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 یّببخش بز یًفت یّب    بِ تکبًِ یپَل یبستگشارٍاکٌش س یزثأت

 یزاىکشَر صبدرکٌٌذُ ًفت: هَرد ا یک یٍ خبرج یداخل

 
  ضضب اوجطیبى ٍ اثطاّین ّبزیبى، وطین اؾالهلَییبىفبعوِ زهیطي، 

 
 16/5/1396تبضید پصیطـ:         16/6/1395تبضید ٍصَل: 

 
 چکیذُ:

 یطزاح یراّگشب تَاًذ یه یٌّگبم بزٍس تکبًِ ًفت بِ یپَل یبستگشارٍاکٌش س یبزرس

 ی. تکبًِ ًفتیببذکبّش  یاس تکبًِ ًفت یًبش یببشذ کِ اثزات هٌف یا گًَِ بِ یپَل یبستس

 یهٌجز بِ ٍاکٌش درًٍشا یي. بٌببزاشَد یًبخَاستِ در حجن پَل ه ییزهَجب تغ

فؼبالًِ ػول  یبصَرت هٌفؼالًِ ٍ  بِ تَاًٌذ یه یپَل ى. هسئَالگزدد یه یپَل یبستگشارس

 یپَل یاًقببض یبستتَرم آًْب س یجبداس ا یزی. در حبلت فؼبالًِ جْت جلَگیٌذًوب

ببشذ. بب  ًشذُ بیٌی یشپ یبٍ  شذُ بیٌی یشتَاًذ پیه یپَل یبستس یيکِ ا گیزًذ، یکبره بِ

اس ًَع ٍاکٌش  یشذُ بِ اثزات ًبش ماًجب یّب هَضَع، تبکٌَى در پضٍّش یيا یتٍجَد اّو

است.  جِ ًشذُبِ ػٌَاى کشَر صبدر کٌٌذُ ًفت تَ یزاىدر ا یپَل یبستگشارس یدرًٍشا

الگَی تؼبدل  یک یزیراستب بب بکبرگ یي. در اببشذ یخالء ه یيپضٍّش پز کزدى ا یيّذف ا

در سهبى بزٍس تکبًِ  یپَل یيًَع ٍاکٌش هسئَل یزتبث یببس، بِ بزرس یػوَهی تصبدفی پَیب

کِ  دّذ یالگَ ًشبى ه یبزاسیَىکبل یج. ًتبپزداسد یه یٍ داخل یخبرج یّببز بخش یًفت

 یزیگ شکل یلبِ دل بیٌی یشقببل پ یپَل یبستبز تَرم در حبلت س یتکبًِ ًفت یشیاثز افشا

ز ی. البتِ تبثببشذ یه بیٌی یشقببل پ یزغ یپَل یبستتز اس حبلت س یشب ی،اًتظبرات تَره

. ببشذ یه یپَل یبستهستقل اس ًَع س یگذار یٍِ سزهب یذًفت بز تَل یوتق یشتکبًِ افشا

ًبخبلص  یذتکبًِ ًفتی هثبت سبب کبّش ًسبت تزاس تجبری غیزًفتی بِ تَل ي،یبزا ػالٍُ 

اثزات در حبلت  یيکِ ا گزدد، یه یًبخبلص داخل یذٍ بْبَد ًسبت تزاس تجبری بِ تَل یداخل

ًقش  یپَل یبستاػوبل س یَُش یي. بٌببزاببشذ یهبیشتز  بیٌی یشپ لقبب یپَل یبستس

 بِ هحصَل دارد.   یبز تَرم ٍ ًسبت تزاس تجبر یتکبًِ ًفت یزثأدر ًحَُ ت داری یهؼٌ

 JEL: F41، E52، E58 یبٌذ طبقِ
 

 ثبظ پَیبي تصبزفي فوَهي تقبزل پَلي، تىبًِ ًفتي، ؾیبؾتگعاض زضًٍعاي ٍاوٌف ّبی کلیذی:ٍاصُ
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 هقذهِ -1

ّوچٌیي افعایف لیوت ًفت وِ اظ ؾبل  ،1979ٍ  1973ّبي  ّبي ًفتي ؾبل تىبًِ

قطٍؿ گطزیس ثط هتغیطّبي والى التصبزي ثؿیبضي اظ وكَضّب تبحیطگصاض ثَزُ  2003

هخجت ثبیؿتي  ياظ تىبًِ ًفت يًبق ياضظ ياؾت. زض وكَض صبزضوٌٌسُ ًفت زضآهسّب

ضؾیسُ ٍ ثِ پَل هلي تجسیل قَز،  ٍـفط ثبًه هطوعي زض ثبظاض اضظ زاذلي ثٍِؾیلِ  ثِ

ذبلص  ضؾس،   يض اضظ زاذلي ثِ فطٍـ ًووِ ثركي اظ ایي اضظ زض ثبظا اهب اظ آًزب

هٌزط ثِ افعایف  یزِّبي ذبضري ثبًه هطوعي افعایف ذَاّس یبفت، زض ًت زاضایي

یبثس، وِ  هٌبثـ پبیِ پَلي قسُ ٍ هتقبلت آى حزن ًمسیٌگي زض التصبز افعایف هي

تَاًس  يه يپَل یبؾتگعاضحبلت ؾ یيزاقت. زض ا ّوطاُ ذَاّس ثِ یسيقس تَضهيآحبض 

رْت  ي. زض حبلت فقبالًِ همبهبت پَلیسفقبالًِ فول ًوب یبصَضت هٌفقالًِ ٍ  ثِ

وِ  یٌس،ًوب ياتربش ه يپَل ياًمجبض یبؾتؾ ياظ تىبًِ ًفت يًبق يوبّف آحبض تَضه

ثیٌي افوبل گطزز.  پیف یطلبثلغ یبثیٌي ٍ  صَضت لبثل پیف تَاًس ثِ يه یبؾتؾ یيا

 یيگطزز، وِ ا يه يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا هٌزط ثِ فىؽ يتىبًِ ًفت یيثٌبثطا

زاقتِ  يهتفبٍت یطاتتبح يوالى التصبز یطّبيتَاًس ثط هتغ يه يپَل یبؾتؾ ییطاتتغ

 ثبقس. 

ًفت زض  یوتل یفاًس وِ افعا گطفتِ یزِ( ًت1997) 1ثطًبًىِ ٍ ّوىبضاى 

گطزز.  يه یسوبّف تَل تَضم ٍ ًطخ ثْطُ ٍ یفوكَض ٍاضزوٌٌسُ ًفت ؾجت افعا

اظ  يزض ثطاثط تَضم ًبق يپَل ياًمجبض یبؾتوٌٌسُ ؾ ًطخ ثْطُ هٌقىؽ یفزضٍالـ افعا

اًس وِ اگط ًطخ  پبؾد زازُ يفطض پطؾف یيْب ثِ اآً یيثبقس. ّوچٌ يه يتىبًِ ًفت

هتغیطّبي والى التصبزي چگًَِ تغییط حبثت ثوبًس،  يثْطُ زض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت

 2ّبٍ ظ یوعؾ ٍؾیلِ ثِثبض  ًرؿتیي يفطض یبؾتؾ یياظ آًزب وِ ا ؟زذَاٌّس ًوَ

پػٍّف  ّبي یبفتًِبهٌس.  يظّب ه-یوعحبلت ضا ؾ یياؾت، ا یسُ( اؾتفبزُ گطز1996)

 يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضٍى ظا وِ فىؽ زّس ظّب ًكبى هي-یوعآًْب اظ حبلت ؾ

گطزز.  ثط التصبز هي يتىبًِ ًفت یطتبح یسؾجت تكس ياظ تىبًِ ًفت يزض ثطاثط تَضم ًبق

اظ  یكتطث هتغیطّبثط  ثیٌي یفلبثل پ يپَل یبؾتؾ یطحأتّوچٌیي آًْب یبفتٌس وِ 

 اؾت. ثیٌي یفپ یطلبثلغ يپَل یبؾتؾ
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 يّبي ًفت اًتمبل تىبًِ ؾبظٍوبضالتصبززاًبى ظهبى عَالًي ثِ ثطضؾي 

ّبي ًفت ضا ثط التصبز وبّف زٌّس.  ثتَاًٌس تبحیط تىبًِ اًس، تب اظ ایي عطیك پطزاذتِ

 یبؾتؾ یيٍ ًمف ا يثِ ٌّگبم ثطٍظ تىبًِ ًفت يپَل یبؾتگعاضًَؿ ٍاوٌف ؾ يثطضؾ

 يپَل یبؾتؾ يعطاح يتَاًس ضاّگكب هي يوالى التصبز یطّبيثط هتغ یطزض تبح

 3یلؾحسالل گطزز. لسٍؼ ٍ  ياظ تىبًِ ًفت يثبقس وِ هضطات ًبق يا گًَِ ثِ

ثِ عَض وبهل التصبز ضا  یؿتٌسلبزض ً ياگطچِ وِ همبهبت پَلاًس،  ًوَزُ یبى( ث2004)

 يزاض يًمف هقٌ يپَل یبؾتافوبل ؾ یَُاهب ق یٌس،هصَى ًوب يًفت يّب احط تىبًِ اظ

ثیٌي  لبثل پیف يپَل یبؾتوِ ؾ يا گًَِِ ثط التصبز زاضز. ث يتىبًِ ًفت یطتبح َُزض ًح

ثط  يهتفبٍت یطاتتَاًس تبح هي يثیٌي زض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت لبثل پیف یطٍ غ

 والى زاقتِ ثبقس.  یطّبيهتغ

هَضز تَرِ لطاض  یعوبًبل تزبضت ً ي،وبًبل پَل يپػٍّف فالٍُ ثط ثطضؾ یيزض ا

بقس، ًَؾبًبت لیوت آى ث گطفتِ اؾت. اظ آًزب وِ ًفت وبالي تزبضتي ثیي الوللي هي

ثیي الوللي زاقتِ ٍ ثط رطیبى تزبضت ٍ تطاظ تزبضي هیبى وكَضّب  حیطاتأتَاًس ت هي

ّبي لیوت ًفت ثط  ثیكتطي ثِ تبحیط تىبًِ َرِتبحیطگصاض ثبقس. ثٌبثطایي ثبیؿتي ت

التصبز اظ عطیك وبًبل تزبضت زاقتِ ثبقین. زض ؾغح ثیي الوللي، وبًبل تزبضت 

ضا اًتمبل  يضتي، تىبًِ ًفتتَاًس اظ عطیك تغییط زض همساض ٍ لیوت وبالّبي تزب هي

 يّبثط ثرف يتىبًِ ًفت یطزض اًتمبل تبح يًمف هْو يالولل یيزّس. تزبضت ث

غِ ثب هٌجـ ًَؾبًبت لیوت گصقتِ زض ضاث ّبي پػٍّفالتصبز زاضز.  يٍ زاذل يذبضر

وبالي تزبضتي ًبزیسُ فٌَاى  ثِ التصبزي آًْب ّوگي عجیقت ًفت ضا حیطأًفت ٍ ت

اًس، یب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ التصبز ؾٌزي ثسٍى ثطضؾي وبًبل اًتمبل ثِ ثطضؾي گطفتِ

 اًس.  ّب ثط التصبز پطزاذتِ تىبًِحیط أت

 یطاىالتصبز ا ياًزبم قسُ ثطا ّبي وِ هالحؾِ ذَاّس قس، زض پػٍّف چٌبى

 يهَضز ثطضؾ يزض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا تبوٌَى فىؽ

احط  يثِ ثطضؾ ثطذي اظ هحممبى يذبضر ّبي زض پػٍّفّوچٌیي ًگطفتِ اؾت.  لطاض

 يتَرِ ثِ ثرف ذبضر ٍىثس يزض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت يپَل یبؾتگعاضًَؿ ٍاوٌف ؾ

زض ًؾط گطفتِ ًكَز،  يثط ثرف ذبضر يتىبًِ ًفت ياًس. چٌبًچِ احطگصاض پطزاذتِ

ٍ ًطخ اضظ  يتطاظ تزبض ییطتغ یكاظ عط یطّبگصاض ثط هتغحیط أت يّب وبًبل ياهىبى ثطضؾ

 يتىبًِ ًفتحیط أتوِ  يذبضر هحممبىاظ  یگطيگطٍُ زاظ عطفي ٍرَز ًرَاّس زاقت. 

