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  سیبدی خبرجی ٍ داخلی هطبلعبت التصبدی رضذ ٍ هبلی تَسعِ ثیي راثطِ هَرد در
  هتغیز دٍ ایي ثیي علیت ثزرسی ثزای هطبلعبت ایي ثیطتز در اهب .است گزفتِ صَرت

  ثِ تَاًذ هی هطبلعبت ایي ًتبیج کِ است ضذُ استفبدُ هتغیزُ دٍ علیت آسهَى اس
  راثطِ ضذُ سعی هطبلعِ ایي در .ثبضذ هَاجِ هطکل ثب هْن هتغیز حذف تَرش دلیل
  هیبًی هتغیز کزدى ٍارد طزیك اس ایزاى در التصبدی رضذ ٍ هبلی عوك ثیي پَیب علی

  تب 1345 سهبًی دٍرُ ثزای هتغیزُ سِ علیت هذل یک چْبرچَة در پس اًذاس
  ثب خَدرگزسیًَی جوعی ّن رٍش ثکبرگیزی ثب .گیزد لزار ثزرسی هَرد 1388
  راثطِ یک ٍجَد تحمیك ایي ًتبیج خطب، تصحیح هذل ٍ (ARDL) گستزدُ ٍلفِ

  هَرد را هبلی عوك سوت ثِ التصبدی رضذ طزف اس طزفِ یک ثلٌذهذت علیت
 .دّذ هی لزار تبییذ

 

:ارتجبط ثیي تَسعِ هبلی ٍرضذ التصبدی  
  دیذگبُ .دارد ٍجَد دیذگبُ سِ التصبدی رضذ ٍ هبلی تَسعِ ثیي ارتجبط هَرد در

  .هی کٌذ حوبیت التصبدی رضذ سوت ثِ هبلی تَسعِ طزف اس علیت اس ًخست
  ثخص تَسعِ هَجت کِ است التصبدی رضذ ایي کِ کٌذ هی ثیبى دٍم دیذگبُ

  را التصبدی رضذ ٍ هبلی تَسعِ ثیي طزفِ دٍ علیت سَم دیذگبُ .ضَد هی هبلی
 .دّذ هی لزار تبییذ هَرد
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 :ارتجبط ثیي  پس اًذاس  ٍ رضذ التصبدی
  رٍهز ،(1956) سَلَ تَسط کِ ًئَکالسیک رضذ سٌتی تئَری ّبی اسبس ثز
 التصبدی رضذ در   پس اًذاس ًمص گزدیذ ارائِ (1988)لَکبس ٍ (1986)

 در افشایص کِ کزد ثیبى (1956)سَلَ .گزفت لزار تبکیذ هَرد
 دٍ ثیي گذار دٍرُ طی در هَلت ثبالتز التصبدی رضذ ثبعث  پس اًذاس ًسجت
 کِ درٍى سا رضذ ّبی هذل اسبس ثز .ضَد هی پبیذار ٍضعیت رضذ سطح

 تطکیل ٍ  پس اًذاس یبفت، تَسعِ (1988) لَکبس ٍ (1986) رٍهز تَسط
 .گزدد هی التصبدی رضذ در دائوی افشایص هَجت ثبالتز سزهبیِ

 

 :ارتجبط ثیي تَسعِ هبلی ٍ  پس اًذاس 
 هطبلعبت تَسط ای گستزدُ طَر ثِ   پس اًذاس ٍ هبلی تَسعِ ثیي ارتجبط

 ًظز اسبس ثز .گزفت لزار ثزرسی هَرد (1973) ضبٍ ٍ (1973) هکیٌَى
 ثبعث تَاًذ هی یبفتِ تَسعِ هبلی ثخص یک ،(1973)ضبٍ ٍ (1973)هکیٌَى

 سیستن یک .گزدد گزی ٍاسطِ کبرایی افشایص طزیك اس   پس اًذاس تزلی
 طزیك اس را جبیگشیي   پس اًذاس اثشارّبی تَاًذ هی کبراتز ٍ تز عویك هبلی

 افزاد خصَصیبت ٍ گزیشی ریسک تزجیحبت، حست ثز تز هٌبست اًطجبق
   .کٌذ فزاّن
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: آزمون هم جمعی بیه متغیرها  
 ٍ پس اًذاس هبلی، عوك هتغیزّبی ثیي جوعی ّن راثطِ ثزرسی هٌظَر ثِ  تحمیك ایي در

