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چکیده
بیطتز مطبلعبت اوجبم ضدٌ در خصًظ ارتببط بیه مصزف اوزصی ي رضد اقتصبدی ،اس ضبخعَبی تًلید
وبخبلع ملی ،تًلید وبخبلع داخلی ي یب اس تًلید وبخبلع داخلی سزاوٍ بزای اوداسٌگیزی رضد اقتصبدی استفبدٌ
کزدٌ اود کٍ قبدر بٍ تًضیح در مًرد افشایص تًسعٍ اقتصبدی ي تًسعٍ اوسبوی ویستىد .ایه مطبلعٍ بب استفبدٌ اس
ريش خًدتًضیح بب يفقٍ َبی گستزدٌ ي آسمًن ببود بٍ بزرسی رابطٍ بیه مصزف سزاوٍ اوزصی ،مصزف سزاوٍ
الکتزیستٍ ي تًسعٍ اوسبوی بٍعىًان ضبخع رفبٌ ایزان بزای ديرٌی سمبوی  1351تب  1391میپزداسد .وتبیج
مطبلعٍ وطبن میدَد کٍ در کًتبٌمدت ي بلىدمدت مصزف سزاوٍ اوزصی ريی ضبخع تًسعٍ اوسبوی تأثیز
مىفی ي معىبداری دارد؛ امب مصزف سزاوٍ الکتزیستٍ تأ ثیز مثبت ي معىبداری ريی ضبخع تًسعٍ اوسبوی در
کًتبٌمدت ي بلىدمدت دارد .وتبیج وطبن میدَىد کٍ ضزیب تأثیزگذاری مصزف اوزصی سزاوٍ الکتزیستٍ در
حديد دي بزابز ضزیب مصزف اوزصی در بلىدمدت استَ .مچىیه بزرسی رابطٍ علّی وطـبن میدَد کٍ در
بلىد مدت علّیت ديطزفٍ میبن مصزف اوزصی ي تًسعٍ اوسبوی ي علّیت ديطزفٍ میبن مصزف اوزصی الکتزیستٍ ي
ضبخع تًسعٍ اوسبوی يجًد دارد.
کلید واژها :مصزف اوزصی ،مصزف الکتزیستٍ ،ضبخع تًسعٍ اوسبوی ،آسمًن ببود
طبقهبندی C52 ,O15 ,O13 :JEL

 .1استبد گزيٌ اقتصبد داوطگبٌ بًعلی سیىب
 .2کبرضىبط ارضد اقتصبد داوطگبٌ بًعلی سیىب(*وًیسىدٌ مسئًل)

