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چکیده
در ایي هقبلِ یک هذل رشذ ًئَکالسیک جْت تبییي چزخِّبی تجبری در اقتصبد ایزاى بِکبر گزفتِ شذ .ابتذا
چزخِّبی تجبری در اقتصبد ایزاى اس دادُّبی تحققیبفتِ فصلی هصزف ،سزهبیِگذاری ٍ ّشیٌِّبی هصزفی دٍلت
استخزاج شذ .سپس یک هذل رشذ ًئَکالسیک بِگًَِای تعوین یبفت کِ تکبًِّبی فيآٍری ٍ ّشیٌِّبی هصزفی
دٍلت را شبهل شَد .پبراهتزّبی هذل بب استفبدُ اس ٍیژگیّبی سزیّبی سهبًی در اقتصبد ایزاى هقذاردّی شذ.
بزای ارسیببی هذل ،چزخِّبی تجبری تحققیبفتِ در ایزاى بب هتٌبظز آًْب در هذل شبیِسبسی شذُ هقبیسِ گزدیذ.
ًتبیج ًشبى هیدّذ کِ هذل هیتَاًذ ًَسبًبت اقتصبد ایزاى را بِخَبی ببستَلیذ کٌذّ .وچٌیي ًتبیج شبیِسبسی
ًشبى هیدّذ کِ عبهل اصلی ًَسبًبت در اقتصبد ایزاى تکبًِّبی فيآٍری است ٍ سْن تکبًِّبی دٍلت در ًَسبًبت
اقتصبدی بسیبر اًذک است.
کلید واژهها :هذل رشذ ًئَکالسیک ،چزخِّبی تجبری حقیقی ،تکبًِ فيآٍری ٍ تکبًِ ّشیٌِّبی هصزفی دٍلت
طبقهبندی E13, E32, E17:JEL

 .1استبد گزٍُ اقتصبد داًشگبُ الشّزا
 .2کبرشٌبسی ارشذ اقتصبد داًشگبُ الشّزا
 .3دکتزی اقتصبد ،هحقق ببًک هزکشی (*ًَیسٌذُ هسئَل)

Email: zafshari@alzahra.ac.ir
Email: n_mahmoodi_z@yahoo.com
Email: r_boostani2000@yahoo.com
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 .1مقدمٍ
یکی اظ ضٍـّبی هَضز اؾتفبزُ ثطای هغبلؼِ چطذِّبی تدبضی ثِکبضگیطی هسلّبی تؼبزل ػوَهی پَیبی
تهبزفی 1اؾت .زض ؾبلّبی اذیط ثِکبضگیطی ایي هسلّب ثِعَض چكنگیطی زض هیبى اقتهبززاًبى تَؾؼِ
یبفتِ اؾت .هسل ضقس ًئَکالؾیکّ 2ؿتِ هطکعی هسلّبی تؼبزل ػوَهی ضا تكکیل هیزّس .ثٌبثطایي ایي
هقبلِ ػولکطز هسل ضقس ًئَکالؾیک زض تجییي چطذِّبی تدبضی زض اقتهبز ایطاى ضا ثطضؾی هیًوبیس.
ًظطیِ چطذِّبی تدبضی حقیقی 3اٍلیي ثبض هسل ضقس ًئَکالؾیک ضا ثطای هغبلؼِ چطذِّبی تدبضی
ثِکبض گطفت .زض ایي ًظطیِ فطو هیقَز ًَؾبًبت اقتهبزی (ضکَز ٍ ضًٍق) ثِػلت تکبًِّبی تهبزفی ثِ
فيآٍضی (ثْطٍُضی ػَاهل تَلیس) پسیس هیآیس .ثطاؾبؼ ایي ًظطیِ ،چطذِّبی تدبضی پبؾد عجیؼی ٍ ثْیٌِ
اقتهبز ثِ تغییط زض فيآٍضی اؾت .اگط چِ هسلّبی اضائِ قسُ زض ایي ًظطیبت ثؿیبض ؾبزُ ّؿتٌسٍ ،لی ایي
هکتت فکطی زؾتآٍضزّبی هْوی ثطای ػلن اقتهبز ثِّوطاُ زاقت .هْنتطیي زؾتآٍضز ایي ًظطیِ اضائِ
ضٍـ خسیس زض هغبلؼبت اقتهبزی ثَز کِ ّناکٌَى ثِعَض گؿتطزُای هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطز.
زض ایي هقبلِ اثتسا چطذِّبی تدبضی زض اقتهبز ایطاى اظ ؾطیّبی ظهبًی فهلی اؾترطاج هیقَز .زض
ازاهِ هسل ضقسی ثِکبض گطفتِ هیقَز کِ قبهل ذبًَاض ،ثٌگبُ تَلیسی ٍ زٍلت اؾت .الجتِ ثٌگبُّبی تَلیسی
زض ایي هسل ثب تکبًِّبی فيآٍضی ٍ زٍلت ثب تکبًِّبی زض ثرف ّعیٌِّبی هَاخِاًس .ذبًَاضّب ًیع کِ
هبلیبت هیپطزاظًس ٍ اظ عطیق تؼبهل ثب ثٌگبُّب زضآهس کؿت هیکٌٌس ثبیس ًؿجت ثِ تکبًِّب ٍاکٌف هٌبؾت
اتربش کٌٌس .پبضاهتطّبی هسل ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ هقساضزّی تؼییي هیقَز .زض پبیبى ًیع چطذِّبی تدبضی
قجیِؾبظی قسُ زض هسل ٍ چطذِّب زض ؾطیّبی ظهبًی ثب یکسیگط هقبیؿِ هیقَزّ .وچٌیي ًكبى زازُ
هیقَز کِ ایي هسل هیتَاًس ثِذَثی ًَؾبًبت تدبضی زض ؾطهبیِگصاضی ضا قجیِؾبظی کٌس .اهب ایي هسل
ًویتَاًس چطذِّبی تدبضی زض ههطف ضا ثِذَثی تَضیح زّس.
ایي هقبلِ زض ّكت ثرف تسٍیي قسُ اؾت .زض ثرف زٍم چطذِّبی تدبضی ٍ هغبلؼبت زاذلی زض ایي
ظهیٌِ هطٍض هیقَز .زض ثرف ؾَم چطذِّبی تدبضی اظ ؾطیّبی ظهبًی فهلی ثطای اقتهبز ایطاى
اؾترطاج هیقَز .هسل ضقس ًئَکالؾیک زض ثرف چْبضم اضائِ هیقَز .ثرف پٌدن ثِ تؼبزل ضقبثتی زض
ایي اقتهبز ٍ حل هسل هیپطزاظز .زض ثرف قكن هقساضزّی پبضاهتطّب اضائِ هیقَزً .تبیح قجیِؾبظی هسل
زض ثرف ّفتن ٍ ًتیدِگیطی زض ثرف پبیبًی اضائِ قسُ اؾت.

