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 عمًمی تعادل کمی مذل یک ایزان: در مالی افًل ي تًسعٍ

 پًیا
 

  هدیس ػیٌیبى

 

 09/10/1396تبضيد پصيطـ:         18/07/1396تبضيد ٍصَل: 

 
 1 :چکیذٌ

باوکی وسبت بٍ تًلیذ واخالص اسمی  یماوذٌ بذَی بخش غیزديلتی بٍ شبکٍ

َشتاد بیش اس دي  یَفتاد تا ویمٍ دٍَ یدٍَ یَای ویمٍ داخلی در طًل سال

بزای تًضیح  ،متًقف شذٌ است. در ایه مقالٍ ،بزابز شذٌ ي پس اس آن ایه رشذ

شًد ي مذل با تًجٍ بٍ  ایه پذیذٌ یک مذل کمی تعادل عمًمی پًیا معزفی می

َای خزد بٍ دست آمذٌ اس طزح دستزسی خاوًار بٍ  َای کالن ایزان ي دادٌ دادٌ

اعتباری بیشتز  چزخٍ شًد. اس دیذگاٌ مذل ی کالیبزٌ میخذمات مالی باوک مزکش

ثیز قزار دادٌ ي در أتحت ت ه را مستقیماًمزتبط با مًضًعاتی است کٍ قیمت مسک

گذارد.  ثیز میأگذاری مسکه را بزای دریافت اعتبارات تحت ت وتیجٍ میشان يثیقٍ

تحًالت  تًاوذ تحًالت باسار اعتبار در ایزان ي بخش مُمی اس مذل بٍ خًبی می

چزا کٍ  ؛جشئی َستىذ يلی اثزات اقتصاد کالن وسبتاً؛ باسار مسکه را تًضیح دَذ

افشين َمذیگز را خىثی  دَىذگان در سطح َم گیزوذگان ي قزض پاسخ قزض

بٍ تىُایی قادر  ۶۸۳6دَذ اوقباض اعتباری اس سال  ىذ. ایه مًضًع وشان میىک می

 َای اخیز ویست. بٍ تًضیح رکًد سال

 JEL :E21 ،E44 ،G01بىذی  طبقٍ

 

 اؾتمطاض، چطذِ اػتجبضيلیوت هؿىي، ثسّي ٍام، هحسٍزيت  َای کلیذی: ياصٌ

 

                                                           
 َتْطاى، ايطاى. ف،يقط يالتصبز زاًكگبُ صٌؼت يزوتط يزاًكد (einian85@gmail.com)  

زوتطي ًَيؿٌسُ زض زاًكىسُ هسيطيت ٍ التصبز  يًبهِ ّبي پبيبى ايي همبلِ ثط اؾبؼ ثركي اظ پػٍّف 1

تْیِ قسُ اؾت. ًَيؿٌسُ اظ « همبالتي زض ًظطيِ التصبزي هصطف»زاًكگبُ صٌؼتي قطيف ثب ػٌَاى 

 وٌس. اضي هيّبي زوتط هؿؼَز ًیلي ؾپبؾگع ٌوبييضاّ

 ۶۳۸ -209 صص .۶۸96 . سمستان4 یشمارٌ .۶4 یديرٌَای اقتصادی سابق(. ذاری )بزرسیاقتصاد مق یفصلىامٍ

mailto:einian85@gmail.com
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 مقذمٍ -۶

ًؿجت ثِ تَلیس ًبذبلص اؾوي زض عَل  ،ثسّي ثرف غیطزٍلتي زض ايطاى  هبًسُ

ّكتبز ضقس لبثل تَخْي زاقتِ اؾت. ايي  يّفتبز تب اٍاذط زِّ يزٍم زِّ يًیوِ

افعايف يبفتِ اؾت  1386زضصس زض ؾبل  56ثِ  1376زضصس زض ؾبل  24ًؿجت اظ 

(. چٌیي افعايكي لبثل همبيؿِ ثب ضقس لبثل تَخِ ثسّي ذبًَاضّب زض اهطيىب 1)قىل 

اؾت )خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ  2007زض عَل چْبض زِّ لجل اظ ثحطاى 

(. ٍضؼیت ضقس ٍ تَلف هبًسُ ثسّي زض ايطاى چٌساى هَضز هغبلؼِ 2015 2تبهجبلَتي

شوط قسُ زض اهطيىب زض ازثیبت  ي هكبثِ پسيسُ ي ب پسيسُاهّ؛ ًگطفتِ اؾتلطاض 

؛ 2012، 3التصبزي ثِ زفؼبت هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت )اگطتؿَى ٍ وطٍگوي

 2009، 6ى ٍ ؾَفي؛ هیب2016، 5؛ هیسضيگبى ٍ فیلیپَى2017، 4گَضيطي ٍ لَضًعًٍي

(. ثِ عَض 2012، 8الوللي پَل ؛ صٌسٍق ثیي2013، 7؛ هیبى، ضائَ ٍ ؾَفي2011ٍ 

( ثِ ثطضؾي تَؾؼِ ٍ افَل هبلي زض 2015ٍيػُ خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي )

 اهطيىب پطزاذتِ اؾت.

( ٍ 2015ايي همبلِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي )

ّب ٍ  ؾؼي زض آقىبض ؾبذتي اثؼبز ووي ضيكِ ،ّبي التصبز ايطاى بزُ اظ زازُاؾتف

ػلوي  پیكجطزوٌس.  هي 1ػَالت چطذِ اّطهي غیطػبزي ًوبيف زازُ قسُ زض قىل 

ايي همبلِ زض ؾغح التصبز ايطاى اًدبم يه هغبلؼِ ووي تؼبزل ػوَهي زض هَضز 

بز خْبًي فطاّن آٍضزى هَضَع تَؾؼِ ٍ افَل هبلي اؾت ٍ زض ؾغح ازثیبت التص

ّبي ذطز ٍ والى التصبز ايطاى. هسل اضائِ قسُ ثِ ذَثي  هسلي هتٌبؾت ثب زازُ

ؾبظي حبوي اظ آى اؾت  ٍلي ًتبيح هسل ؛زّس تحَالت ثرف اػتجبضي ضا تَضیح هي

وِ افَل )يب تَلف ضقس( هبًسُ ثسّي ثرف ذصَصي )افَل هبلي( ثِ تٌْبيي 

ًیؿت وِ الجتِ ثب قَاّسي  1387اظ ضوَز ؾبل زٌّسُ ضقس وٌس تَلیس پؽ  تَضیح

اًس  ثط ثط ضقس التصبزي ثَزُؤل هّبي ؾرت التصبزي وِ زيگط ػَاه چَى تحطين

چطا وِ تأویس ثط اثط  ؛ؾبظي ًكسُ اؾت ثرف ًفت هسل ،زض ايي همبلِ ؾبظگبض اؾت.
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 Justiniano, Primiceri & Tambalotti 
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 Eggertsson & Krugman 
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 Guerrieri & Lorenzoni 
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ثرف هبلي ثط التصبز والى ثَزُ اؾت. ثسيْي اؾت ثطاي زضن ثْتط  يتَؾؼِ

ٍلي افعٍزى ثرف  هَضز ًیبظ اؾت؛ؾبظي ثرف ًفت ًیع  هسل ،ػولىطز التصبز ايطاى

ًفت ثِ هسل ثبػث پیچیسگي ثیف اظ حس آى قسُ ٍ اظ ّسف اصلي هسل وِ ّوبًب 

 قَز. تَضیح پسيسُ تَؾؼِ ٍ افَل هبلي اؾت زٍض هي

 
 ًؿجت ثسّي ثرف ذصَصي ثِ قجىِ ثبًىي ثِ تَلیس ًبذبلص زاذلي ثبلمَُ :۶شکل 

 
 ّبي ظهبًي ثبًه هطوعي هبذص: ؾطي

اًساظ  پؽ ّبي اًگیعُ ًبّوگٌي ،ٍيػگي اٍل؛ يػگي زاضزؾِ ٍ ،هسل ثطضؾي قسُ

قَز ٍ ًمكي ثطاي ثسّي زض  هي ثبظاض اؾتمطاضثبػث ايدبز اؾت وِ  ذبًَاضّب

تؼْسات ثرف ذصَصي  ي وٌس. اظ آًدبيي وِ ثرف ػوسُ چبضچَة والى فطاّن هي

زّي زض ايطاى  زض ايطاى ثِ قىل ثسّي ثِ قجىِ ثبًىي اؾت ٍ ؾبذتبض تؿْیالت

ثط پبيِ ٍثیمِ ثَزُ اؾت، ٍيػگي زٍم ايي هسل هحسٍزيت ٍثیمِ اؾت وِ  ػوستبً

زض ًتیدِ لیوت  ؛وٌس كرصي اظ اضظـ اهالن هحسٍز هيه هیعاى ثسّي ضا ثِ هیعاى

وٌس.  هؿىي ًمكي اؾبؾي زض قىل زازى پَيبيي ثسّي ثرف ذصَصي ثبظي هي

ٍلي زض ثرف هْوي اظ  ؛ّبي التصبز ايطاى هكَْز اؾت ايي هَضَع زض زازُ

اًس اظ خولِ  ّبي التصبزي وِ ثِ ثطضؾي پسيسُ تَؾؼِ ٍ افَل هبلي پطزاذتِ هسل

( غبيجٌس. ٍيػگي ؾَم 2012( ٍ گَضيطي ٍ لَضًعًٍي )2012ٍ وطٍگوي ) اگطتؿَى

گیطًسگبى ثِ ثبظپطزاذت تؿْیالت  ايي اؾت وِ اػوبل اخجبض ٍام ،ٍاضز قسُ زض هسل

ّب  پصيط ًیؿت. ايي ٍيػگي ثب تَخِ ثِ هكبّسات زض زًیبي ٍالغ ٍ ضفتبض ثبًه اهىبى

ٌسُ اصلي افعايف قسيس ًؿجت ثِ ثسّىبضاى ٍاضز هسل قسُ اؾت ٍ تَضیح زّ

 ًؿجت ٍام ثِ اضظـ هؿىي اؾت.
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 1390 ضيبل هیلیَى –لیوت حمیمي هؿىي )يه هتط هطثغ ٍاحس آپبضتوبًي قْط تْطاى(  :2شکل 

