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سٛز اظ جّٕٕٟٔ ٝتطیٗ فبوتٛضٞبی ٔٛثط ثط تػٕػٓ ٌیطی التػبزی است و ٝتغییطات آٖ ث ٝػٛأُ ٔرتّفی
ثستٍی زاضز  ٚثب٘ه ٞب ٘یع ثؼٛٙاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٚاحسٞبی تجبضی ثط ٔف ْٟٛسٛزآٚضی تىی ٝای ٚیژ ٜای
زاض٘س  ٚػّٕىطز آٟ٘ب تب حس لبثُ تٛج ٝتحت تبثیط ضطایف التػبز والٖ  ٚسیبست ٞبی التػبزی زِٚت لطاض ٔی
ٌیطز .حست إٞیت ٔٛؾٛع ایٗ پژٞٚص ث ٝثطضسی تبثیطسیبست ٞبی پِٛی ثب٘ه ٔطوعی ثط سٛزآٚضی ثب٘ه
ٞبی فؼبَ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پطزاذت ٝاستٔ .تغیطٔستمُ ایٗ پژٞٚص سیبست ٞبی پِٛی ثب٘ه
ٔطوعی است .ضٚش ترٕیٗ ضٚاثف زض ایٗ تحمیك آظٔٞ ٖٛبی پبُ٘ است٘ .تبیج حبغّٔ ٝجیٗ ٚجٛز ضاثكٔ ٝؼٙی
زاض ثیٗ ٘طخ ثٟط ،ٜاٚضاق ٔطبضوت  ٚحجٓ ٘مسیٍٙی ثب سٛزآٚضی ثب٘ىٟبی ٔٛضز ٔكبِؼ ٝاست.
ياشگان کلیدی :سیبست ٞبی پِٛی ،سٛزآٚضی٘ ،طخ ثٟط٘ ،ٜمسیٍٙی ،اٚضاق ٔطبضوت ،شذیط ٜلب٘٘ٛی.

 استبزیبض زا٘طىسٔ ٜسیطیت  ٚحسبثساضی زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ٚاحس لطٓEmail: mhranjbar54@yahoo.com.

 استبزیبض ٔسػ ٛزا٘طىسٔ ٜسیطیت  ٚحسبثساضی زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ٚاحس لطٓEmail: mohebimh@yahoo.com.

ٛ٘یسٙسٔ ٜسئ .َٛزا٘ص آٔٛذت ٝوبضضٙبسی اضضس ٔسیطیت ٔبِی ،زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ٚاحس لطٓEmail: salimiali62@gmail.com .

141

هجله ههندسی هدیزیت .شواره  .3سال دوم .بهار  .0231دانشگاه آساد اسالهی واحد قشن

مقدمٍ

(ضیسه ثبظاض) ٔی ثبضس و٘ ٝبضی اظ ضطایف

سیبست ٞبی پِٛی ٔ ٚبِی ٔؼٕٛالً ٘مص ٕٟٔی

ٔحیكی ثٛزٔ ٚ ٜسیطیت وٙتطِی ثط ضٚی آٖ ٘ساضز.

زض تثجیت ضطایف التػبزی وطٛضٞب ضا زاض٘س.

ایٗ ضیسه زض ایطاٖ ثِ ٝحبل تغییطات ضسیس

سیبست ٌصاضاٖ التػبزی زض ایٗ ٌ ٝ٘ٛوطٛضٞب،

ػٛأُ ٔحیكی ثبال است .یىی اظ ػٛأُ ٔحیكی

ثب تٛج ٝث ٝاثعاضٞبی سیبست پِٛی  ٚاظ قطیك

و ٝث ٝضست ٔیتٛا٘س ثبظز ٜسٟبْٞب ضا زسترٛش

تغییطاتی و ٝزض آٖ ٞب ثٚ ٝجٛز ٔی آٚض٘سٔ ،ی

تغییط ٕ٘بیس  ٚثط سٛز ثٍٙبٟٞبی تجبضی ثٍصاضز

تٛا٘ٙس ثٞ ٝسف ٞبی ٔٛضز ٘ظط زست یبثٙس .ثب

سیبستٞبی پِٛی است و ٝزضایطاٖ تٛسف ثب٘ه

ٚجٛز إٞیّتی و ٝث ٝسیبست پِٛی زض ایٗ وطٛضٞب

ٔطوعی  ٚزض لبِت ثستٞ ٝبی ٘ظبضتیٞ ،ط سبَ ثٝ

زاز ٜضس ،ٜسبظٚوبض اثط ٌصاضی سیبست پِٛی ثٝ

ضجى ٝثب٘ىی وطٛض اثالؽ  ٚثط اجطای آٖ ٘ظبضت

قٛض جسّی ٔٛضز ٔكبِؼ ٝلطاض ٍ٘طفت ٝاست.

ٔی ضٛز .اظ آ٘جب و ٝسٛزآٚضی ثب٘ه ٞب زض ثٛضس

تطزیسی ٘یست و ٝسٛز آٚضی یىی اظ ٕٟٔتطیٗ

اٚضاق ثٟبزاض ِٔٛف ٝتبثیط پصیط اظسیبست ٞبی پِٛی

اٞساف ثب٘ىٟب  ٚثٍٙبٟٞبی التػبزی ثٙٔ ٝظٛض

است  ٚزض ٚالغ وبضایی  ٚػسْ وبضایی سیبست

تسا ْٚحیبت تجبضی  ٚفؼبِیت زض ایٗ ػطغٝ

ٞبی پِٛی زض چبضچٛة ِٔٛفٞ ٝبی ٘ظیط

است ،زض ٚالغ ٔٛفمیت  ٚیب ػسْ ٔٛفمیت ثب٘ىٟبی

سٛزآٚضی ثب٘ه ٞب سٙجیسٔ ٜی ضٛز ثسیٗ ِحبل

تجبضی ث ٝض٘ٚس سٛزآٚضی آٟ٘ب ثستٍی زاضز .ثب٘ه

زض ایٗ ٔمبِ ٝتبثیط سیبست ٞبی پِٛی ثب٘ه ٔطوعی

ٞب اظ قطیك اضائ ٝذسٔبت ثب٘ىی ثٔ ٝطتطیبٖ وست

(ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ػٛأُ ٔحیكی) ثط

زضآٔس ٔی ٕ٘بیٙس و ٝایٗ اظ قطیك جصة سپطزٜ

ضٚی سٛزآٚضی ثب٘ه ٞبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس

ٞبی ٔطزْ ثب ٘طخ ثٟط ٜپبئیٗ  ٚاػكبی تسٟیالت

اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔٛضز ٔكبِؼ ٝلطاض ٔی ٌیطز.

ثب ٘طخ ثٟط ٜثبالتط ٘ ٚتیج ٝاذتالف ز٘ ٚطخ،

اَمیت ي ضريرت تحقیق

ػبیسی ثب٘ه ٔی ثبضس و ٝآٖ حبضی ٝسٛز  ٚثٟطٜ

ثب٘ىٟبی ٔطوعی زض وطٛضٞب سیبست ٌصاض

ٌفتٔ ٝی ضٛز ،غٛضت ٔی پصیطز (ثبلطی.)1386،

اغّی ٘ظبْ پِٛی ٞستٙس  ٚثٛ٘ ٝػی تٕبْ فؼبِیتٟبی

ٞط سطٔبیٌ ٝصاضی و ٝافعایص اضظش سطٔبیٝ

پِٛی  ٚاػتجبضی ٞط وطٛض ضا تحت ضؼبع

ٌصاضی ٞبی ذٛز ضا تؼمیت ٔی ٕ٘بیس ٔی ثبیست

تػٕیٕبت ذٛز لطاض ٔی زٙٞس ،اظ قطف زیٍط ثب

ضیسه  ٚػٛأُ تطىیُ زٙٞس ٜآٖ  ٚثبظز ٜسطٔبیٝ

فطایٙس ذػٛغی سبظی ثرص ػٕٔٛی ،ثب٘ه ٞب

ٌصاضی ضا ضٙبسبیی  ٚزض تػٕیٕبت ذٛز ِحبل

ذػٛغی ضس ٚ ٜسٟبْ آٟ٘ب لبثُ ٔؼبّٔ ٝزض ثٛضس

ٕ٘بیس .یىی اظ ا٘ٛاع ضیسىٟب ،ضیسه سیستٕبتیه

اٚضاق ثٟبزاض است و ٝزض ٘تیج ٝآٖ ث ٝسٛزآٚضی
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تٛج ٝثیطتطی پیسا وطز ٜا٘س ثب تٛج ٝث ٝایٗ