)1. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE
2. Neoclassical Growth Model
3. Real Business Cycle Theory
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 .2پیشیىٍ تحقیق
زض ؾِ زِّ گصقتِ چطذِّبی تدبضی هَضَع هغبلؼبت ظیبزی ثَزُ ٍ ،زض ایطاى ًیع تحقیقبت ظیبزی زض ایي
ظهیٌِ اًدبم قسُ اؾت .زض یک زؾتِثٌسی کلی اظ ًظط ضٍـ تحقیق هغبلؼبت اًدبم قسُ ضا هیتَاى ثِ زٍ
زؾتِ تقؿین کطز .زؾتِ اٍل تحقیقبتی کِ ثب اؾتفبزُ اظ ؾطیّبی ظهبًی ٍیػگیّبی چطذِّبی تدبضی ضا
هَضز ثطضؾی قطاض هیزٌّس .هغبلؼِ ثطًع ٍ هیكل )1946(1اظ اٍلیي هغبلؼبت زض ایي ظهیٌِ اؾت کِ ًكبى-
زٌّسُ ی ؾبثقِ ثؿیبض عَالًی ایي ضٍـ اؾت .زض ایطاى ًیع هغبلؼبت ظیبزی ثِ ایي ضٍـ اًدبم قسُ اؾت
(ّبزیبى ٍ ّبقنپَض1382 ،؛ نوسی ٍ خالئی1383 ،؛ عیتًیب ٍ قبؾوی1385 ،؛ َّقوٌس ٍ ّوکبضاى،
1387؛ هدبة ٍ ثطکچیبى1391 ،؛ ثطکچیبى ٍ ػیٌیبى .)1391 ،هكبثِ ایي زؾتِ اظ هغبلؼبت ٍ زض ثرف ؾَم
هقبلِ حبضط چطذِّبی تدبضی اظ ؾطیّبی ظهبًی فهلی اقتهبز ایطاى اؾترطاج هیقَز.
زؾتِ زٍم قبهل هغبلؼبتی اؾت کِ اظ عطیق قجیِؾبظی ٍ -ثب اؾتفبزُ اظ هسلّبی تؼبزل ػوَهی -اقسام
ثِ ثبظتَلیس هتغیطّبی اقتهبزی کطزُاًسً .یَهطی ٍ پطی ،)2005( 2آگیبض ٍ گَپیٌبت ٍ )2007( 3گبضؾیب-
ؾیکَّ ٍ 4وکبضاى ( )2010هغبلؼبتی زض ایي ظهیٌِ ّؿتٌس .ایي ضٍـ زض هغبلؼبت زاذلی کوتط هَضز تَخِ
قطاض گطفتِ اؾت .ثَؾتبًی ( )1392یک هسل تؼبزل ػوَهی ضا ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی فهلی ایطاى ترویي
ظزُ ٍ هسل قجیِؾبظی قسُ ضا ثب ٍیػگیّبی چطذِّبی تدبضی زض ؾطیّبی ظهبًی هقبیؿِ کطزُ اؾت.
هغبلؼِ حبضط ثِ هغبلؼِ ثَؾتبًی ( )1392قجیِ اؾت .الجتِ ثب اضبفِ کطزى ّعیٌِّبی ههطفی زٍلت هسل
تؼوین یبفتِ اؾت.
الجتِ هسلّبی تؼبزل ػوَهی ثطای هغبلؼِ هَضَػبت زیگط زض ایطاى اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثِعَض هثبل،
ػجبؾیًػاز ٍ ّوکبضاى ( )1388یک هسل چطذِّبی تدبضی حقیقی ضا ثطاؾبؼ ضّیبفت حساکثط ضاؾتًوبیی
ٍ ضٍـ فیلتط کبلوي ،ثطای اقتهبز ایطاى ثطآٍضز کطزُاًس .یکی اظ هْنتطیي ًتبیح ثِزؾت آهسُ اظ ثطضؾی
زازُّب ،حبکی اظ آى اؾت کِ ثجبت اقتهبزی زض زٍضُّبی ( )1376-1384ثْجَز یبفتِ اؾتّ .وچٌیي
ثطاؾبؼ ًتبیح ،تکبًِّبی فيآٍضی زض اقتهبز ایطاى ًؿجتبً پبیساضًس ٍ اثطات تکبًِّبی ٍاضز ثط اقتهبز هست
ظهبى ظیبزی اقتهبز ایطاى ضا تحت تأثیط قطاض هیزٌّس.
ّوچٌیي ضضبئی ( )1389ثِ ثطضؾی ضفتبض ههطف ٍ پؽاًساظ زض چْبضچَة هسل ضقس ًئَکالؾیکی
پطزاذتِ ٍ ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسُ کِ ؾطیّبی ظهبًی ایدبز قسُ اظ هسل ضقس ًئَکالؾیک قبزض ثِ تَضیح
1. Burns and Mitchell
2. Neumeyer and Perri
3. Aguiar and Gopinath
4. Garcia-Cicco
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ثیف اظ  85زضنس زازُّبی تحقق یبفتِ اؾت .فرط حؿیٌی ( )1390ثطای تحلیل تأثیط ًَؾبًبت زضآهسّبی
ًفتی ٍ ًقسیٌگی ثط هتغیطّبی کالى اظ یک هسل تؼبزل ػوَهی اؾتفبزُ کطزُ ٍ ًتبیح هغبلؼِ ًكبى هیزّس
زض ایي الگَی ثسٍى چؿجٌسگیّبی اؾوی پَل ذٌثی اؾت.
 .3چزخٍَبی تجبری در ایزان
ثطًع ٍ هیكل ( )1946چطذِّبی تدبضی ضا ًَػی اظ ًَؾبًبت زض کل فؼبلیتّبی اقتهبزی کكَضّب هیزاًٌس
کِ فؼبلیتّبیكبى ثِعَض ػوسُ تَؾظ قطکتّبی تدبضی اًدبم هیقَز :یک چطذِ قبهل اًجؿبط تقطیجبً
ّنظهبى زض ثؿیبضی اظ فؼبلیتّبی اقتهبزی اؾت کِ ثِزًجبل آى ضکَز ٍ کؿبزی ایدبزهیقَز ٍ تب زٍضُ
اًجؿبط ثؼسی ازاهِ هییبثس .ایي تغییطات تکطاضپصیط ،اهب غیطزٍضُای ّؿتٌس ٍ عَل چطذِّبی تدبضی اظ یک
ؾبل تب  10یب  12ؾبل هتغیط اؾت.
1
ثطای اؾترطاج چطذِّبی تدبضی اظ ؾطیّبی ظهبًی فهلی اؾتفبزُ قسُ اؾت  .ؾطیّبی ظهبًی
فهلی اظ اثتسای ؾبل  1367زض زؾتطؼ اؾت ،اهب ثِزلیل قطایظ ثؼس اظ خٌگ ٍ ًَؾبًبت تدبضی قسیس زض
زٍضُ ؾبظًسگی کِ ًبقی اظ تکبًِّبی قسیس ًطخ اضظ ثَز ؾبلّبی اثتسایی ایي ؾطیّب ،کٌبض گصاقتِ قسُ
اؾت .چطذِّبی تدبضی اظ ؾطیّبی ظهبًی ههطف ،ؾطهبیِگصاضی ٍ ّعیٌِّبی ههطفی زٍلت اؾترطاج
هیقَزّ .وچٌیي تَلیس ًبذبلم زاذلی ثِنَضت حبنل خوغ ههطف ،ؾطهبیِگصاضی ٍ ّعیٌِّبی زٍلت
تؼطیف قسُ اؾت .زٍضُ هَضز هغبلؼِ فهل ؾَم ؾبل  1374تب پبیبى ؾبل  1389ضا قبهل هیقَز.
چطذِ ّبی تدبضی یک هتغیط اقتهبزی اًحطافبت آى هتغیط حَل ضًٍس ثلٌسهست ذَزـ اؾت .لصا ثطای
ثطضؾی چطذِّبی تدبضی الظم اؾت ًَؾبًبت اظ ضًٍس ثلٌسهست ؾطیّبی ظهبًی خسا قَز .ثب اؾتفبزُ اظ
فیلتط ّسضیک-پطؾکبت( 2ثب ضطیت ّوَاضؾبظی  )1600چطذِّبی تدبضی اظ قکل لگبضیتوی ؾطی ظهبًی
تؼسیل فهلی قسُ اؾترطاج قس.
ثطای هغبلؼِ ٍیػگیّبی چطذِّبی تدبضی هیتَاى اظ قبذمّبی آهبضی تغییطپصیطی ٍ ّنحطکتی
اؾتفبزُ کطز .ثطای هحبؾجِ قبذم ّنحطکتی هیبى زٍ هتغیط ٍ اظ ضطیت ّوجؿتگی هیبى آى زٍ
( 𝜌) اؾتفبزُ هیقَز .ایي قبذم قست ٍاثؿتگی ثیي زٍ هتغیط ضا ًكبى هیزّس .اظ آًدب کِ تَلیس
ًبذبلم زاذلی هتغیط ثؿیبض هْوی زض هغبلؼبت اقتهبزی اؾت ،ضطیت ّوجؿتگی ّط هتغیط ثب تَلیس ًبذبلم
زاذلی گعاضـ قسُ اؾت.
 .1حؿبةّبی هلی فهلی زض پبیگبُ اعالػبتی ثبًک هطکعی زض زؾتطؼ ػوَم اؾت.
2. Hodrick- Prescott

