثيبُاٍ ٘فيز ٘ييِ، ثَ٘بٔي

وٙٙييٜ ٘فيز ٍا   ٔير ثَ إبٓ ىٍآٔيٞبي ٘فشي ىٍ وٚيٍٛٞبي ٝيبىٍ  ٍي ثّٙيٌٌا ٕيبٕز

ٞبي ليٕز ٘فز ٚ (. ثب سٛػٝ ثٝ ٕ٘ٛب1394ٖٕٔىٗ هٛاٞي ٕبهز )يِىا٘ي ٚ ٍ٘ٛافَُٚ، غيَ

ىا٘يبٖ ليَاٍ   ٞبي ليٕشي ٘فز ٔيٍٛى سٛػيٝ الشٞيبى   اٍ ػٟب٘ي، ٦ٔبِٮٝ ٙٛنطجبسي ىٍ ثبُثي

طجبسي ىٍ ثبُاٍ ػٟب٘ي ٘فز ثٝ ثَُٚ ٭ييْ سٮيبىَ ٚ   ٕ٘ٛبٖ ٚ ثي ٌَٞٛ٘ٝ َاوُٝيٌَفشٝ إز، 

ي ٝليلي ىٍ ٔٛاػٝ ثب ايٗ ٕ٘ٛيب٘بر اُ  ٞب ٕيبٕزوٝ ٙٛى ٍَٔ آٖكشي ثلَاٖ ٔٙؼَ ٔي

ٞب ٚ سغييَ ليٕز ٘فز ثيَ ٔشغيَٞيبي   ٕ٘ٛبٖ (.1392اسوبً ٙٛى )إالٔي،  ٞب ىِٚزٕٛي 

ٌٌاٙشٝ ٚ الشٞبى وٍٚٛٞب ٍا ثب ؿبِٚيي ػييي    سإطيَوالٖ الشٞبىي ىٍ وٍٚٛٞبي ػٟبٖ 

ٞيبي  سإطيٍَٚثَٚ وَىٜ إز. ايٗ ٭بُٔ ٔٛػت ٙيٜ سب وٚيٍٛٞب ثيَاي ىٍ أيبٖ ٔب٘ييٖ اُ     

اٍ فيَٚٗ  ليٕيز ٚ ٔميي   اُآ٘ؼبوٝ. ٚٙييٙييثٞب، سياثيَ ٔوشّفي ٔٙفي ٘بٙي اُ ايٗ ٙٛن

ٙٛى ٚ سٮييٗ ٔيِاٖ آٖ هبٍع اُ كي٦يٝ  سّمي ٔي ُا ثَٖٚ٘فز ىٍ ايٗ الشٞبىٞب يه ٔشغيَ 

ٞيبي  والٖ الشٞبىي ٖ٘جز ثٝ ٙٛن ٞبي فٮبِيزالشٞبى ّٔي لَاٍ ىاٙشٝ ٚ اُ ٕٛي ىيٍَ 

سٛا٘ي الشٞيبى ّٔيي ٍا   ٕ٘ٛبٖ ىٍ آٖ ٔي ٌَٞٛ٘ٝاي ثَهٍٛىاٍ٘ي، ٌِا ٘فشي اُ كٖبٕيز ٚيْٜ

ٖ  ٔيي  ار ٕ٘ٛب٘بر ليٕز ٘فيز سإطيَ اُػّٕٝاٍ ىٞي. لَ سإطيَسلز  ثيٝ سغيييَ ىٍ سيَاُ     سيٛا

 (.1390اِّٟي ٚ ٔؼيُاىٜ ٥جب٥جبيي،  سؼبٍي اٙبٍٜ ٕ٘ٛى )٘ٮٕز

٘فيز، ديبٔييٞبي ٟٕٔيي ثيَاي      ٞيبي  ىٍآٔيي  كبُٝ اُٞبي ؿٍٍٛ٘ي سوٞيٜ طَٚر

ٚ ) ىاٍىكٖبة ػبٍي وٚيٍٛٞب ٚ دئ اُ آٖ ثيَاي اٍِيٛي ػٟيب٘ي ثيٝ ى٘جيبَ          ثال٘ـيبٍى 

(. ٙيٛن  2013، 3اف؛ آٍُوي ٚ ك2011ٖٗ، 2؛ ّٞجيًٙ ٚ ٕٞىبٍا2009ٖ، 1فَسئيّٖي

ٞيبي هيبٍػي ييه    ٞبي سؼبٍر ٚ ٔبِي ثَ كٖبةليٕز ٘فز ٕٔىٗ إز اُ ٥َيك وب٘بَ

ثٌٍاٍى. ا٘شمبَ ايٗ اطَ ىٍ وب٘بَ سؼبٍر اُ ٥َييك سغيييَ ىٍ ليٕيز ٚ ٔميياٍ      سإطيَالشٞبى 

بِي اُ ٥َييك سغيييَ ىٍ ١ٚيٮيز دٍٛسفيٛي هيبٍػي ٚ      وبالٞبي لبثُ ٔجبىِٝ ٚ ىٍ وب٘بَ ٔ

ٖٔشميٓ غيَ سإطيَ. ٕٞـٙيٗ ٘جبيي (2013، 4ِي ٚ ؿبً٘) ٌيَىٞب ٍٝٛر ٔيليٕز ىاٍايي

َ ٕ٘ٛب٘بر ليٕز ٘فز ثَ كٖبة ػبٍي ٍا اُ ٥َييك   ثيَ ٍٙيي الشٞيبىي ٚ ىٍ لبِيت      سيإطي
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٘ ثيٝ س١ٛييق   اىثيبر ٘فَيٗ ٔٙبث٬ ٚ ثيٕبٍي ّٞٙيي اُ ٘٪َ ىٍٚ ٍ٘ٝ ىاٙز. ىٍ اييٗ ثوي  

 ٍٚاث٤ فٛق دَىاهشٝ هٛاٞي ٙي.
 

 تدبضت ّبی ذبضخي اظ عطيك وبًبلتغييطات ليوت ًفت ثط حؿبة تأثيط

ٚػٛى ٘فز ىٍ ػٟبٖ، ثَاي ٝبكجبٖ آٖ فَٝز ٚ ىٍآٔي ٚ ىٍ ٔمبثُ، ثَاي هَيياٍاٖ ٚ 

ثٙبثَايٗ، ثيٝ  ؛ ٙٛىٞبي ٘فشي( ِٞيٙٝ ٔلٖٛة ٔيٚاٍىوٙٙيٌبٖ آٖ )٘فز هبْ ٚ يب فَاٍٚىٜ

ىِيُ سفبٚر ١ٚٮيز وٍٚٛٞب ىٍ ثَهٍٛىاٍي اُ ٘فز ٚ سفبٚر ىٍ ٭ّٕىَى ٘فز ىٍ الشٞيبى  

ثبٙيي.  ٔشفبٚر ٔي ، اطَ افِاي٘ ليٕز ٘فز ثَ ٔىب٘يٖٓ الشٞبىي وٍٚٛٞبي ٔوشّف،ٞب آٖ

ٌٌاٍي ليٕز ٘فز ثَ الشٞبى وٚيٍٛٞب اُ ٞيَ ىٚ ٥يَف    سإطيَثب سٛػٝ ثٝ ايٗ أَ ؿٍٍٛ٘ي 

ٙٙيٜ ٘فز( ٚ سمب١ب )اُ ىيي وٍٚٛٞبي ٚاٍىوٙٙييٜ ٘فيز(   ٭١َٝ )اُ ىيي وٍٚٛٞبي ٝبىٍو

 ٌَىى: ٔي اٙبٍٜٞب  آٖ ثبٙي وٝ ىٍ ًيُ ثٝلبثُ اطجبر ٔي

 
 تغييطات ليوت ًفت زض وكَضّبی صبزضوٌٌسُ ًفت )عطف ػطضِ( تأثيط

وٙيي.  ٔي ٔشإطَافِاي٘ ليٕز ٘فز اُ ىٚ وب٘بَ، الشٞبى وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز ٍا 

ثبٙيي. ٘فيز ىٍ   فِاي٘ ليٕز ٘فز، سٍْٛ ٚاٍىاسي ثٝ ايٗ وٍٚٛٞب ٔيي يه ٍاٜ ٘فًٛ اطَار ا

ٞبي كٕيُ ٚ ٘ميُ   ٞبي سِٛييي ٚ ٝٙبي٬ يىي اُ ٭ٛأُ سِٛيي ثٛىٜ ٚ ىٍ ِٞيٙٝاوظَ ثو٘

ٝ افِاي٘ ليٕيز ٘فيز   ٘يِ ٘م٘ إبٕي ىاٍى.  ٖ  ثي ِٞيٙيٝ سِٛييي ىٍ ػٟيبٖ، ليٕيز      ٭ٙيٛا

ٝ ٭ٕيٜ وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز، وىٞي ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ايٗوبالٞبي ػٟب٘ي ٍا افِاي٘ ٔي

اي ٚ َٔٞفي ىاٍ٘ي ٚاثٖشٍي ثباليي ثٝ وبالٞبي ٚاٍىاسي ا٭ٓ اُ ٔٛاى اِٚيٝ، وبالٞبي َٕٔبيٝ

ٚ اُ ٕٛيي ىيٍَ ثٝ ىِيُ ايٙىٝ الشٞبى اييٗ وٚيٍٛٞب ٖ٘يجز ثيٝ الشٞيبى ػٟيب٘ي ثٖييبٍ        

ليٕز ٘فز اُ افِاي٘  ثبٙي، لبىٍ ثٝ اطٌٌَاٍي ثَ ليٕز ػٟب٘ي وبالٞب ٘يٖشٙي.وٛؿه ٔي

ٍا  ٞب ليٕزسِٛيي ٚ افِاي٘  ٞبي سِٛيي ٔٚىالر ٔشٮيىي ٘٪يَ وبٞ٘ ٦ٕق٥َيك ِٞيٙٝ

ثٙبثَايٗ ثب دييي آٔيٖ سٍْٛ ػٟب٘ي ثَ اطَ افيِاي٘ ليٕيز ٘فيز،    ؛ ثٝ َٕٞاٜ هٛاٞي ىاٙز

 ٍٚى.ليٕز وبالٞبي ٚاٍىاسي ثٝ اٍُٗ َ٘م اٍُ ٚاٍىاسي ثبال ٔي

ي٘ ىٍآٔيٞبي اٍُي وٚيٍٛٞبي ٝيبىٍوٙٙيٜ   اُ ٕٛي ىيٍَ، ٝبىٍار ٘فز ٔٛػت افِا

ٝ  يٍٞٙبٔٙٛى وٝ ثب إشفبىٜ اُ سئٍٛي الشٞبىي ٭١َٝ ٚ سمب١ب، ٘فز ٔي ٔيبُاى ٭١َيٝ    وي

ثيب افيِاي٘    ٍٚٗ يي اُايبثيي،  ٙٛى اٍُٗ إٕي آٖ ويبال ويبٞ٘ ٔيي   ثَاي وباليي ايؼبى ٔي
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سٛػيٝ ثيٝ    آييي. ثيب  ٌٛ٘ٝ وٍٚٛٞب دبييٗ ٔيي ىٍآٔيٞبي اٍُي، اٍُٗ إٕي َ٘م اٍُ ىٍ ايٗ

وٝ وبالٞبي ٚاٍىاسي ىٍ ىاهُ وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز ثٝ دَٛ ٍايغ آٖ وٍٚٛٞب ثٝ  ايٗ

ٍٚى، ثٙبثَايٗ ليٕز ٟ٘يبيي وبالٞيبي ٚاٍىاسيي ثيٝ اٍُٗ إيٕي آٖ وٚيٍٛ، اُ       فَٚٗ ٔي

 ىٕيز  ثَٝ٘م اٍُ إٕي وٍٚٛ ٚاٍىوٙٙيٜ وبال ٚ ليٕز ػٟب٘ي وبالي ٚاٍىاسي  ١َة كبُٝ

وُ، اطَ افِاي٘ ليٕز ػٟب٘ي ٘فز ثَ اٍُٗ إٕي وبالٞبي ٚاٍىاسيي   ثٙبثَايٗ ىٍ؛ آيئي

ثٝ اطَار سٍْٛ، افِاي٘ ليٕز ٘فز ثَ َ٘م اٍُ إٕي وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز ٚ ليٕيز  

 (.1388وبال ىٍ ػٟبٖ ٚاثٖشٝ إز )دٍَٟٛٔ، 

افِاي٘ ليٕز ٘فز ثَ الشٞبى وٍٚٛٞبي ٝيبىٍوٙٙيٜ ٘فيز ثيٝ     اطٌٌَاٍيوب٘بَ ىيٍَ 

 ٞيبي  ٕبَٞبي ٭ٕيٜ ٭١َٝ ىٍ وٝ سىبٌَ٘ٝىى. ثب سٛػٝ ثٝ ايٗثَٔيٞب  آٖ شٞبىيٕبهشبٍ ال

ٝ   سؼَثٝ وٚيٍٛ  ثبٚػٛىٍٚي ىاى.  1970ىٞٝ  ٞيبي ٕيٕز ٭١َيٝ ىٍ    ٞيبي ٝيٙٮشي، سىب٘ي

ٝ   ٞب  آٖ وٙٙيٜ ٘فز وٝ ٕبهشبٍ الشٞبىيٞبي ٝبىٍ وٍٚٛ ٞيبي  ٌيٌاٍي ٚاثٖيشٝ ثيٝ ٕئَبي

ٔشفيبٚر ٍا ثيٝ ٕٞيَاٜ ىاٙيشٝ      وبٔالًي اطَي سٛا٘ثبٙي، ٔيىِٚشي اُ ٔلُ ٝبىٍار ٘فز ٔي

ٝ      ؛ ثبٙي ٞيبي  ٌيٌاٍي ُيَا افِاي٘ ليٕز ٘فيز اُ ٥َييك افيِاي٘ سيٛاٖ ىِٚيز ىٍ ٕئَبي

ُيَثٙبيي لبىٍ إز ٔٛػجبر ٍٙي الشٞبىي ٍا فَاٞٓ ٕبُى. ثبال ٍفشٗ ليٕز ٘فز ىٍ ويُ،  

٘فز ٙيٜ ٚ ٔٙؼَ ثٝ ا٘شمبَ ىٍآٔي اُ وٍٚٛٞبي ٚاٍىوٙٙيٜ ٘فز ثٝ وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ 

، 2ٚ اىاٍٜ ا٥ال٭بر اَّ٘ي 2007، 1ىٞي )ثبِىبٍ ٚ ٕٞىبٍاٖسَاُ سؼبٍي وٍٚٛٞب ٍا سغييَ ٔي

إِّّي ٘فز، ثب٭ض دييا ٙيٖ يه وبٞ٘ ي ثيٗٞب ليٕز(. ٭الٜٚ ثَ ايٗ افِاي٘ ىٍ 2004

ٖ ىٍ ٍفبٜ ٚ ٍٙي الشٞبىي ٔي َٞؿيٝ افيِاي٘    ٮشيبً ي٥ج(. 2006، 3ٙٛى )وٍٛٓ ٚ ٕٞىيبٍا

ير سياْٚ آٖ ثيٚشَ ثبٙي اطَار آٖ ثَ الشٞبى والٖ ثيٚشَ هٛاٞي ثٛى. اطَ ليٕز ٘فز ٚ ٔ

٭٢يٛ اٚديه ثيٝ ؿٙيييٗ ٭بٔيُ       سِٛييوٙٙييٜ افِاي٘ ليٕز ٘فز ٍٚي الشٞبى وٍٚٛٞبي 

ؿٍيٍٛ٘ي ٔٞيَف ٚ ِٞيٙيٝ ويَىٖ ىٍآٔييٞبي ثيبىآٍٚىٜ       ٞب  آٖ يٗسَ ٟٔٓٚاثٖشٝ ثٛىٜ وٝ 

ي ثيبالي  ٞيب  ليٕز(. ٌِا 2004َّ٘ي، اىاٍٜ ا٥ال٭بر ا) ثبٙيكبُٝ اُ ىٍآٔيٞبي ٘فشي ٔي