یٛسف  ٚپیتطظ زض ثطآٚضزی اظ تبثغ پس ا٘ساظ

ٔجبحث ،ا٘جبْ پژٞٚص ٞبی و ٝث ٝثطضسی ػٛأُ

وط ٜجٛٙثی زضیبفت و ٝیه ضاثكٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙی

ٔٛثط ثط سٛزآٚضی  ٚضیسه  ٚثبظز ٜثب٘ه ٞب

زاض ثیٗ ٘طخ ثٟطٚ ٜالؼی سپطزٞ ٜبی ٔست زاض ٚ

ثپطزاظز إٞیت ٚیژ ٜای یبفت ٝاستِ .صا ایٗ

پس ا٘ساظ ٚجٛز زاضز (Yusuf & , 1984

پژٞٚص ثب ٞسف ثطضسی ضاثك ٝسیبست پِٛی ثب٘ه

.)Peter

ٔطوعی  ٚسٛزآٚضی ثب٘ه ٞب ا٘جبْ ضس ٚ ٜػّت

ِیسضٔٗ  ٚثّیجط زضیبفتٙس و ٝاثط ٌصاضی ٘طخ

ا٘تربة ٔٛؾٛع ،إٞیت ضٙبذت ٔیعاٖ تبثیط

ثٟط ٜثط ٔتغیطٞبی ٔبِی  ٚالتػبزی ثٔ ٝبٞیت

ػٛأُ ٔحیكی ثط سٛزآٚضی ثب٘ه ٞبی ٔٛضز

ثبظاضٞبی ٔبِی ٔ ٚتطىُ ثٛزٖ ایٗ ثبظاضٞب ثستٍی

ٔكبِؼ ٝاست .ث٘ ٝظط ٔی ضسس ٌب ٜتبثیط ػٛأُ

زاضز ( .)Leiderman&Bllejer, 1987آضٚ ٖٚ

ٔحیكی زض ٔیعاٖ ٔٛفمیت یب ٘بوبٔی یه ضطوت یب

ِٔٛجبئط زض ٔكبِؼ ٝای زض آفطیمبی جٛٙثی٘ ،طبٖ

سبظٔبٖ ،ثٔ ٝطاتت ضسیستط اظ ػٛأُ ٔسیطیتی

زاز٘س و ٝیه زضغس افعایص زض ٘طخ ثٟط0/31 ٜ

است  ٚثبِكجغ ضٙبذت ػٛأُ ٔحیكی  ٚضیسه

زضغس ٔیعاٖ ضضس تِٛیس ضا اظ قطیك وبٞص سطٔبیٝ

آٖ ثطای سطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٔ ٚسیطاٖ  ٚسبیط اضربظ

ٌصاضی،

است

ثبِث  ٚشیٙفغ اظ إٞیت ثسعای ثطذٛضزاض است.

(.)Aron&Mullbauer,2001

وبٞص

زازٜ

زض اضتجبـ ثب اثط سیبست ٞبی پِٛی ثب٘ه

ٌب٘جی  ٚیٛآٖ ( ،)2009زض ٔمبِ ٝذٛز ثب ػٛٙاٖ

ٔطوعی ثط سٛزآٚضی ثب٘ه ٞب  ٚیب اضتجبـ ثیٗ ایٗ

«سٛزآٚضی ثب٘ه ٔ ٚجطای ٚاْ زٞی ثب٘ه:

سیبست ٞب ثب سبیط ٔتغیطٞبی ٔبِی تحمیمبت

ضٛاٞسی اظ چیٗ» ث ٝایٗ ٘تیج ٝضسیس٘س و ٝاثط

ٔرتّفی اظ جّٕ ٝتطٞبٖ )1995( 1اثط ػّٕیبت

سیبست پِٛی ثط ٚاْ زٞی ثطای ثب٘ه ٞبی ثعضي

ثبظاض ثبظ فسضاَ ضظض ٚضا ثط لیٕت زاضایی ٞبی ٔبِی

تط  ٚثب٘ه ٞبیی و ٝسكح پبییٗ تطی اظ ٘مسیٍٙی

ثطای زٚض )1979-1984( ٜزض التػبز آٔطیىب

زاض٘س ؾؼیف تط است(Gunji &Yuan 2009) .

ثطضسی وطز  ٚضٛاٞسی پیسا وطز و ٝفسضاَ ضظضٚ

ذب٘ٓ ضٟیٗ غجٛضی زض ثطضسی ػٛأُ ٔٛثط ثط

ٔی تٛا٘س ثط لیٕت ٞبی سٟبْ تأثیط ثٍصاضز .ایٗ

سٛزٞی زض ثب٘ىٟبی تجبضی ،ثب اضائٔ ٝسَ ث ٝایٗ

تحمیك اثط ٔٙفی سیبست پِٛی ا٘جسبقی ضا ثط

٘تیج ٝضسیس ٜاست و ٝتسٟیالت تىّیفی ٚ

لیٕت سٟبْ تأییس ٕ٘ی وطز.

ٔكبِجبت ٔؼٛق ثبػث وبٞص سٛزآٚضی ثب٘ىٟب ٔی
ضٛز (ضٟیٗ غجٛضی.)1377
- Tarhan

1
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آلبی ضؾب تطاثی زض ثطضسی تبثیطسیبست ٞبی

 .)1390اظ پژٞٚطٟبی زیٍطی و ٝزض ایٗ ٔٛؾٛع

پِٛی ثب٘ه ٔطوعی ثطفؼبِیت ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض

غٛضت ٌطفتٔ ٝی تٛاٖ ث ٝتٛضثیه،)1997( 2

تٟطاٖ ث ٝایٗ ٘تیج ٝضسیس وٚ ٝجٛز ضاثكٔ ٝثجت

پبتّیسِ ،)1997( 3ستطپسٔ ،)1998( 4ه ویٖٛٙ

5

ثیٗ حجٓ ٘مسیٍٙی ٘ ٚطخ ثٟط ٜثب حجٓ ٔؼبٔالت

( ،)1973جٚٛا٘یٙیِٛ ،)1985( 6ئیس  ٚایٛا٘ع

7

ثٛضس  ٚضاثكٔ ٝؼىٛس ثب اٚضاق ٔطبضوت ٔٙتططٜ

( ،)1995آضِٛٔ ٚ ٖٚجبئطٞ ،)2001( 8بسالي  ٚوٛ

9

ٚجٛز زاضز( .ضؾب تطاثی )1388

( ،)1998آضیسیتسٕٞ ٚ 10ىبضاٖ ( ،)2002ثطٚن

ٔجتٟس زض ٔمبِ ٝای ث ٝضاثكٔ ٝیبٖ وبٞص

 ٚضٛضت

11

(ِٛٔ ،)1979یٙیٛوس ٚسٛض٘تٖٛ

12

(ٚ ،)2005اً٘ ً٘ٛٞ ٚ

14

13

تفبٚت ٘طخ ثٟط ٜثب وبضآیی ٘ظبْ ثب٘ىی پطزاذتٝ

( ،)1992ثط٘ٛتس

است ٚ .ثطای وبٞص ایٗ تفبٚت ،ضلبثتی ضسٖ

(ٚ ،)2006ضثیه  ٚزثیىطٌ ،)2006( 15ط ،ٚاستبٖ

فؼبِیت ثب٘ه ٞب ،وبٞص تسٟیالت تىّیفی،

تٌٛٔ ٚ ٖٛبْ ،)1999( 16فیٙیٛ٘ ،)2000( 17ضی،

افعایص زضآٔس ٘بضی اظ ذسٔبت ثب٘ىی (غیط ثٟطٜ

( ،)1390فطخ ٘ژاز ( ٚ ،)1390حسٗ ظازٚ ٜ

ای) ٔ ٚمطضات ظزایی اظ ٘ظبْ ثب٘ىی وطٛض،

ٕٞىبضاٖ ( )1388اضبض ٜوطز.

