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چكيذٌ
ٞسف پػٞٚف حبضط تؼييٗ ضاثغ ٝثيٗ ٔدٕٛػ ٝاي اظ ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي قبُٔ :حدٓ
٘مسيٍٙيٚ ،اضزات ،نبزضات  ٚتِٛيس ٘بذبِم زاذّي  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٞبي پصيطفت ٝقسٜ
زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔيثبقس .ايٗ پػٞٚف اعالػبت ٔطثٛط ث ٝزٚض ٜظٔب٘ي 1380-1386
ثطاي  119قطوت اظ قطوتٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ضا ٔٛضز تٛخ ٝلطاض
زاز ٜاؾت .ث ٝايٗ ٔٙظٛض اظ ضٚـ ضٌطؾي ٖٛتطويجي اؾتفبز ٜقس٘ .تبيح آظٔ ٖٛفطضيٞٝب ثيبٍ٘ط ػسْ
ٚخٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثيٗ نبزضات ثب ؾبذتبض ؾطٔبيٚ ٚ ٝخٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثيٗ حدٓ ٘مسيٍٙي،
ٚاضزات  ٚتِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثب ؾبذتبض ؾطٔبي ،ٝزض ثبظاض ؾطٔبي ٝايطاٖ ٔي ثبقس .ػال ٜٚثط آٖ،
٘تبيح حبوي اظ آٖ اؾت و ٝثيٗ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٞبي پصيطفت ٝقسٜ
زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ضاثغٔ ٝثجت ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز ،زض حبِيى ٝثيٗ حدٓ ٘مسيٍٙي ٚ
ٚاضزات ثب ؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ضاثغٙٔ ٝفي
ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز.
ياصٌ َاي كليذي :حدٓ ٘مسيٍٙيٚ ، ،اضزات ،نبزضات ،تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ،ؾبذتبض
ؾطٔبي.ٝ