سبل سَم -شوبرُ  -9بْبر 193 1393

فصلٌبهِ علوی -پژٍّشی هطبلعبت اقتصبدیِ کبربزدی ایزاى

تغییطپصیطی قبذهی اؾت کِ هیعاى پطاکٌسگی هتغیطّب ًؿجت ثِ هیبًگیيقبى ضا اًساظُ هیگیطز ٍ ثب
اًحطاف هؼیبض اًساظُگیطی هیقَزّ .طچِ اًحطاف هؼیبض ًَؾبًبت هتغیطی ثیكتط ثبقس ،آى هتغیط ًَؾبًبت
قسیستطی ضا تدطثِ هیکٌسّ .وچٌیي هیتَاًس تغییطپصیطی ّط هتغیط ضا ثِعَض ًؿجی اًساظُ گطفت .زض ایي
نَضت اًحطاف اؾتبًساضز ًَؾبًبت ّط هتغیط ( ) ًؿجت ثِ اًحطاف هؼیبض تَلیس ًبذبلم زاذلی ( )
گعاضـ هیقَز.
چطذِّبی تدبضی زض اقتهبز ایطاى زض خسٍل ( )1گعاضـ قسُ اؾتًَ .ؾبًبت تَلیس کوتط اظ ًَؾبًبت
زیگط هتغیطّب اؾت .الجتِ ؾطهبیِگصاضی ٍ ّعیٌِّبی زٍلت ًؿجت ثِ تَلیس ًَؾبًبت ثؿیبض قسیستطی ضا
تدطثِ هیکٌسّ .وبىگًَِ کِ هكرم اؾت ههطف ذهَنی ،ؾطهبیِگصاضی ٍ ّعیٌِّبی زٍلت ّنخْت
ثب تَلیس حطکت هیکٌٌس .الجتِ ضاثغِ هیبى ؾطهبیِگصاضی ٍ تَلیس ثؿیبض قَیتط اظ ضاثغِ ههطف ٍ ّعیٌِّبی
زٍلت ثب تَلیس اؾت.
جديل  :1چزخٍَبی تجبری در اقتصبد ایزان ()1374:3-1389:4
تغییزپذیزی

تغییزپذیزی

( 𝛔)

وسبت بٍ تًلید ( )

تَلیس ()Y

0/023

1

1

ههطف ()C

0/029

1/26

0/52

1

ؾطهبیِگصاضی ()I

0/055
0/051

2/39
2/22

0/69
0/28

-0/18
-0/12

ّعیٌِّبی زٍلت ()G

َمحزکتی
𝛔

وسبت بٍ تًلید (

َمحزکتی
)

وسبت بٍ مصزف (

)

 .4مدل
هسل ثطاؾبؼ ًظطیِ چطذِّبی تدبضی حقیقی ؾبذتِ قسُ اؾت .ایي هسل قبهل ذبًَاضّب ،ثٌگبُّب ٍ زٍلت
اؾت .زض ایي اقتهبز تؼساز ظیبزی ذبًَاض ٍخَز زاضًس کِ هٌبثغ تَلیس (ًیطٍی کبض ٍ ؾطهبیِ) ضا زض اذتیبض زاضًس.
ثٌگبُّب هٌبثغ ضا اظ ذبًَاض اخبضُ هیکٌٌس ٍ هحهَل ًْبیی ضا تَلیس ٍ زض ثبظاض ضقبثت کبهل ػطضِ هیکٌٌس.
زٍلت ًیع ثطای تأهیي ّعیٌِّبی ذَز هبلیبت ؾطاًِ ٍضغ هیکٌس .زض ایي اقتهبز ثبظاضّب کبهل ّؿتٌس ٍ
قیوتّب ثِؾطػت تؼسیل هیقًَس .تکبًِّبی فيآٍضی ٍ ّعیٌِّبی زٍلت هیتَاًٌس ایي اقتهبز ضا اظ
ٍضؼیت پبیساض ذَز هٌحطف کٌٌس .لصا ایي هسل یک هسل چطذِّبی تدبضی حقیقی اؾت.
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 1-4خبوًار
زض ایي هسل اقتهبزی ،تؼساز ظیبزی ذبًَاض ٍخَز زاضًس کِ ضٍی ثبظُ نفط ٍ یک پطاکٌسُاًس . , - ،ایي
ذبًَاضّب زض هَضز هیعاى ههطف ،ؾبػبت کبض ٍ ؾطهبیِگصاضی زض ّط زٍضُ تهوین هیگیطًسّ .ط ذبًَاض هقساض
.
ثبثتی ظهبى ( ) زض اذتیبض زاضز کِ ثبیس آى ضا ثِ کبضکطزى ( ) ٍ فطاغت ( ) ترهیم زّس،
ّسف ذبًَاض اًتربة ثْیٌِ ههطف ( ) ٍ ؾبػبت فطاغت اؾت ،ثِگًَِای کِ هغلَثیت اًتظبضی تٌعیل قسُ
اٍ حساکثط قَز .تبثغ هغلَثیت اًتظبضی تٌعیل قسُ ثطتی ذبًَاض ًوًَِ ثِنَضت ظیط اؾت:
)) (