پیطٟٙبز ضس ٜاستٔ( .جتٟس .)1383

فرضیات تحقیق

ذبٚضی ٕٞ ٚىبضاٖ (٘ )1383طبٖ زاز٘س وٝ

فطؾی٘ :1ٝطخ ثٟط ٜثب٘ه ٔطوعی ثب سٛز آٚضی

تؼییٗ سمف سٛز ٚالؼیٛٔ ،جت وبٞص سطٔبیٝ

ثب٘ه ٞب ضاثكٔ ٝؼٙی زاضی زاضز.

ٌصاضی  ٚتِٛیس ٔی ضٛز .تمٛی ٕٞ ٚىبضاٖ

فطؾیٔ :2ٝیعاٖ اٚضاق ٔٙتطط ٜثب٘ه ٔطوعی ثب سٛز

(٘ )1385طبٖ زاز٘س و ٝضبذع سیبست پِٛی

آٚضی ثب٘ه ٞب ضاثكٔ ٝؼٙی زاضی زاضز.

(٘طخ شذیط ٜلب٘٘ٛی) تبثیط ٔٙفی أب ثسیبض ٘بچیعی
ثط ٘طخ ضضس حجٓ سپطزٞ ٜب ثب٘ه ٞب ٔ ٚب٘سٜ
تسٟیالت اػكبیی آٟ٘ب ٔی ٌصاضز.
ػطالی ث ٝثطضسی اثط ضیسه ٘طخ ثٟط ٜثط
سٛآٚضی ثب٘ه ٔسىٗ پطزاذت و٘ ٝتبیج حبوی اظ
ٚجٛز اضتجبـ ٔؼٙبزاض ٔ ٚستمیٓ حبضی ٝسٛز ثب٘ىی
ثب ضىبف ثیٗ زاضیی ٞب  ٚثسٞی ٞبی حسبس ثٝ
٘طخ ثٟطٕٞ ٚ ٜچٙیٗ اضتجبـ ٔؼىٛس ٘طخ سپطزٜ
لب٘٘ٛی ثب ذبِع زضآٔس ثٟط ٜای ثب٘ىی ثٛز (ػطالی
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فطؾی :3ٝسمف اػتجبضی ثب٘ه ٔطوعی ثب سٛز

اػتجبضات ثب٘ىی زض ٔٛضز ثرصٞبی ذبظ

آٚضی ثب٘ه ٞب ضاثكٔ ٝؼٙی زاضی زاضز.

التػبزی ػٕالً الساْ ث ٝجٟتزٞی اػتجبضات ثٝ

فطؾی :4ٝحجٓ ٘مسیٍٙی ثب٘ه ٔطوعی ثب سٛز

سٕت ثرصٞبی ٔٛضز ٘ظط ٔیٕ٘بیس .ثطاسبس ٔبزٜ

آٚضی ثب٘ه ٞب ضاثكٔ ٝؼٙی زاضی زاضز.

 14لب٘ ٖٛپِٛی  ٚثب٘ىی وطٛض ،ثب٘ه ٔطوعی ٔی

فطؾی :5ٝشذیط ٜلب٘٘ٛی ثب٘ه ٔطوعی ثب سٛز آٚضی

تٛا٘س زض أٛض پِٛی  ٚثب٘ىی زذبِت ٘ ٚظبضتٟبیی

ثب٘ه ٞب ضاثكٔ ٝؼٙی زاضی زاضز.

زاضت ٝثبضس و ٝاظ جّٕٔ ٝفبز آٖ ٔحسٚز وطزٖ

متغیرَای تحقیق

ثب٘ىٟب ،تؼییٗ ٘حٔ ٜٛػطف ٚج ٜٛسپطزٜٞب ٚ

سیاست پًلی :سیبست پِٛی ث ٝسیبستی ٔی

تؼییٗ حساوثط ٔجٕٛع ٚأٟب  ٚاػتجبضات زض

ٌٛیٙس و ٝاظقطیك تغییط  ٚوٙتطَ زضحجٓ پٚ َٛ

ضضتٞٝبی ٔرتّف است.

تغییط زضسكح  ٚسبذتبض ٘طخ ثٟط ٚ ٜیب سبیط

ذخیرٌ قاوًوی :زضغسی اظ سپطزٞ ٜبی زیساضی ٚ

ضطایف اػكبی اػتجبض  ٚتسٟیالت ٔبِی ثطای

ٔست زاض و ٝثب٘ىٟبی تجبضی قجك لب٘ ٖٛثبیس ٘عز

ضسیسٖ ث ٝاٞساف ٔؼیٗ التػبزی اػٕبَ ٔی ضٛز.

ثب٘ه ٔطوعی ٍٟ٘ساض٘س .ثب٘ىٟب ٔٛظفٙس ٕٛٞاضٜ

ورخ بُرٌ٘ :طخ ثٟط ٜػجبضت است اظ ٘طذی وٝ

٘سجتی اظ ثسٞیٟبی ایجبز ضس ٚ ٜثكٛض اذع

ثبثت جٌّٛیطی اظ وبٞص اضظش پ َٛپطزاذتی زض

سپطزٜٞبی اضربظ ٘عز ذٛز ضا زض ثب٘ه ٔطوعی

أطٚظ  ٚزضیبفتی زض آیٙس( ٜثٝزِیُ ٘طخ تٛضْ) اظ

ٍٟ٘ساضی وٙٙس .ثب٘ه ٔطوعی اظ قطیك افعایص

ٚاٌْیط٘س ٜزضیبفت ٔیضٛز( .ػّی پبضسبئیبٖ

٘سجت سپطز ٜلب٘٘ٛی حجٓ تسٟیالت اػكبیی

)1386،

ثب٘ىٟب ضا ٔٙمجؽ  ٚاظ قطیك وبٞص آٖ اػتجبضات

حاشیٍ سًد ي بُرٌ :ثب٘ه ٞب اظ قطیك اضائٝ

ثب٘ىٟب ضا ٔٙجسف ٔیٕ٘بیس.

ذسٔبت ثب٘ىی ثٔ ٝطتطیبٖ وست زضآٔس ٔی ٕ٘بیٙس

ايراق مشارکت :اٚضاق ٔطبضوت اٚضاق ثٟبزاض ثب

و ٝایٗ اظ قطیك جصة سپطزٞ ٜبی ٔطزْ ثب ٘طخ

٘بْ یب ثی ٘بٔی است و ٝث ٝلیٕت اسٕی ٔطرع

ثٟط ٜپبییٗ  ٚاػكبی تسٟیالت ثب ٘طخ ثٟط ٜثبالتط ٚ

ثطای ٔست ٔؼیٗ  ٚثطای تبٔیٗ ثرطی اظ ٔٙبثغ

٘تیج ٝاذتالف ز٘ ٚطخ ،ػبیسی ثب٘ه ٔی ثبضس وٝ

ٔبِی ٔٛضز ٘یبظ قطحٟبی ػٕطا٘ی – ا٘تفبػی زِٚت

ث ٝآٖ حبضی ٝسٛز  ٚثٟطٌ ٜفتٔ ٝی ضٛز.

یب ثطای تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٔٛضز ٘یبظ جٟت ایجبز،

سقف اعتباری :ایٗ ٘ٛع اثعاضٞبی پِٛی ثب ایجبز

تىٕیُ  ٚتٛسؼ ٝقطح ٞبی سٛز آٚض تِٛیسی،

ٔحسٚزیتٟبی اػتجبضی  ٚاػكبی اػتجبضات ٔستمیٓ
ثٕٞ ٝطاٙٔ ٜظٛض وطزٖ اِٛٚیت زض أط اػكبی

سبذتٕب٘ی  ٚذسٔبتی ٔٙتطط ٔی ضٛز  ٚث ٝسطٔبیٝ
ٌصاضا٘ی و ٝلػس ٔطبضوت زض اجطای قطحٟبی یبز
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ضس ٜضا زاض٘س اظ قطیك ػطؾ ٝػٕٔٛی ٚاٌصاض ٔی

ٔحسٚز ٚ ٜلّٕط ٚتحمیك اظ ٘ظط ظٔب٘ی

ضٛز .اٚضاق ٔطبضوت زض اغكالح ػّٓ التػبز ،اظ

ٔؼكٛف ث ٝسبِٟبی  1384تب ٔ 1390ی ثبضس  ٚاظ

اٚضاق ثٟبزاض است و ٝتٛسف زِٚت ،ضٟطزاضی،

٘ظط ٔىب٘ی ٔطثٛـ ث ٝوطٛض جٕٟٛضی اسالٔی

ضطوتٞبی زِٚتی  ٚذػٛغی ،ثطای تأٔیٗ اػتجبض

ایطاٖ ٔی ثبضس  ٚاظ ثُؼس ٔٛؾٛػی ث ٝثطضسی اثعاض

قطحٞبی ػٕطا٘ی زض وطٛضٙٔ ،تطط ٔیٌطزز.