                                                           
3
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زض  يپَل یبؾتگعاضاًس، احط ًَؿ ٍاوٌف ؾ لطاض زازُ ثطضؾي َضزضا ه يثط ثرف ذبضر

زض ذالء  یيپػٍّف پط وطزى ا یياًس. ّسف اضا زض ًؾط ًگطفتِ يظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت

پػٍّف فالٍُ ثط تَرِ ثط ثرف  یيثبقس. زض ا هيّبي ذبضري ٍ زاذلي  پػٍّف

تَاًس ثِ  وِ هي يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا ط ًَؿ فىؽیبحت يثِ ثطضؾ ي،ذبضر

 ثبقس، زض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفتي ثیٌي لبثل پیف یطغ یبثیٌي ٍ  پیف لبثلزٍ صَضت 

 پطزاذتِ قسُ اؾت.

پػٍّف حبضط زض چبضچَة یه الگَي ثبظ تقبزل فوَهي ضاؾتب،  یيزض ا

ًفتي ضا ثط   ّب احطات تىبًِ ویٌعي رسیس ثب فطض چؿجٌسگي لیوت 4يتصبزفي پَیب

لبثل  يپَل یبؾتثرف ذبضري ٍ هتغیطّبي والى التصبز ایطاى زض حبالت ؾ

پؽ اظ همسهِ،  لِ. زض ایي همبًوبیس هيثیٌي تجییي  لبثل پیف یطغ ثیٌي ٍ پیف

ٍ  گطزز قَز، زض ازاهِ هجبًي ًؾطي ٍ ؾبذتبض الگَ اضائِ هي پیكیٌِ تحمیك شوط هي

 پؽ اظ آى ثِ ثطآٍضز ٍ ًتبیذ تحمیك پطزاذتِ ذَاّس قس.

 پیشیٌِ پضٍّش -2

( ثب اؾتفبزُ اظ 1997) ( ٍ ثطًبًىِ ٍ ّوىبضاى1996) ٍ ظّب یوعهبًٌس ؾ ّبي پػٍّف

 ي( ثب اؾتفبزُ اظ الگ2006َ) 6ٍ وبضلؿتطٍم ٍ فَضؾت 5يذَزّوجؿتِ ثطزاض يالگَ

ضا زض ظهبى ثطٍظ تىبًِ  يپَل یبؾتگعاضالقول ؾ فىؽ یطتبح یسرس یٌعياؾتبًساضز و

 يًؿجت ثِ الگَ یسرس یٌعيو يبّالگَ یتاًس. هع لطاض زازُ يهَضز ثطضؾ يًفت

لبثل  یطغ يپَل یبؾتثط ؾ VAR یبتاؾت وِ زض ازث یيا يذَزّوجؿتِ ثطزاض

لبثل  يپَل یبؾتؾ یطتبح یهتفى ّب پػٍّف یيگطزز. زض ا هي یسوأثیٌي ت پیف

وِ زض  يهكىل یيثبقس. ّوچٌ هكىل هي یىسیگطثیٌي اظ  لبثل پیف یطثیٌي ٍ غ پیف

( ٍرَز زاضز، ًمس لَوبؼ 1996) ٍ ظّب یوع( ٍ ؾ1997) ثطًبًىِ ٍ ّوىبضاى یلتحل

رْت  یيزّس؟ ثس ًوي ییطض التصبز ضا تغؾبذتب يپَل یبؾتزض ؾ ییطتغ یبثبقس. آ هي

اؾتفبزُ  یسرس یٌعياؾتبًساضز و ي( اظ الگ2006َّوبًٌس وبضلؿتطٍم ٍ فَضؾت )

 اى(، ثطًبًىِ ٍ ّوىبض1996) ٍ ظّب یوعؾ ّبي پػٍّفاظ  وسام ّیچگطزز. اهب زض  هي

لطاض ًگطفتِ  يهَضز ثطضؾ ي( ثرف ذبضر2006( ٍ وبضلؿتطٍم ٍ فَضؾت )1997)

 ثبقس. ذالء هي یيپػٍّف پطوطزى ا یياؾت. ّسف ا

                                                           
4
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 يتىبًِ لیوت ًفت ثط ثرف ذبضرحیط أتاظ ازثیبت ثِ ثطضؾي  ثركي

( ٍ 1984) 8(، هبضیَى ٍ اؾًَؿَى1984) 7هبضیَى ّبي اًس، هبًٌس پػٍّف پطزاذتِ

اًس. اي اؾتفبزُ وطزُ ( وِ اظ الگَّبي ثْیٌِ ؾبظي ثیي زٍض1984ُ) 9اؾًَؿَى

تقبزل فوَهي پَیب ثِ  ي( ثب اؾتفبزُ اظ الگ2000َ) 10ؾپؽ ثىَاؼ ٍ وطٍؾیٌي

اًس. زضًْبیت ثَزًؿتیي ٍ  تىبًِ ًفت ثط ضاثغِ هجبزلِ پطزاذتِحیط أتثطضؾي 

اًس ٍ اظ  ( ایي الگَ ضا ثؿظ زاز2015ُ) 12ٍ فَضًي ٍ ّوىبضاى (2011) 11ّوىبضاى

القول  فىؽحیط أت ّب پػٍّف یياظ ا وسام ّیچاًس. اهب زض  اؾتفبزُ ًوَزُ DSGE الگَ

 هَضز تَرِ لطاض ًگطفتِ اؾت.  يزض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت يپَل یبؾتگعاضؾ يزضًٍعا

 یىبضوَز زض اهط یزبززض ا يپَل یبؾتًمف ؾ ي( ثِ ثطضؾ1996ٍ ظّب ) یوعؾ

آًْب ثِ  گطزز؟ ؾجت ضوَز هي يپَل یبؾتزض ؾ يتصبزف ییطاتتغ یباًس. آ پطزاذتِ

اًس.  پطزاذتِ VAR يالگَیه صَضت زضًٍعا زض  ثِ يپَل یبؾتؾ ییطاتتغ يثطضؾ

آًْب ًكبى  یذاًس. ًتب  ذَز حبثت ًگِ زاقتِ ي یِهٌؾَض ًطخ ثْطُ ضا زض ؾغح پب یيثس

 ثبقس. هي يپَل یبؾتهطثَط ثِ ؾ يا اظ ًَؾبًبت چطذِ يوِ ثرف وو زّس هي

 يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا فىؽ ي( ثِ ثطضؾ1997ثطًبًىِ ٍ ّوىبضاى)

 VARزض وكَض ٍاضزوٌٌسُ ًفت ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  يزض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت

 يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا وِ فىؽ زّس آًْب ًكبى هي یذاًس. ًتب پطزاذتِ

 زّس.  هي یحثط التصبز ضا تَض يتىبًِ ًفت یطاظ تبح يثرف افؾو

تقبزل فوَهي پَیب ثِ ثطضؾي  يب اؾتفبزُ اظ الگَ( ث2000ثىَاؼ ٍ وطٍؾیٌي )

اًس وِ تغییطات زض ضاثغِ  اًس. آًْب ًكبى زازُ تبحیط تىبًِ ًفت ثط ضاثغِ هجبزلِ پطزاذتِ

تغییطات زض  یلٍِؾ ثِ 1987تب  1972هجبزلِ زض وكَضّبي صٌقتي زض عَل زٍضُ 

 ثبقس. لیوت ًفت لبثل تَضیح هي

لیوت ًفت تحت  ّبي لتصبز ضا ثِ تىبًِالقول ا ( فىؽ2004لسٍؼ ٍ ؾیل )

ّبي هٌقغف ٍ چؿجٌسُ هَضز ثطضؾي لطاض  ّبي هرتلف پَلي ٍ لیوت ؾیبؾت

زض  يًفت يّب تىبًِ يزض ًحَُ احطگصاض يپَل یبؾتؾحیط أت ياًس. آًْب ثِ ثطضؾ زازُ

فوَهي پَیبي  قبزلهٌؾَض یه الگَ ت یياًس، ثِ ّو وكَض ٍاضزوٌٌسُ ًفت پطزاذتِ
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اًس وِ زض آى ًفت ٍ پَل ًمف اؾبؾي زاضز.  ضلبثت اًحصبضي زض ًؾط گطفتِ يتصبزف

حیط أتّب،  وِ ؾیبؾت پَلي ثب ّسف گصاضي ؾغح لیوت زّس ّبي آًْب ًكبى هي یبفتِ

ًطخ  يثب ّسف گصاض يپَل یبؾتؾ ي وِزّس، زضحبل تىبًِ لیوت ًفت ضا وبّف هي

ًوبیس.  هي یتًفت ضا تمَ یوتاظ تىبًِ ل يًبق تَضم یفثْطُ وبّف هحصَل ٍ افعا

القول التصبز ثِ  ؾیبؾت پَلي ًمف اؾبؾي زضفىؽثٌبثطایي آًْب ًتیزِ گطفتٌس وِ 

 تَاًس التصبز ضا اظ ًتبیذ تىبًِ ثبًه هطوعي ًوياهب  ،وٌس ایفب هي يًفت ّبي تىبًِ

 لیوت ًفت رسا ؾبظز. 