Email: fotros@basu.ac.ir
Email: esmaeltorkamani@yahoo.com
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 .1مقذمٍ
اًزصی تِػٌَاى یىی اس ًْادُّای تَلیذ ًمؼ هْوی در رؽذ ٍ تَعؼِ التقادی وؾَرّا ایفا هیوٌذ.
ایي تاثیزگذاری تِگًَِای اعت وِ تاًه خْاًی در گشارػ عال  2001یه راُ هماتلِ تا فمـز ٍ
دعتیاتی تِ رؽذ تاالتز را ،هقزف اًزصی ٍ دعتزعی تیؾتز تِ اًزصی هیداًذٍ .خَد هٌاتغ اًزصی
فزاٍاى در وؾَر ایزاى ًیش تاػث توزوش تیؾتز در اعتفادُ اس هٌاتغ عثیؼی ٍ فؾار تیؾتز خْت ًیل تِ
رؽذ التقادی ؽــذُ اعت .اس ایيرٍی ،درن ارتثاط تیي هقزف اًزصی ٍ رؽذ التقادی تزای
عیاعتگذاراى ٍ دٍلتهزداى حائش اّویت اعت.
راتغِ تیي هقزف اًزصی ٍ رؽذ التقادی تا اعتفادُ اس رٍػّای گًَاگَى تَعظ تغیاری اس
هحمماى تزرعی ؽذُ اعت .در اوثز هغالؼات در خقَؿ ارتثاط تیي هقزف اًزصی ٍ رؽذ التقادی،
تزای اًذاسُگیزی رؽذ التقادی اس ؽاخـّای تَلیذ ًاخالـ هلی یا تَلیذ ًاخالـ داخلی ٍ یا اس تَلیذ
ًاخالـ داخلی عزاًِ اعتفادُ ؽذُاعت .رؽذ التقادی ؽزط السم تزای تْثَد عغح سًذگی افزاد
خاهؼِ اعتٍ ،لی ؽزط وافی تزای آى ًویتاؽذ .تٌاتزایي اگزچِ رؽذ التقادی ػاهل هْن در واّؼ
فمز ٍ افشایؼ هٌاتغ السم تزای تَعؼِ اًغاًی ٍ حفاظت اس هحیظسیغت اعت اها تِلحاػ ضزٍرت،
هقزف اًزصی تزای تَلیذ تیؾتز وِ ّوزاُ تا افشایؼ آالیٌذُّایی اعت ،لادر تِ تضویي تَعؼِ اًغاًی
ٍ افشایؼ رفاُ ًیغت .اس ایيرٍی ،هوىي اعت هغالؼات فَرت گزفتِ در ایي سهیٌِ لادر تِ تَضیح در
هَرد افشایؼ تَعؼِ التقادی ٍ ًْایتاً تَعؼِ اًغاًی ًثاؽٌذ .سیزا افشایؼ هقزف اًزصی ػالٍُتز تأثیز
تز رؽذ التقادی تاػث ایداد تغیزات سیغتهحیغی ؽذُ ٍ رفاُ اًغاى را تحت تأثیز لزار هیدّذ .اس
عَیدیگز ،هقزف اًزصی رٍی تزخی اس ؽاخـّای رفاُ اًغاى تأثیزگذار اعت .اًزصی ارائِ دٌّذُ
خذهات تزای تغیاری اس ًیاسّای اعاعی اًغاى اس لثیل هزالثتّای تْذاؽتی ،آهَسػ ٍ ارتثاعات
اعت ٍ ػذمدعتزعی تِ اًزصی تِ عَر چؾنگیزی رٍی تضؼیف عالهت ،فزفت هحذٍد تزای آهَسػ
ٍ واّؼ خوؼیت تالمَُ وِ هٌدز تِ افشایؼ فمز ،هیؽَد .پظ هقزف اًزصی در تلٌذهذت تا رفاُ
اًغاى گزُ خَردُ اعت ٍلی چگًَگی تأثیزگذاری آى تز رفاُ اًغاى تا حذٍدی ًاهؾخـ اعت.
اعتفادُ اس ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی تِخای هتغیز تَلیذ ًاخالـ هلی تزرعی تیؾتز تأثیز هقزف اًزصی
رٍی هَلفِّای تَعؼِ را اهىاى پذیز هیوٌذ .در تزرعی تأثیز هقزف اًزصی تز رؽذ التقادی تٌْا تِ
تُؼذ درآهذ تَخِ هیؽَد ،در فَرتیوِ در ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی ػالٍُتز درآهذ دٍ هؤلفِ دیگز اهیذ تِ
سًذگی ٍ عغح داًؼ ٍخَد دارد وِ هیتَاًذ تأثیز هقزف اًزصی را تز رؽذ ٍ تَعؼِ التقادی تا ّن در
ًظز تگیزد .اًزصی ػالٍُ تز درآهذ هلی رٍی عایز هؤلفِّای تَعؼِ اًغاًی اثزگذار اعت.
دعتزعی تِ اًزصی الىتزیغتِ تِػٌَاى یىی اس اًزصیّای ًَیيً ،ؾاىدٌّذُ هؼیاری اس عغح تَعؼِ
یه وؾَر اعت .ػزضِ هذاٍم ٍ عَالًیهذت ،اًتمال تِ ًماط هختلف ٍ دٍر افتادُ ،پان تَدى ٍ ػذم
اًتؾار گاسّای گلخاًِای ٍ تدذیذپذیز تَدى اًزصی الىتزیغتِ دالیلی تز ایفای ًمؼ اًزصی الىتزیغتِ
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در تَعؼِ التقادی ٍ ارتثاط ًشدیه آى تا عغح تَعؼِ اًغاًی اعت .دعتزعی تِ الىتزیغتِ ٍ خذهات
آى تِ چٌذ دلیل تزای تْثَد تَعؼِ ٍ اعتاًذاردّای سًذگی هَرد ًیاس اعت؛ الىتزیغتِ ًمؼ هْوی در
تْثَد آهَسػ ٍ افشایؼ هیشاى تاعَادی دارد ،رٍؽٌایی حافل اس اًزصی الىتزیغتِ عاػت هغالؼِ را
تیؾتز هیوٌذ ،ػالٍُ تز ایي اعتفادُ اس تلَیشیَى ،رایاًِ ٍ ایٌتزًت افشایؼ ٍ تَاًایی افزاد را در تِدعت
آٍردى اعالػات ٍ داًؼ تْثَد هیتخؾذ .هیتَاى گفت وِ خاهؼِ هذرى تِ فيآٍری اعالػات ٍ
ؽثىِّای ارتثاعی هتىی اعت .اًزصی الىتزیغتِ تاػث اعتفادُ اس ٍعایل الىتزیىی خاًگی اس لثیل
یخچالٍ ،عایل عزهایؾی ٍ گزهایؾی ؽذُ ٍ عغح ویفی سًذگی را ارتما هیدّذ .اعتفادُ اس اًزصی
الىتزیغتِ آالیٌذگی هحیظسیغت را واّؼ ٍ تز رٍی تْذاؽت اًغاى تأثیزگذار اعت .تٌاتزایي هقزف
الىتزیغتِ تِػٌَاى ػٌقز هْن ،هؤلفِّای ویفیت سًذگی را تحت تاثیز لزار هیدّذ .الىتزیغتِ اس ًظز
هقزف ،اًزصی پان هحغَب هیؽَد اها اس ًظز تَلیذ اعتفادُ اس عَختّای فغیلی در تَلیذ
الىتزیغتِ وِ تاػث اًتؾار گاسّای گلخاًِای هیؽَد وِ هؾىالت سیغت هحیغی تِّوزاُ دارد.
تٌاتزایيّ ،ذف اس اًدام ایي هغالؼِ تزرعی راتغِ هیاى هقزف عزاًِ اًزصی ٍ ّوچٌیي هقزف
عزاًِ الىتزیغتِ تِ ػٌَاى اًزصی ًَیي تا عغح تَعؼِ اًغاًی اعتًَ .آٍری هغالؼِ اعتفادُ اس ؽاخـ
تَعؼِ اًغاًی )HDI(1تِخای هتغیز تَلیذ ًاخالـ هلی تزای ارسیاتی تْتز تأثیز هقزف اًزصی تز رٍی
رفاُ ٍ ویفیت سًذگی اًغاى اعت .عاسهاىدّی همالِ چٌیي اعت وِ در تخؼ دٍم ادتیات هَضَع ٍ
پیؾیٌِ تحمیك ارائِ ؽذُ اعت .تخؼ عَم ،تِ هؼزفی الگَی التقادعٌدی ٍ دادُّا هیپزداسد .در
تخؼ چْارم تزآٍرد الگَ ٍ ًتایح آهذُ اعت .در پایاى ٍ در تخؼ پٌدن ،خوغتٌذی ٍ ًتیدِگیزی اًدام
هیگیزد.
 .2ادبیات مًضًع ي پیشیىٍ تحقیق
دعتزعی تِ اًزصی تزای تزآٍردى ًیاسّای اعاعی ،رؽذ ٍ تَعؼِ التقادی ٍ در ًْایت رعیذى تِ
عغح تاالتز تَعؼِ اًغاًی اعت .تٍِیضُ ،هقزف اًزصیّای ًَیي ّواًٌذ الىتزیغتِ ویفیت سًذگی
اًغاىّا را تحت تاثیز لزار هیدٌّذ .اهزٍسُ ،افشایؼ توزوش رٍی عغَح خزد ٍ ًزمافشاری هغائل
تَعؼِ ،هاًٌذ تَعؼِ اًغاًی اس راّثزدّای تَعؼِ تِؽوار هیرٍد .عاسهاى هلل هتحذ در عال  2006تِ
ّؾت ّذف تَعؼِ ّشارُ عَم ( 2)MDGsوِ وؾَرّا تایذ تا عال  2015تِ آى دعت یاتٌذ اؽارُ
وزدُ اعت؛ ریؾِ وي وزدى فمز ٍ گزعٌگی ،دعتیاتی تِ آهَسػ اتتذایی ٍ ّوگاًی ،تزٍیح تزاتزی
خٌغیتی ٍ تَاًوٌذعاسی سًاى ،واّؼ ًزخ هزيٍهیز وَدواى ،تْثَد تْذاؽت هادراى ،هثارسُ تا تیوارّا،