سیبست پِٛی ثب٘ه ٔطوعی ٔ ٚیعاٖ اثط ٌصاضی آٖ

وقديىگی :زض یه تؼطیف سبزٔ ،ٜجٕٛع اسىٙبس

ثط ثب٘ه ٞبی تجبضی  ٚث ٝقٛض اذع ثب٘ه ٞبی

ٔ ٚسىٛوبت ٙٔ ٚبثغ اػتجبضات ثب٘ىی ٟٓٔ ،تطیٗ

پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔی

اجعای تطىیُ زٙٞس٘ ٜمسیٍٙی ٞستٙس ٚ .یب ثٝ

ثبضس .ثب تٛج ٝث ٝتٛؾیحبت فٛق ،جبٔؼ ٝآٔبضی

ػجبضت ثٟتط ٘مسیٍٙی ػجبضت است اظ ٔجٕٛع

ایٗ تحمیك وّی ٝثب٘ىٟبی یصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس

اسىٙبس ٔ ٚسىٛوبت زض زست ٔطزْ ث ٝػالٜٚ

اٚضاق ثٟبزاض است و ٝاظ اثتسای سبَ 1390-1384

سپطزٞ ٜبی وٛتبٔ ٜست (پ ٚ )َٛسپطزٞ ٜبی ثّٙس

زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ حؿٛض زاضت ٝا٘س .زض

ٔست (ضج ٝپ٘ .)َٛمسیٍٙی ٕٟٔتطیٗ ٔتغیط پِٛی

ایٗ تحمیك ث ٝزِیُ ٔحسٚز ثٛزٖ جبٔؼ ،ٝتٕبٔی

ٔی ثبضس ٞطچمسض ثبظاض ٔبِی یه وطٛض ٌستطزٜ

اػؿبی جبٔؼ ٝآٔبضی ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی تحمیك

تط  ٚػٕیمتط ثبضس ٟ٘بزٞبی ٔٙتطط وٙٙس٘ ٜمسیٍٙی

ٔحسٛة ٌطزیس ٜا٘س؛ ث ٝػجبضت زیٍط اػؿبی

٘یع افعایص ذٛاٞس یبفت .زض حبَ حبؾط زض ایطاٖ

جبٔؼ ٝآٔبضی  ٕٝ٘ٛ٘ ٚتحمیك یىسبٖ ٞستٙس.

ٟ٘بزٞبی ٔٙتطط وٙٙس٘ ٜمسیٍٙی ػجبضتٙس اظ ثب٘ه

ريش تحقیق

ٔطوعی  ٚثب٘ىٟب ٛٔ ٚسسبت اػتجبضی غیط ثب٘ىی.

اظ آ٘جب و ٝتحمیك حبؾط ثط ضٚاثف ثیٗ ٔتغیط

اجعای تطىیُ زٙٞس٘ ٜمسیٍٙی ٘یع ػجبضت است اظ

ٞب تٕطوع زاضز ،ثٕٞ ٝیٗ ذبقط ایٗ تحمیك اظ ٘ٛع

وُ سپطزٞ ٜبی ثرص غیط زِٚتی ٘عز ثب٘ىٟب ٚ

تحمیمبت ٕٞجستٍی ٔی ثبضس .پژٞٚص حبؾط اظ

ٔٛسسبت اػتجبضی  ٚاسىٙبس ٔ ٚسىٛن ٘عز

٘ٛع پژٞٚطٟبی پس ضٚیسازی ٕٞ ٚجستٍی است.

اضربظ .اظ تّفیك تطاظ٘بٔ ٝثب٘ه ٔطوعی  ٚثب٘ىٟب

زض ایٗ ٘ٛع پژٞٚطٟبٞ ،سف ثطضسی ضٚاثف ٔٛجٛز

ٛٔ ٚسسبت اػتجبضی غیط ثب٘ىی تطاظ٘بٔ ٝسیستٓ

ثیٗ ٔتغیطٞبست  ٚزازٟٞب اظ ٔحیكی و ٝثٌٟ٘ٛ ٝبی

ثب٘ىی پسیس ٔی آیس و ٝیىی اظ ٔتغیطٞبی ٔ ٟٓایٗ

قجیؼی ٚجٛز زاضت ٝا٘س  ٚیب اظ ٚلبیغ ٌصضت ٝوٝ

تطاظ٘بٔ٘ ،ٝمسیٍٙی ٔی ثبضس.

ثس ٖٚزذبِت ٔستمیٓ پژٞٚطٍط ضخ زاز ٜاست،

محديدٌ ي قلمري تحقیق

جٕغ آٚضی  ٚتجعی ٚ ٝتحّیُ ٔیطٛز.
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ريش گردآيری دادٌ َا

ٕٞجستٍی ٔؼٙی زاض ثیٗ اثطات تػبزفی ٔطبٞسٜ

اظ ٞط ز ٚضٚش ٔیسا٘ی (ٔطاجؼ ٝث ٝثٛضس

٘طس ٜاػؿب ٔ ٚتغیطٞبی تٛؾیحی ٚجٛز زاضز؟ اٌط

اٚضاق ثٟبزاض  ٚزضیبفت اقالػبت اضضیٛی اظ

چٙیٗ ٕٞجستٍی ٚجٛز ٘ساضت ٝثبضس ،پس ٔسَ

وبضضٙبسبٖ ثٛضس)  ٚوتبثرب٘ ٝای (ٔكبِؼٝ

اثطات تػبزفی ٔی تٛا٘س لٛی تط ثبضس .اٌط ایٗ

تحمیمبت پیطیٗ  ٚجستج ٛزض ایٙتط٘ت  ٚثٝ

ٕٞجستٍی ٚجٛز زاضت ٝثبضسٔ ،سَ اثطات ثبثت

ذػٛظ سبیت ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض) زض پژٞٚص

ثكٛض ٘بسبظٌبضی ثطآٚضز ٔی ضٛز ،زض ٘تیجٔ ٝسَ

استفبز ٜضس ٜاست .اقالػبت ٔٛجٛز اظ قطیك

اثطات ثبثت ا٘تربة ٔی ضٛز .اوثط تحمیمبت

اقالػبت ثجت ضس ٜزض آضضی ٛسبیت ثٛضس اٚضاق

حسبثساضی ٔ ٚبِی ٔٙتٟی ث ٝاستفبز ٜاظ ضٚیىطز

ثٟبزاض ،سبظٔبٖ آٔبض ایطاٖ  ٚثب٘ه ٔطوعی جٕغ

اثطات ثبثت ضس ٜا٘س و ٝزض آٟ٘ب زض ٖٚظا ثٛزٖ

آٚضی ٌطزیس ٚ ٜاظ اػتجبض ثبالیی ثطذٛضزاض است.

ٔتغیطٞبی تٛؾیحی ٔسبِٕٟٔ ٝی ٕ٘ی ثبضس.

ريش تجسيٍ تحلیل دادٌ َا

ثٙبثطایٗ ٘تیجٌ ٝیطی ٔی ضٛز و ٝفطؾی ٝغفط

ثٙٔ ٝظٛض تجعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜبی ایٗ

ٞبسٕٗ ٔجٙی ثط زض ٖٚظا ٘جٛزٖ ٔتغیطٞبی

پژٞٚص اظ آظٔٞ ٖٛبی التػبز سٙجی استفبز ٜضسٜ

تٛؾیحی ضز ٔی ٌطزز .ایٗ ٔسبِٔ ٝی تٛا٘س ثب

است .اظ جّٕ ٝایٗ آظٔٞ ٖٛب ،پبُ٘  ٚآظٖٔٛ

استفبز ٜاظ ضٚش  SURثطای ثطآٚضز ؾطایت

التػبز سٙجی یىپبضچٍی استٕٟٔ .تطیٗ ٔعیت

ججطاٖ ٌطزز ( .)Jager, 2008, p.59ثطای

استفبز ٜاظ زازٞ ٜبی پبُ٘ وٙتطَ ٕ٘ٛزٖ ٚیژٌیٟبی

استفبز ٜاظ زازٞ ٜبی پبّ٘ی ثب ضٚیىطز اثطات ثبثت

٘ب ٚ ٍٕٗٞزض ٘ظط ٌطفتٗ ته ته ٔتغیطٞب است.