 
 هأذص: هطوع آهبض ايطاى

ّبي ذطز ٍ والى اؾتفبزُ قسُ اؾت. عطح ثطضؾي  ثطاي وبلیجطاؾیَى هسل اظ زازُ

ذبًَاضّب ثِ ذسهبت هبلي زض هٌبعك قْطي ايطاى )ثبًه هطوعي خوَْضي زؾتطؾي 

تَؾظ ازاضُ آهبض ثبًه هطوعي خوَْضي  1387( زض ؾبل 1389اؾالهي ايطاى، 

ثطضؾي ثَزخِ ذبًَاض( اًدبم قسُ ٍ اعالػبت هْوي زض هَضز  ياؾالهي ايطاى )زايطُ

طي اظ ّعيٌِ ٍ زضآهس ًبّوگٌي ذبًَاضّب زض زؾتطؾي ثِ ذسهبت هبلي زاضز. آهبضگی

 ،قَز ذبًَاضّبي قْطي ٍ ضٍؾتبيي وِ ّط ؾبلِ تَؾظ هطوع آهبض ايطاى اًدبم هي

ّبي التصبزي ٍ اختوبػي ذبًَاضّب زاضز. ايي  اعالػبت هْوي زض هَضز ٍيػگي

 ؛آهبضگیطي ثِ صَضت ٍيػُ ثطاي هَضَع ذسهبت هبلي ٍ زاضايي عطاحي ًكسُ اؾت

ّبي ذسهبت ٍ ًیع هؼبزل اضظـ اخبضي  ّبيي زض هَضز ّعيٌِ ٍلي ثط اؾبؼ زازُ

ّبيي زض هَضز ٍام ٍ اضظـ اهالن هؿىًَي  تَاى ترویي هؿىي هتؼلك ثِ ذبًَاض هي

ًیع  3ّبي قىل  ّب زض هحبؾجِ يىي اظ قبذص ذبًَاضّب ثِ زؾت آٍضز وِ اظ آى

ّبي ٍام ٍ  طاي اضظيبثي ترویيّبي خطيبى ٍخَُ ًیع ث اؾتفبزُ قسُ اؾت. اظ زازُ

ٍ ًیوِ اٍل  70 ي زٍم زِّ يّبي ًیوِ اضظـ اهالن اؾتفبزُ قسُ اؾت. اظ زازُ

چطا وِ  ؛قَز ثطاي وبلیجطاؾیَى همبزيط حبلت پبيساض هسل اؾتفبزُ هي 80 ي زِّ

تَاى ثِ ػٌَاى حبلت پبيساض تؼجیط وطز.  ّبي ثؼس اظ آى ضا ًوي هؼتمسين ًَؾبًبت ؾبل

تَاى تحلیل وطز )زض همبثل وبلیجطاؾیَى  ضقس ٍ افَل ضا هي ءّط زٍ خع ،تیتثسيي تط

ع افَل هبلي وِ تٌْب تحلیل زٍضُ افَل ضا َهمبزيط حبلت پبيساض ثب اػساز پیف اظ ٍل

 وٌٌس(. پصيط هي اهىبى
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 تَؾؼِ هبلي: قوَل هبلي، افعايف زضصس ذبًَاضّبي ثطذَضزاض :۸شکل 

 
تب  1364ّبي  ّبي ذبم آهبضگیطي اظ ّعيٌِ ٍ زضآهس ذبًَاضّبي ؾبل هأذص: هحبؾجبت تحمیك ثط اؾبؼ زازُ

1392 

ٍام ثب اضظـ هؿىي  ي گًَِ وِ ثِ ػٌَاى ٍيػگي زٍم هسل اقبضُ قس، ضاثغِ ّوبى

ٍ  2ّبي اثطگصاضي ثرف هبلي ثط ثرف حمیمي اؾت. قىل  تطيي وبًبل يىي اظ هْن

تجبط زض همبزيط تبضيري لیوت هؿىي ٍ ًؿجت ذبًَاضّبيي اؾت ًوبيبًگط ايي اض 3

ّبي ًؿجت همساض هبًسُ ٍام ثِ اضظـ هؿىي زض ايطاى  اًس. زازُ وِ ٍام زضيبفت وطزُ

زٍ هتغیط تمطيجي ًوبيٌسُ ثطاي ايي ًؿجت اضائِ قسُ  4ٍخَز ًساضًس ٍلي زض قىل 

ّبي  ظ زازُاؾت. ًؿجت ٍام ثرف ذصَصي ثِ اضظـ ول اهالن ثب اؾتفبزُ ا

ثِ  ٍخَُ ّبي خطيبى ّبي اًجبقت ؾطهبيِ ٍ زازُ ثبًىي ٍ ترویيقجىِ ّوفعٍى 

ّبي ّعيٌِ ٍ  ّبي هرتلف آهبضگیطي ّبي ذبم ؾبل آيس. ثب اؾتفبزُ اظ زازُ زؾت هي

اضظـ ٍاحس هؿىًَي ٍ ًیع  زضآهس ذبًَاضّبي قْطي ٍ ضٍؾتبيي )هطوع آهبض ايطاى(

فعٍى اضظـ ٍاحسّبي  بؾجِ قسُ اؾت ٍ هیعاى ّنهبًسُ ٍام ّط يه اظ ذبًَاضّب هح

هبًسُ ٍام اظ هیعاى  هحبؾجِثطاي اًس.  هؿىًَي ٍ هبًسُ ٍام ذبًَاضّب تمطيت ظزُ قسُ

ّبي ؾبالًِ اؾتفبزُ قسُ ٍ ثطاي تمطيت اضظـ ٍاحسّبي هؿىًَي اظ  پطزاذتي ٍام

جسيل اضظـ الجتِ ثطاي ت ؛اؾتفبزُ قسُ اؾتّبي ذبًَاضّب  هؼبزل اخبضُ ّعيٌِاضظـ 

ًؿجت لیوت اخبضُ ثِ لیوت فطٍـ هتطهطثغ ٍاحس اخبضُ ثِ اضظـ فطٍـ اظ 

 اؾتفبزُ قسُ اؾت. ،قًَس آٍضي هي وِ ّط زٍ تَؾظ هطوع آهبض ايطاى خوغهؿىًَي 

اظ ثب اؾتفبزُ ثِ اضظـ ٍاحسّبي هؿىًَي  ّبي وكَضذبًَاض ّبي ٍام اضظـ ول ًؿجت

طقسُ ًیع زاضاي ضًٍس ثبثت زض زٍضُ تَؾؼِ اًس. ًؿجت شو ثِ زؾت آهسُ ّب ايي تمطيت

 1387ٍ  1386ّبي  ّبي افعايف قسيس لیوت هؿىي يؼٌي ؾبل هبلي اؾت. زض ؾبل

وٌس ٍ زض  ، ًؿجت ٍام ثِ اضظـ هؿىي افت هي1392الي  1390ّبي  ٍ ًیع ؾبل
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 قْطي( غیطهؿىي)ٍام  ضٍؾتبيي( غیطهؿىي)ٍام 
 ٍام هؿىي قْطي ٍام هؿىي ضٍؾتبيي
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بي ّ ف لبثل تَخِ لیوت هؿىي زض عَل ؾبليبثس. افعاي زٍضُ افَل هبلي افعايف هي

زّي ثیكتط ثَزُ اؾت. زض حبلي وِ ثب افت  ّوعهبى ثب افعايف ٍام 1387تب  1378

ٍ ثبثت هبًسى ًؿجي زضصس ذبًَاضّبيي وِ ٍام )هؿىي  1388لیوت هؿىي اظ ؾبل 

ضٍز ًؿجت اضظـ ٍام ثِ اضظـ هؿىي ثِ  اًس، اًتظبض هي ٍ غیطهؿىي( زضيبفت وطزُ

زضصس  40الي  30ض حس ّب ايي افعايف ضا ز قست افعايف يبفتِ ثبقس وِ زض زازُ

 وٌین. افعايف هكبّسُ هي

هسل اؾتبًساضز التصبز والى هَضز اؾتفبزُ ايي همبلِ وِ ثط پبيِ هسل ًظطي 

زّي ضا قبهل  اخعاي اؾتمطاض ٍ ٍام ،( ثٌب قسُ اؾت2012اگطتؿَى ٍ وطٍگوي )

ّبي  ثطاي هغبلؼِ ووي اّویت هىبًیؿن اثعاضيتَاًس ثِ ػٌَاى  قَز. ايي هسل هي هي

اتصبل ثسّي ذبًَاض ٍ ذطٍخي التصبز والى هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز. اظ ايي هسل 

تَاى ثطاي ثطضؾي زٍ زلیل ثبلمَُ چطذِ ضقس ٍ افَل اّطهي يؼٌي تغییطي زض  هي

ّبي اػتجبضي ثِ اظاي هیعاى هكرصي اظ لیوت هؿىي ٍ ًیع تغییط زض  هحسٍزيت

ویس أجبضي اؾتفبزُ وطز. تلیوت هؿىي ثِ اظاي هیعاى هكرصي اظ هحسٍزيت اػت

همبلِ حبضط ثط ثطضؾي هىبًیعم تغییط هحسٍزيت اػتجبضي ثِ ػٌَاى ػبهل چطذِ ضقس 

 ٍ افَل اّطهي اؾت.

ايي همبلِ اظ ًظط ثطضؾي اّویت ثبظاضّبي هبلي زض ايدبز ضوَز اًتْبي  پیكجطز

ت ايي هَضَع زض ثطذي لبثل تَخِ اؾت. اّویّقوؿي زض التصبز ايطاى  80زِّ 

ٍلي زض  ؛( هغطح قسُ اؾت1389ظازُ ) ّبي التصبزي اظ خولِ ًیلي ٍ حؿي لیلتح

 ؾبظي التصبزي چٌساى هَضز تَخِ ٍالغ ًكسُ اؾت. هسل
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 ٍام ثِ اضظـ اهالن )زضصس( :4شکل 

 
 هأذص: هحبؾجبت تحمیك 

 

وٌٌسگبى وبالي  اثتسا هسل ًظطي قبهل اخعاي ذبًَاضّب، تَلیس ،همبلِ ي زض ازاهِ

قَز. زض ثرف ثؼس،  وٌٌسگبى هؿىي ٍ زض ًْبيت زٍلت هؼطفي هي هصطفي، تَلیس

ّبي والى ٍ ذطز التصبز ايطاى وبلیجطُ  پبضاهتطّبي هسل ته ثِ ته ٍ ثط اؾبؼ زازُ

قَز تب هیعاى  م هيقًَس. زض ثرف ًتبيح آظهبيكي ثط ضٍي پبضاهتطّبي هسل اًدب هي

اي ٍ  اثطگصاضي ايي تغییطات ثطضؾي گطزز. زض ايي ثرف ثِ تفصیل ثِ قَاّس زازُ

 70 يزٍم زِّ يتَصیفي زض هَضز چگًَگي تَؾؼِ هبلي )آظازؾبظي هبلي( زض ًیوِ

ثِ ثؼس اضائِ ذَاّس قس. زض ًْبيت  86ّبي  ٍ تَلف آى زض ؾبل 80 ي ٍ ًیوِ اٍل زِّ

 قَز. ثٌسي همبلِ ثط اؾبؼ ًتبيح هسل ٍ آظهبيف اضائِ هي خوغ

 هسل -2
ضقس ٍ افَل اّطم  يهسل ووي هَضز اؾتفبزُ ثطاي ثطضؾي چطذِ ،زض ايي ثرف

هغبلؼبت  يقَز. ايي هسل ثط پبيِ ّكتبز هؼطفي هي يهبلي زض ايطاى زض زِّ

( ٍ ووپجل ٍ 2005(، يبوَيلَ )2015خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي )

( ثٌب قسُ اؾت. فطض اؾبؾي هسل ًبّوگٌي ذبًَاضّب زض 2009ّطوٍَيتع )

ٍ اؾتمطاض ثیي ذبًَاضّب  زّي اًساظ ذبًَاض اؾت وِ ثبػث ايدبز لطض ّبي پؽ اًگیعُ

ٌس ثطاي اؾتمطاض ثِ تَاً ّوچٌیي ذبًَاضّب زاضاي هؿىي ّؿتٌس وِ هي؛ قَز هي

. عطاحي هسل ثب ايي ٍالؼیت قٌبذتِ قسُ زض هَضز وٌٌسػٌَاى ٍثیمِ اؾتفبزُ 

ّب  تطيي زاضايي آى تطيي ثسّي ذبًَاضّب، ٍام هؿىي ٍ هْن التصبز ايطاى وِ هْن

 گصاضي ًیع ّوبى هؿىي اؾت، ؾبظگبض اؾت. تطيي اثعاض ٍثیمِ هؿىي آًبى ٍ هْن
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 ٍام ذبًَاض ثِ اضظـ ٍاحسّبي هؿىًَي
 ٍام ثرف ذصَصي ثِ اضظـ ول اهالن
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تكىیل قسُ اؾت: ذبًَاضّب، تَلیسوٌٌسگبى  ثرفض التصبز اظ چْب ،زض ايي هسل

ؾبظي ّط يه اظ ايي آحبز ٍ  لِ ثْیٌِأوٌٌسگبى وبالّب ٍ زٍلت. هؿ تَلیسهؿىي، 

 قطايظ تؿَيِ ثبظاض ثِ قطح ظيط اؾت.