ٔٙيي اُ ىٍآٔيٞبي ٘فز، وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز ٍا ثب ٖٔئّٝ ؿٍٍٛ٘ي إشفبىٜ ٚ ثَٟٜ

ٕٞيٗ ىٍآٔيٞب لبىٍ  ٕٚيّٝ ثٝوٙي. ايٗ وٍٚٛٞب فَٚٗ ٘فز، ٍٚثَٚ ٔي ٕٚيّٝ ثٝايؼبى ٙيٜ 

ٙيي ٔيبُاى   سٛا٘ٞبي هبٍػي لجّي هٛى ٍا وبٞ٘ ىٞٙي ٚ اُ ٥َفيي ٔيي  هٛاٞٙي ثٛى ثيٞي
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ٔ  ىٍآٔي كبّٝٝ ٍا ىٍ ٝٙيٚق ًهيَٜ ا٘يياُ  ي اٍُي ػٟز ثَىاٙز ٚ ِٞيٙٝ ىٍ آيٙييٜ، دي

ٞييبي ٔييبِي دييَّٜٚ سييإٔيٗوٙٙييي، ٕٞـٙيييٗ لييبىٍ هٛاٞٙييي ثييٛى ايييٗ ىٍآٔيييٞب ٍا ثييَاي 

 (.1388ٌٌاٍي، َٔٞف وٙٙي )دٍَٟٛٔ،  َٕٔبيٝ

سٛا٘ي فز ٔياُ ٕٛي ىيٍَ، افِاي٘ ليٕز ٘فز ثَ سَاُ سؼبٍي وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٘

ُيَا اٌَؿٝ افِاي٘ ليٕز ٘فز ٔٙؼَ ثٝ افيِاي٘  ؛ اطَي ٘ب٦ّٔٛة ٍا ثٝ َٕٞاٜ ىاٙشٝ ثبٙي

ىٍ ٔمبثيُ ثيَاي وٚيٍٛٞبيي ويٝ      ٌيَىى، ِٚيي  ىٍآٔيٞبي اٍُي اُ ٔلُ ٝبىٍار ٘فز ٔي

ٚ ٝيٙٮشي   ٝٙٮشي ٘يٕٝٞبي ٞبي ٘فشي ٔب٘ٙي ثِٙيٗ ٚ ٔلَٞٛي فَاٍٚىٜوٙٙيٜ ٭ٕيٜٚاٍى

سٛا٘ي ٔٙؼيَ ثيٝ افيِاي٘ هيَٚع اٍُ اُ     ٖشٙي، افِاي٘ ليٕز ٘فز ٔياُ وٍٚٛٞبي ىيٍَ ٞ

وٙٙييٜ  وٚيٍٛٞبي ٝيبىٍ  ثٙبثَايٗ (. 2007، 1وٍٚٛ ٚ وَٖي ىٍ سَاُ سؼبٍي ٌَىى )آوب٘ي

ٞبي ٘فشي ىٍ أبٖ وٙٙيٜ ٘فز اُ ٭ٛالت ٚ اطَار ثلَاٖ٘فز ٘يِ ٕٞب٘ٙي وٍٚٛٞبي َٔٞف

ي كٕيبيشي ىٍ ثوي٘ ا٘يَّي ىٍ    بٞي  ٕيٖشٓافِاي٘ ليٕز ٘فز ثٝ ىِيُ  اٌَؿٝ٘يٖشٙي. 

ىٍ وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ  ٔٮٕٛالًوٙٙيٜ ٥َف سمب١بٕز، أب ثَهي وٍٚٛٞب، سٟٙب سلَيه

وٚيٍٛٞبي ٝيبىٍوٙٙيٜ    ىٍ٘شيؼٝٙٛى. آٖ، ٕجت سلَيه َٞ ىٚ ٥َف ٭١َٝ ٚ سمب١ب ٔي

آٍٚ٘يي،  ٔيي  ىٕز ثٝطَٚر ٥جيٮي فَاٚاٖ ٚ ىٍآٔيٞبي وال٘ي وٝ اُ ايٗ ٔٙج٬  ثبٚػٛى٘فز 

 ُٛٙٞ  ٝ (. 1394ا٘يي )يِىا٘يي ٚ ٘يٍٛافَُٚ،    ثٝ ٍٙي الشٞبىي ٦ّٔٛة ٚ سٕٛٮٝ ىٕيز ٘يبفشي

ويٝ ىٍ اطيَ افيِاي٘ ليٕيز     ثَاي يه الشٞبى ٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز، ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ ٥ٍٛوّي ثٝ

ٍٚى اطيَ ٖٔيشميٓ   يبثيي، ا٘ش٪يبٍ ٔيي   ٘فز، ىٍآٔيٞبي كبُٝ اُ ٝبىٍار ٘فز افِاي٘ ٔيي 

ٖٔشميٓ ٔٙفي إز. دٔ اطَ غيَ اطَار كبَ بايٗثافِاي٘ ليٕز ػٟب٘ي ٘فز ٔظجز ثبٙي، 

سٛا٘ي ىٍ ٍ٘يبٜ  يه افِاي٘ ىٍ ليٕز ٘فز ثَاي يه الشٞبى ٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز ٍا وٖي ٕ٘ي

ٞبي ليٕز ٘فز ثَ سَاُ سؼبٍي الشٞيبى ٝيبىٍوٙٙيٜ   اَٚ سٚويٜ ىٞي. اطَ هبِٜ ٙٛن

يٕيز ٚاٍىار  ٘فز ثٝ ٔيِاٖ افِاي٘ ىٍآٔي كبُٝ اُ ٝبىٍار ٘فز ىٍ ٔمبيٖٝ ثب افِاي٘ ل

 .(2010، 2ثٖشٍي ىاٍى )وٍٛٚ٘ٗ ٚ ِيييبٚا
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 ًفت )عطف تمبضب( ٍاضزوٌٌسُضّبی تغييطات ليوت ًفت زض وكَ تأثيط
اُ ىيي سمب١ب )وٍٚٛٞبي ٚاٍىوٙٙيٜ ٘فز(، افِاي٘ ليٕز ٘فز ٚ ثٝ ى٘جبَ آٖ افيِاي٘  

، ٔٛػيت ويبٞ٘ سِٛييي ٚ اٙيشغبَ ٍا فيَاٞٓ      ٞيب  ليٕزٞبي سِٛيي ٚ ٦ٕق ٭ٕٛٔي ِٞيٙٝ

ٞبي ٘فشيي اُ ٥َييك ايؼيبى    (. ٙٛن1390ٕبُى )٘ٮٕز اِّٟي ٚ ٔؼيُاىٜ ٥جب٥جبيي،  ٔي

٭يْ ا٥ٕيٙبٖ ٖ٘جز ثٝ ١ٚٮيز آيٙيٜ الشٞبى، ٔٙؼَ ثٝ سٮٛيك افشبىٖ سٕٞيٕبر َٔٞفي 

ٙيٛى. ٕٞـٙييٗ سغيييَار ىٍ ليٕيز ٘فيز ٔٙؼيَ ثيٝ        ٌٌاٍي اُ ٕٛي َٔىْ ٔيٚ َٕٔبيٝ

 ٍٚٗ يي اُاٙيٛى.  ثيَ ٔيي  ا٘يَّي غيَ ثَ َّٚيٞبي ا٘سوٞيٜ ٔؼيى ٭ٛأُ سِٛيي ثيٗ ثو٘

ىاٍي ىٍ ٍٙي الشٞبىي ٍا ثٝ ٕٞيَاٜ هٛاٞيي ىاٙيز. ىٍ    افِاي٘ ليٕز ٘فز وبٞ٘ ٔٮٙي

سٛا٘ي سمب١بي ػٟب٘ي ٍا ويبٞ٘ ىٞيي، ُييَا اييٗ     سَ، افِاي٘ ليٕز ٘فز ٔييه ٍ٘بٜ وّي

        ٞ بي افِاي٘ ٔٙؼَ ثٝ ا٘شميبَ ىٍآٔيي ٚ ٔٙيبث٬ اُ وٚيٍٛٞبي ٚاٍىوٙٙييٜ ٘فيز ثيٝ وٚيٍٛ

ثيٚيشَ   َٔاست ثٝوبٞ٘ ىٍ سمب١بي ٌَٜٚ اَٚ  ٔٮٕٛالً اُآ٘ؼبوٝٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز ٌَىييٜ ٚ 

ثبٙي، ىٍ وُ لييٍر هَييي ٚ سمب١يبي ويُ ػٟيب٘ي      اُ افِاي٘ ىٍ سمب١بي ٌَٜٚ ىْٚ ٔي

 (. 1393 يبثي )ٟٙجبُي ٚ وَيٕي،وبٞ٘ ٔي

ي ٥يَف  افِاي٘ ليٕز ٘فز ثب٭ض فٚبٍ ثَ سٍْٛ ٚ ثبال ثَىٖ ٦ٕق ليٕز ىٍ وٚيٍٛٞب 

هٛى ليٕز وبالٞبي ٚاٍىاسي ٍا ثَاي َٞ ىٚ وٍٚٛ ٚاٍىوٙٙييٜ   ٘ٛثٝ ثٝٙٛى. ايٗ سؼبٍر ٔي

ٞيبي سؼيبٍي ٞيٓ    ىٞي وٝ ىٍ ايٗ ثيٗ ٔمبٔبر دِٛي ٥َفٚ ٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز افِاي٘ ٔي

ٕٔىٗ إز ثَاي ٔمبثّٝ ثب سٍْٛ َ٘م ثَٟٜ ٍا افِاي٘ ىٞٙي وٝ ايٗ ٞٓ ٔٙؼيَ ثيٝ ويبٞ٘    

ثب٭ض وبٞ٘ سمب١بي ثٖيبٍي اُ  ىٍ٘شيؼٍٝٙي ىٍ آٖ وٍٚٛٞب ٚ ٌٌاٍي ٚ َٔٞف، َٕٔبيٝ

وبالٞبي ٝبىٍاسي ثَاي َٞ ىٚ الشٞبى ٝبىٍوٙٙيٜ ٚ ٚاٍىوٙٙيٜ ٘فيز هٛاٞيي ٙيي )ِيي ٚ     

. افِاي٘  ليٕز ٘فز ٕٞـٙيٗ، سَاُ سؼبٍي وٍٚٛٞبي ٚاٍىوٙٙيٜ ٍا سغييَ (2013ؿبً٘، 

ثيب سٛػيٝ ثيٝ     غبِجيبً ٙييٜ ٘فيز   وٙىٞي. وٍٚٛٞبي ٚاٍىىاىٜ ٚ اٍُٗ َ٘م اٍُ ٍا وبٞ٘ ٔي

ٝ وٙٙيي،  وبٞ٘ اٍُٗ دَٛ ّٔي هٛى اُ ٘٪َ إيٕي ١ٚيٮيز ثييي ٍا سؼَثيٝ ٔيي       ؿَاوي

ٗ      ي وبٞ٘ اٍُٗ دَٛ ّٔي، ٚاٍىار ٌَاٖىٍ٘شيؼٝ سيَ  سيَ ٙييٜ ٚ ٝيبىٍار وٕيي ثيب اٍُ

ٌيَىى. اُ ٕيٛي ىيٍيَ ثيٝ ىِييُ      ٙٛى، وٝ ىٍ وُ وبٞ٘ ىٍآٔي ٚالٮي ٍا ٔٛػت ٔيي  ٔي

٘ ىٕشِٕىٞبي ٚالٮي اُ ٕٛي ٘يَٚي ويبٍ، افيِاي٘ ليٕيز ٘فيز     ٔمبٚٔز ىٍ ٔمبثُ وبٞ

ٔيير فٚيبٍ ثيَ    ٌَىى وٝ ىٍ وٛسيبٜ فٚبٍ ثَ ٍٚي ٦ٕق ىٕشِٕىٞبي إٕي ٍا ٔٛػت ٔي

ٚ ٍٙيي   يٙييٜ يسِٛويبٞ٘   ٝؼي ي٘شىٍ ىٕشِٕى ثٝ َٕٞاٜ وبٞ٘ سمب١ب، ٔٛػت ثيىبٍي ٚ 
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ثٝ سٍْٛ، ثيىبٍي، ىٞي. ٚاوٙ٘ ٕيبٕز اَّ٘ي ٚ الشٞبىي لَاٍ ٔي سإطيَالشٞبىي ٍا سلز 

ٝ ٔير ثَ الشٞبى، اطَار ٔٙفيي ٍا ىٍ ديي ىاٍى،   ٚ سِٛيي ٚالٮي دبييٗ ىٍ ثّٙي ٝ  ي٥يٍٛ  ثي  وي

سٛا٘يي آٖ ٍا ويبٞ٘ ىٞيي    سٛا٘ي اطَار ًوَ ٙيٜ ٍا كٌف وٙي أب ٔيي ٕيبٕز ىِٚز ٕ٘ي

سٛا٘يي ثييسَ ٕ٘بييي.    ٞيب، اييٗ ١ٚيٮيز ٍا ٔيي    ٍيٌيٌا  ٕيبٕيز ٘بٕبٌُبٍي ىٍ  وٝ ي٥ٍٛ ثٝ

يبٕز دِٛي ٚ ٔبِي ا٘مجب١يي، ىٍ ػٟيز وٙشيََ سيٍْٛ، ثيىيبٍي ٚ ٍويٛى ٍا       ٕ ٥ٍٛوّي ثٝ

ٔير َٙاي٤ فٮّي الشٞبى ي دِٛي ٚ ٔبِي ا٘جٖب٥ي اٌَؿٝ ىٍ وٛسبٜٞب ٕيبٕزاٍ٘يِى. ثَٔي

ٔير اطَار افِاي٘ ليٕز ٘فز ٍا سٚييي هٛاٞي وَى )آّا٘ٔ وٙي، أب ىٍ ثّٙيٍا كٌف ٔي

 (.2004، 1إِّّي اَّ٘يثيٗ

 
 تغييطات ليوت ًفت ثط حؿبة خبضی تأثيطَزاضی تحليل ًو

ي ٘فيز، ٚاثٖيشٝ ثيٝ افيِاي٘     وّي ثٟجٛى ىٍ سَاُ سؼبٍي وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙي٥ٍٜٛ ثٝ

ي ٘فيز، ٙيٛن ليٕيز ٘فيز     ىٍآٔيٞبي ٘فشي إز، أيب ثيَاي الشٞيبىٞبي ٚاٍىوٙٙييٜ    

ي ٌَاٖ، ُ٘ي. ٭الٜٚ ثَايٗ، ا٘شمبَ ثٝ ٕٕز ٘فز ٚاٍىاسوّي ثٝ سَاُ سؼبٍي ٝئٝ ٔي٥ٍٛ ثٝ

(. 2011، 2ىٞي )ِيي وٙشََ وبال افِاي٘ ٔي دٌيَي وٍٚٛٞب ٍا ثَاي ٙٛن غيَلبثُإٓيت

٘بٌٟب٘ي ىؿبٍ  ٥ٍٛ ثٝٞبي ٘فشي ايٗ إز وٝ سَاُ كٖبة ػبٍي ٞبي ثلَاٖيىي اُ ٚيٌْي

اٌَ ليٕز  وٝ ىٍٍٝٛسئب٘ي. ٙٛى، ِٚي ايٗ اهشالَ سب ٔيسي ٥ٛال٘ي دبثَػب ٔياهشالَ ٔي

افيِاي٘ ييب ويبٞ٘     ٕزئال ثٝٚ ىٍ ػَيبٖ ثلَاٖ سغييَ وٙي،  ٙير ثٝآ٘ىٝ  ػبي ثٝ٘فز، 

ٞبي وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٚ ٚاٍىوٙٙيٜ ٘فز ي وٝ ىٍ ىٍأُير ثَ سَاُ دَىاهزسإطيَيبثي 

افِاي٘  اطَار (.1389 ٔليٚىسَ إز )٭ٞبٍي آٍا٘ي ٚ ٕٞىبٍاٖ، َٔاست ثٌٌٝاٍى ثبلي ٔي

ٕ٘يٛىاٍ   ٍٝٛر ثٝٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٚ ٚاٍىوٙٙيٜ ليٕز ٘فز ثَ كٖبة ػبٍي الشٞبى وٍٚٛ