 يالقول زضًٍعا فىؽحیط أت يثِ ثطضؾ (2006) وبضلؿتطٍم ٍ فَضؾت

زض  یسرس یٌعيو يالگَ یه یلٍِؾ ثِ يزض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت يپَل یبؾتگعاضؾ

 يوِ تىبًِ ًفت یبفتٌسزؾت  یزًِت یياًس. آًْب ثِ ا وكَض ٍاضزوٌٌسُ ًفت پطزاذتِ

 ثطاي يهمبهبت پَل ي وِگطزز. زضحبل تَضم هي یفٍ افعا یسؾجت وبّف تَل

  یفافعا يپَل ياًمجبؽ یبؾتؾ یلٍِؾ ًطخ ثْطُ ضا ثِ ،تَضم یفاظ افعا یطيرلَگ

ثط  يتىبًِ ًفتحیط أتگطزز. آًْب  هي یستَل ثیكتط اهط ؾجت وبّف یيزٌّس، وِ ايه

لطاض  يهَضز ثطضؾ يفطض يپَل یبؾتضا زض حبلت ؾ يوالى التصبز یطّبيهتغ

لبثل  يپَل یبؾتؾ يوِ زض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت زّس آًْب ًكبى هي ًتبیذاًس.  زازُ

زض  يپَل یبؾتًؿجت ثِ ؾ يوالى التصبز یطّبيثط هتغ یكتطيثحیط أتثیٌي  پیف

زّس وِ ّبي آًْب ًكبى هيیبفتِثیٌي( زاضز.  لبثل پیف یط)غ ظّب-یوعحبلت ؾ

   گطزز.  ثط التصبز هي يتىبًِ ًفتحیط أت یسؾجت تكسؾیبؾت پَلي 

تىبًِ لیوت ًفت زض یه حیط أت( ثِ ثطضؾي 2011ثَزًؿتیي ٍ ّوىبضاى )

اًس. آًْب ثِ ایي ًتیزِ  زٍ وكَضي تقبزل فوَهي پَیبي تصبزفي پطزاذتِ يالگَ

اًس وِ تىبًِ ًفت هٌزط ثِ اًتمبل حطٍت ثِ ؾوت وكَض صبزضوٌٌسُ ًفت  ضؾیسُ

فسم تقبزل  ضقَز، ّوچٌیي تطاظ تزبضي ًفتي وكَض ٍاضزوٌٌسُ ًفت زچب هي

ول تىبًِ ًفت حیط أت تَاًس هي ثْجَز زض تطاظ تزبضي غیطًفتي ي وِگطزز، زضصَضت هي

 ضا ثط تطاظ تزبضي وبّف زّس. 

 يتىبًِ ًفتي ثط التصبز والى زض یه الگَحیط أت( ثِ ثطضؾي 2013)13هبضاٍل 

زٍ وكَضي تقبزل فوَهي پطزاذتِ اؾت. اٍ ثط اًتمبل تىبًِ ًفت اظ عطیك وبًبل 

اؾت. ویس ًوَزُ أهیبى وكَضّب ت تزبضت ٍ تغییط زض همساض تزبضت وبالّبي غیطًفتي

وِ زض ٍاوٌف ثِ تىبًِ ًفتي همساض تزبضت  زّس ًكبى هياٍ ّبي پػٍّف  یبفتِ
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وكَض هوىي اؾت زض رْت زیگطي حطوت ًوبیس. ّوچٌیي ٍرَز  وبالّبي غیطًفتي

تىبًِ ًفت ثط التصبز اظ عطیك حیط أتوِ  گطزز ًفت زض ؾجس هصطفي ذبًَاض ؾجت هي

 وبًبل تزبضت تمَیت گطزز.

 اظ اؾتفبزُ ثب اضٍپب ثط ًفت تىبًِحیط أت ثطضؾي ( ث2015ِ)فَضًي ٍ ّوىبضاى 

 تحمیك ایي ّبيیبفتِ. اًس پطزاذتِ رسیس ّبيثبظ ثب ضٍیىطز وٌعیي DSGE هسل

گطزز، ّوچٌیي تىبًِ تىبًِ ًفتي زض اضٍپب ؾجت وؿطي تزبضي هي وِ زّسهي ًكبى

 قَزهي زاذلي ًبذبلص تَلیس ٍ وبّف تَضم افعایف ًفتي هٌزط ثِ

ٍ  (1391) یبىٍ تَول یزبًيهبًٌس وو هحممبًي يزاذل ّبي پػٍّفزض 

ثِ عَض ثطًٍعا  يٍ پَل يًفت يّب تىبًِحیط أت يثِ ثطضؾ (1393) فغطؼ ٍ ّوىبضاى

اًس.  پطزاذتِ DSGE يثب اؾتفبزُ اظ الگَ یطاىا يوالى التصبز یطّبيهزعا ثط هتغ

( فىؽ القول تطاظ تزبضي ٍ 1396ّوچٌیي زض هغبلقِ زهیطي ٍ ّوىبضاى )

 DSGE يثب اؾتفبزُ اظ الگَهتغیطّبي والى التصبزي زض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفتي 

، اهب تبحیط ًحَُ فىؽ القول ؾیبؾتگعاض پَلي زض ظهبى هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت

هَضز هغبلقِ لطاض ًگطفتِ  لتصبزيتطاظ تزبضي ٍ هتغیطّبي والى اثطٍظ تىبًِ ًفتي ثط 

القول  فىؽتبحیط  يثطضؾایي هغبلقِ ًؿجت ثِ ؾبیط هغبلقبت زاذلي  . توبیعاؾت

ثیٌي زض ظهبى ثطٍظ  پیف یطلبثلثیٌي ٍ غ زض حبلت لبثل پیف يپَل یبؾتؾ يزضًٍعا

 ثبقس. ّبي ذبضري ٍ زاذلي التصبز هي ثط ثرف يتىبًِ ًفت

القول  ًَؿ فىؽ يثِ ثطضؾ هحممبىاظ  وسام یچّ يزاذل ّبي پػٍّف یبىه زض

ّوچٌیي اًس.  ًپطزاذتِ يزض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت يپَل یبؾتگعاضؾ يزضًٍعا

زض ظهبى  يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا فىؽ يوِ ثِ ثطضؾ يذبضر ّبي پػٍّف

وِ ثِ  اًس تِوكَض ٍاضزوٌٌسُ ًفت ضا زض ًؾط گطف یهاًس،  پطزاذتِ يثطٍظ تىبًِ ًفت

اًس.  اًس ٍ ثبظ ثَزى التصبز ضا هسًؾط لطاض ًسازُ ًٌوَزُ يتَرّْیچ  يثرف ذبضر

فوسُ  یطّبيتَاًس ثط هتغ ثبٍرَز ثبظ ثَزى التصبز هي يتىبًِ ًفت وِ يزضصَضت

 يوِ ثِ ثطضؾ يذبضر هغبلقبت يزاقتِ ثبقٌس. اظ عطف يهتفبٍت یطاتحأت يالتصبز

 یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا ، احط فىؽاًس اذتِپطز يثط ثرف ذبضر يتىبًِ ًفتحیط أت

 یيثبقس. زض ا ذالء هي یيپػٍّف پط وطزى ا یياًس. ّسف ا ضا زض ًؾط ًگطفتِ يپَل

 يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا احط فىؽ ي،ثرف ذبضر ِپػٍّف فالٍُ ثط تَرِ ث

هَضز ثطضؾي ضا ثیٌي ثبقس،  لبثل پیف یطغ یبثیٌي ٍ  صَضت لبثل پیف تَاًس ثِ وِ هي

 این. لطاض زازُ
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 هببًی ًظزی -3

القول  فىؽحیط أتتَاًس تحت  هي يوالى التصبز یطّبيثط هتغ ياحط تىبًِ ًفت

ثط التصبز  يوِ احط تىبًِ ًفت ياگًَِ ثِ یطز،لطاض گ يثِ تىبًِ ًفت يپَل یبؾتگعاضؾ

حزن ًمسیٌگي زض  تىبًِ هخجت ًفتي هٌزط ثِ افعایفگطزز.  یستكس یبوبّف ٍ 

همبهبت  يثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت. اظ عطف یسيقس ي، وِ آحبض تَضهگطزز هيالتصبز 

 يپَل ياًمجبض یبؾتس ؾٌتَاً هي ياظ تىبًِ ًفت يًبق يرْت وبّف آحبض تَضه يپَل

 يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا هٌزط ثِ فىؽ يتىبًِ ًفت یيًوبیٌس. ثٌبثطا اتربش 

فقبالًِ  یبهٌفقالًِ ٍ  صَضت ثِ تَاًس هي يپَل یبؾتگعاضحبلت ؾ یيگطزز، زض ا هي

زٌّس،  ياظ ذَز ًكبى ًو يالقول فىؽ یچ. آًْب زض حبلت هٌفقالًِ ّیسفول ًوب

 یبؾتؾ یيوِ ا یطًس،گ يثىبض ه يپَل ياًمجبض یبؾتزض حبلت فقبالًِ ؾ وِ يزضصَضت

 يپَل یبؾتافوبل گطزز. ؾ ثیٌي پیف یطلبثلغ یبثیٌي ٍ  لبثل پیف صَضت ثِ تَاًس هي

 يپَل یبؾتًؿجت ثِ ؾ ياًتؾبضات تَضه يطیگ ثط قىل یطتبح یلثیٌي ثِ زل لبثل پیف

التصبز  يٍ ذبضر يزاذل يّب ثط ثرف يهتفبٍت یطاتتَاًس تبح ثیٌي هي لبثل پیف یطغ

 .زاقتِ ثبقس يزض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت

 یستطياًتؾبضات هطزم ثِ عَض قس ثیٌي یفلبثل پ يپَل یبؾتزض حبلت ؾ

اعالؿ زاضًس، اهب  يپَل یبؾتهطزم اظ ؾ یٌىِحبلت ثبٍرَز ا یيزض ا یطز،گ يقىل ه

اًتؾبضات آًْب  یزِزض ًت یؿتٌس،ً ییطلبزض ثِ تغ يثب زض ًؾط گطفتي ثحج چؿجٌسگ

 یبؾتزض حبلت ؾ وِ ضصَضتي. زگطزز يثط تَضم ه يتىبًِ ًفت یطتبح یسهَرت تكس

قىل  ثیٌي یفاًتؾبضات هطزم ثِ قست حبلت لبثل پ ثیٌي یفلبثل پ یطغ يپَل

 یيا یع( 2006ً) ( ٍ وبضلؿتطٍم ٍ فَضؾت1997) ًرَاّس گطفت. ثطًبًىِ ٍ ّوىبضاى

ًوَزُ اؾت وِ  یبىث 2003فسضال ضظضٍ زض ؾبل  یيًوبیٌس. ّوچٌ هي ییسأضا ت یزًِت

لبثل  یطغ یبؾتًؿجت ثِ ؾ یطّبثط هتغ یكتطيثحیط أت ثیٌي یفلبثل پ یبؾتؾ

 زاضز. ثیٌي یفپ

ًفت، ثطًبًىِ ٍ  یوتثِ تىبًِ ل يپَل یبؾتالقول ؾ فىؽ يرْت ثطضؾ

اًس، آًْب ًطخ  اؾتفبزُ ًوَزُ VARزض الگَ  يفطض يّب ( اظ ؾیبؾت1997ّوىبضاى )

ًكبى  ًتبیذ آًْب .اًس حبثت فطض ًوَزُ يفطض يّب ثْطُ ضا ثب اؾتفبزُ اظ ؾیبؾت

اظ تىبًِ  يزض ثطاثط تَضم ًبق يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضٍى ظا فىؽوِ  زّس هي