ثبیستی اثتسا آظٔٞ ٖٛبی ظیط ضا ا٘جبْ ضٛز.

زض حبِی و ٝزض ٔكبِؼبت ٔمكؼی  ٚسطی ظٔب٘ی

الف -آزمًن قابلیت ي ادغام

18

ایٗ ٘بٍٕٙٞی وٙتطَ ٕ٘ی ٌطزز  ٚثب ترٕیٗ ٔسَ

لبثّیت ازغبْ ثٔ ٝحبسج ٝیه ضیت  ٚػطؼ اظ

ثباستفبز ٜاظ ایٗ ضٚضٟب احتٕبَ اضیت ثٛزٖ٘ ،تبیج

ٔجسا ػبزی ثطای ٔمكغ ٞبی ٔرتّف اضبض ٜزاضز.

ٔی ثبضس.(Baltagi, 1995( .

یه تؼطیف ٔحسٚزتط اظ لبثّیت ازغبْ ،ؾطایت

آزمًن اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی

ثطای ظٔبٖ ٔ ٚمكغ ٞبی ٔرتّف یىسبٖ است.

آظٔ ٖٛتػطیح ٞبسٕٗ یه آظٔ ٖٛوالسیه
ثطای تطریع ایٗ ٔٛؾٛػبست و ٝآیب اظ ٔسَ
اثطات ثبثت استفبزٌ ٜطزز ،یب ٔسَ اثطات تػبزفی.

زض یه ٔسَ ٔحسٚز ٘طس ،ٜػطؼ اظ ٔجسا ٚ
ؾطایت ٔی تٛا٘س زض ق َٛظٔبٖ ٔ ٚمكغ ٞب تغییط
ٕ٘بیسٔ .سَ و ٝث ٝضىُ ظیط ثیبٖ ٔی ضٛز:

سٛاَ اغّی ایٗ آظٔ ٖٛایٗ است و ٝآیب یه

18

Testing for poolability
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]δ’ = [α,β
زض یه ٔسَ ٔحسٚز ٘طس:ٜ

ٚلتی و ٝتؼساز ٔطبٞسات سطی ظٔب٘ی زض ٞط

]δi = [αi, βi
ثطای آظٔ ٖٛوّی لبثّیت ازغبْ ػجبضتست اظ
 δi = δثطای تٕبْ ٞiب.
بَ -مبستگی پیاپی

(ٚجٛز ضیطٚ ٝاحس) ضا ثطای ٞط وساْ اظ آٖ ٔمبقغ
ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز .أب لسضت آظٔ ٖٛضیطٝ
ٚاحس ٍٙٞبٔی و ٝق َٛزٚض ٜزازٞ ٜب وٓ است

19

ٕٞجستٍی پیبپی ثٚ ٝؾؼیتی اضبض ٜزاضز وٝ
ثبلیٕب٘سٞ ٜب زض ق َٛظٔبٖ ٕٞجستٍی زاض٘س٘ .بزیسٜ
ٌطفتٗ ٕٞجستٍی پیبپی زض جبیی وٚ ٝجٛز زاضز اظ
یه قطف ثبػث ثجبت  ٚاظ قطف زیٍط ثبػث
٘بوبضایی ثطآٚضزٞب  ٚسٌٛیطی ذكبٞبی استب٘ساضز
ٔی ضٛز .ثطای آظٔ ٖٛوطزٖ ٕٞجستٍی پیبپی
اثطات ثبثت زازٞ ٜب اظ تبثغ ٚ HA:lPl>0
 H0=P0استفبزٔ ٜی ضٛز و ρ ٝیه تمطیت ذكی
اظ ضاثك ٝثیٗ ثبلیٕب٘سٞ ٜبی زٚض ٜجبضی  ٚزٚضٜ
لجُ است.
ج -واَمساوی

وساْ اظ ٔمبقغ ظیبز ثبضس ٔی تٛاٖ تحّیُ ٔب٘بیی

ثسیبض پبییٗ ٔی ثبضس زض ایٗ ضطایف استفبز ٜاظ
آظٔ ٖٛضیطٚ ٝاحس ٔجتٙی ثط زازٞ ٜبی تبثّٛیی
ثطای افعایص لسضت آظٔٞ ٖٛب ؾطٚضی است
ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ آظٔٞ ٖٛبی ٔؼٕ َٛضیطٚ ٝاحس ٔثُ
زیىی فِٛط ،زیىی فِٛط تؼٕیٓ یبفت ٚ ٝفّیپس پطٖٚ
و ٝثطای یه سطی ظٔب٘ی ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٔی
ٌیط٘س اظ تٛاٖ آظٔ ٖٛپبییٙی ثطذٛضزاض ثٛزٚ ٜ
زاضای تٛضش ث ٝسٕت لج َٛفطؾی ٝغفط ٞستٙس.
ایٗ ٔٛؾٛع ٚلتی و ٝحجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوٛچه است
ذیّی تطسیس ٔی ضٛز .یىی اظ ضٚش ٞبیی وٝ
ثطای ضفغ ایٗ ٔطىُ پیطٟٙبز ضس ،ٜاستفبز ٜاظ زازٜ

20

یىی اظ ٔطىالتی و ٝزض تجعی ٚ ٝتحّیُ زازٜ
ٞب ٔی تٛا٘س ٚجٛز زاضت ٝثبضس ٘بٕٞسب٘ی ٚاضیب٘س
ٞب است .ثط اسبس زیسٌب ٜثبِتجبی ( )2005ایٗ
ٔسبِٔ ٝی تٛا٘س یه فطؼ ٔحسٚز وٙٙس ٜثطای
زازٞ ٜبی پبّ٘ی ثبضسثٚ ٝیژ ٜظٔب٘ی وٚ ٝاحسٞبی
ٔمكؼی زاضای ا٘ساظٞ ٜبی ٔتفبٚت ثبضس.

ٞبی تبثّٛیی ثطای افعایص حجٓ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛآظٖٔٛ
ضیطٚ ٝاحس زض زازٞ ٜبی تبثّٛیی است.
ِصا پیص اظ ثطآٚضز ٔسَ تحمیك الظْ است ٔب٘بیی
تٕبْ ٔتغیّطٞبی ٔٛضز استفبز ٜزض ترٕیٗ ٞب ٔٛضز
آظٔ ٖٛلطاض ٌیطز ظیطا ٔب٘بیی ٔتغیّطٞب چ ٝزض ٔٛضز
زازٞ ٜبی سطی ظٔب٘ی  ٚچ ٝزازٞ ٜبی تبثّٛیی
ثبػث ثطٚظ ٔطىُ ضٌطسی ٖٛوبشة ٔی ضٛز.

تجسيٍ ي تحلیل دادٌ َا ي آزمًن فرضیات

ثٙبثطایٗ ثب ضز فطؾیٝ

٘بٔب٘بیی یب ضیطٝ

ٚاحس ضز ٔی ضٛز ٔ ٚب٘بیی پصیطفتٔ ٝی ضٛز .و ٝیب
19

Serial correlation
Heteroscedasticity

20
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ٔی ضٛز و ٝثطای تطریع ایٗ لسٕت ثProb ٝ

٘طبٖ زاز ٔمساض  Probثطاثط ثب  0.020است ِصا

آٖ تٛجٔ ٝی ضٛز و ٝثبیستی اظ  5زضغس وٛچىتط

زازٞ ٜب زاضایی ضیطٚ ٝاحس (ٔب٘ب) ٞستٙس.

ثبضس .ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج حبغُ اظ آظٔٞ ٖٛب  ٚثب

آزمًن فرضیات

حبوی اظ ایٗ است و ٝزازٞ ٜب

فطؾی :1ٝسیبست پِٛی ٘طخ ثٟط ٜثب٘ه ٔطوعی

فطؼ ایٙىٝ

زاضایی ضیطٚ ٝاحس ٞستٙس ( Data are

تبثیط ٔؼٙبزاضی ثط سٛز آٚضی ثب٘ه ٞبی پصیطفتٝ

 ٚ .)Statijnery , Unit root Existفطؼ

ضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض زض سبِٟبی 1384تب

فطؼ ضز ایٗ ازػبست ٘تبیج آظٔٔ ٖٛصوٛض

 1390زاضز.