 ثبٙي:ٔي (1)
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 . ٍاضزات ًفت زض وكَضّبی صٌؼتي1ًوَزاض 

 

٘فز ثَ الشٞبى وٍٚٛٞبي ٚاٍىوٙٙيٜ ٦ٙٔمي إز وٝ وٚي٘ سمب١يب    سإطيَىٍ ثٍَٕي 

ثٙبثَايٗ، افِاي٘ ليٕز ٘فز ٕجت ايؼبى وٖيَي ىٍ  ؛ ثَاي ٘فز وٕشَ اُ ٚاكي فَٟ ٙٛى

ٙٛى وٝ اييٗ وٚيٍٛٞب   ي وٍٚٛٞبي ٚاٍىوٙٙيٜ ٘فز هٛاٞي ٙي. فَٟ ٔيٞبسَاُ دَىاهز

 Cثَاثَ٘ي ٚ ثٙيبثَايٗ،   A ٚB(، ىٚ ٦ٕق 1ٕ٘ٛىاٍ ) ىٍ اثشيا ىٍ كبِز سٮبىَ لَاٍ ىاٍ٘ي. ىٍ

ىٞي. ٚاٍىوٙٙيٌبٖ وٝ دي٘ اُ افِاي٘ ليٕز ٘فز، ثيب  ٞب ٍا ٘ٚبٖ ٔيوَٖي سَاُ دَىاهز

   ثٚيىٝ ٚاٍىار ىاٙيشٙي. ٚلشيي ليٕيز ثيٝ          ىالٍ ثَاي َٞ ثٚىٝ ٘فز،   دَىاهز 

ٗ ىٞٙيي ٚ  وبٞ٘ ٔي   ٍٕي ٔيِاٖ ٚاٍىاسٚبٖ ٍا ثٝ  ٔي  Cي ٕي٦ق  اُٜا٘يي ٝ ثي  ثيبٚػٛىاي

افِاي٘ ليٕز ٘فيز ثيَ سيَاُ     سإطيَلبِت، اِٚيٗ  ٙٛ٘ي. ىٍ ايِٗٞيٙٝ ا١بفي ٍا ٔشلُٕ ٔي

 ى.ٞبي وٍٚٛ ٚاٍىوٙٙيٜ ٘فز، ٍٚي كٖبة ػبٍي هٛاٞي ثٛ دَىاهز

ي ٘فز ٘يِ ٝبىق إز. ثب ايٗ سفبٚر وٝ ثب ايٗ ٦ّٔت ىٍ ٍٔٛى وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ

ٞيب ٍٚثيَٚ ٙيٛ٘ي.    ثيب ٔيبُاى سيَاُ دَىاهيز     ٞبٍٚى ايٗ وٍٚٛافِاي٘ ليٕز ٘فز ا٘ش٪بٍ ٔي

ىاٍى. ثٮي      فَٚٙي، دي٘ اُ افِاي٘ ليٕز ٘فز، ىٍآٔيي ٔٮبىَ وٍٚٛي وٝ ٘فز ٔي

ٙيٛى. ثٙيبثَايٗ،   ثيبِغ ٔيي      ، ىٍآٔي وٍٚٛ ٝبىٍوٙٙيٜ ثٝ    اُ افِاي٘ ليٕز ٘فز ثٝ

ٔٛاػيٝ   Cاُٜ ٕي٦ق  ا٘يي ٝ وٍٚٛ ٍٔٛى ثلض ثب ٔبُاى ىٍآٔي ٔٮبىَ سفبٚر ايٗ ىٚ ىٍآٔي، ثي 

ٞبي وٍٚٛٞبي ٚاٍىوٙٙيٜ ٘فز، ٔبُاى وٚيٍٛٞبي ٝيبىٍوٙٙيٜ ٍا   ٙٛى. ثٙبثَايٗ وَٖئي

 (.1373ىٞي )هّٮشجَي، سٚىيُ ٔي
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 ّبی ذبضخي اظ عطيك وبًبل هبليبةيوت ًفت ثط حؿقَن ل تأثيط
ثَ َ٘م اٍُ ٍٔٛى  سإطيَاُ ٔؼَاي  سٛاٖ ٔي٘فز ثَ سٮبىَ ىٍ ثو٘ هبٍػي ٍا اطَ ليٕز 

ثٍَٕي لَاٍ ىاى. ثَ إبٓ ٔيَ ٔب٘يَ فّٕيًٙ ٚ ثٝ ِلب٧ ٘٪َي افِاي٘ وٖيَي ثٛىػيٝ   

ٌٌاٍى؛ أب ىٍػٝ ٔي سإطيَىِٚز، اُ ٍاٜ ٔشغيَٞبيي ؿٖٛ َ٘م ثَٟٜ ٚ َ٘م اٍُ ثَ سَاُ سؼبٍي 

ٔبِي وٖيَي   سإٔيٗثٛىػٝ ىِٚشي، هٛى ثٝ ٫ٛ٘  ياُ وَٖدٌيَي وَٖي سَاُ سؼبٍي سإطيَ

وَٖي ثٛىػٝ اُ ٥َيك ثبُاٍٞبي ٔبِي ثَ َ٘م ثَٟٜ فٚبٍ آٍٚىٜ  سإٔيٗثٛىػٝ ثٖشٍي ىاٍى. 

ٝ ٚ ثب٭ض افِاي٘ آٖ ٔي  ٙٛى وٝ ثب فَٟ سلَن وبُٔ َٕٔبيٝ ٚ ٙٙبٍٚي َ٘م اٍُ ٔٙؼَ ثي

ػٌة َٕٔبيٝ هبٍػي ٚ افِاي٘ اٍُٗ دَٛ ىاهّيي ىٍ ٔمبثيُ ديَٛ هيبٍػي ٙييٜ ٚ ىٍ      

ٙيٛى  ٟ٘بيز ٘يِ ؿٙيٗ فٮُ ٚ ا٘فٮبالسي ثٝ افِاي٘ ٚاٍىار ٚ وَٖي سَاُ سؼبٍي ٔٙؼَ ٔي

(. ىٍ ايَاٖ ثٝ ىِيُ ٚػٛى ٘يَم ثٟيَٜ طبثيز، وٖيَي ثٛىػيٝ      1391)ُٚاٍئيبٖ وـٛٔظمبِي،

ٗ ي ٞيب  ٍٚٗٛى. ٕٙ٘ي سإٔيٗىِٚز اُ ثبُاٍٞبي ٔبِي  ٔيبِي وٖيَي ثٛىػيٝ ىِٚيز      سيإٔي

وُ وَٖي ثب إشمَاٟ اُ ثب٘ه َٔويِي   سإٔيٗثَىاٙز اُ كٖبة ًهيَٜ اٍُي،  ٍٝٛر ثٝ

 ٍٝٛر ثٝثو٘ ثٌٍِي اُ ثٛىػٝ  اُآ٘ؼبوٝسٖٮيَ اٍُ إز. وَٖي ثب افِاي٘ َ٘م  سإٔيٗيب 

ٝ بُٝ اُ ٝبىٍار ٘فز ٍا ٍيبِي إز، ُٔب٘ي وٝ ىِٚز ىٍآٔيٞبي اٍُي ك ٍييبَ   ٝيٍٛر  ثي

وٙي ٭١َٝ اٍُ هبٍػي ٖ٘جز ثٝ ىاهّي )ٍييبَ( ىٍ ثيبُاٍ   )سجييُ ثٝ ٍيبَ( ٚاٍى ثٛىػٝ ٔي

ٍييبَ(( اٍُٗ ديَٛ هيبٍػي    ) يىاهّاٍُ وٍٚٛ افِاي٘ يبفشٝ ٚ )ثٝ ٭ّز ٔليٚى ثٛىٖ اٍُ 

وٝ ثب افِاي٘ ليٕيز ٖ٘يجي ديَٛ    يبثي. ٘شيؼٝ ايٖٗ٘جز ثٝ دَٛ ىاهّي )ٍيبَ( وبٞ٘ ٔي

َٛ هبٍػي، ليٍر ٍلبثز سِٛييوٙٙييٌبٖ ىاهّيي ٖ٘يجز ثيٝ هيبٍػي      ىاهّي ٖ٘جز ثٝ د

-يبثي ٚ ثب وبٞ٘ ٝبىٍار ٚ افِاي٘ ٚاٍىار، سَاُ سؼبٍي وٍٚٛ ٘يِ وبٞ٘ ٔيي وبٞ٘ ٔي

يبثي. اُ ٕٛيي ثٝ ٭ّز ٔليٚى ثٛىٖ ٍيبَ ىٍ ثبُاٍ، ىِٚز ٕٔىٗ إز اٍُٞبي ٘فشيي ٍا ثيٝ   

ٞيبي هيبٍػي ثب٘يه    ٜ ىاٍاييثب٘ه َٔوِي ثفَٚٙي. هَيي اٍُ س٤ٕٛ ثب٘ه َٔوِي، هبِ

ىٞي. ثب٘ه َٔوِي ثَاي دَىاهز ٍيبِي ٘بؿبٍ ثٝ ا٘شٚبٍ ديَٛ إيز   َٔوِي ٍا افِاي٘ ٔي

ٙٛى. َ٘م سيٍْٛ ثيبالسَ ا٭شجيبٍار    وٝ ايٗ ٘يِ ٔٙؼَ ثٝ ٍٙي ٘مييٍٙي ٚ َ٘م سٍْٛ ثبالسَ ٔي

ٗ  ٥ّجي وٝ ثيَاي اي( ثيٚشَي ٍا ٔيٞبي َٕٔبيٝاي ٚ سّٕه ىاٍايي)ا٭شجبٍار ِٞيٙٝ  سيإٔي

ثٙيبثَايٗ ىٍٚ ثيب٥ّي ثيٝ    ؛ ٙيٛى آٖ ىِٚز ٔؼجٍٛ ثٝ إشفبىٜ ثيٚشَ اُ ىٍآٔيٞبي ٘فشي ٔي

٘ آيي وٝ كبُٝ إشفبىٜ ثي٘ اُ كي ىٍآٔيٞبي ٘فشي إز )َٔوِ ٚػٛى ٔي ي ٞيب  ديْٚٞ

ٔير ىِٚز ٕٔىٗ إز ثب وبٞ٘ ًهبيَ هبٍػي ثٝ ايٗ ٖٔئّٝ وٛسبٜ ىٍ (.1384ٔؼّٔ، 
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ٙٛى )١ٍبيي ٚ ٕٞىبٍاٖ، ٍا ٔٛػت ٔي ٞب سَاُ دَىاهزطجبسي ثئير ىٍ ثّٙي أب فبيك آيي،

1394 .) 

 
 گصاضی غيطهؿتمين تغييطات ليوت ًفت ثط حؿبة خبضیتأثيط

ٖٔشميٓ ٕ٘ٛب٘بر ليٕيز ٘فيز ثيَ كٖيبة ػيبٍي ٍا اُ      غيَ سإطيَاُ ٕٛي ىيٍَ ٘جبيي 

اُ ٘٪َ ىٍٚ  ثَ ٍٙي الشٞبىي ٚ ىٍ لبِت اىثيبر ٘فَيٗ ٔٙبث٬ ٚ ثيٕبٍي ّٞٙيي سإطي٥ََيك 

ٍ٘ٝ ىاٙز. اطَ ليٕز ٘فز ثَ الشٞبى وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز ىٍ لبِت اىثييبر ٘فيَيٗ   

ٔوَثي وٝ اُ ٔلُ افِاي٘ ليٕز ٘فز ٚ ٕبيَ ٔٙيبث٬   ؿٙيػب٘جٝٔٙبث٬، ىٍ ا٦ٝالف ثٝ اطَ 

ٙٛى، ا٥الق ٥جيٮي ثَ كيبر الشٞبىي، اػشٕب٭ي ٚ ٕيبٕي ػٛا٬ٔ ٝبىٍوٙٙيٜ ا٭ٕبَ ٔي

ٓ ثيٕبٍي ّٞٙيي، ؿٙب٘ـٝ الشٞبى ثب افِاي٘ ٘بٌٟب٘ي ىٍ ليٕز ٝبىٍاسي ٌَىى. ثَ إبٔي

وبالٞبي اِٚيٝ ٕٞب٘ٙي ٘فز هبْ ٍٚثَٚ ٙٛى، ايٗ أَ ثيٝ افيِاي٘ ىٍآٔيي ٚ ثيٝ ى٘جيبَ آٖ      

لبثُ ٔجبىِٝ غيَ ٚ ٕٛىآٍٚي ىٍ ثو٘ ٞب ليٕزافِاي٘  ىٍ٘شيؼٝافِاي٘ سمب١بي ىاهّي ٚ 

ايٗ أَ ثب٭ض َٕاُيَ ٙيٖ ٕئَبيٝ ٚ ٘ييَٚي   ٙٛى، ٖ٘جز ثٝ ثو٘ لبثُ ٔجبىِٝ ٔٙؼَ ٔي

ىٍ ٔمبثُ ١ٮيف ٙييٖ   -سَ ٙيٖ ايٗ ثو٘ٚ لٛي –لبثُ ٔجبىِٝ غيَ وبٍ ثٝ ٕٕز ثو٘

ٙٛى )٭ٞبٍي آٍا٘ي ٚ ٕٞىيبٍاٖ،  ي اغّت الشٞبىٞبي سه ٔلِٞٛي ٔيثو٘ لبثُ ٔجبىِٝ

ثيٝ ى٘جيبَ   (. ٚاوٙ٘ اّٝي الشٞبى ىٍ ثَاثَ ايٗ سىب٘ٝ، افِاي٘ سمب١بي ٘يَٚي وبٍ ٚ 1389

آٖ افِاي٘ ىٕشِٕىٞب إز. ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ليٕز ٔلٞٛالر ىٍ ثوي٘ لبثيُ سؼيبٍر    

يبثيي،  لبثُ سؼبٍر افِاي٘ ٔيي غيَ ٙٛى، سٟٙب ليٕز ٔلٞٛالر ىٍ ثو٘فَٟ ٔي ُا ثَٖٚ

َ ىٞيي ٚ ىٍ ٟ٘بييز   ٝبىٍاسي ٍا ويبٞ٘ ٔيي   يٞب ٕٛىثو٘فِاي٘ ىٕشِٕىٞب ، ٌِا ا  سيإطي

ٙٛى، وٝ وبٞ٘ ىٍ ز، ثٝ وبٞ٘ َ٘م اٍُ ٚالٮي ٔٙؼَ ٔي٘ف٘بٙي اُ سىب٘ٝ ٘بٌٟب٘ي ليٕز 

ٝ ِٞيٙٝ سِٛيي ىاهّي وبالٞبي لبثيُ سؼيبٍر افيِاي٘    َ٘م اٍُ ٚالٮي ٕ٘بيبٍَ٘ ايٗ إز و

آٍٚى ٚ إُِّ ٍا ثٝ ى٘جبَ ٔيدٌيَي وٍٚٛ ىٍ ٭َٝٝ ثيٗيبفشٝ إز. ايٗ أَ وبٞ٘  ٍلبثز

ىٍ  افيِٚىٜ  اٍُٗٚ  سؼيبٍي لبثيُ  ٞبي الشٞبىي ىٍ ٟ٘بيز ٕجت وبٞ٘ سِٛييار ىٍ ثو٘

ٝ  ؛ (1386ىٞي )٭جبٕيبٖ ٚ ٕٞىبٍاٖ، ايٗ ثو٘ ٍا وبٞ٘ ٔي ٞيبي ثيبال ٚ   ثٙيبثَايٗ ِٞيٙي

ٕٛىآٍٚي دبييٗ ثو٘ سِٛييي ٔٛػت ا٘شمبَ ٔٙبث٬ اُ وبالٞبي لبثيُ سؼيبٍر ثيٝ ٕيٕز     

 ٥ٍٛ ثٌٌٝاٍي ٙٛى. ثٝ ٭ّز ٚػٛى سٍْٛ ىاهّي، ٔٙبث٬ َٕٔبيٝلبثُ سؼبٍر ٔيغيَ وبالٞبي

لبثُ سؼبٍر ويٝ ٕيٛىآٍٚي ٖ٘يجي آٖ ىٍ ؿٙييٗ ٙيَاي٦ي      غيَ ٞبيثو٘ يٕٛ ثٝ٭ٕيٜ 
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يبثي ٚ سياْٚ ايٗ ٍٚ٘ي ىٍ ىٍٜٚ ٍٚ٘ك ٘فشي، ىٍ ٟ٘بيز ٍوٛى سٍٛٔي ٍا ثبالٕز، سوٞيٜ ٔي

 ثٙبثَايٗ ىٍآٔي لبثُ سَٞف ثبالسَ، ٕٛىآٍٚي ٖ٘جي وبالٞيبي ؛ ثوٚيىٍ الشٞبى سٮٕيك ٔي

سَ وبالٞبي لبثُ سؼبٍر سِٛيي دبييٗ ٭الٜٚ ثٝ، ٞب آٖليٕز  لبثُ سؼبٍر ثٝ ىِيُ افِاي٘غيَ

سَ ثَاي ايٗ وبالٞب، ٔٛػت افِاي٘ ٚاٍىار ٚ اُ ثيٗ ٍفشٗ سَاُ ثٝ هب٥َ ليٕز ٖ٘جي دبييٗ

ٕ٘ٛب٘بر ليٕز ٘فز ثَ كٖبة ػبٍي اُ  سإطيَ٘٪َي  اُِلب٧، ىٍٔؼ٫ٕٛٙٛى. ثبٌٍُب٘ي ٔي

كبَ سٕٛٮٝ اطَار ٔشفبٚر ٚ ىٍ هالف  ٌٌاٍي ثَ ٍٙي الشٞبىي وٍٚٛٞبي ىٍسإطي٥ََيك 

 ػٟز يىييٍَ ىاٙشٝ ٚ اطَ وُ ثٖشٍي ثٝ ثَآيٙي ايٗ اطَٞب ىاٍى.