ّوچٌیي آًْب یبفتٌس وِ گطزز.  ثط التصبز هي يتىبًِ ًفتحیط أت یسؾجت تكس يًفت

 یطلبثلغ يپَل یبؾتاظ ؾ یكتطث هتغیطّبثط  ثیٌي یفلبثل پ يپَل یبؾتؾحیط أت
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 يثرف وو وِ زّس هي ( ًكبى1996) ٍ ظّب یوعؾًتبیذ  یىِزضحبل اؾت. ثیٌي یفپ

اهب ًتبیذ ثبقس.  هي يپَل یبؾتهطثَط ثِ ؾهتغیطّبي والى التصبزي  ییطاتاظ تغ

ثیٌي ثط تَضم ثیكتط اظ ؾیبؾت  ؾیبؾت پَلي لبثل پیفحیط أتّطزٍ ًكبى زاز وِ 

اًتمبز لَوبؼ  یلثِ زل VAR ياظ آًزب وِ الگَثیٌي اؾت.  پَلي غیطلبثل پیف

 يپَل یبؾتؾحیط أت ي( رْت ثطضؾ2006) ثبقس. وبضلؿتطٍم ٍ فَضؾت هٌبؾت ًوي

ًتبیذ آًْب . اؾت  ًوَزُاؾتفبزُ  یسرس يّبیيوٌع ياظ الگَ يزض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت

 یطلبثلغ يپَل یبؾتؾثیٌي ًؿجت ثِ  ًیع ًكبى زاز وِ ؾیبؾت پَلي لبثل پیف

 ثیكتطي ثط هتغیطّب زاضز. حیط أت ثیٌي یفپ

تَاًس اظ عطیك  هي یعوبًبل تزبضت ً ین،اگط ثبظ ثَزى التصبز ضا هسًؾط لطاض زّ

 یيضا اًتمبل زّس. تزبضت ث يتغییط زض همساض ٍ لیوت وبالّبي تزبضتي، تىبًِ ًفت

 يٍ زاذل يذبضر يّب ثط ثرف يتىبًِ ًفت یطزض اًتمبل تبح يًمف هْو يالولل

هؿتمین افعایف لیوت ًفت ثط تطاظ حیط أتوكَض صبزضوٌٌسُ ًفت، التصبز زاضز. زض 

حیط أتیبثس، اگط چِ وِ  ثبقس، ظیطا زضآهس صبزضات افعایف هي تزبضي هخجت هي

غیطهؿتمین ثط تطاظ تزبضي هٌفي ذَاّس ثَز. افعایف لیوت رْبًي ًفت لیوت 

لیوت  زّس. ّوچٌیي افعایف زض ٍاضزات ضا زض وكَضّبي ٍاضزوٌٌسُ افعایف هي

ثبقس ٍ ضقس  ٍاضزوٌٌسُ هي يرْبًي ًفت یه تىبًِ هٌفي فطضِ ثطاي وكَضّب

ٍاضزات غیطًفتي اظ وكَضّبي  یذتسضِ یبثس. زض ًتیزِ ث وبّف هيآًْب التصبزي 

 يیبثس. ثٌبثطایي هٌفقت وكَضّبي صبزضوٌٌسُ ًفت ًبق صبزضوٌٌسُ ًفت وبّف هي

ّبي لیوت ًفت ثط تطاظ  تىبًِ ذبلصحیط أتیبثس.  هخجت وبّف هي ياظ تىبًِ ًفت

وكَضّبي صبزضوٌٌسُ ثؿتگي ثِ هیعاى زضآهس صبزضات ًفت ًؿجت ثِ  بضيتز

 افعایف لیوت ٍاضزات وكَض قطیه تزبضي زاضز. 

ثِ اًتمبل زضآهس ٍ  ثب زض ًؾط گطفتي ثبظ ثَزى التصبز، افعایف لیوت ًفت هٌزط

 یيگطزز، وِ ا ُ ًفت هيهٌبثـ اظ وكَضّبي ٍاضزوٌٌسُ ًفت ثِ وكَضّبي صبزضوٌٌس

زضآهس ذبًَاضّب، هصطف وٌٌسگبى ٍ  یزِقَز، زض ًت هَرت افعایف احط حطٍت هي

ّب  قَز. اظ عطفي ثٌگبُ وبالّب هي طايٍ هٌزط ثِ افعایف تمبضب ث یبفتِ یفزٍلت افعا

رْت تَلیس  یيًوبیٌس، ثِ ّو ثب هكبّسُ افعایف تمبضب قطٍؿ ثِ افعایف تَلیس هي

 بفت. افعایف ذَاّس ی

زض  2000تب آغبظ زِّ  DSGE ياًزبم قسُ زض چبضچَة الگَّب ّبي پػٍّف

ثط اؾبؼ التصبز  يتزطث يگطفت، اهب گؿتطـ الگَّبيالتصبز ثؿتِ صَضت ه یه
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ثبظ ثب فطض  DSGE ياظ الگَّب ّب وِ اوخط پػٍّف یسؾجت گطز یسوالى ثبظ رس

ؾبذتبض  طضؾيضاؾتب ثِ ث یي. زض ایٌساؾتفبزُ ًوب ياؾو يضلبثت ًبلص ٍ چؿجٌسگ

 .ینپطزاظ يه یسرس یٌعيو یىطزثبظ ثب ضٍ DSGE يالگَ

 سبختبر الگَ -4

زض ایي تحمیك رْت ثطضؾي تبحیط تىبًِ لیوت ًفت ثط ثرف ذبضري ٍ هتغیطّبي 

زض ظهبى  يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا والى التصبز ایطاى ثب زض ًؾط گطفتي فىؽ

اظ یه الگَي تقبزل فوَهي پَیبي تصبزفي ثبظ اؾتفبزُ گطزیسُ  يثطٍظ تىبًِ ًفت

اؾت. پػٍّف حبضط زض چبضچَة التصبز والى رسیس ٍ ثِ پیطٍي اظ وبضلؿتطٍم ٍ 

(، 2010) 16(، ٍالف2007) 15(، ویب ٍ زاضات2007) 14گبلي (،2006فَضؾت )

 ثب فطض یه التصبز ثبظ وَچه( 2012( ٍ ثَزًؿتیي ٍ ّوىبضاى )2011) 17ؾبًچع

ّبي ویٌعي رسیس اؾتَاض اؾت.  عطاحي گطزیسُ اؾت. ایي الگَ ثط هجٌبي زیسگبُ

ثٌبثطایي زض ایي الگَ چؿجٌسگي لیوت، ثبظاض ضلبثت اًحصبضي ٍ ًمف پَل لحبػ قسُ 

گطزز. ؾجس  اي اؾت وِ زض تَلیس وبالي زاذلي اؾتفبزُ هي ي اٍلیِ اؾت. ًفت هبزُ

ي، ًفت ٍ ٍاضزات وبالّبي ذبضري هصطف تطویجي اظ وبالّبي تَلیس قسُ زاذل

 ثبقس.  هي

 خبًَارّب -1 - 4

 ّبي حمیمي پَل زاذلي (، ًگْساضي هبًسُ ) ذبًَاض ًوًَِ اظ هصطف وبالّب ٍ ذسهبت

(
 

 
) ( ٍ ذبضري 

  

  
 پؽًوبیس. ( هغلَثیت وؿت هي )  اٍلبت فطاغت 18ٍ( 

∑                                تطریحبتي ثِ قىل ظیط زاضز:        
 

 
 
  

  
  

  0 

ّبیي وِ ایي ذبًَاض  تَرِ ثِ قىل تجقي تبثـ هغلَثیت، اضظـ حبل هغلَثیتوِ ثب

  آٍضز، ثِ قىل شیل ذَاّس ثَز: زض عَل حیبت ذَز ثسؾت هي

                                                           
14

 Galí 
15

 Kia & Darrat 
16

 Walsh 
17

 Sanchez 
ّبي حمیمي پَل ذبضري ًیع هغلَثیت (، ذبًَاض ًوًَِ اظ ًگْساضي هبًس2007ُ) ثِ پیطٍي اظ ویب ٍ زاضات 18

 ًوبیس.وؿت هي
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0 صَضت ٌعیل اؾت وِ ثِبهل تف   ثبقس. تبثـ هغلَثیت  هي 1   

ثؿتگي ثِ هصطف ذبًَاضّب زاضز. ّوچٌیي تبثـ هغلَثیت ذبًَاض ثؿتگي ثِ فطاغت  

1 زٌّسُ  ًكبى 𝜎ثبقس.  ؾبفبت وبض هي زٌّسُ ًكبى   ًیع زاضز،        

ثبقس.  اي یب ضطیت ضیؿه گطیعي ًؿجي هيربًكیٌي ثیي زٍضُفىؽ وكف 

  𝜒 .ثطاثط ثب فىؽ وكف فطضِ ًیطٍي وبض اؾتb فىؽ وكف  زٌّسُ ًكبى

ّبي  ثبقس. ّوچٌیي هغلَثیت ثِ هبًسُ ّبي حمیمي پَل هي اي تمبضبي هبًسُ ثْطُ

 حمیمي پَل زاذلي ٍ ذبضري آذط زٍضُ ًیع ثؿتگي زاضز. 

ضٍثطٍ اؾت، وِ ثیبى وٌٌسُ آى اؾت وِ  tاي زض زٍضُ  ثَزرِّط ذبًَاض ثب لیس 

هبلي ثبیؿتي ثطاثط زضآهس لبثل تصطف ثبقس.  ّبي هربضد وبالّب ٍ ذبلص زاضایي

    ثبقس.  ، پَل زاذلي ٍ ذبضري هياٍضاق ثْبزاض هبلي افطاز هتكىل اظ ّبي زاضایي

ثبقس.  هي      فلي الحؿبة  ثبقس، وِ زاضاي ًطخ ثبظزُ  هيثْبزاض اٍضاق  زٌّسُ ًكبى

گصاضي تَلیس قسُ ثِ  اضظ اؾوي اؾت. لیوت وبالّبي هصطفي ٍ ؾطهبیِ ًطخ    

ٍ زضآهس       زضآهس ًیطٍي وبض ذبًَاض ثطاثط ثبثبقس.  هي    ٍ      تطتیت ثطاثط

ثبقس.  ًطخ اربضُ ؾطهبیِ هي زٌّسُ ًكبى    ثبقس.  هي      ؾطهبیِ آى ثطاثط ثب 

 وٌٌس.  زضیبفت هي   ذبًَاض اًتمبلي ذبلصي ثطاثط ثب 

(2             )                       
             

   (1       )    1     1      1   1                                 
   

گصاضي زض ؾطهبیِ فیعیىي ثِ هَرَزي ؾطهبیِ ؾطاًِ  هغبثك ثب ضاثغِ ظیط، ؾطهبیِ

 ًطخ اؾتْالن ؾطهبیِ اؾت.    𝛿گطزز. وِ  اضبفِ هي     

(3)                                                                1  (1  𝛿)                                                                     

ضا ثب اًتربة هصطف، فطضِ ًیطٍي  1، ذبًَاض ًوًَِ تبثـ هغلَثیتtزض ّط زٍضُ 

ٍ هكطٍط ثِ  ثْبزاضگصاضي، هَرَزي ؾطهبیِ آذط زٍضُ، ًگْساضي اٍضاق  وبض، ؾطهبیِ

 ًوبیس.  حساوخط هي 3ٍ ضاثغِ  2لیس ثَزرِ 
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گطزز، ثِ ًطخ اضظ تقبزلي اظ لبًَى ثطاثطي لسضت ذطیس اؾتفبزُ هيرْت تقییي 

