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سٍد واِ  ّاای اخراشا اًتؾااس های     ّای ًفتی دس دِّ شاى ٍ ٍاتؼتگی آى تِ دسآهذاسص دس ای ّای ًشخ تا تَرِ تِ ػاختاس ًؾام

اسص تاا   ّاا دس ًاشخ  ّاا ٍ وااّؾ  اسص دسًترزِ تغررشات فوذُ لروت ًفت كَست گرشد. دس ایي ساػتا افاضایؾ  تغررشات ًشخ

لادی هؤحش ٍالـ ؿَد ٍ الثتِ ّای الت تَاًذ تش ػغح اؿتغال تٌگاُّای التلادیا هی گزاسی تش هرضاى ػَدآٍسی تٌگاُتأحرش

اسص تاش اؿاتغال سا دس ایاشاىا دس     تش ایي هثٌاا پظٍّؾ حاضش احش غرشخغی ًاشخ  تَاًذ ًاهتماسى تاؿذ.ایي ًَؿ احشگزاسی هی

ِ  اگاص اآبا تشق اهقذى اخذهات اّای وـاٍسصیالگَی تخـی )تخؾ 5لالة یه الگَی پایِ ٍ  ای ٍ  كٌایـ واسخاًا

ِ    ػاختواى( هَسد تشسػی ل ّاای تاَصیقی غرشخغای ٍ     شاس دادُ اػت. تشای ایي هٌؾَس اص سّرافات خَدتَضار ی تاا ٍلفا

ؿذُ اػت. ًتایذ حاكل اص الگَی پایِ )ولی( دس تلٌذهذت حااوی اص آى   اػتفادُ 1347-1396ّای ػاالًِ دس دٍسُ  دادُ

اسص تا احاشی هقىاَع تاش اؿاتغال      ًشخّا دس  اسص احش هقٌاداسی تش اؿتغال ول ًذاسد ٍلی واّؾ ّا دس ًشخ اػت وِ افضایؾ

 تاأحرش اسص  ّاا دس ًاشخ   دّاذ واِ افاضایؾ   الگَ دس لالة پٌذ تخؾ هزوَس ًـاى هی تشآٍسدعَس هـاتِ  ول ّوشاُ اػت. تِ

آبا  اهقاذى  اّاای خاذهات  اسص تش اؿتغال دس تخؾ ّا دس ًشخ ّا ًذاسد. تا ایي حال احش واّؾ هقٌاداسی تش اؿتغال تخؾ

آبا  اهقاذى  اعَسولی ٍ دس چْااس تخاؾ خاذهات    سٍ تِ ای ٍ ػاختواى هقىَع اػت. اصایي واسخاًِكٌایـ  اگاص اتشق

 اسص احش ًاهتماسًی تش اؿتغال دس التلاد ایشاى داؿتِ اػت. عَس رضئی(ا ًشخ ای ٍ ػاختواى )تِ كٌایـ واسخاًِ اتشق ٍ گاص

 

 .O53 اH32 اE24 اJEL  :C32 تٌذیعثمِ

  .شاىیا ایالتلاد یّا تخؾ ًاهتماسىا افترسّ ؿتغالاا اسصا ًشخٍاطگاى ولرذی: 
 

                                                            
  :15/05/1398تاسیخ پزیشؽ:   18/02/1398تاسیخ دسیافت 
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 . هقذه1ِ

واِ تاِ    دسآهذ اسصی تارؾ اص آى  تأهريدس ایشاى ّواًٌذ ترـتش وـَسّای كادسوٌٌذُ ًفت خاما هٌثـ 

كادسات غرشًفتی ٍاتؼتِ تاؿذ تِ دسآهذ ًفتی ٍاتؼتِ تَدُ اػت. ایي دسآهذ واِ دس اخترااس دٍلات ٍ    

ُ  ّاای اسصی حاتات ٍ ؿاٌاٍس هاذیشیت     گرشی ًؾاام  س داسد ػثة ؿىلتاًه هشوضی ایشاى لشا دس  1ؿاذ

اسص ًاؿی اص اسصّاای   تش لذست وٌتشلی دٍلت تش ًشخ وِ ترؾ ّای اخرش ؿذُ اػت. تا تَرِ تِ ایي دِّ

تَاى اًتؾاس داؿت تِ دلرل ًَػاًات فوذُ دس لروت رْااًی ًفات یاا     حاكل اص دسآهذ ًفت اػت هی

ِ  .اسص ایشاى ًراض سخ دّاذ   ی ًفتیا تغررشات فوذُ دس ًشخه ذٍدیت ٍسٍد دسآهذّا دس  اعاَس هخاال   تا

یاتاذا   الوللیا دسآهاذ ًفتای وااّؾ های     ّای تري صهاى واّؾ ؿذیذ دس لروت ًفت یا تـذیذ ت شین

صهاًی ایاي هَضاَؿ تاا افاضایؾ      دسًترزِ لذست وٌتشلی دٍلت تضقرف خَاّذ ؿذ ٍ دس كَست ّن

 (.1392واؿاًیا  وٌذ )ٍستاتراى ص ؿشٍؿ تِ افضایؾ هیاس تماضا تشای پَل خاسریا ًشخ

ّای ٍاسداتای داسًاذ ٍ لاذست     ّای تَلرذی وِ ٍاتؼتگی تاالیی تِ ًْادُ اص ػَی دیگش دس تٌگاُ

اسصا  سلااتتی تااشای كاادسات واااالی خاَد تااِ خااسد اص وـااَس سا ًذاسًاذ تااا ایزااد ًَػاااى دس ًااشخ      

ؿاَد   ّای هزوَس دچاس تغرراش های   ترزِ ػَددّی تٌگاُّای تَلرذ دچاس تغررش خَاّذ ؿذ ٍ دسً ّضیٌِ

 (.2017ٍ ّوىاساىا  2)الىؼاًذس

دسًترزاِ اًتؾااس    3دادُ اػات  اسص سخ ّای اخراش ترـاتش افاضایؾ ًاشخ     دس التلاد ایشاى دس عی دِّ

 ؿاَد ٍ دس كاَست افواال    تاش   ّاا گاشاى   ّای ٍاسداتی تشای تٌگاُ اسصا ًْادُ سٍد تا افضایؾ دس ًشخ هی

عَسهقوَل تشای  ّا تِ صهاى ًؼثتاً عَالًیا تٌگاُ ای وٌتشلی لروت اص ػَی دٍلت تشای هذتّ ػراػت

واس خَاٌّاذ واشد واِ هَراة وااّؾ اؿاتغال        رثشاى واّؾ ػَددّی خَد الذام تِ تقذیل ًرشٍی

ّایی وِ كادسوٌٌذُ واال تِ خاسد اص  اسص دس وـَس تشای تٌگاُ افضایؾ ًشخ اؿَد. اص ػَیی دیگش هی

                                                            
 ( هشارقِ ؿَد.1394هٌؾ ) تشتِ فاعفی تشای هغالقِ ترؾ .1

2. Alexandre  
 اػالهی ایشاىاسص ایشاىا تاًه هشوضی روَْسی  ّای ًشخ تش اػاع تشسػی دادُ .3
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تاش ؿاذى    ّاای خااسری هـااتِ خاَد سا داسًاذ هَراة اسصاى       ؼتٌذ ٍ تَاى سلاتت تا ه لَلوـَس ّ

ّا ًؼثت تِ واالّای هـاتِ دس وـَسّای ٍاسدوٌٌذُ واالی هزوَس خَاّاذ ؿاذ    لروت واالّای آى

تَاًذ هَرة افضایؾ ػَددّی  ّای ٍاسداتی ًثاؿذ هی وِ تا فشم ایٌىِ تٌگاُ هزوَس ٍاتؼتِ تِ ًْادُ

پازیش   واس تا تَراِ تاِ افاضایؾ احتواالی دس تَلراذ اهىااى       ٍ اهىاى افضایؾ تماضای ًرشٍی تٌگاُ ؿَد

 (.2017ا 1اػت )دای ٍ طٍ

تَاًذ هَرة افضایؾ لروت واالّای ٍاسداتای هلاشفی ؿاَد ٍ     اسص هی ّوچٌري افضایؾ دس ًشخ

اسص  ی ًاشخ ّاا  تِ هرضاًی وِ التلاد یه وـَس ٍاتؼتِ تِ واالّاای ٍاسداتای هلاشفی تاؿاذا افاضایؾ     

وااّؾ دس لاذست خشیاذ افاشاد راهقاِ سخ      تَاًذ دس التلاد ایزاد تَسم وٌذ. دسًترزِ ایي تَسما  هی

تَاًذ هَرة واّؾ تماضای هلشفی دس تااصاس ؿاَد ٍ تاش هراضاى فاشٍؽ ٍ       دّذ وِ دسًْایت هی هی

 (.1393ّای التلادی احش تگزاسد )ؿْثاصی ٍ اػذیا  ػَدآٍسی تٌگاُ

اسص هَراة تغرراش دس    تَاى اًتؾاس داؿت واِ تغرراشات دس ًاشخ    گفتِ ؿذ هیتا تَرِ تِ آًچِ وِ 

تَػاقِ ه ؼاَب    ّای اكلی دس وـَسّای دسحال عَسهقوَل یىی اص دغذغِ اؿتغال ؿَد. اؿتغال تِ

صایی هتٌاػة تا ػاختاس روقرتی ّاش وـاَس اهىااى ایزااد      چٌري دس كَست فذم اؿتغال ؿَد. ّن هی

ًاظاد ٍ   وااّؾ اهٌرات ٍ افترااد افاضایؾ خَاّاذ یافات )فثاػای        هـىالت فذیذُ ارتوافی ّوچَى

ؿاًَذ الاذام    (. اص ػَی دیگش تخـی اص روقرت وِ اص یافتي ؿغل هٌاػة ًااهراذ های  1391ّوىاساىا

وااسی واِ    وٌٌذ وِ ایي هَضاَؿ تاذاى هقٌای اػات واِ ًراشٍی       تِ هْارشت تِ وـَسّای دیگش هی

عَس سایگاى دس خذهت تَلرذ وـَسّای خاسری ِ تَاًؼت هَرة افضایؾ تَلرذ دس وـَس ؿَد ت هی

ِ    وِ تشای ّش فشد دس وـَس كادسوٌٌذُ ًرشٍی گرشدا دسكَستی لشاس هی ّاای   واس اص تاذٍ تَلاذ ّضیٌا

تٌْا هٌفقتی  اها تا هْارشت ایي افشاد دس فول ًِ اؿَد گضافی اصل اػ تْذاؿت ٍ دسهاى ٍ آهَصؽ هی

ّاای آتای تاا خغاش      واسا سؿذ ػال دلرل خشٍد ًرشٍی ًلرة وـَس كادسوٌٌذُ ًخَاّذ ؿذ تلىِ تِ

وااس ٍ لشاسگراشی وـاَس دس هااسپر       ؿَد ٍ ایي واّؾ سؿاذا تاِ تقاذیل ًراشٍی     واّؾ هَارِ هی

 (. 1393صًذ )سػتوی حلَسیا  واّؾ سؿذ التلادی داهي هی -واس خشٍد ًرشٍی

                                                            
1. Dai and Xu  
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تا تَراِ تاِ ػااختاس    ّای هختلف التلادی  اًتؾاس تش ایي اػت وِ اؿتغال دس تخؾ اتشایي فالٍُ

تٌااتشایي   .اسص تپزیشد پزیشی هتفاٍتی سا اص ت شوات ًشختأحرشّا ًؼثت تِ یىذیگشا  هتفاٍت ایي تخؾ

تِ دلرل اّورت ت شوات ًشخ حمرمی اسص تش اؿاتغالا دس پاظٍّؾ حاضاش وَؿاؾ تاش آى اػات تاا        

ّاای   ٍ صیاشتخؾ ّای خذهاتا وـاٍسصی  ی استثاط هراى ًشخ حمرمی اسص ٍ اؿتغال دس تخؾفشضرِ

ّاا  كٌقت دس التلاد ایشاى هَسد آصهَى لشاس گرشد. تِ ایي هٌؾَس اص سٍؽ غرشخغی دس پشداصؽ دادُ

ؿذُ اػت. اوخش الگَّای هَرَد دس التلادػاٌزیا الگاَی خغای اػات واِ دس آى اًاذاصُ        اػتفادُ

دیگش  فثاستیِ هغلك احشگزاسی هتغرش تَضر ی دس سًٍذ افضایـی تا سًٍذ واّـی آى هتفاٍت ًرؼت. ت

خغی اص ت لرل احش ًشخ حمرمی اسص تش اؿتغال چٌري تفؼرشی هشػَم اػت وِ اگش تاا   تشآٍسددس یه 

صهااى تاا وااّؾ     كَست ّن ٍاحذ افضایؾ یاتذا آًگاُ تِ  اًذاصُ  افضایؾ ًشخ حمرمی اسصا اؿتغال تِ

ِ واِ دس ٍالقرات سخ   ٍاحذ واّؾ خَاّاذ یافات. ٍلای آًچا      ًشخ حمرمی اسص ًرض اؿتغال تِ هرضاى 

گًَِ ًثَدُ ٍ احش افضایؾ ًشخ حمرمی اسص تش اؿتغالا هتفاٍت تاا احاش وااّؾ     دّذ هوىي اػت ایي هی

ایي هَضَؿ ًگاسًذگاى همالِ سا تش آى داؿت تا تا تَرِ تِ هغالقات كَست گشفتِا ضاوي  آى تاؿذ. 

ٍ آصهاَى ًاهتمااسًی احاش ًاشخ      اسص تش اؿتغال ول دس ایشاى تِ تشسػای  تشسػی احش ًاهتماسى ًشخ حمرمی

ّاای كاٌقت تپشداصًاذ. تاشای      ّای وـاٍسصیا خاذهات ٍ صیاشتخؾ   حمرمی اسص تش اؿتغال دس تخؾ

دػتراتی تِ چٌري پشداصؿی الصم اػت اص الگَّای ًاهتماسى اػتفادُ ؿَد. تش ایي اػاعا تا اػاتفادُ اص  

دس  2ّاای تاَصیقی غرشخغای   ِ( اص سّرافت خَدتَضار ی تاا ٍلفا   2014ٍ ّوىاساى ) 1ی ؿريهغالقِ

ؿذُ اػات واِ دس    اداهِ همالِ تِ ایي كَست ػاصهاًذّیؿذُ اػت.  تثرري ٍ تـشیح ًاهتماسًی اػتفادُ

ؿاَد. تخاؾ ػاَم    تش هثاًی ًؾشی ٍ هغالقات تزشتای اسائاِ های   تأورذ  تخؾ دٍم ادترات پظٍّؾ تا

قی غرشخغای ٍ ّوچٌاري   ّای تاَصی تلشیح الگَی پظٍّؾ دس لالة الگَی خَدتَضر ی تا ٍلفِ تِ

الگَی پظٍّؾ دس دٍ لالة هتمااسى ٍ   تشآٍسدیافتِ اػت. ًتایذ حاكل اص  ّا اختلافتَكرف دادُ

                                                            
1. Shin 

2. Nonlinear Autoregressive Distributed Lag 
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تٌذی ٍ اسائِ پرـاٌْاد ًراض دس تخاؾ    الگَی ًاهتماسىا دس تخؾ چْاسم اسائِ ٍ تفؼرش ؿذُ اػت. روـ

 پٌزن كَست گشفتِ اػت.