 ازثيبت تدطثي 
ليٕز ٘فز ثَ الشٞبى وٍٚٛٞب، ٘ٝ سٟٙب ٘م٦ٝ ٘٪َار ٔوشّفي ٍا ىٍ ٔشٖٛ  سإطيَإٞيز 

ىٍ  ٍا ٘يِ ثٝ ى٘جبَ ىاٙشٝ إيز.  يٕٙبٍ يثالشٞبىي ٦َٔف ٕبهشٝ، ثّىٝ ا٘ؼبْ سلميمبر 

٦ٔبِٮبر هبٍػي ٚ ىاهّيي ا٘ؼيبْ ٙييٜ َٔثي٣ٛ ثيٝ       سَيٗ ٟٔٓايٗ لٖٕز ثٝ ٔٙشوجي اُ 

 ٌَىى: ٔي ٫ٛ١ٛٔ ٍٔٛى ٦ٔبِٮٝ اٙبٍٜ
 

 هغبلؼبت ذبضخي

ٍاث٦ٝ ثيٗ ٕ٘ٛيب٘بر ليٕيز ٘فيز ٚ    اي ( ىٍ ٦ٔبِٮ2017ٝ) 1ػٙيٕبٕٖٛ ٚ ٕٞىبٍاٖ -

  2VAR -TVP ثب إشفبىٜ اُ ٔيَ 1980-2013كٖبة ػبٍي وب٘بىا ٍا ٥ي ىٍٜٚ ُٔب٘ي 

ٔٮٙبىاٍي ثيَ   سإطيَٙٛن ٭١َٝ ٘فز  وٝ ىٍكبِيىٍيبفشٙي ٞب  آٖ .ا٘يٜ لَاٍ ىاى ثٍَٕئٍٛى 

كٖبة ػبٍي ٘ياٍى، أب ٙٛن سمب١بي ٘فز يه اطَ ٔظجز ٚ ٔٮٙيبىاٍ ثيَ كٖيبة ػيبٍي     

ٝ ٞب  آٖ يٞب يبثي. ٕٞـٙيٗ يبفشٝ ىاٍى وٝ ىٍ ٥َٛ ُٔبٖ ٘يِ افِاي٘ ٔي  ثيبٍَ٘ ايٗ إز وي

 ٞيبي  ٙيٛن  اُ ٔٙفي ٚ ٔٮٙبىاٍي ثٌٌٍَ سإطيَبي ٘فشي ثَاي ٚاٍىار وٍٚٛ، َٝف ىٍآٔيٞ

آٍٚي ًهيبيَ   سَ ٙيٖ ثبُاٍ ٔبِي ىاهّي ٚ ػ٬ٕ ٚ ٭ٕيك ىاٍى ػبٍي ثَكٖبة ٘فز سمب١بي

 ٔظجشي ثَ ايٗ ٍاث٦ٝ هٛاٞي ىاٙز. سإطيَاٍُي هبٍػي 

ٝ  اي ثٝ ثٍَٕي( ىٍ ٦ٔبِٮ2016ٝ) 3ثٚبٍيَ ٚ اٍؿىَ - ٜ  ٍاث٦ي ٙئيير  ثّ ٚ ٔيير  وٛسيب

-2016ػبٍي ىٍ سَويٝ ٥ي ىٍٜٚ ُٔب٘ي  كٖبة يٚ ؤَٖيبٖ ليٕز ٘فز هبْ، َ٘م اٍُ 

هٛىٌٍَٕيٖٛ  ٔشغيَٞب اُ ٔيَ ثيٗ ثّٙئير ٍاث٦ٝ سٮييٗ ثَايٞب  آٖ ا٘ي.دَىاهشٝ 1991
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وٛسبٜ اُ ٔيَ سٞليق ه٦يبي   ٍاث٦ٝ سٮييٗ إشفبىٜ ٕ٘ٛىٜ ٚ ٕذٔ ثَاي (VAR)ي ثَىاٍ

ُ  ٭ّيز ا٘ي وٝ يه ٍاث٦ٝ٘ي ٚ  ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٍٕييٜٕشفبىٜ وَىا (VECM) ثَىاٍي  ٔشمبثي

ٝ  ٞييؾ  ٚػيٛى ىاٍى، أيب   ػبٍي كٖبة يٚ وَٖ هبْ ٘فز ليٕز ثيٗ ٗ  ٭ّيشيي  ٍاث٦ي  ثيي

 ٘ياٍى. ٚػٛى ىيٍَ ٔشغيَٞبي

ي ٞيب  ٕيبٕزٚاٍىار ٕٛهز )٘فز( ٚ  سإطيَاي ثٝ ثٍَٕي ( ىٍ ٦ٔبِٮ2014ٝ) 1اُٚاسب -

بىي سَويٝ ثب إيشفبىٜ اُ ٔييَ هٛىٌٍَٕييٖٛ    ٚ ٍٙي الشٞ ػبٍي كٖبة اٍُي ثَ وَٖي

2ثَىاٍي ٕبهشبٍي
(SVAR)  1998-٥2012ي ىٍٜٚ ُٔب٘ي   ٝ ي ٞيب  دَىاهشٝ إيز. يبفشي

ٝ  إيز  ٭ٛأّي اُ يىي اَّ٘ي ٚاٍىار ثٝ سَويٝ ىٞي وٝ ٚاثٖشٍي ٔي ٦ٔبِٮٝ ٚي ٘ٚبٖ  وي

ويٝ ييه وٚيٍٛ     –ٌٌاٍ ثٛىٜ ٚ ِيٌا كٖيبة ػيبٍي سَوييٝ     سإطيَسَويٝ  ثٛىػٝ وَٖي ثَ

ىاٍى ويٝ   ٔيي  ٍاث٦ٝ ِ٘ىيىي ثب ٚاٍىار ٘فز ىاٍى. ٘شبيغ ٚي ثيبٖ -ثبٙي ٔي ٘فز ٍىوٙٙيٜٚا

ػبٍي سَويٝ ثٛىٜ  كٖبة ثَوَٖي ٌٌاٍسإطيَ ٭ٛأُ يىي اُ ٭ٙٛاٖ ثٝسغييَار ليٕز ٘فز 

 ثبٙي. ٔي ايؿَهٝ ٔؤِفٝ يه ٚ

ييٓ  ٘شميبَ ٔال ( ثب إشفبىٜ اُ ٔييَ ٌٍَٕييٖٛ ا  2014)3ديَ آٍَِر ٚ ٕٞىبٍاٖ ػيٗ -

ثيٝ   1980-2010وٙٙيٜ ٘فز ٥ي ىٍٜٚ ُٔيب٘ي  وٍٚٛ ٝبى27ٍثَاي  PSTRدبّ٘ي ٚ ٍٚٗ 

ثَ  سإوييٕ٘ٛب٘بر ليٕز ٘فز ثَ كٖبة ػبٍي وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٘فز ثب  سإطيَثٍَٕي 

٘م٘ سٕٛٮٝ ٔبِي دَىاهشٙي. ٘شبيغ سوٕيٗ ثيبٍَ٘ ايٗ ثٛىٜ إز وٝ كٖبة ػبٍي سليز  

وٙٙيٜ ٌيَى ٚ ثٝ ىٍػٝ سٕٛٮٝ ٔبِي الشٞبى ٝبىٍٔي ٔظجز ٕ٘ٛب٘بر ليٕز ٘فز لَاٍ سإطيَ

 ه٦ي إز ثٖشٍي ىاٍى.غيَ٘فز وٝ 

ثَاي ٕٝ وٍٚٛ إٓيبيي ٍٕٙبدٍٛ، ٔبِِي ٚ ؿيٗ اي ٝ ( ىٍ ٦ٔبِٮ2013) 4ِي ٚ ؿبً٘ -

٘ٚبٖ ىاى٘ي وٝ يه ٍاث٦ٝ ٭ّي اُ ليٕز ٘فز ثٝ سَاُ سؼبٍي ٘فشي ٚ غيَ٘فشي ايٗ وٍٚٛٞب 

 ٚػٛى ىاٍى.
َ  ٘يَم  اي ٝ ( ثب ثٍَٕي إٓيشب٘ 2013) 5ٚٚ ٚ ٕٞىبٍاٖ - سيَاُ سؼيبٍي ؿييٗ ٚ     ثٟيَٜ ثي

َ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٍٕيي٘ي ويٝ ليٕيز ٘فيز ثيَ سيَاُ سؼيبٍي        G7وٍٚٛٞبي  ٔظجيز ٚ   سيإطي
 ٔٮٙبىاٍي ىاٍى.
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-  ٖ ( ىٍ ٦ٔبِٮيٝ هيٛى ػٟيز ٭ّييز ثييٗ سيَاُ سؼيبٍي ٚ        2012) 1ا٘بْ كٖٗ ٚ ُٔيب
ٍٔٛى ثٍَٕيي ليَاٍ    1975-2010ي ليٕز ٘فز ىٍ دبوٖشبٖ ٍا ٥ي ىٍٜٚ ُٔب٘ي ٞب ٙٛن

وٝ يه ٍاث٦ٝ ٔٙفي ٚ ٔٮٙبىاٍ ثيٗ ليٕز ٘فز، ٘يَم اٍُ ٚ   ا٘يٜ ىاىٜ ٚ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٍٕيي
٘ٚبٖ ىاى وٝ ليٕز ٘فز ثَ سَاُ سؼيبٍي  ٞب  آٖ سَاُ سؼبٍي ىٍ دبوٖشبٖ ٚػٛى ىاٍى. ٘شبيغ

 َاٍثيٗ ليٕز ٘فز ٚ سَاُ سؼيبٍي ثَلي   ٥َفٝ هئٙفي ىاٙشٝ ٚ يه ٭ّيز  سإطيَدبوٖشبٖ 
 ثبٙي. ٔي

ي ليٕز ٘فيز ثيَ ٭ييْ سيٛاُٖ     ٞب ٙٛن سإطيَثٝ ثٍَٕي اي ٝ ( ىٍ ٦ٔبِٮ2011) 2ِي -
. ا٘يي ٝ دَىاهشي  1999-2011سؼبٍي ىٚ وٍٚٛ إٓيبيي ٍٕٙبدٍٛ ٚ ّادٗ ٥يي ىٍٜٚ ُٔيب٘ي   

 ٘شبيغ  ايٗ ٦ٔبِٮٝ ثيبٍَ٘ يه ٍاث٦ٝ ٭ّز ٚ ٔٮِّٛي ثيٗ ليٕز ٘فز ٚ ٭يْ سٛاُٖ سؼيبٍي 
 ثبٙي. ٔي

ليٕز ٘فز ثَ سَاُ سؼيبٍي ٙي٘    سإطيَ( ىٍ ٦ٔبِٮٝ هٛى ثٝ ثٍَٕي 2011) 3ٕب٘ـِ -
ٝ ثي  (CGE)ي ٔيَ سٮبىَ ٭ٕيٛٔ  وبٌٍيَي ثٝوٙٙيٜ ٘فز دَىاهشٝ إز. ٚي ثب وٍٚٛ ٚاٍى

ثٍَٕي ٍٚاث٤ فٛق دَىاهشٝ ٚ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٍٕيييٜ إيز ويٝ افيِاي٘ ليٕيز ٘فيز ىٍ       
 ٍٕي هٛاٞي ٙي. ثّٙئير ٔٙؼَ ثٝ ثيسَ ٙيٖ سَاُ سؼبٍي وٍٚٛٞبي ٍٔٛى ثَ

( ثٝ ثٍَٕيي ٍاث٦يٝ ٔييبٖ ٙيٛن ليٕيز ٘فيز ٚ سيَاُ        2010ايفٛيًٙ ٚ ٕٞىبٍاٖ ) -
وٝ ٙٛن  ا٘يٝ دَىاهشٝ ٚ ىٍيبفش 1970-2008 ٞبي ٕبَكٖبة ػبٍي وٍٚٛ ٘يؼَيٝ ٥ي 

 اطَ لبثُ سٛػٟي ثَ سَاُ كٖبة ػبٍي ىاٍى. ٔير وٛسبٜليٕز ٘فز ىٍ 

ليَاٍ   ثٍَٕئٍٛى  ٍا هبٍػي دبوٖشبٖ( سغييَار ىٍ سٮبىَ 2010) 4ىٚ٘ٛلٛ ٚ اكٕي -
 ليٕز ٘فز ٚ ٝبىٍار افِاي٘ ثيٗ اٍسجب٣ ثّٙئير ىٍ وٝ ٍٕيي٘ي ٘شيؼٝ ايٗ ثٝ ٚ ىاى٘ي
 ثبٙي. ٔي ٔٙفي

ٖ ي سؼَثي وٛسبٜ( ٍاث2007ٝ٦) 5آٍيٖشٛ٘يه - ٔيير ثييٗ سيَاُ كٖيبة     ٔير ٚ ٔييب
ٚ  اي ٝ ػبٍي ٚ ٔؼٕٛ٭ ٙيٕبَ آفَيميب    اُ ٔشغيَٞبي الشٞبىي ٍا ىٍ وٚيٍٛٞبي هبٍٚٔيب٘يٝ 

(MENA) ٍٜٚٔيٍٛى ثٍَٕيي    1971-2005ُٔب٘ي  ثب إشفبىٜ اُ سىٙيه دبُ٘ دٛيب ٥ي ى
اُ كٖبة ػبٍي ٚ ثَىاٍ ٔشغيَٞبي سَ ٝ لَاٍ ىاىٜ إز. ىٍ ٔيَ ٍٔٛى ثٍَٕي، ٔشغيَ ٚاثٖش

ٖٔشمُ، ٙبُٔ ٍٙي سِٛيي ٘بهبِٜ ىاهّي ٚالٮي، ليٕز ٘فز، ٍٙي سِٛيي ٘بهبِٜ ىاهّي 
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ثبٙي. ىٍ سوٕيٗ ٔيَ ثٝ ٍٚٗ اطَار سٞيبىفي، ١يَيت    ٔي ٚ ... OECDوٍٚٛٞبي ٭٢ٛ 

ي ٔظجز آٔيبٍي ٔٮٙيبىاٍي ثييٗ    ىٞي ٍاث٦ٝآٔيٜ وٝ ٘ٚبٖ ٔي ىٕز ثٝليٕز ٘فز ٔظجز 
 ليٕز ٘فز ٚ سَاُ كٖبة ػبٍي ٚػٛى ىاٍى. 