 -1مقذمٍ
تبٔيٗ ٔبِي ثطاي اخطاي پطٚغٜٞبي ؾٛزآٚض زض نح ٝٙضقس قطوت٘ ،مف ثؿيبض ٕٟٔي ايفب
ٔي وٙس .تٛا٘بيي قطوت زض ٔكرم ؾبذتٗ ٔٙبثغ ٔبِي ثبِم ٜٛثطاي تٟي ٝؾطٔبي ٝثٙٔ ٝظٛض ؾطٔبيٝ
ٌصاضيٞب  ٚتٟي ٝثط٘بٔٞٝبي ٔبِي ٔٙبؾت اظ ػٛأُ انّي ضقس  ٚپيكطفت قطوت ث ٝحؿبة ٔي
آيس <5=.أطٚظ ٜزضخ ٝثٙسي قطوتٞب اظِحبػ اػتجبضي تب حسٚز ظيبزي ث ٝؾبذتبض ؾطٔبي ٝآ٘بٖ
ٚاثؿت ٝاؾت  ٚزض ٚالغ ٔجٙبي تِٛيس  ٚاضائ ٝذسٔبت ث٘ ٝح ٜٛتبٔيٗ ٔ ٚهطف ٚخٔ ٜٛبِي ٚاثؿتٝ
اؾت .اظ عطفي ؾبذتبض ؾطٔبيٞ ٝط قطوتٞ ،كساض اِٚيٝاي زض اضتجبط ثب ٔيعاٖ ٔضيمٔ ٝبِي قطوت
ثٛز ٚ ٜالظْ اؾت زض ثط٘بٔ ٝضيعي اؾتطاتػيه قطوتٞب ،تؼييٗ ػٛأُ ٔٛثط ثط وبضايي تبٔيٗ ٔبِي
آ٘بٖ ٔٛضز تٛخ ٝخسي لطاض ٌيطز.
ٔحيظ ٔتحٔ ٚ َٛتغيط و٘ٛٙي ،زضخ ٝثٙسي قطوتٞب ضا اظ ِحبػ اػتجبضي ٘يع تب حسٚزي ث ٝؾبذتبض
ؾطٔبي ٝآ٘بٖ ٔٛٙط ؾبذت ٝاؾت .ايٗ أط ثط٘بٔ ٝضيعي اؾتطاتػيه آ٘بٖ ضا ث ٝا٘تربة ٔٙبثغ ٔٛثط ثط
ٞسف حساوثطؾبظي ثطٚت ؾٟبْ زاضاٖ٘ ،عزيه وطز ٜاؾت .ثٙبثطايٗ ػٛأُ ٔ ٚتغيطٞبي ؾيبَ
ٔٛثط ثط ؾبذتبضؾطٔبئ ٝي تٛا٘ٙس ؾٛزآٚضي  ٚوبضايي قطوت ٞب ضا تحت تبثيط لطاض زٙٞس<10= .
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت پيف ٌفت ،ٝپػٞٚف حبضط زض پي آٖ اؾت تب ثب ثطضؾي ضاثغ ٝثيٗ ؾبذتبض ؾطٔبيٝ
قطوتٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ،ث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بزي اظ ثبظاضؾطٔبي ٝوكٛض ٚ
چٙس ٔتغيط والٖ التهبزي ،ث ٝاضظيبثي خبيٍب ٜثبظاضؾطٔبي ٝوكٛض پطزاذت ٚ ٝؾٔ ٟٓتغيطٞبي والٖ
التهبزي ٔٛضز٘ظط ضا ٘يع زض تغييطات ؾبذتبض ؾطٔبي٘ ٝكبٖ زٞس.
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 -2مباوي وظزي تحقيق
ث ٝعٛض وّي ؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٟب اظ ز ٚثرف تكىيُ ٌطزيس ٜاؾت٘ :رؿت ٔيعاٖ ؾطٔبيٛٔ ٝضز
٘يبظ  ٚز ْٚتطويت ٔٙبثغ تبٔيٗ ٔبِي .ث ٝعٛض وّي ٚاْ  ٚؾٟبْ ز ٌٝ٘ٛٚانّي قىُ زٙٞس ٜؾبذتبض
ؾطٔبئ ٝحؿٛة ٔي ق٘ٛس .ثب تٛخ ٝثٙٔ ٝبثغ تبٔيٗ ٔبِي ،قطوتٞب زاضاي ثبظز ٚ ٜضيؿه ٔتفبٚت
زض ػطن ٝثبظاضٞبي تبٔيٗ ؾطٔبيٞ ٝؿتٙس .ثٙبثطايٗ تهٕيٕبت ٔطثٛط ث ٝؾبذتبض ؾطٔبي٘ ٝمف ٔٛثطي
زض وبضايي  ٚاػتجبض قطوت ٞب ٘عز ٔٛؾؿبت تبٔيٗ ؾطٔبي ٝذٛاٙٞس زاقت<10= .
ثّىٛيي ( )1999ؾبذتبض ؾطٔبي ٝضا ازػبي وّي ثط زاضاييٞبي قطوت ٔؼطفي ٔي وٙسٚ .ي ؾبذتبض
ؾطٔبي ٝضا قبُٔ اٚضاق ثٟبزاض ٔٙتكط قس ٜػٕٔٛي ،ؾطٔبيٌ ٝصاضي ذهٛني ،ثسٞي ثب٘ىي ،ثسٞي
تدبضي ،لطاضزازٞبي اخبض ،ٜثسٞي ٔبِيبتي ،ثسٞي ٞبي ٔعايبي ثبظ٘كؿتٍي ،پبزاـ ٔؼٛل ٝثطاي
ٔسيطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ،ؾپطزٞ ٜبي حؿٗ ا٘دبْ وبض ،تؼٟسات ٔطتجظ ثب وبال  ٚؾبيط ثسٞي ٞبي
احتٕبِي ٔي زا٘س <16= .اوثط ٘ظطيبت ٔٛخٛز زض ظٔي ٝٙؾبذتبض ؾطٔبي ،ٝث ٝاضتجبط ؾبذتبض ؾطٔبي ٝثب
ٞعي ٝٙؾطٔبي ٚ ٝضيؿه قطوت  ٚاضظـ آٖ اشػبٖ زاض٘سٔ .سيطاٖ ٔبِي قطوتٞب ث ٝخٟت اضتجبط
تٍٙبتٍٙي و ٝثيٗ ؾبذتبض ؾطٔبي ٝثب ٞعي ٝٙؾطٔبي ٚ ٝضيؿه اظ يه عطف  ٓٞ ٚچٙيٗ ثيٗ ٞعيٝٙ
ؾطٔبي ٚ ٝاضظـ ٚاحس تدبضي اظعطف زيٍط ٚخٛز زاضز ،زض نسز اؾتفبز ٜاظ ٔىب٘يؿٓ ؾبذتبض
ؾطٔبي ٝثطاي وبٞف ضيؿه ٔبِي  ٚافعايف ؾٛزآٚضي ذٛز ٞؿتٙس <1= .ؾبذتبض ؾطٔبي ٝيىي اظ
خٙجٞ ٝبي ٔٔ ٟٓسيطيت ٔبِي اؾت .ثطاي حساوثط وطزٖ اضظـ قطوت ٔسيط ثبيس تالـ وٙس تب ثٝ
تطويت ٔٙبؾجي اظ ثسٞي  ٚحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ زؾت يبثس  ٚايٗ وبض ؾبز ٜاي ٘يؿت .زض ٔسَٞبي
ٔرتّف ،ػٛأُ ٔرتّفي خٟت زؾتيبثي ث ٝيه ؾبذتبض ؾطٔبي ٝثٟي ٝٙزض ٘ظط ٌطفتٔ ٝي قٛز .ػٛأُ
التهبزي زض ٔيبٖ ػٛأُ تؼييٗ وٙٙس ٜؾبذتبض ؾطٔبي٘ ،ٝمف انّي ضا ايفب ٔي وٙس .اٌطچٔ ٝسيطاٖ
ٔبِي ث ٝايٗ ثبٚض زؾت يبفت ٝا٘س و ٝزض تؼييٗ ؾبذتبض ؾط ٔبي ،ٝػٛأُ التهبزي تبثيط ٌصاض اؾت أب
آٟ٘ب ٔؼٕٛال ثيكتطيٗ إٞيت ضا ث ٝػٛأُ زض ٖٚؾبظٔب٘ي ٔي زٙٞس<26= .
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قطوت ٞبي فؼبَ زض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض ث ٝػبٔٔ ٝطزْ ؾٟبْ ٔي فطٚقٙس  ٚػٛايس حبنّ ٝضا زض ؾجس
ٔتٛٙػي اظ اٚضاق ثٟبزاض ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٔي وٙٙسٕٟٔ ،تطيٗ زؾتبٚضز ايٗ ٚاؾغٞ ٝب ٞسايت خطيبٖ
ٔسا ٚ ْٚث٘ ٝؿجت وٓ ٞعيٙٔ ٝٙبثغ ٔبِي اظ پؽ ا٘ساظ وٙٙسٌبٖ ث ٝؾٕت ٔهطف وٙٙسٟ٘ ٜبيي يب
ؾطٔبيٌ ٝصاض اؾت .ثسيٗ تطتيت ؾطٔبيٌ ٝصاض ا٘فطازي ،اظ تٛٙع وبُٔ ؾجس زاضايي ٞب ثٟطٙٔ ٜس ٔي
قٛز  ٚثب حه َٛؾٛز ٘مسي ٙٔ ٚفؼت ؾطٔبي ٝوٕتطيٗ ٔربعط ٜضا ٔي پصيط٘س<7= .
ثٙبثطايٗ قطوتٞبي فؼبَ زضثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض زض ثبظاض ؾطٔبيٌٝصاضي اظ خبيٍبٚ ٜيػٜاي
ثطذٛضزاض٘س .زضايٗ پػٞٚف ؾؼي قس ٜاؾت تب تبثيط ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي ٕٞچ ٖٛحدٓ
٘مسيٍٙي ،قبذم ليٕت ٔهطف وٙٙسٚ ،ٜاضزات ،نبزضات  ٚتِٛيس ٘بذبِم زاذّي ضا ثط
ؾبذتبضؾطٔبي ٝايٗ قطوتٞب ٔٛضز ثطضؾي  ٚاضظيبثي لطاض ٌيطز.
 -3پيشيىٍ تحقيق
 -3-1تحقيقات داخلي
ضٚزپكتي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1384زض پػٞٚكي تحت ػٛٙاٖ "تبثيط ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي ثط ثبظزٜ
قطوتٟبي ؾطٔبيٌٝصاضي" ث ٝثطضؾي اضتجبط ٔيبٖ ثبظزٞي ؾٟبْ قطوتٞبي ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٚ
ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي پطزاذتٝا٘سٔ .تغيطٞبي والٖ زض ايٗ پػٞٚف قبُٔ نبزضات غيط ٘فتي،
حدٓ ٘مسيٍٙيٚ ،اضزات  ٚقبذم ليٕت ٔهطف وٙٙسٔ ٜي ثبقس٘ .تبيح حبوي اض آٖ اؾت وٝ
نبزضات غيط ٘فتي  ٚحدٓ ٘مسيٍٙي ثط ثبظز ٜؾٟبْ قطوت ٞبي ؾطٔبيٌ ٝصاضي تبثيط ٔثجت ٚ
قبذم ليٕت ٔهطف وٙٙسٚ ٚ ٜاضزات ثط ثبظز ٜآٖ تبثيط ٔٙفي زاقت ٝا٘س<7= .
لبئٕي ٔ ٚؼيٙي( )1386ث ٝثطضؾي اضتجبط ٔيبٖ ضطيت  P/Eثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ثب ٔتغيطٞبي
والٖ التهبزي پطزاذتٙس .زض ايٗ پػٞٚف ٔ 21تغيط والٖ التهبزي ث ٝتفىيه پِٛي ٚحميمي
ا٘تربة قسٜا٘س  ٚثطاي ض٘ٚس ظزايئ ،تغيط ض٘ٚس ث ٝػٛٙاٖ يه ٔتغيط ٔؿتمُ ٚاضز ٔسَ ٌطزيس ٜاؾت
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 ٚثطاي ثطضؾي فطضيٞ ٝبي تحميك اظ ضٌطؾي ٖٛچٙسٌب٘ ٚ ٝتحّيُ ػبّٔي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبيح
٘كبٖ اظ ٕٞرغي قسيس ثيٗ ٔتغيط ٞبي ٔٙترت زاضز  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحّيُ ػبّٔي ِٛٔ ٚفٝ
انّي ٚخٛز اضتجبط ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ تحميك ثب ٔتغيط ٚاثؿت P/E ٝتبييس ٌطزيس ٜاؾت<14= .
پيطايي  ٚقٟؿٛاض ( )1387ث ٝثطضؾي تبثيط ٔتغيط ٞبي والٖ ثط ثبظاض ؾطٔبي ٝايطاٖ پطزاذت ٚ ٝثطاي ايٗ
ٔٙظٛض زازٞ ٜبي فهّي ٔتغيط ٞبي ٔرتّف التهبزي ٔب٘ٙس تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ،حدٓ پ ،َٛتٛضْ
٘ ٚطخ اضظ زض ؾبَ ٞبي  1370-1385ضا ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زاز٘س٘ .تبيح حبوي اظ آٖ اؾت و ٝاضتجبط
قبذم ليٕت ؾٟبْ ثب تِٛيس ٘بذبِم زاذّي  ٚليٕت ؾغح ػٕٔٛي ليٕت ٞب ث ٝنٛضت ٔؿتميٓ
ثٛز ٚ ٜليٕت ؾٟبْ اضتجبط ٔؼىٛؼ ثب حدٓ پ٘ ٚ َٛطخ اضظ زاضز .ضطيت تهحيح ذغبي اٍِ٘ ٛيع
٘كبٖ ٔي زٞس زض ٞط زٚض %15 ٜاظ ػسْ تؼبزَ ٔٛخٛز ثطعطف قس ،ٜو ٝثيبٍ٘ط ؾطػت تؼسيُ ثبال
ٔي ثبقس <4= .ػجبؾيبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1387ث ٝثطضؾي اثط ٔتغيطٞبي والٖ ثط قبذم وُ ثٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پطزاذتٝا٘سٔ .تغيطٞبي والٖ قبُٔ ٘طخ اضظ ،تطاظ تدبضي ،تٛضْ٘ ،مسيٍٙي ٘ ٚطخ
ثٟط ٜاؾت .آ٘بٖ قبذم وُ ثٛضؼ ضا زض ؾبَ ٞبي  1377-1384ثب زازٞ ٜبي فهّي ٔٛضز ثطضؾي
لطاض زاز٘س .ضٚـ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ پػٞٚف ضٚـ  ٓٞا٘جبقتٍي ٔ ٚسِٟبي تهحيح ذغب  ٚتٛاثغ
ػىؽ اِؼُٕ ضٕٙي  ٚتدعيٚ ٝاضيب٘ؽ اؾت .يبفتٞٝب ٘كبٖ زٙٞس ٜاثط ٔثجت ٘طخ اضظ  ٚتطاظ تدبضي
زض ثّٙس ٔست ثط ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض  ٚاثط ٔٙفي تٛضْ ٘مسيٍٙي ٕٞ ٚچٙيٗ ٘طخ ثٟط ٜاؾت<12= .
ؾتبيف ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1388ث ٝتجييٗ وبضثطز اٍِٛضيتٓ غ٘تيه زض تؼييٗ ؾبذتبض ثٟي ٝٙؾطٔبي ٝقطوت
ٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پطزاذتٙس .يبفتٞٝبي ثطضؾي  300قطوت تِٛيسي
زض لبِت  12نٙؼت حبوي اظ آٖ اؾت و ٝثيكتطيٗ ؾٛزآٚضي زض اظاي اؾتفبز ٜوٕتط اظ اٞطْ ٔبِي
(ثسٞي) حبنُ قس ٜاؾت .ايٗ يبفت ٝثب ٘تبيح ٕٞجؿتٍئ ،جٙي ثط ٚخٛز ضاثغٙٔ ٝفي ثيٗ ؾبذتبض
ؾطٔبي٘ ٚ ٝطخ ثبظز ٜزاضايي ٞب ٔغبثمت زاضز<8= .

