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چکیده
بخص صٌؼت بِػٌَاى یکی اس هَلذتزیي بخصّبی التصبدی اس ػوذُتزیي هتمبضیبى اًزصی ٍ هخصَصبً گبسطبیؼی
است ،اس ایيرٍ در ایي هطبلؼِ تببغ تمبضبی گبسطبیؼی در بخص صٌؼت ایزاى بب استفبدُ اس هذل سزی سهبًی
سبختبری بزآٍرد هیضَد .هذل سزی سهبًی سبختبری دارای جشء غیزلببل هطبّذُی رًٍذ است کِ پس اس تبذیل
ایي هذل بِصَرت فضبحبلت ٍ بب بِکبرگیزی الگَریتن فیلتز کبلوي اس طزیك رٍش حذاکثز راستٌوبیی بزای دٍرُی
سهبًی  1330-1300بزآٍرد ضذُ استً .تبیج ایي هطبلؼِ حبکی اس آى است کِ اٍالً هبّیت رًٍذ اسًَع رًٍذ ّوَار
است ٍ ثبًیبً بِصَرت غیزخطی حزکت هیکٌذّ .وچٌیي بب تَجِ بِ تببغ تمبضبی بزآٍرد ضذُ ،کطص لیوتی
تمبضبی گبسطبیؼی در بخص صٌؼت در کَتبُهذت ٍ بلٌذهذت بِتزتیب بزابز بب  -0/33 ٍ -0/13است کِ ًطبى
هیدّذ لیوت گبس در کَتبُهذت ٍ بلٌذهذت کنکطص ٍ حتی افك سهبًی کِ یکی اس ػَاهل هؤثز بز همذار کطص
است در هَرد ایي کبال تأثیزگذار ًبَدُ است .لذا ،پیطٌْبد هیضَد سیبستّبی غیزلیوتی ًظیز ّذایتبخص تَلیذ
اس طزیك هؼبفیت استْالن هبلیبتی ٍ تأهیي هٌببغ اس طزیك ًظبم ببًکی بزای صٌبیغ هَرد تَجِ لزار گیزد .کطص
تَلیذی گبسطبیؼی در کَتبُهذت  ٍ 2/00در بلٌذهذت  0/00هیببضذ کِ ًطبى هیدّذ در کَتبُهذت در بخص
صٌؼت ّوگبم بب افشایص تَلیذ ،بب ضذت بیطتزی هصزف گبس طبیؼی هطبّذُ هیضَد .کطص هتمبطغ لیوتی بزای
بزق ًیش در کَتبُهذت ٍ بلٌذهذت بِتزتیب  1/34 ٍ 0/63است در ًتیجِ در بلٌذهذت اهکبى تغییز ضیَُی تَلیذ ٍ
یب جبیگشیٌی دستگبُّب سیبد استً .تبیج حبصل اس در ًظزگزفتي اثز اجزای لبًَى ّذفوٌذکزدى یبراًِّب ًیش ًطبى
هیدّذ کِ بزخالف اًتظبر اجزای ایي لبًَى اثزی رٍی تمبضبی گبس طبیؼی در بخص صٌؼت ًذارد.
کلید واژهها :تمبضبی اًزصی ،گبس طبیؼی ،بخص صٌؼت ،هذل سزی سهبًی سبختبری ،رًٍذ ضوٌی تمبضبی اًزصی
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 .1مقذمٍ
ثرف ا٘طغي ثٝػٛٙاٖ يىي اظ ظيطٔزٕٛػٞٝبي ٘ظبْ التهبزي  ٚارتٕبػي ،تأٔيٗ تمبضبي ا٘طغي ؾبيط
ثرفٞب ضا ثطػٟس ٜزاضز .تأٔيٗ ايٗ ٘يبظ ايزبة ٔيوٙس و ٝايٗ ثرف ٔتٙبؾت ثب تحٛالت تمبضبي
ا٘طغي  ٚتغييط فبوتٛضٞبي ٔؤحط زض ضفتبض ٔهطفوٙٙسٌبٖ ،ؾبظٔب٘سٞي قٛز .زض ايٗ ضاؾتب ،تمبضبي
ا٘طغي و ٝاظ تزعي ٚ ٝتحّيُ ٞب ثٝزؾت ٔيآيس ثيكتط ثٝزِيُ ٔحسٚزيتٞبي ؾبذتبضي ٔسَ  ٚثطذي
فطٚو ٘بٔٙبؾجي وٚ ٝرٛز زاضز ،اظ تمبضبي ٚالؼي ا٘طغي ٔٙحطف ٔيقٛز ٔ ٚيتٛا٘س چٙس زِيُ زاقتٝ
ثبقس .ثطاؾبؼ ٔغبِؼبت نٛضت ٌطفت ،ٝثطذي اظ ايٗ زاليُ قبُٔ تكريم ٘بزضؾت ضفتبض
تمبضبوٙٙسٌبٖ  ٚػطضٝوٙٙسٌبٖ ا٘طغي ،پٛقف ٘بوبُٔ احطات ٔحيغي  ٚارتٕبػي  ٚفطٚو التهبزي
غيطٚالؼي اؾت (اليتٙط ،زٚوب٘ي ،ٛؤٛي  ٚؾب٘بؾتٙس .1)2003 ،زض اوخط ٔغبِؼبت ٔطثٛط ث ٝتمبضبي
ا٘طغي ،زضآٔس  ٚليٕت زٞ ٚسايتوٙٙسٜي انّي تمبضبي ا٘طغي ٞؿتٙس و ٝپبؾد تمبضب ث ٝايٗ
ٞسايتوٙٙسٞ ٜب ٔؼٕٛالً ثب تٛر ٝث ٝوكفٞبي ليٕتي  ٚزضآٔسي تحّيُ ٔيقٛزِٚ .ي ،تٕطوع تحّيُ
تمبضبي ا٘طغي فمظ قٙبؾبيي ٞسايتوٙٙسٜٞبي انّي تمبضبي ا٘طغي (ليٕت  ٚزضآٔس) ٘يؿت ثّىٝ
قٙبؾبيي ػٛأُ زيٍط ؤٕ ٝىٗ اؾت تمبضبي ا٘طغي زض ٌصقت ٝضا تٛضيح زٙٞس  ٚث ٝآٖ زض آيٙسٜ
قىُ زٙٞس٘ ،يع ٔيثبقسِٚ .ي ،اغّت ايٗ ػٛأُ ارعاي ٔكبٞس٘ ٜكسٜي تمبضبي ا٘طغي ٞؿتٙس و ٝثٝ
ؾرتي ٔيتٛاٖ آٟ٘ب ضا ثب تىٙيهٞبي آٔبضي  ٚالتهبزؾٙزي ؾٙتي ٘كبٖ زاز .ػال ٜٚثط ايٗ ،زضن
إٞيت ٘ؿجي آٟ٘ب ثطاي ارطا  ٚاضظيبثي ؾيبؾت ضطٚضي اؾت .زض ايٗ ضاؾتب ،اذيطاً ثيبٖ قس ٜاؾت وٝ
ػال ٜٚثط احط پيكطفت فٙي (يب وبضآيي ا٘طغي) ٔ ٚتغيطٞبي التهبزي  ٚظيؿتٔحيغي (ٔخُ زضآٔس،
ليٕت  ٚزٔب) ،ػٛأُ ٔ ٟٓزيٍطي (ٔخُ تغييط ؾّيم ٚ ٝتطريحبت ٔهطفوٙٙس ٚ ٜؾبذتبض التهبزي) ٘يع
ٚرٛز زاض٘س و ٝثبيؿتي احط ايٗ ػٛأُ زض تبثغ تمبضبي ا٘طغي ِحبػ ٌطززٔ .كىُ ايٙزبؾت ؤٕ ٝىٗ
اؾت آحبض ٔعثٛض زض ع َٛظٔبٖ زاضاي ض٘ٚس ظٔب٘ي ٔؼيٙي ٘جبقٙس  ٚػسْ ٔسِؿبظي نحيح آٟ٘ب ٔيتٛا٘س
ٔٙزط ثٚ ٝرٛز تٛضـ زض ترٕيٗ قٛز؛ ثٙبثطايٗ غيطٚالؼي اؾت و ٝيه ض٘ٚس ؾبزٜي ظٔب٘ي ٔؼيٗ ضا
ثطاي ايزبز ٔزٕٛع ايٗ ض٘ٚسٞبي ضٕٙي ا٘تظبض زاقت (ٞب٘ت ،ربد ٘ ٚئٛٙيب ( .2))2003bض٘ٚس ضٕٙي
تمبضبي ا٘طغي ٕٔىٗ اؾت غيطذغي ثبقس و ٝايٗ ٘ ٝتٟٙب ٔيتٛا٘س ا٘ؼىبؾي اظ پيكطفت فٙي ،ثّىٝ
قبيس ا٘ؼىبؾي اظ ػبُٔٞبي غيطلبثُ ٔكبٞسٜي زيٍطي ٘يع ثبقس ؤٕ ٝىٗ اؾت تأحيط فٛقاِؼبزٜاي
ضٚي ؾطي ظٔب٘ي ثٍصاض٘س .ثٙبثطايٗ ،ثبيس زض ثطآٚضز ض٘ٚس ضٕٙي تمبضبي ا٘طغي ثيٗ ػٛأُ التهبزي
ٕٞب٘ٙس ليٕت  ٚزضآٔس  ٚػٛأُ غيطالتهبزي زيٍطي و ٝلبثُ ٔكبٞس٘ ٜيؿتٙس تفبٚت لبئُ قسِ .صا ثطاي