ٞبي ٘فشيي ثيَ سَاُٞيبي    ( ىٍ سلميمي ثٝ ثٍَٕي اطَ ٙٛن2007) 1ويّيبٖ ٚ ٍثبٕي -
ٔبٞب٘يٝ ٚ   ٍٝٛر ثٝ، 1975-2004 ٞبي ٕبَبٍي ٚ سَاُ سؼبٍي ىٍ هبٍػي ٘٪يَ كٖبة ػ

ىٍ ايٗ سلميك ثيٝ اييٗ ٘شيؼيٝ    ٞب  آٖ ا٘ي.ثَاي ٌَٜٚ ٔٙشوجي اُ وٍٚٛٞبي ػٟبٖ دَىاهشٝ
ٞبيي وٝ ثب٭يض افيِاي٘ ليٕيز ٘فيز     ي ٘فز سىبٍٕ٘ٝيي٘ي وٝ ىٍ وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ

 ٙيٖ سَاُ سؼبٍي غيَ٘فشييسَٙٛ٘ي، ٕجت ثٟجٛى كٖبة ػبٍي ٚ سَاُ سؼبٍي ٘فشي ٚ ثٔي
 ٌَىى. ٔيٞب  آٖ

 

 هغبلؼبت زاذلي
ٖ اي ٝ ( ىٍ ٦ٔبِٮ1394يِىا٘ي ٚ ٍ٘ٛافَُٚ ) - ي ليٕيز ٘فيز ٚ   ٞيب  ثٝ اٍُيبثي اطَ ٕ٘ٛيب

ي ٞب ٙىبف سِٛيي ثَ سَاُ سؼبٍي الشٞبى ايَاٖ ثب إشفبىٜ اُ سىٙيه هٛىٌٍَٕيٛ٘ي ثب ٚلفٝ
ٖ  .ا٘يٝ دَىاهش 1357-90ٌٖشَىٜ ٥ي ىٍٜٚ ُٔب٘ي  ىٞيي ويٝ    ٔيي  ٘شبيغ ايٗ ٦ٔبِٮٝ ٘ٚيب

 ٝثيٛىٜ ٚ ٍاث٦ي  ىاٍ  ىٍٝي ٔٮٙي ١95َايت َٔث٣ٛ ثٝ ليٕز ٘فز ٚ ٙىبف سِٛيي ىٍ ٦ٕق 
١َيت َٔث٣ٛ ثٝ اطَ َ٘م اٍُ ثَ سيَاُ سؼيبٍي،    وٝ يىٍكبِثب سَاُ سؼبٍي ٔٙفي إز. ٞب  آٖ

 ىٍٝي ٔٮٙبىاٍ إز. 99آٔبٍي ىٍ ٦ٕق  اُِلب٧ٔظجز ٚ 
ثب إشفبىٜ اُ ٔيَ ٌٍَٕيٖٛ ا٘شميبَ ٔالييٓ   اي ٝ ( ىٍ ٔمب1393ِٟٙجبُي ٚ وَيٕي ) -
اي ليٕيز ٘فيز ثيَ    إٓشب٘ٝ سإطيَي سغييَ ٍّيٕي، ثٝ ثٍَٕي ٞب ٔيَيىي اُ  ٭ٙٛاٖ ثٝدبّ٘ي 

اُ ليٕز ٘فز ٞب  آٖ وٍٚٛ ٥َف ٭ٕيٜ سؼبٍي دَىاهشٙي.14سَاُ سؼبٍي ىٚ ػب٘جٝ ايَاٖ ثب 
ٞبي ه٦ي لٛي ثيٗ ٔشغيَغيَوٝ يه ٍاث٦ٝ ٔشغيَ ا٘شمبَ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٍٕيي٘ي  ٭ٙٛاٖ ثٝ

   ٝ ٚ  44/0اي ٔشغييَ ا٘شميبَ ثَاثيَ    ٍٔٛى ٦ٔبِٮٝ ٚػٛى ىاٍى. ىٍ ايٗ ٦ٔبِٮيٝ ٔميياٍ إٓيشب٘
ثَآٍٚى ٙيٜ إز وٝ ٘ٚبٖ اُ ٕيَ٭ز ٔشٕٛي٤ سٮيييُ ٔييَ ىاٍى.      99/12دبٍأشَ ٙيت 

شميبَ ثيب   ثيبٍَ٘ ايٗ إز وٝ ِلب٧ ٕ٘ٛىٖ سٟٙب يه سيبث٬ ا٘ ثٝ ىٕز آٔيٜ ٕٞـٙيٗ ٘شبيغ 
وٙي. ىٍ ٍّيٓ اَٚ ليٕيز ٘فيز   ي ٔيَ وفبيز ٔيغيَه٦اي ثَاي ثَآٍٚى يه كي إٓشب٘ٝ

ٝ    سإطئَظجز ثَ سَاُ سؼبٍي ثٛىٜ إز وٝ ايٗ  سإطيَىاٍاي  اي ٚ ىٍ ثب ٭جيٍٛ اُ كيي إٓيشب٘
ٍّيٓ ىْٚ ٔٙفي ٙيٜ إز. ٘شبيغ كبوي اُ ايٗ إز وٝ ىٍ ٕي٦ٛف ثيبالي ليٕيز ٘فيز،     

 

 

1. Kilian, L. & A. Rebucci 
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ٔٙفي ىاٙشٝ إيز ٚ ثييبٍَ٘ اييٗ     سإطيََاُ سؼبٍي ىٚ ػب٘جٝ ايَاٖ افِاي٘ ليٕز ٘فز ثَ س
 إز وٝ ٚاثٖشٍي الشٞبى ثٝ ٘فز ثبيي وبٞ٘ يبثي. 

ٞيبي دب٘يُ ىٍ ىٍٜٚ ُٔيب٘ي    ( ثيب إيشفبىٜ اُ ىاىٜ  1389آٍا٘ي ٚ ٕٞىيبٍاٖ ) ٭ٞبٍي  -
ٞبي ليٕز ٘فز ثَ سَاُ كٖيبة ػيبٍي ا٭٢يب اٚديه     سىب٘ٝ سإطيَثٝ ثٍَٕي  2006-1970
ٞبي ٔظجز ٔٙؼَ ثٝ ثٟجٛى سَاُ كٖيبة  شٙي. ٘شبيغ سوٕيٗ ثيبٍَ٘ ايٗ إز وٝ سىب٘ٝدَىاه

 ٞبي ٔٙفي ٔٙؼَ ثٝ ثيسَ ٙيٖ سَاُ كٖبة ػبٍي ٙيٜ إز.ػبٍي ٚ سىب٘ٝ
س١ٛييق ثيب   ( ثيب إيشفبىٜ اُ ٔييَ هيٛى    1388ُاىٜ ٥جب٥جيبيي ) اِّٟي ٚ ٔؼيي ٘ٮٕز -
ٕز ٘فز اٚده ثيَ سيَاُ سؼيبٍي    ٕ٘ٛب٘بر لي سإطيَ( ثٝ ثٍَٕي ARDLٞبي ٌٖشَىٜ ) ٚلفٝ

دَىاهشٙي. ٘شبيغ كبُٝ اُ سوٕيٗ ١َايت ٘ٚبٖ ىاى وٝ  1346-85ايَاٖ ٥ي ىٍٜٚ ُٔب٘ي 
ىاٍ ٚ ٔٙفي ثَ سَاُ سؼيبٍي  ٔير اطَ ٔٮٙئير ٚ ثّٙيسغييَار ليٕز ٘فز اٚده ىٍ وٛسبٜ

 ايَاٖ ىاٙشٝ إز.

 
 تحميك قٌبؾي ضٍـ -3

 اضائِ هسل ٍ تؼطيف هتغيطّب 
ليٕز ٘فز ثَ كٖبة ػبٍي ىٍ ايَاٖ ثب سٛػٝ ثٝ ٔجيب٘ي   سإطيٍََٕي سؼَثي ث ٔٙ٪ٍٛ ثٝ

(، وبِييٍٖٚ ٚ  1996) 1٘٪َي سلميك ٚ ٦ٔبِٮبر ا٘ؼبْ ٙيٜ لجّيي ٘٪ييَ ىثيال ٚ فيبٍٚن    

 ( ٔييَ ُييَ ٔٮَفيي   2007) 4( ٚ آٍيٖشٛ٘يه2003) 3(، ؿيٗ ٚ دَإبى2002) 2ٕٞىبٍاٖ
 ٙٛى: ٔي
(1) t t t t tCA CA OILP X    0 1 1 2 

 وٝ ىٍ ٔيَ ثبال:
CAاٍُٗ ٔٙفي  : ٭جبٍر إز اُ كٖبة ػبٍي( ٖ ٝ وٖيَي إيز   ىٞٙييٜ  ٘ٚيب  ( وي

 ثبٙي. ٔي ٖ٘جشي اُ سِٛيي ٘بهبِٜ ىاهّي إشفبىٜ ٙيٜ ٚ ٔشغيَ ٚاثٖشٝ ٔيَ ٍٝٛر ثٝ

tCA 1 :ٖٖ٘جشي اُ سِٛيي ٘بهبِٜ ىاهّي ىٍ ىٍٜٚ  ٍٝٛر ثٝكٖبة ػبٍي  ىٞٙيٜ ٘ٚب
t-1 ه ٚلفٝ(.ثبٙي )ثب ي ٔي 

 

 

1. Debelle and Faruqee 

2. Calderonet al 

3. Chinn and Prasad 

4. Aleksander Aristovnik 



 1397 ثٟبٍ/ 56 ي / ٕٙبٍٜ ؿٟبٍى٦ٔٓٞبِٮبر الشٞبى اَّ٘ي/ ٕبَ   ٘بٔٝ فُٞ  164
 

 
OILP :ٔشغيَ اُ ليٕيز ٘فيز هيبْ     ي َٔث٣ٛ ثٝ ايٗٞب ثَاي ىاىٜ ،ليٕز ػٟب٘ي ٘فز
ٔييَيز ا٥ال٭يبر ا٘يَّي   ، وٝ اُ ٕبيز 1كٖت ىالٍ آَٔيىب ثَاي َٞ ثٚىٝ ٘فز(ثَ٘ز )ثَ

 ٙٛى. ٔي إشوَاع ٙيٜ إز، إشفبىٜ 2آَٔيىب
X :ثٝ ٦ٔبِٮبر ا٘ؼبْ ٔشغيَٞبي وٙشَِي إشفبىٜ ٙيٜ ىٍ ٔيَ إز. ثب سٛػٝ  هبْ ٘فز

٭ٛأُ ٔوشّف ثَ كٖبة ػبٍي، ٔشغيَٞبي س١ٛييلي   سإطيَثٍَٕي  ٔٙ٪ٍٛ ثٝ، 3ٙيٜ لجّي
 ٙٛ٘ي:  ٔي ٔيَ ثٝ ٕٝ ىٕشٝ ُيَ سمٖيٓ

 :4اِف( ٔشغيَٞبي س١ٛيلي ثيبٍَ٘ َٙاي٤ ىاهّي الشٞبى )َٙاي٤ الشٞبى ىاهّي(
GDPG: َ٘م ٍٙي سِٛيي ٘بهبِٜ ىاهّي (GDP) 

INVEST: ىاهّي )ٔيِاٖ سٚىيُ ٕئَبيٝ طبثيز ٘بهيبِٜ    ي ٌٌاٍٝ َٕٔبي ٝ  ٝيٍٛر  ثي
 (GDPىٍٝيي اُ 

GOVEXP:  ٖٝ٘جز ٔوبٍع َٔٞفي ٟ٘بيي ىِٚز ثGDP 

 :5ة( ٔشغيَٞبي س١ٛيلي ثيبٍَ٘ ثو٘ هبٍػي الشٞبى
OPEN: وٝ ٖ٘جز ٔؼ٫ٕٛ ٝبىٍار ٚ ٚاٍىار وبالٞب ٚ هئبر  ىٍػٝ ثبُ ثٛىٖ الشٞبى

 ثبٙي. ٔي GDP ثٝ
FDI: شميٓ هبٍػي: ٖ٘جز ػَيبٖ هبِٜ َٕٔبيي ٌٌٖٔاٍٝ َٕٔبي ٝ ٍ ي ٖٔيشميٓ  ٌيٌا

 GDPهبٍػي ثٝ 

RER: َ٘م اٍُ كميمي 
 ٙٛى:        ٔي ىٍ ايٗ سلميك ثَاي ٔلبٕجٝ َ٘م كميمي اٍُ اُ ٍاث٦ٝ ُيَ إشفبىٜ

(2  ) 
*CPI

XER ER.
CPI

 

ٙبهٜ  CPIهبٍع اُ وٍٚٛ ٚ  وٙٙيٌبٖ َٔٞفٙبهٜ ليٕز   *CPIٍ ايٗ ٍاث٦ٝوٝ ى
 ثبٙي.   ٔي ىاهُ وٍٚٛ وٙٙيٌبٖ َٔٞفيٕز ل

 

 

 

4. Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)  

2. U.S. Energy Information Administration (www.eia.gov) 

3. Debelle and Faruqee (1996), Calderonet al (2002), Chinn and Prasad (2003) and Aristovnik 

(2007) 

4. Domestic Economic Conditions 

5. External Economic Conditions 

http://www.eia.gov/
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 :1ج( هتغيطّبی تَضيحي ثيبًگط التصبز خْبًي

RIR: آَٔيىب ٔشليٜ ايبالرثَٟٜ  َ٘م وٝ ػٟبٖ وٍٚٛٞبيثَٟٜ  َ٘م ثَٟٜ هبٍػي )َ٘م 
 ٙيٜ إز( ا٘شوبة آٖ ثَاي ٔشغيَ ػب٘ٚيٗ٭ٙٛاٖ  ثٝ

  ٚt ثبٙٙي. ٔي ىٍ ٔيَسيت ١َيت طبثز ٚ ػّٕٝ ه٦ب سَٝ ث 
ٙٛى ٔيِي فٛق ٔيِي دٛييب إيز. ٔٚيىُ إبٕيي ويٝ ىٍ       ٔي ٔالك٪ٝ ٥ٍٛ وٝ ٕٞبٖ

ٚػٛى ىاٍى، ايٗ إز وٝ ٚلفٝ ٔشغيَ ٚاثٖشٝ ىٍ ٕٕز ٍإيز ثيب    ٞب ٔيَسوٕيٗ ايٗ ٫ٛ٘ 
ٗ  OLSسوٕييٗ ُ٘ٙييٜ    ٌيَىى  ٔيي ػِء ه٦ب اٍسجب٣ ىاٍى. ايٗ ٔٚيىُ ٕيجت    ٍ ٚ ىا سيٍٛ

ىاٍ  سٍٛٗ  ىٍ يه ٔيَ دٛيب، GLSار سٞبىفي سوٕيٗ ُ٘ٙيٜ سإطيَ٘بٕبٌُبٍ ٙٛى. ٕٞـٙيٗ 
ُ   ي ٔٮَٕٛ ثَاي كُ ايٗ ٔٚىٞب كُثبٙي. يىي اُ ٍاٜ  ٔي َ  ُ ييه َٔسجيٝ سفب١ي ي اُ ٌيي

2ٞبي  ٔشغيَٞبي ٔٮبىِٝ ٚ إشفبىٜ اُ سوٕيٗ ُ٘ٙيٜ
GMM  ثبٙي. ٔي 

وٝ سٕٛي٤ آٍال٘يٛ ٚ    (GMMيبفشٝ ) ىٍ ايٗ ٦ٔبِٮٝ اُ سوٕيٗ ُٖ ٌٚشبٍٚٞبي سٮٕيٓ
 4(1998) سٕٛي٤ ثال٘ييَ ٚ ثٛ٘يي    سَ ٕٚي٬ ٍٝٛر ثٝديٟٚٙبى ٙيٜ ٚ ٕذٔ (1991) 3ثٛ٘ي