جس٘ :)1( َٚتبیج آظٔ ٖٛفطؾی ٝاَٚ
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0482

-0.84019

0.077886

-0.06544

C

0.0006

3.910651

0.304517

1.190859

SI

0.0065

-2.95083

0.191959

-0.56644

)E(1

0.142972

Mean dependent var

0.491117

R-squared

0.13562

S.D. dependent var

0.453422

Adjusted R-squared

-1.66735

Akaike info criterion

0.100265

S.E. of regression

-1.52723

Schwarz criterion

0.271435

Sum squared resid

-1.62253

Hannan-Quinn criter.

28.01029

Log likelihood

2.216341

Durbin-Watson stat

13.0287

F-statistic

0.000109

)Prob(F-statistic

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج تجعی ٚ ٝتحّیُ فطؾی ٝو ٝزض

 )squaredثٔ ٝیعاٖ  0.491117تبییس وٙٙس ٜای

جس َٚضٕبض )1( ٜاضائ ٝضس ٜاست زض سكح

ایٗ ضاثك ٝاست  ٚثب تٛج ٝث ٝزضج ٝاحتٕبَ

اقٕیٙبٖ  ٚ %95ثط اسبس  Probث ٝزست آٔس ٜوٝ

ٔتغیطٞبی ( )Probث ٝاػتجبض زٞی ضٌطسیF-( ٖٛ

وٕٙط اظ  %05است ٔی تٛاٖ ٌفت زض سكح ٔؼٙی

٘ )statisticیع زض سكح اقٕیٙبٖ ٔ %95ؼٙی زاض

زاضی  H0 %95ضز ٔی ضٛز ٔ ٚی تٛاٖ  H1ضا

است.

پصیطفت  ٚث ٝثیبٖ زیٍط ٘تبیج آظٔ٘ ٖٛطبٖ ٔی

ثٙٔ ٝظٛض ثطضسی احتٕبَ ٕٞجستٍی سطیبِی اظ

زٞس و ٝسیبست پِٛی ٘طخ ثٟط ٜتبثیط ٔؼٙی زاضی

آظٔ ٖٛزٚضثیٗ ٚاتس ٖٛاستفبز ٜضس ثط اسبس آٔبضٜ

ثط سٛزآٚضی ثب٘ه ٞبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس

زٚضثیٗ ٚاتسٔ ٖٛطىُ ٕٞجستٍی سطیبِی ٘یع

اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زاضز ؾطیت تؼییٗ (R-
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ٚجٛز ٘ساضز (Durbin- ; 2.216341

زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض زض سبِٟبی 1384تب 1390

.) Watson stat

زاضز.

فرضیٍٔ :2یعاٖ اٚضاق ٔٙتطط ٜثب٘ه ٔطوعی تبثیط
ٔؼٙبزاضی ثط سٛز آٚضی ثب٘ه ٞبی پصیطفت ٝضسٜ
جس٘ :)2( َٚتبیج آظٔ ٖٛفطؾی ٝزْٚ
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0

9.126512

0.018103

0.165213

C

0.0003

-4.02135

0.015302

-0.061534

ORA

0.159388

Mean dependent var

0.322321

R-squared

0.129625

S.D. dependent var

0.302389

Adjusted R-squared

-1.55448

Akaike info criterion

0.108267

S.E. of regression

-1.46651

Schwarz criterion

0.39854

Sum squared resid

-1.52377

Hannan-Quinn criter.

29.9806

Log likelihood

1.866625

Durbin-Watson stat

16.17126

F-statistic

0.000305

)Prob(F-statistic

ثسیٗ ٔٙظٛض اظ ٍِبضیتٓ قجیؼی ٔیعاٖ اٚضاق

وٙٙس ٜای ایٗ ضاثك ٝاست  ٚثب تٛج ٝث ٝزضجٝ

ٔطبضوت ٔٙتطط ٜث ٝػٙطاٖ ٔتغیط ٔستمُ ٍِ ٚبضیتٓ

احتٕبَ ٔتغیطٞبی ( )Probث ٝاػتجبض زٞی

قجیؼی سٛز ثب٘ه ٞب ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثستٝ

ضٌطسی٘ )F-statistic( ٖٛیع زض سكح اقٕیٙبٖ

ا٘تربة ضس ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج تجعی ٚ ٝتحّیُ

ٔ %95ؼٙی زاض است.

فطؾی ٝو ٝزض جس َٚضٕبض )2( ٜاضائ ٝضس ٜاست

ثٙٔ ٝظٛضثطضسی احتٕبَ ٕٞجستٍی سطیبِی اظ

زض سكح اقٕیٙبٖ  %95زض سكح اقٕیٙبٖ  ٚ %95ثط

آظٔ ٖٛزٚضثیٗ ٚاتس ٖٛاستفبز ٜضس ثط اسبس آٔبضٜ

اسبس  Probث ٝزست آٔس ٜو ٝوٕٙط اظ  %05است

زٚضثیٗ ٚاتسٔ ٖٛطىُ ٕٞجستٍی سطیبِی ٘یع

ٔی تٛاٖ ٌفت زض سكح ٔؼٙی زاضی H0 %95ضز

ٚجٛز

Durbin-Watson

ٔی ضٛز ٔ ٚی تٛاٖ  H1ضا پصیطفت ٚ .ث ٝثیبٖ

)stat=1.866625

زیٍط ٘تبیج آظٔ٘ ٖٛطبٖ ٔی زٞس و ٝاٚضاق ٔٙتططٜ

فرضیٍٔ :3یعاٖ ػطؾ ٝپ( َٛحجٓ ٘مسیٍٙی) ثب٘ه

تبثیط ٔؼٙی زاضی ثط سٛزآٚضی ثب٘ه ٞبی پصیطفتٝ

ٔطوعی تبثیط ٔؼٙبزاضی ثط سٛز آٚضی ثب٘ه ٞبی

ضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زاضز ؾطیت

پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق

ثٟبزاض زض

تؼییٗ ( )R-squaredثٔ ٝیعاٖ  0.322321تبییس

سبِٟبی 1384تب  1390زاضز.
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جس٘ :)3( َٚتبیج آظٔ ٖٛفطؾی ٝسْٛ
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0347

-2.22419

0.066051

-0.146911

C

0

5.916324

0.255529

1.511792

M

0.0027

-3.30029

0.158968

-0.524641

)E(1

0.142972

Mean dependent var

0.652883

R-squared

0.13562

S.D. dependent var

0.62717

Adjusted R-squared

-2.04991

Akaike info criterion

0.08281

S.E. of regression

-1.90979

Schwarz criterion

0.18515

Sum squared resid

-2.00508

Hannan-Quinn criter.

33.74861

Log likelihood

2.428993

Durbin-Watson stat

25.39175

F-statistic

0.000001

)Prob(F-statistic

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج تجعی ٚ ٝتحّیُ فطؾی ٝو ٝزض
جس َٚضٕبض )3( ٜاضائ ٝضس ٜاست زض سكح

٘ )statisticیع زض سكح اقٕیٙبٖ ٔ %95ؼٙی زاض
است.

