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تاریخ پذیزش2931/50/10 :

چکیده
در بسیبری از کشَرّبی در حبل تَسعِ دادُّبی تلفیقي کِ در آى افراد در طَل زهبى دًببل شًَذٍ ،جَد
ًذارد .بررسي ٍ ردیببي دادُّبی هقطعي بِطَر هٌظن در طَل زهبى ببعث بٍِجَد آهذى دادُّبی چٌذبعذی
شبِ پبًل هيشَد کِ در بررسي رفتبر کَّرتّب بِکبر هيرًٍذ .در ایي هقبلِ بب استفبدُ از دادُّبی  11دٍرُی
زهبًي ( 8 ٍ )1379-89کَّرت کِ بر اسبس گرٍُّبی سٌي تشكیل شذُ است بب بِکبرگیری رٍش شبِ پبًل
اقذام بِ بررسي تأثیر ٍیژگي ّبی خبًَار بر پَیبیي هخبرج هصرفي در ّر گرٍُ شذُ استً .تبیج حبکي از آى
است کِ بررسي دادُّبی شبِ پبًل در طَل زهبى ،اثر ٍیژگيّبی سرپرست خبًَار را بر پَیبیي هخبرج هصرفي
در یک کَّرت ٍ دریک دٍرُ ًشبى دادُ ٍ یک رٍش قذرتوٌذ برای بررسي ٍیژگيّبی سرپرست خبًَار ٍ
کٌترل آًْب در طَل زهبى ا یجبد کردُ است.
کلید واژهها :پَیبیي هخبرج هصرفي ،دادُّبی شبِپبًل ،سری زهبًي دادُّبی هقطعي
طبقهبندی O15, H31, I32 : JEL

Email: raghhg@alzahra.ac.ir

 .1استبدیبر داًشگبُ السّرا

Email: hmousavi_atu@yahoo.com

 .2استبدیبر دا٘طٍب ٜاِشٞزا
*

 .3دا٘ص آٔٛخت ٝالتػبد دا٘طٍب ٜاِشٞزا ( ًَیسٌذُ هسئَل)

Email: sinobi_snake@yahoo.com
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بررسي اثرات ٍیژگيّبی خبًَار بر هخبرج هصرفي

 .1مقذمه
در ثسیبری اس وطٛرٞب خػٛغبً وطٛرٞبی در حبَ تٛسؼ ٝدادٜٞبی پبُ٘ ٚالؼی و ٝدر آٖ افزاد ثٝعٛر خبظ
در ع َٛسٔبٖ د٘جبَ ض٘ٛذ ٚخٛد ٘ذارد .ثب ایٗ حبَ ثزرسی دادٜٞبی ٔمغؼی اغّت ثٝعٛر ٔٙظٓ ثب دادٜٞبی
چٙذ ثؼذی سزٚوبر دارد و ٝثزای ٔغبِؼ ٝپٛیبیی رفتبر خب٘ٛارٞب یب افزاد اس رٚش ضجٝپبُ٘ 1استفبدٔ ٜیضٛد.
دیت )1985( 2ٖٛپیطٟٙبد ٔیوٙذ و ٝضج ٝپبُ٘ ٔیتٛا٘ذ ثزای ثزرسی وٞٛزتٞبٛٔ 3رد استفبد ٜلزار ٌیزد.
خبیی وٞ ٝز وٞٛزت ثٝػٛٙاٖ یه ٌز ٜٚثب اػضبیی خبظ است  ٚافزادی ٞستٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ در ثزرسیٞب
ضٙبسبیی ض٘ٛذ .ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ ایٗ وٞٛزتٞب ضبُٔ وٞٛزتٞبی تِٛذ یؼٙی وٞٛزت تٕبْ افزادی ؤ ٝثالً
ثیٗ سبَٞبی 1960تب ٔ 1965تِٛذ ضذٜا٘ذ  ٚیب وٞٛزتٞبی تحػیّی ٞستٙذ .اٌز وٞٛزتٞب ث ٝا٘ذاسٜ
وبفی ثشري ثبضٙذ ٔیتٛاٖ ا٘تظبر داضت و ٝثزرسیٞبی ٔتٛاِی ،یه سزی اس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی تػبدفی اس افزاد
در ٞز وٞٛزت تِٛیذ ٔیوٙذ سپس سزی سٔب٘ی آٔبرٜٞبی تّخیػی ٔیتٛا٘ذ تطىیُ ضٛد  ٚثزای استٙجبط
4
رٚاثظ ٌز ٜٚسٙی ثٝػٛٙاٖ یه وُ (اٌز دادٜٞبی پبُ٘ در دستزس ثبضذ) ٔٛرد استفبد ٜلزار ٌیزد .والدٚ
وبر دیت ٖٛرا ٌستزش داد ٘ ٚطبٖ داد ٔذَٞبی پٛیب ثٝعٛر سبسٌبری ثب استفبد ٜاس دادٜٞبی ضجٝپبُ٘
تخٕیٗ سدٔ ٜی ض٘ٛذ.
ضجٝپبُ٘ پیٍیزی ٌزٜٞٚبی سٙی افزاد ،در یه سغح ثبالتزی اس ثزرسی دادٜٞبی ٔمغؼی است .ایٗ
ٌزٜٞٚبی سٙی اس تىزار دادٜٞبی ٔمغؼی ( ٚ 5)RCSاس ثزرسی خب٘ٛارٞب ٔغبثك ثب ٌزٞٚی اس افزاد ثب
ٚیژٌیٞبیی خبظ ٔؼٕٛالً سٗ ،سبخت ٝضذٜا٘ذ .استفبد ٜاس ضجٝپبُ٘ در ثسیبری اس وطٛرٞب خػٛغبً در
وطٛرٞبی در حبَ تٛسؼ ٝو ٝدادٜٞبی پبُ٘ ٔٛخٛد ٘یستٔ ،زس ْٛاست  ٚسبخت دادٜٞبی ضجٝپبُ٘ ثزای
رفغ ٔطىالت ٔٛخٛد دادٜٞبی پبُ٘ ثسیبر ٔفیذ است .در حبِی و ٝاوثز دادٜٞبی پبُ٘ تٕبیُ ث ٝتٕزوش ثز
ٔٙبعك خبظ خغزافیبیی  ٚیب ٌزٜٞٚبیی خبظ (خٛا٘بٖ ،وبرٌزاٖ  ٚغیز )ٜدار٘ذ ،استفبد ٜاس دادٜٞبی ضجٝ
پبُ٘ ثزرسی خب٘ٛارٞب را ثٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙذ ٜخٕؼیت اس یه وُ؛ ٘سجت ث ٝدادٜٞبی پبُ٘ ٚالؼی ثزای دٚرٜ
سٔب٘ی ثیطتزی أىبٖپذیز ٔیسبسد .ر٘ٚذ ٔیب٘ ٝدر ٔیبٖ افزادی ؤ ٝتؼّك ثٌ ٝزٜٞٚبی ٔطبثٞ ٝستٙذ ،ثٝ
عٛر لبثُ ٔالحظٝای خغبی ا٘ذاسٌ ٜیزی را وبٞص ٔیدٞذ  ٚتؼذاد افزاد در ٌزٜٞٚبی ٔطبث ٝرا افشایص
ٔیدٞذٔ .شیت ٟ٘بیی رٚشٞبی ٌزٜٚثٙذی ایٗ است و ٝآٟ٘ب اخبسٔ ٜیدٙٞذ تزویجی اس دادٜٞبی حبغُ اس
ثزرسیٞبی ٔختّف ثز رٚی خب٘ٛارٞبی ٔختّف ثٝوبر ٌزفت ٝضٛد ،یؼٙی السْ ٘یست در یه ٔغبِؼٕٝٞ ٝ
ٔتغیزٞب اس خب٘ٛارٞبی ٔطبث ٝخٕغآٚری ٌزدد.