5

ؾدبزي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1389ث ٝثطضؾي ضاثغ ٝي ثّٙس ٔست ثيٗ ٘طخ ضقس قبذم وُ ليٕت ؾٟبْ
ٔ ٚدٕٛػ ٝيي اظ ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي اظ لجيُ تٛضْ٘ ،طخ ضقس ٘مسيٍٙي٘ ،طخ اضظ٘ ،طخ ؾٛز
ٚالؼي ثب٘ىي  ٚزضآٔس ٘فتي پطزاذتٙس .زض ايٗ تحميك زازٞ ٜب ث ٝنٛضت فهّي  ٚثطاي زٚض ٜي
ظٔب٘ي  ٚ 1374-86ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ذٛز ضٌطؾي ٖٛثطزاضي ثب ٚلفٞ ٝبي تٛظيؼيٛٔ ،ضز تدعيٚ ٝ
تحّيُ لطاض ٌطفت ٝقس٘ ٚتبيح آظٍٕٔٞ ٓٞ ٖٛي ٘كبٖ زاز٘س و ٝثيٗ ٘طخ ضقس قبذم وُ ليٕت ٚ
ٔتغيطٞبي ٔكتمُ ،ضاثغ ٝي ثّٙس ٔست ٚخٛز زاضز ث ٝعٛضي و ٝضطايت ٘طخ ضقس ٘مسيٍٙي ٘ ٚطخ
تٛضْ ثب ٘طخ ضقس قبذم وُ ليٕت زض ؾغح اعٕيٙبٖ ٘ٛز زضنس ٔؼٙي زاض  ٚضاثغ ٝي ٔٙفي ٚ
ٔؼٙبزاضي ضطايت زضآٔس ٘فتي٘ ،طخ اضظ ٘ ٚطخ ؾٛز ٚالؼي ثب٘ىي ،زض ؾغح اعٕيٙبٖ ٘ٛز زضنس ضز
قس ].[9

 -3-2تحقيقات خارجي
چٗ  ٚاؾتطاً٘ )2005( 1ػٛأُ ٔٛثط ثط ؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوت ٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض قبٍٟ٘بي  ٚقٙعٖ چيٗ ضا زض ؾبَ ٛٔ 2003ضز ثطضؾي لطاض زاز٘س٘ .تبيح حبوي اظ آٖ
اؾت و ٝؾٛزآٚضي ثغٛض ٔؼىٛؾي ث ٝؾبذتبض ؾطٔبي٘ ( ٝؿجت ثسٞي ) ٔطتجظ اؾتٔٛ٘ٛٔ <19= .يتب
٘ٙسي )2007( 2زض پػٞٚكي تحت ػٛٙاٖ "تبثيط فبوتٛضٞبي والٖ التهبزي ثط ؾبذتبض ؾطٔبي ٝزض
ٙٞس" ٘كبٖ زاز٘س ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي ثط ؾبذتبض ؾطٔبي ٝثؿيبض تبثيطٌصاض ٞؿتٙسٔ .تغيطٞبي
والٖ زض ايٗ تحميك تِٛيس ٘بذبِم زاذّي  ٚتٛضْ اؾت<26= .