()1

) ( (

∑

کِ زض آى ،ػبهل تٌعیل شٌّی ٍ ضطیت اؾتطاحت زض تبثغ هغلَثیت اؾت .شکط ایي ًکتِ الظم اؾت
کِ هتغییط اضظـ هتغیط ضا زض زٍضُی ًكبى هیزّس.
ذبًَاضّب نبحجبى انلی ؾطهبیِ ( ) ّؿتٌس ٍ زض اظای آى اخبضُ ( ) زضیبفت هیکٌٌس .کل ظهبًی کِ
 .ذبًَاض ثركی اظ ظهبى ذَز ضا ثِنَضت ًیطٍی
ذبًَاض زض اذتیبض زاضز یک زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت،
1
کبض زض ثبظاض ػطضِ هیکٌس ٍ زض اظای آى زؾتوعز) ( زضیبفت هیکٌس .زٍلت اظ ّط ذبًَاض هبلیبت ؾطاًِ ( )
زضیبفت هیکٌس کِ هٌبثغ زضآهسی زٍلت ضا تكکیل هیزّس.
قیس ثَزخِ ذبًَاض زض ّط زٍضُ ثِنَضت ظیط اؾت.
()2
زضآهس ًبقی اظ ًیطٍی کبض ( ) ٍ زضآهس ًبقی اظ اخبضُ ؾطهبیِ ( ) هٌْبی هبلیبت هٌبثغ ذبًَاض ضا زض
ّط زٍضُ تكکیل هیزّس .ایي هٌبثغ زض ّط زٍضُ ثِ ههطف ٍ ؾطهبیِگصاضی ( ) ترهیم زازُ هیقَز.
ذبًَاض ًوًَِ تبثغ هغلَثیت ( )1ضا ًؿجت ثِ قیس ثَزخِ ( )2حساکثط هیکٌس.
ؾطهبیِگصاضی فؼلی ذبًَاض ثِ تكکیل ؾطهبیِ ٍ افعایف تَاى تَلیسی آتی کوک هیکٌس .ؾطهبیِگصاضی ثط
اؾبؼ قبًَى تكکیل ؾطهبیِ ( )3هَخت اًجبقت ؾطهبیِ هیقَز.
()3

δ

)

(

زض قبًَى تكکیل ؾطهبیِ ًطخ اؾتْالک ثب ً δكبى زازُ قسُ اؾت.

1. Lump-sum Tax

سبل سَم -شوبرُ  -9بْبر 195 1393

فصلٌبهِ علوی -پژٍّشی هطبلعبت اقتصبدیِ کبربزدی ایزاى

 2-4بىگبٌَب
زض اقتهبز ثٌگبُّبی ظیبزی ٍخَز زاضًس کِ زض ثبظاض ضقبثت کبهل فؼبلیت هیکٌٌس ٍ ثب ثِکبضگیطی تبثغ تَلیس ثب
ثبظزّی ثبثت ًؿجت ثِ هقیبؼ کبالی ًْبیی تَلیس هیًوبیٌس .ایي فطٍو ایدبة هیکٌس کِ حساکثط ؾَز
ثٌگبُ اقتهبزی نفط ثبقس .ثٌبثطایي ثطای ضاحتی ،فطو هیکٌین کِ تٌْب یک ثٌگبُ زض اقتهبز ٍخَز زاضز کِ
زض ثبظاض ضقبثت کبهل فؼبلیت هیکٌس ٍ ًویتَاًس ثب تهویوبت ذَز ثط قیوتّبی ثبظاض اثط ثگصاضزّ .وچٌیي
کبالی ًْبیی ثب اؾتفبزُ اظ تبثغ کبة-زاگالؼ تَلیس هیقَز.
()4

α

کِ زض آى تَلیس کبالی ًْبیی ،ؾطهبیِ ،تقبضب ثطای ًیطٍی کبض ٍ 𝛼 ؾْن ؾطهبیِ اظ تَلیس
اؾت .ثْطٍُضی کل ػَاهل تَلیس یب فيآٍضی ( ) تغییط زض هحیظ کؿت ٍ کبض ضا ًكبى هیزّس؛ ثِعَض
هثبل ،افعایف ثْطٍُضی هَخت هیقَز ثب هقساض ثبثت ًْبزُّبی تَلیس (ؾطهبیِ فیعیکی ٍ ًیطٍی کبض) ،هقساض
ثیكتطی هحهَل تَلیس قَز .تغییط زض قیوت اًطغی ،تغییط زض فضبی کؿت ٍ کبض ،ػَاهل عجیؼی (ؾیل،
ظلعلِ ٍ ذكکؿبلی) ٍ تغییطات ؾیبؾی (تغییط زٍلتّب) هثبلّبیی اظ تکبًِّبی فيآٍضی ّؿتٌسّ .وچٌیي
فطو قسُ اؾت ثْطٍُضی کل ػَاهل تَلیس اظ فطآیٌس ذَز ضگطؾیَ هطتجِ اٍل ( )5تجؼیت هیکٌس.
𝜌

()5
کِ 𝜌 ضطیت ذَزضگطؾیَ فيآٍضی اؾتّ .وچٌیي
نفط ٍ اًحطاف هؼیبض تجؼیت هیکٌس.