1. Pseudo panel data 1
)2. Deaton ( 1985
3. Cohort
ٔٙظٛر اس وٞٛزت یه ٌز ٜٚثب عجمٝثٙذی سٙی خبظ ٔیثبضذ.
)4. Collado(1997
5. Repeat Cross Section
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ایـٗ ٔمبِ ٝثٔ ٝؼزفی ٔذَ ضجٝپبُ٘ ٔیپزداسد  ٚوبرثـزدی اس ٔــذَسـبسی دادٜٞبی ضجٝپبُ٘ را ارائٝ
ٔیدٞذ .ثب وٕه دادٜٞبی ضجٝپبُ٘ ث ٝثزرسی اثزات ٚیژٌیٞبی خب٘ٛار ثز ٔخبرج ٔػزفی پزداختٔ ٝیضٛد.
 .2اهمیت و کاربردهای مذل شبهپانل
 2-1در ٔغبِؼٝای و ٝتٛسظ راثزت ٔه ٘ب ٖٚدر سبَ  2010تحت ػٛٙاٖ "ثبسد ٜآٔٛسضی در تبیّٙذ ثب
استفبد ٜاس رٚیىزد دادٜٞبی ضجٝپبُ٘" ا٘دبْ ضذ ،ثزای ثزرسی ثبسد ٜآٔٛسضی در تبیّــٙذ اس ٔذَسـبسی
دادٜٞبی ضجٝپبُ٘ استفبد ٜضذ ٜاست .ایٗ ٔغبِؼ ٝثب تبثغ درآٔذ سزٔبی ٝا٘سب٘ی آغبس ٔیضٛد.
1

()1
ثٝتزتیت ثٝ
ٚ
ٍِبریتٓ عجیؼی دستٕشد سبػتی افزاد در سٔبٖ است ٚ
در ایٙدب
٘بٍٕ٘ٛٞی ٔطبٞذ٘ ٜطذ ٜافزاد (تٛا٘بییٞبی
ػٛٙاٖ سبَٞبی آٔٛسش  ٚسٗ افزاد در سٔبٖ است،
ٕٞجستٍی ٘ذارد ٚ
ثب ،
ٔختّف یب سغٛح اٍ٘یشٔ ٜیبٖ افزاد) است .ایٗ ٔذَ فزؼ ٔیوٙذ وٝ
ٕٞجستٍی دارد.
ثب
اس آ٘دبیی و ٝاستفبد ٜاس اثزات ثبثت فزدی  ٚیب ٔتغیز تٛا٘بیی افزاد در ٔؼبدالت أىبٖپذیز ٘یست ،دیتٖٛ
ثزای حُ ایٗ ٔسأِ ٝدر سبَ (ٔ )1985دٕٛػٝای اس ٌزٜٞٚبی سٙی را ثز اسبس سبَ تِٛذ تؼزیف وزد ،ثب
ردیبثی ٌزٜٞٚبی سٙی ٔیتٛاٖ ٔیبٍ٘یٗ تٕبْ اػضبی ٌز ٜٚسٙی را ثزای ٔؼبدِ ٝثیبٖ ضذ ٜثٝدست آٚرد وٝ
در ایٗ غٛرت ٔتغیزٞبی لبثُ ٔطبٞذ ٜدر ثزرسی ضجٝپبُ٘ ثٝوبر ٌزفتٔ ٝیضٛد .در ٔیبٍ٘یٗ ٌز ٜٚسٙی
٘بٍٕ٘ٛٞی ٔیبٖ اػضبی ٌز ٜٚسٙی ،اس لجیُ تٛا٘بیی ٞبی فزدی  ٚاٍ٘یشٞ ٜبی فزدی حذف ضذ ٜاست.
()2

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅

در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔطبٞذ ٜضذ ٜدر ٌز ٜٚسٙی  cدر سٔبٖ  tاست.
در ٔؼبدِ ٝثبال ̅̅̅̅̅̅̅ ٔیبٍ٘یٗ
(دیت ̅ )1985 ٖٛرا ثٝػٛٙاٖ ٔیبٍ٘یٗ اثزات ثبثت ثزای خب٘ٛارٞب در ٌز ٜٚسٙی  cدر دٚرٜی سٔب٘ی t
تؼـزیف ٔیوٙذ ̅ در عـ َٛسٔبٖ ثـبثت ٘یست سیزا ٘ـٕ٘ٛـٞٝب در سٔـبٖٞبی ٔتفـبٚت ثٝغـٛرت ٔـٙفزد
خٕغآٚری ضذٜا٘ذ .در ٘تیـدٕٔ ̅ ٝىـٗ است ثب ̅ ٕٞـجستٍی داضـت ٝثبضـذ  ٚیـب
اثزات ٚالؼی وٞٛزت است .ثب ایٗ
ثبضذ .در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی وٛچه،
̅
̅ ̅
حبَ ،اٌز ا٘ذاس ٕٝ٘ٛ٘ ٜدر ٞز وٞٛزت ث ٝا٘ذاسٜی وبفی ثشري ثبضذٔ ̅ ،یتٛا٘ذ ثٝػٛٙاٖ اثزات ٚالؼی
̅ است ٔ ٚب
وٞٛزت ( )  ٚیب اثزات ثبثت ٔطبٞذ٘ ٜطذ ٜوٞٛـزت رفتبر وٙذ .در ایـٗ ٔٛرد
ٔیتٛا٘یٓ ٔؼبدِٝی ثبال را ثب استفبد ٜاس وٞٛزتٞبی سبختٍی ( )  ٚیب اثزات ثبثت وٞٛزت در ٔؼبدِٝی
سیز ثزآٚرد وٙیٓ.