اقٕیٙبٖ  ٚ %95ثط اسبس  Probث ٝزست آٔس ٜوٝ

ثٙٔ ٝظٛضثطضسی احتٕبَ ٕٞجستٍی سطیبِی اظ

وٕتط اظ  %05است ٔی تٛاٖ ٌفت زض سكح ٔؼٙی

آظٔ ٖٛزٚضثیٗ ٚاتس ٖٛاستفبز ٜضس ثط اسبس آٔبضٜ

زاضی  H0 %95ضز ٔی ضٛز ٔ ٚی تٛاٖ  1Hضا

زٚضثیٗ ٚاتسٔ ٖٛطىُ ٕٞجستٍی سطیبِی ٘یع

پصیطفت  ٚث ٝثیبٖ زیٍط ٘تبیج آظٔ٘ ٖٛطبٖ ٔی

ٚجٛز

Durbin-

زٞس و ٝحجٓ ٘مسیٍٙی تبثیط ٔؼٙی زاضی ثط

.) Watson stat

سٛزآٚضی ثب٘ه ٞبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس

فرضیٍ :4تؼییٗ جٟت ٔ ٚیعاٖ تسٟیالت اػكبئی

(R-

(سمف اػتجبضی) اظ قطف ثب٘ه ٔطوعی تبثیط

 )squaredثٔ ٝیعاٖ  0.652883تبییس وٙٙس ٜای

ٔؼٙبزاضی ثط سٛز آٚضی ثب٘ه ٞبی پصیطفت ٝضسٜ

ایٗ ضاثك ٝاست  ٚثب تٛج ٝث ٝزضج ٝاحتٕبَ

زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض زض سبِٟبی 1384تب 1390

ٔتغیطٞبی ( )Probث ٝاػتجبض زٞی ضٌطسیF-( ٖٛ

زاضز.

اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زاضز ؾطیت تؼییٗ

٘ساضز

(2.428993

;

جس٘ :)4( َٚتبیج آظٔ ٖٛفطؾی ٝچٟبضْ
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficien
t

Variable

0

9.544695

0.018101

0.172768

C

0.0002

-4.17957

0.043601

-0.182233

ET
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0.339405

R-squared

0.159388

Mean dependent var

Adjusted R-squared
S.E. of regression

0.129625

S.D. dependent var

0.319976

-1.58001

Akaike info criterion

0.106894

-1.49204

Schwarz criterion

0.388493

Sum squared resid

-1.54931

Hannan-Quinn criter.

30.44019

Log likelihood

2.227964

Durbin-Watson stat

17.46877

F-statistic

0.000193

)Prob(F-statistic

ثب تٛجه ٝثه٘ ٝتهبیج تجعیه ٚ ٝتحّیهُ فطؾهیٝ

ثههط اسههبس آٔههبض ٜزٚضثههیٗ ٚاتسههٔ ٖٛطههىُ

وه ٝزض جههس َٚضههٕبض )4( ٜاضائه ٝضههس ٜاسههت زض

ٕٞجسههههتٍی سههههطیبِی ٘یههههع ٚجهههٛز ٘ههههساضز

سههكح اقٕیٙههبٖ  ٚ %95ثههط اسههبس  Probثههٝ

(.)Durbin-Watson stat ;2.227964

زسههت آٔههس ٜوهه ٝثیطههتط اظ  %5اسههت ٔههی تههٛاٖ

فرضیییٍٔ :5یههعاٖ شذیههط ٜلههب٘٘ٛی تؼیههیٗ ضههسٜ

ٌفههت زض سههكح ٔؼٙههی زاضی  H0 %95ضز ٕ٘ههی

تٛسههف ثب٘ههه ٔطوههعی تههبثیط ٔؼٙههبزاضی ثههط سههٛز

ضٛز  ٚاضتجبـ ٔیهبٖ زٔ ٚتغیهط اظ ٘ظهط آٔهبضی ضز

آٚضی ثب٘ههه ٞههبی پصیطفتهه ٝضههس ٜزض ثههٛضس

ٔی ضٛز.

اٚضاق ثٟبزاض زض سبِٟبی 1384تب  1390زاضز.

ثهههٙٔ ٝظٛضثطضسهههی احتٕهههبَ ٕٞجسهههتٍی
سطیبِی اظ آظٔ ٖٛزٚضثهیٗ ٚاتسه ٖٛاسهتفبز ٜضهس
جس٘ :)5( َٚتبیج آظٔ ٖٛفطؾی ٝپٙجٓ
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0

7.322851

0.022112

0.161926

C

0.5115

0.663475

0.230944

0.153225

ZA

0.159388

Mean dependent var

0.012782

R-squared

0.129625

S.D. dependent var

-0.016254

Adjusted R-squared

-1.17826

Akaike info criterion

0.130675

S.E. of regression

-1.09029

Schwarz criterion

0.580579

Sum squared resid

-1.14756

Hannan-Quinn criter.

23.20868

Log likelihood

2.434239

Durbin-Watson stat

0.440199

F-statistic

0.5115

)Prob(F-statistic

ثب تٛجه ٝثه٘ ٝتهبیج تجعیه ٚ ٝتحّیهُ فطؾهیٝ

زسههت آٔههس ٜوهه ٝثیطههتط اظ  %5اسههت ٔههی تههٛاٖ

و ٝزض جهس َٚضهٕبض ) 5( ٜاضائه ٝضهس ٜاسهت زض

ٌفههت زض سههكح ٔؼٙههی زاضی  H0 %95ضز ٕ٘ههی

سههكح اقٕیٙههبٖ  ٚ %95ثههط اسههبس  Probثههٝ
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ضٛز  ٚاضتجبـ ٔیهبٖ زٔ ٚتغیهط اظ ٘ظهط آٔهبضی ضز

ٔثجههت ثههط سههٛزآٚضی زاضز ایههٗ ٘تیجهه ٝثههب

ٔی ضٛز.

٘تههبیج تحمیمههبت آلبیههبٖ تطاثههی (،)1388

ثههٙٔ ٝظههٛض ثطضسههی احتٕههبَ ٕٞجسههتٍی سههطیبِی
اظ آظٔهه ٖٛزٚضثههیٗ ٚاتسهه ٖٛاسههتفبز ٜضههس ثههط

ػطالههههی (( ٚ ،)1390یٛسههههف  ٚپیتههههطظ،
ٔ )1984كبثمت زاضز.

اسهههبس آٔهههبض ٜزٚضثهههیٗ ٚاتسهههٔ ٖٛطهههىُ

 -2زض فطؾههی ٝز ْٚوهه ٝپههیص ثیٙههی ٔههی ضههس

ٕٞجسهههتٍی سهههطیبِی ٘یهههع ٚجهههٛز ٘هههساضز.

اٚضاق ٔطههبضوت ثههط سههٛزآٚضی تههبثیط زاضز

Durbin-Watson

٘تههههبیج آظٔهههه٘ ٖٛطههههبٖ زاز وهههه ٝاٚضاق

(; 2.434239
.)stat

مقايسٍ آزمًن َا ي وتیجٍ گیری
ثههب تٛجهه ٝثهه ٝإٞیّتههی وههٔ ٝجههبضی ٔرتّههف
ا٘تمهههبَ پهههِٛی زض زسهههتیبثی ثب٘هههه ٔطوهههعی ٚ
زِٚت ثه ٝاٞهساف وهالٖ التػهبزی ذهٛز زاض٘هس،
زض ایٗ پژٞٚص ث ٝز٘جهبَ پبسهد ایهٗ سهٛاَ ٔهی
ثبضههس وهه ٝسیبسههت ٞههبی پههِٛی ثب٘ههه ٔطوههعی
(٘ههطخ ثٟههط ،ٜحجههٓ ٘مههسیٍٙی ،اٚضاق ٔطههبضوت،
شذیههط ٜلههب٘٘ٛی  ٚسههمف اػتجههبضی) چهه ٝتههأثیطی

ٔطههبضوت تههبثیط ٔٙفههی ثطسههٛزآٚضی زاضز
ایٗ ٘تیجه ٝثهب ٘تهبیج آلبیهبٖ تطاثهی ()1388
 ٚتطٞبٖ (ٔ )1995كبثمت زاضز.
 -3زض فطؾههی ٝسهه ْٛوهه ٝپههیص ثیٙههی ٔههی ضههس
حجههٓ ٘مههسیٍٙی ثههط سههٛزآٚی تههبثیط زاضز
٘تبیج آظٔ٘ ٖٛطهبٖ زاز وه ٝحجهٓ ٘مهسیٍٙی
تههبثیط ٔثجههت ثطسههٛزآٚضی زاضز ایههٗ ٘تیجههٝ
ثههب ٘تههبیج آلههبی تطاثههی (ٔ )1388كبثمههت
زاضز.