تکبًِ فيآٍضی اؾت کِ اظ تَظیغ ًطهبل ثب هیبًگیي

 3-4ديلت
ّعیٌِّبی زٍلت ( ) اظ هحل خوغآٍضی هبلیبتّب تبهیي هبلی هیقَز،
یک فطآیٌس ذَزضگطؾیَى هطتجِ اٍل ( )6تجؼیت هیکٌس.
()6

)

(

𝜌

∫

ّ .عیٌِّبی زٍلت اظ

)̅ ( ) 𝜌

(

) (

ّوچٌیي ̅ ،هقساض ّعیٌِّبی زٍلت زض ٍضؼیت پبیساض اؾت ٍ ،تکبًِ ّعیٌِّبی زٍلت اؾت کِ اظ
تَظیغ ًطهبل ثب هیبًگیي نفط ٍ اًحطاف هؼیبض تجؼیت هیکٌسّ .وبىعَض کِ زض قؿوت هقساضزّی تَضیح
زازُ ذَاّس قس ،پبضاهتطّبی 𝜌 ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ حساقل هطثؼبت هؼوَلی ٍ چطذِّبی تدبضی
اؾترطاج قسُ اظ ؾطیظهبًی ّعیٌِّبی زٍلت ترویي ظزُ هیقَز.
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ّوبىعَض کِ زض خسٍل (ً )1كبى زازُ قس ،تَلیس ٍ ّعیٌِّبی ههطفی زٍلت ثب یکسیگط ّوجؿتگی
هثجت زاضًس .ثِػجبضت زیگط ایي زٍ هتغیط زض یک خْت حطکت هیکٌٌس ٍ افعایف تَلیس یب افعایف
ّعیٌِّبی زٍلت ّوطاُ اؾت .لصا ثطای ایٌکِ هسل ثتَاًس ایي ضاثغِ ضا ًكبى زّس فطو قس کِ تکبًِ
فيآٍضی ٍ ّعیٌِ ّبی زٍلت ثب یکسیگط ّوجؿتگی هثجت زاضًس .الجتِ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ؾْن ػوسُای اظ
ّعیٌِّبی زٍلت زض ایطاى اظ هحل فطٍـ ًفت تأهیي هیقَز ،ایي فطو زٍض اظ ٍاقؼیت ًیؿت .ظیطا ایي
فطو ثِعَض ضوٌی ثیبى هیکٌس کِ ّطگبُ اقتهبز ثب تکبًِ هثجت فيآٍضی (هبًٌس افعایف زضآهسّبی ًفتی)
هَاخِ قَز ٍ زضآهس ذبًَاضّب افعایف یبثس ،زٍلت ًیع ّعیٌِّبی ذَز ضا افعایف هیزّس ٍ ایي ّعیٌِّب ضا اظ
عطیق اػوبل هبلیبت ؾطاًِ تأهیي هبلی هیکٌس.
 .5حل مدل
ثطای حل هسل اثتسا ثبیس تؼبزل ضقبثتی زض ایي اقتهبز تؼطیف قَز .تؼبزل ضقبثتی ػجبضت اؾت اظ هدوَػِ
قیوتّب

+

* ٍ ترهیمّب

* ثِگًَِای کِ تدویغّبی

+

∫

،

ثطقطاض ثبقس ٍ قطایظ ظیط هحقق قَز:
ٍ
∫
∫
* ،ترهیمّبی +
+
* هغلَثیت ذبًَاض ( )1ضا
 زض قیوتّبی زازُ قسُ
ًؿجت ثِ قیسّبی ثَزخِ ( ٍ )2قبًَى تكکیل ؾطهبیِ ( )3حساکثط ًوبیس.
+
+
* ؾَز ثٌگبُ ضا حساکثط
* ،ترهیمّبی
 زض قیوتّبی زازُ قسُ
کٌس.
 ثَزخِ زٍلت زض ّوِ زٍضُّب هتَاظى ثبقس.
 ثبظاضّب تؿَیِ هیقًَس.
اظ آًدب کِ کلیِ ذبًَاضّب زض اقتهبز یکؿبى ّؿتٌس ٍ تدویغ آًْب یک اؾت ،هقساض اًفطازی ّط هتغیط ثب
هقساض تدوؼی آًْب زض کل اقتهبز ثطاثط اؾت .لصا زض ازاهِ تٌْب اظ حطٍف ثعضگ ثطای ًكبىزازى هتغیطّب
اؾتفبزُ هیقَزّ .وبىعَض کِ زض تؼطیف تؼبزل هكرم اؾت ،ثطای حل هسل ثبیس هؿألِ ثْیٌِیبثی ذبًَاض
ٍ ثٌگبُ حل قَز .ثب قطاض زازى قیس ثَزخِ زٍلت ٍ قبًَى اًجبقت ؾطهبیِ ( )3هیتَاى قیس ثَزخِ ذبًَاض ضا
ثِنَضت ظیط ًَقت.
()7

)

(

اظ حساکثط کطزى هغلَثیت ذبًَاض (ً )1ؿجت ثِ قیس ( )7قطٍط هطتجِ اٍل ثِنَضت ظیط ثِزؾت ذَاّس آهس.
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)

()8
()9

)-

(
(

,

هؼبزلِ ( )8ػطضِ ًیطٍی کبض تَؾظ ذبًَاض ٍ هؼبزلِ ( )9هؼبزلِ اٍلط اؾت کِ تهوینگیطی ثطای پؽاًساظ
ضا ًكبى هیزّس .ثٌگبُ ؾَز ذَز ضا ًؿجت ثِ قیس فيآٍضی ( )4حساکثط هیؾبظز .قطٍط هطتجِ اٍل هؿألِ
ثٌگبُ ثِنَضت ظیط ثِزؾت هیآیس.
𝛼 ⁄

()10
𝛼) ⁄

()11

(

الظم ثِ شکط اؾت کِ هؼبزلِ (ً )10كبى هیزّس کِ ثٌگبُ ؾطهبیِ ضا ثِ هقساضی اؾتفبزُ هیکٌس کِ
ّعیٌِ ًْبیی آذطیي ٍاحس ؾطهبیِ ( ) ثب تَلیس ًْبیی آى ثطاثط ثبقس .هؼبزلِ (ً )11كبى هیزّس کِ تقبضب
ثطای ًیطٍی کبض ثؿتگی ثِ تَلیس ًْبیی آى زاضز .ثب قطاضزازى هؼبزالت ( )11( ٍ )10زض قیس ( ،)7قیس
هحسٍزیت هٌبثغ ( )12ثِزؾت هیآیس.
()12
ؾیؿتن هؼبزالت ( )12( ٍ )11( ،)10( ،)9( ،)8( ،) 6( ،)5( ،)4( ،)3پَیبیی هسل ضا تجییي هیکٌس.
زض ایي هسل تکبًِّبی فيآٍضی ٍ ّعیٌِّبی زٍلت ثبػث اًحطاف هتغیطّبی اظ ٍضؼیت پبیساضقبى
̅ ) .ثب اػوبل ایي
هیقَز .زض ٍضؼیت پبیساض 1هقساض ّط هتغیط زض عَل ظهبى تغییط ًویکٌس (
قیس ٍضؼیت پبیساض ثطای ّوِ هتغیطّب ثِزؾت هیآیس.
 .6مقداردَی پبرامتزَب
پبضاهتطّبی هسل ثبیس ثب تَخِ ثِ ٍیػگی ؾطیّبی ظهبًی هقساضزّی قًَس .پبضاهتطّب ثِگًَِای اًتربة
قسُاًس کِ ّط زٍضُ زض هسل هؼبزل یک فهل ثبقس .پبضاهتطّبی ػبهل تٌعیل ( ) ٍ ؾْن ؾطهبیِ زض تَلیس
(𝛼) ثِتطتیت اظ هغبلؼبت ثَؾتبًی ( ٍ )1392ضضبیی ( )1389گطفتِ قسُ اؾتً .طخ اؾتْالک ؾطهبیِ ( )
ًیع ثِگًَِای اًتربة قسُ اؾت کِ ًؿجت ههطف ثِ تَلیس زض هسل ،هؼبزل ایي ًؿجت زض ؾطیّبی ظهبًی
قَز .زض ؾطیّبی ظهبًی ًؿجت تَلیس ثِ ههطف  54زضنس اؾت .هقساض ّعیٌِّبی زٍلت زض ٍضؼیت پبیساض
2