1. Laitner, DeCanio, Coomey and Sanstand
2. Hunt, Judge and Ninomiya
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ايزبز ايٗ احطاتٔ ،سَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي ( 1)STSMتٛؾظ ٞبضٚي ( 2)1997ٚ1989اضائ ٝقس وٝ
ث ٝض٘ٚس ضٕٙي تمبضبي ا٘طغي ( 3)UEDTاربظٔ ٜيزاز تهبزفي ثبقس  ٚزض ع َٛظٔبٖ تغييط وٙس.
پؽ اظ ٚلٛع ثحطاٖ ٘فتي ؾبَٞبي ز ،1970 ٝٞزض وكٛضٞبي تِٛيسوٙٙسٌ ٜبظ عجيؼي ٘ظيط ضٚؾي،ٝ
آٔطيىب  ٚوكٛضٞبي ٔٙغم ٝذبٚضٔيب٘ ،ٝاؾتفبز ٜاظ ٌبظ عجيؼي ثٝػٛٙاٖ ؾٛذت ربيٍعيٗ ث ٝػّت تٕيعي،
ضاحتي ؾٛذت ،اضظـ ٌطٔبظايي ثبال  ٚزض زؾتطؼ ثٛزٖ افعايف يبفت ٝاؾت .ثٙبثطايٗ ،ا٘تظبض ٔيضٚز
٘مف ٌبظ عجيؼي زض تأٔيٗ ا٘طغي وكٛضٞب زض ٘تيز ٝافعايف تمبضبي ا٘طغي ،افعايف يبثسٔ .جبحج
ٔطثٛط ث ٝتمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ايطاٖ ٘يع زاضاي ربيٍبٚ ٜيػٜاي اؾت .چ ٖٛاٚالً 15 ،زضنس اظ شذبيط
ٌبظ عجيؼي رٟبٖ ،زض ايطاٖ ٚرٛز زاضز  ٚاظ ايٗ ِحبػ ايطاٖ زض ضتج ٝز ْٚلطاض زاضز .زٔٚبًٞ ،سف ؾيبؾت
وّي ثرف ا٘طغي ايطاٖ ،ربيٍعيٙي ٔٙبثغ ا٘طغي زيٍط ٔخُ فطآٚضزٜٞبي ٘فتي ثب ٌبظ عجيؼي اؾت.
ٕٞچٙيٗ ،ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝيىي اظ ػٕسٜتطيٗ ٔتمبضيبٖ ٌبظ عجيؼي ثرف نٙؼت اؾت (حسٚز % 25
ٔهطف ٌبظ عجيؼي ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت (تطاظ٘بٔ ٝا٘طغيِ ،)1390 ،صا ايٗ ثرف ثٝػٛٙاٖ
يىي اظ ِٔٛستطيٗ ثرفٞب و ٝتمبضبي ا٘طغي ظيبزي زاضز ٔٛضز تٛر ٝاؾت  ٚثيقه ثس ٖٚتٛؾؼٝي
ثرف نٙؼت ،تٛؾؼ ٚ ٝضقس التهبزي ٔحمك ٕ٘يقٛز .ػّيضغٓ ايٙىٔ ٝهطف ٌبظ زض ثرف نٙؼت ثٝ
زِيُ پبييٗ ثٛزٖ ليٕت ٘ؿجي آٖ  ٚزيٍط ػٛأُ ٔؤحط ثط تمبضب زض عٔ َٛست  38ؾبَ اظ  % 3/34زض
ؾبَ  1350ث %61/61 ٝزض ؾبَ  1388افعايف يبفت( ٝتطاظ٘بٔ ٝا٘طغي ،)1388 ،أب ثٝزِيُ افعايف
٘ؿجي ليٕت ٌبظ عجيؼي ٘ؿجت ث ٝفطآٚضزٞ ٜبي ٘فتي زض ا٘تٟبي ؾبَ  ،1389ا٘تظبض آٖ اؾت و ٝيب
ؾطػت افعايف ٔهطف ٌبظ يب ٔمساض ٔهطف ٌبظ وبٞف يبثس (ٔطوع پػٞٚفٞبي ٔزّؽ.)1390 ،
ثٙبثطايٗ قٙبذت ؾبذتبض تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت  ٚثط٘بٔٝضيعي ثطاي تأٔيٗ ا٘طغي زض ايٗ
ثرف اظ إٞيت ٚيػٜاي ثطذٛضزاض اؾت.
اظ ايٗض ،ٚزض پػٞٚف حبضط ث ٝترٕيٗ تبثغ تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت وكٛض ايطاٖ زض
عي ؾبَٞبي  1360تب  1390ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي ( )STSMپطزاذتٔ ٝيقٛز وٝ
ٔسَ ٔٛضز٘ظط اظ ٔمبالت ٞبضٚي (ٞ ٚ )1989بضٚيٙٞ ،طي ،پتطؼ ٚ ٚضٖ ِٛيؽ ( 4)1986ثطٌطفت ٝقسٜ
اؾت .ايٗ ٔسَ ٔب ضا لبزض ٔيؾبظز ارعاي ٔكبٞسٜ٘كسٜي ض٘ٚسٞبي تهبزفي  ٚپيكطفتٞبي
تىِٛٛٙغيىي  ٚتغييطات ؾبذتبضي التهبزي و ٝزض اوخط ٔسَٞبي التهبزؾٙزي ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفتٝ
ٕ٘ي قٛز ضا زض تبثغ تمبضبي ٌبظ عجيؼي ٚاضز وطز ٚ ٜوكفٞبي تِٛيسي  ٚليٕتي نحيحي ثطآٚضز
قٛز .زض ٘تيز ٝاظ ايزبز تٛضـ  ٚزٚض قسٖ اظ تمبضبي ٚالؼي ا٘طغي پطٞيع ذٛاٞس قس.
)1. Structure Time Series Model (STSM
2. Harvey
)3. Underlying energy demand trend (UEDT
4. Harvey, Henry, Peters and Wren-Lewis
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ٚيػٌي ذبل ٔمبِٝي حبضط ٘ؿجت ث ٝؾبيط وبضٞبي تزطثي ا٘زبْ قس ٜزض زاذُ ايطاٖ ،قبُٔ ِحبػ
٘مف ض٘ٚس ضٕٙي زض تبثغ تمبضب زض لبِت ٔتغيط ٘بٔكٟٛز  ٚتهطيح آٖ ثٝنٛضت يه فطآيٙس تهبزفي ٚ
زض ٘ظط ٌطفتٗ احط ارطاي لب٘ٞ ٖٛسفٕٙس وطزٖ يبضا٘ٞٝب  ٚافعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ثط تمبضبي
ٌبظ عجيؼي ثرف نٙؼت زض ع َٛزٚضٛٔ ٜضز اضظيبثي ٔيثبقس.
زض ازأ ٝؾبذتبض ٔمبِ ٝث ٝقطح ظيط ؾبظٔبٖزٞي قس ٜاؾت .زض ثرف ز ْٚثٔ ٝجب٘ي ٘ظطي تمبضبي
ا٘طغي پطزاذتٔ ٝيقٛز .زض ثرف ؾ ْٛپيكي ٝٙتحميك ٔ ٚغبِؼبت زاذّي  ٚذبضري اضائٔ ٝيٌطزز .ثرف
چٟبضْ ٔسَ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض تحميك ،ضٚـ ثطآٚضز آٖ  ٚزازٜٞبي ٔٛضز اؾتفبز ٜاضائٔ ٝيقٛز .زض ثرف
پٙزٓ ث ٝثطآٚضز ٔسَ تهطيح قس ٚ ٜتفؿيط ٘تبيذ تزطثي پطزاذتٔ ٝيقٛز  ٚزض ٟ٘بيت ٘تيزٌٝيطي ٚ
پيكٟٙبزات زض ثرف پبيب٘ي آٚضز ٜذٛاٞس قس.
 .2مباوی وظری تقاضای اورشی
حبُٔٞبي ا٘طغي ٓٞ ،ثٝػٛٙاٖ وبالي ٟ٘بيي تٛؾظ ٔهطفوٙٙسٌبٖ  ٓٞ ٚثٝػٛٙاٖ ٟ٘بزٜٞبي تِٛيسي،
تٛؾظ ثٍٙبٜٞبي التهبزي ٔٛضز تمبضب لطاض ٔيٌيط٘س .تؼييٗ ٔمساض تمبضب ثطاي آٖ ثركي اظ حبُٔٞبي
ا٘طغي و ٝثٝػٛٙاٖ ٟ٘بز ٜتِٛيسي زض ثٍٙبٜٞبي التهبزي زض ثرفٞبي ٔرتّف التهبز ٔٛضز اؾتفبزٜ
لطاض ٔيٌيط٘س ،لبثُ تزعي ٚ ٝتحّيُ ٔيثبقس .ثٍٙبٜٞبي تِٛيسي ٕٔىٗ اؾت ثٝز٘جبَ حساوخطؾبظي
تِٛيس ثب تٛر ٝثٔ ٝمساض ٔكرهي ٞعيٞٝٙب يبزض پي حسالُ وطزٖ ٞعيٞٝٙب ثب تٛرٔ ٝمساض ٔكرهي تِٛيس
 ٚيب ثٝز٘جبَ حساوخطؾبظي ؾٛز ثبقٙس٘ .تبيذ حبنُ اظ تكىيُ قطايظ ٔطتج ٝا ٚ َٚزٌٛ ،ْٚيبي آٖ اؾت
و ٝزض ٞط يه اظ ؾ ٝحبِت ٔصوٛض ٔمساض تمبضبي ثٍٙبٜٞب ثطاي ٟ٘بز ٜا٘طغي ثؿتٍي ث ٝليٕت حبُٔ
ٔٛضز ٘ظط  ٚليٕت ؾبيط ٟ٘بزٜٞب ،ليٕـت ٔحه َٛتِٛيسي  ٚيب ٔمساض تِٛيس ٔحه َٛزاضز .ثٙـبثطايٗ
ٔيتٛاٖ ػٕسٜتطيٗ ػٛأُ التهبزي ٔؤحط ثطتمبضبي ا٘طغي ضا ٔتغيط ليٕت  ٚيه ٔتغيط فؼبِيت ٔب٘ٙس
زضآٔس ّٔي حميمي يب تِٛيس ٘بذبِم زاذّي حميمي يب اضظـ افعٚز ٜحميمي ثطاي ثرف ٔٛضز٘ظط لّٕساز
ٕ٘ٛز.
ثٙبثطايٗ ،تمبضب ثطاي ا٘ٛاع حبُٔٞبي ا٘طغي زض ثرفٞبي ٔرتّف تِٛيسي اظ رّٕ ٝثرف نٙؼت ،ثٝ
ٔٙعِٝي يه ٟ٘بزٜي تِٛيس ،ثطاؾبؼ ٘ظطيٝي التهبز ذطز اظ تبثغ تِٛيس ٔكتك ٔيقٛز .ثٝػٛٙاٖ ٔخبَ،
تبثغ تِٛيس يه ثٍٙب ٜذبل زض يه ظٔبٖ ٔؼيٗ ثٝنٛضت ظيط تؼطيف ٔيقٛز:
()1