1. Robert McNown
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̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅

ٔؼبدِٝی ثبال ثزاسبس ٔیبٍ٘یٗ وٞٛزت ثزای ٞز سبَ است .در ایٗ ٔؼبدِ ٝتٕبْ اخشای خغب در ٔؼبدِٝی
( )2و ٝثب ٔتغیزٞبی تٛضیحی ٕٞجستٍی دار٘ذ پبنسبسی ضذٜا٘ذ ثٝعٛری و ٝثزآٚرد اثزات ثبثت ایٗ
ٔؼبدِ ٝثیبٖ ضذ ٜدر خّٕٔ ٝیبٍ٘یٗ وٞٛزت سبسٌبر است.
 2-2در ٔغبِؼٝای و ٝدر سبَ  2004تحت ػٛٙاٖ "تخٕیٗ آسیتپذیزی فزد ٘سجت ث ٝفمز ثب استفبد ٜاس
دادٜٞبی ضجٝپبُ٘" تٛسظ فزا٘ىٛس ثٛرٌیٍ ٚ 1ٖٛٙچٛر ٌ ٛچی 2ًٙدر ثب٘ه خٟب٘ی  ٚدایِیویٓ 3در
دا٘طٍبّٔ ٜی سئ َٛا٘دبْ ضذٔ ،طخع ضذ ؤ ٝغبِؼٔ ٝسبئّی ٔب٘ٙذ ٔستؼذ ثٛدٖ وستوٙٙذٌبٖ درآٔذ
٘سجت ث ٝفمیز ضذٖ یب آسیتپذیزی ٘سجت ث ٝفمز ث ٝػّت تغییزات درآٔذی ،دضٛار است .ثٝدِیُ ٘جٛد دادٜ
ٔٙبست پبّ٘ذر ثیطتز وطٛرٞبی در حبَ تٛسؼٞ ،ٝیچ رٚش ٔستمیٕی ثزای ثزرسی درآٔذ پٛیبی فزد یب
ٔغبِؼ ٝآسیت پذیزی ٘سجت ث ٝفمز ٚخٛد ٘ذارد .آٟ٘ب رٚضی را ثزای ٔغبِؼ ٝدرآٔذ پٛیبی فزد ثب استفبد ٜاس
سزی سٔب٘ی دادٜٞبی ٔمغؼی یب داد ٜضجٝپبُ٘ ،ارائ ٝداد٘ذ ٘ ٚطبٖ داد٘ذ و ٝپبرأتزٞبی ٔذِی و ٝاس
پبُ٘ٞبی سبختٍی حبغُ ضذ ٜاست تمزیجبً ث ٝخٛثی آٟ٘بیی ٞستٙذ ؤ ٝستمیٕبً اس یه پبُ٘ ٚالؼی ثزآٚرد
ضذ ٜاست .آٟ٘ب ٘طبٖ داد٘ذ و ٝتحت ایٗ فزؼ و ٝدرآٔذ پٛیبی فزد اس تؼذادی ٚیژٌیٞبی اسبسی پیزٚی
وٙذ  ٚاس یه فزایٙذ تػبدفی سبد ٜتجؼیت ٔی ٕ٘بیذ ،پبرأتزٞبی اغّی ایٗ فزایٙذ ٔیتٛا٘ذ تٛسظ تىزار دادٜ
ٔمغؼی حبغُ ضٛد .آٌبٞی اس ایٗ پبرأتزٞب ث ٝآٟ٘ب اخبس ٜداد تب درآٔذ پٛیبی یه فزد را ضجیٝسبسی وٙٙذ ٚ
ثزآٚردٌزٞبیی را ٔثُ ثزآٚردٌز آسیتپذیزی ٘سجت ث ٝفمز را ثزآٚرد وٙٙذ.
 .3معرفی مذل شبهپانل
ٔغبِؼ ٝپٛیبیی ٔخبرج ٔػزفیِ فزدی ٘یبسٔٙذ دادٜٞبی پبُ٘ اس افـزاد است و ٝدر وطٛرٞبی در حبَ تٛسؼٝ
ث٘ٝذرت در دستزس است .اس ایٗر ،ٚثزرسی ٔسبیّی ٔب٘ٙذ ر٘ٚذ دستٕشد حمٛق ثٍیزاٖ ثٝػّت تغییز در
ٔخـبرج ٔػزفی افـزاد ٔطىـُ اسـت .ثٝدِیـُ ػذْٚخـٛد دادٜٞـبی پـبُ٘ در ثسیـبری اس وطـٛرٞـبی در
حبَ تٛسؼ ٝرٚش ٔستمیٓ ثزای ثزرسی پٛیبیی  ٚسیز ػبیذی افزاد ٚخٛد ٘ذارد .ایٗ ٔذَ رٚضی را ارائٝ
ٔیدٞذ و ٝپبرأتز پٛیبیی ٔخبرج ٔػزفی افزاد را اس دادٜٞبی ٔمغؼی تحت ٔدٕٛػٝای اس فزضیبت سبدٜ
ثبسیبثی ٔیوٙذ .ایٗ رٚش ثز پبی ٝتىٙیه ضج ٝپبُ٘ ٔتٕزوش ثز ٌطتبٚرٞبی ٔزتجٝی د ْٚاست و ٝدیتٚ ٖٛ
پىس 4ٖٛدر سبَ  1994ث ٝآٖ اضبر ٜوزدٜا٘ذ .فزؼ وٙیذ ؤ ٝخبرج ٔػزفی،
سٙی در سٔبٖ اس عزیك ٔؼبدِٝی سیز ٘طبٖ داد ٜضذ ٜاست:

 ،فزد ٔ تؼّك ثٌ ٝزٜٚ

()4
1. suaiFaoFgug giugruoB
2. rcui – uc hcogF
3. Dae li Kim
)4. Deaton&Paxon(1994
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ٔؼزف ػٛأُ ٘بٔطٟٛد ٔخبرج
ٔدٕٛػٚ ٝیژٌیٞبی فزدی ٔب٘ٙذ سٗ یب تحػیالت آٔٛسضی ٚ
ٔػزفی ٘ ٚیش ػٙػزٌذرای ٞشیٞٝٙب است .ثز ایٗ اسبس ،فزؼ ٔیوٙیٓ و ٝایٗ خّٕ ٝپسٕب٘ذ اس یه
فزایٙذ خٛد ثبسٌطتی ٔزتجٝی ا AR(1) َٚتجؼیت ٔیوٙذ:
()5
است.حبَ فزؼ ٔیوٙیٓ
خّٕ ٝاخالَ در ٞشیٞٝٙب است  ٚفزؼ ٔیضٛد و ٝدارای ٚاریب٘س
ٚخٛد دارد .اٌز ٕٕ٘٘ ٝ٘ٛبیٙذ ٜتٕبْ خٕؼیت در ٞز
و ٝدادٜٞبی ٔمغؼی ثزای دٚرٜٞبی
دٚر ٜثبضذ ،یه ٕ٘ ٝ٘ٛاس افزاد ٔتؼّك ثٞ ٝز ٌز ٜٚسٙی در ٞز دٚرٔ t ٜطبٞذٔ ٜیضٛد ٚ ،ایٗ أز أىبٖ
پیٍیزی ٌز ٜٚسٙی در ع َٛسٔبٖ را ٔیسز ٔی وٙذ .أب ثٝػّت ایٙى ٝافزاد در د ٕٝ٘ٛ٘ ٚدادٜٞبی ٔمغؼی
را ثزای یه فزد ٔطبٞذ ٜوزد .ثٙبثزایٗ ث ٝسبدٌی ٕ٘یتٛا٘یٓ
ٚ
یىسبٖ ٘یستٙذٕ٘ ،یتٛاٖ
ٔؼبدالت ( )5( ٚ )4را تخٕیٗ ثش٘یٓ .أب ٔیتٛاٖ اس ایٗ دادٜٞبی ٔمغؼی اعالػبتی درثبرٜی پبرأتزٞبی
ثٝدست آٚریٓ .ثب ایٗ فزؼ و ٝافزاد ٔیتٛا٘ٙذ ثیٗ د ٚدٚرٜی سٔب٘ی
ٚ
پٛیبی اغّی یؼٙی
ٔتٙبٚة ثٝعٛر تػبدفی ٚارد ثبسار وبر ض٘ٛذ  ٚیب اس آٖ خبرج ض٘ٛذ ،ثب استفبد ٜاس ٔؼبدِٔ )5( ٝطخع ٔیضٛد
وٚ ٝاریب٘س

خّٕ ٝپسٕب٘ذ

ٔغبثك فزایٙذ سیز رفتبر ٔیوٙذ.

()6
را ثٝدست آٚریٓ .پس اس ثزآٚرد ٔؼبدِ )4( ٝثٝ
ٚ
اس ٔؼبدِ ٝثبال ٔیتٛا٘یٓ پبرأتزٞبی پٛیبی
وبر سبدٜای است .ثب استفبد ٜاس
عٛر خذاٌب٘ ٝدر ٞز ٌز ٜٚسٙی  ٚثزای ٞز دٚر ٜتخٕیٗ ٚاریب٘س
را ثب استفبد ٜاس  OLSتخٕیٗ ثش٘یٓ .خّٕٞٝبی
راثغ )6( ٝاٌز حذالُ  3دٚر ٜداضت ٝثبضیٓ ٔیتٛا٘یٓ
خّٕ ٝاخالَ را ارائٔ ٝیوٙذ.
پسٕب٘ذ تخٕیٗ ٚاریب٘س
اس ِحبػ تىٙیىی ثب داضتٗ دادٜٞبی ٔزثٛط ث ٝحذالُ س ٝدٚر ،ٜأىبٖ ثزآٚرد ٔؼبدِٚ )6( ٝخٛد دارد  ٚثٝ
ثب چٙیٗ تؼذاد ٔطبٞذاتی ٔج ٟٓثزآٚرد ٔیضٛد ،ایٗ اثٟبْ ٕٔىٗ است ثب اػٕبَ ثزخی
احتٕبَ سیبد
ٔحذٚدیتٞب ثز پبرأتز در ٌز ٜٚسٙی رفغ ضٛد .ثٝػٛٙاٖ ٔثبَٔ ،یتٛاٖ ایٗ ضزیت را ثٕٞ ٝبٖ تؼذاد
در سزاسز ٌز ٜٚسٙی یب در ثیٗ اػضبی ٌز ٜٚسٙی ٔتؼّك ثٌ ٝزٜٞٚبی ٔختّف اختٕبػی  ٚخٕؼیتی تحٕیُ
وزد.
اٌز ٔذَ ث ٝخٛثی تػزیح ضٛد ٔ ٚطبٞذات سٔب٘ی ث ٝا٘ذاس ٜوبفی در دستزس ثبضذ ،در ایٗغٛرت
ثزای تٕبْ ٞب ثبضذ .اٌز
ٚ
̂
ٚخٛد دارد .ا٘تظبر ٔیرٚد
أىبٖ ثزآٚرد ٚ
ثزآٚرد ثزاسش خٛثی ٘ذاضت ٝثبضذ ،فزضیٔ ٝؼبدِ )6( ٝیؼٙی فزایٙذ اتٛرٌزسیٔ ٖٛزتجٝی ا َٚثز ٞشیٞٝٙب یب
ٚرٚد  ٚخزٚج تػبدفی ٘جبیذ پذیزفت ٝضٛد  ٚدر ایٗ غٛرت رد ٔیضٛد .ایٗ ٔذَ ثزای دادٜٞبی ٔمغؼی
ا٘ذ٘ٚشی ،وز ٚ ٜتبیّٙذ در سبَ  2004ثٝوبر ثزد ٜضذ ٜاست ٘ ٚتبیح ٔؼمِٛی در پی داضت ٝاست
)).(Bourguignon and Goh, 2004
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 .4متغیرهای مورد استفاده در مذل
ٔغبِؼ ٝسزی سٔب٘ی ٚیژٌیٞبی سزپزست خب٘ٛار و ٝثٝغٛرت ٌزٜٞٚبی سٙی وٞٛزتثٙذی ضذٜا٘ذ ،ثزآٚرد
پٛیبیی ٔخبرج ٔػزفی  ٚدیٍز ٚیژٌیٞبی سزپزست خب٘ٛار را ثزای یه ٌز ٜٚسٙی خبظ در یه دٚرٜ
ٔؼیٗ أىبٖپذیز ٔیوٙذ ٓٞ .چٙیٗ ثب استفبد ٜاس ایٗ رٚش رٚاثظ ٔیبٖ ٔتغیزٞبی ٚاثستٔ ،ٝتغیزٞبی ٔستمُ
ٚ ٚیژٌیٞبی ٌزٜٞٚبی سٙی ٘ ٝتٟٙب ثزای دٚرٜٞبی سٔب٘ی ٔٛرد ثحث ثّى ٝثزای دٚرٜای و ٝخب٘ٛارٞب در
آٖ ٔتِٛذ ضذٜا٘ذ تحت وٙتزَ است .ردیبثی ٌزٜٞٚبی ٔختّف افزاد در ع َٛسٔبٖ أىبٖ پیٍیزی ٕٞشٔبٖ
ٔتغیزٞب را ٕٔىٗ ٔیسبسد .ایٗ ٔذَ ٔتطىُ اس یه سزی اس ٔمبعغ در دٚرٜٞبی ٔختّف سٔب٘ی است .در
ٞز ٔمغغ دادٜٞب ث ٝیه سزی اس ٌزٜٞٚبی سٙیٞ ،ز وذاْ ثب ٔحذٚد ٜسٙی ثزاثز ثیٗ دٚرٜٞبی سٔب٘ی
عجمٝثٙذی ضذٜا٘ذٔ .ذَ سیز ثب  11دٚرٜی سٔب٘ی ٌ 8 ٚز ٜٚسٙی ٘طبٖ داد ٜضذ ٜاستٞ .ز ٌز ٜٚسٙی در
ثبس ٜسٔب٘ی  5سبِ ٝتمسیٓثٙذی ضذ ٜاست .ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٌز ٜٚسٙی ٞفتٓ در سبَ  1384افـــزاد ثب سٗ
ٞ 50-54ستٙذ  ٚایٗ ٌز ٜٚسٙی ٔتِٛذیٗ ٔ 1336-1340یثبضذ.
جذول :4-1طبقهبنذی دادههای سرپرست خانوار در  8گروه سنی سالهای 1379-1389
سال