1. Steady-State
2. Calibration

198

ارسیببی هذل رشذ ًئَکالسیک در تبییي چزخِّبی تجبری ایزاى

( ̅ ) ثطاثط 0/34اًتربة قسُ اؾت ،ثِعَضیکِ ًؿجت ّعیٌِّبی زٍلت ثِ تَلیس زض ٍضؼیت پبیساض زض هسل ثب
ایي ًؿجت زض ؾطیّبی ظهبًی ثطاثط ثبقسً .ؿجت ّعیٌِّبی زٍلت ثِ تَلیس زض ؾطیّبی ظهبًی ثِعَض
هتَؾظ  12زضنس اؾتّ .وچٌیي ضطیت ًیطٍی کبض زض تبثغ هغلَثیت ( ) ثطاثط  2/3ثِگًَِای تؼییي قسُ
کِ ذبًَاض حسٍز  30زضنس ظهبى ذَز ضا ثِ کبض کطزى اذتهبل زّس.
پبضاهتطّبی هبًسگبضی ٍ ،𝜌 ،اًحطاف هؼیبض ، ،زض فطآیٌس تهبزفی ّعیٌِّبی زٍلت ثب اؾتفبزُ اظ چطذِ
تدبضی اؾترطاج قسُ اظ ؾطیظهبًی ّعیٌِّبی زٍلت زض زٍضُ  1374:3تب  1389:4ثطآٍضز قسُ اؾت .فطآیٌس
تهبزفی ّعیٌِّبی زٍلت ( )6ضا هیتَاى ثِنَضت ًَؾبًبت حَل ٍضؼیت پبیساض ( ̅ ) ثبظًَیؿی کطز .زض ایي
نَضت هتغیطّبی 𝜌 ٍ اظ ترویي هؼبزلِ ( )13ثِزؾت هیآیس.
()13

̂

̂𝜌

) (
کِ زض آى ) ̅ (
زضنس ًَؾبًبت ّعیٌِّبی زٍلت حَل ضًٍس ثلٌسهست آى اؾت.
هؼبزلِ ( )13اظ ضٍـ حساقل هطثؼبت هؼوَلی ترویيظزُ قسُ ٍ ترویي هبًسگبضی تکبًِ ّعیٌِّبی زٍلت،
̂𝜌 ،ثطاثط ثب  0/091اؾت .اًحطاف هؼیبض پؿوبًس هؼبزلِ  ٍ0/05ترویٌی اظ اًحطاف هؼیبض تکبًِ ّعیٌِ زٍلت
اؾت.
ػجبؾیًػاز ٍ ّوکبضاى ( )1388هبًسگبضی تکبًِ فيآٍضی ،𝜌 ،ثطای زازُّبی ؾبالًِ ضا  0/72گعاضـ
کطزُاًس .اهب اظ آًدب کِ هسل حبضط فهلی اؾت ،هقساض  0/92ثطای هبًسگبضی تکبًِ فيآٍضی اًتربة قسُ
اؾتّ .وچٌیي اًحطاف هؼیبض تکبًِ فيآٍضی ( ) ثِگًَِای اًتربة قسُ اؾت کِ ًَؾبًبت تَلیس زض هسل
ثب ًَؾبًبت تَلیس زض ؾطیّبی ظهبًی یکؿبى ثبقس .زض هغبلؼِ ػجبؾیًػاز ٍ ّوکبضاى ( ،)1388هیعاى
اًحطاف هؼیبض تکبًِ فيآٍضی  0/045گعاضـ قسُ ،اهب زض ایي هغبلؼِ اظ ایي هقساض اؾتفبزُ ًكسُ اؾت چطا
کِ زض هسل هَضز ثطضؾی تَلیس قبهل ثرف ذبضخی ًویثبقس ٍ ثِ ّویي زلیل اًحطاف هؼیبض تکبًِ فيآٍضی
کبّف هییبثس .اًحطاف هؼیبض فيآٍضی ًیع عَضی تؼییي قسُ کِ ًَؾبًبت تَلیس زض هسل ٍ ؾطی ظهبًی ثطاثط
ثبقس ٍ ّوجؿتگی تکبًِّبی فيآٍضی ٍ ّعیٌِّبی زٍلت ًیع ثِگًَِای اًتربة قسُ کِ ّوجؿتگی تَلیس ٍ
ّعیٌِّبی زٍلت زض هسل ٍ زض ؾطیّبی ظهبًی ثطاثط ثبقس .هقبزیط پبضاهتطّب زض خسٍل ()2گعاضـ قسُ اؾت.

 .7چزخٍَبی تجبری در سزیَبی سمبوی ي مدل
ثطای اضظیبثی هسل هَضز ًظط ثب اقتهبز ایطاى ،قبذمّبی ثِزؾت آهسُ اظ زازُّبی تحققیبفتِ ٍ
قجیِؾبظی هسل ضا هیتَاى ثب یکسیگط هقبیؿِ کطز .ایي قبذمّب زض خسٍل ( )3آٍضزُ قسُ اؾت .ایٌکِ
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ًَؾبًبت تَلیس ٍ ّعیٌِّبی زٍلت زض هسل ٍ ؾطیّبی ظهبًی ثب ّن ثطاثطًس تؼدتآٍض ًیؿت .چطا کِ فطآیٌس
ّعیٌِّبی زٍلت ثطٍىظا اؾتًَ ٍ ،ؾبًبت تَلیس ّسف هقساضزّی اًحطاف هؼیبض تکبًِّبی فيآٍضی ثَزُ
اؾت .هقبیؿِ ًَؾبًبت ؾطهبیِگصاضی ًكبى هیزّس کِ هسل ثِذَثی هیتَاًس چطذِّبی تدبضی ضا زض ایي
هتغیط تَضیح زّس .اهب هسل زض تجییي ًَؾبًبت ههطف چٌساى هَفق ًیؿت ٍ ًَؾبًبت ههطف زض هسل ًهف
ًَؾبًبت ههطف زض ؾطیّبی ظهبًی اؾت.
جديل  :2مقداردَی پبرامتزَب
پبرامتز
𝛼