 . ادبیات پژٍّش2

 رس بز اشتغالا . هجزاّای اثزگذاری ًزخ2-1

گزاسد وِ ؿااهل  اسص تش اؿتغال احش هی(ا ػِ هزشای اكلی سا هقشفی وشد وِ ًشخ2004) 1فشًىل

اػت ٍ هزاشای چْااسم واِ     4ا هزشای ؿذت ًْادُ تَلرذ3ا هزشای التلاد والى2هزشای تَػقِ

( دس تىوراال چاااسچَب لثلاای 2008) 6تَػااظ اًگاًااذٍ 5واااس ػاااختاس تاااصاس ٍ همااشسات ًرااشٍی

ؿذُ اػت. اّورت ًؼثی ایي فَاهال ٍ احاشات ولای آى سٍی اؿاتغال فماظ تاا آًالرضّاای         افضٍدُ

  ؿَد.تزشتی هـخق هی

حمرمای اسص   ( ترااى وشدًاذا ًاشخ   2006) 7دس هزشای تَػقِ تا تَرِ تاِ آًچاِ فشًىال ٍ سص   

ّاای ًؼاثی سا دس   ؿاذُ اػات تاا لروات     فٌَاى یه اتضاس ػراػاتی دس كاٌقتا عشاحای    سلاتتی تِ

ص واالّای تخؾ تزاسی تغررش دّذ. ّوچٌري وااّؾ اسصؽ پاَل هلای تاا یاه تقشفاِ       حوایت ا

تِ ًمال   2004ا 8ساػتا اػت )ٍٍ یىٌَاخت سٍی ٍاسدات ٍ الذاهی ّوچَى یاساًِ تِ كادسات ّن

 (.2006اص فشًىل ٍ سصا 

(ا اّوراات ًااشخ حمرماای اسص سلاااتتی سا دس سًٍااذ تَػااقِ تشرؼااتِ وااشد. ٍی 2005) 9سٍدسیااه

ػقِ سا تاصترٌی وشد ٍ اؿاسُ وشد وِ هزشای تَػقِ تش پایاِ دٍ فاهال اػات. یاه فاهال      سٍیىشد تَ

هذت وِ لادس تِ ت شیه ًشخ سؿاذ ٍ اؿاتغال تاؿاذ واِ ؿاشط اٍلراِ ٍ ضاشٍسی         ه شن دس وَتاُ

ّاایی هٌاػاة واِ ًاشخ سؿاذ تااال ٍ پایاذاس سا دس         اػت. فاهل دٍم ایزااد ًْادّاا ٍ اتخاار ػراػات    

                                                            
1. Frenkel  
2. Developmental Channel  
3. Macroeconomic Channel  
4. Factor Intensity Channel  
5. Market Structure and Labour Market Regulation 

6. Ngandu  
7. Frenkel and Ros  
8. Woo  
9. Rodrik  
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ِ   ّوشاُ داؿ تلٌذهذت تِ فاشد واِ    تِ تاؿذ. ًىتِ اكلی ٍی ایي اػت وِ یه فشهاَل رْااًی هٌ لاشت

    ِ گازاسی ٍراَد ًاذاسد.    لادس تِ رثشاى ؿىؼت تاصاس ٍ ایزاد اًگرضُ تاشای واسآفشیٌااى تاشای ػاشهای

حاال دس رؼاتزَی    ّا تؼتِ تِ ٍضقرت ٍ هَلقرت خاف ّش وـَس تایذ عشاحی ؿًَذ. تااایي ػراػت

تخـی واّؾ اسصؽ پاَل هلای تاشای    هذت تَد ٍ ٍی تِ احش وَتاُیه فاهل راهـ تشای ت شن دس 

ت شن سؿذ ٍ اؿتغال اؿاسُ وشد تا ایي اػتذالل وِ ًشخ حمرمی اسص سلاتتی تِ خااعش اراشا آػااى ٍ    

تَاى تراى وشد وِ ایي هزشا اؿاسُ تِ احاش ًاشخ حمرمای    پؼٌذ اّورت داسد. دسهزوَؿ هیورفرت تاصاس

ًشخ خلك اؿتغال داسد ٍ اگش ًشخ اًثاؿت ػشهایِ دس تخؾ واالّاای   اسص سٍی ًشخ سؿذ التلادی ٍ

تزاسی یه تاتـ هخثت اص ػَددّی تاؿذ ٍ ػَددّی ًرض دس تخؾ واالّای تزااسی ٍاتؼاتِ تاِ ًاشخ     

ّای تَلرذ سا دس تخؾ واالّای تزااسی وااّؾ   حمرمی اسص تاؿذ )صیشا ًشخ حمرمی اسص تاالتش ّضیٌِ

ـ  ضایؾ هیدّذ ٍ هرضاى ػَددّی سا افهی تاش  دّذ( تٌاتشایي ًشخ حمرمی اسص تاالتش هٌزش تِ سؿاذ ػاشی

 (. 2006ا 1ؿَد )فشًىل ٍ سصتخؾ واالّای تزاسی هی

ٍ  1930ّاا دس دّاِ   هٌغك چشایی هزشای التلاد والى سیـِ دس ًؾشیِ تماضای ول ورٌضیي

ػت. دس ایي هزشا اسص حمرمی ٍ اؿتغال ارفاى ؿذُ اداسد وِ دس آى تِ یه ساتغِ تري ًشخ 1940

ّا اػتذالل وشدًذ وِ وااّؾ اسصؽ پاَل   ؿَدا ورٌضیيآًزا وِ تِ ترىاسی غرشاسادی اؿاسُ هی

دسن ٍ  تخـاذ. هٌغاك هَضاَؿ لاتال    وٌٌذُ سا تْثَد هیهلیا لذست سلاتتی كٌایـ داخلی كادس

هـَْد اػتا تماضاای تااالتشا تَلراذا دسآهاذ ٍ اؿاتغال ترـاتش ًتاایذ یاه تمَیات دس خاالق           

آیاذ. وااّؾ اسصؽ پاَل    ٍػرلِ واّؾ دس اسصؽ پَل هلی تِ ٍراَد های   ادسات ّؼتٌذ وِ تِك

(. اص ػاَی  2006ؿَد وِ واالّای تَلرذ داخل رایگضیي ٍاسدات ؿاًَذ )ّوااىا   هلی تافج هی

سٍد تا یه احش چٌذگاًِا تماضای ول افاضایؾ ٍ دسًْایات   دیگش تا افضایؾ كادساتا اًتؾاس هی

ی افضایؾ یاتذ ٍ تا تَرِ تِ ایي هَضَؿ وِ واّؾ اسصؽ پَل هلای توایال   تَلرذ ٍ اؿتغال داخل

ّاا هٌزاش تاِ    گًَِ اػتذالل ؿذُ اػت وِ افضایؾ دس ػغح ولای لروات   تِ ایزاد تَسم داسدا ایي

ؿاَد )تاا   تاش های  دػتوضد حمرمی ووتشی ؿذُ ٍ ایي هَضَؿ خَد تافج تَلرذ ٍ اػاتخذام تارؾ  

                                                            
1. Frenkel and Ros  
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واِ هوىاي اػات ػاغح      ّوچٌري تا تَرِ تاِ ایاي   داسد(. وِ ترىاسی دس التلاد ٍرَد فشم ایي

تَرْی تش تَسم داؿتِ تاؿذا ایي اهىااى ٍراَد داسد واِ تاَسما لاذست سلااتتی        اسص احش لاتل ًشخ

ّای التلاد واالى احاش   تَاى اص عشیك ػراػت تٌاتشایي هی .ّا سا تشای كادسات تضقرف وٌذ تٌگاُ

 (.  2008ا 1یل وشد )اًگاًذٍّا سا تقذ هٌفی تَسم تش لذست سلاتتی تٌگاُ

ػاصٍواس التلاد والى ًگشاى احشات اًمثاضی ًاؿای اص وااّؾ اسصؽ پاَل هلای تاَد واِ ایاي         

( ؿٌاػاایی ؿاذ. اتتاذا دس احاش ٍاواٌؾ تاِ       1979) 3( ٍ گشٍگوي ٍ ترلَس1963) 2هَضَؿ تَػظ دیاص

افاضایؾ   یاتذ پغ خالق كاادسات واّؾ اسصؽ پَل هلیا كادسات افضایؾ ٍ ٍاسدات واّؾ هی

وِ تمرِ هَاسد حاتت تاؿاذا دس احاش افاضایؾ تماضاای والا افاضایؾ لروات ؿاىل          یاتذ دسكَستیهی

گرشد وِ تافج واّؾ هزذد تَلرذ خَاّذ ؿاذ. ّوچٌاري تاِ دلرال وااّؾ دػاتوضد حمرمای ٍ         هی

ّایی اسصا دسآهذّا تِ ػوت تخؾ ّای ًمذی دس احش تَسم ًاؿی اص افضایؾ ًشخ واّؾ اسصؽ داسایی

گزاسیا هلشف ؿَد وِ تافج واّؾ ػشهایِتشی داسًذا تَصیـ هزذد هی اًذاص ترؾ هرل تِ پغوِ 

( ًـااى داد واِ احاشات رثشاًای     2004) 4ؿَد. ّشچٌذ وِ فشًىال ٍ دسًترزِ واّؾ تماضای ول هی

اسص ٍ ترىااسی )اؿاتغال( سا سد    تالمَُ ًاؿی اص واّؾ اسصؽ پَل هلی ساتغِ هٌفای )هخثات( تاري ًاشخ    

تَاى هـاّذُ وشد دٍ احش پغ اص واّؾ اسصؽ پَل هلی ٍراَد داسد: احاش   وِ هی عَس ّواى. وٌذًوی

صهااى دٍ احاش    فالٍُ هاذت  وٌؾ داسًذ ٍ تِتغررش هخاسد ٍ احش اًمثاضی وِ ّش دٍ احش تا یىذیگش تشّن

 ًرض هتفاٍت اػت.

شیاك تغرراش دس   ا هختق كٌقت تَدُ ٍ اؿاسُ تِ ایي ًىتِ داسد وِ اص عؿذت ًْادُ تَلرذهزشای 

ٍػرلِ تغرراشات   واسا هرضاى اؿتغال تِ ای ًؼثت تِ ًرشٍیای ٍ ػشهایِّای ًؼثیِ واالّای ٍاػغِلروت

ًشخ حمرمی اسص دچاس تغررش خَاّذ ؿذ. تخـی اص افاضایؾ اؿاتغال دس تخاؾ سػاوی التلااد ًترزاِ       

وااس تاشای    شیااى ًراشٍی  تاؿذ تلىِ احش ًشخ حمرمی اسص تش رػغح تاال تماضا تشای واالی تزاسی ًوی

 (.2008تَلرذ اػتا ایي احشا ًترزِ ًمؾ ًشخ حمرمی اسص دس تقرري لروت ًؼثی اػت )اًگاًذٍا 

                                                            
1. Ngandu  
2. Diaz  
3. Krugman and Taylor  
4. Frenkel  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 36

https://qjerp.ir/article-1-2323-fa.html


 8901تابستان  ،09 شماره ،32 سال های اقتصادی  ها و سیاست پژوهش نشریه علمی )فصلنامه(          312

 
ِ   دس كَست واّؾ اسصؽ پَل هلیا افضایؾ دس لروات  ای ٍاسداتای ٍ  ّاای واالّاای ٍاػاغ

 آالت دٍسی ٍ تاِ ػاوت   وٌٌاذگاى اص ٍاسدات هاؿاري  ؿاَد تَلراذ  ایا تافج های واالّای ػشهایِ

واس داخلی حشوت وٌٌذ )وِ ایي هَضَؿ تاِ هراضاى راًـارٌی فَاهال ًؼاثت تاِ یىاذیگش         ًرشٍی

تٌاتشایي یه احش هؼتمرن )یه افضایؾ( دس اؿاتغال وال دس تخاؾ تزااسی ٍراَد       .تؼتگی داسد(

تاَرْی سٍی   هذت ٍ تلٌذهذت احاش لاتال   داسد. عثك ًؾشیِا واّؾ اسصؽ پَل هلی پایذاس دس هراى

ؿذُ اػت. ٍلی افضایؾ دس اسصؽ  ( تراى2006) 1ّذ داؿت وِ تَػظ فشًىل ٍ سصاؿتغال دستش خَا

ِ       ُتَاًذ هـَق تٌگا پَل هلی هی ٍػارلِ وااّؾ اػاتفادُ اص     ّاا تاؿاذ تاا لاذست سلااتتی خاَد سا تا

ًشخ حمرمای اسص تاش    تأحرشواس حفؼ وٌٌذا صیشا لروت ًؼثی ایي فاهل تَلرذ تاال سفتِ اػت.  ًرشٍی

تَاًاذ دس  چٌاري های   ؿَد ٍ ایي احاش ّان  تَلرذا ه ذٍد تِ واالّای تزاسی ًوی ًشخ اؿتغال ٍ ًشخ

ّاای غرشتزااسی دس هقاشم سلاتات رْااًی      واالّای تخؾ غرشتزاسی ًراض دیاذُ ؿاَد. فقالرات    

گازاسدا دس صهااى افاضایؾ    واس احاش های   اها لروت ًؼثی دس اػتفادُ ًؼثی اص ًرشٍی اگرشًذلشاسًوی

ؿَد تخؾ لاتل تزاست اػتفادُ هیٍػرلِ تخؾ غرش ای وِ تِػشهایِاسصؽ پَل هلی اگش واالّای 

ّا سا تِ ػوت واّؾ اػتفادُ ًؼثی تَرْی اص آى ٍاسداتی تاؿذا سلاتت دس تاصاس داخلی تٌگاُ لاتل

دّذ. وٌذ ٍ دس صهاى واّؾ اسصؽ پَل هلی اػتفادُ ًؼثی سا افضایؾ هیواس ّذایت هی اص ًرشٍی

گرشد وِ اًتؾاس واّؾ اسصؽ پَل هلیا تغررشات تٌْا صهاًی كَست هی دس ّش دٍ هَسد افضایؾ ٍ

ّای ًؼثی تشای یه دٍسُ ًؼثی عَالًی تالی تواًاذ. حتای صهااًی واِ      تشٍد هزوَؿ رذیذ لروت

ؿًَذ ًثایذ اًتؾاس تغرراشات ػاشیـ دس ًاشخ اؿاتغال ٍ ًاشخ تَلراذ داؿات صیاشا         اًتؾاسات تخثرت هی

تَرِ دس ًشخ  ػاختاسی ّؼتٌذا تٌاتشایي صهاًی وِ یه تغررش لاتل ّا دسگرش فشآیٌذ دگشگًَیتٌگاُ

ِ       حمرمی اسص ؿىل هی كاَست   گرشد تایذ اًتؾاس داؿت وِ احاش وال عای یاه فشآیٌاذ تقاذیلی تا

 (.2006تذسیزی سخ دّذ )فشًىل ٍ سصا 

                                                            
1. Frenkel and Ros  
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( دسیافت وِ دس همایؼِ تا 2004) 1دستاسُ احش تغررشات دس لروت ًؼثی سٍی اؿتغالا گلذتشي

تشی خَاّذ داؿت وِ ایي هَضَؿ تَػظ  اسص احش ترؾ رشات هَلتیا تغررشات دائوی دس ًشختغر

 ( هَسدحوایت لشاسگشفتِ اػت.2008) 2اًگاًذٍ

ِ  واس ًام داسد ٍ  ػاختاس تاصاس ٍ همشسات ًرشٍیهزشای چْاسم وِ   دس یاه   اؿاسُ داسد تاِ ایٌىا

ضاى ٍاوٌؾ اؿتغال ٍ تَلرذ سا ًؼثت تِ تَاًذ هرچاسچَب ًؾشیا ػاختاس تاصاس ٍ همشسات ه رغی هی

اسص تاش ًؼاثت تاِ تغرراشات ًاشخ     ّای سلااتتی ٍ یاا كاٌقتیا تارؾ    اسص هقري وٌذا تاصاسیه تىاًِ ًشخ

ی سا تزشتاِ  تاش  وَچاه ّای اً لاس ًالقا تغررشات تؼاراس  وِ تاصاس دٌّذ دسحالیٍاوٌؾ ًـاى هی