1. Human Development Index
2. Millennium Development Goals
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اعویٌاى اس پایذاری هحیظسیغت ٍ ایداد هؾاروت خْاًی تزای تَعؼِ ( .)UNDP,2006اًزصی یه
راُ دعتیاتی تِ تزخی اس ایي اّذاف اعت ٍ تِػٌَاى هٌثؼی تزای تَعؼِ تلمی ؽذُ اعت.
در گذؽتِ ،هقزف اًزصی تیؾتز ،تاػث افشایؼ تَعؼِ اًغاًی هیؽذ ٍلی اهزٍسُ تا تغییزات آب ٍ
َّایی ،هحذٍدیت ػزضِ هٌاتغ اًزصی ،اعتفادُ ًاهٌاعــة اس اًزصی ٍ هاًٌذ آىّا ،ایي ارتثاط تغییز
وزدُاعت .وؾَرّای تَعؼِ یافتِ تا هقزف اًزصی عزاًِ ووتز ،تِ ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی تاالتزی
دعت یافتِاًذ .درحالیوِ در وؾَرّای در حال تَعؼِ یه راتغِ هغتمین تیي ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی
ٍ هقزف اًزصی ٍخَد دارد ( .)IEA,2004خٌثِ دیگز هَضَع دعتزعی هزدم تِ اًزصی تزق ٍ خذهات
هزتَط تِ آى اعتً .مؼ اًزصی الىتزیغتِ در تَعؼِ التقادی اس آى خْت اعت وِ ػالٍُتز افشایؼ
تْزٍُری ػَاهل تَلیذ هَخة تْثَد عغح اعتاًذاردّای سًذگی ًیش خَاّذ ؽذ (فزگَعي.)2000 ،1
ادتیات هَخَد درتارُ تاثیز اًزصی تز ػولىزد التقادی هتؾىل اس هغالؼات تدزتی اعت وِ ػوذتاً تِ
تزرعی راتغِ تیي هقزف اًزصی یا هقزف اًزصی الىتزیغتِ ٍ رؽذ التقادی پزداختِاًذ .در ایي
ادتیات ،اػتماد تز ایي اعت وِ تیي اعتاًذاردّای سًذگی ٍ هقزف اًزصی یه راتغِ هثثت ٍخَد دارد:
ایي اعتاًذارد سًذگی در وؾَرّایی وِ هقزف اًزصی تیؾتزی دارًذ تاالتز اعت (ٍٍ ٍ ّوىاراى،2
 .)2010تا ایيحال ،تَخِ اًذوی تِ اعتفادُ اس ؽاخـّای تَعؼِ تدای  GDPعزاًِ ؽذُ اعت.
تَعؼِ التقادی تِػٌَاى پذیذُای پَیا ،فزایٌذ تْثَد ویفیت سًذگی اًغاىّا اعت .اهزٍسُ ،تْذاؽت ٍ
آهَسػ ٍ پزٍرػ ،وِ هؤلفِّای افلی تَعؼِ اًغاًیاًذّ ،وزاُ تا همَلِّای هحیظسیغت تِػٌَاى
تخؼّای ًزمافشاری رؽذ ٍ تَعؼِ ،در واًَى تَخِ لزار گزفتِاًذ (فغزط ٍ ّوىاراى.)1391،
تفىز تَعؼِ اًغاًی تزای اٍلیي تار تَعظ آهارتیاعي ٍ 3هحثَب الحك 4هغزح ؽذّ .ذف اس ایي
تَعؼِ ایداد هحیغی تَاىهٌذ تزای هزدم در تزخَرداری اس سًذگی عَالًیتز ،عالنتز ٍ خالقتز اعت.
ایداد فزفتّای اختواػی تِعَر هغتمین عْن هَثزی در گغتزػ لاتلیتّای اًغاًی ٍ تْثَد
ویفیت سًذگی دارد .گغتزػ تْذاؽت ػوَهی ٍ آهَسػ ٍ تاهیي اختواػی ٍ هاًٌذ آىّا تِعَر هغتمین
تاػث تمَیت ویفیت سًذگی ٍ ؽىَفایی آى هیؽَد .در ًتیدِ ،تَعؼِ اًغاًی فزاتز اس تْثَد هغتمین
ویفیت سًذگی لزار دارد ٍ ّوچٌیي هَخة تْثَد تَاًایی هَلذ فزد هیؽَد وِ تًَِتِ خَد رؽذ
التقادی را وِ ّوِ در آى عْین تاؽٌذً ،یش تْثَد هیتخؾذ (آهارتیا عي .)1388 ،ؽاخـ تَعؼِ
اًغاًی تَعظ عاسهاى هلل هتحذ در عال  1990تزای رتثِتٌذی وؾَرّا اس لحاػ تَعؼِ هٌاتغ اًغاًی
هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ اعت .ایي ؽاخـ هؼیاری عادُ ٍ خالفِ اس عِ تؼذ اهیذ تِسًذگی ،وغة
داًؼ ٍ هحقَل ًاخالـ هلی عزاًِ اعت.
1. Fergusson
2. Wu et al
3. Amartya Sen
4. Mahbub ul Haq