) Q  F ( K , L, M , E1 , E2 ,..., En , T

و ٝزض آٖ  K,L,Mث ٝتطتيت ٔؼطف ٟ٘بزٜٞبي ٔٛاز اِٚي٘ ،ٝيطٚي وبض  ٚؾطٔبي ٝاؾت ٘ Ei ٚيع iأيٗ
٘ٛع ا٘طغي اؾت ٘ T ٚيع ٔزٕٛػٝاي اظ ػٛأُ زيٍط ٔب٘ٙس تغييطات تىِٛٛٙغي يب ٔتغيطٞبي آة ٛٞ ٚا
اؾت .يه ثٍٙب ٜالتهبزي تطويت ٟ٘بزٜٞبي الظْ ضا ثٌٝ٘ٛٝاي ا٘تربة ٔيوٙس و ٝثٍٙب ،ٜحسالُ ٞعيٝٙ
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ٕٔىٗ ضا ثطاي تِٛيس ٔمساض ٔكرهي اظ ٔحه َٛزاقت ٝثبقس .ثب حسالُوطزٖ تبثغ ٞعيٝٙي ثٍٙب ،ٜتبثغ
تمبضب ثطاي ػٛأُ تِٛيس ثٝزؾت ٔيآيس .اٌط تمبضب ثطاي ا٘طغي ثٝػٛٙاٖ يه ػبُٔ تِٛيس ،ثٝنٛضت ظيط
زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز:
()2