. Chen & Strang R (2005).
. Monomita Nndy (2007).
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ايطٔٗ ٕٞ ٚىبضاٖ )2008( 1زض پػٞٚكي تحت ػٛٙاٖ "تبثيط ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي ثط ليٕت
ؾٟبْ" ث ٝثطضؾي اضتجبط ٔيبٖ ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي  ٚليٕت ؾٟبْ زض تطوي ٝتحت تئٛضي
ٕ٘بيٙسٌي و ٝزض ؾبَ  1981تٛؾظ فبٔب اضائ ٝقس ،پطزاذت ٝا٘س .ثط عجك تئٛضي ٕ٘بيٙسٌي فبٔب،
ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي ٔب٘ٙس ٔربضج ٔهطفي ،ضقس التهبزي٘ ،يطٚي وبض  ٚؾطٔبيٌ ٝصاضي ثبثت
ثط ليٕت ؾٟبْ اظ عطيك تٛضْ تبثيط ٔي ٌصاضز .زض ايٗ ٔغبِؼٔ ٝربضج ٔهطفي ،قبذم تِٛيسات
نٙؼتي ،ؾغٛح ٘يطٚي وبض  ٚؾطٔبيٌ ٝصاضي ثبثت ث ٝػٛٙاٖ قبذم ٞبي التهبزي  ٚقبذم
ليٕت ٔهطف وٙٙس ٜث ٝػٛٙاٖ قبذم تٛضْ زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت٘ .تبيح ،اػتجبض ٘ظطيٝ
ٕ٘بيٙسٌي فبٔب ( )1981ضا زض تطوي ٝتبييس ٔي وٙس<20= .
تيىط  ) 2008( 2زض ٔمبِ ٝاي تحت ػٛٙاٖ "ػٛأُ والٖ التهبزي تؼييٗ وٙٙس ٜؾبذتبض ؾطٔبي "ٝثٝ
ثطضؾي تبثيط ػٛأُ تؼييٗ وٙٙس ٜالتهبز والٖ ثط تهٕيٕبت اٞطْ ٔبِي قطوتٞب ٔي پطزاظز .ايٗ
تحميك  42قطوت پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ وكٛض تطوي ٝضا ثطاي زٚض ٜظٔب٘ي  2000-2007پٛقف
ٔي زٞس .ػٛأُ تؼييٗ وٙٙس ٜقبُٔ زاضاييٟبي ٔكٟٛز ،ا٘ساظ ،ٜفطنتٟبي ضقس  ٚؾٛزآٚضي ٔي
ثبقسٞ .ط وساْ اظ ايٗ ػٛأُ ثب اؾتفبز ٜاظ تدعي ٚ ٝتحّيُ زٚض ٜاي ثطاي ٞط قطوت ٔحبؾج ٝقسٜ
اؾت٘ .تبيح پيكٟٙبز ٔي زٞس و٘ ٝطخ ثبظز ٜزاضاييٞب ٔ ٚكٟٛز ثٛزٖ زاضاييٞب ثط اٞطْ ٔبِي قطوت،
تبثيط ٔثجت  ٚثبإٞيت زاضز .اظ عطف زيٍط ٘ؿجت وُ اؾتٟالن ث ٝوُ زاضاييٟب  ٚحبقي ٝؾٛز
فطٚـ ثب اٞطْ ٔبِي قطوت٘ ،ؿجت ٔٙفي  ٚثبإٞيت زاضزٛٔ <27= .ضيع ٚ ٚيسٙٞه )2009( 3زض
پػٞٚكي تحت ػٛٙاٖ "ؾٛز  ٚؾبذتبض ؾطٔبي "ٝث ٝثطضؾي ضاثغٔ ٝيبٖ ؾٛز  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝپطزاذتٝ
 ٚثيبٖ ٔي وٙس و ٝا٘ساظ ٜؾبظٔبٖ يىي اظ ػٛأُ تبثيطٌصاض اؾتٛٔ .ؾؿبت ثعضي ثيكتطاظ ثسٞي-
اؾتفبزٔ ٜي وٙٙس ،زض حبِيى ٝقطوتٞبي وٛچه ثيكتط اظ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ اؾتفبزٔ ٜي وٙٙس.

. Erman, Okuyan & Kadioglu (2008).
. Teker (2008).
3 . Murrayz &Vidhank (2009).
1
2
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ػال ٜٚثط آٖ ،ثطاؾبؼ تئٛضي تٛاظٖ ،تهٕيٕبت تبٔيٗ ٔبِي ث ٝتئٛضي ظٔبٖ ؾٙدي ثبظاض ثؿتٍي زاضز
ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝقطايظ ثبظاض ضؼيف ٔٙتح ث ٝاؾتفبز ٜوٕتط اظ ٔٙبثغ تبٔيٗ ٔبِي ذبضخي ٔي قٛز ٚ
ايٗ تبثيط ثط ضٚي قطوتٞبي وٛچه  ٚقطوتٞبي ثب ؾٛز پبييٗ لٛيتط اؾتٕٞ .چٙيٗ ٘تبيح
٘كبٖ ٔي زٞس و ٝقطوتٞبي ثب ؾٛزآٚضي ثيكتط ثبػث افعايف زض اضظـ زفتطي  ٚاضظـ ثبظاض
حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ذٛاٞس قسٔ <25= .حٕٛز ٕٞ ٚىبضاٖ )2009( 1زض پػٞٚف ذٛز ،فبوتٛضٞبي
تؼييٗ وٙٙس ٜؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٞب زض ؾ ٝوكٛض غاپٗٔ ،بِعي  ٚپبوؿتبٖ ضا ثطضؾي وطز٘س.
٘تبيح حبوي اظ آٖ اؾت و ٝضقس  GNPؾطا٘ ٝثطاي غاپٗ ٔ ٚبِعي زض اضتجبط ثب ؾبذتبض ؾطٔبي ٝثب
إٞيت اؾت ٞ ٚط چ ٝضقس التهبزي ثيكتط ثبقس قطوتٞب اظ ثسٞي ثّٙسٔست ثيكتطي اؾتفبزٔ ٜي
وٙٙس<23= .