 (. 2001ا 3وٌٌذ )واهپا ٍ گلذتشيهی

ٍراَد   گازاسد ٍ تاا  اسص های  ّا تِ تغررشات ًشختاالیی تش ٍاوٌؾ لروت تأحرشخلیا لَاًري تاصاس دا

چٌاري  واس ّو ؿَد. همشسات ًرشٍییذُ هیّا دی دس لروتتش وَچهػرؼتن حوایتی تاصاسا تغررشات 

دس هَارِْ تا لَاًري وااس واِ    اعَس هخال تِ .وٌذاسص سا سٍی اؿتغال هـخق هی ّای تغررشات ًشخاحش

اسص هٌزاش تاِ تغرراشات دس اؿاتغال      وٌاذا تغرراشات دس ًاشخ   ٍ اخشاد واسگشاى سا ػخت هی اػتخذام

 (.2008ا 4ّا هوىي اػت هزثَس تِ تغررشات دس ػَد خَد ؿًَذ )اًگاًذٍؿَد ٍ تٌگاُ ًوی

اسص تاش اؿاتغال    ًشخ تأحرشهتقذدی دس ساتغِ تا  ّای دس حَصُ واستشدی ٍ ادترات تزشتیا پظٍّؾ

تٌاذی   لالة ولی تمؼارن  3ّا سا دس  تَاى پظٍّؾ ؿذُ اػت وِ هی هختلف اًزام ّای ول ٍ دس تخؾ

اسص سا تاش اؿاتغال وال تشسػای      گرشًذ وِ احش ًاشخ  ّا لشاس هی وشد. دس لالة اٍل آى دػتِ اص پظٍّؾ

اؿاسُ وشد وِ دس دُ وـاَس هشواض    (2003) 5تَاى تِ هغالقِ تلىِ ٍ ػتضس ًوَدًذ وِ دس ایي لالة هی

ؽااّش   ّای هقادالت تِ تا سٍؽ 1992-2001اسص تش اؿتغال دس دٍسُ  ا احشات ًَػاًات ًشخٍ ؿشق اسٍپ

اسص دس  دّاذ هتغراش ًاشخ   یافتِ تشسػی ًوَدًاذ. ًتاایذ ت مراك ًـااى های      گـتاٍسّای تقورن ًاهشتثظ ٍ

                                                            
1. Goldberg  
2. Ngandu  
3. Campa and Goldberg 

4. Ngandu  
5. Belke and Setze  
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ِ    تؼراسی اص هَاسد احش لاتل ِ  عاَس لاتال   تَرْی سٍی سؿذ اؿتغال داسد ٍ ًَػااًات یاَسٍ تا ای  هالحؾا

 دّذ. ذ اؿتغال سا واّؾ هیسؿ

اسص ٍالقای سا تاش اؿاتغال ایاشاى دس دٍسُ      (ا احش ًاهتماسى ًَػااى ًاشخ  1391تلرشت ٍ ّوىاساى )

تا الگَی پَیای خَدتَضر ی تشداسی تا ٍلفِ تَصیقی تشسػی ًوَدًاذ. تاشای ه اػاثِ     1388-1358

دّذ وِ احاش ًاهتمااسى    اى هیاسص اص سٍؽ هَسن اػتفادُ وشدًذ. ًتایذ ایي پظٍّؾ ًـ ّای ًشخ تىاًِ

ًرض  (1390شفتاس )تَاى تِ هغالقِ تْ اسص ٍالقی تش اؿتغال ایشاى ٍرَد داسد. دس لالة اٍل هی ًَػاى ًشخ

اص عشیاك   1357-1387اسص ٍالقی تش اؿتغال ول ٍ تخؾ كٌقت سا دس دٍسُ  ًشخ تأحرشاؿاسُ وشد وِ 

اسص  دّذ واِ ًاشخ   تایذ ایي پظٍّؾ ًـاى هیّای تَصیقی تشسػی ًوَد. ً هذل خَدسگشػرًَی تا ٍلفِ

ی تش اؿتغال ول ٍ اؿتغال تخؾ كٌقتی ایشاى ًذاسد وِ ایي اهاش حااوی اص خٌخای تاَدى     تأحرشٍالقی 

تاَاى تاِ آى    اسص ٍالقی تش اؿتغال اػت. دس لالاة دٍم های   هزوَؿ احشّای هخثت ٍ هٌفی واّؾ ًشخ

اؿتغال تخؾ كٌقت تشسػی ًوَدًذ. لالاة دٍم سا   اسص سا تش دػتِ اص هغالقات اؿاسُ وشد وِ احش ًشخ

اسص سا تش اؿتغال وال   ؿَد وِ احش ًشخ تَاى تِ دٍ گشٍُ تمؼرن وشد. گشٍُ اٍل ؿاهل هغالقاتی هی هی

اسص سا تاش اؿاتغال صیاش     ؿَد وِ احش ًشخ تخؾ كٌقت تشسػی ًوَدًذ ٍ گشٍُ دٍم ؿاهل هغالقاتی هی

تاَاى تاِ هغالقاِ     سدادًذ. دس گشٍُ اٍل اص لالة دٍم های ّا هَسدتشسػی لشا تخؾ كٌقت دس واسخاًِ

 اسص ٍ اؿااتغال كااٌایـ وااشُ رٌااَتی سا دس دٍسُ  (ا اؿاااسُ وااشد وااِ ساتغااِ تااري ًااشخ  2005) 1واارن

 یافتِ تشسػی ًوَد.  ّای حذالل هشتقات هقوَلی ٍ گـتاٍسّای تقورن سٍؽ سا تا 1995-1970

ِ   دّذ اؿتغال دس وشُ رٌَتی ًتایذ ت مرك ًـاى هی اسص ّاای ًاشخ  ٍاوٌؾ هخثتی ًؼاثت تاِ تىاًا

ِ      ًـاى هی ِ  دّذ ٍ ّوِ كٌایـ تا هرضاى ٍاسدات پاایريا ٍاواٌؾ هخثتای ًؼاثت تاِ تىاًا اًاذ ٍ   ّاا داؿات

ّای  تالقىغ. ّوچٌري دس كٌایقی وِ هرضاى دسرِ تاص تَدى تزاسیا هتَػظ یا پایري اػتا احش تىاًِ

 ؿذ. تا اسص تش اؿتغال دس ایي كٌایـ هٌفی هی ًشخ

                                                            
1. Kim  
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ِ  (2007ٍ ّوىاساى ) 1گالرٌذٍ ًاشخ ٍالقای اسصا دالسی ؿاذى ٍ اؿاتغال     "ای تاا فٌاَاى   دس همالا

اص عشیك  1990-1999وـَس آهشیىا التري دس دٍسُ  9اسص ٍ اؿتغال كٌقتی سا دس  ساتغِ ًشخ "كٌقتی

ص دّاذ وااّؾ ًاشخ حمرمای اس    یافتِ تشسػی ًوَدًذ. ًتایذ ت مرك ًـاى هی سٍؽ گـتاٍسّای تقورن

تَاًذ احش هخثتی تش سؿذ اؿتغال داؿتِ تاؿذ. ّوچٌري ایي احش دس كٌایقی وِ هتىی تِ دالسی ؿاذى   هی

 تَاًذ هٌفی تاؿذ. اسص هی ّؼتٌذ هقىَع اػت ٍ احش ول واّؾ ًشخ حمرمی 

سا  1980-2008(ا احش ًشخ حمرمی اسص تش اؿتغال سا دس كٌایـ چري دس دٍسُ 2011) 2چي ٍ داٍٍ

ِ  ؽاّش ًاهشتثظ ٍ گـتاٍسّای تقوارن  ذالل هشتقات هقوَلیا هقادالت تِح ّای  تا سٍؽ تشسػای   یافتا

دّذ واّؾ ًشخ حمرمی اسصا احش هٌفی لَی تش اؿتغال كاٌایـ تزااسی    ًوَدًذ. ًتایذ ت مرك ًـاى هی

ٍ غرشتزاسی داسد. ّوچٌري ًشخ حمرمی اسص كٌایـ تزاسی سا اص دٍ هؼرش تماضای كادساتی ٍ ًْاادُ  

دّذ وِ رْت احشگزاسی ایي دٍ هؼرش تش اؿتغال هخالف یىذیگش اػت.  لشاسهی تأحرشت ت ٍاسداتی 

ّااا ٍ اسص تااش چااالؾّااای ًااشختىاًااِ تااأحرش(ا 1392دس ّوااري گااشٍُ داًااؾ رقفااشی ٍ ّوىاااساى )

تاشداسی   تاا هاذل تلا رح خغاای     1338-1390اًذاصّای اؿتغال تخؾ كٌقتی ایاشاى دس دٍسُ   چـن

اسص تاا اؿاتغال   ّاای ًاشخ  هذت ٍ تلٌذهذت تىاًِ دّذ دس وَتاُ مرك ًـاى هیتشسػی ًوَدًذ. ًتایذ ت

(ا اؿااسُ واشد   2004) 3تَاى تِ هغالقِ فرلرضتىري ساتغِ هقىَع داسًذ. دس گشٍُ دٍم اص لالة دٍم هی

ِ     وِ احاش ًاشخ   تاا سٍؽ   1981-1999ای تشوراِ دس دٍسُ   اسص سا سٍی اؿاتغال تخاؾ كاٌقت واسخاًا

دّذ احش خالق واّؾ اسصؽ پَل هلایا  فتِ تشسػی ًوَد. ًتایذ ت مرك ًـاى هییا گـتاٍسّای تقورن

ُ   احش هٌفی تش اؿتغال داسد وِ احش هٌفی دس كٌایـ واسخاًِ ّاای  ای تشورِ وِ ٍاتؼتگی تاالیی تاِ ًْااد

 ّا اػت. تش اص احش هخثت واّؾ اسصؽ پَل هلی تش لذست سلاتتی آى خاسری داسًذ ترؾ

اػااتاى چااري دس دٍسُ  29ای سا دس  لقاای اسص ٍ اؿااتغال كااٌایـ واسخاًااِ(ا ًااشخ ٍا2007) 4ّااَا

دّاذ افاضایؾ   ّای تاتلَیی تشسػی ًواَد. ًتاایذ ت مراك ًـااى های      اص عشیك سٍؽ دادُ 2002-1993

ای داسد. ّوچٌري ایي احش هٌفی اص  اسصؽ حمرمی پَل هلی چري احش هٌفی سٍی اؿتغال كٌایـ واسخاًِ

                                                            
1. Galindo  
2. Chen and Dua  
3. Filiztekin  
4. Hua  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 36

https://qjerp.ir/article-1-2323-fa.html


 8901تابستان  ،09 شماره ،32 سال های اقتصادی  ها و سیاست پژوهش نشریه علمی )فصلنامه(          311

 
واس ٍ  تش ػشهایِ دس هماتل ًرشٍی ؽ حمرمی پَل هلی چري تش اػتفادُ ترؾعشیك احش هخثت افضایؾ اسص

 خَاّذ ؿذ.  احش هٌفی تش حزن كادسات تمَیت 

ِ   ساتغِ هراى ًشخ (1391ّادیاى ٍ رقفشی ) ای ایاشاى سا دس   اسص حمرمی ٍ اؿتغال كاٌایـ واسخاًا

دّاذ واِ    ٍّؾ ًـااى های  ّای تاتلَیی تشسػی ًوَدًذ. ًتایذ ایي پظ تا سٍؽ دادُ 1380-1386دٍسُ 

وااس دس تَلراذ    واسگرشی ًرشٍی اسص حمرمی تش اػاع دٍ واًال حزن كادسات ٍ واًال تِ افضایؾ ًشخ

 ؿَد.   هَرة افضایؾ اؿتغال هی

ِ     2013) 1اهپَفا ای آفشیماای   (ا ًَػاًات ًشخ حمرمای اسص ٍ سؿاذ اؿاتغال سا دس كاٌایـ واسخاًا

یافتاِ ٍ   ًغ ًاّوؼااًی ؿاشعی اتَسگشػارَ تقوارن    ّاای ٍاسیاا   تا سٍؽ 1995-2010رٌَتی دس دٍسُ 

دّذ ًَػااًات ًاشخ حمرمای     ّای تَصیقی تشسػی ًوَد. ًتایذ ت مرك ًـاى هیخَدسگشػرًَی تا ٍلفِ

هذت ٍ تلٌذهذت داسد ٍ ّوچٌاري   ای دس وَتاُ اسص احش اًمثاضی تش سؿذ اؿتغال تخؾ كٌایـ واسخاًِ

 تخـذ.  كٌقت سا تْثَد هی حمرمی اسصا سؿذ اؿتغال تخؾ پایري آٍسدى ًشخ

تخؾ 59ای دس  (ا احش ًَػاًات ًشخ حمرمی اسص سا تش اؿتغال كٌایـ واسخا2016ًِ) 2پالرض ٍ ػرشا

تشسػی ًوَدًذ. ًتایذ پظٍّؾ  2000-2010یافتِ دس دٍسُ  كٌقتی ولوثرا تا سٍؽ گـتاٍسّای تقورن

سهزواَؿ اؿاتغال كاٌقت سا    دّذا افضایؾ حمرمی دس اسصؽ پضٍ ولوثراا )وااّؾ اسصؽ( د  ًـاى هی

ِ   وٌذ )گؼتشؽ هیه ذٍد هی دّاذ افاضایؾ    ای ًـااى های   دّذ(. تشسػی دس تخاؾ كاٌقت واسخاًا

تخاؾ   7تخؾ كٌقتی ٍ احاش هخثات سٍی    18حمرمی دس اسصؽ پضٍ ولوثرا احش هٌفی سٍی اؿتغال دس 

یاه تخاؾ   اسص تاش اؿاتغال    گراشد واِ احاش ًاشخ     كٌقتی داسد. دس لالة ػَم ػایش هغالقات لاشاس های  

غرشاص تخؾ كاٌقت( یاا چٌاذ تخاؾ التلاادی هَسدتشسػای لشاسدادًاذ. دس لالاة ػاَم هغالقاِ            )تِ

افاضٍدُ تخاؾ وـااٍسصی ایاشاى دس      اسص سا تاش اؿاتغال ٍ اسصؽ   ًَػاًات ًشخ تأحرش(ا 1395سهضاًی )

یافتاِ تشسػای ًواَد. ًتاایذ ایاي پاظٍّؾ ًـااى         تا سٍؽ ٍاسیاًغ ؿشعی تقوارن  1382-1392دٍسُ 

                                                            
1. Mpofuy  
2. Palaez and Sierra  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 36

https://qjerp.ir/article-1-2323-fa.html


 989...           رانیا در اشتغال بر ارز نرخ نامتقارن اثر لیتحل

 

 تاأحرش افضٍدُ تخؾ وـاٍسصی داسد اها ایاي   هٌفی تش اسصؽ تأحرشاسص  ذ وِ هتغرش تىاًِ هٌفی ًشخدّ هی

 هٌفی هقٌاداس تش اؿتغال تخؾ وـاٍسصی داسد.   تأحرشاسص  تاؿذ. هتغرش تىاًِ هٌفی ًشخ هقٌاداس ًوی

ٍسصی ّای وـا اسص سا تش اؿتغال دس تخؾ (ا احشات ًاهتماسى ًَػاًات ًشخ1395وشاهت وْشیض )

تا یه هذل خَدسگشػرَى تا ٍلفِ تَصیقی گؼتشدُ تشسػی  1357-1393ٍ كٌقت ایشاى سا دس دٍسُ 

ّای هخثت ٍ هٌفی ًشخ ٍالقای اسص دس تلٌذهاذت احاش     دّذ وِ تىاًِ ًوَد. ًتایذ ایي پظٍّؾ ًـاى هی

خثات تاش   ّاای ه  هذت تٌْا تىاًِ ّای وـاٍسصی ٍ كٌقت داسًذ اها دس وَتاُ هتفاٍتی تش اؿتغال تخؾ