ثههط سههٛزآٚضی ثب٘ههه ٞههبی پصیطفتهه ٝضههس ٜزض

 -4زض فطؾی ٝچٟبضْ وه ٝپهیص ثیٙهی ٔهی ضهس

ثههٛضس اٚضاق ثٟههبزاض تٟههطاٖ زاضز .ثههٕٞ ٝههیٗ

سههمف اػتجههبض ثههط سههٛزآٚضی تههبثیط زاضز

زِیُ غهٙؼت ثب٘ىهساضی زض ثهبظ ٜظٔهب٘ی سهبِٟبی

٘تبیج آظٔ٘ ٖٛطهبٖ زاز وه ٝسهمف اػتجهبضی

 84تههب  90زض ثههٛضس اٚضاق ثٟههبزاض تٟههطاٖ ٔ هٛضز

ثههط سههٛز ثههی تههبثیط اسههت .ایههٗ ٘تیجهه ٝثههب

ثطضسی لطاض ٌطفت.

٘تهههبیج ذهههب٘ٓ ضهههٟیٗ غهههجٛضی ()1377

 -1زض فطؾههی ٝا َٚوهه ٝپههیص ثیٙههی ٔههی ضههس

ٔكبثمت ٘ساضز.

٘هطخ ثٟههط ٜثههط سههٛزآٚضی تههبثیط زاضز ٘تههبیج

 -5زض فطؾهی ٝپههٙجٓ وهه ٝپههیص ثیٙههی ٔههی ضههس

اظٔ٘ ٖٛطبٖ ٔی زٞهس وه٘ ٝهطخ ثٟهط ٜتهبثیط

شذیههط ٜلههب٘٘ٛی ثههط سههٛزآٚضی تههبثیط زاضز
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٘تبیج آظٔ٘ ٖٛطهبٖ زاز وه ٝسهمف اػتجهبضی

وههبضایی ثٟتههط ٔ ٚكّههٛة تههطی ثطذههٛضزاض

ثط سٛز ثی تبثیط است ایهٗ ٘تیجه ٝثهب ٘تهبیج

ضٛز.

آلههههبی تمههههٛی ٕٞ ٚىههههبضاٖ ()1385
ٔكبثمت ٘ساضز.

.4

ثب٘ههه ٞههب ضػبیههت ٕ٘ههی ضههٛز ثهه ٝثب٘ههه
ٔطوههعی پیطههٟٙبز ٔههی ضههٛز زض اجههطای آٖ

پیشىُادات کاربردی
.1

.2

٘ظبضت ثیطتطی ا٘جبْ پصیطز.

ثط اسبس ٘تبیج تحمیهك ثه ٝسهطٔبیٌ ٝهصاضاٖ
ػاللٕٙههس ثهه ٝسههطٔبیٌ ٝههصاضی زض غههٙؼت

ثب تٛجه ٝثه ٝایٙىه ٝسهمف اػتجهبضی تٛسهف

.5

ثههب تٛجهه ٝثهه ٝایٙىههٛ٘ ٝسههب٘بت ٘ههطخ ثٟههطٜ

ثب٘ىههساضی پیطههٟٙبز ٔههیٌههطزز وهه ٝلجههُ اظ

ٔیتٛا٘ههس سههٛزآٚضی ثب٘ههه ٞههبی تجههبضی ضا

اتربش ٞطٌ٘ٛه ٝتػهٕیٕی ٔجٙهی ثهط سهطٔبیٝ

تحههت تههبثیط لههطاض زٞههس ثهه ٝایههٗ ثب٘ههه

ٌهههصاضی ،سیبسهههت ٞهههبی پهههِٛی ثب٘هههه

پیطههٟٙبز ٔههی ضههٛز تههب زض ٍٙٞههبْ جههصة

ٔطوههعی ضا زض ٘ظههط زاضههت ٝثبضههٙس  ٚاظ آٖ

سههپطزٞ ٜههبی ثّٙههس ٔههست  ٚیههب اػكههبیی

غبفُ ٘جبضٙس.

تسههٟیالت ثّٙههس ٔههست ٘ٛسههب٘بت احتٕههبِی

ثهه ٝثب٘ههه ٔطوعیپیطههٟٙبز ٔههی ضههٛز تههب ثههٝ
جههبی تؼیههیٗ ٘ههطخ ثٟههط ،ٜاجههبظ ٜزٞههس ایههٗ
٘طخ تٛسهف ٘یطٞٚهبی ثهبظاض تؼیهیٗ ضهٛز ٚ
اظ اثهههعاض ٞهههبی زیٍهههط ٕٞچههه ٖٛاٚضاق
ٔطههبضوت  ... ٚثههطای وٙتههطَ ٘ههطخ ثٟههطٜ
استفبز ٜوٙس.

٘طخ ثٟهط ٜضا وه ٝتهب حهسٚزی لبثهُ پهیص
ثیٙی است ٔس ٘ظط زاضت ٝثبضٙس.

پیشىُاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی
 -1پیطههٟٙبز ٔههی ضههٛز وههٔ ٝكبِؼهه ٝای زض ثههبضٜ
ثطضسی سبیط ػٛأهُ ٔهٛثط ثهط سهٛزآٚضی ثب٘هه
ٞب غٛضت پصیطز.

.3

ثههب تٛجهه ٝثهه ٝایٙىهه ٝاٚضاق ٔطههبضوت زض
ایهههطاٖ ثیطهههتط تٛسهههف افهههطاز حمهههٛلی ٚ

 -2پیطههٟٙبز ٔههی ضههٛز وههٔ ٝكبِؼهه ٝای زض ثههبضٜ

ضطوت ٞهب ذطیهساضی ٔهی ضهٛز ثه ٝثب٘هه

ثطضسههی تههأثیط تغییههطات سیبسههت ٞههبی پههِٛی

ٔطوعی پیطهٟٙبز ٔهی ضهٛز سیبسهت ٞهبیی

ثب٘هه ٔطوهعی ثههط ثهبظز ٜثههبظاض سهٟبْ زض ثههٛضس

ضا جٟت تطغیت ػبٔٔ ٝهطزْ ثه ٝذطیهس ایهٗ

اٚضاق ثٟههبزاض غههٛضت پههصیطزٕٞ .چٙههیٗ ٔههی

اٚضاق اترهههبش ٕ٘بیهههس تهههب ایهههٗ اٚضاق اظ

تههٛاٖ اثههط تغییههطات سیبسههت ٞههبی پههِٛی ثب٘ههه
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ٔطوعی ضا ثهٞ ٝهط یهه اظ ضهبذع ٞهبی اغهّی

 -4پیطههٟٙبز ٔههی ضههٛز وههٔ ٝكبِؼهه ٝای زض ثههبضٜ

ثٛضس ٔٛضز ٔكبِؼ ٝلطاض زاز.

ثطضسی تأثیط سیبست ٞهبی پهِٛی ثب٘هه ٔطوهعی

 -3پیطههٟٙبز ٔههی ضههٛز وههٔ ٝكبِؼهه ٝای زض ثههبضٜ

ثط ٘طخ تٛضْ  ٚثجبت لیٕت ٞب غٛضت پصیطز.

ثطضسی تأثیط سیبست ٞهبی پهِٛی ثب٘هه ٔطوهعی

 -5پیطههٟٙبز ٔههی ضههٛز وههٔ ٝكبِؼهه ٝای زض ثههبضٜ

ثط ٘ٛسب٘بت سبیط ثبظاضٞهب اظ جّٕه ٝثهبظاض وهبال ٚ

ضاثكههٔ ٝیههعاٖ تسههٟیالت اػكههبیی ثب٘ههه ٞههب ثههٝ

ثبظضا پِٛی ا٘جبْ ضٛز.

ثرطٟبی ٔرتّهف التػهبزی  ٚسهٛزآٚضی ثب٘هه
ٞب غٛضت پصیطز.
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The effect of monetary policy central bank on Profitability of accepted
banks in on the Stock Exchange (Tehran in years 1384 – 1390)
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ABSTRACT
Profit is one of the most important information in economic decisions making.
This factors in tun is under different situation also the banks as one of the most
important commercid unitsrem phasizeon the conceot of prafitabiliti this study
concerns with the analysis on effects at monetary policies in central bank on
accepted banks in Tehran stock eychange profitability as an environmental factor
variahe of monetary policies consist of the bank bonds the bulk of cash rate of
interest ieg reservations and marimal validity. The me thodi assessing this
relations is panel test. Results shows the relation between rate of interest bonds
and the bulk of cash with profitabilit of banks. In other variables there is no
meaningful result.
Key words: Monetary Policy, profitability, interest rate, liquidity, participation
papers, legal reserve.
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