 خاوًارَا -2-۶
التصبز اظ پیَؾتبضي اظ زٍ ًَع ذبًَاض تكىیل قسُ اؾت وِ تٌْب زض ًطخ تطخیح 

خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ ؾبظي اظ  اظ ًبّوگٌي زض هسل ايي ًَعظهبًي تفبٍت زاضًس. 

زٌّسُ  ذبًَاضّبي قىیجب وِ زض تؼبزل ًمف لطضوٌس.  تجؼیت هي (2015تبهجبلَتي )

اًس ٍ ؾْوكبى اظ خوؼیت  هكرص قسُ  اًساظ وٌٌسُ( ضا زاضًس ثب ظيطًَيؽ  )پؽ

اؾت. ذبًَاضّبي ًبقىیجب وِ    اؾت. ًطخ تطخیح ظهبًي ايي ذبًَاضّب     ثطاثط 

   قًَس ٍ تطخیح ظهبًي  هكرص هي  گیطًسُ ّؿتٌس ثب ظيطًَيؽ  زض تؼبزل لطض

تبثغ هغلَثیت ظيط       اؾت. زض ظهبى صفط، ذبًَاض ًوًَِ       زاضًس وِ 

 وٌس: ضا ثیكیٌِ هي

  ∑   
 *                  

    
   

   
+ 

                                        (1) 

اًجبقت هؿىي اؾت.      ؾبػبت وبض ٍ      زٍام،  هصطف وبالي ثي     وِ زض آى 

ايي قیَُ اظ تصطيح تبثغ هغلَثیت  .اًس توبهي هتغیطّب زض لبلت ؾطاًِ تؼطيف قسُ

 ّوچٌیي؛ ت هؿىي ثب اًجبقت آى هتٌبؾت اؾتوٌس وِ خطيبى ذسه فطض هي

وٌس هغلَثیت حبصل اظ  تصطيح تبثغ هغلَثیت ثِ قىل فَق ثِ عَض ضوٌي فطض هي

هغلَثیت حبصل اظ وبض  زٍام، هصطف ذسهبت هؿىي ٍ ػسم اخعاي هصطف وبالي ثي

ؾبظي  (. ثْی2009ٌِ ،ووپجل ٍ ّطوٍَيتع) پصيطي خوؼي زاضز ذبصیت خسايي

 هغلَثیت همیس ثِ هحسٍزيت خطيبى ثَزخِ اؾوي اؾت:

         
                                   

                  (2)       

  ٍ    زض ايي ػجبضت 
ثِ تطتیت لیوت وبالّبي هصطفي ٍ لیوت هؿىي اؾت.   

  
ًطخ زؾتوعز اؾت. ًطخ زؾتوعز ٍاثؿتِ ثِ      ًطخ اؾوي اخبضُ ؾطهبيِ ٍ   

گیطًسگبى خبيگعيي وبهل ًیطٍي وبهل  چطا وِ ًیطٍي وبض لطض ؛ًَع ذبًَاض اؾت

اي اًجبقت قسُ زض  همساض ثسّي اؾوي يه زٍضُ     اًساظوٌٌسگبى ًیؿت.  پؽ

هٌتمل     ثِ زٍضُ    اؾت وِ ثب ًطخ ثْطُ اؾوي ًبذبلص   اًتْبي زٍضُ 
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هبلیبت      اي اؾت ٍ  ّبي ٍاؾغِ اظ ؾَز ثٌگبُ  ؾْن ذبًَاض ًَع       قَز. هي

 ّبي اًتمبلي اظ زٍلت اؾت.  يىدب ٍ پطزاذت

 وٌس: اًجبقت هؿىي ٍ ؾطهبيِ زض ايي التصبز ثب تَخِ ثِ هؼبزالت ظيط تغییط هي

       (    )         (3)                                                          

       (    )     (    (
    

      
))      (4)                                  

گصاضي زض ؾطهبيِ  ؾطهبيِ     گصاضي زض ثرف هؿىي ٍ  ؾطهبيِ     وِ زض آى 

ًوبيبًگط ٍخَز    ن ايي زٍ ًَع ؾطهبيِ اؾت. ًطخ اؾتْال   ٍ    تَلیسي اؾت. 

 9گصاضي اؾت وِ ثِ ضٍـ وطيؿتیبًَ، آيكٌجبٍم ٍ اًٍِع ّبي تؼسيل زض ؾطهبيِ ّعيٌِ

 ؾبظي قسُ ٍ پبضاهتطّبي آى ثِ تطتیت ظيط اؾت: ( هسل2005)

  ( )    
 

 
(    )  (5)                                                                

     اي وِ زض حبلت پبيساض  ثِ گًَِ
     ٍ  

ًطخ    وِ         

 ضقس التصبز زض هؿیط ضقس هتَاظى اؾت.

 هحسٍزيت اؾتمطاض -2-۶-۶
 (1997) 10لبثلیت اؾتمطاض ذبًَاض هحسٍز ثِ يه لیس ٍثیمِ هكبثِ ویَتبوي ٍ هَض

قَز وِ ػسم تمبضى لطاضزازّبي ٍام  هي ؾبظي اؾت. ايي هحسٍزيت ثِ قىلي هسل

ذبًَاضّب  ،وٌس هؿىي ضا پَقف زّس. ٌّگبهي وِ لیوت هؿىي افعايف پیسا هي

ثبيمكبى ٍام ّبي ذَز ضا ثبظثیٌي وطزُ ٍ ثب تَخِ ثِ افعايف اضظـ ٍ تَاًٌس ٍام هي

وٌس، وبّف اضظـ ٍثبيك  فت هيّب ا ٍلي ٌّگبهي وِ لیوت؛ ثیكتطي زضيبفت وٌٌس

تَاًٌس  زٌّسگبى ًوي ٍلي ٍام ؛قَز ّبي خسيس هي هٌدط ثِ وبّف اضائِ ٍام ثِ ذبًِ

اًس ثبقٌس. ػسم تمبضى  ذَاؾتبض ثبظپطزاذت ؾطيؼتط ٍام اظ وؿبًي وِ لجال ٍام گطفتِ

 ،قَز. ثِ عَض هكرص هكبثْي ثِ ٌّگبم تغییط ًؿجت ٍام ثِ اضظـ ايدبز هي

 قَز. مطاض ثِ قىل ظيط اضائِ هيهحسٍزيت اؾت

      ̅    {
    

     اگط       
          

 

(    ) ̅          
     اگط     

          
 

 (6)      

                                                           
9
 Christiano, Eichenbaum & Evans 

10
 Kiyotaki & Moore 
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    يؼٌي  ؛ٍثبيك افعايف پیسا وٌستط قَز ٍ يب اضظـ  زّي آؾبى اگط قطايظ ٍام

اظ اضظـ ضٍظ ول اًجبقت هؿىي ذَز    افعايف يبثس، ذبًَاضّب تب ؾمف ًؿجت 

ؾبظي ثطاي هحسٍزيت اؾتمطاض يه ًوبيف  تَاًٌس اؾتمطاض وٌٌس. ايي ًَع هسل هي

ّبي خسيس  ّبي پیكیي لبثل تجسيل ثِ ٍام اؾتبًساضز ثطاي قطايغي اؾت وِ ٍام

(refinance ثطاي اؾتفبزُ اظ قطايظ خسيس ثْتط ) .اؾت 

ذبًَاضّب ًیبظ ثِ ثبظپطزاذت  ،وبّف پیسا وٌس    اظ ؾَي زيگط اگط 

تط خسيس تٌْب  زض ًتیدِ قطايظ ًبهٌبؾت 11؛التفبٍت وبّف اضظـ ٍثبيك ًیؿتٌس هبثِ

ّبي ثبظاض  ؾبظي ًِ تٌْب ثب ٍالؼیت قَز. ايي ًَع هسل ّبي خسيس اػوبل هي ثطاي ٍام

قَز وِ زض ايدبز افعايف  هحؿَة هيًیع  زّي ؾبظگبضتط اؾت، ٍيػگي هْن هسل ٍام

 ثط اؾت. ؤه 1387ًؿت ٍام ثِ ٍثیمِ زض ؾبل  ؾطيغ

ايي ذبًَاضّب زض تؼبزل  ،اًساظ ثب تَخِ ثِ اًگیعُ ووتط ذبًَاضّبي ًبقىیجب ثطاي پؽ

گیطًس. زض ٍالغ زض ًعزيىي حبلت پبيساض آًْب تب خبيي  اظ ذبًَاضّبي قىیجب لطض هي

گیطًس ٍ زض ًتیدِ ّیچ ؾطهبيِ )غیط  وِ هحسٍزيت اؾتمطاض اخبظُ زّس لطض هي

وٌین ثِ ٌّگبهي وِ هحسٍزيت  زاضًس. ثطاي ؾبزگي فطض هي هؿىي( ًگبُ ًوي

ذبًَاضّبي ًبقىیجب اًجبقت ؾطهبيِ تَلیس ًساضًس. ايي  اؾتمطاض فؼبل ًجبقس ًیع

گصاضي ثرف هْوي اظ ذبًَاضّبي  ٍيػگي ًِ تٌْب ثِ ايي ٍالؼیت وِ ول ؾطهبيِ

؛ اي ؾبزگي حل هسل افعٍزُ قسُ اؾتثلىِ ثط ؛ًعزيه اؾت ،ايطاًي زض هؿىي اؾت

فعايف گصاضي ا ؾطهبيِ ،ايي اؾت وِ ثِ ٌّگبم ثحطاى ،چٌیي فطضي يالجتِ ًتیدِ

ّبي زًیبي ٍالغ ؾبظگبض ًیؿت. ثطاي ثؿظ ؾبظگبضي هسل ثب  يبثس وِ ثب زازُ هي

ّبيي زض ثبظاض وبال ّؿتین وِ  گصاضي ًیبظ ثِ اضبفِ ًوَزى اصغىبن ٍالؼیبت ؾطهبيِ

 ثِ زلیل ػسم اضتجبط ثب هَضَع همبلِ اظ آى صطف ًظط قسُ اؾت.