 گزاسد.   هی تأحرشّای وـاٍسصی ٍ كٌقت  اؿتغال تخؾ

ّای وـاٍسصیا كٌقت ٍ اسص تش اؿتغال تخؾ رْؾ پَلی ًشخ تأحرش(ا 1395فشصام ٍ ّوىاساى )

ؽاّش ًاهشتثظ ٍ هاذل تلا رح    ّای سگشػرَى تِتا سٍؽ 1352-1390خذهات سا دس ایشاى دس دٍسُ 

پازیشی تاِ تشتراة هٌفای ٍ هخثات      تأحرشدّذ وِ ًـاى هیتشداسی تشسػی ًوَدًذ. ًتایذ ت مرك  خغای

وِ تخؾ وـاٍسصی ًتَاًؼتِ  اسص اػت. دسكَستی ّای كٌقت ٍ خذهات اص رْؾ ًشخاؿتغال تخؾ

  ِ كااَست هقٌاااداسی تااشای افااضایؾ اؿااتغال خااَد اػااتفادُ وٌااذ. صاسفاای ٍ         اص ایااي رْااؾ تاا

 ـاااٍسصی ایااشاى دس دٍسُ اسص سا تااش اؿااتغال تخااؾ و  پااَلی ًااشخ  رْااؾ تااأحرش(ا 1396ّوىاااساى)

1391-1357  ُ هاذت ٍ تلٌذهاذت تاري     ٍ تا اػتفادُ اص هذل خَدتَضرح تا ٍلفِ گؼتشدُ سٍاتظ وَتاا

اسص ٍ اؿتغال تخؾ وـااٍسصی سا تشسػای ًوَدًاذ. ًتاایذ ایاي پاظٍّؾ ًـااى         هتغرش رْؾ پَل ًشخ

تخؾ وـاٍسصی هذت ٍ تلٌذهذت ًمؾ هْوی دس اؿتغال  اسص دس وَتاُ دّذ وِ رْؾ پَلی ًشخ هی

 چٌري احش ایي هتغرش تش اؿتغال هٌفی ٍ هقٌاداس اػت. داسد. ّن

 ارائِ الگَی پژٍّش.  2 

وِ دس همذهِ تذاى اؿاسُ ؿذ ّذف اكلی پظٍّؾ حاضاش ت لرال ٍ تشسػای احاش ًاهتمااسى      عَس ّواى

ّای وـاٍسصیا خاذهاتا هقاذى ٍ آبا تاشق ٍ    اسص تش اؿتغال ّن دس لالة ولی ٍ ّن دس تخؾ ًشخ

 ِ سٍ توشواض دس تلاشیح الگاَی     ای ٍ ػااختواى دس التلااد ایاشاى اػات. اصایاي      گاصا كٌایـ واسخاًا

ّا دس آى تفىراه گاشدد. دس تلاشیح    اسص اص احش واّؾ ّا دس ًشخپظٍّؾ تش آى اػت تا احش افضایؾ

ؿذُ اػت. دس هغالقِ یادؿاذُ ت اجع فاذم تمااسى      ( اػتفاد2014ُ) ی ؿري ٍ ّوىاساىالگَ اص هغالقِ
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ؿاذُ اػات. ایـااى تاا      ضشیة یه فاهل احشگزاس تش هتغرش ٍاتؼتِ دس ؿاشایظ سًٍاك ٍ سواَد هغاش     

ّاای تاَصیقی غرشخغای    ( الگَی خَدتَضر ی تا ٍلف2001ٍِ ّوىاساى ) 1اػتفادُ اص هغالقِ پؼشاى

(NARDLهقشفی هی )اسص تاش وال اؿاتغال تثراري      ًوایٌذ. دس اداهِا اتتذا الگَی پایِ تا ّذف احش ًشخ

ّا دس لالثی هـاتِ تا الگاَی پایاِ   َاّذ ؿذ. ػپغ الگَی تخـی تا ّذف تشسػی هَضَؿ دس تخؾخ

 تلشیح خَاّذ ؿذ.

اسص تاش اؿاتغال تلاشیح     الگَی پایاِ تاا ّاذف تشسػای احاش ًاهتمااسى ًاشخ        تصزیح الگَی پایِ:

غراش تَضار ی   ( ٍ هت   2ؿَد. هتغرش ٍاتؼتِ دس الگَی پایِ فثاست اص هرضاى ول اؿتغال وـَس ) هی

 1390( ٍ تَلرااذ ًاخااالق داخلاای تااِ لرواات حاتاات ػااال      اسص )دالس( سػااوی حمرماای ) ًااشخ

كَست لگاسیتوی تا پایِ عثرقی دس الگَ ل ااػ ؿاذُ اػات. هثٌاای      . ّش ػِ هتغرش ت3ِ( اػت    )

( 1)ِ(ا سگشػرَى ًاهتمااسى دس هقادلا  NARDLّای تَصیقی غرشخغی ) الگَی خَدتَضر ی تا ٍلفِ

                    تِ ؿاىل        اػت وِ دس آى 
        

   ِ ؿاذُ   تزضیا

 ( اػت.2تِ ؿىل ساتغِ)      وِ اًثاؿت رضئی دس تغررشات  ً َی اػت. تِ

(1)              
          

             

 

(2) 

{
 
 

 
       

  ∑       
 

 

   

 ∑            

 

   

   

      
  ∑       

 

 

   

 ∑            

 

   

   

 

      دس سٍاتظ فَق 
اسص  غرراشات هخثات لگااسیتن ًاشخ    اسص )اًثاؿات دس ت  ّا دس ًشخافضایؾ  

      سػوی حمرمی( ٍ 
اسص سػوی  اسص )اًثاؿت دس تغررشات هٌفی لگاسیتن ًشخ ّا دس ًشخواّؾ  

( 3تاِ ؿاىل ساتغاِ)                 تاؿاذ. تاش اػااع ایاي سٍاتاظ الگاَی ًاهتمااسى         حمرمی( هی

                                                            
1. Pesaran 

2. Employment 

اسص ٍ تزاای تَلراذ ًاخاالق داخلای حمرمای اص ٍاطُ       اسص سػوی حمرمی اص ٍاطُ ًاشخ  دس اداهِ تشای ػادگی تزای ًشخ .3

 تَلرذ اػتفادُ خَاّذ ؿذ.
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ِ تِ تشتر  ٍ   ا  ا  ؿَد وِ دس آى عشاحی هی ّاا دس هتغرشّاای لگااسیتن وال     ة تراًگش تقذاد ٍلفا

اسص ٍ لگااسیتن تَلراذ اػات. دس     ّا دس ًاشخ اسصا لگاسیتن واّؾ ّای دس ًشخاؿتغالا لگاسیتن افضایؾ

ِ    ضشیة خَدّوثؼتگیا   ایي ساتغِ  ِ    اسص ٍ  ّاای ًاشخ  ضشیة ًاهتمااسى ٍلفا ّاای  ضاشیة ٍلفا

 تَلرذ اػت.

(3)      ∑         
 
    ∑   

          
  

    ∑   
          

  
    

∑          
 
         

 

( تقوارن  4( تِ ساتغِ پَیایِ )3( ساتغِ ایؼتایِ )2014دس اداهِا هغاتك تا هغالقِ ؿري ٍ ّوىاساى )

    تاش        ( یه الگَی تل رح خغاا دس ٍضاقرت تمااسى احاش     4س ساتغِ )ؿذُ اػت. د دادُ

 تلشیح ؿذُ اػت:

(4)                                  ∑          
   
    

∑            
   
    ∑           

   
         

 

( تىشاس ؿذُ اػتا ساتغاِ  2هاًٌذ سٍؿی وِ دس هقادلِ ) اسص تش اؿتغالا تِ وِ تا ل اػ احش ًاهتماسى ًشخ

 ؿَد:  ( تلشیح هی5)

(5)                         
            

           

 ∑          
   
    ∑            

   
    ∑           

   
          

اسص تَرِ ؿذُ اػت. فذم تماسى تلٌذهاذت دس احشگازاسی    وِ دس آى تِ فذم تماسى تلٌذهذت دس ًشخ

ا تاا فاشم ٍراَد فاذم تمااسى      ( س1تاَاى ساتغاِ )   اػات. ّوچٌاري های         اسص تِ هقٌاای   ًشخ

  هذت )یقٌی  وَتاُ
    

 ( تغررش داد:6(ا تِ ؿىل ساتغِ ) 

(6) 

                        
            

          

 ∑         

   

   

 ∑  
          

 

   

   

 ∑  
          

 

   

   

 ∑          

   

   

    

اسص سا تِ ّوشاُ احش تَلرذ تش اؿتغال دس التلاد ایشاى دس  تَاى احش ًاهتماسى ًشخ تش اػاع الگَی فَق هی

 هذت ٍ تلٌذهذت آصهَى ًوَد.  ٍضقرت وَتاُ
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ّای وـاٍسصیا خاذهاتا هقاذى ٍ آبا تاشق ٍ    الگَی تخـی )تخؾ ی:تصزیح الگَی بخش

اسص  افضٍدُ تخـی ٍ ًاهتماسًی ًاشخ  ای ٍ ػاختواى( تا ّذف تشسػی احشات اسصؽ گاصا كٌایـ واسخاًِ

 اُمhؿَد. هتغرش ٍاتؼتِ دس الگَی تخـی فثاست اص هرضاى اؿاتغال تخاؾ   تش اؿتغال تخـی تلشیح هی

 اُمhافضٍدُ تخؾ  ( ٍ اسصؽ     اسص )دالس( سػوی حمرمی ) تغرش تَضر ی ًشخ( ٍ ه       1)

كَست لگااسیتوی دس ًؾاش    . ّوچٌري ّش ػِ هتغرش ت2ِ( اػت        ) 1390تِ لروت حاتت ػال 

( اػات  7)ؿذُ اػت. هثٌای الگَی تخـی دس لالة غرشخغیا سگشػارَى ًاهتمااسى دس هقادلاِ     گشفتِ

 ؿذُ اػت. ( تزضی2ِتش اػاع ساتغِ)      اسص  آى ًشخ وِ دس

(7)        
          

          
          

                    

 

دس ساتغِ ؿَد. ( تشای الگَی تخـی حاكل هی8هـاتِ تا تلشیح الگَی پایِ تا تىشاس فشایٌذ ساتغِ )

اسص ل اػ ؿذُ اػت. فذم تماسى تلٌذهذت  هذت دس احشگزاسی ًشخ( فذم تماسى تلٌذهذت ٍ وَتا8ُ)

اسص تِ هقٌای  هذت دس احشگزاسی ًشخٍ فذم تماسى وَتاُ      اسص تِ هقٌای  دس احشگزاسی ًشخ

 
 
   

 
 اػت:  

(8) 

        
            

            
            

             
 

 ∑          
 

   

   

 ∑  
          

 

   

   

 ∑  
          

 

   

   

 ∑             
 

   

   

                   

افضٍدُ تخـی تش اؿتغال  اسص سا تِ ّوشاُ احش اسصؽ تَاى احش ًاهتماسى ًشخ تش اػاع الگَی فَق هی

هذت ٍ تلٌذهذت آصهَى ًوَد. الصم تِ تَضارح اػات واِ    تخـی دس التلاد ایشاى دس ٍضقرت وَتاُ

ٍ      ّای ًشخ دادُ دادُ اؿاتغال وال ٍ اؿاتغال     اسص اص دسگاُ تاًاه هشواضی روْاَسی اػاالهی ایاشاى 

                                                            
1. Employment in Sector h 

 افضٍدُ اػتفادُ خَاّذ ؿذ. اسصؽ افضٍدُ حمرمی اص ٍاطُ دس اداهِ تشای ػادگی تزای اسصؽ .2
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 1سیضی وـَس )اهَس التلاد والى( ٍ دسگاُ ػاصهاى رْاًی وااس  ّا اص ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِتخؾ

 ؿذُ اػت. اػتخشاد

 . ًتایج4

اسص تش اؿاتغال لالاة    دس ایي تخؾ پغ اص تشسػی ٍضقرت ایؼتایی هتغرشّاا ت لرل ًاهتماسًی احش ًشخ

تخؾ وـااٍسصیا خاذهاتا هقاذى ٍ آبا تاشق ٍ گااصا كاٌایـ        5الگَی پایِ ٍ الگَی تخـی )دس 

ِ  واسخاًِ ّاای تاَصیقی غرشخغای )ًاهتمااسى(     ای ٍ ػاختواى( تش هثٌای الگَی خَدتَضر ی تا ٍلفا

تایاذ ّواِ هتغرشّاا    ( های 1987اًثاؿتگی عثك گشًزاش ) ضشایة ّن تشآٍسدخَاّذ ؿذ. تشای  تشآٍسد

كفش تاؿذ. ٍراَد ایاي ؿاشط دس هاَسد الگاَی ًاهتمااسى       تش اص  داسای هشتثِ اًثاؿت یىؼاى ٍ تضسي

(. تاذیي هٌؾاَس رْات تشسػایا اص     2014هَسدتشسػی دس ایي همالِ ًرض الصم اػت )ؿاري ٍ دیگاشاىا   

 ؿذُ اػت.  پشٍى اػتفادُ-یافتِ ٍ فرلرپغفَلش تقورن-ّای سیـِ ٍاحذ دیىیآصهَى
 

 پرون-و فیلیپسیافته فولر تعمیم-نتایج آزمون ریطه واحذ دیکی .1جذول 

 پرون-آزمون فیلیپس یافتهفولر تعمیم-آزمون دیکی 

 متغیر

 در تفاضل مرتبه اول در سطح در تفاضل مرتبه اول در سطح

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

    72/1- 729/0 07/5- 001/0 87/1- 653/0 15/5- 001/0 

          88/2- 178/0 45/5- 000/0 71/2- 237/0 8/10- 000/0 

          43/1- 840/0 78/5- 000/0 68/1- 745/0 78/5- 000/0 

          00/3- 141/0 38/4- 005/0 91/2- 169/0 58/4- 003/0 

           33/2- 410/0 29/5- 000/0 24/2- 460/0 44/5- 000/0 

          12/2- 524/0 61/2- 097/0 874/0- 951/0 74/5- 000/0 

     73/2- 229/0 58/4- 003/0 53/2- 315/0 59/4- 003/0 

           03/2- 570/0 41/8- 000/0 85/1- 668/0 4/14- 000/0 

           79/2- 207/0 34/5- 000/0 38/2- 384/0 27/5- 000/0 

                                                            
1. ILO  
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 پرون-آزمون فیلیپس یافتهفولر تعمیم-آزمون دیکی 

 متغیر

 در تفاضل مرتبه اول در سطح در تفاضل مرتبه اول در سطح

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

           04/2- 567/0 12/6- 000/0 30/2- 425/0 14/6- 000/0 

            48/2- 337/0 18/7- 000/0 47/2- 339/0 18/7- 000/0 

           56/2- 298/0 04/4- 013/0 41/2- 370/0 05/4- 013/0 

      76/2- 217/0 91/6- 000/0 87/2- 182/0 01/7- 000/0 

       21/2- 417/0 10/7 000/0 32/2- 417/0 11/7- 000/0 

       05/2- 558/0 89/3- 020/0 99/1- 599/0 39/3- 065/0 

 ًتایذ ت مرك هأخز:      

 

یافتاِ  فاَلش تقوارن  -هَى سیـِ ٍاحذ هتغرشّا تش اػااع آصهاَى سیـاِ ٍاحاذ دیىای     خالكِ ًتایذ آص

گرشی  تاس تفاضل دّذ هتغرشّای الگَ دس ػغح ًاایؼتا تَدُ ٍ تا یه(( ًـاى هی1ؿذُ دس رذٍل ) )گضاسؽ