) X e  X e ( Pk , Pl , Pm , Pe , Q, T

ثٙبثطايٗ ،تبثغ تمبضبي ا٘طغي ٔٛضز٘ظط زض ثرف نٙؼت ( ،)Xeزض ظٔبٖ  ،tتبثؼي اظ ليٕت ا٘طغي
ٔٛضز٘ظط ( ٚ )Peزيٍط ا٘طغيٞبي ربيٍعيٗ ،ليٕت ٟ٘بزٜٞبي غيطا٘طغي ( ٚ )Pk ,Pl ,Pmتِٛيس يب اضظـ
افعٚزٜي ثرف نٙؼت ( )Qاؾت .زض ايٗ ٔٛضز ٕٔىٗ اؾت ػٛأُ زيٍطي ٔب٘ٙس تغييطات تىِٛٛٙغي ٚ
يب ٔتغيطٞبي آة ٛٞ ٚا (٘ )Tيع زض تبثغ ٚاضز قٛز.
الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝػال ٜٚثط احط پيكطفت فٙي ٔ ٚتغيطٞبي التهبزي  ٚظيؿتٔحيغي ،ػٛأُ
ثط٘ٚعا  ٚغيطلبثُ ٔكبٞسٜي ٔ ٟٓزيٍطي (ٔخُ تغييط ؾّيم ٚ ٝتطريحبت ٔهطفوٙٙس ٚ ٜؾبذتبض
التهبزي) ٘يع ٚرٛز زاض٘س و ٝثبيس زض ٔسِؿبظي تمبضبي ا٘طغي زض ٘ظط ٌطفت ٝق٘ٛس .چ ٖٛايٗ ػٛأُ
ٕٔىٗ اؾت احط لٛي ثط تمبضبي حبُٔٞبي ا٘طغي زاقت ٝثبقٙس و ٝث ٝزِيُ ػسْ تفىيه آٟ٘ب اظ احطات
ليٕتي  ٚزضآٔسي ث ٝثطآٚضزٞبي تٛضـزاض وكفٞبي ليٕتي  ٚزضآٔسي (تِٛيسي) تمبضبي ا٘طغي ٔٙزط
ق٘ٛس.
 .3پیطیىٍ تحقیق
زض زٞٝٞبي اذيط ٔغبِؼبت ٌؿتطزٜاي زض زاذُ  ٚذبضد اظ ايطاٖ ،زضثبضٜي تمبضبي ا٘طغي ،ثٚٝيػٌ ٜبظ
عجيؼي ،زض ثرفٞبي ٔرتّف التهبزي ٘ظيط ذبٍ٘ي ،تزبضي ،نٙؼتي  ٚوكبٚضظي ا٘زبْ قس ٜاؾت.
ٕٞچٙيٗ ،اظ آٖرب ؤ ٝسَ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ ٔغبِؼٔ ٝسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي اؾتِ ،صا زض ازأٝ
ثٝنٛضت رساٌب٘ ٝثٔ ٝغبِؼبت ا٘زبْ قس ٜثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي ٘يع پطزاذت ٝقسٜ
اؾت.
ؾمبئيبٖ٘ػاز  ٚػّيپٛضرسي ( )1377تبثغ ٔهطف ا٘طغي زض نٙؼت ايطاٖ ضا ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ الريت
زض عي زٚضٜي  1346-1373ترٕيٗ ظز٘س .زض ايٗ ٔغبِؼٔ ٝهطف ا٘طغي ثٝعٛض وّي  ٚرعئي ٔٛضز
تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ثطاي ايٗ ٔٙظٛض اظ ضٚـ زٔ ٚطحّٝاي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زض ٔطحّٝي اَٚ
ٔمساض ٔهطف وُ ا٘طغي  ٚزض ٔطحّ ٝزٔ ْٚيعاٖ ٔهطف ارعاي ا٘طغي ٔغطح ٔيثبقس .ايٗ ارعاء
ػجبضتٙس اظٌ :بظ عجيؼي ،فطآٚضزٜٞبي ٘فتي ،ظغبَ ؾ ٚ ًٙثطق .زض ايٗ پػٞٚف اظ تبثغ تطا٘ؿّٛي ثٝ
ػٛٙاٖ تبثغ ٞعيٛٔ ٝٙضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز  ٚضٕٗ اضظيبثي ايٗ تبثغ ،اظ تبثغ الريت ٘يع اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت٘ .تبيذ حبنُ اظ ٔطحّٝي ا َٚايٗ ٔغبِؼ٘ ٝكبٖ ٔيزٞس و ٝوكف ليٕتي وُ ا٘طغي -0/25
اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜي وٓ وكف ثٛزٖ تمبضبي ا٘طغي اؾت .زض ٔطحّ ٝز٘ ْٚتبيذ ٘كبٖ ٔيزٞس وٝ
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ػٛأُ ا٘طغي زض ثرف نٙؼت ٍٕٞي ٘ؿجت ث ٝليٕتٞبي ذٛز وٓ وكف ٞؿتٙس و٘ ٝكبٖ ٔيزٞس
تغييط زض تمبضب ث ٝاظاء افعايف ليٕت زض ٕٝٞي ػٛأُ ا٘طغي ٘بچيع اؾتٕٞ .چٙيٗ ثب تٛر ٝث ٝوكف-
ٞبي رب٘كيٙي ٔكرم ٔي قٛزو ٝتٕبْ ػٛأُ ا٘طغي زض نٙؼت ثٝنٛضت ٔىُٕ ػُٕ ٔيوٙٙس.
ؾٟيّي ( )1382زض ٔغبِؼٝاي ث ٝثطضؾي تغجيمي ٔسَٞبي تمبضبي ا٘طغي پطزاذت ٝاؾت .زض ايٗ
تحميك پؽ اظ تزعي ٚ ٝتحّيُ ثطذي ٔسَٞبي تمبضبي ا٘طغي ،ثب اؾتفبز ٜاظ فطْ تهحيح ذغبي ٔسَ
 ،ARDLتأحيط ؾيبؾتٞبي ليٕتي ثط تمبضبي حبُٔٞبي ا٘طغي زض ثرف نٙؼت التهبز ايطاٖ ثطضؾي
ٔيقٛز .ؾپؽ ثب ثٟطٌٜيطي اظ ٔسَ اضظيبثي التهبزي ،تأحيط تحٛالت تىِٛٛٙغيىي زض ثرف نٙؼت ثط
ضٚي تمبضبي ا٘ٛاع حبُٔٞب زض ايٗ ثرف تجييٗ ٔيٌطزز٘ .تبيذ ايٗ ٔغبِؼ ٝحبوي اظ آٖ اؾت وٝ
وكف ليٕتي تمبضبي حبُٔٞبي ا٘طغي زض ثرف نٙؼت پبييٗ اؾت ،ثٝعٛضيو ٝوكف ليٕتي
تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست ثٝتطتيت ( ٚ )-0/24( ٚ )-0/15وكف تِٛيسي ٌبظ
عجيؼي زض وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست ثٝتطتيت ( )0/95( ٚ )1/99ثٝزؾت آٔسٜا٘س .زض ٟ٘بيت ثب اؾتفبز ٜاظ
ٔسَ اضظيبثي التهبزي ٘تيزٌٝيطي ٔيقٛز و ٝپيكطفت تىِٛٛٙغي تِٛيسي زض ايٗ ثرفٔ ،هطف ٚاحس
ضا وبٞف ٔي زٞس  ٚث ٝوبٞف ٔهطف ا٘طغي ٔيا٘زبٔس.
حيسضي  ٚنبزلي ( )1384ث ٝترٕيٗ وبضآيي ا٘طغي زض ثرف نٙؼت ايطاٖ زض لبِت تبثغ تمبضبي
تؼسيُ رعئي پطزاذتٝا٘س .ضطايت ٔسَ قبُٔ٘ ،طخ تؼسيُ پٛيب ،وكفٞبي ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿتميٓ،
وكفٞبي زضآٔسي  ٚضطيت ؾطٔبيٝثطي ثٛز ٜو ٝث ٝتفىيه حبُٔٞبي ؾٌ ٝب٘ ٝا٘طغي :ثطقٌ ،بظ
عجيؼي  ٚفطآٚضزٜٞبي ٘فتي ثب اؾتفبز ٜاظ آٔبض تطويجي زٚض )1378-1358( ٜثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ تهحيح
ذغب ( )ECMثطآٚضز ٌطزيسٜا٘سٔ .سَ ثطاي زٌ ٚط ٜٚنٙؼتي (نٙبيغ ثب ا٘طغي ثطي ثبال  ٚا٘طغيثطي
پبييٗ)  ٚوُ نٙؼت ثٝعٛض رساٌب٘ ٝثطآٚضز قس ٜاؾت٘ .تبيذ ٘كبٖ ٔيزٞس وٞ ٝط ؾ ٝحبُٔ زض اغّت
ٔٛاضز زاضاي وكف ليٕتي پبييٗ ثٛزٜا٘س ثٝعٛضيو ٝزضثبضٜي ٌبظ عجيؼي وكف ليٕتي وٛتبٜٔست ٚ
ثّٙسٔست ثٝتطتيت ( ٚ )-0/21( ٚ )-0/12وكفٞبي تِٛيسي وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست ثٝتطتيت (ٚ )0/59
( )0/98ثٝزؾت آٔسٜا٘س.
آشضثبيزب٘ي ،قطيفي  ٚقزبػي ( )1386ث ٝترٕيٗ تبثغ تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت ايطاٖ
پطزاذتٝا٘س .زض ايٗ ضاؾتب ،ضٕٗ تحّيُ ٘ظطي ٔٛضٛع ،ػٛأُ ٔؤحط ثط تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف
نٙؼت ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔيٌيطز  ٚؾپؽ ث ٝتزعي ٚ ٝتحّيُ آحبض ثّٙسٔست  ٚوٛتبٜٔست اظ عطيك
تحّيُٞبي ؾطي ظٔب٘ي ثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٛي پٛيبي ذٛز تٛضيحزٙٞس ٜثب ٚلفٞٝبي تٛظيؼي  ٚاٍِٛي
تهحيح ذغب پطزاذتٔ ٝيقٛز٘ .تبيذ ٘كبٖ ٔيزٞس ليٕت ٚالؼي ٌبظ عجيؼي  ٚثطق زض ثرف نٙؼت ثط
ٔهطف ٌبظ عجيؼي زض ايٗ ثرف تأحيط ٘ساضز .وكف تِٛيسي وٛتبٜٔست ٘يع  3/86اؾت  ٚوكف
تِٛيسي ثّٙسٔست اظ وٛتبٜٔست وٕتط اؾتٕٞ .چٙيٗ ثب تٛر ٝث ٝوكف ٔتمبعغ تمبضبي ٌبظ عجيؼي
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٘ؿجت ث ٝليٕت ٚالؼي فطآٚضزٜٞبي ٘فتي ،ايٗ ٘تيز ٝحبنُ ٔيقٛز وٌ ٝبظ عجيؼي  ٚفطآٚضزٜٞبي ٘فتي
ز ٚوبالي ٔىُٕ ٞؿتٙس.
1
زض ٔغبِؼبت ا٘زبْ قس ٜزض وكٛضٞبي ذبضري تحميمي تٛؾظ ثّه ٔٛض ،زيٛيؽ  ٚايعان ( )1994ثٝ
ث ٝضٚـ التهبزؾٙزي  ٚثب ضٚيىطز ذطز احطات تمبضبي ا٘طغي ثط ثرف تِٛيس زض ثبظاض ا٘طغي اٍّ٘ؿتبٖ
عي ؾبَٞبي  1970تب  1987ا٘زبْ قس  ٚآٟ٘ب ٘تيزٌ ٝطفتٙس و ٝوكف تِٛيسي زض ايٗ ثرف ٔؼٙبزاض ٚ
لبثُ تٛر ٝاؾت.
2
آزيٕي ٞ ٚب٘ت ( )2006تمبضبي ا٘طغي ثرف نٙؼت يه ٌط ٜٚاظ وكٛضٞبي  OECDضا زض عي
زٚضٜي ظٔب٘ي  1962تب  2003ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ پيكطفتٞبي فٙي ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ زازٜٞبي تبثّٛيي
ترٕيٗ ظز٘س٘ .تبيذ حبوي اظ آٖ اؾت و ٝوكف زضآٔسي ثّٙسٔست تمبضبي ا٘طغي نٙؼتي OECD
 ٚ 0/8وكف ليٕتي ثيٗ  -0/6 ٚ -0/5اؾت.
ٞب٘تيٍٙتٔ )2007( 3ٖٛسَ آٔبضي ذٛز تٛضيحي ثب تٛظيغٞبي ٚلف ٝزاض ضا ثطاي ترٕيٗ ٔهطف ٌبظ
عجيؼي ثرف نٙؼت آٔطيىب ثب اؾتفبز ٜاظ زازٞ ٜبي تبضيري ثطاي زٚض ٜظٔب٘ي  1958تب  2003ثىبض ثطز
٘ ٚتيزٌ ٝطفت ؤ ٝهطف ٌبظ عجيؼي نٙؼتي زض ثّٙسٔست ث ٝاظاي ٞط  % 10وبٞف زض ليٕت ٌبظ،
 %6/7افعايف ٔييبثس.
وب٘ي ،ػجبؾپٛض  ٚػبثسي ( )2013تبثغ تمبضبي ٌبظ عجيؼي ثرف نٙؼت ايطاٖ ضا ثطاي زٚضٜي ظٔب٘ي
 1971تب  2009ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ( )STAR4ترٕيٗ ظز٘س .زض ايٗ ٔغبِؼٔ ٝتغيطٞبي اضظـ افعٚزٜي
ثرف نٙؼت ،ليٕت ٚالؼي ٌبظ عجيؼي ،ليٕت ٚالؼي فطآٚضزٜٞبي ٘فتي  ٚليٕت ٚالؼي ثطق ث ٝػٛٙاٖ
ٔتغيطٞبي احطٌصاض ثط ٔهطف ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت زض ٘ظط ٌطفت ٝقس٘ .تبيذ حبوي اظ آٖ اؾت
و ٝاٌط ليٕت ٚالؼي فطآٚضزٜٞبي ٘فتي ثٝػٛٙاٖ ٔتغيط ا٘تمبَ زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز ،آٌٖب ٜتمبضبي ٌبظ
عجيؼي زض ثرف نٙؼت يه ٔسَ غيطذغي زٚضغيٕي ضا ز٘جبَ ٔيوٙسٕٞ .چٙيٗ٘ ،تبيذ ايٗ ٔغبِؼٝ
ثيبٖ ٔيوٙس و ٝزض ٞط ز ٚضغيٓ ،اضظـ افعٚزٜي ثرف نٙؼت  ٚليٕت ٚالؼي ثطق ضاثغٝي ٔخجت ٚ
ٔؼٙبزاضي ثب تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت زاض٘سِٚ .ي ليٕت ٚالؼي ٌبظ عجيؼي ضاثغٝي ٔؼىٛؼ
ٔ ٚؼٙبزاضي ثب تمبضبي ٌبظ عجيؼي زاضز .ػالٜٚثط ايٗ ،ليٕت ٚالؼي فطآٚضزٜٞبي ٘فتي ٞيچ ضاثغٝي
ٔؼٙبزاضي ثب تمبضبي ٌبظ عجيؼي ٘ساضز.
زض ؾبَٞبي ٌصقتٔ ،ٝغبِؼبت ٔتؼسزي زض ظٔيٝٙي ترٕيٗ ٔ ٚسِؿبظي تمبضبي ا٘طغي ثب اؾتفبز ٜاظ
ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي (٘ )STSMيع ا٘زبْ قس ٜاؾت و ٝزض ازأ ٝث ٝتؼسازي اظ ايٗ پػٞٚفٞب