̅
𝜌

مقدار

تًضیحبت

ػبهل تٌعیل

0/99

ثَؾتبًی ()1392

ؾْن ؾطهبیِ زض تَلیس

0/47

ضضبئی ()1389

ًطخ اؾتْالک ؾطهبیِ فیعیکی

0/027

ًؿجت ههطف ثِ تَلیس  54زضنس

هغلَثیت هٌفی ًیطٍی کبض

2/3

ػطضِ  30زضنس ظهبى زض ثبظاض کبض

ّعیٌِّبی زٍلت زض ٍضؼیت پبیساض

0/34

ًؿجت ّطیٌِ زٍلت ثِ تَلیس  12زضنس

هبًسگبضی فطآیٌس ّعیٌِّبی زٍلت

0/091

ترویي اظ ؾطی ظهبًی

اًحطاف هؼیبض تکبًِ ّعیٌِّبی زٍلت

0/05

ترویي اظ ؾطی ظهبًی

𝜌

هبًسگبضی فطآیٌس فيآٍضی

0/92

ػجبؾیًػاز ٍ ّوکبضاى ()1388

𝜌

اًحطاف هؼیبض تکبًِ فيآٍضی
ّنثؿتگی تکبًِ فيآٍضی ٍ ّعیٌِّبی زٍلت

0/0075
0/7

اًحطاف هؼیبض تَلیس 23 ،زضنس
ّنثؿتگی تَلیس ٍ ّعیٌِّبی زٍلت0/28 ،

هسل ّوجؿتگی هتغیطّبی ههطف ٍ ؾطهبیِگصاضی ضا ثب تَلیس ثِ ذَثی ثبظتَلیس هیکٌس .الجتِ ثِعَضکلی
هسل ایي ّوجؿتگیّب ضا ثیكتط اظ آىچِ زض ؾطیّبی ظهبًی ٍخَز زاضز ًكبى هیزّس.
پبسخ آوی مدل :ثب اضائِ ًوَزاضّب هیتَاى اثطات هتغیطّبی هَضز ًظط ضا ثب اػوبل تکبًِّبی فيآٍضی ٍ
ّعیٌِّبی زٍلت هَضز ثطضؾی ٍ تفؿیط قطاض زاز.

211

ارسیببی هذل رشذ ًئَکالسیک در تبییي چزخِّبی تجبری ایزاى

جديل  :3چزخٍَبی تجبری در سزیَبی سمبوی ي مدل
متغیز

تغییزپذیزی (𝛔)

تغییزپذیزی وسبی ( )
𝛔

)