ٖ   5ُايي ىٍٖٚوٙشََ  ٔٙ٪ٍٛ ثٝ، وبُٔ ٙي   ىٍ سوٕيٗ ٔيَ إشفبىٜ ٙيٜ إيز. سوٕييٗ ُ
GMM  ٕٚييٮي   ٥ٍٛ ثٝاهيَ ٔوٞٛٝبً ٦ٔبِٮبر الشٞبى والٖ ٚ ٔبِي ىٍ ٦ٔبِٮبر سؼَثي
ي فَاٚا٘ي ٞب ٗ ػٟز سوٕيٗ ٔيَ ِٔيزٍٚ اُايٗإشفبىٜ لَاٍ ٌَفشٝ إز. إشفبىٜ  ٍٔٛى

إشفبىٜ اُ ايٗ سوٕيٗ ُٖ ٍا ػٟز ث٥َيَف  ، (2000) 6ىاٍى. ثَاي ٔظبَ ثه، ِٛيٗ ٚ ِٛيبُ
ثيب   GMMي ٞب ىاى٘ي. سوٕيٗ ُٖ ٔي ي َٕي ُٔب٘ي ثٖيبٍ ٔٙبٕتٞب وَىٖ ٚاٍيب٘ٔ ىاىٜ

ٝ ٞيٜ ٘ٚيٜ ىٍ ٔيَ )ويٝ  ٔٚب 7يار ٚيْٜ فَىسإطئَلبٕجٝ  ٖ  ٝيٍٛر  ثي ٔشغييَ   ٚاٍىويَى
ٙيٛى(، وٙشيََ ثٟشيَي ٍا     ٔي يه ٔشغيَ س١ٛيلي ىٍ ٔيَ ا٘ؼبْ ٭ٙٛاٖ ثٝٚاثٖشٝ ثب ٚلفٝ 

ايٗ ٦ٔبِٮٝ ٘ييِ ػٟيز    ىٍ وٙٙي. ٔي وُ ٔشغيَٞبي س١ٛيلي ٔيَ فَاٞٓ ُايي ىٍٖٚثَاي 
 شفبىٜإي  GMMٕييٗ ُٖ  بٍي ىٍ اييَاٖ اُ سو ليٕيز ٘فيز ثيَ كٖيبة ػي      سإطيَثٍَٕي 

 ٙٛى. ٔي

 

 

1. World Economy 

2. Generalized Method of Moment  

3. Arrellano and Bond  

4. Blundell and Bond 

5. Endogeneity  

6. Beck, Levine and Loayza 

7. Individual Specific Effects 
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 ٍ اعالػبت آهبضیّب  زازُ
ي ٕيبِيب٘ٝ ٚ ٕيَي ُٔيب٘ي اُ ٕيبَ     ٞيب  ٦ٔبِٮٝ سؼَثي ىٍ ايٗ سلميك ثَ ٔجٙيبي ىاىٜ 

ٚ ا٥ال٭بر آٔبٍي ٔيٍٛى ٘ييبُ، اُ ٔٙيبث٬ آٔيبٍي ثب٘يه      ٞب  لَاٍ ىاٍى. ىاىٜ 1394سب  1357
)ي سٕٛٮٝ ثب٘ه ػٟب٘ي ٞب َٔوِي ٚ ٙبهٜ

1
WDI ) .ٌَىآٍٚي ٙيٜ إز 

 

 ی تحميكّب يبفتِ–4
 آظهَى ايؿتبيي هتغيطّب

ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ٔشغيَٞبي والٖ الشٞبىي اغّت كبٚي ييه ٍٚ٘يي سٞيبىفي )ٍيٚيٝ     
 آٔيبٍي ٍا ٞيبي   ك٢ٍٛ ؿٙييٗ ٍٚ٘ييي، سوٕييٗ ٚ إيشٙجب٣     وٝ يياُآ٘ؼبٚاكي( ٖٞشٙي ٚ 

، ٕيبوٗ ٕ٘يٛىٖ ٔشغيَٞيب    الشٞبىٕٙؼيٞبي  ٕبُى، ٌِا اِٚيٗ ٌبْ ثَاي سلّيُ ٔٮشجَ ٔي٘ب
ٜ ٞبي  ٍٚ٘ي سٞبىفي ٔشغيَٞب )ٍيٚٝ ٚاكي(، ثب إشفبىٜ اُ آُٖٔٛ إز.  ٍيٚٝ ٚاكي ٔٚيو
ٖ   ٌَىى ٔي ي ٍيٚيٝ ٚاكيي   ٞيب  . ثَاي ثٍَٕي ايٖشبيي ٔشغيَٞب ىٍ ٦ٔبِٮيٝ كب١يَ اُ آُٔيٛ

٘شبيغ كبُٝ اُ اييٗ آُٔيٖٛ ىٍ ػييَٚ     ؛ وٝإشفبىٜ ٙيٜ إز 2سٮٕيٓ يبفشٝ ىيىي فَِٛ
 ( اٍائٝ ٙيٜ إز.1)

 
 فَلط-آظهَى ضيكِ ٍاحس زيىيًتبيح  .1 خسٍل

 فَِٛ -آٔبٍٜ ىيىي ٔشغيَ
 ٔمبىيَ ثلَا٘ي

1% 5% 10% 

CA 31/3- 62/3- 94/2- 61/2- 

GDPG 21/4- 62/3- 94/2- 61/2- 

INVEST 73/3- 62/3- 94/2- 61/2- 

GOVEXP 98/4- 62/3- 94/2- 61/2- 

OPEN 38/4- 62/3- 94/2- 61/2- 

FDI 53/4- 62/3- 94/2- 61/2- 

RER 60/4- 63/3- 94/2- 61/2- 

RIR 78/4- 62/3- 94/2- 61/2- 

OILP 65/4- 62/3- 94/2- 61/2- 

 ٞبي سلميك يبفشٝٔٙج٬: 

 

 

1. World Development Indicators (2007) 

2. Augmented Dickey- Fuller Unit Root Test 
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فَِٛ سٕبْ ٔشغيَٞبي إشفبىٜ  –ٙٛى ثَ إبٓ آُٖٔٛ ىيىي  ٔي ٔٚبٞيٜ ٥ٍٛ وٝ ٕٞبٖ

 ٛاٖسي  ٔيي  ٙيٜ ىٍ ايٗ سلميك ىٍ ٦ٕق ايٖشب ٖٞشٙي. ثٮي اُ ثٍَٕيي ايٖيشبيي ٔشغيَٞيب   

 ٞب، ٔيَ سلميك ٍا سوٕيٗ ُى. ثيٖٚ ٍَ٘ا٘ي اُ وبًة ثٛىٖ ٌٍَٕيٖٛ

 ترويي هسل ٍ تفؿيط ضطايت

، ٘شبيغ سؼَثي كبُٝ اُ سوٕييٗ ىٍ ػييَٚ   GMMثب سٛػٝ ثٝ سوٕيٗ ٔيَ ثٝ ٍٚٗ 

 سإيييي ي َٔث٥ٛيٝ  ٞيب  آٔيٜ، ثب إشفبىٜ اُ آُٖٔٛ ىٕز ثٝٙيٜ إز. ا٭شجبٍ ٘شبيغ ( اٍائٝ 2)

، 1ٚ ثٍَٕي ا٭شجبٍ ٔشغيَٞبي اثيِاٍي  آٔيٜ ىٕز ثٝا٭شجبٍ ٘شبيغ  سإييي ٔٙ٪ٍٛ ثٝٙيٜ إز. 

وٝ ىاٍاي سُٛي٬ ثب ىٍػٝ آُاىي  x آُٖٔٛ ٕبٌٍبٖ آٔبٍٜ ا٘ؼبْ ٙيٜ إز. 2آُٖٔٛ ٕبٌٍبٖ

ثبٙي، آُٖٔٛ ٝفَ ٔجٙي ثَ ٕٞجٖشٝ  ٔي ي ثي٘ اُ كي ٔٚوٜٞب ٔليٚىيزثَاثَ ثب سٮياى 

ا٭شجيبٍ ٘شيبيغ ػٟيز سفٖييَ      ىٍ٘شيؼٝى ٕ٘ٛىٜ ٚ ثٛىٖ دٖٕب٘يٞب ثب ٔشغيَٞبي اثِاٍي ٍا ٍ

٘ييِ ػٟيز ثٍَٕيي ٔٚيىُ      3ٌَى٘يي. ٕٞـٙييٗ آُٔيٖٛ ٕٞجٖيشٍي ٕيَيبِي      ٔيي  سإييي

، ا٭شجبٍ ٔشغيَٞبي اثِاٍي ٍا ٞب آٔيٜ اُ ايٗ آُٖٔٛ ىٕز ثٝهٛىٕٞجٖشٍي ا٘ؼبْ ٙي. ٘شبيغ 

 ٙييٜ ٍى ي اٍائيٝ  ٞيب  ٚ ٚػٛى ٌَٞٛ٘ٝ ٕٞجٖشٍي َٕيبِي َٔسجٝ ىْٚ ٍا ثَاي سوٕيٗ سإييي

، ٚػٛى ٍاث٦ٝ ثّٙئير ثيٗ ٔشغيَٞبي 4وٙٙي. ثب إشفبىٜ اُ ا٘ؼبْ آُٖٔٛ ٞٓ ا٘جبٙشٍي ٔي

 ٙي. سإييئيَ ٘يِ 

 

  

 

 

ٕيبٌٍبٖ   ، ىٍ َٙاي٦ي وٝ سٮياى ٔشغيَٞبي اثِاٍي اُ سٮياى ١َايت سوٕيٙي ثيٚشَ ثبٙي، آٔبGMMٍٜىٍ ٍٚٗ . 2

. آٔبٍٜ ٕبٌٍبٖ سٮياى ٔٚبٞيار، ىاٍاي يه سُٛي٬ وبي ىٚ ثيب ىٍػيٝ   ييٕ٘ب ئاثِاٍي ٍا آُٖٔٛ ا٘شوبة ٔشغيَٞبي 

 ((.1987)٘يٛٚي ٚ ٕٚز ) ثبٙي ئآُاىي ثَاثَ اهشالف سٮياى ٔشغيَٞبي اثِاٍي ٚ سٮياى ١َايت سوٕيٙي 

2.  Sargan test 
3. Serial Correlation 
4. Co integration test 
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 )هتغيط ٍاثؿتِ: حؿبة خبضی( 1ثط حؿبة خبضی هؤثطًتبيح ثطآٍضز ػَاهل  .2خسٍل 

 tآهبضُ  ضطايت هتغيط

CA(-1) 16/0 *** 45/4 

 ثرف زاذلي

GDPG 049/0-** 03/3 

INVEST 067/0-** 55/2- 

GOVEXP 043/0-** 33/2- 

 ثرف ذبضخي

OPEN 064/0** 67/3 

FDI 085/0** 44/2 

RER 026/0*** 14/4 

 التصبز خْبًي

RIR 01/0 -*** 78/4- 

OILP 077/0***
 29/4 

c 04/0 ** 62/2 

Sargan test statistic 88/14  

AR(2) 8763/0  

  ٞبي سلميك يبفشٝٔٙج٬: 

 
ٝ  ١َيت ٝيٍٛر ٖ٘يجشي اُ سِٛييي     ثَآٍٚى ٙيٜ ثَاي ٔشغيَ س١ٛيلي كٖبة ػبٍي )ثي

ي ايٗ إيز ويٝ اييٗ ٔشغييَ     ىٞٙيٜ ثٛىٜ ٚ ٘ٚبٖ 16/0٘بهبِٜ ىاهّي( ثب يه ٚلفٝ ثَاثَ 
ٔشغيَ ٚاثٖشٝ كٖبة ػيبٍي ىاٍى. اييٗ ٘شيؼيٝ ٦ٙٔجيك ثيب       ٔٮٙبىاٍ ثبيه ٍاث٦ٝ ٔظجز ٚ 

 ثبٙي. ( ٔي2007( ٚ آٍيٖشٛ٘يه )2003ٞبي دَإبى ) يبفشٝ

 

 

 

 .ا٘ي ٙيٜ بٖيثٍِبٍيشٕي  ٍٝٛر ثٝسٕبْ ٔشغيَٞب  .1

 ىٍٝي 1 يىاٍ ئٮٙ*** ثيبٍَ٘ ٦ٕق ، ىٍٝي 5 يىاٍ ئٮٙثيبٍَ٘ ٦ٕق  **، ىٍٝي 10 يىاٍ ئٮٙثيبٍَ٘ ٦ٕق  *
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 طّبی هطثَط ثِ ثرف زاذلي التصبزالف( تفؿيط ضطايت هتغي

ٔٙفيي   سإطيَ (GDPG)ٍٙي الشٞبى  ٍٚى افِاي٘ ىٍ َ٘م ٔي ا٘ش٪بٍ ًطخ ضقس التصبز:

ٍٙي سِٛيي ىاهّي  ؿَاوٝثَ كٖبة ػبٍي ىاٙشٝ ٚ وَٖي كٖبة ػبٍي ٍا افِاي٘ ىٞي، 

ثب  ىٍ٘شيؼٝر هبٍػي ٍا افِاي٘ ىاىٜ ٚ ٚ افِاي٘ ىٍآٔي وٍٚٛ، سمب١ب ثَاي وبالٞب ٚ هئب

ُ٘يي )آثيُ ٚ    ٔيي  افِاي٘ ٚاٍىار اطَ ٔٙفي ثَ كٖبة ػبٍي ٌٌاٙشٝ ٚ سٮبىَ آٖ ٍا ثَ ٞٓ

ثَآٍٚى ٙيٜ َٔث٣ٛ ثٝ ٔشغييَ ٘يَم ٍٙيي     تي١َ ((.2004) 2( ٚ ٌب٘يِٚف2001ٛ) 1ثَ٘ب٘ه

ي افِاي٘ وٙي يه ٚاك ٔي آٔيٜ وٝ ثيبٖ ىٕز ثٝ -049/0ثَاثَ ثب  (GDPG) سِٛيي ىاهّي

ٙٛى. ايٗ ٘شيؼٝ  ٔي ي ىٍ سَاُ كٖبة ػبٍيٚاكي 049/0ٔٙؼَ ثٝ وبٞ٘  GDPىٍ ٍٙي 

ثيبٍَ٘ ايٗ إيز ويٝ ثيب افيِاي٘ ىٍآٔيي وٚيٍٛ، ٚاٍىار        ثبٙي، ٔي ٦ٔبثك ثب ا٘ش٪بٍار وٝ

ثٝ ٕيٕز وٖيَي ٌيَاي٘     ٍفشٝ ٍفشٝٙٛى وٝ كٖبة ػبٍي  ٔي افِاي٘ يبفشٝ ٚ ايٗ ٕجت

 دييا وٙي.