 -4جامعٍ آماري ي اوتخاب ومًوٍ
خبٔؼ ٝآٔبضي ايٗ پػٞٚف وّي ٝقطوتٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاضتٟطاٖ ٔي ثبقس.
زٚض ٜظٔب٘ي ايٗ پػٞٚف اظ ( 1380-1386زٚض 7 ٜؾبِ )ٝاؾت .ثطاي ا٘تربة ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ضٚـ حصفي
اؾتفبزٌ ٜطزيس ،ث٘ ٝحٛي وٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبيي ثب تٛخ ٝث ٝقطايظ ظيط ا٘تربة قس ٜاؾت:
 - 1اظؾبَ  1380تب پبيبٖ اؾفٙس ٔب 1386 ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پصيطفت ٝقس ٜثبقس.
 - 2قطوت ٔٛضز ٘ظط عي زٚضٛٔ ٜضز پػٞٚف فؼبِيت ٔؿتٕط زاقت ٚ ٝؾٟبْ آٖ ٔٛضز ٔؼبّٔٝ
لطاضٌطفت ٝثبقس.
 - 3اعالػبت ٔبِي ٔٛضز ٘يبظ ضا عي زٚضٔ ٜبِي  1380-1386ث ٝعٛض وبُٔ اضائ ٝوطز ٜثبقٙس.

. Mahmud & etal (2009).
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 - 4حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ قطوت ٔٛضز ٘ظط عي زٚض ٜپػٞٚف ٔٙفي ٘جبقس.
زازٜٞبي پػٞٚف اظ عطيك خٕغآٚضي زازٜٞبي قطوتٞبي ٕ٘ ٝ٘ٛثب ٔطاخؼ ٝث ٝنٛضتٞبي ٔبِي،
يبزاقتٞبي تٛضيحيٌ ،عاضـ ٞبي ٞفتٍي ٔ ٚبٙٞبٔ ٝثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ
افعاضٞبي ز٘بؾ ،ٟٓنحطا  ٚتسثيطپطزاظ ٕٞ ٚچٙيٗ ٕ٘بٌطٞبي التهبزي ثب٘ه ٔطوعي خٕٟٛضي
اؾالٔي ايطاٖ ا٘دبْ ٌطزيس.
 -5فزضيٍَاي تحقيق
ثٙٔ ٝظٛض حه َٛاٞساف پػٞٚف ،چٟبض فطضي ٝث ٝقطح شيُ عطاحي ٛٔ ٚضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت:
 - 1ثيٗ نبزضات  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٟبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ
ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚخٛز زاضز.
 - 2ثيٗ حدٓ ٘مسيٍٙي  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض
تٟطاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚخٛز زاضز.
 - 3ثيٗ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق
ثٟبزاض تٟطاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚخٛز زاضز.
ثيٗ ٚاضزات  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ
ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚخٛز زاضز.
 -6متغيزَاي تحقيق
 -1-6متغيزَاي مستقل
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 -1-1-6صادرات :لؿٕتي اظ ثبلي ٔب٘سٔ ٜحهّٔ َٛي اؾت و ٝث ٝذبضج نبزض ٙٔ ٚظٛض اظ آٖ
اضظـ ضيبِي نبزضات ٔي ثبقس  ٚث ٝػٛٙاٖ ٔتغيط ثط ٖٚظا زض ايٗ پػٞٚف ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفتٝ
اؾت .ػالٔت اذتهبضي آٖ زض پػٞٚف حبضط ٔ EXPي ثبقس< 18ٚ7= .
 -2-1-6وقذيىگي :يىي اظ اثعاضٞبي ؾيبؾت پِٛي التهبز والٖ ،حدٓ پ َٛزض خطيبٖ اؾت وٝ
زض ايٗ پػٞٚف ٔؼبزَ حدٓ پ ٚ َٛقج ٝپ َٛاؾت وٌ ٝبٞي ث ٝآٖ ٘مسيٍٙي ثرف ذهٛني ٘يع
ٔي ٌٛيٙس ،ظيطا ؾپطزٜٞبي زِٚت زض آٖ ٔحبؾجٕ٘ ٝي قٛزٞ .ط چٚ ٝضؼيت ٘مسيٍٙي قطوت ثٟتط
ثبقس قطوت تٛا٘بيي ثيكتطي زض ثبظپطزاذت ثسٞيٞب  ٚتطويت ٔغّٛة ؾبذتبض ؾطٔبي ٝذٛاٞس
زاقت .ث ٝعٛض وّي افعايف يب وبٞف ٘مسيٍٙيٕٞ ،طا ٜثب ؾطػت ٌطزـ پ َٛاظخّٕ ٝػٛأّي
ٞؿتٙس و ٝزض ؾغح ػٕٔٛي ليٕتٞب  ٚزض ٘تيد ٝزض تغييطات اضظـ پ َٛتبثيطات ٔؿتميٓ زاض٘س.
افعايف ٘مسيٍٙي زض خبٔؼ ٝاٌط ٕٞطإٍٞ ٚ ٜبْ ثب افعايف تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ٘جبقس  ٚيب زض
نٛضتي وٚ ٝاضزات وكٛض ٔتغيط ٘كٛز اظػٛأُ تكسيس وٙٙس ٜتٛضْ ٔحؿٛة ٔي ق٘ٛسِ .صا يىي
اظ ٔتغيطٞبي ٔٛضز آظٔ ٖٛايٗ پػٞٚف ٘مسيٍٙي اؾت و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔتغيط ثط ٖٚظا ا٘تربة قسٚ ٜ
ػالٔت اذتهبضي آٖ زض ايٗ پػٞٚف ٔ Cashي ثبقس<18ٚ7= .
 -3-1-6تًليذ واخالص داخلي :يىي اظ ٔميبؼٞبي ا٘ساظ ٜالتهبز اؾت .تِٛيس ٘بذبِم
زاذّي اضظـ وُ وبالٞب  ٚذسٔبت ٟ٘بيي تِٛيس قس ٜزض وكٛض ،زض يه ثبظ ٜظٔب٘ي ٔؼيٗ (ٔؼٕٛال
يىؿبَ) اؾت و ٝثب ٚاحس پ َٛخبضي آٖ وكٛض ا٘ساظٌ ٜيطي ٔي قٛزٔ .تغيط ٔصوٛض يىي اظ ٔتغيط
ٞبي ٔٛضز آظٔ ٖٛايٗ پػٞٚف ٘يع ٔحؿٛة  ٚث ٝػٛٙاٖ ٔتغيط ثط ٖٚظا ا٘تربة قس ٜاؾت  ٚػالٔت
اذتهبضي آٖ زض پػٞٚف حبضط ٔ GDPي ثبقس<18ٚ7= .
 -4-1-6ياردات :تمبضبي زاذّي اظ فطآٚضزٜٞبي ذبضخيٚ ،اضزات ٘بٔيسٔ ٜي قٛز و ٝزض
لبِت تجبزَ وبال  ٚذسٔبت ا٘دبْ ٔي قٛز ايٗ پسيس ٜيىي اظ ٔتغيطٞبي ٔٛضز آظٔ ٖٛپػٞٚف
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حبضط ٘يع ٔحؿٛة ٌطزيس ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ٔتغيط ثط ٖٚظا ا٘تربة قس ٜاؾت .ػالٔت اذتهبضي آٖ
زضايٗ پػٞٚف ٔ IMPي ثبقس<18ٚ7= .
 -2-6متغيز يابستٍ
 -1-2-6ساختار سزمايٍ :زضايٗ پػٞٚف ؾبذتبض ؾطٔبي ٝث ٝػٛٙاٖ ٔتغيط ٚاثؿت ٝزض٘ظط ٌطفتٝ
قس ٜاؾت .ؾبذتبض ؾطٔبي ٝاظتمؿيٓ وُ ثسٞي قطوت ث ٝزاضايي ٞب ثطاؾبؼ اضظـ زفتطي ٔحبؾجٝ
قس ٜاؾت .ثٙبثطايٗ زض ايٗ پػٞٚف قطوت ٞبيي و ٝعي زٚضٛٔ ٜضز ٘ظط اعالػبت ٔطثٛط ث ٝآٖٞب
ٔٛخٛز ٘جٛز ٚ ٜيب اظ قطوتٞبيي ثٛز ٜا٘س و ٝث ٝتبظٌي تبؾيؽ ٌطزيس ٜا٘س  ٚيب حمٛق نبحجبٖ
ؾٟبْ ٔطثٛط ث ٝآٟ٘ب ٔٙفي ثٛز ٜاظ خبٔؼ ٝآٔبضي حصف قس ٜا٘س.
 -7الگًي مًرد مطالعٍ ي تجشيٍ ي تحليل دادٌ َا
زض ايٗ تحميك ثٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛثطضؾي ضاثغ ٝثيٗ ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي  ٚؾبذتبض ؾطٔبيٝ
قطوتٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ اظ ضٚـ التهبزؾٙدي ث ٝقي ٜٛزازٞ ٜبي
تطويجي 1اؾتفبزٔ ٜي قٛز .ايٗ ضٚـ ترٕيٗ ،تطويجي اظ ؾطي ظٔب٘ي ٚ 2زازٞ ٜبي ٔمغؼي 3اؾت.
زض ٞط يه اظ ٔسَٞبي ؾطي ظٔب٘ي  ٚزازٜٞبي ٔمغؼي ،وٕجٛزٞبيي ٚخٛز زاضز و ٝزض ٔسَ زازٜ
ٞبي تطويجي ٔي تٛاٖ آٟ٘ب ضا وبٞف زاز .خٟت ؾِٟٛت ثيكتط  ٚتهطيح نحيح ٔسَ اظ فطْ
ٍِبضيتٕي ؾبذتبض ؾطٔبي ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.