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1381

1379

25-29

24-28

23-27

22-26

21-25

20-24

19-23

18-22

17-21

16-20

15-19

1

30-34

29-33

28-32

27-31

26-30

25-29

24-28

23-27

22-26

21-25

20-24

2

35-39

34-38

33-37

32-36

31-35

30-34

29-33

28-32

27-31

26-30

25-29

3

40-44

39-43

38-42

37-41

36-40

35-39

34-38

33-37

32-36

31-35

30-34

4

45-49

44-48

43-47

42-46

41-45

40-44

39-43

38-42

37-41

36-40

35-39

5

50-54

49-53

48-52

47-51

46-50

45-49

44-48

43-47

42-46

41-45

40-44

6

55-59

54-58

53-57

52-56

51-55

50-54

49-53

48-52

47-51

46-50

45-49

7

60-64

59-63

58-62

57-61

56-60

50-59

54-58

53-57

52-56

51-55

50-54

8

گروه

ٔٙجغ٘ :تبیح تحمیك

دادٜٞبی ٔٛرد ٔغبِؼ ٝدر ایٗ پژٞٚص سزپزست خب٘ٛار ٔزد است و ٝثٝغٛرت ٌز ٜٚسٙی ٕ٘بیص دادٜ
ضذ ٜدر خذ َٚثبال ٔیثبضذ ٔ ٚتغیزٞبی ٔزثٛط ث ٝایٗ دادٜٞب ثب وٕه ٔذَ ضجٝپبُ٘ ٔٛرد ثزرسی لزار
ٔیٌیزدٔ .تغیزٞبی ٔٛرد ثحث در ایٗ ٔغبِؼٝ؛ ٞشیٞٝٙبی ٘بخبِع سزپزست خب٘ٛارٚ ،ضؼیت فؼبِیت
سزپزست خب٘ٛار ،ا٘ذاسٜی خب٘ٛار ٚ ٚضؼیت تحػیّی سزپزست خب٘ٛار و ٝدر ٔدٕٛع ٚیژٌیٞبی خب٘ٛار را
ضىُ ٔیدٞذ ٔ ٚتغیزٞبی ٔستمُ ٔؼبدِٞ ٝستٙذٔ ،یثبضذٞ .ز وذاْ اس ایٗ ٔتغیزٞب ث ٝچٙذ ضبخٔ ٝختّف
وذٌذاری ضذٜا٘ذ ٔثالً ٔتغیز ٚضؼیت فؼبِیت سزپزست خب٘ٛار ضبُٔ  5وذ در ٔغبِؼٔ ٝیثبضذ و ٝدر آٖ
ػذد ٘ 1طبٖدٙٞذٜی ایٗ است و ٝسزپزست خب٘ٛار ضبغُ است .ػذد  2ثیبٍ٘ز ثیىبر ثٛدٖ سزپزست خب٘ٛار
است .ػذد  3ثبسٌ ٛوٙٙذٜی ایٗ ٔسأِ ٝاست و ٝسزپزست خب٘ٛار دارای درآٔذ ثذ ٖٚوبر است .ػذد ٘ 4طبٖ
دٙٞذٔ ٜحػُ ثٛدٖ سزپزست خب٘ٛار است  ٚػذد ٛٔ 5اردی غیز اس ٔٛارد فٛق را در ثز دارد.
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 .5تخمین مذل
خّٕ ٝپسٕب٘ذ

استخزاج ٚاریب٘س

اس عزیك ٔؼبدِٝی چٟبرْ:
ثٝدست آٔذ ٜاس تخٕیٗ ٔؼبدِٝی چٟبرْ ثزای ٞز ٔمغغ

خّٕ ٝپسٕب٘ذ
در خذ َٚسیز ٚاریب٘س
ٞ ٚز دٚر ٜثٝعٛر خذاٌب٘ ٝآٚرد ٜضذ ٜاست:

جذول  :5 -1واریانس

جمله پسمانذ

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1381

1379

0.1600
0.1827
0.2006
0.1954
0.1932
0.2037
0.2114
0.2103

0.1246
0.1348
0.1316
0.1325
0.1330
0.1351
0.1408
0.1294

0.0253
0.0262
0.0270
0.0260
0.0265
0.0257
0.0276
0.0284

0.2830
0.2408
0.2305
0.2205
0.2306
0.2620
0.2441
0.2479

0.0531
0.0478
0.0453
0.0381
0.0347
0.0340
0.0405
0.0829

0.1465
0.1630
0.1671
0.1744
0.1685
0.1698
0.1527
0.1693

0.1905
0.2327
0.2313
0.2348
0.2362
0.2362
0.2375
0.2312

0.1760
0.1806
0.1902
0.1742
0.1772
0.1776
0.1672
0.1705

0.02718
0.02885
0.03020
0.02987
0.03031
0.03094
0.02891
0.03273

0.02573
0.03166
0.03641
0.03510
0.03360
0.03471
0.03461
0.03391

0.06199
0.07101
0.07003
0.07079
0.07159
0.06878
0.07005
0.07550

سال
گروه

1
2
3
4
5
6
7
8

ٔٙجغ٘ :تبیح تحمیك

پس اس ثٝدست آٚردٖ ضـزایت در ٔؼبدِٝی چٟبرْ ،ضزایت رٌزسیٔ ٖٛزثٛط ثٔ ٝتغیز فؼبِیت ٘طبٖ
ٔی دٙٞذ و ٝدر ٌز ٜٚسٙی ا َٚتب ٞطتٓ در غٛرتی و ٝسزپزست خب٘ٛار ضبغُ ثبضذ ٚاریب٘س ٔخبرج
ٔػزفی ث ٝضذت تحت تأثیز است  ٚثٕٞ ٝیٗ تزتیت اٌز سزپزست خب٘ٛار ثیىبر  ٚیب ٔحػُ ثبضذ اثز
وٕتزی ثز ٚاریب٘س ٔخبرج ٔػزفی خب٘ٛار دارد .ضزایت رٌزسیٔ ٖٛزثٛط ثٔ ٝتغیز ٚضؼیت تحػیّی
سزپزست خب٘ٛار ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝدر ٌز ٜٚسٙی ا َٚتب ٞطتٓ ٞز چمذر ٔیبٍ٘یٗ تحػیالت (سبَٞبی
آٔٛسش) سزپزست خب٘ٛار ثیطتز ثبضذ ٚاریب٘س ٔخبرج ٔػزفی خب٘ٛار ثیطتز تحت تأثیز است ٞ ٚز چٝ
ٔیبٍ٘یٗ تحػیالت سزپزست خب٘ٛار وٕتز ثبضذ ثز ٚاریب٘س ٔخبرج ٔػزفی خب٘ٛار وٕتز اثز دارد  ٚضزایت
رٌزسیٔ ٖٛزثٛط ثٔ ٝتغیز ا٘ذاس ٜخب٘ٛار ٘طبٖ ٔیدٞذ وٞ ٝز چ ٝا٘ذاس ٜخب٘ٛار ثشريتز ثبضذ ٚاریب٘س ٔخبرج
ٔػزفی خب٘ٛار ثب ضذت ثیطتزی ٔتأثز است.
ٔؼبدِٝی ٞشیٞٝٙبی خب٘ٛار ثٝعٛر خذاٌب٘ ٝدر ٞز
خّٕ ٝپسٕب٘ذ
پس اس استخزاج ٚاریب٘س
٘یبسٔٙذ تخٕیٗ ٔؼبدِٞ )6( ٝستیٓ.
ٚ
ٔمغغ ٞ ٚز دٚر ،ٜثزای ثٝدست آٚردٖ پبرأتزٞبی پٛیبی
پیص اس آٖ ،پس اس ثٝدست آٚردٖ خٕالت اخالَ ،آسٖٔٞٛبی ٔزثٛط ث ٝثزرسی خٛدٕٞجستٍی ٚ
٘بٕٞسب٘ی ٚاریب٘س را ا٘دبْ ٔیدٞیٓ.
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 5 -1بررسی خودهمبستگی1در جمالت اخالل
یىی اس فزٚؼ ٔٔ ٟٓذَ رٌزسی ٖٛایٗ است و ٝخٛدٕٞجستٍی ثیٗ خٕالت اخالِی و ٝدر تبثغ رٌزسیٖٛ
خبٔؼٚ ٝارد ٔی ضٛدٚ ،خٛد ٘ذارد .ث ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝخّٕ ٝاخالَ ٔزثٛط ث ٝیه ٔطبٞذ ،ٜتحت تأثیز خّٕٝ
اخالَ ٔزثٛط ثٔ ٝطبٞذ ٜدیٍز لزار ٕ٘یٌیزد .ثزای ثزرسی ٚخٛد یب ػذْٚخٛد خٛدٕٞجستٍی در خٕالت
اخالَ ثب استفبد ٜاس ٘زْافشار STATA 11آسٔ ٖٛخٛدٕٞجستٍی 2ا٘دبْ ٌزفت .فزضیٝی غفز ایٗ آسٖٔٛ
 ٚ )ρفزضیٝی ٔمبثُ ثٔ ٝؼٙبی ٚخٛد
ٔجٙی ثز ػذْ ٚخٛد خٛدٕٞجستٍی ثیٗ خٕالت اخالَ (
خٛدٕٞجستٍی ثیٗ خٕالت اخالَ است .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح حبغُ ضزیت  LRدارای ٔ p-valueؼبدَ ثب
ٔی ضٛد .ثٙبثزایٗ ٞیچٌ ٝ٘ٛخٛدٕٞجستٍی ثیٗ خٕالت
ٔ 0.21ی ثبضذ وٙٔ ٝدز ث ٝرد ٘ىزدٖ فزضیٝ
اخالَ در اٍِٛی ٟ٘بیی ٚخٛد ٘ذارد.
 5–2بررسی ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل
پیصفزؼٞبی ٔتفبٚتی در راثغ ٝثب ٘حٜٛی ضىٌُیزی ٔبتزیس ٚاریب٘س-وٛاریب٘س خٕالت اخالَ در
ایٗ حبِت ٚخٛد دارد .یىی اس فزٚؼ ٔٔ ٟٓذَ رٌزسی ٖٛخغی ایٗ است وٚ ٝاریب٘س ٞز خشء اخالَ ،ثٝ
ثبضذ .ثبیذ خبعز٘طبٖ سبخت ؤ ٝطىُ
ضزط ٔمذار ٔؼیٙی اس ٔتغیزٞبی تٛضیحیٔ ،مذار ٔسبٚی ثب
٘بٕٞسب٘ی ٚاریب٘س در دادٜٞبی ٔمغؼی ٔتذاَٚتز اس دادٜٞبی سزی سٔب٘ی است .در دادٜٞبی ٔمغؼی
ٔؼٕٛالً در ٔٛرد اػضبء خبٔؼ ٝدر یه ٔمغغ سٔب٘ی ثحث ٔیضٛدٔ .ب٘ٙذ خب٘ٛارٞب ،ضزوتٞب ،غٙبیغ یب
سیزثخصٞبی خغزافیبیی ٕٞب٘ٙذ استبٖ ،وطٛر ،ضٟز  ٚغیز ٜثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدادٜٞبی تزویجی اس دادٜٞبی
ٔمغؼی  ٚسزی سٔب٘ی ،تطىیُ ضذ ٜاست ،ثبیذ در ٔٛرد ایٗ ٘ٛع دادٜٞب ٘یش آسٔ ٖٛتطخیع ٚخٛد ٚاریب٘س
٘بٕٞسب٘ی ٌزٞٚی ا٘دبْ داد .در دادٜٞبی تزویجی ػٛأّی ث ٝغیز اس ٔتغیزٞبی تٛضیحی ٔذَ ثز رٚی تبثغ
ٔٛرد ٘ظز تأثیز داردو ٝلبثُ ا٘ذاسٌٜیزی ٘یستٙذ  ٚثٝغٛرت ویفی ٔیثبضٙذ .ایٌٗٔ ٝ٘ٛتغیزٞب اثزات خٛد را
در پسٕب٘ذ ٔذَ ٔٛرد ثزرسی ٘طبٖ خٛاٙٞذ داد ؤٕ ٝىٗ است ٚاریب٘سٞبی ٔختّف در ٔمبعغ ٚخٛد داضتٝ
ثبضذ  ٚدر ٘تیدٚ ٝاریب٘س ٘بٕٞسب٘ی  ٚثیٌٗزٞٚی داضت ٝثبضیٓ .در ایٗ ٔغبِؼ ٝثب استفبد ٜاس ٘زْافشار
 STATA 11آسٔ٘ ٖٛبٕٞسب٘ی ٚاریب٘س  LR Testا٘دبْ ٌزفت ٝاست .فزضیٝی غفز ایٗ آسٔٔ ٖٛجٙی ثز
ػذْٚخٛد ٘بٕٞسب٘ی ٚاریب٘س  ٚفزضیٔ ٝمبثُ آٖ ثٔ ٝؼٙبی ٚخٛد ٘بٕٞسب٘ی ٚاریب٘س ٔیثبضذ .عجك ٘تبیح
رد ٔیضٛد .ثٙبثزایٗ ٘تبیح ایٗ آسٔ٘ ٖٛطبٖدٙٞذٜی ٚخٛد ٘بٕٞسب٘ی
حبغُ اس ایٗ آسٔ ،ٖٛفزضیٝ
ٚاریب٘س ٔیثبضذ .در ٘تید ٝثزای رفغ ٔطىُ ٘بٕٞسب٘ی اس رٚش  GLSاستفبد ٜضذ ٜاست.