( ١يَيت َٔثي٣ٛ ثيٝ    2ىٍ ػييَٚ ) إبٓ ٘شبيغ اٍائٝ ٙيٜ ثَ ي:ی زاذلگصاضِ ؾطهبي

آٔيبٍي   اُِلب٧آٔيٜ ٚ  ىٕز ثٝ -067/0ثَاثَ ثب  (INVEST)ي ىاهّي ٌٌاٍٝ ٔشغيَ َٕٔبي

ٖ   ٔيىاٍ  ٘يِ ٔٮٙي وٙيي ويٝ ييه ٚاكيي      ٔيي  ثبٙي. ٔمياٍ ٚ ٭الٔز ٔٙفي ايٗ ١يَيت ثييب

كٖبة ػيبٍي ٙييٜ ٚ    ٚاكيي 084/0ي ىاهّي ٔٙؼَ ثٝ وبٞ٘ ٌٌاٍٝ افِاي٘ ىٍ َٕٔبي

ٝ    ثَى. ٔي سٮبىَ آٖ ٍا ثٝ ٕٕز ثيسَ ٙيٖ دي٘ ي ىثيُ ٚ  ٞيب  ايٗ ٘شيؼٝ ٦ٙٔجيك ثيب يبفشي

 ثبٙي. ٔي ( ٘ي2004ِ) 4(، ثيٖييَ ٚ ٕٞىبٍا1996ٖ) 3فبٍٚن

ثَ كٖيبة ػيبٍي، ٔويبٍع     ٔؤطَيىي اُ ٭ٛأُ ٟٔٓ  هربضج هصطفي ثرف زٍلتي:

َ ٚى ٍ ٔيي  ثبٙي وٝ ا٘ش٪بٍ ٔي (GOVEXP) َٔٞفي ثو٘ ىِٚشي ٔٙفيي ثيَ كٖيبة     سيإطي

آٔيٜ ٚ  ىٕز ثٝ -043/0ػبٍي ىاٙشٝ ثبٙي. ١َيت ثَآٍٚى ٙيٜ َٔث٣ٛ ثٝ ايٗ ٔشغيَ ثَاثَ 

ٚاكيي ىٍ  043/0ىٞي وٝ يه ٚاكي افِاي٘ ىٍ ٔوبٍع ىِٚشي ٔٙؼَ ثٝ وبٞ٘  ٔي ٘ٚبٖ

افِاي٘ ٔوبٍع َٔٞفي ىِٚشي  ىٞي. ٔي كٖبة ػبٍي ٙيٜ ٚ آٖ ٍا ثٝ ٕٕز وَٖي ٕٛق

ىٞي. افِاي٘  ٔي اي٘ سمب١بي ثو٘ ىِٚشي ٙيٜ ٚ سمب١بي ٚاٍىار ٍا افِاي٘ٔٙؼَ ثٝ افِ

ثٝ ٕٕز  ٍفشٝ ٍفشٝكٖبة ػبٍي  ،ٙٛى ٔي ٚاٍىار، كٖبة ػبٍي ٍا وبٞ٘ ىاىٜ ٚ ٔٛػي

 

 

1. Abel and Bernanke 
2. Gandolfo 

3. Debelle and Faruqee 

4. Bussiere et al 
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ثب افيِاي٘ ٔويبٍع ٔٞيَفي ىِٚشيي )ٔويبٍع       وٝ ايٗوَٖي ٌَاي٘ دييا وٙي. ثب سٛػٝ ثٝ 

( ٚ اُ 1389)٭ٞيبٍي ٚ ٕٞىيبٍاٖ،    يبثيي  ٔي ٭ٕٛٔي(، اُ يه ٥َف وَٖي ثٛىػٝ افِاي٘

ٔٙفي ٔوبٍع ىِٚشي ثَ كٖبة  سإطيَي ايٗ سلميك ٔجٙي ثَ ٞب ٥َف ىيٍَ ثب سٛػٝ ثٝ يبفشٝ

ٖ  ٔيي  ٙيٛى  ٔيي  ػبٍي، افِاي٘ ٔوبٍع ٭ٕٛٔي ٔٙؼَ ثٝ وَٖي كٖبة ػبٍي ٌفيز   سيٛا

ىٍ ايَاٖ ٥ي ىٍٜٚ ُٔب٘ي ٍٔٛى ٦ٔبِٮٝ ٚػيٛى ىاٙيشٝ ويٝ اٍسجيب٣      1ف١َيٝ وَٖي ىٌٚبٖ

 وٙي. ٔي ٍا ثيبٖ 2٘ ٭ٕٛٔي ىاهّي ٚ َٙاي٤ هبٍػي الشٞبىثيٗ ثو

 طّبی هطثَط ثِ ثرف ذبضخي التصبزة( تفؿيط ضطايت هتغي
ٖ  ىٞيي ويٝ ىٍػيٝ     ٔي ( ٘ٚب2ٖوٍٚٛ: ٘شبيغ ػيَٚ ) ثبُ ثٛىٖىٍػٝ  وٚيٍٛ   ثيبُ ثيٛى

(OPEN)  .يه ٚاكي افِاي٘ ىٍ ايٗ ٔشغيَ ويٝ   ىٍٚال٬ٍاث٦ٝ ٔظجز ثب كٖبة ػبٍي ىاٍى

ثبٙي ٔٛػت ثٟجٛى كٖبة  ٔي GDP ٝبىٍار ٚ ٚاٍىار وبالٞب ٚ هئبر ثٝ ٫ٕٖٛ٘جز ٔؼ

ٙٛى. َٞ ؿٝ الشٞبى وٚيٍٛ اُ ٘٪يَ سؼيبٍي ثيبُسَ ثبٙيي،       ٔي ٚاكي 064/0اُٜ ا٘يٝ ػبٍي ث

ٝ  وٓ وٓكٖبة ػبٍي  ٙيٛى. اييٗ ٘شيؼيٝ     ٔيي  ثٝ ٕٕز ثٟجٛى دي٘ ٍفشٝ ٚ ثب ٔبُاى ٔٛاػي

ٖ  2003ٕيبى ) ىٍ ٦ٔبِٮيبر ؿييٗ ٚ دبٍا   اهٌٙييٜ ٔٚبثٝ ثب ٘شبيغ   3(، وبِييٍٖٚ ٚ ٕٞىيبٍا

 ثبٙي. ٔي (2003) 4( ٚ ىٚيِي ٚ 2002َٚٞ)

ٍ ٝ افيِاي٘ ىٍ ػَييبٖ ٕئَبي    ی هؿتمين ذمبضخي: گصاضِ ؾطهبي ي ٖٔيشميٓ  ٌيٌا

ثبٙيي ٚ افيِاي٘ ييه     ٔي ثَ كٖبة ػبٍيىاٍ  ىاٍاي اطَي ٔظجز ٚ ٔٮٙي (FDI)هبٍػي 

ٍ ٝ َٕٔبي . ػٌةٙٛى ٔي ٚاكيي كٖبة ػبٍي 085/0ٚاكيي آٖ ٔٙؼَ ثٝ افِاي٘   يٌيٌا

 ٚ ثيَاي سؼيبٍر   ُيَثٙبٞيبيي  ي سِٛيييي ٚ ايؼيبى  ٞيب  هبٍػي ثب افِاي٘ ٩َفييز  ٖٔشميٓ

 افيِاي٘ ٝيبىٍار   ٍإشبي ىٍ سٛا٘ي ٔي ىاهّي يٞب ثٍٙبٜ إِّّي ثيٗ دٌيَي ٍلبثز ٌٖشَٗ

وٕه ٕ٘بيي. اُ ٕٛي ىيٍَ ٔٙؼَ ثٝ افيِاي٘ ٚاٍىار فٙيبٍٚي، وبالٞيبي     ٔيِثبٖ ثٝ وٍٚٛ

ٙيٛى ٚ ٘ييِ ثيب افيِاي٘ اٙيشغبَ ىٍ اييٗ        ٔي س٤ٕٛ وٍٚٛ ٔيِثبٖاي ٝ َٕٔبيٚ اي ٝ ٚا٦ٕ

 وٍٚٛ، ىٍآٔيٞبي ىاهّي ٚ سمب١بي ىاهّي ٍا افِاي٘ ىاىٜ ٚ ٚاٍىار وٍٚٛ ٔيِثبٖ ٍا ُيبى

 

 

1. Twin deficits hypothesis 

وَٖي ثٛىػٝ ٕيجت   ىٍٚال٬وَٖي ثٛىػٝ ٚ وَٖي كٖبة ػبٍي ٚػٛى ىاٍى،  ىٍ ايٗ ديييٜ يه ٍاث٦ٝ ٔظجز ثيٗ

 ٌَىى. ٔي افِاي٘ وَٖي كٖبة ػبٍي
2. External economic condition 
3. Calderon et al 

4. Doisy and Hervé 
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َ  ىٕز ثٝ تي١َ ي٭يى(. ٔمياٍ 1387وٙي )٥يجي ٚ ٕٞىبٍاٖ،  ٔي  FDI آٔيٜ ثَاي ٔشغيي

 ىٍ 

ي هبٍػي ٌٌاٍٝ ٝبىٍار ىٍ اطَ افِاي٘ َٕٔبي افِاي٘ ايٗ سلميك ثيبٍَ٘ ايٗ إز وٝ

ىٍ ايَاٖ ثَ افِاي٘ ٚاٍىار غّجٝ ٕ٘يٛىٜ ٚ ىٍ ٟ٘بييز ٔٙؼيَ ثيٝ افيِاي٘ كٖيبة ػيبٍي        

 ٌَىييٜ إز.

 ٔمياٍ ٭يىي ١َيت ثيَآٍٚى ٙييٜ ثيَاي ٔشغييَ ٘يَم اٍُ كميميي       ًطخ اضظ حميمي:

(RER) ٖثَ كٖبة ػبٍي ىاٍ ٔظجز ٚ ٔٮٙي سإطيَىٞي وٝ افِاي٘ َ٘م اٍُ ىاٍاي  ٔي ٘ٚب 

ثبٙيي. ُٔيب٘ي ويٝ     ٔيي  ي ٔٛػٛى ىٍ ايٗ ُٔيٙٝٞب ثبٙي وٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٦ٙٔجك ثب سئٍٛي ٔي

ي وبالٞب ٚ هئبر ىاهّيي ٖ٘يجز ثيٝ    دٌيَ يبثي، ليٍر ٍلبثز ٔي َ٘م اٍُ كميمي افِاي٘

ٝ ٙيٛى،   ٔي وبالٞبي هبٍػي افِاي٘ يبفشٝ ٚ ٝبىٍار وٍٚٛ ُيبى كٖيبة ػيبٍي    ىٍ٘شيؼي

 ٍٚى. ٔي ٕٕز ٔبُاى دي٘ افِاي٘ يبفشٝ ٚ ثٝ
 

 ج( تفؿيط ضطايت هتغيطّبی هطثَط ثِ التصبز خْبًي: 

ٍٚى وٝ ٍاث٦ٝ ثييٗ ٔشغييَ    ٔي ا٘ش٪بٍ 1الٍٕٙٛٔشٌَِ إبٓ اطَ ٞبٍثٌََ،ثَ ليوت ًفت:

 ٍاث٦ٝ ٔظجز ٚ ٖٔشميٓ ثبٙي. ايٗ اطَ ثيبٖ هي يػبٍٚ سَاُ كٖبة  (OILP)ليٕز ٘فز 

ٝ ٔجبىِٝ ٘٪يَ ٙٛن ليٕز ٘فز ثب ثٟجٛى ىٍآٔيي  ي ٔظجز ٔٛلز ىٍ ٍاث٦ٞب ىاٍى ٙٛن ٔي

ٔ ػبٍي ٔٙؼَ ثٝ افيِاي٘ ػَييبٖ    ُ  دي  ٙييٜ ٚ ىٍ ٟ٘بييز كٖيبة ػيبٍي ٍا ثٟجيٛى      ا٘ييا

ٖ   ؼٝي٘ش ((.1995، 4( ٚ )ٔٙيُٚا1982، 3))اٚثٖشفّي 2ىٞٙي ٔي  ثَآٍٚى سلميك كب١يَ ٘ٚيب
 

 

1. Harberger-Lauresen-Metzler effect 

ٞبي ٍاث٦ٝ  ٙٛن َيسإطٚ  ا٘ياُ دٌٔيَي  بىِٝ ثَ سٕٞيٓطيٌٌَاٍي ٍاث٦ٝ ٔجإإُِّ، ٕبُٚوبٍ س . ىٍ اىثيبر الشٞبى ثي2ٗ

( س١ٛيق ىاىٜ HLMاي ْٕٔٛٛ ثٝ اطَ ٞبٍثٌََ، الٍٕٗ ٚ ٔشَِِ )اطَ  ٔجبىِٝ ثَ سِٛيي ٚ سَاُ سؼبٍي ىٍ لبِت ف١َيٝ

ٞبي ٍاث٦ٝ ٔجبىِٝ )٘٪يَ ٙٛن ليٕيز ٘فيز( ٚ سيَاُ سؼيبٍي ٔؤييي اطيَ        ٙٛى. ٚػٛى اٍسجب٣ ٔظجز ٔيبٖ ٙٛن ٔي

( ىٍ ٔميبالر  1950(، الٍٕٗ ٚ ٔشِِيَ ) 1950(. ٞبٍثٌََ )1384ثبٙي )سمٛي ٚ آُاىَٟٔ،  ٕٗ ٔشَِِ ٔيٞبٍثٌََالٍ

ٔ ٙٛى ٚ ثٝ ىِيُ اييٗ ويٝ    ٔي هٛى ثيبٖ وَى٘ي وٝ دبييٗ آٔيٖ ٍاث٦ٝ ٔجبىِٝ ٔٛػت وبٞ٘ ىٍآٔي ّٔي ُ  دي ، ا٘ييا

( ٚ ىٍ ٟ٘بيز 1392سلٞيّي، ى٘جبَ ىاٙشٝ ) سبث٬ ٖٔشميٕي اُ ىٍآٔي ّٔي إز، وبٞ٘ آٖ وبٞ٘ دٔ ا٘ياُ ٍا ثٝ

ا٘ياُ اطَي ٔٙفيي ثَكٖيبة ػيبٍي وٚيٍٛٞب هٛاٞيي       ايٗ ٙٛن ٔٙفي ٍاث٦ٝ ٔجبىِٝ ثب وبٞ٘ ىٍآٔي ٚالٮي ٚ دٔ

ٙٛى. ٥جيك اييٗ اطيَ، افيِاي٘ ثَٚ٘يِاي ٔٛليز ٍاث٦يٝ ٔجبىِيٝ ىٍ          ٔي ىاٙز ٚ ٔٙؼَ ثٝ ثيسَ ٙيٖ كٖبة ػبٍي

ٙٛى، أب ثب ٌٌٙز ُٔبٖ اييٗ اٍسجيب٣ اُ    ايٗ وٍٚٛٞب ٔيسَاُ سؼبٍي   الشٞبىٞبي وٛؿه ثبُ ٔٛػت ثٟجٛى ٔٛلشي

 (.1391ٌَىى )٭َيب٘ي ٚ ٕٞىبٍاٖ،  ٔيَا ٔي ثيٗ ٍفشٝ ٚ

3. Obstfeld 

4. Mendoza 
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ٚ  (OILP)ثيٗ ٔشغيَ ليٕز ٘فز ىاٍ  آٔبٍي ٔٮٙي اُِلب٧ىٞي وٝ يه ٍاث٦ٝ ٔظجز ٚ  ٔي

َ  سَاُ كٖبة ػبٍي ٚػٛى ىاٍى وٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٦ٙٔجك ثب اطيَ ٞيبٍثٌََ،    ٚ ىٍ 1الٍٕيٙٛٔشٌِ

( ٚ ويّييبٖ ٚ  2007(، آٍيٖيشٛ٘يه ) 2013س٤ٕٛ ٚٚ ٚ ٕٞىبٍاٖ ) اهٌٙيٍٜإشبي ٘شبيغ 

ثبٙي. ٔمياٍ ٭يىي ١َيت ثَآٍٚى ٙيٜ ثَاي اييٗ ٔشغييَ ثييبٍَ٘ اييٗ      ٔي (2007ٍثبٕي )

ٚاكيي افيِاي٘ ىٍ كٖيبة     077/0ىٍ ليٕز ٘فز ٔٙؼيَ ثيٝ    إز وٝ يه ٚاكي افِاي٘

 وٙي.  ٔي ٔٛاػٝ 2ػبٍي ٙيٜ ٚ آٖ ٍا ثب ٔبُاى

ٍاث٦ٝ ثيٗ َ٘م ثَٟٜ هبٍػي ٚ سَاُ كٖبة ػيبٍي ٔٙفيي ثيٛىٜ ٚ     ًطخ ثْطُ ذبضخي:

ثيبٍَ٘ ايٗ إز وٝ يه ٚاكي افِاي٘ ىٍ َ٘م ثَٟٜ هيبٍػي، ٔٙؼيَ ثيٝ ويبٞ٘ كٖيبة      

 ٙٛى.  ٔي ٚاكي 01/0اُٜ ا٘يٝ ػبٍي ث

 

 ّب كٌْبزيپٍ  گيطی ًتيدِ -5

ُ  ثيٗٔشغيَٞب ىٍ الشٞبى  سَيٗ وّييي٘فز يىي اُ  وٝ ايٗثب سٛػٝ ثٝ  ثيٛىٜ ٚ ٘ييِ    إِّي

ٝ   يٗ ٚ دَٔٮبّٔٝسَ ٟٔٓ ٭ٙٛاٖ ثٝ  ٚٙيٛى   ٔيي  سَيٗ وبالي سؼبٍي ىٍ الشٞيبى فٮّيي ٙيٙبهش