           اي وِ گًَِ
زضًْبیت فطم حل قسُ ًطخ اضظ تقبزلي ثب  .هي ثبقس  

 یبزيهغبلقبت ظ ثبقس.هي 4اؾتفبزُ اظ تبثـ تمبضبي ؾٌتي پَل ثِ صَضت ضاثغِ 

 اًس. ًوَزُ ییسالگَ ضا زض فول تأ یيا يثطلطاض

(4  )                                
           

            
                                                       

  
    ،ًكبى زٌّسُ حزن پَل ذبضري    

 
  ّبي ذبضري، ؾغح لیوت  

 
تَلیس  

  ذبضري ٍ 
 

 ثبقس.ًطخ ثْطُ ذبضري هي  

 ٍ تَلیذ ّب بٌگبُ - 4-2

اي  ّبي تَلیسوٌٌسُ وبالي ٍاؾغِ ثبقس. ثٌگبُ تَلیس وبالّب قبهل چٌسیي هطحلِ هي

وِ ثب  19ّبي تَلیسوٌٌسُ وبالّبي تطویجي ٍ ثٌگبُ ثبقٌس وِ ضلبثت اًحصبضي هي

ٍاحس وبالي تطویجي     ،        ثب لیوت       اي  اؾتفبزُ اظ وبالي ٍاؾغِ

ثبقس. ؾجس  گصاضي هي تطویجي قبهل وبالي هصطفي ٍ ؾطهبیِ وٌٌس. وبالي تَلیس هي

زاذلي، هصطف ًفت ٍ  هصطفي تطویجي اظ وبالّبي تَلیس قسُ هصطفي غیطًفتي

گصاضي، تطویجي اظ  ٍاضزات وبالّبي هصطفي ذبضري اؾت. ّوچٌیي ؾجس ؾطهبیِ

 ثبقس. وبالّبي تَلیس قسُ زاذلي ٍ هَاز اٍلیِ وبالّبي ذبضري هي

 ای تَلیذ کبالی ٍاسطِ -4-2-1

وٌٌس.  اي، زض فضبي ضلبثت اًحصبضي فقبلیت هي ّبي تَلیسوٌٌسُ وبالي ٍاؾغِ ثٌگبُ

هَارِ ثب یه تبثـ تمبضب اؾت وِ ثِ عَض هقىَؼ ثب لیوت  i زض ثبظاض زاذل، ثٌگبُ

هحصَل ٍ ثغَض هؿتمین ثب تمبضبي ول وبالي ٍاؾغِ زض وكَض زاذل اضتجبط زاضز. 

  
           ثبقس.  تىبًِ اضبفِ لیوت هي زٌّسُ ًكبى  

                                                             *
      

   
+

  1   
 
 

  
 

    

ًوبیس. تىٌَلَغي ثٌگبُ ًوبیٌسُ وكف ربًكیٌي  تَلیس هي وكَض یه وبالي غیطًفتي

گطزز. زض ایي  تقوین یبفتِ اؾتفبزُ هي CESثبقس. زض ٍالـ اظ تبثـ تَلیس  هي 20حبثت

ضا ایزبز  v تبثـ تَلیس، ًْبزُ ؾطهبیِ ٍ ًیطٍي وبض ثب ّن تطویت قسُ ٍ فبهل تَلیسي

ثطاي تَلیس هحصَل ثب ًْبزُ ًفت تطویت  v ًوبیٌس، ؾپؽ فبهل تَلیسي هي

                                                           
19

 A composite Good 
20

 Constant elasticity of substitution )CES) 
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( ٍ ؾبًچع 2007) 21(، ضاثبًبل2013هبًٌس هبضاٍل ) ّب پػٍّفگطزز. زض ثقضي اظ  هي

اًس. زاگالؼ زض ًؾط گطفتِ -وبة صَضت ثِ ( تىٌَلَغي ثٌگبُ ًوبیٌسُ ضا2011)

ثبقس، ثِ  ًؿجت ثِ تبثـ تَلیس وبة زاگالؼ ثیكتط هي CESربهقیت تبثـ تَلیس 

گطزز.  قبهل اًَاؿ تَاثـ تَلیس اظ رولِ وبة زاگالؼ ًیع هي CESفجبضتي تبثـ 

قَز، احط ّط ًْبزُ ثط ضٍي  یبفتِ ثْطُ گطفتِ هي تقوین CESّوچٌیي ٍلتي اظ تبثـ 

  اي ٍالـ ّط ثٌگبُ ٍاؾغِثبقس. زض  ّب لبثل اؾترطاد هي تَلیس ٍ ثط ضٍي ؾبیط ًْبزُ

iًوبیس. تَلیس هي ثب اؾتفبزُ اظ ًفت، ًیطٍي وبض ٍ ؾطهبیِ وبالي غیطًفتي 

(5)                              

  

1   
  

1

1       (          )

1

1    1      

 (6 )      [       

  
1        

1

1       

1

1   
      

1

1   ]

1   

    

زضرِ اّویت فبهل ًفت زض هحصَل ًبذبلص ثٌگبُ  وٌٌسُ تقییي    وِ پبضاهتط 

ثب زضرِ ثطاثط    ثبقس.  ًفت هي ربًكیٌي زضرِ وٌٌسُ تقییي   ثبقس ٍ پبضاهتط  هي

ربًكیٌي هیبى ًیطٍي وبض ٍ ؾطهبیِ اؾت. ّط تَلیس وٌٌسُ ثب اؾتفبزُ اظ ًیطٍي وبض 

    آٍضز، ؾپؽ ثب ًفت  ضا ثسؾت هي     اي  ٍ ؾطهبیِ، اضظـ افعٍزُ هبزُ ٍاؾغِ

 زٌّسُ ًكبى   تَلیس گطزز. فجبضت    زاذلي  وبالي غیطًفتي تب گطزز تطویت هي

ضا     ٍ    ٍ     تَلیس وٌٌسُثبقس.  فطایٌس تصبزفي تغییط زض تىٌَلَغي هي

ٍ  5ًوبیٌس وِ ّعیٌِ تَلیس وبالي زاذلي هكطٍط ثِ هقبزالت  اي اًتربة هي گًَِِ ث

 حسالل گطزز.    6

گطزز. فطض  لطاضزاز چؿجٌسُ وبلٍَ تقییي هي یلٍِؾ اي ثِ ت وبالي ٍاؾغِلیو

1اي زض ّط زٍضُ ثب احتوبل  ّبي تَلیسوٌٌسُ هَاز ٍاؾغِ وِ ثٌگبُ یینًوب هي     

لیوت ذَز ضا ثسٍى تغییط  ّب اظ ثٌگبُ   زٌّس، زض صَضتي وِ  ّب ضا تغییط هي لیوت

ٍ ثسؾت آٍضزى قطٍط  ّب زاضًس. پؽ اظ حساوخط وطزى ؾَز اًتؾبضي ثٌگبُ ًگِ هي

ّعیٌِ  زٌّسُ ًكبى    . 22آیس ثسؾت هيهطتجِ اٍل، زض ًْبیت هٌحٌي فیلیپؽ 

1                                     ثبقس. هي ّب ًْبیي تَلیس ثٌگبُ   ̃     

                                                           
21

 Rabanal 
 گطزز.رعئیبت اؾترطاد هٌحٌي فیلیپؽ ًعز ًَیؿٌسگبى هَرَز اؾت وِ زض صَضت ًیبظ اضائِ هي 22
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 1     1     

  
  

 تَلیذ کبالی داخلی -4-2-2

گیطز. ثطاي ایي وبض ثب تطویت وبالّبي  ؾبظي تَلیس صَضت هي زض ایٌزب ولي

 گطزز. هي 23اي، وبالي تطویجي زاذلي تَلیس ٍاؾغِ

                                                       [∫       

1

    
 1

0
  ]

1   
 

  

هبزُ اٍلیِ زض تَلیس وبالي هصطفي صَضت  ثِاي وِ ایي وبالي تطویجي  گًَِ ثِ

   گطزز. هيگصاضي اؾتفبزُ  ي ؾطهبیِزاذلي ٍ وبال غیطًفتي
اضبفِ  زٌّسُ ًكبى  

     ًحَي وِ ثبقس. ثِ لیوت هي
1   

 

  
وكف لیوتي تمبضب    ثبقس ٍ  هي 

ثبقس. ثٌگبُ تَلیسوٌٌسُ وبالي تطویجي زض یه ثبظاض ضلبثت وبهل فقبلیت  هي

ًوبیس، ثب اؾتفبزُ اظ قطٍط هطتجِ اٍل ثْیٌِ ؾبظي زض ثرف تَلیس وبالي  هي

                               آیس.   ثسؾت هي    ثطاثط    یوت تطویجي، ل

 

    [∫       

 1

  
 

  
1

0
]

   
 

 

 کبالّبی هصزفی -4-2-3 

زاذلي، هصطف ًفت ٍ  ؾجس هصطفي تطویجي اظ وبالّبي تَلیس قسُ هصطفي غیطًفتي

 ثبقس.                                                                                         ٍاضزات وبالّبي هصطفي ذبضري هي

  (7)             [ 1      

  
1      

1

1   
    

  
1    

   

    
 

1

1   ]

1   

                

                                                                      

قَز ایي ؾجس  گطزز. فطض هي ٍاضز لیس ثَزرِ ذبًَاض هي    يؾجس هصطف

 CESوٌٌسگبى زض ثبظاض ضلبثت وبهل ثب اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغي تَلیس  تَظیـ یلٍِؾ ثِ

ٍ ذسهبت ًفتي      وبالي هصطفي غیطًفتي گطزز. ثِ فجبضت زیگط، تطویت هي

                                                           
23

 A composite home-produced good 
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قًَس ٍ یه تطویت اظ وبالي هصطفي هغبثك  زض ثبظاض ضلبثت وبهل ذطیساضي هي    