1. Blakemore, FB., Davies, C. and Isaac, JG
2. Adeyemi Olutomi I and Lester C Hunt
3. Huntington, Hillard G
4. Smooth Transition Auto-regression model
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اقبضٔ ٜي قٛز .وبض ٞب٘ت ،ربد ٘ ٚئٛٙيب )2000( 1اِٚيٗ تالـ زض رٟت اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي
ؾبذتبضي ثطاي ترٕيٗ يه ض٘ٚس ضٕٙي تمبضبي ا٘طغي (  )UEDTثطاي ٔهطف ٟ٘بيي ظغبَ ؾ،ًٙ
ٌبظ٘ ،فت ،ثطق  ٚا٘طغي وُ ثطاي اٍّ٘ؿتبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي فهّي زٚضٜي ظٔب٘ي  1972تب 1995
ثٛز .آٟ٘ب ٘تيزٌ ٝطفتٙس و ٝض٘ٚس ضٕٙي يه قىُ تهبزفي زاضز ،ثٝربي ايٗؤ ٝخُ ٔسَٞبي ٔتؼبضف
قىُ لغؼي زاقت ٝثبقس .ثٙبثطايٗ ،ض٘ٚس ضٕٙي ترٕيٗ ظز ٜقس ٜزض عي ظٔبٖ ٘ٛؾبٖ ٔيوطز و٘ ٝكبٖ
ٔيزٞس ا٘طغي وُ تحت تأحيط احطات غيطلبثُ ٔكبٞسٜي ثط٘ٚعا لطاض ٔيٌيطزٞ .ب٘ت ،ربد ٘ ٚئٛٙيب
( )2003b ٚ 2003aتمبضبي ا٘طغي وُ اٍّ٘ؿتبٖ ضا ثب ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي ثطاي ثرفٞبي
ٔرتّف التهبز اٍّ٘يؽ ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي فهّي زض عي ظٔبٖ  1972تب  1997ثٝزؾت آٚضز٘س ٚ
٘تيزٌ ٝطفتٙس وٚ ٝلتي تمبضبي ا٘طغي ٔسِؿبظي ٔيقٛز ،اؾتفبز ٜاظ ض٘ٚسٞبي تهبزفي  ٚفهّي ثٟتط
اؾت .ثٝعٛض ٔكبث ،ٝزيٕيتطٚپِٛعٞ ،ب٘ت  ٚربد٘ )2005( 2كبٖ زاز٘س و ٝزض ٍٙٞبْ ثطضؾي تمبضبي
ا٘طغي ثرفٞبي التهبزي اٍّ٘يؽ ثب زازٞ ٜبي ؾبال٘ٝي  1972تب ٔ ،2002سَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي
ثب اؾتفبز ٜاظ ض٘ٚس تهبزفي ثٝربي ض٘ٚس لغؼي ثٟتطيٗ ضٚـ اؾت.
زض تٕبٔي ٔغبِؼبت فٛق اٌطچ ٝاظ رٙجٞٝبي ٔرتّف  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝتمبضبي
ا٘طغي  ٚثٚٝيػ ٜتمبضبي ٌبظ عجيؼي ٍ٘ب ٜقس ٜاؾت أب زض ٞط وساْ ،ثزع ٔغبِؼبت نٛضت ٌطفت ٝثب
اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي ،ثطذي ٘ىبت ٔب٘ٙس تٛر ٝث ٝپيكطفتٞبي فٙي ،تغييطات
ؾبذتبضي التهبز  ٚتغييط ؾّيم ٚ ٝتطريحبت ٔهطفوٙٙسٌبٖ ِحبػ ٘كس ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ،زض ٞيچوساْ
اظ ٔغبِؼبت زاذّي احط ارطاي لب٘ٞ ٖٛسفٕٙسوطزٖ يبضا٘ٞٝب  ٚافعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغيثط تمبضبي
ٌبظ عجيؼي ثرف نٙؼت ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٍ٘طفت ٝاؾت .اظ ايٗض ،ٚزض ٔغبِؼٝي حبضط تالـ ٔيقٛز
ٔٛاضز ٔصوٛض ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌيطز.
 .4مذل تحقیق ي ريش برآيرد
تحّيُ ؾٙتي ؾطي ظٔب٘ي ثط اؾبؼ اضظيبثي زازٜٞبي ؾطي ظٔب٘ي ثٙب قس ٜاؾت و ٝفطو ٔيقٛز زض
٘تيزٝي يه فطآيٙس تهبزفي ثٚٝرٛز آٔسٜا٘سٔ .ب٘بيي ايٗ ؾطي ٞب ٘يع ثٚٝؾيّٝي ٚيػٌيٞبي ايٗ
فطآيٙس تهبزفي قٙبؾبيي ٔيقٛز .تئٛضي فطآيٙسٞبي تهبزفي ثطاي ؾبذت ٔسَٞبي ؾطي ظٔب٘ي
ٔطؾ ْٛثٝوبض ٔيضٚز .يه فطو ظيطثٙبيي ضٚـ  ARIMAاظ ٘ٛع ٔسَٞبي ثبوؽ  ٚرٙىيٙع ()1976
ايٗ اؾت و٘ ٝبٔب٘بيي ؾطيٞب ثب تفبضٌُيطي اظ ثيٗ ٔيضٚز .ضٚيىطز ٕٞزٕؼي اغّت ثطاي ٔمبثّ ٝثب

1. Hunt, L. C., Judge, G. and Ninomiya, Y
2. Dimitropoulos J, Hunt LC and Judge G
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٘بٔب٘بيي ٔتغيطٞب زض ٔغبِؼبت ٔسِؿبظي تمبضبي ا٘طغي ثٝوبض ٔي ضٚز  ٚزض ايٗ ٔيبٖ ،ثٝوبض ثطزٖ آظٖٔٛ
ضيكٚ ٝاحس ٕٞطا ٜثب ضٚـ ٕٞزٕؼي ٔٙزط ث« ٝا٘مالة ضيكٚ ٝاحس» 1قس ٜاؾت.
زض ظٔيٞٝٙبي زيٍط التهبزٔ ،حممب٘ي و ٝزض حٛظٜي التهبز ا٘طغي تحميك ٔيوٙٙس ثٝز٘جبَ وكف
يه ثطزاض ٕٞزٕؼي زض ضٚاثظ تمبضبي ا٘طغي ٞؿتٙسِٚ .ي زضايٗ ٔيبٖ ،تىٙيه ٕٞزٕؼي تٛؾظ ػسٜاي
اظ ٔحممبٖ ٔخُ ٔبزاال  ٚويٓٞ ٚ )1998( 2ب٘ت ،ربد ٘ٚئٛٙيب (ٛٔ )2003 b ٚ 2003aضز ؾؤاَ لطاض
ٌطفت ٝاؾتٞ .بضٚي  ٚقفبضز ( 3)1993ثيبٖ وطز٘س و ٝاوخط ؾطيٞبي ظٔب٘ي التهبزي ٘بٔب٘ب ٞؿتٙس ٚ
ٞيچ زِيُ ٔٛرٟي ٚرٛز ٘ساضز و ٝا٘تظبض زاقت ٝثبقيٓ آٟ٘ب ثب تفبضٌُيطي ٔب٘ب ق٘ٛس.
زض زٞٝٞبي اذيطٔ ،سَٞبي ذٛز تٛضيحي ثٝعٛض ٌؿتطز ٜتٛؾظ التهبززا٘بٖ اؾتفبز ٜقس ٜث ٝايٗ
زِيُ و ٝثطاظـ وطزٖ آٟ٘ب آؾبٖ اؾت .ثطاي ؾطيٞبيي ؤ ٝب٘ب ٞؿتٙس ثطاظـ ثب ٔسَ ذٛزتٛضيحي
تمطيجب ضٚـ ٔؼمٛال٘ٝاي اؾتِٚ .ي ٚلتي ثطاي ٔب٘ب قسٖ يه ؾطي اظ آٖ تفبضٌُيطي ٔيقٛز ،اغّت
ثطاظـ يه ٔسَ ذٛزتٛضيحي ثبػج ايزبز ٔكىُ ٔيقٛز چ ٖٛاٌط يه ؾطي قبُٔ رعء ض٘ٚسي
ثبقس و ٝقيت يب ؾغح آٖ ث ٝآضأي تغييط ٔيوٙس ،آٍ٘بٔ ٜسَ ذٛزتٛضيحي ٔب٘ٙس ٔ ARIMAؼىٛؼ
٘بپصيطٔ 4يقٛز .5يؼٙي ػّي ضغٓ ٚرٛز تؼساز ظيبز ٚلفٞٝبي زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜزض ٔسَ ،يه تمطيت
ذٛز تٛضيحي ضؼيف ثٝزؾت ٔيآيس (ٞبضٚي.)1997 ،
ثٝػٛٙاٖ ٔخبَٔ ،سَٞبي ض٘ٚس ٕٛٞاضٍٕٞ 6طا اظ ٔطتج ٝزٞ ٚؿتٙس ،يؼٙي ثطاي ٔب٘ب قسٖ ثبيس زٔ ٚطتجٝ
تفبضٌُيطي ق٘ٛسِٚ .ي زض ايٗ حبِت ٚلتي زٔ ٚطتج ٝتفبضُ ٌطفت ٝقٛز ايٗ ٔسَٞب ٔؼىٛؼ٘بپصيط
ٔيق٘ٛس  ٚزض قطايغي ؤ ٝسَ ٔؼىٛؼ٘بپصيط ثبقٙس آظٖٔٞٛبي ضيكٚ ٝاحس ٕ٘يتٛا٘ٙس ٘كبٖ زٙٞس وٝ
فطآيٙس ٍٕٞطا اظ ٔطتج ٝز ٚاؾت .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾت و ٝالتهبززا٘بٖ اغّت ػميس ٜزاض٘س و ٝؾطيٞبي
ظٔب٘ي والٖ ٚالؼي ٍٕٞطا اظ ٔطتج ٝيه ٞؿتٙس ٔ ٚسَٞب ضا ثط پبيٝي ٕٞيٗ ٔغّت ٔيؾبظ٘س (ٞبضٚي،
.)1997