فصلىبمٍ علمی -پضيَطی مطبلعبت اقتصبدیِ کبربزدی ایزان

سبل سًم -ضمبرٌ  -11تببستبن 1393

131

هغالؼِ وزافت ٍ 1وزافت ( )1978وِ در آى ػلّیت هیاى هقزف اًزصی ٍ رؽذ التقادی در وؾَر
آهزیىا عی دٍرُای  1947تا  1974آسهَى ؽذ ،پیؾگام تحمیك در سهیٌِ هقزف اًزصی ٍ رؽذ
التقادی اعتً .تایح هغالؼِ ًؾاى دٌّذُ ػلّیت یه عزفِ اس تَلیذ ًاخالـ هلی تِ هقزف اًزصی تزای
التقاد آهزیىا ٍخَد دارد .آىّا پیؾٌْاد وزدًذ وِ دٍلت آهزیىا هیتَاًذ عیاعتّای فزفِ خَیی
اًزصی را دًثال وٌٌذ.
3
استَرن ٍ )2010(2استَرن ٍ آوزاٍیىی ( )2011چْار فزضیِ در هَرد ارتثاط تیي رؽذ ٍ اًزصی تیاى
وزدًذ؛ فزضیِ اٍلّ ،یچ ػلّیتی تیي رؽذ ٍ اًزصی ٍخَد ًذاؽتِ تاؽذ ،وِ تِ ػٌَاى "فزضیِ خٌثی"4
هغزح ؽذ .تِ ػثارت دیگز ،عیاعتّای تَعؼِ اًزصی یا هحذٍدیت آى ّیچ یه تز رؽذ التقادی
اثزی ًخَاّذ داؽت (خاهة .)2004 ،5فزضیِ دٍم ،ػلّیت یه عزفِ اس رؽذ التقادی تِ هقزف اًزصی
اعت وِ "فزضیِ حفاظتً "6اهیذُ هیؽَد .ایي تذاى هؼٌا اعت وِ عیاعت ّای فزفِخَیی در
اًزصی ،اثز عَء تز رؽذ التقادی ًذارد .فزضیِ عَم ،ػلّیت یه عزفِ اس هقزف اًزصی تِ رؽذ
التقادی اعت وِ تِػٌَاى "فزضیِ رؽذ تِ رّثزی اًزصیً "7اهیذُ هیؽَد .در ایي ٍضؼیت،
عیاعتگذاراى تایذ تَخِ ٍیضُای تِ هحذٍدیت اعتفادُ اس اًزصی تِدلیل تأثیز آى تز رؽذ التقادی
داؽتِ تاؽٌذ؛ سیزا ،هحذٍد وزدى اعتفادُ اس اًزصی هٌدز تِ اثزات هخزب تز رؽذ التقادی هیؽَد.
عزفذراى ایي فزضیِ تز ایي تاٍرًذ وِ اًزصی ًْادُ حیاتی تزای تَلیذ اعت ٍ هحذٍدیت اعتفادُ اس
اًزصی ػاهل هحذٍدوٌٌذُ رؽذ التقادی اعت .در ًْایت ،فزضیِ چْارم؛ ػلّیت دٍ عزفِ تیي هقزف
اًزصی ٍ رؽذ التقادی تِػٌَاى "فزضیِ تاسخَرد "8ؽٌاختِ ؽذُ اعت .تِ ایي هؼٌی وِ هقزف اًزصی
اًزصی ٍ رؽذ التقادی هىول یهدیگزًذ.
هغالؼات تدزتی وِ تِ تزرعی راتغِ هتماتل تیي هقزف اًزصی ٍ  HDIپزداختِاًذ تغیار ووتزًذ،
ایي هی تَاًذ دلیلی تاؽذ وِ ارتثاط تیي هقزف اًزصی ٍ تَعؼِ اًغاًی ّواًٌذ ارتثاط تیي هقزف
اًزصی ٍ رؽذ التقادی ًیغت( ًَییّ ٍ 9وىاراى.)2013 ،
ایذگز ٍ 10تاتذیل ،)2007(11تا اعتفادُ اس آًالیش اخشا ٍ ٍسى دادُّای ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی عال
 2000تزای  173وؾَر ٍ ادغام تخؼ اًزصی تِ آى ،ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی را دٍتارُ هَرد هحاعثِ
1. Kraft
2. Ozturk
3. Acaravici
4. Neutrality hypothesis
5. Jumbe
6. Conservation hypothesis
7. Energy-led growth hypothesis
8. Feedback hypothesis
9. Nui
10. Ediger
11. Tathdil
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لزار دادًذ .همایغِ ؽاخـ افالح ؽذُ تا عایز ؽاخـّای هزتثظ تا اًزصی ارائِ ؽذُ در گشارػ
تَعؼِ اًغاًی عاسهاى هلل هتحذ عال  ،2003اختالف ؽذیذ در رتثِتٌذی وؾَرّا را ًؾاى داد.
دیاطّ ٍ 1وىاراى ( )2006تِ تزرعی ارتثاط تیي  ٍ HDIهقزف اًزصی هثتٌی تز دادُّای عال
 1999پزداختٌذً .تایح هغالؼِ ًؾاى داد وِ واّؼ هقزف اًزصی تزای وؾَرّای تَعؼِ یافتِ تأثیز
هؼٌاداری تز ویفیت سًذگی ًذارد ٍ ایي ًؾاىدٌّذُ ووه تِ واّؼ تخلیِ هٌاتغ عثیؼی اعت.
پاعتزًان )2000(2ارتثاط تیي  ٍ HDIهقزف اًزصی ٍ الىتزیغتِ را تا اعتفادُ اس دادُ ّای عال
 1997هَرد هغالؼِ لزار داد .اٍ دریافت وِ  ٍ HDIعزاًِ هقزف اًزصی تِؽذت ٍاتغتِ ّغتٌذ ٍ یه
حذ آعتاًِ اًزصی الىتزیغتِ تزای حذاوثز  HDIؽٌاعایی وزد .ایي حذ آعتاًِ تِهٌظَر تزآٍرد عغح
هقزف تزق آیٌذُ خْاى در ارتثاط تا هؼیارّای تاال تَعؼِ اًغاًی تا عال  2020هَرد اعتفادُ لزار
گزفت.
3
هاسٍر ( )2011تا اعتفادُ اس دادُّای عال  1980تا  2006تزای  21وؾَر فٌؼتی ًؾاى داد وِ در
هیاى وؾَرّای فٌؼتی ،افشایؼ در اًزصی عزاًِ ٍ هقزف الىتزیغتِ در عَل عِ دِّ گذؽتِ تا
تْثَد در ویفیت سًذگی هزتثظ ًیغت .در فَرتیوِ هقزف الىتزیغتِ تزای تْثَد رفاُ ٍ سًذگی تا
ویفیتتز در وؾَرّای ووتز تَعؼِ یافتِ تِ خقَؿ چیي ٍ ٌّذ ضزٍری اعت.
پیزلَخا )2012( 4تا اعتفادُ اس تىٌیه پاًل دیتا تِ تزرعی تأثیز اًزصی تز تَعؼِ اًغاًی تزای چٌذ
وؾَر اتحادیِ ارٍپا در دٍرُ  1997-2008پزداختً .تایح هغالؼِ ًؾاى داد وِ عغح تاالیی اس ؽذت
اًزصی هاًغ ٍ تْذیذی تزای تَعؼِ اًغاًی در وؾَرّای هَرد هغالؼِ هیتاؽذ.
ًَیی ٍ ّوىاراى ( )2013ػلّیت تیي هقزف الىتزیغتِ ٍ تَعؼِ اًغاًی را تا اعتفادُ اس تىٌیه ّن
اًثاؽتگی پاًل تزای  50وؾَر در چْار گزٍُ درآهذی ٍ در دٍرُای  1990تا  2009تزرعی وزدًذ .آًْا
پٌح ؽاخـ وِ تاستاب عغح تَعؼِ اًغاًی در وؾَرّای هَرد هغالؼِ تَد اًتخاب وزدًذGDP :
عزاًِ ،هخارج هقزف عزاًِ ،هیشاى ؽْز ًؾیٌی ،اهیذ تِ سًذگی در تذٍ تَلذ ٍ ًزخ تاعَادی
تشرگغاالىً .تایح ًؾاى دٌّذُ ػلّیت دٍعزفِ در تلٌذهذت تیي هقزف الىتزیغتِ ٍ پٌح ؽاخـ اعت.
ًادیا ،)2013( 5ت ا اعتفادُ اس تىٌیه ّن اًثاؽتگی پاًلی ٍ هذل تقحیح خغا تِ تزرعی ارتثاط ػلّی
هقزف اًزصی ٍ تَعؼِ اًغاًی در  15وؾَر در حالتَعؼِ در تاسُ سهاًی  1988تا  2008پزداخت.
ًتایح تِ دعت آهذُ در تلٌذهذت راتغِ هٌفی تیي هقزف اًزصی ٍ ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی را ًؾــاى

1. Dias
2. Pasternak
3. Mazur
4. Pirlogea
5. Nadia
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هیداد درحالی وِ راتغِ تیي هقزف الىتزیغتِ ٍ ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی هثثت تَد .در تلٌذهذت ػلّیت
دٍ عزفِ هیاى هقزف اًزصی ٍ عغح تَعؼِ اًغاًی در وؾَرّای هَرد هغالؼِ ٍخَد داؽت.
 .3معرفی الگً ي دادٌَا
در ایي تخؼ اتتذا الگَ هَرد اعتفادُ در ایي هغالؼِ ٍ هتغیزّا هؼزفی ٍ عپظ رٍػ ٍ ARDL
آسهَى تاًذ 1تَضیح دادُ هیؽَد .تزای تزرعی راتغِ هیاى هقزف اًزصی ،هقزف الىتزیغتِ ٍ تَعؼِ
اًغاًی اس الگَ تِوار رفتِ در هغالؼِ ًادیا ( )2013اعتفادُ ؽذُ اعت.
()1
در هغالؼات اًدام ؽذُ پیزاهَى تأثیز هقزف اًزصی تز رؽذ ٍ تَعؼِ التقادی هتغیزّای هَرد هغالؼِ
تِفَرت لگاریتوی ٍارد الگَ هیؽًَذ .در ایي هغالؼِ ًیش الگَی هَرد ًظز یه تاتغ لگاریتوی اعت
وِ در آى  HDIؽاخـ تَعؼِ اًغاًی LEC ،لگاریتن عثیؼی هقزف اًزصی LELC ،لگاریتن عثیؼی
هقزف الىتزیغتِ ٍ  LPXلگاریتن عثیؼی لیوت اًزصی هیتاؽٌذ .دادُّای هَرد اعتفادُ در ایي
هغالؼِ ،عاالًِ ٍ در تاسُ سهاًی  1350تا  1390هیتاؽذ.
هتغیز هقزف اًزصی ( )LECاس دادُّای هقزف اًزصی(هقزف عزاًِ اًزصی تز حغة ویلَگزم
هؼادل ًفت خام) وِ تاثیز هقزف اًزصّای فغیلی تز تَعؼِ اًغاًی را تزرعی هیوٌذ .هتغیز هقزف
الىتزیغتِ ( )LELCاس دادُّای هقزف اًزصی الىتزیغتِ عزاًِ (تزحغة ویلَ ٍات عاػت) اعت ٍ
تاثیز هقزف اًزصّای ًَیي ٍ پان را تز تَعؼِ اًغاًی ًؾاى هیدّذ ٍ هتغیز لیوت اًزصی ( )LPXاس
دادُّای لیوت ًفت (تزحغة لیوت تؾىِ تِ دالر) وِ اس آصاًظ تیياللوللی اًزصی ( 2)EIAاخذ ؽذُ
اعت .تِدلیل اّویت لیوت اًزصی در هقزف اًزصی ٍ تأثیز آى تز درآهذ اس لیوت ًفت تِػٌَاى لیوت
اًزصی اعتفادُ ؽذُ اعت چَى لیوت ًفت تؼییيوٌٌذُ لیوت عایز اًزصیّا اعت .لیوت ًفت ٍ لیوت
عایز اًزصیّا تِخقَؿ لیوت اًزصی الىتزیغتِ تِػلت اعتفادُ ًفت ٍ هحقَالت ًفــتی در
ًیزٍگاُّای تَلیذ الىتزیغتِ تغیار ًشدیه تِّن ّغتٌذ ٍ تِفَرت تیيالوللی ٍ در تاسارّای خْاًی
تؼییي هیؽَد ( ًادیا .)2013 ،دادُّای هزتَط تِ ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی اس گشارػّای عالیاًِ عاسهاى
هلل ٍ تاًه خْاًی تذعت آهذُ اعت.