وبالي هصطفي    گطزز. زض ٍالـ  ثب تبثـ تَلیس ثب وكف ربًكیٌي حبثت تَلیس هي

 ثبقس.  ًْبیي هي

ٍظى ًفت زض تطویت ؾجس هصطفي ذبًَاض اؾت ٍ  وٌٌسُ تقییي    پبضاهتط 

ایي وكف  گطزز ثبقس. فطض هي ًفت هي زضرِ ربًكیٌي وٌٌسُ تقییي   پبضاهتط 

فطایٌس تصبزفي  زٌّسُ ًكبى     هؿبٍي اؾت. فجبضت  ّب ثطاي ذبًَاضّب ٍ ثٌگبُ

 ثبقس.  قست ًفت زض تَلیس ؾجس هصطفي هي

گطزز. تبثـ تَلیس  ظاض ضلبثت وبهل تَلیس هيزض ثب     وبالي هصطفي غیطًفتي

    . هقطفي قسُ اؾت 8هقبزلِ  یلٍِؾ ثِ     ثطاي وبالي هصطفي غیطًفتي

     ثبقس.  تَلیس قسُ زاذلي هي وویت وبالّبي هصطفي غیطًفتي زٌّسُ ًكبى

ذطیساضي     ٍاضزات وبالّبي غیطًفتي ذبضري اؾت وِ زض لیوت  زٌّسُ ًكبى

ٍ وبالّبي تَلیس  زضرِ ربًكیٌي هیبى ٍاضزات غیطًفتي زٌّسُ ًكبى   گطزز.  هي

ثطاثط ثب اّویت ٍاضزات      ثبقس.  قسُ زاذلي زض تَلیس وبالي هصطفي هي

ّب تطویجبت ؾجس  وبالّبي ذبضري زض ؾجس هصطفي ذبًَاضّب اؾت. هصطف وٌٌسُ

 .ّبي ؾجس هصطفي وبّف یبثس س وِ ّعیًٌِوبیٌ اي اًتربة هي گًَِ هصطفي ضا ثِ

(8    )     [ 1       

  
1      

1

1        

  
1         

1

1   ]

1   

                                     

 گذاری کبالی سزهبیِ -4-2-4

گصاضي تَلیس قسُ زاذلي ٍ هَاز  گصاضي تطویجي اظ وبالّبي ؾطهبیِ وبالي ؾطهبیِ

 یلٍِؾ ثِ    گصاضي  ثبقس. تبثـ تَلیس ثطاي وبالي ؾطهبیِ اٍلیِ وبالّبي ذبضري هي

 هقطفي قسُ اؾت. 9هقبزلِ 
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 (9  )              [ 1       

  
1      

1

1          

  
1     

  

1

1   ]

1   

       

گصاضي اؾت. زضرِ  اّویت ٍاضزات هَاز اٍلیِ ذبضري زض ؾطهبیِ زٌّسُ ًكبى      

ٍ وبالّبي تَلیس قسُ زاذلي زض تَلیس وبالّبي  ربًكیٌي هیبى ٍاضزات غیطًفتي

ي گصاض وبالّبي ؾطهبیِ زٌّسُ ًكبى     گطزز. تقییي هي    یلٍِؾ گصاضي ثِ ؾطهبیِ

ثبقس. هصطف  گصاضي هي ٍاضزات وبالّبي ؾطهبیِ زٌّسُ ًكبى     تَلیس زاذل ٍ

ًوبیٌس وِ  اي اًتربة هي گًَِ گصاضي ضا ثِ ّب تطویجبت وبالي ؾطهبیِ وٌٌسُ

 گصاضي وبّف یبثس.                   ّبي وبالي ؾطهبیِ ّعیٌِ

  دٍلت -4-3

 لیس ثَزرِ زٍلت ثصَضت ظیط هي ثبقس:

 (10                          )                                         

ّبي اًتمبلي  ( ٍ پطزاذت  ) ربضد زٍلت وِ قبهل هربضد ثط ضٍي وبالّب ٍ ذسهبته

 ٍ (   ) (، لطض اظ ثبًه هطوعي   ) ّب( اؾت، اظ عطیك هبلیبت   ) ثِ ذبًَاضّب

طزز. گ هيهیي هبلي أ( ت     ) قسُ زضآهس حبصل اظ فطٍـ ًفت ذبم ٍ پبالیف

ًكبى زٌّسُ لیوت ًفت ثطحؿت اضظـ ضیبلي هي ثبقس، وِ اظ یه فطایٌس     

 ًوبیس. پیطٍي هي      

 سیبستگشار پَلی -4-4

رْت فىؽ القول ثبًه  يپَل یِلبفسُ ضقس پب یطاى،التصبز ا یظثب تَرِ ثِ قطا

 ((1394)فغطؼ ٍ زیگطاى)قَز.  يزض ًؾط گطفتِ ه يهطوع

 (11  )                                       1                                                                          

ًطخ    ، ًطخ تَضم   ، ثبلمَُقىبف هحصَل اظ ؾغح تَلیس  زٌّسُ ًكبى    

هیعاى اّویت     ضطیت اّویت تَضم ٍ  زٌّسُ ًكبى    ضقس حزن پَل ٍالقي ٍ

ضطیت اّویت ًطخ ضقس   ثبقس.  القول پَلي هي قىبف هحصَل زض تبثـ فىؽ

     زّس. لقول ؾیبؾت پَلي ضا ًكبى هيا حزن پَل زٍضُ گصقتِ زض تبثـ فىؽ

فطضِ پَل هخجت اؾت وِ اظ ًؾط ؾطیبلي هؿتمل ثَزُ ٍ زاضاي تَظیـ ًطهبل ثب  ىبًِت

 یگطاىثبقس. ثب تَرِ ثِ هغبلقِ فغطؼ ٍ ز هي  𝜎هیبًگیي صفط ٍ اًحطاف هقیبض 
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ًكبى زٌّسُ       اؾت. یطگصاضثط ًطخ ضقس حزن پَل تبح ي( تىبًِ ًفت1394)

هؿتمل ثَزُ ٍ زاضاي تَظیـ ًطهبل ثب ثبقس وِ اظ ًؾط ؾطیبلي تىبًِ هخجت ًفتي هي

ضطیت ّوجؿتگي زضآهسّبي ًفتي     .ثبقس هي   𝜎هیبًگیي صفط ٍ اًحطاف هقیبض 

 ثبقس.ٍ ضقس پَل هي

 ي، وِ آحبض تَضهگطزز حزن ًمسیٌگي زض التصبز هيتىبًِ ًفتي ؾجت افعایف 

 يرْت وبّف آحبض تَضه يهمبهبت پَل یيثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت. ثٌبثطا یسيقس

 يتىبًِ ًفت یزًِت ًوبیٌس. زض اتربش هي يپَل ياًمجبض یبؾتؾ ياظ تىبًِ ًفت يًبق

 یبؾتًمف ؾ يگطزز. رْت ثطضؾ هي يپَل یبؾتؾ يالقول زضًٍعا هٌزط ثِ فىؽ

 يپَل يّب اظ ؾیبؾت يٍ ثرف ذبضر يوالى التصبز یطّبيثط هتغ یطزض تبح يپَل

ثبقس. زض  هي 0     گطزز وِ فطض هي یِحبلت پبگطزز. زض  اؾتفبزُ هي يفطض

  ثبقس. ثیٌي( حزن پَل حبثت هي پیف یطلبثلغ يپَل یبؾت)ؾ ظّب-یوعحبلت ؾ

                     1            

زضٍالـ  یىِزضحبل ،ًوبیٌس فطض هي یسضا اذتالل ؾف    حبلت هطزم  یيزض ا        

زض حبلت  ثبقس. ًفت هي یوتاظ تَضم، هحصَل، حزن پَل زٍضُ گصقتِ ٍ ل يتبثق

 ثبقس: هي یطصَضت ظ ثِ یبؾتيثیٌي لبفسُ ؾ لبثل پیف يپَل یبؾتؾ
 

  1              0            
 
    

  
  

 
     1       

 
          

 زاضًس. يحزن پَل ضا حبثت ًگِ ه ي،زاًٌس وِ همبهبت پَل يحبلت هطزم ه یيزض ا

 یتزاس تجبر -5-4

( 2015ٍ ّوىبضاى ) ي( ٍ فَض2011ًٍ ّوىبضاى ) یيتَرِ ثِ هغبلقِ ثَزًؿت ثب

ضا زضًؾط  يثِ هحصَل ًبذبلص زاذل يتطاظ تزبض ًؿجت يتطاظ تزبض يرْت ثطضؾ

 یطین.گ يه
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(12)                                         
    

   
   

      
 

       
   
   

        

   
                                                                                                                               

زٌّسُ  ًكبى    ٍ  یبليثط حؿت اضظـ ض يًفت یطصبزضات غ زٌّسُ ًكبى     

 یسزٌّسُ همساض تَل ًكبى یتثِ تطت   ٍ      ثبقس. يه یبليٍاضزات ثطحؿت اضظـ ض

           وِ ًفت  يا گًَِ ثبقس، ثِ يًفت ٍ هصطف ًفت زض وكَض ذبًِ ه

زٌّسُ لیوت ًفت ثط حؿت  ًكبى      قَز. يزض زٍ ثرف ذبًَاض ٍ ثٌگبُ هصطف ه

 يثِ هحصَل ًبذبلص زاذل یطًفتيغ يتطاظ تزبض ؿجتً یيّوچٌاضظـ ضیبلي اؾت. 

 ثبقس. يه یطثصَضت ظ

 (13)                                                          
    

   
   

      
 

      

   
  

  ببسار کبالّب شزط تسَیِ -4-6

 :ثبقس ظیط هي ثِ صَضت قطط تؿَیِ ثبظاض وبالّب

 (14      )                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                     

، ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تبثـ الگطاًػ ٍ یب تبثـ ثلوي السام DSGEپؽ اظ عطاحي الگَي 

گطزز. زض ٍالـ هقبزالت هطثَط ثِ  ثِ حل الگَ ٍ ثسؾت آٍضزى قطایظ هطتجِ اٍل هي

قطایظ هطتجِ اٍل ثِ ّوطاُ هقبزالت ؾبذتبضي، زض هزوَؿ هقبزالت تفبضلي 

زٌّس. زض الگَّبي تقبزل فوَهي پَیبي تصبزفي  بزفي غیط ذغي ضا تكىیل هيتص

ّبي هتساٍل، ضٍـ تمطیت  ّبي حل هتفبٍتي ٍرَز زاضز، یىي اظ ایي ضٍـ ضٍـ

ثبقس. زض ایي ضٍـ هقبزالت تفبضلي تصبزفي غیط ذغي تجسیل ثِ هقبزالت  هي

لگبضیتوي یب ؾبظي  اي وِ، ذغي گًَِ گطزًس. ثِ ذغي حَل ٍضقیت پبیساض هي

ثبقٌس. زض ّط زٍ حبلت  اؾتبًساضز تمطیت ذغي هي يّب ؾبظي زض ؾغح اظ ضٍـ ذغي

 .24گطزز اظ تمطیت هطتجِ اٍل ؾطي تیلَض حَل ٍضقیت پبیساض اؾتفبزُ هي

 هقذاردّی الگَ ٍ ًتبیج تحقیق -5

ٍؾیلِ ضٍـ همساضزّي )وبلیجطاؾیَى(  پبضاهتطّب ٍ همبزیط ثبحجبت هتغیطّبي الگَ ثِ

ٍ یب  ّب پػٍّف گطزز. وِ زض ایي ضٍـ همساض ثطذي اظ ضطایت اظ ؾبیط تقییي هي

                                                           
ًعز ًَیؿٌسگبى هَرَز اؾت وِ زض صَضت ًیبظ  لگَي ؾیؿتن هقبزالت ذغي ؾبظي قسُرعیئبت حل ا 24

 گطزز.اضائِ هي
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همبزیط ثبحجبت هتغیطّب  وِ ّبي التصبزي ثسؾت آهسُ اؾت. زضحبليثطاؾبؼ تئَضي

 1369ّبي فصلي ایطاى ثطاي فصل اٍل  زض ٍضقیت تقبزل پبیساض ثب اؾتفبزُ اظ زازُ

ٍ  يت هَرَز اظ آهبض ثبًه هطوعثطاؾبؼ حساوخط اعالفب 1391الي فصل چْبضم 

، ثقس اظ ضًٍسظزایي اظ ضٍـ فیلتط ّسضیه پطؾىبت ثسؾت آهسُ یطاىهطوع آهبض ا

ّب  اؾت. ّوچٌیي ثطذي اظ ؽطایت ثطاؾبؼ هحبؾجبت هحمك ثب اؾتفبزُ اظ زازُ

اضائِ گطزیسُ  2ٍ  1هحبؾجِ گطزیسُ اًس. ًتبیذ حبصل اظ همساضزّي الگَ زض رسٍل 

 اؾت.