1. unit root revolution
2. Maddala and Kim
3. Harvey AC, Shephard N.
4. non -invertiblity

 .5ايٗ ٘ىت ٝضا ٔي تٛاٖ ث ٝؾبزٌي ثب ؾبزٜتطيٗ حبِت ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي تٛضيح زاز يؼٙي حبِت ؾغحي ٔٛضؼي:

t   t

ٚ t=1,…,T ، yt 

t  t 1  t

و ٝثٝعٛض ؾطيبِي ٕٞجؿت٘ ٝيؿتٙس .ايٗ فطآيٙس ٘بٔب٘بؾت چٖٛ
ٔطتج ٝا َٚثٝزؾت ٔيآيس .زض ايٗ حبِت ٞطچ٘ ٝؿجت

و ٝزض آٖ

ٚ

ٔيبٍ٘يٗ ٚ ٚاضيب٘ؽٞبي

ٚ

نفطزاض٘س

ٌبْ تهبزفي اؾت ِٚي ثب يهثبض تفبضٍّيطي ٔيبٍ٘يٗ ٔتحطن

وٛچهتط ثبقس ،پبضأتط ايٗ فطآيٙس ٔـيبٍ٘يٗ ٔتحطن ث٘ )-1( ٝعزيهتط

ٔيقٛز (ٞبضٚي.)1997،
6. Smooth Trend
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تىٙيه ٓٞرٕؼي ٘يع ثط پبيٝي ٔسَٞبي ذٛزتٛضيحي ثٙب قس ٜاؾتِٚ ،ي ثٝزِيُ ايٙى ٝايٗ ٔسَٞب
تمطيتٞبي ذٛزتٛضيحي ضؼيفي ضا ٘تيزٔ ٝيزٙٞس ،زض ٘تيز ٝايٗ آظٖٔٞٛب ٘يع ٚيػٌيٞبي آٔبضي
ضؼيفي اظ ذٛز ٘كبٖ ٔيزٙٞس چ ٖٛاربظٔ ٜيزٙٞس ؾطيٞب ثب ٔطتج ٝزٍٕٞ ٚطا ق٘ٛس ،و ٝاٌطچ ٝاظ ٘ظط
تىٙيىي أىبٖپصيط اؾت ِٚي زض ػُٕ ثطاي وبض ثب ؾطيٞبي ٚالؼي ٔٛفميتآٔيع ٘يؿت (ث ٝزاليّي وٝ
لجالً ٌفت ٝقس) .اظ ايٗض ٚاؾتفبز ٜاظ ٔسَٞبي ذٛزتٛضيحي ٔحسٚز اؾت  ٚآ٘ـٟب ثطاي ٔسَؾبظي
ؾطيٞبي ظٔب٘ي التهبزي ٔٙبؾت ٘يؿتٙس .ثٕٞ ٝيٗ زِيُٞ ،بضٚي ( )1997ضٚيىطز ٕٞزٕؼي ضا ثٝزِيُ
ٚيػٌيٞبي آٔبضي ضؼيف آٖ ٔٛضز ا٘تمبز لطاض زاز  ٚثيبٖ وطز و ٝتىٙيه ٓٞرٕؼي ٌٕطاٜوٙٙس ٜاؾت.
ِٚي زض ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضئ ،ب٘بيي ؾطيٞبي ظٔب٘ي ٘مف اؾبؾي ٘ساضز ،ثٙبثطايٗ ايٗ ضٚيىطز
ا٘ؼغبفپصيطي ؾطيٞبي ظٔب٘ي ضا ثب تفؿيط ٔؿتميٓ ضٌطؾي ٖٛتطويت ٔيوٙس ،و٘ ٝكبٖ زٙٞسٜي آٖ
اؾت ؤ ٝي تٛاٖ اظ ضٚـ قٙبؾي ٔسِي اؾتفبز ٜوطز و ٝثب ازثيبت التهبزؾٙزي اؾتب٘ساضز ؾبظٌبض
اؾت (ٞبضٚي  ٚقفبضز1993 ،؛ ٞبضٚي.)1997 ،
اظ ايٗض ،ٚيىي اظ ٔعايبي ايٗ ضٚـ ٘ؿجت ث ٝؾبيط ضٚـٞبي ؾٙتي ٔ ٚتؼبضف ؾطيٞبي ظٔب٘ي
٘ظيط حسالُ ٔطثؼبت ٔؼِٕٛي ( )OLSايٗ اؾت و ٝزض ايٗ ضٞيبفت ٘يبظي ث ٝاضظيبثي آظٖٔٞٛبي ضيكٝ
ٚاحس زض ٔٛضز ٔتغيطٞبي ؾطي ظٔب٘ي ٕ٘يثبقس ٞ ٚيچ ضطٚضتي زض ٔٛضز ٔب٘بيي ٔتغيط زض ؾغح ٘يؿت.
ِصا ،زض ايٗ ضٞيبفت ٘جبيس ٍ٘طاٖ ٘بٔب٘بيي ٔتغيط  ٚتفبضٌُيطي ٔتغيطٞبي ؾطي ظٔب٘ي ثٛز (فطقتّي،ًٙ
 .1)2003زض ازأٔ ٝسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي تكطيح ٔي قٛز  ٚضٚـ ثطآٚضز ايٗ ٔسَ ٘يع اضائ ٝذٛاٞس
قس.
 .1-4مذل سری زماوی ساختاری

ضٚيىطزي و ٝزض ايٗ پػٞٚف ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز ،ثطاؾبؼ ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي اظ
ٔغبِؼبت ٞبضٚي (ٞ ٚ )1989بضٚيٙٞ ،طي ،پتطؼ ٚ ٚضٖ ِٛيؽ ( )1986ثطٌطفت ٝقس ٜاؾت .ايٗ
ضٚيىطزٔ ،سَ ضٌطؾي٘ٛي ٔطوت اظ ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي اؾت و ٝزض آٖ ٔتغيطٞبي تٛضيحي
تبثؼي اظ ظٔبٖ ٞؿتٙس  ٚث ٝپبضأتطٞب (ارعاي غيطلبثُ ٔكبٞس )ٜزض ع َٛظٔبٖ اربظٔ ٜيزٞس تب ثٝعٛض
تهبزفي تغييط ٕ٘بيس .ثٝػجبضت زيٍط ،ارعاي ٔتفبٚت-ض٘ٚس ،فهّي ،ؾيىّي  ٚثيلبػس -ٜؾيط تىبّٔي
ؾطي ظٔب٘ي ضا و ٝثٝعٛض ؾٙتي ثٝنٛضت ٔؼيٗ ٘كبٖ زاز ٜقسٜا٘س ضا تٛنيف ٔيوٙٙس (ٞبضٚي.)1989 ،
ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي ضٚقي ا٘ؼغبفپصيط اؾت ؤ ٝيتٛا٘س ٔؤِفٞٝبي غيطلبثُ ٔكبٞس ٜضا زض
ٔسَٞبي ضٌطؾي٘ٛي پٛيب ٚاضز وٙس .ايٗ ٔسَ يه اثعاض ٔٙبؾت ثطاي ِحبػ ايٗ ٔؤِفٞٝب  ٚثطآٚضز ض٘ٚس
ضٕٙي تمبضبي ا٘طغي اؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت غيطذغي ثبقس.
ٔسَ ظيط ضا و ٝزض آٖ زازٜٞب ؾطي ظٔب٘ي ؾبال٘ٔ ٝيثبقٙس ،زض ٘ظط ثٍيطيس:
1. Frechtling, 2003
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Qt  t  Z t'   t

و ٝزض آٖ ٔ Qtتغيط ٚاثؿت  t ،ٝرعء ض٘ٚس   t ٚرعء اذالَ ٘ٛف ٝؾفيس 1تهبزفي اؾت؛
)  Zt ٚ  t ~ NID(0, 2ثطزاض ٔ k 1تغيطٞبي تٛضيحي   ٚثطزاض  k 1پبضأتطٞبي ٔزَٟٛ
اؾتٔ .سَ فٛق ثٝعٛض ذبل ثط تهبزفي ثٛزٖ ض٘ٚس تأويس زاضز ٔ ٚتغيطٞبي تٛضيحي ٕٞبٖ ٘مف ٚ
تفؿيطي ضا و ٝزض ٔسَ ضٌطؾي٘ٛي ٔطؾ ْٛزاض٘س ،ذٛاٙٞس زاقت.
فطو ٔي قٛزِٛٔ ،ف ٝض٘ٚس   tث ٝنٛضت فطآيٙس تهبزفي ظيط ثبقس:
()4

t  t 1   t 1  t

()5

 t   t 1   t

و ٝزض آٖ ) ٔ t ~ NID(0, 2 ) ٚ  t ~ NID(0,  2يثبقس.
ضٚاثظ ( )5( ٚ )4ثٝتطتيت ،ؾغح ض٘ٚس  ٚقيت ض٘ٚس ضا ٘كبٖ ٔيزٙٞس .ايٗ فطآيٙس ايٌٗ ٝ٘ٛتفؿيط
ٔيقٛز و ٝض٘ٚس ايٗ زٚض ٜثب ض٘ٚس زٚض ٜلجُ ث ٝاضبف ٝقٛن غيطلبثُ پيفثيٙي ثطاثط اؾت .قىُ انّي
ض٘ٚس ثٚٝؾيّٚ ٝاضيب٘ؽٞبي   2 ,  2تؼييٗ ٔيٌطزز و ٝاثطپبضأتطٞب٘ 2بٔيسٔ ٜيق٘ٛسٚ .لتي
اثطپبضأتطٞبي ٞ  2 ,  2ط ز ٚنفط ثبقٙس ٔسَٕٞ ،بٖ ٔسَ ٔتؼبضف ض٘ٚس ذغي ٔؼيٗ اؾت (ٞبضٚي ٚ
ٕٞىبضاٖ ،)1986 ،يؼٙي:
()6