1. Bounds Test
2. International Energy Agency
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 .4تخمیه مذل ي تحلیل یافتٍَا
رٍیىزد هَرد اعتفادُ در ایي هغالؼِ هذل خَد تَضیحی تا ٍفمِّای گغتزدُ ( ،)ARDLهؼزفی ؽذُ
تَعظ پغزاىّ ٍ 1وىاراى ( ،)2001تزای تزرعی ّناًثاؽتگی ٍ ّنچٌیي تزای تخویــي رٍاتــظ
وَتاُهذت ٍ تلٌذهذت اعت .ایي رٍػ هشیتّای سیادی ًغثت تِ عایز تىٌیهّای هزعَم دارد ٍ لذا
تِعَر گغتزدُ در هغالؼات تدزتی هَرد اعتفادُ لزار هیگیزد .هْنتزیي هشیت رٍیىزد ARDL
فزفًظز اس ایيوِ هتغیزّای هذل ( I)0یا (ّ I)1غتٌذ لاتل وارتزد اعت .دلیل دیگز اعتفادُ ،رٍػ
 ARDLدر ًوًَِّای وَچه یا هحذٍد ،وارایی ًغثتاً تیؾتزی در همایغِ تا رٍػّای دیگز دارد.
ّنچٌیي در رٍػ هَردًظز ػالٍُتز هحاعثِی رٍاتظ تلٌذهذت هیاى هتغیزّا ،اهىاى هحاعثِی رٍاتظ
پَیا ٍ وَتاُهذت ٍخَد دارد ضوي آًىِ عزػت تؼذیل تِ تؼادل تلٌذهذت پظ اس ؽَنّای وَتاُهذت،
تا افشٍدى هذل  ECMلاتل هحاعثِ اعت .ػالٍُ تز ایي هؾىل درٍىسایی تِ دلیل ّوثغتِ ًثَدى
خوالت اخالل در رٍیىزد  ARDLتزٍس ًویوٌذ (پغزاى ٍ ؽیي.)1999 ،
لثل اس اًدام آسهَى ّوگزایی تایذ درخِ ایغتایی هتغیزّا هَرد آسهَى لزار گیزد ٍ اعویٌاى حافل
ؽَد وِ هتغیزّا دارای درخِ تیؾتز اس (ً I)1یغتٌذ ،در حالتی وِ هتغیزّا اًثاؽتِ اس درخِ دٍ ( I)2یا
تیؾتز تاؽٌذ همذار آهارُ  Fهحاعثِ ؽذُ تَعظ پغزاى ٍ ّوىاراى ( ،)2001لاتل اػتواد ًخَاّذ تَد.
تزای اًدام آسهَى ریؾِ ٍاحذ در ایي پضٍّؼ اس آسهَى دیىی -فَلز تؼوینیافتِ ٍ )ADF( 2آسهَى
فیلیپظ  -پزٍى 3اعتفادُ ؽذُ اعت.
جذيل شمارٌ  :1وتایج آزمًن ریشٍ ياحذ
ًتیدِ
ًاایغتا
ایغتا
ًاایغتا
ایغتا
ًاایغتا
ایغتا
ًاایغتا
ایغتا

آسهَى دیىی -فَلز تؼوین یافتِ
آهارُ آسهَى
عَل ٍلفِ همذار تحزاًی آهارُ
-0/482
-2/938
1
-3/542
-2/938
0
-1/938
-2/938
1
-8/065
-2/938
0
-1/792
-2/936
0
-6/15
-2/938
0
-2/554
-2/936
0
-4/686
-2/938
0

آسهَى فیلیپظ پزٍى
همذار تحزاًی آهارُ آهارُ آسهَى
-0/88
-2/938
-3/525
-2/938
-1/417
-2/936
-7/915
-2/938
-1/790
-2/936
6/150
-2/938
-2/207
-2/936
-4/580
-2/938

هتغیز
HDI
DHDI
LEC
DLEC
LELC
DLELC
LPX
DLPX

ػالهت ً Dؾاىدٌّذُ تفاضل هزتثِ اٍل اعت.
همادیز در عغح  %95اعت.
هٌثغ :هحاعثات تحمیك
1. Pesaran
2. Augmented Dicky Fulle
3. Philips and Perron
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ًتایح آسهَى ریؾِ ٍاحذ در خذٍل ؽوارُ (ً )1ؾاى هیدّذ وِ ولیِ هتغیزّا در عــغح ایغـتا
ًویتاؽٌذ ،سیزا لذر هغلك ّوِ آهارُّای دیىی -فَلز تؼوین یافتِ ٍ فیلیپظ پزٍى اس لذر هغلك
همادیز تحزاًی وَچهتز اعت اها تا یهتار تفاضلگیزی ،ولیِ هتغیزّا ایغتا هیؽًَذ.
پظ اس اًدام آسهَى ریؾِ ٍاحذ ٍ اعویٌاى اس ایغتایی هتغیزّای هــذل ،تِ آسهــَى ّوــگزایی
هیپزداسین .تزای آسهَى ّوگزایی اس آسهَى تاًذ  ARDLپغزاى ٍ ّوىاراى ( )2001اعتفادُ ؽذُ
اعت .ایي رٍػ ًغثت تِ عایز رٍػّای آسهَى ّوگزایی هشیتّایی دارد .اٍل ایيوِ هیتَاى ایي
آسهَى را فزفًظز اس ایيوِ هتغیزّای هذل واهالً ( I)0( ، I)1یا تزویثی اس ّز دٍ تاؽٌذ تِوار گزفت.
دٍم ایيوِ تزخالف رٍػ اًگل -گزًدز ،ایي رٍػ پَیاییّای وَتاُهذت را در تخؼ تقحیح خغا
ٍارد ًویوٌذ( تاًزخی ٍ 1دیگزاى .)1998 ٍ1993 ،عَهیي هشیت آى اعت وِ ایي رٍػ را هیتَاى تا
تؼذاد هؾاّذات اًذن ًیش تِوار تزد ،تزخالف رٍػّای ّوگزایی اًگل-گزًدز ٍیَّاًغي-
خَعیلیَط وِ تزای ًوًَِّای وَچه لاتل اعتفادُ ًیغتٌذ (ًارایاى ٍ ًارایاى ٍ )102:2004،2در
ًْایت ایيوِ اعتفادُ اس ایي رٍػ حتی سهاًی وِ هتغیزّای تَضیحی درٍىسا ّغتٌذ ،هوىي هیتاؽذ
(آالم ٍ 3وَاسی.)2003،4
در ایي رٍػ چٌاىچِ  Ytهتغیز ٍاتغتِ ٍ  Xtهتغیز تَضیحی تاؽٌذ ،تزای تحلیل ّوگزایی ًیاسهٌذ
تزآٍرد هذل تقحیح خغای ًاهمیذ ( 5)UECMسیز ّغتین:
()2
وِ در آى