 ًتبیذ حبصل اظ همساضزّي ضطایت الگَ :1جذٍل 
 هٌجـ همساض فٌَاى ضطیت

σ (1391)وویزبًي ٍ تَولیبى 5/1 فىؽ وكف ربًكیٌي ثیي زٍضُ اي هصطف 

β (1391تَولیبى) 96/0 فبهل تٌعیل 

κ هحبؾجبت تحمیك 92/0 ضطیت ّعیٌِ ًْبیي زض هٌحٌي فیلیپؽ 

b (1385ظاضؿ پَض)زاٍٍزي ٍ  49/1 فىؽ وكف تطاظ پطزاذت ّبي ًمسي 

χ (1385)يعبئ 17/2 فىؽ وكف فطضِ ًیطٍي وبض 

h هحبؾجبت تحمیك 26/0 ضطیت ًطخ اضظ زض هٌحٌي فیلیپؽ 

δ (1384اهیٌي ٍ ًكبط ) 042/0 ًطخ اؾتْالن 

 (1393فغطؼ ٍ ّوىبضاى) 412/0 ؾْن ؾطهبیِ اظ تَلیس   

 تحمیكهحبؾجبت  -2 ربًكیٌي ثیي ًیطٍي وبض ٍ ؾطهبیِ زضرِ   

 هحبؾجبت تحمیك 022/0 ٍظى ًفت زض تَلیس    

 (1391ؾْیلي) -03/1 ًفت زضرِ ربًكیٌي   

 هحبؾجبت تحمیك 015/0 ٍظى ًفت زض ؾجس هصطفي ذبًَاض    

 (1393فغطؼ ٍ ّوىبضاى) 44/0 ٍظى وبالي هصطفي ٍاضزاتي ًؿجت ثِ ول هصطف     

 هحبؾجبت تحمیك 5/1 ربًكیٌي ثیي وبالي هصطفي زاذل ٍ ٍاضزاتي زضرِ   

 هحبؾجبت تحمیك 3/1 گصاضي زاذل ٍ ٍاضزاتي ربًكیٌي ثیي وبالي ؾطهبیِ زضرِ   

     
گصاضي ٍاضزاتي ًؿجت ثِ ول  ٍظى وبالي ؾطهبیِ

 گصاضي ؾطهبیِ
 هحبؾجبت تحمیك 35/0

 هحبؾجبت تحمیك -22/0 پَلي القول ضطیت اّویت تَضم زض تبثـ فىؽ   

 هحبؾجبت تحمیك 21/0 القول پَلي ضطیت اّویت تَلیس زض تبثـ فىؽ    

 هحبؾجبت تحمیك 29/0 القول پَلي ضطیت اّویت ًفت زض تبثـ فىؽ   

ρ هحبؾجبت تحمیك -005/0 القول پَلي ضطیت اّویت حزن پَل زض تبثـ فىؽ 

 هحبؾجبت تحمیك 65/0 زٍلتضطیت اتَضگطؾیَ فطایٌس هربضد    

 هحبؾجبت تحمیك 54/0 ضطیت اتَضگطؾیَ فطایٌس لیوت ًفت   

 ًتبیذ حبصل اظ همبزیط ثبحجبت هتغیطّبي الگَ :2جذٍل
 همساض فٌَاى هتغیط

Y 7/416565 تَلیس غیطًفتي 

C 6/185356 هصطف 

G 01/81452 هربضد زٍلت 

ID ِ85/250270 گصاضي زاذلي ؾطهبی 

OC 6/427 ًفت هصطف 
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 ای تَابغ ٍاکٌش ضزبِ -6

هخجت ثِ اًساظُ یه اًحطاف هقیبض ضا ثب  يحیط تىبًِ ًفتأاي، تتَاثـ ٍاوٌف ضطثِ

ثط هتغیطّب ٍ ضفتبض پَیبي هتغیطّب ضا ًكبى  يپَل یبؾتالقول ؾ زضًؾط گطفتي فىؽ

زّس. افعایف لیوت ًفت هٌزط ثِ اًتمبل زضآهس ٍ هٌبثـ اظ وكَضّبي ٍاضزوٌٌسُ  هي

زض ٍالـ افعایف لیوت ًفت ؾجت  ،گطزز ًفت ثِ وكَضّبي صبزضوٌٌسُ ًفت هي

ى ًكب 1، وِ زض قىل تَلیس افعایف ذَاّس یبفتگطزز، ثٌبثطایي  افعایف احط حطٍت هي

حبلت لبثل  ي،)الگَ اصل زض ّط ؾِ حبلت یسهمساض تَل یيّوچٌ زازُ قسُ اؾت.

ثساى  یيثب ّن ثطاثط اؾت، ا ظّب(-یوعؾ یبثیٌي  پیف یطلبثلثیٌي ٍ حبلت غ پیف

 يپَل یبؾتهؿتمل اظ ؾ يًفت بًِهحصَل زض ظهبى ثطٍظ تى یفاؾت وِ افعا يهقٌ

 ثبقس.  هي

 يپَل یبؾتزض حبالت هرتلف ؾ یسثط تَل يتىبًِ ًفت یطحأت : 1 شکل

              
 یِحبلت پب           ثیٌي    حبلت لبثل پیف      ثیٌي      لبثل پیف یطحبلت غ              

حیط أتگطزز.  ثٌسي هي اٍلیِ ٍ تبحیط حبًَیِ تمؿینحیط أتحیط تىبًِ ًفت ثط تَضم ثِ أت

وبالّب ٍ ذسهبتي اؾت وِ اظ ًفت زض وٌٌسُ تغییط زض ّعیٌِ تَلیس  هٌقىؽ اٍلیِ

حبًَیِ حیط أتوٌس.  ًوبیٌس. ثٌبثطایي لیوت وبالّبي ًْبیي تغییط هي تَلیس اؾتفبزُ هي

حیط أتًوبیس. ثساى صَضت وِ  تىبًِ ًفت ثط تَضم اظ عطیك اًتؾبضات تَضهي فول هي

هي وِ ایي اًتؾبضات تَض .گطزز تَضهي هي تؾبضاتاٍلیِ تىبًِ ًفت ؾجت ایزبز اً

ؾقي زض حفؼ ؾَز  ّب ظیطا ثٌگبُ ،گطزز هي ؾجت تغییط زض لیوت وبالّبي ًْبیي

ثبقس، تىبًِ ًفتي ؾجت  هكرص هي 2 عَضي وِ زض قىلٍالقي ذَز زاضًس. ّوبى

 تقبزليگطزز، وِ پؽ اظ چٌسیي زٍضُ ثِ ؾغح  افعایف تَضم زض ّط ؾِ حبلت هي

ثط تَضم  يتىبًِ ًفتحیط أتثیٌي  لبثل پیف يپَل یبؾتگطزًس. زض حبلت ؾذَز ثبظ هي

ثبقس. زض حبلت  هي یِثیٌي ٍ حبلت پب لبثل پیف یطغ يپَل یبؾتاظ حبلت ؾ یكتطث

زض  یطز،گ يقىل ه یستطيثیٌي اًتؾبضات هطزم ثِ عَض قس لبثل پیف يپَل یبؾتؾ

اعالؿ زاضًس، اهب ثب زض ًؾط گطفتي  يپَل ؾیبؾتهطزم اظ  یٌىِحبلت ثبٍرَز ا یيا
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حیط أت یساًتؾبضات آًْب هَرت تكس یزِزض ًت یؿتٌس،ً ییطلبزض ثِ تغ يثحج چؿجٌسگ

لبثل  یطغ يپَل یبؾتزض حبلت ؾ ي وِگطزز. زضصَضت ثط تَضم هي يتىبًِ ًفت

ثیٌي قىل ًرَاّس گطفت.  ثیٌي اًتؾبضات هطزم ثِ قست حبلت لبثل پیف پیف

 ییسضا تب یزًِت یيا یع( 2006ً) ( ٍ وبضلؿتطٍم ٍ فَضؾت1997) ٍ ّوىبضاى ىِثطًبً

لبثل  یبؾتًوَزُ اؾت وِ ؾ یبىث 2003فسضال ضظضٍ زض ؾبل  یيًوبیٌس. ّوچٌ هي

 ثیٌي زاضز.  لبثل پیف یطغ یبؾتًؿجت ثِ ؾ یطّبثط هتغ یكتطيث یطثیٌي تبح پیف

 يپَل یبؾتثط تَضم زض حبالت هرتلف ؾ يتىبًِ ًفت یطحأت : 2شکل 

              
 یِحبلت پب              ثیٌي   حبلت لبثل پیف             ثیٌي  لبثل پیف یطحبلت غ      

افعایف زضآهسّبي ًفتي ؾجت افعایف ثبقس، هكرص هي 3ّوبًغَضي وِ زض قىل 

گطزز. ایي هتغیط ثب گصقت چٌس زٍضُ ثِ ؾغح تقبزل  هي ّب گصاضي ول ثٌگبُ ؾطهبیِ

ثب زض ًؾط گطفتي حبالت  يگصاض یِثط ؾطهب يًفت گطزز. احط تىبًِ هي پبیساض ذَز ثبظ

اؾت وِ  يثساى هقٌ یيثبقس. ا هي یىسیگطهبًٌس  یجبًتمط يپَل یبؾتهرتلف ؾ

 ثبقس. هي يپَل یبؾتهؿتمل اظ ؾ يزض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت يگصاض یِؾطهب یفافعا

 يپَل یبؾتزض حبالت هرتلف ؾ يگصاض یِثط ؾطهب يتىبًِ ًفت یطحأت :3شکل 

                              
 یِحبلت پب                ثیٌي    حبلت لبثل پیف     ثیٌي   لبثل پیف یطحبلت غ         

. یبثس هي وبّف اضظ ًطخ ثٌبثطایي گطزز، هي اضظ فطضِ افعایف ؾجت هخجت ًفتي تىبًِ

 یسثِ تَلتىبًِ ًفتي ؾجت وبّف ًؿجت تطاظ تزبضي غیطًفتي  اضظ ًطخ وبّف ثب

گطزز. ایي هتغیط پؽ اظ چٌسیي زٍضُ ثِ ؾغح تقبزل  ( هيgbal) يًبذبلص زاذل

تىبًِ  یطحأًكبى زازُ قسُ اؾت ت 4 گطزز. ّوبًغَض وِ زض قىل هي پبیساض ذَز ثبظ
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 يپَل یبؾتزض حبلت ؾ يًبذبلص زاذل یسثط ًؿجت تطاظ تزبضي غیطًفتي ثِ تَل يًفت