 تاؿاذ. ًتاایذ آصهاَى سیـاِ ٍاحاذ      سٍ هتغرشّای الگاَ داسای یاه سیـاِ ٍاحاذ های      ؿَد. اصایي ایؼتا هی

یافتِ تَدُ ٍ الثتِ ٍرَد تغرراشات   فَلش تقورن-پشٍى ًرض دس ساػتای ًتایذ آصهَى سیـِ ٍاحذ دیىی-فرلرپغ

تاَاى اص سّرافات    ًوایاذ. تاا تَراِ تاِ ًترزاِ حاكال اص آصهاَى سیـاِ ٍاحاذ های          ًوای  تأیرذػاختاسی سا 

 الگَ اػتفادُ وشد. تشآٍسدّای تَصیقی خغی ٍ غرشخغی دس خَدتَضر ی تا ٍلفِ

 الگَی پایِ بزآٍرد . ًتایج4-1

هذت ًراصهٌذ تقراري  الگَی پَیا یا وَتاُ تشآٍسد ARDLهاًٌذ سّرافت  تِ NARDL دس ایي سّرافت 

ؿَد. تاا تَراِ تاِ    هی تشآٍسدترضیيا ٍلفِ تْرٌِ -ٍلفِ تْرٌِ اػت. دس ایي الگَ تا اتىا تِ هقراس ؿَاستض

 ٍ الگاااَی اًتخااااتی  2تاااا  تراااضیيا ٍلفاااِ تْرٌاااِ تشاتاااش-ووتاااشیي هماااذاس تاااشای آهااااسُ ؿاااَاستض

NARDL(2, 0, 0, 2)  الگاَی پایاِ تاِ ؿاش       تاشآٍسد تاؿاذ. تاش ایاي اػااعا ًتاایذ حاكال اص       های

ُ   تاشآٍسد ( ضاشایة  2( اػت. هغاتك تا راذٍل ) 2رذٍل) هاذت ًـااى   ی الگاَی غرشخغای دس وَتاا

ٌاري تَلراذ دس   اسص احش هقٌاداسی تش اؿتغال ول ًذاسًذ. ّوچ ّا دس ًشخ ّا ٍ واّؾ دّذ وِ افضایؾ هی

دٍسُ راسی ٍ دس ٍلفِ دٍم احش هخثت تش اؿتغال ول داسد اها دس ٍلفِ اٍل تا احشی هٌفی ّواشاُ اػات.   
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دّاذ واِ دس    ؿذُ اػت. ًترزِ آصهاَى ًـااى های    تشدى تِ تشآیٌذ احشّا اص آصهَى ٍالذ اػتفادُ تشای پی

 سد.هذت احش هقٌاداسی تش اؿتغال ول ًذاتشآیٌذ احشّاا تَلرذ دس وَتاُ

ُ    ( دس تلٌذهذت ًـاى های 2الگَی غرشخغی رذٍل ) تشآٍسدًتایذ  هاذت   دّاذ واِ ّوچاَى وَتاا

ّاا دس   هاذت دس تلٌذهاذتا وااّؾ    اسص احش هقٌاداسی تش اؿتغال ًذاسد. تشخالف وَتاُ ّا دس ًشخ افضایؾ

ِ    90اسص احشی هقٌاداس )دس ػغح اعورٌاى  ًشخ اصای واِ تاِ    ً اَی  دسكذ( ٍ هقىَع تاش اؿاتغال داسد. تا

افضایؾ خَاّذ یافت. تاا تَراِ تاِ آًچاِ     دسكذ  334/0اسصا اؿتغال تِ هرضاى  واّؾ دس ًشخدسكذ  یه

اسص تاش لاذست سلااتتی     ّاا دس ًاشخ   دس هثاًی ًؾشی تراى ؿذ ایي اًتؾاس ٍرَد داؿت وِ احش هخثت افضایؾ

ُ ّاا هَراة افاضایؾ لاذست سلااتت      كادساتی تَػظ تَسم تقذیل ؿذُ ٍ دس فول ایي افضایؾ ّاا    ی تٌگاا

ُ    ػاَ هَراة اسصاى   اسص اص یاه  ّاا دس ًاشخ   حال دس ػَی هماتلا وااّؾ  ًـَد. تاایي ّااا   تاش ؿاذى ًْااد

ؿذُ ٍ اص ػَی دیگش هَرة واّؾ لاذست سلااتتی كاادساتی     ای ٍ هلشفی ٍاسداتی  واالّای ػشهایِ

افضایؾِ ػاَدآٍسیا   ی یافتِ ٍ دسًترزِ اسصا ّضیٌِ تَلرذ واّؾ ؿَد. تا واّؾ ًشخ ّای داخلی هی تٌگاُ

اسص لروت ه لَالت هـاتِ خااسری   یاتذ. الثتِ تایذ دس ًؾش گشفت وِ تا واّؾ ًشخاؿتغال افضایؾ هی

ِ  دس داخل ًرض واّؾ خَاّذ یافت ٍلی تا تَرِ تِ ًتایذ تِ ًؾش هی ّاای   سػذ وِ احش هخثت واّؾ ّضیٌا

ُ   تَلرذ ترؾ اص احش هٌفی ٍاسدات واالّای سلرةِ واالّای داخلی ٍ ّاا تاش    لذست سلاتت كاادساتی تٌگاا

تاَرْی اص اؿاتغال وال ایاشاى سا تاِ خاَد        اؿتغال اػت. ّوچٌري اؿتغال تخؾ خذهات وِ ػاْن لاتال  

سٍد ٍاتؼتِ تِ واالّای هلشفی ٍاسداتی تاؿذ. تِ ایي هقٌی واِ وااّؾ    دّذ ًرض اًتؾاس هی اختلاف هی

َاًاذ هراضاى ػاَدآٍسی سا دس تؼاراسی اص     ت اسص های  اسصؽ واالّای هلشفی ٍاسداتی دس احش واّؾ ًاشخ 

صایی دس ایي تخؾ ؿَد. تَلرذ ًاخالق داخلای   ّای تخؾ خذهات افضایؾ دّذ ٍ هَرة اؿتغال ؿغل

افاضایؾ )وااّؾ( دس تَلراذا    دسكاذ   واِ تاِ اصای یاه    ً َی دس تلٌذهذت احش هخثت تش اؿتغال داسد. تِ

 .  افضایؾ )واّؾ( خَاّذ یافتدسكذ  363/0اؿتغال تِ هرضاى 

ّااای ّااای تـخرلاای حاااوی اص آى اػاات وااِ آصهااَى( ًتااایذ آصهااَى2هغاااتك تااا رااذٍل )

گاادفشی(ا آصهاَى ًشهاالرتی ٍ ًاّوؼااًی ٍاسیااًغ )تاش اػااع        -خَدّوثؼتگی )تشاػاع تشیَؽ

گادفشی( روالت پؼواًذ تراًگش پازیشؽ فشضارِ كافش هثٌای تاش فاذم ٍراَد         -پادگاى -تشیَؽ

هٌؾاَس اعورٌااى اص    تاؿذ. تٍِاسیاًغ دس روالت اخالل هی خَدّوثؼتگیا ًشهال تَدى ٍ ّوؼاًی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            19 / 36

https://qjerp.ir/article-1-2323-fa.html


 8901تابستان  ،09 شماره ،32 سال های اقتصادی  ها و سیاست پژوهش نشریه علمی )فصلنامه(          302

 
ؿَد  اًزام هی 1ّااهىاى ٍرَد ساتغِ تلٌذهذت ٍ ٍرَد تلشیح هٌاػة تري هتغرشّاا آصهَى وشاًِ

اػات ٍ اص   01/5ؿذُ اػت. تش ایي اػاع همذاس آهاسُ آصهَى  ( خالك2ِوِ ًتایذ آى دس رذٍل )

سٍ فشم فذم ٍراَد   تش اػت. اصایي تضسيدسكذ  1ٍ  5ا 10وشاًِ یه ٍ دٍ ّش ػِ ػغح خغای 

اسص ٍ تَلراذ تاا اؿاتغال دس ػاغح اعورٌااى       ّاا دس ًاشخ   ّاا ٍ وااّؾ   ساتغِ تلٌذهذت تاري افاضایؾ  

 ؿَد.پزیشفتِ ًویدسكذ  99

 الگوی پایه برآوردنتایج  .2جذول 

 آزمون والد سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

A
R

D
L

 

        34/1 06/10 000/0  

        38/0- 76/2- 008/0  

       004/0- 42/1- 161/0  

       009/0- 50/1- 139/0  

  F :51/1آماره  008/0 77/2 062/0     

 (01/0)برآینذ اثر: 

 22/0سطح احتمال: 

         107/0- 84/2- 006/0 

         054/0 29/2 026/0 

   03/0- 63/4- 000/0  

L
o
n

g
-

R
u

n
         151/0- 02/1- 31/0 

         334/0- 96/1- 055/0 

      363/0 45/20 000/0 

           =  99/0        ̅  = 99/0     
 =    44/5-          

 = 71/5-  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(15/0) 92/1 آزمون خودهمبستگی سریال  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(20/0) 67/1 آزمون نرمالیتی  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(64/0) 88/0 آزمون ناهمسانی واریانس  

 هاآزمون کرانه

 آماره آزمون دو انهکر کرانه یک سطح خطا

42/3 درصد8  84/4  

01/5 45/2 درصد5   63/3  

01/2 درصد89  01/3  

 ّای ت مرك هأخز: یافتِ

                                                            
1. Bounds Test 
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 997...           رانیا در اشتغال بر ارز نرخ نامتقارن اثر لیتحل

 
ٍ          اًثاؿاتگیا  ضاشیة تلا رح خغاا دس الگاَی ّان       تَضرح: ولراِ هتغرشّاا دس همرااع لگااسیتوی اػات.      

ًوایٌاذُ احاش تَلراذ ًاخاالق داخلای دس            ّاا دس ًاشخ اسص ٍ   ا ٍ وااّؾ ّتِ تشترة ًوایٌذُ احش افضایؾ        

 تاؿذ.تلٌذهذت هی

 ای الگَ بزای بخش صٌایع کارخاًِ بزآٍرد. ًتایج 4-2

تراضیيا ٍلفاِ تْرٌاِ تشاتاش تاا یاه ٍ       -دس ایي الگَ ًرض تا تَرِ تِ ووتشیي همذاس تشای آهااسُ ؿاَاستض  

الگَی پایِ تِ  تشآٍسدتاؿذ. تش ایي اػاعا ًتایذ حاكل اص هی NARDL(1, 0, 0, 1)الگَی اًتخاتی 

ی الگَی غرشخغی تشای تخاؾ كاٌایـ   تشآٍسد( ضشایة 3( اػت. هغاتك تا رذٍل )3ؿش  رذٍل )

اسص احاش هقٌااداسی تاش اؿاتغال كاٌایـ       ّا دس ًاشخ  دّذ وِ افضایؾهذت ًـاى هیای دس وَتاُ واسخاًِ

ّا دس آى احش هقىَع تش اؿاتغال داؿاتِ ٍ هَراة افاضایؾ اؿاتغال دس       اها واّؾ اای ًذاسد واسخاًِ

ای دس دٍسُ راسی احش هؼتمرن )ٍ هقٌاداس دس  افضٍدُ كٌایـ واسخاًِ ؿَد. اسصؽ ای هی كٌایـ واسخاًِ

دسكذ( ٍ تا یه ٍلفِ احش هقىَع تش اؿتغال ایي تخاؾ داسد. تاشای پای تاشدى تاِ       90ػغح اعورٌاى 

ِ  اف تشآیٌذ احشّای اسصؽ ُ    ضٍدُ حمرمی تخاؾ واسخاًا ؿاذُ اػات. ًترزاِ     ای اص آصهاَى ٍالاذ اػاتفاد

ِ      آصهَى ًـاى هی تاؿاذ. هغااتك تاا     ای هقٌااداس ًوای   دّذ وِ تشآیٌذ احشّاا تاش اؿاتغال كاٌایـ واسخاًا

دّاذ  ای دس تلٌذهاذت ًـااى های    ی الگَی غرشخغی تشای كٌایـ واسخاًِتشآٍسد( ضشایة 3رذٍل)

ای ًاذاسد. فاذم    اسص احش هقٌاداسی تش اؿتغال كٌایـ واسخاًِ ّا دس ًشخ هذت افضایؾ وِ ّوچَى وَتاُ

ِ       اسص تش اؿتغال هی گزاسی ًشختأحرش ای  تَاًذ تِ دلرل تقاذیل افاضایؾ لاذست سلااتتی كاٌایـ واسخاًا

اسص احاش هقىاَع تاش اؿاتغال تخاؾ       ّاا دس ًاشخ   اسص تاؿاذ. وااّؾ   تَػظ تَسم ًاؿی اص افضایؾ ًشخ

ِ    واّؾ دس ًشخدسكذ  وِ تِ اصای یه ً َی داسد. تِ ای  واسخاًِ ای تاِ   اسصا اؿاتغال كاٌایـ واسخاًا

ِ      دسكذ  273/0هرضاى  ای تاِ   افضایؾ خَاّذ یافت. دلرل ایاي ٍاواٌؾ اؿاتغال تخاؾ كاٌایـ واسخاًا

ّای ٍاسداتای تاش احاش هٌفای ًاؿای اص       تَاى ًاؿی اص تشتشی احش هخثت واّؾ ّضیٌِ ًْادُ اسص سا هی ًشخ

افاضٍدُ   ای دس تااصاس داخال ٍ خااسد داًؼات. ّوچٌاري اسصؽ      تی كٌایـ واسخاًِواّؾ لذست سلات

افاضٍدُ تخاؾ كاٌایـ     ای تاش اؿاتغال ایاي تخاؾ احاش هقٌااداسی ًاذاسد. اسصؽ        تخؾ كٌایـ واسخاًِ

تاش   افاضٍدُ تارؾ   ػاَ اسصؽ  تَاًذ دٍ احش هتضاد تش اؿتغال ایي تخاؾ تگازاسد. اص یاه    ای هی واسخاًِ

واس تشای افضایؾ تَلرذ خَاّذ ؿاذ. دس عاشف هماتال ایاي گؼاتشؽ       رشٍیتش ً هَرة اػتخذام ترؾ
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ِ     تَلرذ هی وااس فوال وٌاذ ٍ     راای ًراشٍی   تَاًذ دس رْت تغررش ػاختاس تَلراذ ٍ راًـارٌی ػاشهایِ تا

گًَاِ   تَاى ایاي  ای هی هَرة واّؾ اؿتغال ؿَد. تا تَرِ تِ ًتایذ حاكلِ ٍ ػاختاس كٌایـ واسخاًِ

وٌٌذ ٍ تِ ّوري دلرل  ذ دٍ احش هتضاد یىذیگش سا دس تخؾ كٌایـ خٌخی هیگرشی وشد وِ تشآیٌ ًترزِ

 ای احش هقٌاداسی تش اؿتغال ایي تخؾ ًذاسد. افضٍدُ تخؾ كٌایـ واسخاًِ اسصؽ

 ایالگو در بخص صنایع کارخانه برآوردنتایج  .3جذول 

 آزمون والد سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

A
R

D
L

 

      
    
    77/0 32/9 000/0  

       005/0 48/0 627/0  

       061/0- 46/3- 001/0  

 F :79/0آماره  076/0 81/1 12/0           

 (019/0)برآینذ اثر: 

 37/0سطح احتمال: 
           

    139/0- 36/2- 022/0 

   26/0- 58/4- 000/0  

L
o
n

g
-

R
u

n
         022/0 54/0 586/0 

         273/0- 62/2- 011/0 

            087/0- 77/0- 444/0 

   = 99/0          ̅  = 99/0     
 =   83/3-            

 = 91/3-  

 (            مقذار آماره )سطح احتمال(71/0) 33/0 بستگی سریالآزمون خودهم

(            مقذار آماره )سطح احتمال(25/0) 30/1 آزمون نرمالیتی  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(20/0) 16/3 آزمون ناهمسانی واریانس  

 هاآزمون کرانه

 آماره آزمون دو کرانه کرانه یک سطح خطا

65/3 صددر8  66/4  

84/3 79/2 درصد5   67/3  

37/2 درصد89  2/3  

و          انباضتگی، ضریب تصحیح خطا در الگوی هم  توضیح: کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی است. 