. Panel Data
. Time Series
3 . Cross Section
1
2

00

Log CS i ,t    1 log Cashi ,t   2 log IMPi ,t   3 log EXPi ,t   4 log GDPi ,t  ei ,t
i  1,2,...,119
t  1,2,...,7

ثغٛضي و٘ i ٝكبٖ زٙٞس ٜقٕبضٔ ٜتغيط٘ t ،كبٖ زٙٞس ٜظٔبٖ٘ Log CS  ،كبٖ زٙٞسٜ
٘ؿجت ثسٞي ٞب ث ٝزاضايي ٞب ث ٝاضظـ زفتطي ث ٝػٛٙاٖ ٔؼيبضي ثطاي ؾبذتبض ؾطٔبيٝ
قطوت  ،ضطيت ثبثت ٔسَ   ٚضطيت ٔتغيط ٔؿتمُ ٔسَ  ei ,t ٚخّٕ ٝاذالَ ثب
تٛظيغ ٘طٔبَ ٔ ٚيبٍ٘يٗ نفط ٚ ٚاضيب٘ؽ ثبثت ٔي ثبقس.
لجُ اظ ا٘دبْ آظٖٔٞٛبي ضٌطؾي ،ٖٛاثتسا ٔتغيطٞبي ٔٙترت اظ ِحبػ ٕٞجؿتٍي چٙس خب٘جٝ
ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٙسٔ .بتطيؽ ضطايت ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٔتغيطٞبي تٛضيحي ثهٛضت
ظيط اؾت:
خس :)1( َٚذالن٘ ٝتبيح حبنُ اظ ٔبتطيؽ ضطايت ٕٞجؿتٍي
LCash

1

LIMP

LGDP

LEXP
1

LEXP

1

0/9253

LGDP

1

0/9461

0/88

LIMP

0/9285

0/9981

0/9251

LCash
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تدعي ٚ ٝتحّيُ ٔتغيطٞبي ٚضٚزي اظ يه عطف ٘كبٖ زٙٞس٘ ٜح ٜٛتغييطات ٞط وساْ اظ ٔتغيطٞبي
ٚضٚزي ث ٝنٛضت ؾطي ظٔب٘ي ،ثطاي زٚض ٜظٔب٘ي پػٞٚف  ٚزض ٘تيد ٝزضن ثٟتط ٘ح ٜٛحطوت
زازٜٞب ا ؾت  ٚاظ عطف زيٍط ٘كبٖ زٙٞس٘ ٜمف  ٚإٞيت ٘طٔبَ ؾبظي زازٞ ٜب خٟت زؾتيبثي ثٝ
٘تبيح ثٟتط اؾت.
 -7-1آسمًن ريشٍ ياحذ
آظٟٔ٘ٛبي ضيكٚ ٝاحس اظ خّٕٕٟٔ ٝتطيٗ آظٟٔ٘ٛب خٟت ثطآٚضز يه ضٌطؾي ٖٛثب ضطايت لبثُ
اػتٕبز ٔيثبقس .ث ٝعٛض وّي پبيبيي يه ٔتغيط ثٔ ٝؼٙي ٚخٛز ٔيبٍ٘يٗٚ ،اضيب٘ؽ  ٚضطايت
ذٛزٕٞجؿتٍي ثبثت زض ع َٛظٔبٖ ٔيثبقس .زض قطايغي و ٝاظ ٔتغيطٞبي غيط پبيب زض اٍِ ٛاؾتفبزٜ
ٌطزز ،ضطايت ثسؾت آٔس ٜثطاي پبضأتطٞب اظ اػتجبض ثباليي ثطذٛضزاض ٘يؿتٙس ،چطا و ٝآظٟٔ٘ٛبي t

 F ٚاػتجبض الظْ ضا ٘ساض٘س  ٚحتي ثٔ ٝيعاٖ ضطيت تؼييٗ ثسؾت آٔس٘ ٜيع ٕ٘يتٛاٖ اػتٕبز ٕ٘ٛز.
زض ايٗ پػٞٚف ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾي پبيبيي زازٞ ٜب اظ آظٔ ٖٛضيكٚ ٝاحس ايٓ ،پؿطاٖ  ٚقيٗ ٚ 1اظ ٘طْ
افعاض  Eviews.5اؾتفبز ٜقس ٜاؾت <2= .ذالن٘ ٝتبيح آظٔ ٖٛضيكٚ ٝاحس زض خس٘ )2( َٚكبٖ
زاز ٜقس ٜاؾت٘ .تبيح حبوي اظ آٖ اؾت ؤ ٝتغيطٞبي نبزضات ٚ ٚاضزات  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ،ٝزض
ؾغح پبيب  ٚؾبيط ٔتغيطٞب زض تفبضُ ٔطتج ٝا َٚپبيب ٞؿتٙس.