1. Auto-correlation
 .2برای هطبلعِ بیشتر بِ هقبلِ دٍکر ( )2003هراجعِ شَد.
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 5-3تخمین و بررسی رونذ واریانس مخارج مصرفی و جمله اخالل
تطىیُ ضٛد ،ثب استفبد ٜاس تخٕیٗ
ٚ
السْ است
ثزای تخٕیٗ ٔؼبدِ ٚ )6( ٝاستخزاج
را استخزاج وزدیٓ .در
را ثذست آٚردیٓ ٚ ٚاریب٘س
ٔؼبدِ )6( ٝثزای ٞز ٔمغغ ثٝعٛر خذاٌب٘ٝ
خذ َٚسیز پبرأتز ث ٝعٛر خذاٌب٘ ٝثزای ٞز ٌز ٜٚسٙی ثٝدست آٔذ ٜاست:
ٌزٜٞٚبی سٙی

تخٕیٗ
0/7041037
0/6507648
0/6405182
0/6142212
0/6165425
0/6491625
0/5857342
0/6365851

در ٕ٘ٛدار سیز ٚاریب٘س ٔخبرج ٔػزفی
است.

1
2
3
4
5
6
7
8

خّٕ ٝپسٕب٘ذ

نمودار  :1واریانس مخارج مصرفی

ٔؼبدِٞ ٝشیٞٝٙبی خب٘ٛار ٘طبٖ داد ٜضذٜ
جمله پسمانذ

خّٕ ٝپسٕب٘ذ

ٔؼبدِٝی

ٕٞبٖعٛر ؤ ٝالحظٔ ٝیٌزدد ر٘ٚذ ٚاریب٘س ٔخبرج ٔػزفی
ٞشیٞٝٙبی خب٘ٛار ثزای ٌ ٕٝٞزٜٞٚبی سٙی ث ٝیه غٛرت است.
 ،ثزای ٞز ٔمغغ  ٚعی دٚرٜٞبی  1379تب ٘ 1389طبٖ داد ٜضذٜ
در ٕ٘ٛدار سیز ٚاریب٘س اخالَ
است.
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نمودار  :2واریانس اخالل
.001 .002 .003 .004 .005 .006