افسوده بخص  نماینذه اثر ارزش            ها در نرخ ارز و ها و کاهصبه ترتیب نماینذه اثر افسایص        

 باضذ.صنعت در بلنذمذت می

 ًتایذ ت مرك هأخز: 
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ّااای ّااای تـخرلاای حاااوی اص آى اػاات وااِ آصهااَى ( ًتااایذ آصهااَى3هغاااتك تااا رااذٍل )

گااادفشی(ا آصهااَى ًشهااالرتی ٍ ًاّوؼاااًی ٍاسیاااًغ )تااش اػاااع -خَدّوثؼااتگی )تشاػاااع تشیااَؽ

پؼاواًذ ترااًگش پازیشؽ فشضارِ كافش هثٌای تاش فاذم ٍراَد          گادفشی( رواالت   -پادگاى -تشیَؽ

تاؿاذ. ّوچٌاري تاش اػااع     خَدّوثؼتگیا ًشهال تَدى ٍ ّوؼاًی ٍاسیاًغ دس رواالت اخاالل های   

ّاا   ّا ٍ واّؾ ( فشم فذم ٍرَد ساتغِ تلٌذهذت تري افضایؾ84/3ّا )همذاس آهاسُ دس آصهَى وشاًِ

ای دس ػااغح اعورٌاااى  تااا اؿااتغال كااٌایـ واسخاًااِای  افااضٍدُ كااٌایـ واسخاًااِ اسص ٍ اسصؽ دس ًااشخ

 ؿَد.پزیشفتِ ًویدسكذ  95

 الگَ بزای بخش هعذى بزآٍرد. ًتایج 4-3

تراضیيا ٍلفاِ تْرٌاِ تشاتاش تاا یاه ٍ       -دس ایي الگَ ًرض تا تَرِ تِ ووتشیي همذاس تشای آهااسُ ؿاَاستض  

الگَی پایِ تِ  تشآٍسدكل اص تاؿذ. تش ایي اػاعا ًتایذ حاهی NARDL(1, 0, 1, 0)الگَی اًتخاتی 

ی الگَی غرشخغی تاشای تخاؾ هقاذى    تشآٍسد( ضشایة 4( اػت. هغاتك تا رذٍل )4ؿش  رذٍل )

اسص احش هقٌاداسی تاش اؿاتغال تخاؾ هقاذى      ّا دس ًشخ دّذ وِ اگشچِ افضایؾ هذت ًـاى هی دس وَتاُ

دسكاذ( ٍ   90اعورٌااى  ایی یاه ػاالِ احاشی هقٌااداس )دس ػاغح       ّا دس آى تا ٍفمِ ًذاسد ٍلی واّؾ

افضٍدُ تخؾ هقذى ًرض احشی هخثت ٍ هقٌاداس )دس ػغح  هقىَع تش اؿتغال دس ایي تخؾ داسد. اسصؽ

 دسكذ( تش اؿتغال تخؾ هقذى داسد. 90اعورٌاى 

دّاذ واِ ّواًٌاذ    ی الگَی غرشخغی تشای تخؾ هقذى دس تلٌذهذت ًـااى های  تشآٍسدضشایة 

اسص احش هقٌاداسی تش اؿتغال ایاي تخاؾ ًذاؿاتِ اػات.      دس ًشخّا  هذت دس تلٌذهذت ًرض افضایؾ وَتاُ

ُ    اسص دس ایاشاى هَراة اسصاى   تاایٌىِ افضایؾ ًاشخ  ّاا ٍ واالّاای وـاَس ایاشاى تاشای       تاش ؿاذى ًْااد

ّاای كاادسوٌٌذُ ایاشاى     تثاـ آى هَراة افاضایؾ لاذست سلااتتی تخاؾ       وـَسّای ٍاسدوٌٌذُ ٍ تِ

اسص تش اؿاتغال تخاؾ آبا تاشقا گااص ٍ هقاذى سا       ًشخ ّا ٍلی دلرل فذم احشگزاسی افضایؾ اؿَد هی

تَاى ًاؿی اص فذم ٍرَد صیشػاخت ٍ ؽشفرت تَلرذی هٌاػة تشای افاضایؾ تَلراذ ٍ اؿاتغال دس     هی

اسص ًراض تاا    ّاا دس ًاشخ   اسص داًؼت. وااّؾ  ٌّگام افضایؾ لذست سلاتت كادساتی دس احش افضایؾ ًشخ

اسصا اؿاتغال تخاؾ    وااّؾ دس ًاشخ  دسكاذ   وِ تا یه ً َی احشی هقىَع تش اؿتغال ّوشاُ اػت. تِ
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ِ  ّا دس ًشخ یاتذ. تا واّؾافضایؾ هیدسكذ  23/0هقذى تِ هرضاى  ای ٍاسداتای ٍ   اسصا واالّای ػاشهای

خذهات ارشایی خاسری تشای گؼتشؽ صیشػاخت تَلرذی دس ایاي تخاؾ رْات افاضایؾ تَلراذ ٍ      

اسص تاش   ّاا دس ًاشخ   َراة احاش هقىاَع وااّؾ    سٍد ایي هَضاَؿ ه  تش ؿذُ ٍ اًتؾاس هی اؿتغال اسصاى

افضٍدُ تخؾ هقذى ًراض احاش هخثات تاش اؿاتغال تخاؾ هقاذى داسد.         اؿتغال دس ایي تخؾ ؿَد. اسصؽ

افضٍدُ تخؾ هقذىا اؿتغال ایي تخؾ تِ  افضایؾ )واّؾ( دس اسصؽدسكذ  تِ اصای یه وِ عَسی تِ

 افضایؾ )واّؾ( خَاّذ یافت.دسكذ  138/0هرضاى 

 الگو در بخص معذن برآوردیج نتا .4جذول 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

A
R

D
L

 

          
    81/0 5/20 000/0 

       001/0- 18/0- 856/0 

       047/0 99/0 328/0 

         
  092/0- 82/1- 074/0 

           026/0 89/1 065/0 

   19/0- 7/11- 000/0 

L
o
n

g
-R

u
n

 

        006/0- 18/0- 885/0 

         23/0- 55/3- 0009/0 

            138/0 47/2 017/0 

     =  99/0       ̅  = 99/0     
 = 93/3-            

 = 16/4-  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(30/0) 23/1 آزمون خودهمبستگی سریال  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(87/0) 26/0 آزمون نرمالیتی  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(34/0) 14/1 آزمون ناهمسانی واریانس  

 هاآزمون کرانه

 آماره آزمون ود کرانه کرانه یک سطح خطا

65/3 درصذ1  66/4  

03/25 79/2 درصذ5   67/3  

37/2 درصذ10  2/3  

 ّای ت مرك هأخز: یافتِ                         
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ٍ          اًثاؿاتگیا  ضاشیة تلا رح خغاا دس الگاَی ّان       تَضرح: ولراِ هتغرشّاا دس همرااع لگااسیتوی اػات.      

افاضٍدُ تخاؾ    ًوایٌاذُ احاش اسصؽ              ّاا دس ًاشخ اسص ٍ   ّا ٍ واّؾوایٌذُ احش افضایؾتِ تشترة ً        

 تاؿذ.هقذى دس تلٌذهذت هی

 

ّااای ّااای تـخرلاای حاااوی اص آى اػاات وااِ آصهااَى( ًتااایذ آصهااَى4هغاااتك تااا رااذٍل )

ٍاسیااًغ )تاش اػااع    گاادفشی(ا آصهاَى ًشهاالرتی ٍ ًاّوؼااًی     -خَدّوثؼتگی )تشاػاع تشیَؽ

گادفشی( روالت پؼواًذ تراًگش پازیشؽ فشضارِ كافش هثٌای تاش فاذم ٍراَد         -پادگاى -تشیَؽ

تاؿاذ. ّوچٌاري تاش اػااع     خَدّوثؼتگیا ًشهال تَدى ٍ ّوؼاًی ٍاسیاًغ دس روالت اخالل هی

ّاا ٍ   ( فاشم فاذم ٍراَد ساتغاِ تلٌذهاذت تاري افاضایؾ       03/25ّا )همذاس آهاسُ دس آصهَى وشاًِ

افاضٍدُ تخاؾ هقاذى تاا اؿاتغال تخاؾ هقاذى دس ػاغح اعورٌااى           اسص ٍ اسصؽ ّاا دس ًاشخ   ؾواّ

 ؿَد.پزیشفتِ ًویدسكذ  99

 الگَ بزای بخش ساختواى بزآٍرد. ًتایج 4-4

تراضیيا ٍلفاِ تْرٌاِ تشاتاش تاا یاه ٍ       -دس ایي الگَ ًرض تا تَرِ تِ ووتشیي همذاس تشای آهااسُ ؿاَاستض  

الگَی پایِ تِ  تشآٍسدتاؿذ. تش ایي اػاعا ًتایذ حاكل اص هی NARDL(1, 0, 1, 0)الگَی اًتخاتی 

ی الگاَی غرشخغای تاشای تخاؾ     تاشآٍسد ( ضاشایة  5( اػات. هغااتك تاا راذٍل )    5ؿش  راذٍل ) 

اسص احاش هقٌااداسی تاش اؿاتغال تخاؾ       ّاا دس ًاشخ   دّذ واِ افاضایؾ  هذت ًـاى هیػاختواى دس وَتاُ

ِ اسص ت ّا دس ًشخ ٍلی واّؾ اػاختواى ًذاسد ای یاه ػاالِ احاشی هقىاَع تاش اؿاتغال تخاؾ        ا ٍلفا

 افضٍدُ تخؾ ػاختواى احشی هخثت تش اؿتغال ایي تخؾ داسد. ػاختواى داسد. ّوچٌري اسصؽ

دّاذ واِ ّوچاَى    ی الگَی غرشخغی تشای تخؾ ػاختواى دس تلٌذهذت ًـاى هیتشآٍسدضشایة 

تش اؿتغال تخؾ ػااختواى ًاذاسد. ٌّگاام     اسص احش هقٌاداسی ّا دس ًشخ هذت دس تلٌذهذت ًرض افضایؾ وَتاُ

ِ      ّا دس ًشخ افضایؾ ّاای   اسص اًتؾاس تش ایي اػت وِ تَسم افضایؾ یاتذ ٍ ایاي تاَسم هَراة افاضایؾ ّضیٌا

ػاصی ؿَد وِ ػَدآٍسی سا دس ایي تخؾ واّؾ دّذ ٍلی تِ دلرل ایٌىِ احش اًتؾاسی دس ٌّگام ػاختواى

ت وِ تا اًذوی تأخرشا اهاالن ٍ هؼاتمالت ًراض دچااس افاضایؾ      اًتؾاس تش ایي اػ اایزاد تَسم ٍرَد داسد

تاصی دس تاصاس ػاختواى هَرة حفؼ تماضا دس تااصاس ٍ احاش    لروت ؿًَذ. تِ ّوري دلرل ایزاد فضای ػفتِ
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سػذ احش اًتؾاسی هثتٌی تش افضایؾ لروتا احاش  هخثت تش اؿتغال ایي تخؾ خَاّذ ؿذ. دسهزوَؿ تِ ًؾش هی

اسص  ّاا دس ًاشخ   ًوایذ. واّؾ ؿَد سا خٌخی هی ّا هی فوَهی وِ هَرة افضایؾ ّضیٌِهٌفی ًاؿی اص تَسم 

اسصا  وااّؾ ًاشخ  دسكاذ   ای واِ تاِ اصای یاه    گًَِ ًرض احشی هقىَع تش اؿتغال تخؾ ػاختواى داسد. تِ

اسص هَرة واّؾ  ّا دس ًشخ افضایؾ خَاّذ یافت. واّؾدسكذ  213/0اؿتغال تخؾ ػاختواى تِ هرضاى 

ؿَد وِ هَرة افضایؾ حاؿرِ ػَد  ّای ٍاسداتی هی ی ػاخت ػاختواى تِ فلت اػتفادُ اص ًْادُّا ّضیٌِ

ؿَد. دسًترزِ ایي هَضَؿ تافج سًٍك كٌقت ػاختواى ٍ افاضایؾ اؿاتغال دس ٌّگاام     ػاصاى هی ػاختواى

 افضٍدُ تخؾ ػاختواى احشی هخثت تش اؿتغال ایاي تخاؾ   اسص خَاّذ ؿذ. ّوچٌري اسصؽ ّای ًشخ واّؾ

افضٍدُ تخؾ ػاختواىا اؿاتغال ایاي تخاؾ     افضایؾ )واّؾ( اسصؽدسكذ  وِ تِ اصای یه ً َی داسد تِ

 افضایؾ )واّؾ( خَاّذ یافت. دسكذ  415/0تِ هرضاى 

 الگو در بخص ساختمان برآوردنتایج  .5جذول 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

A
R

D
L

 

          
     56/0 4/10 000/0 

       002/0 32/0 743/0 

       047/0 00/1 321/0 

         
  142/0- 79/2- 007/0 

            183/0 83/6 000/0 

   44/0- 1/12- 000/0 

L
o
n

g
-R

u
n

 

        005/0 32/0 745/0 

         213/0- 15/10- 000/0 

             415/0 68/13 000/0 

   =  99/0         ̅  = 99/0     
 = 91/3-            

 = 06/4-  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(26/0) 36/1 آزمون خودهمبستگی سریال  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(52/0) 84/0 آزمون نرمالیتی  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(71/0) 66/0 آزمون ناهمسانی واریانس  

 هاآزمون کرانه

 آماره آزمون دو کرانه کرانه یک سطح خطا

65/3 درصذ1  66/4  

9/26 79/2 درصذ5   67/3  

37/2 درصذ10  2/3  

 ّای ت مرك افتِهأخز: ی                        
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ٍ          اًثاؿاتگیا  ضاشیة تلا رح خغاا دس الگاَی ّان       تَضرح: ولراِ هتغرشّاا دس همرااع لگااسیتوی اػات.      