ٔ الشٞبىي ٔب٘ٙي ىٍآٔيي،   ٞبي فٮبِيزٕ٘ٛب٘بر ليٕز آٖ ٘م٘ ٟٕٔي ىٍ  ٚ سيَاُ   ياُا٘ي  دي

وٙي، ىٍ ايٗ ٦ٔبِٮٝ ثب إشفبىٜ سؼبٍي ىٍ وٍٚٛٞبي ٝبىٍوٙٙيٜ ٚ ٚاٍىوٙٙيٜ ٘فز ايفب ٔي

َ اُ ٘٪َيبر الشٞبىي ٚ ٥َاكيي ييه ٔييَ الشٞبىٕيٙؼي،      ليٕيز ٘فيز ىٍ وٙيبٍ     سيإطي

ثيب   1394سيب   1357اي اُ ٔشغيَٞب ثَ كٖبة ػبٍي ىٍ اييَاٖ ٥يي ىٍٜٚ ُٔيب٘ي    ٔؼٕٛ٭ٝ

ٍٔٛى آُٖٔٛ ٚ ثٍَٕي لَاٍ ٌَفيز.   (GMM)ي سٮٕيٓ يبفشٝ ٍٚٗ ٌٚشبٍٚٞب وبٌٍيَي ثٝ

ثَ كٖيبة ػيبٍي، ٔشغيَٞيبي س١ٛييلي      ٔؤطَ٘فز ٚ ٕبيَ ٭ٛأُ  سإطئَٙ٪ٍٛ ثٍَٕي  ثٝ

ٔيَ ثٝ ٕٝ ىٕشٝ ٔشغيَٞبي س١ٛيلي اِف( ثيبٍَ٘ َٙاي٤ ىاهّيي الشٞيبى )ٙيبُٔ ٘يَم     

ي ىِٚيز(، ة(  ي ىاهّي ٚ ٔويبٍع ٔٞيَفي ٟ٘يبي   ٌٌاٍٝ ٍٙي سِٛيي ٘بهبِٜ ىاهّي، َٕٔبي

ٍ ٝ ثيبٍَ٘ َٙاي٤ هبٍػي الشٞبى )ٙبُٔ ىٍػٝ ثبُ ثيٛىٖ الشٞيبى، ٕئَبي    ي ٖٔيشميٓ  ٌيٌا

هبٍػي ٚ َ٘م اٍُ كميمي( ٚ ع( ثيبٍَ٘ َٙاي٤ الشٞبى ػٟب٘ي )ٙبُٔ ليٕز ٘فيز ٚ ٘يَم   

 ثَٟٜ هبٍػي( سمٖيٓ ٙي٘ي.

 

 

1. Harberger-Lauresen-Metzler effect 
2. Surplus  
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آٔيبٍي   اُِليب٧ ىٞي ويٝ ييه ٍاث٦يٝ ٔظجيز ٚ      ٔي ٘شيؼٝ ثَآٍٚى سلميك كب١َ ٘ٚبٖ

ٚ سَاُ كٖبة ػبٍي ٚػٛى ىاٍى وٝ ايٗ ٘شيؼيٝ   (OILP)ثيٗ ٔشغيَ ليٕز ٘فز ىاٍ  ئٮٙ

سٕٛي٤ ٚٚ ٚ ٕٞىيبٍاٖ    اهٌٙييٜ ىٍ ٍإيشبي ٘شيبيغ    الٍٕٙٛٔشٌَِٚ ٦ٙٔجك ثب اطَ ٞبٍثٌََ،

ثبٙي. ٔمياٍ ٭يىي ١َيت  ٔي (2007( ٚ ويّيبٖ ٚ ٍثبٕي )2007(، آٍيٖشٛ٘يه )2013)

يٗ إز وٝ يه ٚاكي افِاي٘ ىٍ ليٕز ٘فيز ٔٙؼيَ   ثَآٍٚى ٙيٜ ثَاي ايٗ ٔشغيَ ثيبٍَ٘ ا

 ثَى.  ٔي ٚاكي افِاي٘ ىٍ كٖبة ػبٍي ٙيٜ ٚ آٖ ٍا ثٝ ٕٕز ثٟجٛى 089/0ثٝ 

اي ٝ ٕٞـٙيٗ ٘شبيغ ثيبٍَ٘ ايٗ إز وٝ كٖبة ػبٍي ثب يه ٚلفٝ ىاٍاي ٍاث٦

ي دَإبى ٞب ثب كٖبة ػبٍي ثٛىٜ ٚ ايٗ ٘شيؼٝ ٦ٙٔجك ثب يبفشٝىاٍ  ٔظجز ٚ ٔٮٙي

ثبٙي. ١َيت ثَآٍٚى ٙيٜ َٔث٣ٛ ثٝ ٔشغيَ َ٘م  ٔي (2007ٚ آٍيٖشٛ٘يه )( 2003)

ٔٙفي ثَ كٖبة  سإطيَ GDPىٞي وٝ افِاي٘ ىٍ ٍٙي  ٔي ٍٙي سِٛيي ىاهّي ٘ٚبٖ

وٙي وٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٦ٔبثك ثب ا٘ش٪بٍار ٚ  ٔي ػبٍي ىاٙشٝ ٚ آٖ ٍا ثب وَٖي ٔٛاػٝ

 ثبٙي. ٔي (2004فٛ )( ٚ ٌب٘ي2001ِٕٚبٌُبٍ ثب ٘شبيغ ٦ٔبِٮبر آثُ ٚ ثَ٘ب٘ه )
ي ىاهّي ٚ كٖبة ػيبٍي ٦ٙٔجيك ثيب    ٌٌاٍٝ ىٍ ٍٔٛى ٍاث٦ٝ ثيٗ َٕٔبي اهٌٙيٜ٘شبيغ 

ٌيٌاٍي  سإطيَ( ثٛىٜ ٚ ثيبٍَ٘ 2004(، ثيٖييَ ٚ ٕٞىبٍاٖ )1996ي ىثُ ٚ فبٍٚن )ٞب يبفشٝ

ثبٙي. ٖ٘جز ٔوبٍع َٔٞفي ٟ٘بيي ىِٚز ثيٝ سِٛييي    ٔي ٔٙفي ايٗ ٔشغيَ ثَ كٖبة ػبٍي

وَٖي ىٌٚيبٖ  ٜ ٔٙفي ثَ ٔشغيَ ٚاثٖشٝ ىاٍى وٝ ٔٞيالي ثَاي دييي سإطيَ٘بهبِٜ ىاهّي 

ىٞي َٞ ؿٝ الشٞبى وٍٚٛ ثبُسَ ثبٙي، كٖيبة ػيبٍي ثيٝ ٕيٕز      ٔي ٘ٚبٖٞب  يبفشٝ إز.

(، 2003ٍٚى وٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٔٚيبثٝ ثيب ٘شيبيغ ٦ٔبِٮيبر ؿييٗ ٚ دبٍإيبى )       ٔي ثٟجٛى دي٘

ٍ  ثبٙيي.  ٔيي  (2003( ٚ ىٚيِي ٚ َٞٚ )2002وبِيٍٖٚ ٚ ٕٞىبٍاٖ ) ٭ييىي ١يَيت    ٔمييا

ي ٖٔشميٓ هبٍػي ىٍ ايٗ سلميك ثيبٍَ٘ ايٗ إز ٌٌاٍٝ آٔيٜ ثَاي ٔشغيَ َٕٔبي ىٕز ثٝ

ي هيبٍػي ىٍ اييَاٖ ثيَ افيِاي٘ ٚاٍىار     ٌٌاٍٝ وٝ افِاي٘ ٝبىٍار ىٍ اطَ افِاي٘ َٕٔبي

٘شيبيغ   ٗيٕٞـٙي  غّجٝ ٕ٘ٛىٜ ٚ ىٍ ٟ٘بيز ٔٙؼَ ثٝ افِاي٘ كٖبة ػبٍي ٌَىيييٜ إيز.  

ٌٌاٍي ٔظجز َ٘م اٍُ كميمي ثَ كٖبة ػبٍي ثٛىٜ وٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٦ٙٔجك ثيب  سإطيٍََ ثيب٘

ثيٗ َ٘م ثٟيَٜ هيبٍػي ٚ سيَاُ كٖيبة      ٍاث٦ٝ ثبٙي. ٔي ي ٔٛػٛى ىٍ ايٗ ُٔيٙٝٞب سئٍٛي

 ػبٍي ٘يِ ٔٙفي ثَآٍٚى ٙيٜ إز.

ىٍ ايٗ سلميك ٔجٙي ثَ ٍاث٦ٝ ٖٔشميٓ ليٕيز ٘فيز ٚ    يٜىٕز آٔ بيغ ثٝثب سٛػٝ ثٝ ٘ش

ي هبٍػي ثَ كٖبة ػبٍي ىٍ اييَاٖ،  ٌٌاٍٝ ٔظجز َٕٔبي يٌٌَاٍيسإط ِي٘ػبٍي ٚ  كٖبة
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ٝ ثب افِاي٘ سٮبٔالر ثب وٍٚٛٞبي ىيٍَ ٚ  سٛاٖ ٔي ىٍ ُٔبٖ افِاي٘ ليٕز ٘فز ٛ  ثي  هٞيٛ

ي هيبٍػي ىٍ  ٞيب  ٌٌاٍي وٍٚٛٞبي ٦ٙٔمٝ ايٗ ٔبُاى ىٍآٔيٞبي ٘فشي ٍا ثٝ ٕٕز َٕٔبيٝ

ي، ٕيٕبُي، ٕيبهز ٘يٌَٚيبٜ ٚ ... ويٝ ػيِ     فِاٍا َْ٘ٞبي آُٔٛٙي، دِٙىي،  اػَاي دَّٜٚ

ثبٙي ٕيٛق ىاى ٚ اُ اييٗ ٥َييك ىٍ ػٟيز ٍٙيي ٚ       ٔي ي ثبِفٮُ وٍٚٛ ايَاٖٞب سٛإ٘ٙيي

 الشٞبى ايَاٖ ثٝ ٘فيز،  يثٝ ٚاثٖشٍسٛػٝ  ثب ٍَيىاُ ٕٛي  أب ديَٚفز وٍٚٛ ٌبْ ثَىاٙز.

ٟشيَ إيز   سٛا٘ي ٔٙؼَ ثٝ وَٖي كٖبة ػبٍي وٍٚٛ ٙٛى ٚ ِيٌا ث  ٔي ليٕز ٘فز وبٞ٘

 ايٗ ٚاثٖشٍي وبٞ٘ يبثي.

 

 هٌبثغ

ثٍَٕي اطَ ٞيبٍثٌََ، الٍٕيٗ ٚ ٔشيٌَِ ىٍ الشٞيبى اييَاٖ ثيب        "(. 1392) سلٞيّي، كٖٗ

 .13الشٞبىي، ٕٙبٍٜ  ٕبُي ٔيَ. فّٞٙبٔٝ سلميمبر "ARDLإشفبىٜ اُ ٍٚٗ 

ثٍَٕي اٍسجب٣ ٔيبٖ وَٖي كٖبة ػيبٍي ثيب   "(. 1384) سمٛي، ٟٔيي ٚ وَٟاْ، آُاىَٟٔ

 18. دْٚٞٚٙبٔٝ الشٞبىي، ٕٙبٍٜ "ٔجبىِٝ ىٍ الشٞبى ايَاٖ ٍاث٦ٝ

اطيَ ٚفيٍٛ   "(. 1395ٔٙٞيٍٛ ) ١ٍبيي، ٔلٕي؛ يبٍٚي، وب٩ٓ؛ ٭ِسي، َٔس٢يي ٚ ا٭شٞيبٔي،   

ىٍآٔيٞبي ٘فشي ثَ ٍٙي الشٞبىي ايَاٖ اُ وب٘بَ اطٌٌَاٍي ثيَ ٭ييْ سٮيبىَ ىٍ ثٛىػيٝ ٚ     

، 22ٮٝ الشٞيبىي،  ي ٍٙيي ٚ سٕٛي  ٞيب  دْٚٞ٘دْٚٞٚي، -فّٞٙبٔٝ ٭ّٕي". ثو٘ هبٍػي

144-131. 

ثَ وَٖي كٖبة  ٔؤطَثٍَٕي ٔشغيَٞبي والٖ الشٞبىي "(. 1384) َٟٙي، ٚكييٙمبلي

 .174-143، 3دْٚٞٚي ػٖشبٍٞبي الشٞبىي ايَاٖ، -ىٚ فّٞٙبٔٝ ٭ّٕي ".ػبٍي ايَاٖ

اي ليٕز ٘فز ثَ سَاُ سؼبٍي إٓشب٘ٝ سإطيَ"(. 1393) ٟٙجبُي، ويَٛٔص ٚ وَيٕي، لَٕي

 63ي81، 28ي الشٞبىي، ٕبُ ٔيَدْٚٞٚي -فّٞٙبٔٝ ٭ّٕي ".يَاٖىٚ ػب٘جٝ ا

ٍ ٝ ياطيَ ٕئَب   "(. 1387) آًٍثبيؼب٘ي، وَيٓ ٚ ثيبثىي، ٍٚف اهلل ، ٥يجي، ٕيي وٕيُ  يٌيٌا

. ٔؼّيٝ  "ٝيبٕ٘ٛي يٚ الهيبٍػي وٚيٍٛٞبي ٔٙشويت إٓييبيي      ثَ سؼبٍرٖٔشميٓ هبٍػي 

 .129-150 ، 3ٛ، ٕٙبٍٜ 31دْٚٞٚي ىاٍ٘ٚبٜ اٝفٟبٖ )٭ّْٛ اٖ٘ب٘ي(، ػّي 
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٭يْ ا٥ٕيٙيبٖ   سإطيَ"(. 1386) اٚالىي، ٟٔيي ٚ ٌَٟٔبٖ، ٘بىٍاِٝ؛ َٔاىدٍٛ ٭جبٕيبٖ، ٭ِر

 .153-169، 98الشٞبىي، ٔؼّٝ سلميمبر  ".َ٘م اٍُ ٚالٮي ثَ ٍٙي الشٞبىي

ي ٍاث٦ٝ ٔجبىِٝ ٚ ٞب ٙٛن"(. 1391) كييٍي، كٖٗ ٚ ٘ٮٕز اِّٟي، ٕٕيٝ، ٭َيب٘ي، ثٟبٍٜ

ٚ  ٞيب  دْٚٞ٘. فّٞٙبٔٝ "ٔشَِِ ٚػٛى ىاٍى؟ -الٍٕٗ -آيب اطَ ٞبٍثٌََ سَاُ سؼبٍي ىٍ ايَاٖ:

 .171-188، ٛ 63ي الشٞبىي، ٕبَ ثيٖشٓ، ٕٙبٍٜ ٞب ٕيبٕز

َ   آٍا٭ٞبٍي ٓ ، ٘ي، ٭جبٓ؛ ػٮفَي ٕٝيٕي، اكٕيي ٚ ٍٕيِٛي ٔيي ثٍَٕيي  "(. 1389) ٔييظ

 فٞيّّٕٙٝ الشٞيبى   ".ٞبي ليٕز ٘فز ثَ كٖبة ػبٍي وٍٚٛٞبي ٭٢يٛ اٚديه  سىب٘ٝ سإطيَ

 1ي21، 3ٔمياٍي، 

ثبُ سٮَيف ٘مٚيٝ ٍاٜ ٔيييَيز ىٍآٔييٞبي    "(. 1393) ِٔيٙي، أيَكٖيٗ ٚ لَثب٘ي، ٕٮيي
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Abstract 

This paper investigates the relationship between oil prices and some other 

economic variables on the current account of Iran by applying the generalized 

method of moment techniques to panel data for the 1978-2015 period. The 

explanatory variables represent domestic economic conditions (GDP growth, 

domestic investment and general government consumption expenditure), external 

economic conditions (openness, foreign direct investment and real exchange rate) 

and World economy condition (World interest rates).  As expected, we find a 

positive and direct relationship between oil prices and the current account in Iran.  

We further observe that levels of domestic investment, economic growth, general 

government expenditure and World interest rates have negative impact on the 

current account, while levels of real exchange rate, foreign investment and openness 

positively impact the current account. 
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