. Individual root – Im, Pesaran,Shin
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1

خس :)2(َٚذالن٘ ٝتبيح حبنُ اظ آظٔ ٖٛضيكٚ ٝاحس
ضزيف

٘بْ ٔتغيط

ٔمساضآٔبض ٜآظٖٔٛ

احتٕبَ

زضخٕٞ ٝدٕؼي

1

LEXP

-2/3577

0/009

(I)0

2

LGDP

-66/3698

0/0000

(I)1

3

LIMP

-9/6966

0/0000

(I)0

4

LCash

-3/3096

0/0005

(I)1

5

LCS

-9/352

0/0000

(I)0

 -7-2آسمًن معىادار بًدن متغيز مستقل
ثطاي ثطضؾي ٔؼٙبزاض ثٛزٖ ضطيت ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ اظ آظٔٚ ٖٛاِس 1يب ثؼجبضتي اظ آٔبض F ٜاؾتفبزٜ
ٔي قٛز .ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت شوط قس ٜزض ٔٛضز ٔتغيطٞبي تٛضيحئ ،سَ ٞبي تحميك قبُٔ ٔسَ
ٔطثٛط ث ٝآظٔ ٖٛفطضي ٝا َٚتب ٔسَ ٔطثٛط ث ٝآظٔ ٖٛفطضي ٝچٟبضْ ،ث ٝنٛضت ظيط ٘كبٖ زازٔ ٜي
ق٘ٛس:

CS   0  1 X i  e
H 0 : 1  0
H 1 : 1  0

و ٝزض آٖ ٔ CSتغيط ٚاثؿت ( ٝؾبذتبض ؾطٔبئ X i ٚ )ٝتغيط ٔؿتمُ قبُٔ نبزضاتٚ ،اضزات،
٘مسيٍٙي  ٚتِٛيس ٘بذبِم زاذّي ٔي ثبقس٘  0 .يع ضطيت ثبثت  e ٚضطيت ذغب و ٝثطاي ٞط

. Wald Test
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1

زٚضٔ ٜؿتمُ ٔي ثبقس ،زاضاي تٛظيغ ٘طٔبَ ثٛزٔ ٚ ٜؿتمُ اظ ػبُٔ ضٌطؾي٘ٛي ٔي ثبقس .زض نٛضت
ضز فطضي ، H 0 ٝفطو  H 1پصيطفت ٝذٛاٞس قس ،و ٝثيبٍ٘ط ٚخٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثيٗ ؾبذتبض ؾطٔبيٝ
ٔ ٚتغيط ٔؿتمُ ٔٛضز آظٔٔ ٖٛي ثبقس .ذالن٘ ٝتبيح زض خس )3( َٚتب (٘ )6كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت6= .
<16 ٚ
اثتسا اثط ٞط يه اظ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ضا ثغٛض خساٌب٘ ٝثط ؾبذتبض ؾطٔبي ٝثسؾت آٚضز ٚ ٜزض ٟ٘بيت
ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙيه ضٌطؾي ٖٛتطويجي ث ٝثطضؾي اثط تطويجي ٔتغيطٞبي ٔعثٛض ثط ؾبذتبض ؾطٔبيٝ
پطزاذتٔ ٝي قٛز.
آسمًن فزضيٍ ايل تحقيق :ثيٗ نبزضات  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٟبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚخٛز زاضز.
خس :)3( َٚذالن٘ ٝتبيح آظٔ ٖٛآٔبضي فطضي ٝاَٚ
ؾبذتبض

ٔتغيط

ضطيت

ذغبي

ؾطٔبيٝ

ٔؿتمُ

ٔتغيط

اؾتب٘ساضز

CS

EXP

-0/0232

0/0472

آٔبضF ٜ

ٔمساض

Chi-Square

احتٕبَ
0/2416

0/6232

0/69

خس٘ )3( َٚكبٖ ٔي زٞس و ٝفطضي H 0 ٝضز ٕ٘ي قٛز ثؼجبضتي ثيٗ نبزضات  ٚؾبذتبض ؾطٔبيٝ
ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز.
آسمًن فزضيٍ ديم تحقيق :ثيٗ ٘مسيٍٙي  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٟبي ؾطٔبيٌ ٝصاضي پصيطفتٝ
قس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق تٟطاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚخٛز زاضز.

05

خس :)4( َٚذالن٘ ٝتبيح آظٔ ٖٛآٔبضي فطضي ٝزْٚ
ؾبذتبض

ٔتغيط ٔؿتمُ

ؾطٔبيٝ
CS

Cash

ضطيت

ذغبي

ٔتغيط

اؾتب٘ساضز

-0/6733

0/1053

آٔبضFٜ

ٔمساض احتٕبَ
0/0000

40/8714

Chi-Square

40/8714

خس٘ )4( َٚكبٖ ٔي زٞس ،فطضي H 0 ٝضز ٔي قٛز ،و ٝثيبٍ٘ط ٚخٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثيٗ حدٓ
٘مسيٍٙي  ٚؾبذتبض ؾطٔبئ ٝي ثبقس.
آسمًن فزضيٍ سًم تحقيق :ثيٗ قبذم ليٕت ٔهطف وٙٙس ٚ ٜؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٟبي
پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ضاثغٔ ٝؼٙي زاضي ٚخٛز زاضز.
خس :)5( َٚذالن٘ ٝتبيح آظٔ ٖٛآٔبضي فطضي ٝؾْٛ
ؾبذتبض

ٔتغيط

ضطيت

ؾطٔبيٝ

ٔؿتمُ

ٔتغيط

CS

CPI

3/1943

ذغبي اؾتب٘ساضز
0/4219

آٔبضF ٜ
57/3132

ٔمساض احتٕبَ
0/0000

Chi-Square

57/3132

خس٘ )5( َٚكبٖ ٔي زٞس ،فطضي H 0 ٝضز ٔي قٛز و ٝثيبٍ٘ط ٚخٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثيٗ قبذم
ليٕت ٔهطف وٙٙس ٚ ٜؾبذتبض ؾطٔبئ ٝي ثبقس.
آسمًن فزضيٍ چُارم تحقيق :ثيٗ ٚاضزات  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝقطوتٟبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚخٛز زاضز.