َمحزکتی (

دادٌَب

مدل

دادٌَب

مدل

دادٌَب

مدل

تًلید ()Y

0/023

/023

1

1

1

1

مصزف ()C

0/029

0/012

1/26

0/52

0/52

0/73

سزمبیٍگذاری ()I

0/055

0/051

2/39

2/23

0/69

0/93

َشیىٍَبی ديلت ()G

0/051

0/05

2/22

2/2

0/28

0/29

ًوَزاضّبی (ٍ )3اکٌف هتغیطّبی هسل ٍ اًتكبض آًْب ضا زض یک افق ؾی زٍضُای ًؿجت ثِ تکبًِ فيآٍضی
ًكبى هیزّس .تکبًِ هثجت فيآٍضی هتغیطّب ضا اظ ٍضؼیت پبیساض ذبضج هیکٌس ٍ ّوگی زض خْتی ّنؾَ ثب
تکبًِ حطکت هیکٌٌس .ثب ٍاضز قسى تکبًِ فيآٍضی ،ثْطٍُضی ؾطهبیِ ٍ ًیطٍی کبض ثبال هیضٍز ٍ زض ًتیدِ
تقبضبی ًیطٍی کبض ٍ ؾطهبیِ تَؾظ ثٌگبُّب افعایف هییبثس ٍ ،زؾتوعز ًیطٍی کبض ٍ ًطخ اخبضُ ؾطهبیِ زض
ثبظاض افعایف هییبثس .ثب افعایف ًطخ اخبضُ ؾطهبیِ ٍ زؾتوعز ًیطٍی کبض ،ػطضِکٌٌسگبى ؾطهبیِ ٍ ًیطٍی
کبض ػطضِ ذَز ضا افعایف هیزٌّس کِ هٌدط ثِ افعایف تَلیس ذَاّس قس.
ّوبىعَض کِ زض ًوَزاضّب هكبّسُ هیقَز ّوگی هتغیطّب پؽ اظ ذطٍج اظ حبلت تؼبزل زٍثبضُ ثِ ؾوت
تؼبزل ثبظ هیگطزًس .افعایف هبلیبت ؾجت کبّف زضآهس قبثل تهطف هیقَز کِ کبّف ههطف ٍ افعایف
ػطضِ ًیطٍی کبض ضا زض پی زاضز کِ ذَز ؾجت کبّف زؾتوعز هیقَز .اظ عطفی افعایف هبلیبت کبّف
ثْطٍُضی ؾطهبیِ ضا هٌدط هیقَز زض ًتیدِ ًطخ ثْطُ افعایف یبفتِ ٍ ؾطهبیِگصاضی کبّف هییبثس.کبّف
ههطف ٍ ؾطهبیِگصاضی ًیع ثبػث کبّف تَلیس هیقَز.
تدعیِ ٍاضیبًؽ ًكبى هیزّس کِ  99/98زضنس ًَؾبًبت تَلیس ثٍِاؾغِ تکبًِ فيآٍضی ٍ  0/02زضنس
ًَؾبًبت تَلیس ثِذبعط تکبًِ ّعیٌِّبی زٍلت اؾتّ .وچٌیي زض هَضز ههطف  99/83زضنس اظ تغییطات ضا
تکبًِ فيآٍضی ٍ  0/17زضنس ضا تکبًِ ّعیٌِّبی زٍلت ثٍِخَز آٍضزُ اؾت .تکبًِ فيآٍضی  96زضنس ٍ
تکبًِ ّعیٌِّبی زٍلت  4زضنس اظ تغییطات ؾطهبیِگصاضی ضا تَضیح هیزّسّ .وبىعَض کِ هكرم اؾت
ایي هسل پیفثیٌی هیکٌس کِ تکبًِّبی فيآٍضی هٌكبء چطذِّبی تدبضی زض اقتهبز ایطاى اؾت .تغییطات
في آٍضی ثَاؾغِ تغییط زض تَلیس ًْبیی ؾطهبیِ ٍ ًیطٍی کبض (هکبًیعم اًتكبض) ثبػث هیقَز ذبًَاض ثِعَض
ثْیٌِای زض هقبثل ایي تغییطات ٍاکٌف ًكبى زّس ٍ ایي هکبًیعم اًتكبض ثبػث قست گطفتي تغییطات زض
اقتهبز هیقَز .زض حبلی کِ تغییطات ّعیٌِّبی زٍلت فبقس هکبًیعم اًتكبض اؾت ٍ ایي ثبػث هیقَز
اثطگصاضی تکبًِّبی ّعیٌِّبی زٍلت زض اقتهبز هحسٍز ثبقس.
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وتیجٍگیزی
زض ایي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ ؾطیّبی ظهبًی فهلی ههطف ،ؾطهبیِگصاضی ٍ ّعیٌِّبی زٍلت (ؾبل
 1374تب  )1389ذهَنیبت چطذِّبی تدبضی زض اقتهبز ایطاى ثِزؾت آهس .ههطف ذهَنی،
ؾطهبیِگصاضی ٍ ّعیٌِّبی زٍلت ّنخْت ثب تَلیس تغییط هیکٌٌس .ؾطهبیِگصاضی زاضای ّوجؿتگی ثبال ثب
تَلیس اؾت ،اهب ایي هتغیط ًَؾبًبت ثؿیبض قسیسی ضا ًؿجت ثِ زیگط هتغیطّب تدطثِ هیکٌس.
زض ازاهِ اظ یک هسل ضقس ًئَکالؾیک ثطای تجییي چطذِّبی تدبضی ایطاى اؾتفبزُ قس .ثسیيهٌظَض
هسل ثِگًَِای تؼسیل قس تب تکبًِّبی فيآٍضی ٍ ّعیٌِّبی ههطفی زٍلت ضا قبهل قَز .ؾپؽ
پبضاهتطّبی هسل هقساضزّی قس تب ثطذی اظ ٍیػگیّبی هْن هَخَز زض ؾطیّبی ظهبًی ضا ثبظتَلیس کٌس.
ًتبیح قجیِؾبظی هسل ثِذَثی هیتَاًس ًَؾبًبت ؾطهبیِگصاضی ضا تَضیح زّس ،اهب هسل زض تجییي ًَؾبًبت
ههطف ذهَنی هَفق ًیؿت ٍ ًَؾبًبت ههطف ضا ثؿیبض کوتط اظ ٍاقؼیت ًكبى هیزّس .آظهَى تدعیِ
ٍاضیبًؽ ًكبى هیزّس کِ فيآٍضی هٌكأ انلی چطذِّبی تدبضی زض اقتهبز ایطاى اؾت ٍ ًَؾبًبت
ّعیٌِّبی ههطفی زٍلت قسضت تَضیح ًَؾبًبت تدبضی ضا ًساضز.
هسلی کِ زض ایي هقبلِ اؾتفبزُ قسُ اؾت اظ ثؿیبضی خْبت ؾبزُ اؾت .ثِعَض هثبل هسل حبضط هطثَط
ثِ یک اقتهبز ثؿتِ اؾت کِ زض آى تٌْب ثرف ٍاقؼی ًكبى زازُ قسُ اؾت .ثٌبثطایي الظم اؾت هسل ثِ
گًَِای تؼوین یبثس کِ ٍیػگیّبی زیگط اقتهبز ایطاى ضا ًیع قبهل قَز .ثِعَض هثبل هیتَاى ثب اضبفِ
کطزى ثرف تدبضت ذبضخی (نبزضات ٍ ٍاضزات) ٍ ثرف اؾوی خٌجِّبی زیگط اقتهبز ایطاى ضا ًیع هغبلؼِ
کطز.
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ومًدار  :2ياکىش متغیزَب بٍ تکبوٍ َشیىٍَبی ديلت
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ثطکچیبى ،ؾیسهْسی ٍ ػیٌیبى ،هدیس ()1391؛ قٌبؾبیی ٍ تبضیدگصاضی چطذِّبی تدبضی اقتهبز ایطاى ،ثیؿت ٍ
زٍهیي ّوبیف ؾبالًِ ؾیبؾتّبی پَلی ٍ اضظی.460 - 401 ،
ثَؾتبًی ،ضضب ()1392؛ اثط تکبًِّبی ظٍزگصض ٍ پبیساض ثط چطذِّبی تدبضی ،فهلٌبهِ ضاّجطز اقتهبزی ،قوبضُ -41 :6
.58
ضضبئی ،اثطاّین ()1389؛ ثطضؾی ضفتبض ههطف ٍ پؽاًساظ زض چْبضچَة هسل ضقس ًئَکالؾیکی (هغبلؼِ هَضزی:
اقتهبز ایطاى) ،هدلِ تحقیقبت اقتهبزی ،قوبضُ .125-92:152
نوسی ،ؾؼیس ٍ خالئی ،ؾیسػجسالودیس ()1383؛ تحلیل ازٍاض تدبضی زض اقتهبز ایطاى ،هدلِ تحقیقبت اقتهبزی،
قوبضُ .153 - 66:139
عیتًیب ،ػلی ٍ قبؾوی ،فبعوِ ()1385؛ ًقف تکبًِ ّبی ًفتی زض چطذِ ّبی تدبضی اقتهبزی ایطاى ،پػٍّكٌبهِ
اقتهبزی ،قوبضُ .80 - 49 :23
ػجبؾیًػاز ،حؿیي؛ قبّوطازی ،انغط ٍ کبًٍس ،حؿیي ()1388؛ ثطآٍضز یک هسل چطذِّبی تدبضی ٍاقؼی ثطای
اقتهبز ایطاى ثب اؾتفبزُ اظ ضّیبفت فیلتط کبلوي ٍ حساکثط ضاؾتٌبیی ،هدلِ تحقیقبت اقتهبزی ،قوبضُ -185 :89
.214
فرطحؿیٌی ،ؾیسفرطالسیي ()1390؛ الگَی تؼبزل ػوَهی پَیبی تهبزفی ثطای چطذِّبی تدبضی پَلی اقتهبز
ایطاى ،فهلٌبهِ تحقیقبت هسلؾبظی اقتهبزی ،قوبضُ .24 - 1: 3
گطخی ،اثطاّین ٍ اقجبلی ،ػلیطضب ()1388؛ ثطضؾی ٍ ثطآٍضز ؾیکلّبی تدبضی زض اقتهبز ایطاى ،پػٍّكٌبهِ اقتهبزی،
قوبضُ .95-71 :33
هدبة ،ضاهیي ٍ ثطکچیبى ،ؾیسهْسی ()1391؛ قٌبؾبیی چطذِّبی تدبضی زض اقتهبز ایطاى (هقبیؿِ ضٍـّبی ثط
پبیِ هسل ٍ ثسٍى هسل) ،ثیؿت ٍ زٍهیي ّوبیف ؾبالًِ ؾیبؾتّبی پَلی ٍ اضظی.492 - 461 ،
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