 تَسط ضذُ ارائِ تَسیعی ٍلفِ ثب ثزداری تَضیح خَد حبضیِ رٍش اس التصبدی رضذ
   .هی گزدد استفبدُ 1999 سبل در ضیي ٍ پسزاى

 
 
 
 
 
 

  ٍ کل   پس اًذاس ًزخ لگبریتن LSR حمیمی، داخلی ًبخبلص تَلیذ لگبریتن  LGDP هعبدالت ایي در کِ
LFD هی (هبلی عوك هتغیز جبیگشیي عٌَاى ثِ ) داخلی ًبخبلص تَلیذ ثِ ًمذیٌگی حجن ًسجت لگبریتن  

    .ثبضذ

 

  ثیي جوعی ّن راثطِ ثزرسی در تَسیعی ٍلفِ ثب ثزداری تَضیح خَد حبضیِ رٍش
  عذم ثز هجٌی صفز فزضیِ .هی ثبضذ  F آهبرُ ٍ ٍالذ آسهَى هجٌبی ثز هتغیزّب،

  صَرت ثِ ثبال هعبدلِ سِ در هتغیزّب ثیي ّن جوعی ثز هجٌی یک فزضیِ ٍ ّن جوعی
 .است ضذُ ارائِ سیز
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 تَاىهی گزدیذ تبییذ لجل هزحلِ در هتغیزّب ثیي جوعی ّن ٍ هذت ثلٌذ راثطِ ٍجَد اگز
  ثز .داد لزار ثزرسی هَرد خطب تصحیح هذل طزیك اس را هتغیزّب ثیي گزًجز علیت راثطِ
 پیص ثِ دار هعٌی طَر ثِ  Xt هتغیز گذضتِ همبدیز اگز علیت، اس گزًجز تعزیف اسبس

 گزًجز علیت X هتغیز کِ کزد ثیبى تَاى هی صَرت ایي در ، کٌذ کوک  Yt هتغیز ثیٌی
   .ضَد ثیبى هطبثِ طَر ثِ هی تَاًذ ًیش X ثِ Y اس علیت .است  Y هتغیز

 :وتایج آزمون ماوایی بر روی متغیرهای مدل 
ٍ   (DF-GLS) ًتبیج آسهَى ریطِ ٍاحذ حذالل هزثعبت تعوین یبفتِ دیکی فَلز

ثز رٍی هتغیزّبی هذل ًطبى هی    (Phillips–Perron)آسهَى فیلیپس پزٍى  
دّذ کِ ّیچ یک اس هتغیزّب در سطح هبًب ًیستٌذ اهب ّوِ هتغیزّب ثب یک ثبر تفبضل 

 I(1)ثِ عجبرت دیگز توبهی هتغیزّب اًجبضتِ اس درجِ یک . گیزی هبًب هی گزدًذ
 .ّستٌذ
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  ایزاى در التصبدی رضذ ٍ اًذاس پس هبلی، عوك ثیي علی راثطِ ثزرسی همبلِ درایي
 هتغیزُ سِ علیت چْبرچَة یک اس استفبدُ ثب 1386 تب 1345 سهبًی دٍرُ ثزای

  هَرد هذل هتغیزّبی ثیي ثلٌذهذت ٍ هذت کَتبُ علیت خطب تصحیح هذل ثزاسبس
  اس ثلٌذهذت گزًجزی علیت ٍجَد تحمیك ًتبیج ثِ تَجِ ثب .گزفت لزار ثزرسی
  تَاى ًوی اهب گزدد هی رد التصبدی رضذ سوت ثِ اًذاس پس ٍ هبلی عوك طزف
  را التصبدی رضذ سوت ثِ اًذاس پس ٍ هبلی عوك طزف اس هذت کَتبُ علیت ٍجَ

  طزف اس هذت کَتبُ ٍ ثلٌذهذت علیت کِ گزدد هی هطبّذُ ّوچٌیي .ًوَد رد
 ثلٌذهذت علیت ثز ًتبیج کِ گزدد هی تبییذ هبلی تَسعِ سوت ثِ التصبدی رضذ
  تعمیت فزضیِ ٍ دارد داللت هبلی عوك سوت ثِ التصبدی رضذ طزف اس سَیِ یک

 .دّذ هی لزار تبییذ هَرد را تمبضب
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