Qt     t  Z t'   t

زض رس 1 َٚقىُٞبي ٔرتّفي ؤ ٝؤِف ٝض٘ٚس ٔيتٛا٘س ث ٝذٛز ثٍيطز ،آٚضز ٜقس ٜاؾت .ذب٘ٞٝبي
ا ،َٚز ٚ ْٚپٙزٓ ٕٞبٖ ضٌطؾئ ٖٛؼِٕٛي اؾت و ٝحبِت ذبني اظ ٔسَ ػٕٔٛي ض٘ٚس تهبزفي
ٞؿتٙس؛ يؼٙي ٚلتي ٞط زٚ ٚاضيب٘ؽ نفط ٞؿتٙسٔ ،خُ ذب٘ ٝپٙزٓٔ ،  2  0 ٚ  2  0 ،سَ تجسيُ
ث ٝيه ٔسَ ٔتؼبضف ض٘ٚس ذغي ٔؼيٗ ٔيقٛز (ٔؼبزِ .)6 ٝذب٘ٞٝبي ؾ ،ْٛقكٓ ٞ ٚكتٓ ٘يع ثٛ٘ ٝػي
حبِت ٞبي ذبني اظ ٔسَ ػٕٔٛي ض٘ٚس تهبزفي ٞؿتٙس ِٚي ثبظ  ٓٞزض قيت يب ؾغح ،يه قىُ
تهبزفي زاض٘سٔ .سَ ضا زض حبِتٞبي ذب٘ٞٝبي چٟبضْ ٞ ٚفتٓ ٕ٘يتٛاٖ ثطآٚضز وطز.

1. White Noise
2. Hyperparameters
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جذيل  :1طبقٍبىذی حالتَای ممکه الگًی ريوذ تصادفی
ضیب ريوذ

بذين سطح ريوذ

سطح ريوذ ثابت

سطح ريوذ تصادفی

Lvl  0, 2  0

Lvl  0,   0

Lvl  0,   0

بذين ضیب

( )Iضٌطؾئ ٖٛؼِٕٛي ثس ٖٚض٘ٚس
ظٔب٘ي ٔ ٚمساض حبثت

( )IIضٌطؾئ ٖٛؼِٕٛي ثب ٔمساض
حبثت  ٚثس ٖٚض٘ٚس ظٔب٘ي

(ٔ )IIIسَ ؾغحي ٔٛضؼيٌ( 1بْ
تهبزفي ث ٝاضبف ٝػطو اظ ٔجسأ)

(- )IV

( )Vضٌطؾئ ٖٛؼِٕٛي ثب ٔمساض
حبثت  ٚض٘ٚس ظٔب٘ي

(ٔ )VIسَ ؾغحي ٔٛضؼي ٕٞطاٜ
2
ثب ػطو اظ ٔجسأ

slp  0,  2  0
ضیب ثابت

slp  0,  2  0
ضیب تصادفی

slp  0,  2  0

(- )VII

2

(ٔ )VIIIسَ ض٘ٚس ٕٛٞاض

4

2

(ٔ )IXسَ ض٘ٚس ٔٛضؼي

3

ٔٙجغٞ :ب٘ت ،ربد ٘ ٚئٛٙيب ()2003b

 2-4ريش برآيرد

ثب تٛر ٝث ٝايٙىٔ ٝسَ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ٔغبِؼ ٝزاضاي رعء غيطلبثُ ٔكبٞس ٜاؾت ٕ٘يتٛاٖ ضٚـٞبي
حسالُ ٔطثؼبت ٔؼطٚف ضا ثطاي ترٕيٗ ثٝوبض ثطز .ثب ايٗ ٚرٛزٚ ،لتي ؤ ٝؼبزِٕٞ )3( ٝطا ٜثب ٔؼبزالت
( )5( ٚ )4ثب  ٓٞتكىيُ يه ؾيؿتٓ پٛيب ضا ٔيزٙٞسٔ ،يتٛاٖ ايٗ ؾيؿتٓ پٛيب ضا ث ٝقىُ فضبي
حبِتٕ٘ 5بيف زاز وٕ٘ ٝبيكي اظ حبِت يه ؾيؿتٓ ثب ارعاي غيطلبثُ ٔكبٞس ٜاؾت ؤ ٝيتٛا٘س ثٝ
وٕه فطآيٙس فيّتط قسٖ ثٝضٚظ قٛز .ايٗ ؾيؿتٓ زض قىُ فضبي حبِت ثٝنٛضت زٔ ٚؼبزِٔ ٝزعا ،يىي
ٔؼبزِ ٝا٘تمبَ ٚ 6زيٍطي ٔؼبزِ ٝا٘ساظٌٜيطي 7تٙظيٓ ٔيقٛز .اضائ ٝيه ؾيؿتٓ پٛيب ث ٝقىُ فضبي
حبِت ايٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞيوٙس تب ثب وٕه فيّتط وبِٕٗ ،پبضأتطٞبي ٔز( َٟٛاثطپبضأتطٞب  ٚؾبيط
پبضأتطٞب) اظ عطيك ضٚـ حساوخط ضاؾتٕٙبيي ثطآٚضز ق٘ٛس (وبٔٙسض  ٚوٛپٕٗ .)2007،8فيّتط وبِٕٗ يه
زؾتٔ ٝؼبزالت ثبظٌكتي تِٛيس ٔيوٙس و ٝثب زض ٘ظط ٌطفتٗ يه حبِت اثتسايي ،ث ٝترٕيٗ ضطايت ٔسَ
زض ظٔبٖ ثؼس ٔيپطزاظز .ايٗ أط ثبػج ٔيقٛز تغييطات تمبضب و٘ ٝبقي اظ تغييط ؾّيم ٚ ٝپيكطفت
تىِٛٛٙغي  ٚيب ؾبذتبض التهبزي اؾت ،زض ٔطاحُ ثؼس تؼسيُ قٛز.
زض قىُ فضبي حبِت ،پبضأتطٞبي غيطلبثُ ٔكبٞسٔ ٜب٘ٙس ض٘ٚس ثٝػٛٙاٖ ٔتغيطٞبي حبِت تّمي ٔي-
ق٘ٛسٔ .ؼبزِ ٝا٘تمبَ ث ٝنٛضت ظيط تؼطيف ٔيقٛز:
1. Local Level Model
2. Local Level Model with Drift
3. Local Trend Model
4. Smooth Trend Model
5. State Space
6 Transition
7. Measurement
8. Jacques J. F. Commandeur & Siem Jan Koopman
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t  1 1 0 t 1  t 
   t   0 1 0   t 1    t 
 t  0 0 1  t 1   0 
*
t