∑

ٍ

ضزایة تلٌذهذت،

1

∑

ٍ  Wتزدار اخشاء تزٍىسا هثل هتغیزّای هداسی ٍ غیزُ

ٍ همادیز تاٍلفــِ ٍ خاری  ،پَیاییّای وَتاُهذت را ًؾاى هیدٌّذ.
هیتاؽذ .همادیز تا ٍلفِ
فزآیٌذ آسهَى تاًذ تزای ػذم ٍخَد ارتثاط عغحی تیي  X ٍ Yاس عزیك ففز لزار دادى ضزایة عغَح
تا ٍلفِ هتغیزّای هذوَر در هؼادالت فَق تِدعت هیآیذ .تٌاتزایي فزك ففز هثٌی تز ػذم ٍخَد
ّوگزایی ٍ فزك هماتل آى تقَرت سیز تؼزیف هیؽًَذ:

در ایي رٍػ دٍ حذ تحزاًی ارائِ ؽذُ اعت؛ حذ تاالیی تزای عزیّای سهاًی ( ٍ I)1حذ پاییٌی تزای
عزیّای ( ، I)0چٌاىچِ همذار  Fهحاعثِ ؽذُ اس همذار حذ تاالیی تیؾتز تاؽذ ،فزك ففز هثٌی تز
1. Banerji
2. Narayan and Narayan
3. Alam
4. Quazy
5. Unrestricted Error Correction Model
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ػذم ّوگزایی رد هیؽَد؛ ٍ چٌاىچِ همذار  Fووتز اس حذ پاییٌی تاؽذ ،فزك فــفز رد ًویؽَد ٍ در
فَرتی وِ آهارُ  Fدرٍى هحذٍدُّا لزار گیزدً ،ویتَاى ًتیدِای گزفت هگز ایيوِ درخِ اًثاؽتگی
هتغیزّا را تذاًین(پغزاى ٍ ّوىاراى.)2001،
تزای آسهَى ّوگزایی در هغالؼِ حاضز هذلّای تقحیح خغای ًاهمیذ سیز هــَرد تزآٍرد لزار
هیگیزًذ:
∑

∑
∑

()3
∑

∑

∑
∑

()4
∑

∑

()5

خذٍل ؽوارُ(ً )2تایح آسهَى ّوگزایی را ًؾاى هیدّذ.

∑

∑
∑
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جذيل شمارٌ  :2وتایج آزمًن َمگرایی باوذ
مقادیر بحراوی آمارٌ F

%11

آمارٌ F

%5

(I)1

(I)1

(I)1

(I)1

مذل

3/35

2/26

3/79

2/62

4/71

مذل ()3

3/35

2/26

3/79

2/62

10/66

مذل ()4

3/35

2/26

3/79

2/62

5/33

مذل ()5

هٌثغ :همادیز تحزاًی آهارُ  ،Fاس خذٍل  ( Fپغزاى ٍ ّوىاراى ،)300:2001 ،عایز ًتایح تزاعاط یافتِّای تحمیك

ًتایح خذٍل ؽوارُ (ً )2ؾاى هیدّذ وِ ،آهارُ  Fهحاعثِ ؽذُ در توام هذلّا اس حذ تحزاًی در
عغح  %95تیؾتز اعت .در ًتیدِ یه راتغِ تؼادلی تلٌذهذت تیي هتغیزّا در عغح ٍ %95خَد دارد.
حال تا اعویٌاى اس ٍخَد راتغِ تؼادلی تلٌذهذت ،تِ تزآٍرد الگَ تلٌذهذت هیپزداسین .لثل تزآٍرد
ضزایة الگَی تلٌذهذتً ،تایح تزآٍرد الگَی وَتاُهذت در خذٍل ؽوارُ ( )3ارائِ ؽذُ اعت.
جذيل شمارٌ  :3وتایج برآيرد رابطٍ کًتاٌ مذت
سطح احتمال

آمارٌ t

خطای استاوذارد

ضرایب

متغیرَا

0/000
0/012
0/000
0/001
0/064
0/016

18/06
-2/65
4/89
-3/52
-1/91
2/55
0/99
1/22

0/049
0/004
0/018
0/018
0/001
0/044

0/891
-0/012
0/089
-0/065
-0/005
0/021

)HDI(-1
LEC
LELC
)LELC(-1
LPX
C
R-squared
D.W

هٌثغ :هحاعثات تحمیك

ّواىعَر وِ ًتایح خذٍل ؽوارُ(ً )3ؾاى هیدّذ در وَتاُهذت راتغِ هٌفی تیي هقزف اًزصی ٍ
ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی ٍخَد دارد .ایي راتغِ هٌفی تا اعویٌاى تیؼ اس  %95هؼٌیدار اعت ٍ ًؾــاى
هی دّذ وِ افشایؼ هقزف اًزصی تا واّؼ عغح تَعؼِ اًغاًی ّوزاُ اعت .ضزیة تاثیز هقزف
اًزصی الىتزیغتِ تز ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی هثثت ٍ واهالً هؼٌیدار اعت ،یؼٌی تا افشایؼ هقزف اًزصی
الىتزیغتِ ،تَعؼِ اًغاًی افشایؼ هییاتذ .هتغیز لیوت اًزصی تأثیز هٌفی ٍ هؼٌیداری رٍی ؽاخـ
تَعؼِ اًغاًی دارد وِ ًؾاىدٌّذُ ایي هَضَع اعت وِ تا افشایؼ لیوت اًزصی ،درآهذ افزاد خاهؼِ
پاییي آهذُ ٍ تاػث واّؼ در عغح تَعؼِ اًغاًی ؽذُ اعت.
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جذيل شمارٌ  :4وتایج آزمًنَای تشخیص

(احتمال) آمارٌ2

آزمًن

(6/6 )0/16
(1/15 )0/28
(1/61 )0/44
(2/2 )0/14

ػذم خَد ّوثغتگی عزیالی
ٍخَد فزم تثؼی هٌاعة
ٍخَد تَسیغ ًزهال
ّوغاًی ٍاریاًظ

هٌثغ :هحاعثات تحمیك

تزاعاط آسهَىّای تؾخیـ وِ در خذٍل ؽوارُ( )4ارائِ ؽذُ اعت ،فزك ففز هثٌی تز ػذم
خَد ّوثغتگی عزیالیٍ ،خَد فزم تثؼی هٌاعة ،تَسیغ ًزهال ٍ ّوغاًی ٍاریاًظ را ًویتَاى رد وزد،
وِ ایي اهز اػتثار ًتایح را ًؾاى هیدّذ.
پظ اس تأییذ ٍخَد راتغِ تلٌذهذت تِ تزآٍرد الگَی هَردًظز هیپزداسینً .تایح تزآٍرد الگَی
تلٌذهذت در خذٍل ؽوارُ ( )5آهذُ اعت.
جذيل شمارٌ( :)5وتایج برآيرد رابطٍ تعادلی الگًی بلىذمذت
سطح احتمال