 تًلیذکىىذگان کاالی مصزفی -2-2

قًَس ٍخَز  هكرص هي        ٍاؾغِ وِ ثب اًسيؽ  ّبي پیَؾتبضي اظ ثٌگبُ

وٌٌس. يه ثرف تَلیس وبالي ًْبيي ضلبثتي  تَلیس هي ( )  زاضز وِ ّط يه وبالي 

 وٌس: ضا ثط اؾبؼ ضاثغِ ظيط تَلیس هي    ًیع هحصَل ًْبيي 

   *∫   ( )
 

     
 

 
+
   

 (7)                                                               

                                                           
ثبظپطزاذت ٍام زاضًس وِ اضتجبعي ذبًَاضّب ثِ اًساظُ وبّف اضظـ هؿىي ثِ زلیل اؾتْالن ثِ عَض هٌظن  44

 زّي هسًظط لطاض گطفتِ اؾت. ثِ تغییطات لیوت هؿىي ًساضز. ايي ثبظپطزاذت اظ اثتسا زض ؾبذتبض ٍام
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ّبي ٍاؾغِ وِ زض هبلىیت ذبًَاضّبي قىیجب ّؿتٌس ثب يه تبثغ تَلیس ثبظزُ  ثٌگبُ

 وٌٌس: ثبثت ثِ همیبؼ ثِ قىل ظيط فؼبلیت هي

  ( )    
     

 ( ) [(     ( ))
 
((   )    ( ))

   
]
   

     (8)     

ّبي  ّب ًیطٍي وبض )اظ ّط زٍ ًَع ذبًَاض( ٍ ؾطهبيِ ضا زض ثبظاضّبي ضلبثتي ثب ًطخ ثٌگبُ

     ،      ٍ  
اي اًتربة  ّعيٌِ ثبثت تَلیس اؾت ٍ ثِ گًَِ  وٌٌس.  اخبضُ هي  

قًَسُ زض  قَز وِ ؾَز حبلت پبيساض ثطاثط صفط ثبقس. ػبهل تىٌَلَغي ضطة هي

ّبي ٍاؾغِ زض ثبظاضّبي  يبثس. ثٌگبُ افعايف هي  اؾت ٍ ثب ًطخ ضقس  12ًیطٍي وبض

گصاضي  وٌٌس ٍ لیوت ذَز ضا ثط اؾبؼ هسل لیوت ضلبثت اًحصبضي فؼبلیت هي

زض ّط زٍضُ      ّب ثِ اًساظُ  وٌٌس. ثركي اظ ثٌگبُ ( تٌظین هي1983) 13وبلٍَ

وٌٌس، زض  لكبى تٌظین هيلیوت ذَز ضا ثِ قىل ثْیٌِ ثب تَخِ ثِ تمبضب ثطاي هحصَ

 وٌٌس. ّّب لیوتكبى ضا ػَض ًوي ثٌگبُ   حبلي وِ ًؿجت 

 تًلیذکىىذگان مسکه -2-۸

ّب همساض  قَز. ايي ثٌگبُ ضلبثتي اًدبم هي ّبي وبهالً تَلیس هؿىي خسيس تَؾظ ثٌگبُ

  
وبالّبي ًْبيي ضا ذطيساضي وطزُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغي ظيط ثِ تَلیس هؿىي   

 فطٍقٌس.  تِ ٍ ثِ ذبًَاضّب هيپطزاذ

   (    (
  
 

    
 ))   

  (9)                                                               

گصاضي زض تبثغ تَلیس هؿىي ثِ خبي ٍاضز وطزى آى  ٍاضز وطزى ّعيٌِ تؼسيل ؾطهبيِ

زض تبثغ تدویغ ثِ ايي زلیل اؾت وِ لیوت هؿىي ثِ صَضت صطيح زض هسل ٍخَز 

تط هؼطفي قس ثب پبضاهتط  وِ پیف   ّوچَى تبثغ    زاقتِ ثبقس. پبضاهتطّبي تبثغ 

  وكف 
 ،بظي ػطضِ هؿىي ثِ ايي قىلؾ قًَس. هسل تٌظین هي        

ؾبظز. اگط  پصيط هي ضغن ؾبزگي، پبضاهتطي وطزى اصغىبن ػطضِ هؿىي ضا اهىبى ػلي

وكؿبى اؾت ٍ لیوت ًؿجي هؿىي ثطاثط يه  ثبقس، ػطضِ هؿىي وبهالً     

ػطضِ هؿىي ثیكتط ٍ ثیكتط چؿجٌسُ ذَاّس ثَز. حبلت    ذَاّس ثَز. ثب افعايف 

 ًْبيت اؾت.  ط ضقس هتَاظى هتٌبظط ثب ّعيٌِ تؼسيل ثيػطضِ ثبثت زض عَل هؿی

 وٌٌس: تَلیسوٌٌسگبى هؿىي اضظـ حبل اًتظبضي ؾَزّبي آتي ضا ثیكیٌِ هي

                                                           
12

 labor augmenting 
13

 Calvo 
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  ∑   
     [  

        
 ] 

  (10)                                                       
  

قَز  زٌّسگبى اؾت وِ فطض هي هغلَثیت ًْبيي زضآهس لطض     وِ زض آى 

زٌّسگبى زض تؼبزل زض لیس  ّبي تَلیس هؿىي ضا ًیع هبلىٌس. اظ آًدبيي وِ لطض ثٌگبُ

ّب ثطلطاض اؾت ٍ زض  هؼبزلِ اٍيلط ّویكِ ثطاي آى ،هحسٍزيت اؾتمطاض ًیؿتٌس

وٌس.  هي ًتیدِ ًطخ تطخیح ظهبًي آًبى ًطخ ثْطُ زض حبلت پبيساض ضا هكرص

تطتیت ثب ايي فطض هبلىیت، ثب ون قسى ؾْن ذبًَاضّبي ًبقىیجب زض هسل ٍ  ثسيي

 (، هسل ؾبذتبض اؾتبًساضز وبضگعاض ًوًَِ ضا ذَاّس زاقت.   حصف آًبى )
 

 ديلت ي سیاست پًلی -2-4

آٍضي هبلیبت ٍ پطزاذت يبضاًِ  زٍلت زض ايي هسل، ؾبذتبضي ؾبزُ زاضز وِ ثِ خوغ

وٌس  پطزاظز. ّوچٌیي ثركي اظ تَلیس ًْبيي ضا هصطف هي اًتمبلي( هيّبي  )پطزاذت

وٌین زٍلت ثرف ثبثتي اظ تَلیس  وٌس. فطض هي ٍ ًطخ ثْطُ اؾوي ضا تٌظین هي

 وٌس ٍ ثَزخِ هتَاظًي زاضز: ًْبيي ضا هصطف هي

             (   )     (11)                                                
  

تَاًٌس لطض زٌّس ٍ  ثِ قىلي وِ ذبًَاضّبي قىیجب تٌْب ثِ ذبًَاضّبي ًبقىیجب هي

هدوَع ذبلص اؾتمطاض صفط اؾت )زٍلت زض ثبظاض اػتجبض حضَض ًساضز(. زض ضوي 

گیطًسُ ثرف ثبثتي اظ هربضج زٍلت ضا  وٌین هبلیبت ول ذبًَاضّبي لطض فطض هي

 وٌس: تبهیي هي

          (12)                                                                            
  

زض حبلي وِ اگط  ؛اًساظوٌٌسگبى اؾت پؽ ي ول هبلیبت ثط ػْسُ ،ثبقس    اگط 

پطزاظًس. زض ًتیدِ  ّط زٍ گطٍُ ذبًَاض ثِ هیعاى يىؿبًي )ؾطاًِ( هبلیبت هي    

 ضا ثِ ػٌَاى قبذصي اظ ثبظتَظيغ تَؾظ زٍلت زض ًظط گطفت.  تَاى  هي

هست ضا ثط اؾبؼ لبػسُ ثبظذَضز ظيط تٌظین  ًطخ ثْطُ اؾوي وَتبُ ،ؾیبؾت پَلي

 وٌس: هي
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 (
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}  (13)       
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  ّسف تَضهي ثبًه هطوعي ٍ   ًطخ تَضم ًبذبلص،    وِ 
هؼیبضي اظ تَلیس   

اظ  DSGE( ثِ صَضت تمطيت 2011) 14ثبلمَُ اؾت وِ ثِ ؾجه وَضزيب ٍ ّوىبضاى

زضخبت    ٍ    ،   قَز. پبضاهتطّبي  فیلتط تَاًي لگبضيتن تَلیس هحبؾجِ هي

تَلیس اظ ايٌطؾي ٍ لسضت ٍاوٌف ًطخ ثْطُ ثِ تغییطات تَضم ؾبالًِ اظ تَضم ّسف ٍ 

 گیطًس. تَلیس ثبلمَُ ضا اًساظُ هي

 محذيدیت مىابع -2-5

 هحسٍزيت هٌبثغ التصبز ثِ قىل ظيط اؾت )تؿَيِ ثبظاض(:

         (   )       
           (14)                                  

زٌّسگبى اؾت وِ تٌْب ذبًَاضّبيي ّؿتٌس  گصاضي ؾطاًِ لطض همساض ؾطهبيِ     وِ 

وِ اًجبقت ؾطهبيِ زاضًس. ايي هحسٍزيت اظ خوغ هحسٍزيت ثَزخِ ذبًَاضّبي 

ّبي  گیطًسُ، هحسٍزيت ثَزخِ زٍلت، قطط ؾَز ؾفط ثٌگبُ زٌّسُ ٍ لطض لطض

)ثِ قىل ظيط( ثِ  ّبي ٍاؾغِ ٍ قطط تؿَيِ ثبظاض ثسّي ضلبثتي، تؼطيف ؾَز ثٌگبُ

 آيس. زؾت هي

        (   )     (15)                                                           

 کالیبزاسیًن -۸

ّبي ثجبت ًؿجي  قًَس وِ ؾبظگبض ثب ٍالؼیت اي وبلیجطُ هي پبضاهتطّبي هسل ثِ گًَِ

عَض وِ زض ثرف  ّوبى؛ ثبقٌس 80 ياٍل زِّ يّفتبز ٍ ًیوِ يزٍم زِّ يًیوِ

ّبي پیف اظ ثحطاى، ثِ زلیل  همسهِ اقبضُ قس، وبلیجطُ وطزى همبزيط ثط اؾبؼ ؾبل

ًعزيه ثِ  1387ّبي هٌتْي ثِ ؾبل  ايٌىِ افعايف تبضيري لیوت هؿىي زض ؾبل

 ضؾس.  يه حبلت پبيساض ًیؿت، هٌغمي ثِ ًظط ًوي

ّبي ذطز ٍ  ثط اؾبؼ زازُ اًس ٍ ػوستبً اضائِ قسُ 1وبلیجطاؾیَى همبزيط زض خسٍل 

والى التصبز ايطاى اؾت. زض صَضت ػسم يبفتي همبزيط هتٌبؾت ثطاي التصبز ايطاى 

ّب ٍ هغبلؼبت التصبزي اظ همبزيط هتٌبظط هغبلؼِ خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ  زض زازُ