 یبؾتزض حبلت ؾ یطاثبقس. ظ هي يپَل یبؾتؾ یگطاظ حبالت ز یكتطثیٌي ث لبثل پیف

اؾت،  یكتطثط ًطخ اضظ ث یزِثط تَضم ٍ زض ًت يتىبًِ ًفت یطحأتثیٌي  لبثل پیف يپَل

 یبثس. وبّف هي یكتطث يًبذبلص زاذل یسًؿجت تطاظ تزبضي غیطًفتي ثِ تَل ٌبثطایيث

 یبؾتثط ًؿجت تطاظ تزبضي غیطًفتي ثِ هحصَل زض حبالت هرتلف ؾ يتىبًِ ًفت یطحأت :4شکل 

 يپَل

                                      
 یِحبلت پب            ثیٌي     حبلت لبثل پیف          ثیٌي     لبثل پیف یطحبلت غ        

ثبقس، ظیطا زضآهس صبزضات  ثط تطاظ تزبضي ول هخجت هي يهؿتمین تىبًِ ًفت یطحأت

 یطاغیطهؿتمین ثط تطاظ تزبضي هٌفي ذَاّس ثَز. ظ یطحأتیبثس، اگط چِ وِ  افعایف هي

 يوبّف ضقس التصبز یلاظ وكَضّبي صبزضوٌٌسُ ًفت ثِ زل ٍاضزات غیطًفتي

 یطحأت یبثس. هخجت وبّف هي يًفت ٍِاضزوٌٌسُ ًفت زض ظهبى ثطٍظ تىبً يوكَضّب

ذبلص تىبًِ لیوت ًفت ثط تطاظ تزبضي وكَضّبي صبزضوٌٌسُ ثؿتگي ثِ هیعاى 

زضآهس صبزضات ًفت ًؿجت ثِ افعایف لیوت ٍاضزات وكَض قطیه تزبضي زاضز. 

 یطهؿتمینغ یطثط تطاظ تزبضي ول ثِ تبح يتىبًِ ًفت ینهؿتم یطحأتاًس  ًكبى زازُ یذًتب

ًبذبلص  یسًؿجت تطاظ تزبضي ول ثِ تَل ؾجت ثْجَز يًوبیس ٍ تىبًِ ًفت غلجِ هي

، وِ گطزز هي ؾغح تقبزل پبیساض ذَز ثبظزٍضُ ثِ  یيقَز، وِ پؽ اظ چٌس هي يزاذل

ثط ًؿجت تطاظ تزبضي  يتىبًِ ًفت یطحأت یيّوچٌ ًكبى زازُ قسُ اؾت. 5زض قىل 

اظ حبالت  یكتطثیٌي ث لبثل پیف يپَل یبؾتزض حبلت ؾ يًبذبلص زاذل یسثِ تَل

 ثبقس. هي يپَل ؾیبؾت یگطز
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 يپَل یبؾتثط ًؿجت تطاظ تزبضي ول ثِ هحصَل زض حبالت هرتلف ؾ يتىبًِ ًفت یطأحت :5 شکل

                                      
 یِحبلت پب           ثیٌي    حبلت لبثل پیف           ثیٌي   لبثل پیف یطحبلت غ        

 یزیگ یجًِت -7

 یطحأتتَاًس تحت  هي يٍ ثرف ذبضر يوالى التصبز یطّبيثط هتغ ياحط تىبًِ ًفت

وِ احط  يا گًَِِ ث یطز،لطاض گ يثِ تىبًِ ًفت يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا فىؽ

 یؿتٌسلبزض ً يگطزز. اگطچِ وِ همبهبت پَل یستكس یبثط التصبز وبّف ٍ  يتىبًِ ًفت

 یبؾتافوبل ؾ یَُاهب ق یٌس،هصَى ًوب يًفت يّب ثِ عَض وبهل التصبز ضا اظ احط تىبًِ

پػٍّف  یيثط التصبز زاضز. زض ا يتىبًِ ًفت یطحأتزض ًحَُ  يزاض يًمف هقٌ يپَل

هَضز تَرِ لطاض گطفتِ اؾت. وبًبل  یعوبًبل تزبضت ً ي،وبًبل پَل يفالٍُ ثط ثطضؾ

یي ثبقس. زض ؾغح ث ّبي ًفتي ثط التصبز هي ّبي اًتمبل تىبًِؾبظٍوبضتزبضت یىي اظ 

 ایي تىبًِ ضا اظ عطیك تغییط زض همساض تزبضت غیطًفتي تَاًس الوللي، وبًبل تزبضت هي

 اًتمبل زّس. 

پػٍّف حبضط زض چبضچَة یه الگَي ثبظ تقبزل فوَهي تصبزفي پَیب ثب 

ّبي ًفتي ضا ثط ثرف  ّب احطات تىبًِ ضٍیىطز ویٌعي رسیس ثب فطض چؿجٌسگي لیوت

تجییي  يپَل یبؾتایطاى زض حبالت هرتلف ؾ ذبضري ٍ هتغیطّبي والى التصبز

زض  يپَل یبؾتگعاضالقول ؾ ًَؿ فىؽ یطتبح يپػٍّف ثطضؾ یيًوبیس. ّسف اظ ا هي

ثبقس، وِ  هي يٍ ثرف ذبضر یطاىوالى التصبز ا یطّبيثط هتغ يظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت

ًِ فقبالًِ ثبقس. زضحبلت هٌفقال یبصَضت هٌفقالًِ ٍ  تَاًس ثِ القول هي فىؽ یيا

زّس،  اظ ذَز ًكبى ًوي يالقول فىؽ یچّ يزض ظهبى ثطٍظ تىبًِ ًفت يپَل یبؾتگعاضؾ

 یيوِ ا یطًس،گ يثىبض ه يپَل ياًمجبض یبؾتفقبالًِ آًْب ؾ لتزضحب وِ يزضصَضت

 ثیٌي افوبل گطزز.   پیف یطلبثلغ یبثیٌي ٍ  صَضت لبثل پیف تَاًس ثِ هي یبؾتؾ

احط  یلثِ زل يوِ تىبًِ ًفت زّس ياي ًكبى ه ثطضؾي تَاثـ ٍاوٌف ضطثِ

گطزز.  هي يگصاض یٍِ ؾطهب یستَل یفؾجت افعا ،ًوبیس هي یزبزوِ ا يزضآهس

زض ظهبى ثطٍظ تىبًِ  يپَل یبؾتگعاضؾ يالقول زضًٍعا ًَؿ فىؽ يثطضؾ یيّوچٌ
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 يپَل یبؾتًَؿ ؾ اظهؿتمل  يگصاض یٍِ ؾطهب یستَل یفوِ افعا زّس ًكبى هي يًفت

یبثس، وِ  حزن ًمسیٌگي زض التصبز افعایف هي يزض احط تىبًِ ًفت يثبقس. اظ عطف هي

تَضم زض  ثط يثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت. احط تىبًِ ًفت یسيقس ياهط آحبض تَضه یيا

اظ حبلت  یكتطاًتؾبضات ث یطيقىل گ یلثیٌي ثِ زل لبثل پیف يپَل یبؾتحبلت ؾ

تىبًِ ًفتي ؾجت  یيثبقس. ّوچٌ هي یِثیٌي ٍ حبلت پب لبثل پیف یطغ يپَل یبؾتؾ

 اظثْجَز ًؿجت تط ٍ يًبذبلص زاذل یسوبّف ًؿجت تطاظ تزبضي غیطًفتي ثِ تَل

زٍضُ ثِ ؾغح  یيقَز، وِ پؽ اظ چٌس هي يًبذبلص زاذل یستزبضي ول ثِ تَل

ثط ًؿجت تطاظ تزبضي  ياحط تىبًِ ًفت وِ يس. زضحبلًگطز تقبزل پبیساض ذَز ثبظهي

 يًبذبلص زاذل یسٍ ًؿجت تطاظ تزبضي ول ثِ تَل يًبذبلص زاذل یسغیطًفتي ثِ تَل

 یطلبثلغ يپَل یبؾتؾ حبلتاظ  یكتطثیٌي ث لبثل پیف يپَل یبؾتزض حبلت ؾ

 یبؾتزض حبلت ؾ يتىبًِ ًفت یطحأت يثبقس. ثِ عَض ول هي یِثیٌي ٍ حبلت پب پیف

 یستَضم، ًؿجت تطاظ تزبضي غیطًفتي ثِ تَل یطّبيثیٌي ثط هتغ لبثل پیف يپَل

اظ حبلت  یكتطث يًبذبلص زاذل یسٍ ًؿجت تطاظ تزبضي ول ثِ تَل يًبذبلص زاذل

افوبل  یَُق یيثبقس. ثٌبثطا هي یِثیٌي ٍ حبلت پب لبثل پیف یطغ يپَل یبؾتؾ

ثط تَضم ٍ ًؿجت تطاظ  يتىبًِ ًفت یطحأتزض ًحَُ  زاضي يًمف هقٌ يپَل یبؾتؾ

 ثِ هحصَل زاضز.   يتزبض
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ّبي لیوتي ٍ تَلیسي تمبضبي ًْبزُ اًطغي زض (. ثطآٍضز وكف1391) یَهطث.و ؾْیلي،

. ذَزتَضیح ثب ٍلفِ تَظیقيثرف وكبٍضظي ثب اؾتفبزُ اظ الگَي فطم تصحیح ذغبي 

 .171-196 :78، التصبز وكبٍضظي ٍ تَؾقِ

فصلٌبهِ  .ذطز يزازُ ّب یِثط پب یليوبض: تحل یطٍيتبثـ فطضِ ً .(1385) .ؿيح عبئي،

 .93-112 :29 ،یطاىا يالتصبز يپػٍّكْب

(. احط تىبًِ پَلي ثط ضقس 1393هقجَزي. )ضضب تَولیبى ٍ  ؿیيحفغطؼ، هحوس حؿي ٍ 

، هبلي فصلٌبهِ التصبز پَلي ٍالتصبزي ٍ تَضم ایطاى ضّیبفت تقبزل فوَهي تصبزفي پَیب. 

8: 1-29 . 

ٍ  يپَل يتىبًِ ّب یطتبح .(1394)هقجَزي. ضضب تَولیبى ٍ  ؿیيحفغطؼ، هحوس حؿي ٍ 

 یسرس یٌعيو یبيپَ يتصبزف يتقبزل فوَه یبفتضّ-يوالى التصبز یطّبيثط هتغ يهبل

 .94-73 :19ي،ضقس ٍ تَؾقِ التصبز يپػٍّف ّب .1340-1391

ٍ تَضم  يتحت ؾلغِ هبل يپَل يگصاض یبؾت(. ؾ1391) .یبىتَولحؿیي ٍ  وجطا وویزبًي،

تحمیمبت . یطاىالتصبز ا يثطا يتصبزف یبيپَ يالگَ تقبزل فوَه یهزض لبلت  يّسف ضوٌ

 .86-118 :8، الگَ ؾبظي التصبز
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