آمارٌ t

خطای استاوذارد

ضرایب

متغیرَا

0/003

-3/17

0/035

-0/112

LEC

0/000

5/32

0/041

0/222

LELC

0/144

-1/49

0/015

-0/023

LPX

0/000

4/53

0/013

0/078

C

هٌثغ :هحاعثات تحمیك

تزاعاط ًتایح:
 ضزیة هتغیز هقزف اًزصی هٌفی ٍ واهالً هؼٌیدار هیتاؽذ .همذار ایي ضزیة تزاتز تا ()-0/11اعت وِ ًغثت تِ دٍرُ وَتاُهذت وِ همذار آى ( )-0/01افشایؼ یافتِ اعتً .تایح تزآٍرد
هٌؼىظوٌٌذُ ایي ٍالؼیت اعت وِ تاثیز هقزف اًزصی تز تَعؼِ التقادی فزاتز اس تأثیز آى تز
رؽذ التقادی ٍ درآهذ هلی اعت .اًزصی رٍی ؽاخـّای رفاُ اًغاى تأثیزگذار اعت .اس دالیل
تأثیز هٌفی هقزف اًزصی تز ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی هیتَاى تِ ایداد هؾىالت سیغتهحیغی
هقزف اًزصی ،اعتفادُ تیؼ اسحذ اًزصی ،ػزضِ ًاوارآهذ اًزصی ،تاال تَدى هیشاى ؽذت اًزصی
یؼٌی تاال تَدى ًغثت هقزف اًزصی تِ تَلیذ ًاخالـ داخلی ٍ تْزٍُری پاییي اًزصی در وؾَر
اؽارُ وزد.
 ضزیة هقزف اًزصی الىتزیغتِ هثثت ٍ واهالً هؼٌیدار اعت .در ٍالغ اعتفادُ اًزصی الىتزیغتِتزای فيآٍریّای خذیذ ضزٍری اعت ٍ ػالٍُ تز ویفیت ٍ آالیٌذگی ون  ،دعتزعی آعاى تِ
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اًزصی الىتزیغتِ ٍ اعتفادُ اس خذهات آى در تْثَد اعتاًذاردّای سًذگی تاثیز هغتمیوی دارد.
تاثیزگذاری رٍی هَلفِّای تْذاؽت ٍ آهَسػ دلیل تاثیز هثثت تز ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی اعت.
 ضزیة هتغیز لیوت اًزصی اگزچِ هٌفی اعت ٍلی اس لحاػ آهاری هؼٌیدار ًیغت .افشایؼ لیوتاًزصی تاػث واّؼ درآهذ افزاد خاهؼِ هیؽَد در ًتیدِ واّؼ درآهذ ،رفاُ افزاد وؾَرون ٍ تأثیز
هٌفی تز تَعؼِ اًغاًی داردّ .زچٌذ افشایؼ لیوت اًزصی تأثیز هٌفی تز تَعؼِ اًغاًی دارد اها اس
لحاػ آهاری هؼٌیدار ًیغت ،یؼٌی هیتَاى در تلٌذهذت تا افشایؼ لیوت اًزصی ،هقزف اًزصی را
واّؼ داد ٍ تا تَخِ تِ تأثیز هٌفی هقزف اًزصی تز تَعؼِ اًغاًی تاػث افشایؼ ؽاخـ تَعؼِ
اًغاًی ؽذ.
در اداهِ ،خْت تزرعی رفتار پَیایی وَتاُهذت ٍ ًؾاىدادى عزػت تؼذیل تِ عوت تؼادل تلٌذهذت
تِ تزآٍرد هذل تا اعتفادُ اس الگَی تقحیح خغا هیپزداسینً .تایح تزآٍرد در خذٍل ؽوارُ (ً )6ؾاى
دادُ ؽذُ اعت.
جذيل شمارٌ  :6وتایج برآيرد الگًی تصحیح خطا
سطح احتمال

آمارٌ t

خطای استاوذارد

ضرایب

متغیرَا

0/012
0/000
0/064
0/016
0/035

-2/65
4/89
-1/91
2/55
-2/19
0/52
1/21

0/004
0/018
0/001
0/044
0/049

-/012
0/089
-/002
0/021
-0/11

dLEC
dLELC
dLPX
dC
)ECM(-1
R-squared
D.W

هٌثغ :هحاعثات تحمیك

ّواىعَر وِ هؾاّذُ هیؽَد ضزیة تقحیح خغا هغاتك اًتظار هٌفی ٍ هؼٌیدار هیتاؽذ .ضزیة
تقحیح خغا ( )-0/11تزآٍرد ؽذُ اعت وِ ًؾاى هیدّذ ّز عال  11درفذ اس ػذم تؼادل یه دٍرُ
(یه عال) در ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی در دٍرُ تؼذ تؼذیل هیؽَد .تٌاتزایي تؼذیل تِ عوت تؼادل تا
وٌذی فَرت هیگیزد.
تا تَخِ تِ ٍخَد راتغِ تلٌذهذت هیاى هقزف اًزصی ،هقزف الىتزیغتِ ٍ تَعؼِ اًغاًی ،ػلّیت
گزًدزی هیاى هتغیزّا در چارچَب هذل  1VECMتزرعی هیؽَدً .تایح آسهَى ػلّیت در خذٍل
ؽوارُ (ً )7ؾاى دادُ ؽذُ اعت.
1. Vector Error Correction Model
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جذيل شمارٌ  :7وتایج آزمًن علّیت گروجری کًتاٌمذت ي بلىذمذت با استفادٌ از مذل تصحیح خطا
آزمًن علّیت بلىذمذت
آزمًن تًام

ECM

DLELC,
ECMt-1

DLEC ,
ECMt-1

DHDI,
ECMt-1

33/2
()0/000
63/4
()0/000

13/47
()0/001

-

-

آزمًن علّیت کًتاٌ مذت

63/41
()0/001
87/21
()0/000

48/28
()0/000

ECMt-1

DLELC

DLEC

DHDI

-0/3
()0/009
-1/06
()0/000
-0/67
()0/000

0/081
()0/000
0/38
()0/118
-

-3/09
()0/117

-0/019
()0/0495
2/92
()0/000

0/04
()0/40

متغیر
يابستٍ
DHDI
DLEC
DLELC

 آسهَى هؼٌیداری ضزیة تا ٍلفِ هتغیز تَضیحی تا اعتفادُ اس آسهَى ٍالذ آسهَى هؼٌیداری ضزیة ػثارت تقحیح خغای تا ٍلفِ تا اعتفادُ اس آسهَى t آسهَى هؼٌی داری ضزیة تا ٍلفِ هتغیز تَضیحی تَام تا ضزیة ػثارت تقحیح خغای تا ٍلفِ تا اعتفادُ اس آسهَى ٍالذهٌثغ :هحاعثات تحمیك

ًتایح آسهَى ػلّیت وَتاُهذت ًؾاى هیدّذ وِ ػلّیت یه عزفِ اس تَعؼِ اًغاًی تِ هقزف اًزصی
ٍ ػلّیت دٍ عزفِ هیاى هقزف الىتزیغیتِ ٍ ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی ایزاى ٍخَد دارد .تا تَخِ تِ هؼٌی
دار تَدى ضزیة  ECMدر ّز عِ هذل در تلٌذهذت راتغِی دٍ عزفِ هیاى ّز عِ هتغیز هقزف
اًزصی ،هقزف الىتزیغتِ ٍ ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی ٍخَد دارد .ایي رٍاتظ تا اعتفادُ اس آسهَى تَام هَرد
تاییذ لزار هیگیزد.
آسهَى ثثات ضزایة تا اعتفادُ اس دٍ آسهَى  CUSUMSQ ٍ CUSUMاًدام هیگیزدً .تایح
ایي آسهَى در ًوَدارّای ( )2( ٍ )1هؾاّذُ هیؽَد.
Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals
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ومًدار شمارٌ :1وتیجٍ استحکام مذل با استفادٌ از آزمًن CUSUM
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Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals
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ومًدار شمارٌ  :2وتیجٍ استحکام مذل با استفادٌ از آزمًن CUSUMSQ