 ( اؾتفبزُ قسُ اؾت.2015تبهجبلَتي )

( ثطاثط  طوعي )ّبي ظهبًي هحبؾجبت فصل ّؿتٌس. تَضم ّسف ثبًه ه زٍضُ

زضصس تَضم ؾبالًِ( فطض قسُ  15 ثب هؼبزل 035/1هیبًگیي ًطخ ًبذبلص تَضم )

                                                           
14

 Cúrdia, et. al. 
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( ثب ؾبظگبضي ثب هیبًگیي ًطخ ضقس  ٍضي زض حبلت پبيساض ) اؾت. ًطخ ضقس ثْطُ

 ( زض زٍضُ وبلیجطاؾیَى تٌظین قسُ اؾت.1/1٪فصلي تَلیس ًبذبلص زاذلي )

اظ ضاثغِ    ( ثطاي ثِ زؾت آٍضزى 2015خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي )

  
   

  
وٌٌس ٍ ًطخ تٌعيل ظهبًي ضا ثب اؾتفبزُ اظ  زض تؼبزل پبيساض اؾتفبزُ هي 

آٍضًس. ثب تَخِ ثِ  ًطخ اؾوي فسضال فبًسظ، ًطخ تَضم ٍ ًطخ ضقس اهطيىب ثِ زؾت هي

اؾتفبزُ ّبي اؾوي ثْطُ ثِ هست عَالًي زض ايطاى، ايي ضٍـ لبثل  ؾطوَة ًطخ

ظازُ  ًیؿت. زض ًتیدِ ثطاي وبلیجطُ وطزى ايي پبضاهتط اظ هغبلؼِ اثطاّیویبى ٍ هسًي

ثطاثط    ّب  ( اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثسيي تطتیت ثب تَخِ ثِ فصلي ثَزى زاز1394ُ)

. ايي همساض ؾبظگبض ثب هغبلؼبت هتؼسز التصبز ايطاى اؾت قسُ اًتربة 987/0

( اؾت. 2011) 15ًبئیٌي ٍ ًبزضيبى خاللي ( 1389ٍ)ّوچَى قبّوطازي ٍ اثطاّیوي 

قَز وِ تفبٍت ثیي زٍ گطٍُ قىیجب ٍ ًبقىیجب  اي اًتربة هي ثِ گًَِ   همساض 

( ثبقس. 1998) 17( ٍ وطٍؾل ٍ اؾویت2009) 16هكبثِ هغبلؼبت ووپجل ٍ ّطوٍَيتع

 ثِ تَخِ ثب وِ اؾت ايي تَخِ خبلت ًىتِ. قَز هي اًتربة 98/0زض ًتیدِ همساض 

اًي ًطخ تطخیح ظهبًي ووتطي ًؿجت ثِ ايط ذبًَاض گطٍُ زٍ ّط وبلیجطاؾیَى، ايي

  .( زاضًس2015ذبًَاضّبي اهطيىبيي زض هغبلؼِ خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي )

ثیط أ(، تٌْب اثؼبز التصبز ضا تحت ت اظ آًدبيي وِ پبضاهتط ػسم هغلَثیت وبض )

قسُ اؾت. زض ضوي وكف ػطضِ ًیطٍي وبض ًطهبل  1زّس ثِ همساض  لطاض هي

همساض ثیٌبثیي هیبى تبثغ  ،فطض قسُ اؾت. ايي ػسز يه 1( ثطاثط    ) 18فطيف

( ٍ 1985ّبي تدبضي حمیمي )ّبًؿي،  هغلَثیت ذغي هتساٍل زض ازثیبت چطذِ

وكف ػطضِ ًیطٍي وبض پبيیي ثطآٍضز قسُ زض اوثط هغبلؼبت التصبز ًیطٍي وبض ٍ 

بت تؼبزل ػوَهي پَيبي تصبزفي تدطثي اؾت )خَؾتیٌیبًَ، هتساٍل زض ازثی

 (.2015پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي، 

زٌّسگبى  گیطًسگبى ٍ لطض ثطاي تٌظین پبضاهتط هطثَط ثِ ًبّوگٌي ثیي لطض

( اظ عطح ثطضؾي زؾتطؾي ذبًَاضّب ثِ ذسهبت هبلي زض هٌبعك قْطي ايطاى  )

ّبي ايي  وٌین. عجك زازُ تفبزُ هي( اؾ1389)ثبًه هطوعي خوَْضي اؾالهي ايطاى، 

ذبًَاضّب چٌیي  2/44وٌٌس ٍ  اًساظ هي زضصس ذبًَاضّب ثِ عَض هٌظن پؽ 8/55عطح، 
                                                           

15 Jalali-Naini & Naderian 
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گصاضي  اًساظ ٍ ؾطهبيِ ثیطگصاض ثط پؽأتطيي ػبهل ت وٌٌس. اظ آًدبيي وِ هْن وبضي ًوي

ي تَاى ذبًَاضّبي زضصس ذبًَاضّب( هي 9/77يب هصطف، ّعيٌِ ظًسگي شوط قسُ اؾت )

گیطًسگبى ٍ  اًساظوٌٌسگبى ضا هؼبزل ثب لطض وٌٌس ٍ پؽ اًساظ ًوي وِ پؽ

گیطًسُ ٍ  زٌّسگبى زض هسل زاًؿت. ثب تَخِ ثِ ًؿجت ذبًَاضّبي لطض لطض

 ثِ( 57/0ثط اؾبؼ ًؿجت ؾْن ايي زٍ گطٍُ اظ زضآهس )   زٌّسُ پبضاهتط تَلیس لطض

ت زض اذص هبلیبت ًؿجت وٌین ػولىطز زٍل قَز. فطض هي تؼییي هي 823/0 همساض

ثِ همساض   ثطاثط پبضاهتط   ثِ ايي زٍ گطٍُ هتفبٍت ًیؿت ٍ زض ًتیدِ همساض پبضاهتط 

 . قَز هي تٌظین 442/0

 همبزيط پبضاهتطّب :۶جذيل 

 هٌجغ همساض پبضاهتط 

ّب
َاض

ذبً
 

 (2011ًبئیٌي ٍ ًبزضيبى ) خاللي ( 1389ٍاثطاّیوي )قبّوطازي ٍ (، 1394) ظازُ اثطاّیویبى ٍ هسًي 987/0   

 (1998( ٍ وطٍؾل ٍ اؾویت )2009ووپجل ٍ ّطوٍَيتع )(، 1394) ظازُ اثطاّیویبى ٍ هسًي 98/0   

 ؾبظي ثِ اثؼبز التصبز ًطهبل 1  

 (2015)خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي ٍ  (1985)ّبًؿي  ثیٌبثیي 1  

عطح ثطضؾي زؾتطؾي ذبًَاضّب ثِ ذسهبت هبلي زض هٌبعك قْطي ّبي  هحبؾجبت تحمیك ثط اؾبؼ زازُ 442/0  

 ايطاى

 (2015)خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي  1/0   

 (2015)خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي  1/0   

 ثطآٍضز اضظـ ضٍظ زاضايي ثرف ذصَصي اؾت.ثط اؾبؼ هیبًگیي ثسّي ثرف ذصَصي ثِ قجىِ ثبًىي ثِ  16/0  

یس
تَل

 

 1385تب  1375زض زٍضُ  هیبًگیي ًطخ ضقس فصلي تَلیس ًبذبلص زاذلي 011/0  

عطح ّبي  زٌّسُ ٍ ؾْن آًبى اظ زضآهس زض زازُ گیطًسُ ٍ لطض هحبؾجِ ثط اؾبؼ ًؿجت ذبًَاضّبي لطض 823/0  

 هٌبعك قْطي ايطاىثطضؾي زؾتطؾي ذبًَاضّب ثِ ذسهبت هبلي زض 

 (2015خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي ) 33/0  

 (2015)خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي  2/0  

 (1395الْي ٍ ّوىبضاى )( ٍ  1393) تجبض ٍ خاللي ًبئیٌي صلَي 6/0  

 ( 1384اهیٌي ٍ ًكبط ) 007/0   

 (1384اهیٌي ٍ ًكبط ) 018/0   

 
 

 (2015خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي ) 2 

 
 

 (2015خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي ) ∞ 

ت
بؾ

ؾی
 

ي
صاض

گ
 

 (زضصس تَضم ؾبالًِ 15هؼبزل ثب فصلي ) هیبًگیي ًطخ ًبذبلص تَضم 035/1  

 (2015خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي ) 8/0   

 (2015تبهجبلَتي )خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ  2   

 (2015خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي ) 125/0   

عطح ثطضؾي زؾتطؾي ّبي  زٌّسُ زض زازُ گیطًسُ ٍ لطض هحبؾجِ ثط اؾبؼ ًؿجت ذبًَاضّبي لطض 442/0  

 ذبًَاضّب ثِ ذسهبت هبلي زض هٌبعك قْطي ايطاى

 GDPّبي زٍلت اظ  ؾْن ّعيٌِ 13/0  

 تحمیكهأذص: فطٍض 
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 اؾبؼ ثط 16/0( زض وبلیجطاؾیَى تؼبزل پبيساض ثطاثط  ًؿجت ثسّي ثِ ٍثیمِ )

 ثرف زاضايي ضٍظ اضظـ ثطآٍضز ثِ ثبًىي قجىِ ثِ ذصَصي ثرف ثسّي هیبًگیي

 1386زض ؾبل  40/0 تب ًؿجت ايي هبلي ثرف ضقس فطايٌس زض. اؾت ذصَصي

 افعايف يبفتِ اؾت.

پبضاهتطّبي هغلَثیت هؿىي زض تبثغ هغلَثیت ذبًَاض ّوچَى هغبلؼِ 

( ثطاي زٍ ًَع ذبًَاض يىؿبى فطض قسُ 2015خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي )

 اؾت. 