افاضٍدُ تخاؾ    ًوایٌاذُ احاش اسصؽ               ّا دس ًاشخ اسص ٍ  ّا ٍ واّؾتِ تشترة ًوایٌذُ احش افضایؾ        

ّای خَدّوثؼتگی )تشاػااع  ّای تـخرلی حاوی اص آى اػت وِ آصهَىًتایذ آصهَى تاؿذ.تواى دس تلٌذهذت هیػاخ

گادفشی( روالت پؼواًذ ترااًگش   -پادگاى -گادفشی(ا آصهَى ًشهالرتی ٍ ًاّوؼاًی ٍاسیاًغ )تش اػاع تشیَؽ-تشیَؽ

تاؿاذ.  وؼاًی ٍاسیاًغ دس رواالت اخاالل های   ّوثؼتگیا ًشهال تَدى ٍ ّپزیشؽ فشضرِ كفش هثٌی تش فذم ٍرَد خَد

ّاا   ّا ٍ وااّؾ  ( فشم فذم ٍرَد ساتغِ تلٌذهذت تري افضایؾ9/26ّا )ّوچٌري تش اػاع همذاس آهاسُ دس آصهَى وشاًِ

 ؿَد.پزیشفتِ ًویدسكذ  99افضٍدُ تخؾ ػاختواى تا اؿتغال تخؾ ػاختواى دس ػغح اعورٌاى  اسص ٍ اسصؽ دس ًشخ

 الگَ بزای بخش خذهات دبزآٍر. ًتایج 4-5

تراضیيا ٍلفاِ تْرٌاِ تشاتاش تاا ػاِ ٍ       -دس ایي الگَ ًرض تا تَرِ تِ ووتشیي همذاس تشای آهاسُ ؿَاستض

الگَی پایِ  تشآٍسدتاؿذ. تش ایي اػاعا ًتایذ حاكل اص هی NARDL(3, 0, 0, 1)الگَی اًتخاتی 

غرشخغای تاشای تخاؾ     ی الگاَی تاشآٍسد ( ضشایة 6( اػت. هغاتك تا رذٍل )6تِ ؿش  رذٍل )

اسص احاشی هقٌااداس )دس    ّاا دس ًاشخ  ّاا ٍ وااّؾ   دّذ وِ افاضایؾ هذت ًـاى هیخذهات دس وَتاُ

افاضٍدُ تخاؾ    دسكاذ( ٍ هقىاَع تاش اؿاتغال دس تخاؾ خاذهات داسد. اسصؽ       90ػغح اعورٌاى 

خذهات دس دٍسُ راسی احش هخثت ٍ تا یه ٍلفِ احش هٌفی تش اؿتغال تخاؾ خاذهات داسد. ًترزاِ    

افاضٍدُ تخاؾ خاذهات دسهزواَؿ      دّاذ واِ اسصؽ   صهَى ٍالذ دس تشسػی تشآیٌذ احشّا ًـاى هیآ

ی الگاَی غرشخغای تاشای تخاؾ     تاشآٍسد احشی هخثت تش اؿتغال دس تخؾ خذهات داسد. ضشایة 

اسص احاش هقٌااداسی تاش اؿاتغال تخاؾ       ّاا دس ًاشخ   دّذ واِ افاضایؾ  هذت ًـاى هیخذهات دس تلٌذ

 اؿاَد  اسص هَرة افضایؾ لروت واالّای هلشفی ٍاسداتای های   دس ًشخّا  خذهات ًذاسد. افضایؾ

ّاای خاذهات دس راهقاِ ٍ گاشایؾ تااال روقرات        اها تا تَرِ ضشٍسی تَدى ًمؾ اوخش صیشتخؾ

رَیای واس تِ اؿتغال دس تخؾ خذهاتا احش هٌفی افضایؾ لروت واالّاای ٍاسداتای هلاشفی تاش     

اسص تا احشی هقٌاداس )دس ػغح اعورٌاى  ا دس ًشخّ ؿَد. ّوچٌري واّؾ اؿتغال ایي تخؾ خٌخی هی

اسصا  وِ تا واّؾ یه دسكذی دس ًشخ ً َی دسكذ( ٍ هقىَع دس تلٌذهذت ّوشاُ اػتا تِ 90

اسص هَراة   ّا دس ًشخ افضایؾ خَاّذ یافت. واّؾدسكذ  458/0اؿتغال تخؾ خذهات تِ هرضاى 

ّای تخؾ خذهات اًتؾاس  ًَؿ ؿغلؿَد ٍ تا تَرِ تِ  واّؾ لروت واالّای هلشفی ٍاسداتی هی
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ّاا   سٍ تا وااّؾ  تش ایي اػت وِ ٍاتؼتگی ایي تخؾ تِ واالّای هلشفی ٍاسداتی تاال تاؿذ. اصایي

ّای تخاؾ خاذهات افاضایؾ خَاّاذ یافات ٍ هَراة افاضایؾ         اسصا حاؿرِ ػَد دس ؿغل دس ًشخ

تغال ایاي تخاؾ   افضٍدُ تخؾ خذهات احش هخثت تاش اؿا   ؿَد. ّوچٌري اسصؽ اؿتغال ایي تخؾ هی

افاضٍدُ تخاؾ خاذهاتا اؿاتغال      افضایؾ )واّؾ( اسصؽدسكذ  داسد. تِ كَستی وِ تِ اصای یه

 افضایؾ )واّؾ( خَاّذ یافت. دسكذ  609/0ایي تخؾ تِ هرضاى 

 الگو در بخص خذمات برآوردنتایج  .6جذول 

 آزمون والذ سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

A
R

D
L

 

          
    002/1 73/7 000/0  

          
    46/0 44/2 019/0  

          
    50/0- 91/3- 000/0  

       009/0- 00/2- 051/0  

       014/0- 85/1- 07/0  

 F :97/2آماره  003/0 15/3 117/0           

 (019/0)برآینذ اثر: 

 09/0سطح احتمال: 
           

    098/0- 47/2- 017/0 

   03/0- 12/3- 003/0  

L
o
n

g
-R

u
n

 

        306/0- 45/1- 154/0 

         458/0- 84/1- 071/0 

            609/0 94/19 000/0 

   =  99/0         ̅  = 99/0     
    65/4-       

 =  92/4-   

(            مقذار آماره )سطح احتمال(66/0) 40/0 آزمون خودهمبستگی سریال  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(57/0) 10/1 آزمون نرمالیتی  

مقذار آماره )سطح احتمال(        (    44/0) 00/1 آزمون ناهمسانی واریانس  

 هاآزمون کرانه

 آماره آزمون دو کرانه کرانه یک سطح خطا

42/3 درصذ1  84/4  

97/2 45/2 درصذ5   63/3  

01/2 درصذ10  1/3  

 ت مرك ًتایذهأخز:           
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ٍ          ا اًثاؿاتگی ضاشیة تلا رح خغاا دس الگاَی ّان       تَضرح: ولراِ هتغرشّاا دس همرااع لگااسیتوی اػات.      

افاضٍدُ تخاؾ    ًوایٌاذُ احاش اسصؽ              ّاا دس ًاشخ اسص ٍ   ّا ٍ وااّؾ تِ تشترة ًوایٌذُ احش افضایؾ        

 تاؿذ.خذهات دس تلٌذهذت هی

 

ّاای خَدّوثؼاتگی )تشاػااع    ّاای تـخرلای حااوی اص آى اػات واِ آصهاَى      ًتایذ آصهاَى 

گاادفشی(   -پادگااى  -گادفشی(ا آصهَى ًشهالرتی ٍ ًاّوؼاًی ٍاسیاًغ )تاش اػااع تشیاَؽ   -َؽتشی

ّوثؼاتگیا ًشهاال تاَدى ٍ    روالت پؼواًذ تراًگش پزیشؽ فشضرِ كفش هثٌای تاش فاذم ٍراَد خاَد     

هٌؾَس اعورٌاى اص اهىااى ٍراَد ساتغاِ تلٌذهاذت ٍ      تاؿذ. تِّوؼاًی ٍاسیاًغ دس روالت اخالل هی

ِ  ٍرَد تلشیح هٌ ( 6ؿاَد واِ ًتاایذ آى دس راذٍل )    ّاا اًزاام های   اػة تري هتغرشّاا آصهاَى وشاًا

ِ    خالكِ ( فاشم فاذم ٍراَد    97/2ّاا ) ؿذُ اػت. ّوچٌري تش اػاع همذاس آهااسُ دس آصهاَى وشاًا

افضٍدُ تخؾ خذهات تا اؿتغال تخاؾ   اسص ٍ اسصؽ ّا دس ًشخ ّا ٍ واّؾ ساتغِ تلٌذهذت تري افضایؾ

 ؿَد.پزیشفتِ ًویدسكذ  90 خذهات دس ػغح اعورٌاى

 الگَ بزای بخش کشاٍرسی بزآٍرد. ًتایج 4-6

ترضیيا ٍلفِ تْرٌِ تشاتش تا دٍ ٍ الگاَی  -دس ایي الگَ ًرض تا تَرِ تِ ووتشیي همذاس تشای آهاسُ ؿَاستض

الگَی پایِ تاِ ؿاش     تشآٍسدتاؿذ. تش ایي اػاعا ًتایذ حاكل اص هی NARDL(2, 0, 0, 0)اًتخاتی 

ی الگَی غرشخغی تشای تخؾ وـاٍسصی دس تشآٍسد( ضشایة 7( اػت. هغاتك تا رذٍل )7رذٍل )

اسص احاش هقٌااداسی تاش اؿاتغال تخاؾ       ّاا دس ًاشخ   ّاا ٍ وااّؾ   دّذ وِ افاضایؾ هذت ًـاى هیوَتاُ

 افضٍدُ تخؾ وـاٍسصی تا احش هخثت تش اؿتغال ایي تخؾ ّوشاُ اػت. وـاٍسصی ًذاسد ٍ اسصؽ

هاذت  ی الگَی غرشخغی تشای تخاؾ وـااٍسصی دس تلٌاذ   تشآٍسدایة ( ضش7هغاتك تا رذٍل )

اسص احش هقٌااداسی   ّا دس ًشخ ّا ٍ واّؾ هذت دس تلٌذهذت ًرض افضایؾ هاًٌذ وَتاُ دّذ وِ تًِـاى هی

اسص  ّای ًاشخ  ّا ٍ افضایؾ گزاسی واّؾتأحرشتَاى فاهل فذم  تش اؿتغال تخؾ وـاٍسصی ًذاسًذ. هی

سا تِ دلرل ػاختاس ػٌتی ٍ خاًَادُ ه َس تخؾ وـاٍسصی دس ایشاى عای  تش اؿتغال تخؾ وـاٍسصی 

ّا دس  ّای اخرش داًؼت. اص هٌؾش دیگش تا فشم تزاسی تَدى تخؾ وـاٍسصیا دس ٌّگام واّؾ دِّ

ؿاَد واِ احاش هخثات تاش اؿاتغال ایاي         تش هی ّای هلشفی تخؾ وـاٍسصی اسصاى اسصا ّضیٌِ ًْادُ ًشخ
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تش خَاّذ ؿاذ   واالّای ٍاسداتی هـاتِ ه لَالت داخلی ًرض اسصاى تخؾ داسد ٍلی دس عشف هماتل

وِ احش هٌفی تش اؿتغال تخؾ وـاٍسصی خَاّذ داؿت. دس ایي ت لرل اًتؾاس تش ایي اػت وِ تشآیٌاذ  

عاَس هقىاَع تشلاشاس خَاّاذ      اسص ًرض ّوري سٍاتظ تِ ّای ًشخ ایي دٍ احش خٌخی ؿَد. دستاسُ افضایؾ

واِ   ً اَی  ـاٍسصی احشی هخثت تش اؿتغال ایي تخؾ دس تلٌذهذت داسدا تِافضٍدُ تخؾ و تَد. اسصؽ

افضٍدُ تخؾ وـاٍسصیا اؿتغال ایي تخؾ تاِ هراضاى    افضایؾ )واّؾ( دس اسصؽدسكذ  تِ اصای یه

 افضایؾ )واّؾ( خَاّذ یافت.دسكذ  682/0

 الگو در بخص کطاورزی برآوردنتایج  .7جذول 

 احتمالسطح  tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

A
R

D
L

 

          
   

 44/0 43/3 001/0 

          
   

 51/0 11/4 0002/0 

       00009/0 02/0- 978/0 

       001/0 27/0 788/0 

           027/0 36/2 022/0 

   04/0- 94/4- 000/0 

L
o
n

g
-R

u
n

 

        002/0- 02/0- 978/0 

         041/0 29/0 772/0 

            682/0 21/63 000/0 

   = 97/0          ̅  = 96/0     
 =   15/5-        

 =  34/5-  

ار آماره )سطح احتمال((            مقذ14/0) 02/2 آزمون خودهمبستگی سریال  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(61/0) 98/0 آزمون نرمالیتی  

(            مقذار آماره )سطح احتمال(35/0) 13/1 آزمون ناهمسانی واریانس  

 هاآزمون کرانه

 آماره آزمون دو کرانه کرانه یک سطح خطا

42/3 درصذ1  84/4  

70/5 45/2 درصذ5   63/3  

01/2 درصذ10  1/3  

 ًتایذ ت مرك هأخز:       

ٍ          اًثاؿاتگیا  ضاشیة تلا رح خغاا دس الگاَی ّان       تَضرح: ولراِ هتغرشّاا دس همرااع لگااسیتوی اػات.      

افاضٍدُ تخاؾ    ُ احاش اسصؽ ًوایٌاذ             ّاا دس ًاشخ اسص ٍ   ّا ٍ واّؾتِ تشترة ًوایٌذُ احش افضایؾ        

 تاؿذ.وـاٍسصی دس تلٌذهذت هی
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ّااای ّااای تـخرلاای حاااوی اص آى اػاات وااِ آصهااَى ( ًتااایذ آصهااَى7هغاااتك تااا رااذٍل )

گااادفشی(ا آصهااَى ًشهااالرتی ٍ ًاّوؼاااًی ٍاسیاااًغ )تااش اػاااع -خَدّوثؼااتگی )تشاػاااع تشیااَؽ

هثٌای تاش فاذم ٍراَد     گادفشی( رواالت پؼاواًذ ترااًگش پازیشؽ فشضارِ كافش        -پادگاى -تشیَؽ

تاؿاذ. ّوچٌاري تاش اػااع     خَدّوثؼتگیا ًشهال تَدى ٍ ّوؼاًی ٍاسیاًغ دس رواالت اخاالل های   

ّاا   ّا ٍ واّؾ ( فشم فذم ٍرَد ساتغِ تلٌذهذت تري افضایؾ70/5ّا )همذاس آهاسُ دس آصهَى وشاًِ

دسكاذ   99ى افضٍدُ تخؾ وـاٍسصی تا اؿتغال تخؾ وـاٍسصی دس ػغح اعورٌاا  اسص ٍ اسصؽ دس ًشخ

 ؿَد.پزیشفتِ ًوی

 ّای پژٍّش. یافت5ِ

دسآهذ اسصی ترؾ اص كادسات غرشًفتی تِ دسآهاذ ًفتای    تأهريوِ دس التلاد ایشاى هٌثـ  تا تَرِ تِ آى

ؿاذُا اًتؾااس تاش آى اػات      ّای اسصی حاتت ٍ ؿٌاٍس هاذیشیت  ٍاتؼتِ اػت ٍ ّوچٌري تا تَرِ تِ ًؾام

اسص ایشاى سخ دّذ. اص ػاَی   رْاًی ًفتا تغررشات فوذُ دس ًشخدلرل ًَػاًات فوذُ دس لروت  وِ تِ

ِ    دیگش ًشخ ُ    اسص تش لذست سلاتتی تٌگاُ دس داخل ٍ خااسد وـاَس ٍ ّضیٌا ّاا )دس   ّاای تَلراذی تٌگاا

ُ تأحرشّای ٍاسداتی(  كَست ٍاتؼتگی تِ ًْادُ ّاای   گزاس اػت. تِ ّوري دلرل هرضاى ػَدآٍسی تٌگاا

گزاس تاؿذ. تأحرشتَاًذ تش هرضاى اؿتغال  اسص اػت وِ هی ٍاتؼتِ تِ ًشخ التلادی دس وٌاس دیگش فَاهلا

تَػاقِ ًؾراش ایاشاى ه ؼاَب      ّاای اكالی وـاَسّای دسحاال     اص ػَی دیگش اؿتغال یىی اص دغذغِ

تَاًاذ هـاىالت فذیاذُ ارتواافی      ؿَد. فذم ایزاد اؿتغال هتٌاػة تا ػاختاس روقرتی وـَس هی هی

ارتوافی  تأهريواس ٍ افضایؾ خغش ٍسؿىؼتگی ػاصهاى  ارشت ًرشٍیًؾرش واّؾ اهٌرتا افترادا هْ

ّای التلادی ًؼاثت تاِ یىاذیگش     ّوچٌري تا تَرِ تِ ػاختاس هتفاٍت تخؾ ّوشاُ داؿتِ تاؿذ.  سا تِ

 .اسص داؿتِ تاؿذ پزیشی هتفاٍتی اص ًشختأحرشّای هختلفا  ایي اًتؾاس ٍرَد داسد وِ اؿتغال دس تخؾ