06

خس :)6( َٚذالن٘ ٝتبيح آظٔ ٖٛآٔبضي فطضي ٝچٟبضْ
ؾبذتبض

ٔتغيط

ضطيت

ذغبي

ؾطٔبيٝ

ٔؿتمُ

ٔتغيط

اؾتب٘ساضز

CS

IMP

-0/1697

0/0464

آٔبضF ٜ

ٔمساض

Chi-Square

احتٕبَ
13/3792

13/3792

0/0000

خس٘ )6( َٚكبٖ ٔي زٞس ،فطضي H 0 ٝضز ٔي قٛز ،و ٝثيبٍ٘ط ٚخٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثيٗ ٚاضزات ٚ
ؾبذتبض ؾطٔبئ ٝي ثبقس.
٘تبيح حبنُ اظ ثطآٚضز ٔسَ ،زض خس َٚقٕبض )7( ٜاضائ ٝقس ٜاؾت.
خس٘ :)7( َٚتبيح ٔطثٛط ث ٝثطآٚضز ٔسَ ضٌطؾي ٖٛچٙس ٔتغيطٜ
ٔتغيط ٔؿتمُ

ضطيت ٔتغيط

ذغبي اؾتب٘ساضز

آٔبضt ٜ

ٔمساض احتٕبَ

LEXP

-0/0232

0/0472

-0/4915

0/6232

LCash

-0/6733

0/1053

-6/393

0/0000

LGDP
LIMP

3/1943

0/422

7/5705

0/0000

-0/1698

0/0464

-3/6577

0/0000

-30/1474

3/9598

-7/6134

0/0000

C

DW ;1/8624

R 2  0/6615

F  Statistic  11/3722

R 2 ;0/6033

Pr obF  Statistic  0/0000
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ثب تٛخ ٝث ٝاعالػبت خس )7( َٚفطْ وّي ٔسَ ثهٛضت ظيط زض ٔي آيس:
) Log CS i ,t  30 .1474  0.0232 Log ( EXP )  0.6733 Log (Cash)  3.1943 Log (GDP )  0.1698 Log ( IMP

آٔبضٞ ٜبي ٔ tحبؾجبتي زض خس )7( َٚحبوي اظ ايٗ اؾت و ٝضطايت ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٘مسيٍٙي،
تِٛيس٘بذبِم زاذّي ٚ ٚاضزات اظ ٘ظط آٔبضي ثب اعٕيٙبٖ  95زضنسٔ ،ؼٙي زاض ٞؿتٙس  ٚضطيت
نبزضات وُ ٔؼٙبزاض ٕ٘ي ثبقس .زض ثطآٚضز ٔسَ ضٌطؾي ٖٛچٙس ٔتغيط ،ٜػال ٜٚثط آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض
ثٛزٖ ضطايت ٔتغيطٞبٔ ،ؼٙبزاض ثٛزٖ وُ ٔؼبزِ ٝضٌطؾي٘ ٖٛيع تٛؾظ آٔبض F ٜآظٔٔ ٖٛي قٛز.
وٕيت ٔحبؾجبتي آٔبض F ٜزض ؾغح ٔؼٙي زاضي  5زضنس ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝوُ ٔؼبزِ ٝضٌطؾيٖٛ
اظ ٘ظط آٔبضي ضز ٕ٘ي قٛز.ػال ٜٚثط ايٗ ،ضطيت تكريم ٘كبٖ ٔي زٞس و %66 ٝتغييطا ت ؾبذتبض
ؾطٔبي ٝتٛؾظ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ شوط قس ٜزض تحميك تٛضيح زازٔ ٜي قٛز  %34 ٚؾبيط ػٛأُ تبثيط
زاض٘سٕٞ .چٙيٗ وٕيت ػسزي زض پبييٗ خس ،)7( َٚثطاي آٔبض ٜزٚضثيٗٚ -اتؿd;1/8624 ،ٖٛ
٘كبٖ زٙٞس ٜػسْ ذٛزٕٞجؿتٍي زض ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔسَ ٔي ثبقس.
 -8وتيجٍ گيزي
قطوتٞب زض زؾتطؾي ثٙٔ ٝبثغ تبٔيٗ ٔبِي ذبضج اظ قطوت ثب ٔحسٚزيتٟبيي زؾت ثٌ ٝطيجب٘ٙس ٚ
ٞعيٞ ٝٙبي ٔٙبثغ ٔرتّف تبٔيٗ ٔبِي ذبضخي ثب يىسيٍط ٔتفبٚتٙس .تحت ايٗ قطايظ ،قطوتٟب
تالـ ٔي وٙٙسثب ا٘تربة ؾغح ٔٙبؾجي اظ ثسٞي  ٚؾٟبْ زض تطويت ٔٙبثغ تبٔيٗ ٔبِي ،ث ٝيه
ؾبذتبض ٔغّٛة ؾطٔبي ٝزؾت پيسا وٙٙس .ثٙبثطايٗ ثٙظط ٔي ضؾس ؾبذتبض ؾطٔبي ٝثب اضظـ قطوت
اضتجبط زاضز.
اظ ايٗ ٔٙظط ،پػٞٚف حبضط ثط آٖ ثٛز تب ث ٝثطضؾي تبثيط ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي ثط ؾبذتبض
ؾطٔبي ٝقطوتٞبي پصيطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ثپطزاظز٘ .تبيح حبنُ ثيبٍ٘ط ػسْ
ٚخٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثيٗ نبزاضات  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝزض زٚض ٜظٔب٘ي ٔ 1380-1386ي ثبقس.
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ػال ٜٚثط آٖ ٚخٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثيٗ حدٓ ٘مسيٍٙيٚ ،اضزات  ٚتِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثب ؾبذتبض
ؾطٔبيٛٔ ٝضز تبييس لطاض ٌطفتٕٞ .چٙيٗ ٘تبيح حبنُ اظ آظٔ ٖٛؾبيط فطضيٞ ٝب ثيبٍ٘ط ٚخٛز
ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٔٙفي زض ذهٛل حدٓ ٘مسيٍٙي ٚ ٚاضزات ثب ؾبذتبض ؾطٔبئ ٝي ثبقسٞ .ط چٙس
و ٝايٗ ضاثغٔ ٝؼٙبزاض زض ٔٛضز ٔتغيط تِٛيس ٘بذبِم زاذّي اظ ٘ٛع ٔثجت ٔي ثبقس.
ضؼيف ثٛزٖ ضاثغ ٝثيٗ ٔتغيطٞبي والٖ التهبزي ٔٛضز ثطضؾي  ٚؾبذتبض ؾطٔبي ٝضا ٔي تٛاٖ
ثطاؾبؼ ا٘سن ثٛزٖ ؾ ٟٓثبظاض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض اظ وُ التهبز ّٔي ،ػسْ وبضايي ثبظاض
ؾطٔبي ٝايطاٖ حتي زض ؾغح ضؼيف ،زؾتٛضي ثٛزٖ ٘طخ ثٟط ٜاظعطف قٛضاي پ ٚ َٛاػتجبض ثٝ
ثب٘ىٟبٕٞ ،جؿتٍي ظيبز ثطذي ٔتغيطٞبي والٖ ثب يىسيٍط تٛخي ٝوطز.
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