( ٍ اؾتْالن   ّبي اؾتْالن هؿىي ٍ ؾبذتوبى ) زض ثرف تَلیس ًطخ

ّبي ثِ  ًطخ ( ثطزاقت قسُ 1384ٍ( اظ هغبلؼِ اهیٌي ٍ ًكبط )  آالت ) هبقیي

ّبي فصلي تجسيل قسُ اؾت. همساض هیبًگیي ذبلص هبضوبح  زؾت آهسُ ثِ ًطخ

 اؾتفبزُ اػساز زاهٌِ هیبًِ زض وِ اؾت قسُ اًتربة ٪20( ثطاثط  ّبي ٍاؾظ ) ثٌگبُ

(. پبضاهتط وبلٍَ 2015)خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي،  اؾت ازثیبت زض قسُ

ّبي  ّبيي وِ لبزض ثِ تغییط لیوت ًیؿتٌس( ثب تَخِ ثِ ازثیبت هسل )ًؿجت ثٌگبُ

DSGE  هغبلؼِ اؾبؼ ثط 6/0زض ايطاى اًتربة قسُ اؾت. زض ايي هغبلؼِ اظ همساض 

( 1395ٍ ّوىبضاى )( اؾتفبزُ قسُ اؾت. الْي 1393) ًبئیٌي خاللي ٍ تجبض صلَي

 هَضز هسل حؿبؾیت تحلیل زض وِ اًس وطزُ هؼطفي ايطاى التصبز ثطاي ضا 5/0همساض 

 زّس ًتبيح ًؿجت ثِ ايي تغییط پبيساضًس.  گطفتِ اؾت ٍ ًكبى هي لطاض اؾتفبزُ

ًؿجت اضظـ ثبظاض اهالن ثرف ذصَصي ثِ تَلیس ًبذبلص زاذلي ثط اؾبؼ 

ّبي هلي ثطآٍضز قسُ اؾت. ايي  ّبي حؿبة ّبي ّعيٌِ ٍ زضآهس ذبًَاض ٍ زازُ زازُ

ثطاي وكَض  2/1هحبؾجِ قسُ اؾت وِ اًسوي ثیف اظ  45/1ًؿجت زض ايطاى ثطاثط 

ّبي  صَصي ثط اؾبؼ زازُؾت. ًؿجت اٍلیِ ٍام ثِ اضظـ ثبظاض اهالن ثرف ذاهطيىب

لطاض زازُ قسُ اؾت. زض آظهبيف هَضز  16/0ثطاثط  70 يزِّ يّبي هیبًِ ؾبل

ظيبزي ثب همبزيط وكَض  يبثس. ايي همبزيط فبصلِ افعايف هي 40/0ثطضؾي ايي ًؿجت 

وِ همساض اٍلیِ آى زض هغبلؼِ خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي  زاضزاهطيىب 

ي هبل يتَؾؼِ ثِ تَخِ ثب هَضَع ايي الجتِ ؛اؾت قسُ زازُ لطاض 36/0( ثطاثط 2015)

گصاضي زض هؿىي ٍ ؾبذتوبى  عجیؼي اؾت. ًؿجت ؾطهبيِ ووتط زض ايطاى وبهالً

ّبي هلي ثطاثط  ّبي حؿبة ثرف ذصَصي ثِ تَلیس ًبذبلص زاذلي ثط اؾبؼ زازُ

 .اؾت اهطيىب التصبز زض 4٪لطاض زازُ قسُ اؾت وِ ثیف اظ همساض  ٪75/5
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 وتایج -4
ثطاي  تَاًس ثِ ػٌَاى اثعاضي هي ،هسل وبلیجطُ قسُ وِ زض ثرف لجل اضائِ قس

 ؛لطاض گیطزاثطات التصبز والى تغییطات زض زؾتطؾي ذبًَاض ثِ اؾتمطاض  يهغبلؼِ

وِ تَاًبيي ذبًَاض زض اؾتمطاض ضا تحت  قَز هيثسيي هٌظَض يه ؾٌبضيَ ثطضؾي 

گصاضز. زض ؾٌبضيَ هَضز ثطضؾي ايي همبلِ ثب تغییط ًؿجت ٍام ثِ اضظـ  ثیط هيأت

تَاًس اثطات  قَز. ايي آظهبيف هي ؾبذتوبى، قست هحسٍزيت اؾتمطاض ػَض هي

ّب زض ايطاى قىل گطفتِ اؾت  ؾبظي ثبًه ضا وِ ثب ذصَصي« آظازؾبظي هبلي»

 ؾبظي ًوبيس.  قجیِ

اى ثِ ايي ًىتِ اقبضُ وطز وِ ايي آظهبيف تَ هي، اي اظ ًتبيح ثِ ػٌَاى ذالصِ

وٌس. ايي  ؾبظي هي ضقس ٍ افَل هبلي ضا قجیِ يپَيبيي ثسّي زض عَل چطذِ

( ثطاي اهطيىب 2015ثطذالف ًتبيح هغبلؼِ خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي )

اؾت وِ آظهبيف آظازؾبظي لبزض ثِ تَضیح پَيبيي ثسّي ًیؿت. ايي ًتیدِ ًكبى 

ّبي هسل تغبثك ثیكتطي ثب ٍالؼیبت التصبز ايطاى زاضز تب التصبز  ِ ٍيػگيزّس و هي

چطا وِ  ؛ذبًَاض ثط التصبز والى ًبچیع اؾتثیط افعايف ٍ وبّف اؾتمطاض أاهطيىب. ت

زٌّسُ ذالف يىسيگط ثَزُ ٍ زض ؾغح والى  گیطًسُ ٍ لطض ضفتبض ذبًَاضّبي لطض

زّس هحسٍزيت اؾتمطاض اگط چِ  يوٌٌس. ايي ًكبى ه ذٌثي هي ّوسيگط ضا تمطيجبً

ّبي هْوي زض ثحث تَظيغ زضآهس ذبًَاضّب ذَاّس زاقت، لبزض ثِ تَضیح اثط  زاللت

ّبي اثطگصاضي  تَؾؼِ ٍ افَل هبلي ثط ثرف حمیمي زض ؾغح والى ًیؿت ٍ وبًبل

هیي هبلي ثٌگبُ( ثبيس هَضز اضظيبثي أّبي ت گصاضي ٍ هحسٍزيت زيگط )اظ خولِ ؾطهبيِ

 ز.لطاض گیط

 آسادساسی مالی ي باسگشت آن -4-۶

قَز  اؾت وِ زض آى هحسٍزيت ٍثیمِ زض عَل ظهبى آظازتط هي هسلي يًتبيح ثط پبيِ

قَز. ايي آظهبيف تب حسي ؾبظگبض ثب ٍضؼیت  ٍ زض ًْبيت ًبگْبى هحسٍزتط هي

يبثس ٍ  هبلي زض ايطاى اؾت وِ ثرف هبلي زض عَل ظهبى تَؾؼِ هي يتَؾؼِ

ايي تَؾؼِ زض  ٍلي ًْبيتبً ؛قَز ثطاي ذبًَاضّب آظازتط هي ّبي اؾتمطاض هحسٍزيت

پیوبيس. اظ خولِ  هتَلف قسُ ٍ حتي هؿیط ثبلؼىؽ ضا هي 80ًیوِ زٍم زِّ 

تطيي قَاّس آظازؾبظي، قطٍع فؼبلیت اٍلیي ثبًه ذصَصي زض خوَْضي  هْن

 اؾت. 1380يؼٌي ثبًه التصبز ًَيي زض ؾبل  ؛اؾالهي ايطاى
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ؾؿبت ؤّبي ذصَصي فؼلي زض لبلت ه ظ ثبًهثؿیبضي اثبيس تَخِ زاقت وِ 

تكىیل قسُ ثَزًس ٍ ثِ تسضيح زض عَل  70ٍ  60ّبي  هبلي ٍ اػتجبضي زض عَل زِّ

زض عَل تبضيد حیبت  1377ٍ  1376ّبي  ضقس لبثل تَخِ پیسا وطزًس. ؾبل 70زِّ 

ؾؿبت ؤاي ّؿتٌس. ه ّبي ٍيػُ ؾبل ،ّب ؾؿبت هبلي ٍ اػتجبضي ٍ ثبًهؤثؿیبضي اظ ه

همطضات ًبظط ثط »وِ ثِ اؾتٌبز  ؾؿبتي غیطزٍلتي ّؿتٌسؤاػتجبضي غیطثبًىي ه

هصَة خلؿبت هَضخ « ّبي اػتجبضي غیطثبًىي ؾؿِؤفؼبلیت ه ي ؾیؽ ٍ قیَُأت

ؾیؽ أزٍم زِّ ّفتبز ت ياػتجبض زض ًیوِ قَضاي پَل ٍ 3/10/1373ٍ  13/4/1371

اػتجبضي  يؾؿِؤيؼٌي ه ؛هطوعيضي زاضاي هدَظ ثبًه ؾؿِ اػتجبؤاًس. اٍلیي ه قسُ

ؾیؽ أت 1376ٌؼت ؾبذتوبى ؾبثك( زض ؾبل ؾؿِ اػتجبضي تَؾؼِ صؤتَؾؼِ )ه

ثِ ثبًه ايطاى ظهیي  الوَحسيي وِ ثؼساً ؾؿِ هبلي ٍ اػتجبضي هَليؤقسُ اؾت. ه

الحؿٌِ ًیطٍي اًتظبهي  تكىیل قسُ اؾت. صٌسٍق لطض 1377زض ؾبل  ،تجسيل قس

اًساظ ٍ  ؾؿِ پؽؤثِ ه 1379زض ؾبل  ،تظبهي ثَزٍي اًوِ ٍيػُ وبضوٌبى ًیط

ذسهبت ثِ توبهي آحبز  يثِ فؼبلیت ٍ اضائِالسام الحؿٌِ لَاهیي تغییط يبفتِ ٍ  لطض

( ًیع وِ اثتسا 1372ؾیؽ أالحؿٌِ ثؿیدیبى )ت ؾت. صٌسٍق لطضخبهؼِ وطزُ ا

ط ؾؿِ هبلي ٍ اػتجبضي هْط تغییؤّفتبز ثِ ه ي ٍيػُ ثؿیدیبى ثَز زض عَل زِّ

ّبي فطاتط اظ  ول آحبز خبهؼِ ٍ فؼبلیت ،فؼبلیت آى ييبفتِ اؾت وِ زاهٌِ

ثِ هَؾؿِ  الحؿٌِ اؾت. قطوت تؼبًٍي اػتجبض قْیس ّبقوي هكْس وِ ثؼساً لطض

ؾیؽ قسُ اؾت. أت 1377بى تغییط پیسا وطز زض ؾبل هبلي ٍ اػتجبضي فطقتگ

 آغبظ ثِ وبض ًوَزُ اؾت.  1376االئوِ زض ؾبل  اػتجبضي ثبهي ثب ًبم ثبهي يؾؿِؤه

ثِ ػٌَاى زٍهیي ثبًه ذصَصي ٍاضز فؼبلیت  1380ثبًه پبضؾیبى ًیع اظ ؾبل 

تحت ػٌَاى قطوت اػتجبضي  1378قسُ اؾت. ثبًه وبضآفطيي ًیع وِ اظ ؾبل 

تجسيل ثِ ثبًه قس.  1380غیطثبًىي وبضآفطيٌبى آغبظ ثِ فؼبلیت وطزُ ثَز زض ؾبل 

قطٍع ثِ فؼبلیت وطزُ اؾت. ثبًه پبؾبضگبز ٍ ثبًه  1381ثبًه ؾبهبى اظ ؾبل 

 افتتبح قسًس. 1384ؾطهبيِ زض ؾبل 

ّبي  گیطي چٌساًي ثط ضٍي فؼبلیت ثبًه هطوعي ًظبضت ٍ ؾرت 1386تب ؾبل 

زض ًبهِ يب لبًًَي  وطزُ اؾت. ثِ ًسضت ثرف ثرف غیطزٍلتي زض ثبظاض اػتجبضي ًوي

ّب ٍ  ّبي ثبًه َع وٌتطل فؼبلیتزض هَض 80 ياٍل زِّ يٍ ًیوِ 70 يعَل زِّ

ػَض  1386ٍلي ايي هَضَع اظ ؾبل ؛ ت هبلي ٍ اػتجبضي هٌتكط قسُ اؾتؾؿبؤه

( گعاضـ 1395ضاز ) قَز. ثِ عَل هثبل زض هَضز هغبلجبت غیطخبضي ػعيعي هي



 201                                                يبپَ يتؼبزل ػوَه يهسل وو هي: طاىيزض ا يَؾؼِ ٍ افَل هبلت