اسص تش اؿتغال ٍ ّوچٌري ًماؾ هْان اؿاتغال تاشای افاشاد راهقاِا دس        ِ اّورت ًشختٌاتشایيا تا تَرِ ت

ّاا )وـااٍسصیا خاذهاتا     اسص تش اؿتغال ول ٍ تخاؾ  پظٍّؾ حاضش تالؽ ؿذ تا احش غرشخغی ًشخ

ای ٍ ػاختواى( دس ایاشاى تشسػای ؿاَد. تاِ ایاي هٌؾاَس اص        هقذى ٍ آبا تشق ٍ گاصا كٌایـ واسخاًِ
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یه الگَی پایِ )ولای( ٍ پاٌذ    تشآٍسدا دس 1347-96ّای ػاالًِ ٍ دادُغرشخغی  ARDLسّرافت 

اسص احش هقٌاداسی تاش   ّا دس ًشخ دّذ افضایؾ ًتایذ تلٌذهذت ًـاى هی ؿذُ اػت. الگَی تخـی اػتفادُ

ُ       اؿتغال ول ًذاسد وِ دلرل آى های  ّاا تَػاظ تاَسم     تَاًاذ تقاذیل افاضایؾ لاذست كاادساتی تٌگاا

اسص تاا احاشی هقىاَع تاش      ّاا دس ًاشخ   اسص تاؿذ. ٌّگاام وااّؾ   ّای ًشخ ایؾایزادؿذُ دس ٌّگام افض

ّای تَلراذ تاش    فلت تاؿذ وِ هرضاى احش هخثت واّؾ ّضیٌِ ایي تَاًذ تِ اؿتغال ول ّوشاُ اػت وِ هی

اؿتغالا ترؾ اص احشّای هٌفی ًاؿی اص واّؾ لذست سلاتات كاادساتی ٍ تمَیات ٍاسدات واالّاای     

ِ  سلرة واالّای داخلی ا ِ ّاای پاٌ    عاَس هـااتِا دس توااهی تخاؾ     ػات. تا ی هَسدتشسػای ًراض   گاًا

 تأحرشای فذم  ّا ًذاسد. دس تخؾ كٌایـ واسخاًِ هقٌاداسی تش اؿتغال تخؾ تأحرشاسص  ّا دس ًشخ افضایؾ

ّا تش اؿتغال ایي تخؾ ًاؿی اص تقذیل احاش هخثات افاضایؾ لاذست سلاتات كاادساتی        هقٌاداس افضایؾ

اسص سا  ّاای ًاشخ   . دس تخاؾ آبا تاشقا گااص ٍ هقاذى فاذم هقٌااداسی افاضایؾ       تاؿذ تَػظ تَسم هی

 تَاى فمذاى ٍرَد صیشػاخت ٍ ؽشفرت تَلرذ وافی رْت افضایؾ تَلرذ ٍ اؿتغال داًؼت.   هی

اسص تش اؿتغال ایي تخؾ ًاؿی اص خٌخای   ّای ًشخ دس تخؾ ػاختواى ًرض فذم احش هقٌاداس افضایؾ

ا تَػظ احاش هخثات اًتؾااسی افاضایؾ لروات هؼاىي اػات. دس تخاؾ         ّ ؿذى احش هٌفی افضایؾ ّضیٌِ

تَاًذ ًاؿی اص خٌخی ؿذى احش هٌفی افضایؾ لروت  اسص هی ّای ًشخ خذهات فذم هقٌاداسی احش افضایؾ

واالّای هلشفی ٍاسداتی تَػظ احش هخثت گشایؾ تاال روقرت رَیاای وااس تاِ تخاؾ خاذهات ٍ      

 راهقِ تاؿذ.   ّای خذهاتی دس ضشٍسی تَدى ًمؾ صیش تخؾ

ِ   ّا تِ اسص دس تواهی تخؾ ّا دس ًشخ واّؾ عاَس   رض تخؾ وـاٍسصی )وِ احش هقٌاداس ًرؼات( تا

ّاای   ّا هاؤحش اػات. دس تخاؾ وـااٍسصی اػاتذالل دسهاَسد احاش وااّؾ        هقىَع تش اؿتغال تخؾ

 تاؿذ.   اسص هی ّای ًشخ اسص هـاتِ افضایؾ ًشخ

تاَاى ًترزاِ تشتاشی احاش هخثات       ًاشخ سا های   ّاا  ای احش هقىَع واّؾ دس تخؾ كٌایـ واسخاًِ

ِ     واّؾ ّضیٌِ ای دس تااصاس   ّای ٍاسداتی تش احش هٌفی ًاؿی اص واّؾ لاذست سلااتتی كاٌایـ واسخاًا

اسص سا  ّاای ًاشخ   داخلی ٍ خاسری داًؼت. دس تخؾ آبا تشقا گاص ٍ هقاذى احاش هقىاَع وااّؾ    

اسداتی دس رْت گؼتشؽ تَلرذ ٍ اؿتغال ای ٍ تش ؿذى واالّای ػشهایِ تَاى ًترزِ احش هخثت اسصاى هی
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تَاًاذ ًاؿای اص    اسص تش اؿتغال ایي تخؾ های  ّای ًشخ داًؼت. دس تخؾ ػاختواى احش هقىَع واّؾ

ّای ػاخت ػاختواى ٍ افاضایؾ حاؿارِ ػاَد تاؿاذ. دس تخاؾ خاذهات ًراض افاضایؾ          واّؾ ّضیٌِ

فاهاال احااش هقىااَع تااَاى  حاؿاارِ ػااَد دس احااش واااّؾ لرواات واالّااای هلااشفی ٍاسداتاای سا هاای 

 اسص تش اؿتغال داًؼت.   ّای ًشخ واّؾ

ّاا دس   تاا فاشم فاذم تَاًاایی دس هْااس تاَسم ًاؿای اص افاضایؾ         ّاتش ایي اػاع تا تَرِ تِ یافتِ

صایای تخاؾ كاٌقت     گزاساى التلادی دس رْت سًٍك ٍ اؿاتغال  ؿَد تا ػراػتاسصا پرـٌْاد هی ًشخ

واس لشاس دٌّذ ٍ توشوض سا تش سلاتت تَلراذات داخلای تاا     اسص سا دػتَس ّا دس ًشخ ای واّؾ واسخاًِ

اسصا واالّاای هـااتِ    ّاا دس ًاشخ   الثتِ تایذ اؿاسُ وشد تا وااّؾ  .ه لَالت هـاتِ ٍاسداتی تگزاسًذ

ساػاتا لروات    ّا اص واّؾ ّن تش خَاٌّذ ؿذ اها اًتؾاس تش ایي اػت دس ایشاى ٍاػغِ ٍاسداتی ًرض اسصاى

ّاا( ٍ   اسص رلَگرشی وٌٌاذ )چؼاثٌذگی سٍ تاِ پاایري لروات      اّؾ دس ًشخایي ه لَالت تِ هرضاى و

ّاای داخلای ایاي تخاؾ سا دس داخال وـاَس        ّای ٍاسداتیا لذست سلاتتی تٌگاُ تش ؿذى ًْادُ اسصاى

 افضایؾ دّذ.  

سػذ تا تَرِ تاِ آًچاِ ترااى ؿاذ تاشای افاضایؾ        دس تخؾ آبا تشقا گاص ٍ هقذى ًرض تِ ًؾش هی

ُ     َلَطی رذیذ اسصاىصیشػاخت ٍ ٍسٍد تىٌ ّاا دس   ٍسیا وااّؾ  تش دس رْات افاضایؾ تَلراذ ٍ تْاش

اسص تاؿاذ. دس تخاؾ كاٌقت ػااختواى ًراض       ّا دس ًاشخ  تشی ًؼثت تِ افضایؾ اسص ػراػت هٌاػة ًشخ

تَاًذ تا افضایؾ حاؿرِ ػَد فقاالى ایي تخؾ یاا وااّؾ دس    سػذ هی اسص تِ ًؾش هی ّا دس ًشخ واّؾ

تش ایي تخؾ ؿاَد. دس تخاؾ خاذهات     تش ٍ سًٍك ّشچِ ترؾ اترت ترؾؿذُا هَرة رز لروت توام

ِ  ّا دس ًشخ تش تراى ؿذ ٍ واّؾ تخـی اػت وِ پرؾ 3ًرض ؿشایظ هـاتِ تا  تاشی   اسص ػراػت هقمَالًا

تاشی   تاؿذ ٍلی دس تخؾ وـاٍسصی اًتؾاس تش ایي اػت تا ّشچِ ترؾ دس رْت افضایؾ ایي تخؾ هی

ُ ٍ تِ دلرل ٍرَد لذست سلاتت تا ه لاَالت هـااتِ خااسریا    ایي تخؾ اص حالت ػٌتی خاسد ؿذ

سػاذ دس تخاؾ وـااٍسصی دس     ػراػت كادساتی دس ایي تخؾ حاون ؿَد. تِ ایي دلرل تاِ ًؾاش های   

 ّا تاؿذ.   تش اص واّؾ اسص هٌاػة ّا دس ًشخ كَست پرـشفت دس صهرٌِ كادسات ه لَالتا افضایؾ

ّای كٌایـ ًؼثت تاِ تخاؾ    خذهات ٍ صیشتخؾّای  دسهزوَؿ تا تَرِ تِ ؽشفرت تاالتش تخؾ

ؿَد وِ دس كاَست فاذم تَاًاایی دس وٌتاشل تاَسم ًاؿای اص        صایی پرـٌْاد هی وـاٍسصی دس اؿتغال
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ّاا   اسص دس اٍلَیت لشاس گرشد. ّوچٌاري دس ٌّگاام افاضایؾ    اسصا تْتش اػت تا واّؾ ًشخ افضایؾ ًشخ

ّاای   ّاا تاشای فاذم اص دػات سفاتي فشكات       اسص دس احش واّؾ لروت ًفت یا ت شین ت ورلی دس ًشخ

ّاای هٌاػاة ضاذ تاَسهی تاا حاذ        ّای هَلذ التلادی وـَس تا اتخار ػراػت صایی دس تخؾ اؿتغال

ّا دس تاصاس داخال ٍ خااسد اص وـاَس ؿاًَذ. فاالٍُ تاشایي        اهىاى هَرة حفؼ لذست سلاتتی تٌگاُ

ّاای ًاگْااًی    ذ اص افاضایؾ تَاًا   تمَیت كٌذٍق رخرشُ اسصی دس ؿشایظ هٌاػة التلادی وـَس هی

 ّا دس دسآهذ ًفتی رلَگرشی وٌذ. اسص دس ٌّگام واّؾ ًشخ

 هٌابع

اسص ٍالقای   احش ًاهتماسى ًَػاًات ًشخ"(ا 1391)آٌّگزی  پَر، هیٌا ٍ عبذالوجیذ بصیزت، هْذی؛ ًیک

 ا چْاسهري ّوایؾ هلی التلادا داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ خورٌی ؿْش."تش اؿتغال ایشاى

ًاهاِ واسؿٌاػای اسؿاذا     ا پایااى "اسص ٍالقای تاش اؿاتغال ایاشاى     ًاشخ  تاأحرش "(ا 1390) تار، هعصَهِبْزف

 داًـىذُ فلَم التلادی ٍ اداسیا داًـگاُ هاصًذساى.

 تاأحرش " ا1392)حیاتوی   ّیاجز ٍ یحییی   اثٌیی عشیزی،   علی؛ سزدار شْزکی، داٍد؛ داًش جعفزی،

ّاای  فلالٌاهِ ػراػات   ا"اؿتغال تخؾ كٌقتی ایشاىاًذاصّای  ّا ٍ چـناسص تش چالؾ ّای ًشخ تىاًِ

  .93-104كق  ا1ؿواسُ  ا1دٍسُ  ساّثشدی ٍ والىا

احاش هْاارشت ًراشٍی اًؼااًی هتخلاق )فاشاس هغضّاا( تاش فماش دس          "(ا 1393) رستوی حصَری، ّیاجز 

 .93-104ا كق 5ا ؿواسُ 2ّای هالی ٍالتلادیا دٍسُ  ا فللٌاهِ ػراػت"وـَسّای دس حال تَػقِ

افاضٍدُ تخاؾ وـااٍسصی دس     اسص تاش اؿاتغال ٍ اسصؽ   ًَػاًات ًشخ تأحرش"(ا 1395) ًی، صبیحِرهضا

 ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذا پظٍّـىذُ اهَس التلادیا داًـگاُ فالهِ ه ذث ًَسی. ا پایاى"ایشاى

اسص تاش   رْاؾ پاَلی ًاشخ    تاأحرش "(ا 1396)سارعی، ًسیبِ؛ قطب الذیٌی، هحوذ ٍ عبذالوجیذ جالئی 

 .125-141ا كق 18ا ؿواسُ 5ا دٍسُ ّای ساّثشدی ٍ والى ػراػتا "وـاٍسصی اؿتغال تخؾ

افضایؾ ًاشخ اسص تاش ٍاسدات داسٍ ٍ تزْراضات     تأحرش"(ا 1393)اسذی  شْباسی، کیَهزث ٍ فزخٌذُ

 .35-54ا كق 11ا ؿواسُ 6دٍسُ  ای التلادیگزاس ػراػت ا "پضؿىی

ّای ًاشخ اسص دس وـاَسّای فضاَ ػااصهاى      نتٌذی سطی ًگاّی تِ عثمِ"(ا 1394) عاطفی هٌش، رٍیا

ا هاالی ٍالتلاادی  ّاای   فلالٌاهِ ػراػات  ا "ّایی تشای سطین اسصی ایاشاى  ّوىاسی اػالهی ٍ تَكرِ

 .5-32ا كق 10ا ؿواسُ 3دٍسُ 
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تشسػی ساتغاِ تاري ترىااسی ٍ راشم دس     "(ا 1391)ًژاد، حسیي؛ رهضاًی، ّادی ٍ هیٌا صادقی  عباسی

ا 20ا دٍسُ التلااادیّااای  ّااا ٍػراػااتپااظٍّؾا "فرماای تااري اػااتاًیّااای تل ایااشاى: سّرافاات دادُ

 . 65-86ا كق 64ؿواسُ

اسص تاش اؿاتغال    رْاؾ پاَلی ًاشخ    تأحرش"(ا 1395)خیل کزدی  فزسام، ٍحیذ؛ طالقاًی، فاطوِ ٍ ربابِ

ا 21ّااای التلااادی ایااشاىا دٍسُ  ا پااظٍّؾ"ّااای وـاااٍسصیا كااٌقت ٍ خااذهات دس ایااشاى تخااؾ

  .83-112ا كق 67ؿواسُ

ّای كاٌقت ٍ   اسص تش اؿتغال تخؾ تشسػی احشات ًاهتماسى ًَػاًات ًشخ"(. 1395) کزاهت کْزیش، هحوذ

 ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذا داًـىذُ التلاد ٍ حؼاتذاسیا داًـگاُ اسٍهرِ. ا پایاى"وـاٍسصی دس ایشاى

ا "(1389-1391ّاای )  ت لرل هٌـأ ًَػاًات ًاشخ اسص عای ػاال   "(ا 1392) ٍرتابیاى کاشاًی، ّادی

 .131-154ا كق 4ا ؿواسُ 1ا دٍسُ ّای هالی ٍالتلادیػراػت

ِ    ساتغِ تري ًشخ"(ا 1392)جعفزی  ّادیاى، ابزاّین ٍ هحبَبِ ای دس  اسص حمرمی ٍ اؿاتغال كاٌایـ واسخاًا

 .89-112ا كق 1ا ؿواسُ 9ا دٍسُ ّای التلادی هغالقات ٍ ػراػتا "(1386-1380التلاد ایشاى )
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