تا تَخِ تِ ًوَدارّای تاال هی تَاى گفت الگَ تزآٍرد ؽذُ اس اعتحىام هٌاعثی تزخَدار اعت ،سیزا
آسهَى هٌحٌی هَرد ًظز تیي فَافل اعویٌاى لزار دارد.
وتیجٍگیری
ارتثاط تیي هقزف اًزصی ٍ رؽذ التقادی در هغالؼات گغتزدُای تزرعی ؽذُ اعت درحالیوِ راتغِ
تیي هقزف اًزصی ٍ عغح رفاُ خاهؼِ ٍ یا ویفیت سًذگی افزاد تِخَتی تیاى ًؾذُ اعت ،سیزا رؽذ
التقادی ؽزط وافی تزای افشایؼ رفاُ ٍ رؽذ التقادی ًؾاىدٌّذُ تْثَد ویفیت سًذگی افزاد خاهؼِ
ًیغت .هغالؼِ حاضز تِ تزرعی ًمؼ اًزصی در تَعؼِ التقادی تا توزوش تز تَعؼِ اًغاًی اعت .راتغِ
هیاى هقزف اًزصی ٍ اًزصی الىتزیغتِ تِ ػٌَاى اًزصی ًَیي ٍ عغح تَعؼِ اًغاًی تِ ػٌَاى هتغیز
تؼییي وٌٌذُ عغح رفاُ در دٍرُی سهاًی  1350تا  1390تا اعتفادُ اس رٍػ  ٍ ARDLآسهَى
ّوگزایی تاًذ تزرعی ؽذُ ٍ ّو چٌیي ػلّیت گزًدزی هیاى هتغیزّا در چارچَب هذل  VECMهَرد
آسهَى لزار گزفتِ اعتً .تایح آسهَى ریؾِ ٍاحذ تزای هتغیزّا ًؾاى هیدّذ وِ ّوِ هتغیزّا تا یه
تار تفاضلگیزی ایغتا هیؽًَذً .تایح آسهَى ّوگزایی تاًذ ،راتغِ تلٌذهذت هیاى هتغیزّای الگَ را
تاییذ هیوٌذ.
ًتایح هغالؼِ تیاًگز اثز هٌفی ٍ هؼٌیدار هقزف اًزصی تز عغح تَعؼِ اًغاًی در وَتاُهذت ٍ
تلٌذهذت اعت .ایي در حالی اعت وِ ضزیة تأثیزگذاری هقزف اًزصی تز تَعؼِ اًغاًی در تلٌذهذت
( ٍ )-0/11در وَتاُهذت ( )-0/012اعت ،ایي ًؾاىگز تأثیز تیؾتز هقزف اًزصی در تلٌذهذت تز
ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی در وؾَر اعت .تأثیز هقزف اًزصی الىتزیغتِ تز ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی در
وَتاُهذت ٍ تلٌذهذت هثثت ٍ واهالً هؼٌادار اعت .ضزیة اثزگذاری در وَتاُهذت در حذٍد ()0/09
هیتاؽذ درحالیوِ همذار ایي ضزیة در تلٌذهذت تیؼ اس ( )0/22اعت .هیتَاى گفت وِ اعتفادُ اس
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اًزصی الىتزیغتِ تاػث افشایؼ عغح تَعؼِ اًغاًی ،رفاُ اًغاى ٍ تْثَد در ویفیت سًذگی هیؽَد.
لیوت اًزصی تاثیز هٌفی تز ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی در وَتاُهذت ٍ تلٌذهذت هٌفی دارد .ایي ضزیة در
وَتاُهذت اس لحاػ آهاری هؼٌیدار اعت ٍلی در تلٌذهذت هؼٌیدار ًویتاؽذً .تایح آسهَى ػلّیت ًؾاى
هیدّذ وِ در وَتاُ هذت ػلّیت یه عزفِ اس ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی تِ هقزف اًزصی تزلزار اعت در
حالیوِ در تلٌذهذت ایي راتغِ دٍ عزفِ هیتاؽذ .ػلّیت دٍعزفِ تیي هقزف الىتزیغتِ ٍ ؽاخـ
تَعؼِ اًغاًی ّن در وَتاُهذت ٍ ّن در تلٌذهذت تزلزار اعت.
تاتَخِ تِ ًتایح تِدعت آهذُ پیؾٌْاد هیؽَد:
 در تلٌذهذت تاثیز هقزف اًزصی ٍ اًزصی الىتزیغتِ تز تَعؼِ اًغاًی تیؾتز اس دٍرُ وَتاُهذتاعت .تٌاتزایي در تلٌذهذت تایذ عیاعتّای واّؼ هقزف اًزصی خْت رعیذى تِ عغح تَعؼِ
اًغاًی تاالتز دًثال وزد یا تِ عوت اعتفادُ اس اًزصّای ًَیي ّواًٌذ اًزصی الىتزیغتِ وِ تأثیز
هثثتی تز ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی دارد حزوت وزد .عیاعتّای واّؼ هقزف اًزصی در وؾَر در
دٍ تخؼ لاتل اخزا اعت؛ تخؼ تماضای اًزصی ٍ تخؼ ػزضِ اًزصی .اثز تخؾی عیاعتّای
واّؼ هقزف اًزصی در تخؼ تماضا سهاىتز ٍ هغتلشم آهَسػ ٍ آگاّی دادى ػوَم تِ اعتفاُ
فحیح اس اًزصی اعتٍ ،لی اخزای عیاعتّای واّؼ هقزف اًزصی در تخؼ ػزضِ تِدلیل در
اختیار تَدى ایي تخؼ تَعظ دٍلت عزیغتز ٍ در سهاى وَتاُتزی تِ ًتیدِ هیرعذ.
 در تلٌذهذت ػلّیت دٍ عزفِ هیاى ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی ٍ هقزف الىتزیغتِ تزلزار اعت ،تٌاتزایيدر تلٌذهذت تا حزوت تِ عوت اعتفادُ اس اًزصی الىتزیغتِ ٍ پان تاػث افشیؼ ؽاخـ تَعؼِ
اًغاًی هیؽَد ٍ تا تَخِ تِ راتغِ ػلّی دٍ عزفِ هیاى ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی ٍ هقزف اًزصی ،تا
افشایؼ عغح تَعؼِ اًغاًی در تلٌذهذت هیتَاى در خْت واّؼ هقزف اًزصی حزوت وزد.
 تِ دلیل فزاٍاًی اًزصی ٍ هٌاتغ عثیؼی در وؾَر لیوت اًزصی پاییي اعت وِ ایي اهز هَخةاعتفادُ تیؼ اس حذ ٍ ًادرعت اًزصی ؽذُ اعت .تا تَخِ تِ تاثیز هٌفی لیوت اًزصی ٍلی تیهؼٌی
تز ؽاخـ تَعؼِ اًغاًی در تلٌذهذت هیتَاى خْت واّؼ هقزف اًزصی لیوت اًزصی را
افشایؼ داد ٍ اس ایي عزیك تاػث افشایؼ تَعؼِ اًغاًی در وؾَر ؽذ.
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