 


 

 

 1385اظ اًتْبي ؾبل ؾؿبت اػتجبضي ؤلِ هغبلجبت غیطخبضي هأهؿ»وٌس وِ  هي

ًبهِ  يیيآ»ثؿیبض هَضز تَخِ ثبًه هطوعي ثَزُ اؾت. اظ ايي ظهبى ٍ پؽ اظ اثالؽ 

ؾؿبت اػتجبضي ثب هؼیبض ؤهغبلجبت ه« ؾؿبت اػتجبضيؤّبي ه ثٌسي زاضايي عجمِ

قًَس. اظ  خبضي تمؿین هيظهبى ثِ زٍ زؾتِ ولي هغبلجبت خبضي ٍ هغبلجبت غیط

ّب ٍ اذجبض هطثَط ثِ  ًبهِ، تؼساز ثركٌبهِ ؽ ايي آيیييؼٌي پؽ اظ اثال؛ 1386ؾبل 

گیط اؾت. هحسٍز وطزى فؼبلیت ثرف ثبًىي تٌْب ثِ  هغبلجبت غیطخبضي چكن

ّب ٍ لَاًیي ًظبضتي هطؾَم هحسٍز ًیؿت. تفىط التصبزي  ّب، ثركٌبهِ ًبهِ آيیي

زٍلت ًْن ثرف ثبًىي ضا ثِ ػٌَاى يه ثرف فؼبل التصبزي وِ ثبيس زض پي 

( هَاضز هتؼسزي اظ ؾرٌبى 1396وطز. ؾطظػین ) قٌبؾبيي ًوي ،آٍضي ثبقسؾَز

زّس. ثطاي هثبل ضئیؽ  ضئیؽ زٍلت ًْن ًمل وطزُ اؾت وِ ايي هَضَع ضا ًكبى هي

زاقت ضٍظ صٌؼت ٍ  زض هطاؾن گطاهي 1388تیط  13خوَْض زٍلت ًْن زض تبضيد 

زض وٌبض يه وبضذبًِ هي ثبٍض ًساضم وِ ثبًه يه ثٌگبُ التصبزي »گَيس:  هؼسى هي

وٌٌسُ ٍ  صٌؼتي اؾت. هي ايٌْب ضا لجَل ًساضم. ثبًه يه ًْبز پكتیجبًي

( 149-146صص.  1396(. ؾطظػین )166 :1396)ؾطظػین، « وٌٌسُ اؾت تؿْیل

تالـ ثطاي وبّف زؾتَضي ًطخ ثْطُ وِ ثِ ضقس ثبظاض غیطضؾوي پَل ٍ تغییط قىل 

ٍ ًیع تغییط هسيطاى ثبًىي ٍ تالـ ثطاي  ّبي ثبًىي ثِ ػمَز هكبضوتي هٌدط قس ٍام

ّب ثِ پطزاذت تؿْیالت تىلیفي ٍ  تؼغیل وطزى قَضاي پَل ٍ اػتجبض، العام ثبًه

ّبي ظٍزثبظزُ ضا اظ خولِ  فكبض ثِ قجىِ ثبًىي ثطاي ترصیص اػتجبض ثطاي عطح ثٌگبُ

 زاًس.  ايي الساهبت هي

ؾبظي زض ٍضؼیت هحسٍزيت ٍثیمِ اظ عطيك تغییط  تغییطات شوط قسُ زض هسل

  قَز. اظ آًدبيي وِ  گیطًسگبى( ايدبز هي )ًؿجت ٍام ثِ اضظـ ٍثیمِ لطض  هتغیط 

ثِ « ظا ثطٍى»اي هسل اؾت، ايي تغییط ثِ ػٌَاى يه قَن  يىي اظ پبضاهتطّبي پبيِ

 5عَض وِ زض پبًل الف قىل  وبىقَز. ّ تَاًبيي اؾتمطاض ذبًَاضّب هحؿَة هي

 ثِ 1379 ؾبل زض 16/0هكرص اؾت همساض اٍلیِ ًؿجت ٍام ثِ اضظـ ٍثیمِ اظ 

 16/0لجلي  همساض ثِ آى اظ پؽ ٍ ضؾس هي 1386 ؾبل زض 36/0 ثطاثط ذَز اٍج همساض

 تب 1380 ّبي ؾبل عَل زض پبضاهتط همساض افعايف. گطزز هي ثبظ 1388 ؾبل زض

ثیٌي  قسُ اؾت. تٌْب اتفبلبت پیف ثیٌي هي آحبز التصبزي پیف تَؾظ وبهالً 1386

اؾت.  1387ٍ تَلف ٍ ثبظگكت زض ؾبل  1379ًكسُ قطٍع افعايف زض ؾبل 
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زٌّسُ اًتظبضات )ثطآٍضز ًكسُ( آحبز التصبزي  )الف( ًكبى 5چیي زض قىل  ذظ

 اؾت. 

 طّبي والىآظهبيف آظازؾبظي هبلي: ثسّي ٍ هتغی :5شکل 

 
 هأذص: ًتبيح تحمیك

ظا ثب حل ؾیؿتن هؼبزالت  ظاي هسل ثِ ايي تغییطات ثطٍى پبؾد هتغیطّبي زضٍى

ؾبظي آحبز التصبزي ٍ  تفبضلي غیطذغي وِ اظ قطٍط هطتجِ اٍل هؿبئل ثْیٌِ

قَز. ثب تَخِ ثِ  هحبؾجِ هي ،قطٍط تؿَيِ ثبظاض زض هسل اضائِ قسُ ثِ زؾت آهسُ

ًبهتمبضى ثَزى هحسٍزيت اؾتمطاض ٍ ايي وِ هحسٍزيت اؾتمطاض زض حبلت تؼبزل 

ب گبّي ثِ حبلت تٌْ ،ٍلي زض فطايٌس تغییط ؛پبيساض زض حبلت تؿبٍي ثطلطاض اؾت

ًگط اؾتفبزُ  ثطاي حل ايي هسل غیطذغي آيٌسُ LBJاظ ضٍـ  .تؿبٍي ثطلطاض اؾت

( اظ  1996) 21( ٍ خَيالضز1995) 20(، ثَؾىیي1990) 19فبضياين وِ تَؾظ ال وطزُ

(. خعئیبت 1998ثؿظ الگَضيتن ًیَتَى ثِ زؾت آهسُ اؾت )خَيالضز ٍ ّوىبضاى 

                                                           
19

 Laffargue 
20

 Boucekkine 
21

 Julliard 
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( اضائِ قسُ اؾت. زض ايي هغبلؼِ اظ 2003) 23( ٍ خبز2002) 22الگَضيتن زض پیطؼ

 MATLAB( زض ظثبى 2015ؾبظي خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي ) پیبزُ

 . 24اؾتفبزُ قسُ اؾت

اضائِ قسُ اؾت. لیوت هؿىي )پبًل  5زض قىل   ّبي والى تغییطات زض  زاللت

زضصس افعايف  6گصاضز. لیوت هؿىي زض اٍج ثب  ة( تغییطات اًسوي ثِ ًوبيف هي

هَاخِ قسُ ٍ ثالفبصلِ ثب فؼبل قسى هحسٍزيت اؾتمطاض ثِ ؾغح لجلي ذَز 

گصاضي ثط لیوت هؿىي ؾبظگبض ثب  ًؿجت ٍثیمِثیط اًسن تغییطات أگطزز. ت ثبظهي

(، هیسضيگبى ٍ 2010(، يبوٍَيلَ ٍ ًطي )2010ًتبيح هغبلؼبت ویَتبوي ٍ ّوىبضاى )

( اؾت. تَضیحي وِ 2015( ٍ خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي )2011فیلیپبى )

 ،وٌٌس اذیط ثطاي ًبپیسا ثَزى اثط لبثل تَخِ ايي ًؿجت ثط لیوت اضائِ هي يهغبلؼِ

گصاضي  زٌّسگبى اؾت. ٌّگبهي وِ هحسٍزيت اؾتمطاض ثط اؾبؼ ٍثیمِ ضفتبض لطض

وِ تمبضبي وٌس  گیطًسگبى پیسا هي قَز، هؿىي اضظـ ثیكتطي ًعز لطض آظاز هي

چطا ؛ قَز زٌّسگبى ثطآٍضزُ هي تَؾظ لطضب ايي تمبضب اهّ ؛ذطيس ثیكتط هؿىي زاضًس

تطي ثطاي هؿىي  پبيیي وٌٌس ٍ اضظـ زُ ًويوِ آًبى اظ هؿىي ثِ ػٌَاى ٍثیمِ اؾتفب

گصاضي زٍ گطٍُ ثطاثط ذَاّس ثَز: ايي ثطاثطي ثب  الجتِ زض تؼبزل اضظـ ؛لبئل ّؿتٌس

زٌّسگبى ثب فطٍـ ثركي اظ  آيس. لطض ترصیص هتفبٍت زاضايي هؿىي ثِ زؾت هي

اي هؿىي ضا افعايف  زاضايي هؿىي ذَز ٍ وبّف اًجبقت هؿىي، هغلَثیت حبقیِ

گیطًسگبى ثطؾس وِ ثب  اي هؿىي ثطاي لطض ٌّس تب ثِ ؾغح هغلَثیت حبقیِز هي

ّب وبّف يبفتِ اؾت. ايي ثبظترصیص هؿتمل اظ  افعايف اًجبقت هؿىي تَؾظ آى

هسل وِ ػطضِ ول هؿىي ثبثت اؾت  ايي ثرف ػطضِ ول هؿىي اؾت ٍ حتي زض

 ًیع ػولیبتي اؾت.