1389

1388

1387

1386
ee2
ee4
ee6
ee8

1385

1384
t

1383

1382

1381

1380

1379

ee
ee3
ee5
ee7

 ،در ٌز ٜٚسٙی ٞفتٓ ،افزاد ثیٗ  45تب ٘ 59سجت ث ٝثمیٔ ٝمبعغ
در ٕ٘ٛدار ثبال ٚاریب٘س اخالَ
ثبالتز است  ٚایٗ أز ٘طبٖدٙٞذٜی آٖ است و ٝایٗ افزاد ثب ضزیت احتٕبَ ثیطتزی در ٔؼزؼ خغز
آسیتپذیزی ٘سجت ث ٝفمز لزار دار٘ذ.
 .6نتایج حاصل از برآورد مذل
پس اس ثٝدست آٚردٖ ضزایت در ٔؼبدِٝی چٟبرْ ،ضزایت رٌزسیٔ ٖٛزثٛط ثٔ ٝتغیز ٚضؼیت فؼبِیت
سزپزست خب٘ٛار ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝدر ٌز ٜٚسٙی ا َٚتب ٞطتٓ در غٛرتی و ٝسزپزست خب٘ٛار ضبغُ ثبضذ
ٚاریب٘س ٔخبرج ٔػزفی ثٝضذت تحت تأثیز است  ٚثٕٞ ٝیٗتزتیت اٌز سزپزست خب٘ٛار ثیىبر  ٚیب ٔحػُ
ثبضذ اثز وٕتزی ثز ٚاریب٘س ٔخبرج ٔػزفی خب٘ٛار دارد .ضزایت رٌزسیٔ ٖٛزثٛط ثٔ ٝتغیز ٚضؼیت
تحػیّی سزپزست خب٘ٛار ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝدر ٌز ٜٚسٙی ا َٚتب ٞطتٓ ٞز چمذر ٔیبٍ٘یٗ تحػیالت
(سبَ ٞبی آٔٛسش) سزپزست خب٘ٛار ثیطتز ثبضذ ٚاریب٘س ٔخبرج ٔػزفی خب٘ٛار ثیطتز تحت تأثیز است ٚ
ٞز چٔ ٝیبٍ٘یٗ تحػیالت سزپزست خب٘ٛار وٕتز ثبضذ ثز ٚاریب٘س ٔخبرج ٔػزفی خب٘ٛار وٕتز اثز دارد ٚ
ضزایت رٌزسیٔ ٖٛزثٛط ثٔ ٝتغیز ا٘ذاس ٜخب٘ٛار ٘طبٖ ٔیدٞذ وٞ ٝز چ ٝا٘ذاس ٜخب٘ٛار ثشريتز ثبضذ
ٚاریب٘س ٔخبرج ٔػزفی خب٘ٛار ثب ضذت ثیطتزی ٔتأ ثز است و ٝایٗ أز ث ٝدِیُ ثبال ثٛدٖ تؼذاد افزاد
خب٘ٛار است.
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نتیجهگیری
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝضذ ٔغبِؼ ٝپٛیبیی ٔخبرج ٔػزفیِ فزدی ٘یبسٔٙذ دادٜٞبی پبُ٘ اس افزاد است و ٝدر
وطٛرٞبی در حبَ تٛسؼ ٝث٘ ٝذرت در دستزس است  ٚثٝدِیُ ػذْٚخٛد دادٜٞبی پبُ٘ در ثسیبری اس
وطٛرٞبی در حبَ تٛسؼ ٝرٚش ٔستمیٓ ثزای ثزرسی پٛیبیی ٔخبرج ٔػزفی  ٚسیز ػبیذی افزاد ٚخٛد
٘ذارد .ثب وٕه ٔذَ ضجٝپبُ٘ تٛا٘ستیٓ پبرأتز ٔخبرج ٔػزفی افزاد را ث ٝتفىیه ٔطخػٞٝبی خب٘ٛار  ٚثٝ
تفىیه ٌزٜٞٚبی سٙی ثٝغٛرت پٛیب ثزآٚرد وٙیٓ .ایٗ ٔذَ اٍِٛی ٔٙبسجی ثزای ضٙبسبیی خب٘ٛارٞب ٚ
سغح رفب ٜآٟ٘ب ٔیثبضذ .ثزای ضٙبسبیی خب٘ٛارٞبی ٔحز ٚ ْٚتخػیع یبرا٘ٞٝب ٔیتٛاٖ ثز ٚیژٌیٞبی
ػیٙی آٟ٘ب  ٓٞچ ٖٛخٙسیت سزپزست خب٘ٛار  ٚا٘ذاس ٜخب٘ٛار تأویذ وزد .ثز اسبس ٘تبیح ایٗ ٔغبِؼ ٝدِٚت
در تخػیع یبرا٘ٞٝب ٔیتٛا٘ذ ثز حست خب٘ٛارٞبیی و ٝثیىبر ٞستٙذ  ٚسزپزست آٟ٘ب در ٌز ٜٚسٙی
پبییٗتزی لزار ٌزفت ٝاست  ٚفبلذ ٟٔبرت  ٚآٔٛسش ٞستٙذ اِٛٚیت ثیطتزی ٘سجت ث ٝخب٘ٛارٞبیی ثب
ٚیژٌیٞبی دیٍز لبئُ ضٛد ث ٝدِیُ ایٙى ٝپٛیبیی ٔخـبرج ٔػزفی در ایٗ ٌز ٜٚاس سزپزستبٖ خب٘ٛار
ضؼیفتز  ٚاغّت آسیتپذیزتز٘ذ.
ثزآٚرد پٛیبیی ٔخبرج ٔػزفی در ٔیبٖ سزپزستٞبی خب٘ٛار ثب تٛخ ٝثٚ ٝیژٌیٞبی خب٘ٛار  ٚعجمٝثٙذی
سزپزستٞبی خب٘ٛار ثٌ ٝزٞ ٜٚبی سٙی ،أىبٖ ضٙبسبیی خب٘ٛارٞب را ثزای یه ٌز ٜٚسٙی خبظ در یه
دٚرٜی سٔب٘ی ٔؼیٗ فزأ ٓٞی وٙذ .ثب ثزرسی ٚیژٌیٞبی سزپزست خب٘ٛار ثزای ٞز ٌز ٜٚسٙی ٞ ٚز دٚرٜ
ثٝعٛر خذاٌب٘ ٚ ٝپیٍیزی ٌزٜٞٚبی سٙی سزپزست خب٘ٛار در ع َٛسٔبٖ أىبٖ پیٍیزی ٚ ٕٝٞیژٌیٞبی
سزپزست خب٘ٛار را ثٝعٛر ٕٞشٔبٖ فزأ ٓٞیوٙذ  ٚدر ٘تید ٝخب٘ٛارٞبی آسیتپذیز ثزای ٞز ٌز ٜٚسٙی ٚ
ٞز دٚرٜی سٔب٘ی ٔؼیٗ ضٙبسبیی ٔیض٘ٛذ٘ .تبیح ثٝدست آٔذ ٜدر ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝتغیزٞبی
ویفی اس خّٕٔ ٝیشاٖ تحػیالت سزپزست خب٘ٛارٚ ،ضؼیت فؼبِیت ضغّی سزپزست خب٘ٛار ،سٗ  ٚخٙسیت
سزپزست خب٘ٛار اس ٟٔٓتزیٗ ػٛأُ ٔؤثز ثز آسیتپذیزی سزپزستٞبی خب٘ٛار است.
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