                                                           
22

 Pierse 
23

 Judd 
زض  MATLAB( ثِ ظثبى 2015وس تغییطيبلتِ اظ هغبلؼِ خبؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي ) 24

 اخطا قسُ اؾت. GNU Octaveهحیظ
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 زٌّسگبى گیطًسگبى ٍ لطض آظازؾبظي هبلي: لطضآظهبيف  :6شکل 

 
 هأذص: ًتبيح تحمیك

ّبي هٌبؾجي ثطاي اضظيبثي زضؾتي ايي ثبظترصیص ٍخَز ًساضز،  اظ آًدبيي وِ زازُ

تَاى اظ ايي وبًبل اثطگصاضي هغوئي ثَز. خَؾتیٌیبًَ، پطيویؿطي ٍ تبهجبلَتي  ًوي

وِ وكَض هحلي هؼبزل زٌّس زض يه هسل التصبز ثبظ وَچه  ( ًكبى هي2015)

قَز )فطٍض  زٌّسگبى فطض هي گیطًسگبى ٍ وكَضّبي ذبضخي هؼبزل لطض لطض

ول هؿىي ًِ ثطاي هدوَع  يهٌبؾت ثطاي التصبز اهطيىب( ٍ زض ًتیدِ ػطضِ

گیطًسگبى ثبثت اؾت ٍ  ثلىِ ثطاي تٌْب لطض ؛زٌّسگبى گیطًسگبى ٍ لطض لطض

زٌّسگبى صَضت  لطضگیطًسگبى تَؾظ  ؾبظي تمبضبي هؿىي لطض ذٌثي

زضصس ثیكتط  50ى پصيطز، افعايف لیوت هؿىي زض اثط آظازؾبظي هبلي ثِ هیعا ًوي

ّب ًیؿتٌس. ثب  ّطچٌس چٌیي افعايكي ّوچٌبى لبثل همبيؿِ ثب زازُ ؛اظ هسل پبيِ اؾت

تَاى گفت افعايف لیوت  ّبي هرتلف، هي زض ًظط گطفتي لیوت پبيِ زض ؾبل

زضصس ثَزُ اؾت  220زضصس تب  90حمیمي هؿىي زض ايطاى زض ثبظُ آظازؾبظي ثیي 

ّي ذبًَاض وِ ثؿیبض ثیكتط اظ ًتبيح هسل اؾت. زض آظهبيف آظازؾبظي ضفتبض ثس

اي اؾت وِ ًكبى اظ افعايف  ( ؾبظگبض ثب قَاّس زاز5ُّبي )ج( ٍ )ز( قىل  )پبًل
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ٍ  1386ثسّي )ًؿجت ثِ تَلیس ًبذبلص زاذلي ٍ ًؿجت ثِ اضظـ هؿىي( تب ؾبل 

ؾپؽ وبّف آى اؾت. ثب تَخِ ثِ قطايظ التصبز ايطاى وبّف ثسّي آًي ٍ قسيس 

 ًجَزُ اؾت. 

زّس تحَالت  ًكبى هي ،زٌّسُ گیطًسُ ٍ لطض ثطضؾي هصطف ذبًَاضّبي لطض

ثط ػىؽ ّن ثَزُ ٍ تب حس ظيبزي تَاًؿتِ  هصطف ذبًَاضّبي ايي زٍ گطٍُ وبهالً

اؾت هبًغ اظ ًَؾبًبت ثعضي زض ؾغح والى قَز. ّوچٌیي اًجبقت هؿىي ايي زٍ 

 اًس.  گطٍُ اظ ذبًَاضّب الگَّبي هتضبز ضا پیوَزُ ٍ ّوسيگط ضا ذٌثي ًوَزُ

 بىذی جمع -5
زّس آظازؾبظي  ًكبى هي ،ثب اؾتفبزُ اظ يه هسل ووي تؼبزل ػوَهي ايي پػٍّف

ٍ ؾپؽ تَلف ٍ افَل  80 ياٍل زِّ يٍ ًیوِ 70 يزٍم زِّ يهبلي زض عَل ًیوِ

تَاًس ثؿیبضي اظ ضًٍسّبي ثلٌسهست اػتجبضي وكَض ّوچَى  هي 1386هبلي اظ ؾبل 

ًتبيح ثط ؿىي ضا تَضیح زّس. ثسّي ذبًَاض ٍ ًیع ثرف هْوي اظ تحَالت لیوت ه

قَز ٍ زض  آظهبيكي اؾت وِ زض آى هحسٍزيت ٍثیمِ زض عَل ظهبى آظازتط هي يپبيِ

 يقَز. ايي آظهبيف تب حسي ؾبظگبض ثب ٍضؼیت تَؾؼِ ًْبيت ًبگْبى هحسٍزتط هي

ّبي  يبثس ٍ هحسٍزيت هبلي زض ايطاى اؾت وِ ثرف هبلي زض عَل ظهبى تَؾؼِ هي

 يزٍم زِّ يٍلي ًْبيتبً ايي تَؾؼِ زض ًیوِ ؛قَز ًَاضّب آظازتط هياؾتمطاض ثطاي ذب

تطيي قَاّس  پیوبيس. اظ خولِ هْن هتَلف قسُ ٍ حتي هؿیط ثبلؼىؽ ضا هي 80

يؼٌي  ؛آظازؾبظي، قطٍع فؼبلیت اٍلیي ثبًه ذصَصي زض خوَْضي اؾالهي ايطاى

ّبي  ظ ثبًهضي ااؾت. ثبيس تَخِ زاقت وِ ثؿیب 1380ثبًه التصبز ًَيي زض ؾبل 

 70ٍ  60ّبي  ؾؿبت هبلي ٍ اػتجبضي زض عَل زِّذصَصي فؼلي زض لبلت هؤ

ضقس لبثل تَخِ پیسا وطزًس.  70تكىیل قسُ ثَزًس ٍ ثِ تسضيح زض عَل زِّ 

ؾؿبت هبلي ٍ اػتجبضي اظ هؤزض عَل تبضيد حیبت ثؿیبضي  1377ٍ  1376ّبي  ؾبل

ثبًه هطوعي ًظبضت ٍ  1386اي ّؿتٌس. تب ؾبل  ّبي ٍيػُ ّب ؾبل ٍ ثبًه

وطزُ  ّبي ثرف غیطزٍلتي زض ثبظاض اػتجبضي ًوي گیطي چٌساًي ثط ضٍي فؼبلیت ؾرت

زض  80 ياٍل زِّ يٍ ًیوِ 70 يًبهِ يب لبًًَي زض عَل زِّ اؾت. ثِ ًسضت ثرف

ت هبلي ٍ اػتجبضي هٌتكط قسُ اؾت؛ ّب ٍ هَؾؿب ّبي ثبًه هَضَع وٌتطل فؼبلیت

قَز. هحسٍز وطزى فؼبلیت ثرف ثبًىي  ػَض هي 1386ٍلي ايي هَضَع اظ ؾبل 

ّب ٍ لَاًیي ًظبضتي هطؾَم هحسٍز ًیؿت. تفىط  ّب، ثركٌبهِ ًبهِ تٌْب ثِ آيیي
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ثرف ثبًىي ضا ثِ ػٌَاى يه ثرف فؼبل التصبزي وِ ثبيس زض  ،التصبزي زٍلت ًْن

ؾبظي زض ٍضؼیت  سُ زض هسلوطز. تغییطات شوط ق قٌبؾبيي ًوي ،پي ؾَزآٍضي ثبقس

گیطًسگبى  هحسٍزيت ٍثیمِ اظ عطيك تغییط هتغیط ًؿجت ٍام ثِ اضظـ ٍثیمِ لطض

اي اؾت وِ ًكبى اظ افعايف  قَز. ضفتبض ثسّي ذبًَاض ؾبظگبض ثب قَاّس زازُ ايدبز هي

ٍ  1386ثسّي )ًؿجت ثِ تَلیس ًبذبلص زاذلي ٍ ًؿجت ثِ اضظـ هؿىي( تب ؾبل 

ًكبى  ،زٌّسُ گیطًسُ ٍ لطض ثطضؾي هصطف ذبًَاضّبي لطض ؾپؽ وبّف آى اؾت.

ثط ػىؽ ّن ثَزُ ٍ تب حس  وبهالً ،زّس تحَالت هصطف ذبًَاضّبي ايي زٍ گطٍُ هي

ّوچٌیي اًجبقت ظ ًَؾبًبت ثعضي زض ؾغح والى قَز؛ ظيبزي تَاًؿتِ اؾت هبًغ ا

ا ذٌثي َزُ ٍ ّوسيگط ضهؿىي ايي زٍ گطٍُ اظ ذبًَاضّب الگَّبي هتضبز ضا پیو

 ّب ثطضؾي وٌٌس. ّب ضا زض زازُ وِ تحمیمبت آتي ثبيس ٍخَز ايي ثبظترصیصاًس  ًوَزُ
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 :مىابعفُزست 

ّبي تؼبزل  (، عطاحي ٍ وبلیجطاؾیَى هسل1394ظازُ ) اثطاّیویبى، هْطاى ٍ ؾیسػلي هسًي

ي پَلي ٍ ثبًىي ثبًه هطوعي خوَْضي اؾالهي ػوَهي پَيب ثطاي التصبز ايطاى، پػٍّكىسُ

 ايطاى ٍ ثٌیبز ًرجگبى ًیطٍّبي هؿلح. 

(، ثطآٍضز ؾطي ظهبًي هَخَزي ؾطهبيِ زض 1384اهیٌي، ػلیطضب ٍ حبخي هحوس ًكبط )

 .86-53(: 1)10ي ثطًبهِ ٍ ثَزخِ، ، هدل1381ِ-1338التصبز ايطاى عي زٍضُ ظهبًي 

(، ًتبيح ثطضؾي زؾتطؾي ذبًَاضّب ثِ ذسهبت 1389)ثبًه هطوعي خوَْضي اؾالهي ايطاى 

، ثبًه هطوعي خوَْضي اؾالهي 1389، آثبى هبُ 1387هبلي زض هٌبعك قْطي ايطاى ؾبل 

 ايطاى، هسيطيت ول آهبضّبي التصبزي، ازاضُ آهبض التصبزي، زايطُ ثطضؾي ثَزخِ ذبًَاض.

ًػاز اظ  هحوَز احوسي (، پَپَلیؿن ايطاًي )تحلیل ویفیت حىوطاًي1396ؾطظػین، ػلي )

 هٌظط التصبز ٍ اضتجبعبت ؾیبؾي(، تْطاى: وطگسى.

ّبي پَلي زض التصبز  (، اضظيبثي اثطات ؾیبؾت1389قبّوطازي، اصغط ٍ ايلٌبظ اثطاّیوي )

ثبًىي )فصلٌبهِ  -ّبي پَلي ايطاى زض لبلت يه هسل پَيبي تصبزفي ًیَویٌعي، پػٍّف

 .56-31: (3)2پَل ٍ التصبز ؾبثك(، 

ّبي هرتلف اضظي  (، اضظيبثي ضغين1393تجبض، قیطيي ٍ ؾیساحوسضضب خاللي ًبئیٌي ) َيصل

 .23-3 (:2)12ضيعي ٍ ثَزخِ،  زض يه التصبز ثبظ وَچه، ثطًبهِ

ًگبضي اثط هتمبثل ثرف هبلي ثط ثرف حمیمي، زض ًمف  (، ٍلبيغ1395ضاز، هبضيِ ) ػعيعي

هست، تْطاى:  ظا زض آيٌسُ هیبى اض ٍ اقتغبلثبظاضّبي هبلي زض زؾتیبثي ثِ ضقس التصبزي پبيس

 ضيعي. هؤؾؿِ ػبلي آهَظـ ٍ پػٍّف هسيطيت ٍ ثطًبهِ

، 1387وكَض زض ؾبل  يتحَالت التصبز لیتحل ،(1389ظازُ ) حؿيػلي ٍ  طّبزف ،يلیً

 : تْطاى.طاىيا ياؾاله يخوَْض يثبًه هطوع يٍ ثبًى يكبضات پػٍّكىسُ پَلتاً

ٍـ، ؾیسضیبءالسيي ویبءالحؿیٌي، هبًَـ ذغیجي، ٍ هْسي  يالْي، ًبصط، اؾساهلل فطظي
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