و  t* ٝثطزاض حبِت اؾت.
ٔؼبزِ ٝا٘ساظٌٜيطي ثٝنٛضت ظيط ٔيثبقس:
()8

Qt  (1 0 Z t) t*   t

ٔؼبزِ ٝا٘ساظٌٜيطي ( )8ثب ٔؼبزِٔ )3( ٝغبثمت زاضز٘ .مف ٔؼبزِ ٝا٘ساظٌٜيطي آٖ اؾت و ٝثطزاض حبِت
غيطلبثُ ٔكبٞسٜي *  tضا ث ٝاضظقٟبي ػسزي لبثُ ٔكبٞسٔ Qt ٜطتجظ وٙسٔ .تغيطٞبي تٛضيحي Z t
اعالػبت اضبفي اظ ٔ Kتغيطٞبي لبثُ ٔكبٞس ٜضا ثطاي قطح تىبُٔ  Qtفطأ ٓٞيوٙٙسٕٞ ،چٙبٖوٝ
ض٘ٚس ٘  tيع ٕٞيٗ وبض ضا ٔي وٙس .اٌط تىبُٔ  Qtث ٝعٛض وبُٔ تٛؾظ ٔتغيطٞبي تٛضيحي قطح زازٜ
قٛز ،رعء ض٘ٚس ث ٝرعء حبثت تمّيُ ٔييبثس (وبٔٙسض  ٚوٛپٕٗ.)2007،
ٔؼبزِ ٝا٘تمبَ ( )7پٛيبيي ثطزاض حبِت زض حيغ ٝظٔبٖ ضا تٛنيف ٔيوٙس .تطويت ٔؼبزالت ()8( ٚ )7
ٔتغيطٞبي غيطلبثُ ٔكبٞس ٜضا ثب اؾتفبز ٜاظ ٔتغيطٞبي لبثُ ٔكبٞس ٜثطآٚضز ٔيٕ٘بيس  .و ٝپبضأتطٞبي
ٔزٔ َٟٛتغيطٞبي تٛضيحي اؾت ،ثب ٔبتطيؽ ٚاحس ٕٞطأ ٜيثبقس ٘ ٚكبٖ ٔيزٞس و ٝايٗ پبضأتطٞب
حبثت فطو قسٜا٘س .زض ٔمبثُ ٕٞبٖعٛض و ٝزض لؿٕتٞبي لجّي تؼطيف قس ،ث ٝرعء ض٘ٚس حطوبت
تهبزفي زاز ٜقس ٜاؾت (وبٔٙسض  ٚوٛپٕٗ.)2007 ،
ضٚاثغي و ٝثطآٚضز ٔيقٛز قبُٔ ضاثغٞٝبي ( )5( ٚ )4( ،)3اؾت و ٝثب  ٓٞتكىيُ يه ؾيؿتٓ پٛيب
ضا ٔيزٙٞس ٕٝٞ .ارعاء اذالَ ٔؿتمُ ٔ ٚتمبثالً ٘بٕٞجؿتٔ ٝيثبقٙس .اثطپبضأتطٞبي ٕٞ  2 ,  2طا ٜثـب
زيٍط پبضأتطٞبي ٔسَ ،تٛؾظ ٔؼبزالت ثبظٌكتي فيّتط وبِٕٗ  ٚضٚـ حساوخط ضاؾـتٕٙبيي ترٕـيٗ ظزٜ
ٔيق٘ٛس  ٚثب زاقتٗ ايٗ اضظـٞبي پبضأتطي ،ثطآٚضزٞبي ثٟيٙـٝي  T ٚ  Tتٛؾـظ فيّتـط وـبِٕٗ
ثطآٚضز ٔيق٘ٛس و T ٚ  T ٝثٝتطتيت آذطيٗ ثطآٚضزٞبي قيت ض٘ٚـس  ٚؾـغح ض٘ٚـس زض ٞـط زٚض ٜضا
٘كبٖ ٔيزٙٞس .ثطآٚضزٞبي ثٟي ٝٙض٘ٚس زض وُ ٕ٘ ٝ٘ٛتٛؾظ اٍِٛضيتٓ يىٛٙاذـتوٙٙـسٜي فيّتـط وـبِٕٗ
ٔحبؾجٔ ٝيق٘ٛس ،و ٝثٚٝؾيّ ٝآٖ تحٛالت ض٘ٚس ضا ٔيتٛاٖ ز٘جبَ ٕ٘ٛز.1
فيّتط وبِٕٗ يه ضٚـ ثبظٌكتي ثطاي پـيفثيٙـيٞـبي ثٟيٙـ ٝاظ ٔتغيطٞـبي غيطلبثـُ ٔكـبٞسٚ ٜ
ثطآٚضزٞبي وبضا اظ پبضأتطٞبي ٔسَٞبي فضب-حبِت اؾت .ايٗ ضٞيبفت ،ثطاؾبؼ أيس قـطعي اؾـت .اظ
ٚيػٌيٞبي أيس قطعي ايٗ اؾت و ٝثٟتطيٗ پيفثيٙي ضا ثب حـسالُ ٔيـبٍ٘يٗ ٔطثؼـبت ذغـب ()MSE

 .1ثطاي ٔغبِؼ ٝثيكتط ث Harvey (1989) ٚ Harvey AC, Koopman SJ(1993) ٝضرٛع قٛز.
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فطأ ٓٞيوٙسِ .1صا ،زض ٔسَٞبي فضب حبِت ،پيفثيٙيٞب ثطاي ظٔبٖ ٔ tكـطٚط ثـ ٝاؾـتفبز ٜاظ تٕـبٔي
اعالػبت ٔٛرٛز زض ظٔبٖ ( )t-1ا٘زبْ ٔيقٛزٔ .يتٛاٖ ٔطاحُ ضٞيبفت فيّتط وبِٕٗ ضا ثٝنٛضت رسَٚ
ظيط ذالن ٝوطز:2
جذيل  :2مراحل رَیافت فیلتر کالمه

اِف) ٔطحّٝي پيفثيٙي
 t*/ t 1    F t*1

()9
()10

Pt / t 1  F Pt 1F   D

()11

 t / t 1  Qt  Qt / t 1

()12

f t / t 1  Z t Pt / t 1Z t  R

ة) ٔطحّٝي ثٍٙٞ ٝبْؾبظي

3

()13

t / t  t / t 1  Kt  t / t 1

()14

Pt / t  Pt / t 1  Kt Z t Pt / t 1

()15

K t  Pt / t 1Z  f t / t11

ٔٙجغٕٞ :يّت)1994( ٖٛ

زض رس  * ،)2( َٚبردار ( )k×1حالت (بردار متغیرهای غیرقابل مشاهده)ٔ F ،ـبتطيؽ ضـطايت
(  ،)k×kثطزاض ( )k×1ػطو اظ ٔجساٚ R ،اضيـب٘ؽ رـعء اذـالَ ٔ D ٚ  tـبتطيؽ (ٚ )k×kاضيـب٘ؽ-
وٚٛاضيب٘ؽ ارعاء اذالَ ٔؼبزِ ٝا٘تمبَ اؾت Pt 1 ٚ  *t 1 .زض ظٔبٖ  t-1زاز ٜقسٔ ٚ ٜفطٚو اؾـت ٚ
ٔمساض پيفثيٙي   *t / t 1ثٚٝؾئّ ٝؼبزِٔ ٚ )9( ٝبتطيؽ ذغبي پيفثيٙي آٖ (  ) Pt / t 1تٛؾظ ٔؼبزِـٝي
(ٔ )10حبؾجٔ ٝيق٘ٛس .ثب زاقتٗ ٔمساض ٔ  *t / t 1يتٛاٖ ٔمساض  Qt / t 1ضا پيفثيٙـي وـطز  ٚچـ ٖٛزض
پبيبٖ زٚضٔ ،t ٜمساض ٔتغيط ٔ Qtكرم ٔيقٛزِ ،ـصا ذغـبي پـيفثيٙـي   t / t 1تٛؾـظ ٔؼبزِـ)11( ٝ
ٔحبؾج ٝقسٔ ٚ ٜؼبزِ٘ )12( ٝيع ٔمساض ٚاضيب٘ؽ ذغبي پيفثيٙي ضا ا٘ـساظٔ ٜـيٌيـطز .تـب ايـٗ ٔطحّـ،ٝ
ٔحبؾجبت ٔطحّ ٝپيفثيٙي وبُٔ ٔيقٛز .زض ٔطحّ ٝثٍٙٞ ٝبْؾبظي ،ثب اؾتفبز ٜاظ اعالػـبت ثـٝزؾـت
 .1ثطاي ٔغبِؼ ٝثيكتط ث ٝفهُ  4وتبة تحّيُ ؾطيٞبي ظٔب٘ي ريٕع ٕٞيّتٔ )Hamilton, 1994( ٖٛطارؼ ٝقٛز.
 .2ثطاي اٌبٞي اظ احجبت ضٚاثظ يبز قس ٜث ٝفهُ  3وتبة ٕٞيّت ٖٛضرٛع قٛز.
3. Updating
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آٔس ٜزض ٔطحّ ٝلجُٔ ،مساض ضطيت وبِٕٗ اظ ٔؼبزِٔ )15( ٝحبؾجٔ ٝيقـٛز .ثـٝزِيـُ ايٙىـ ٝاعالػـبت
ٔطثٛط ث ٝذغبي ا٘ساظٌٜيطي   t / t 1زض زؾتطؼ اؾتِ ،صا زض ٔطحّ ٝثٍٙٞ ٝبْؾبظي ٔمساضٔ ،تغيطٞـبي
غيطلبثُ ٔكبٞس ٜثبض زيٍط ٔحبؾجٔ ٝيق٘ٛس؛ ثب ايٗ تفبٚت ؤ ٝحبؾجبت ايٗ ٔطحّ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٕٞـٝ
اعالػبت زض زؾتطؼ ا٘زبْ ٔيٌيطز .زض ضاثغ Kt ،)13( ٝثٝػٛٙاٖ ضطيت تهـحيح ذغـبي پـيفثيٙـي
اؾتفبزٔ ٜيقٛز .ضاثغ ،)13( ٝيه تطويت ذغي اظ اعالػبت ٔطثٛط ث ٚ  *t / t 1 ٝاعالػـبت ثـٝزؾـت
آٔس ٜاظ ذغبي پيفثيٙي ٔحبؾج ٝقس ٜزض ٔطحّ ٝلجُ اؾـت ( ٕٞ )  t / t 1ـبٖعـٛض وـ ٝاظ ضاثغـ)15( ٝ
پيساؾتٔ ،مساض  Kثب ٔبتطيؽ ٚاضيب٘ؽ-وٚٛاضيب٘ؽ  ،  *t / t 1يؼٙي ٔبتطيؽ  Pt / t 1ضاثغـٔ ٝخجـت زاضز،
ثٙبثطايٗ ،ثب افعايف ٘باعٕيٙب٘ي زض ٔٛضز پيفثيٙي ٔ  *t / t 1مساض  Pt / t 1افعايف يبفت ٝزض ٘تيزٔ ،ٝمساض
 Kافعايف ذٛاٞس يبفت .اظ ايٗ ض ،ٚثطاؾبؼ ضاثغـ )13( ٝافـعايف ٔمـساض  Kثـسيٗ ٔؼٙبؾـت وـٚ ٝظٖ
ثيكتطي ث ٝاعالػبت اضائ ٝقس ٜتٛؾظ ذغبي پيفثيٙي   t / t 1زض ٔطحّ ٝثٍٙٞ ٝبْؾبظي زازٔ ٜيقـٛز.
ث ٝثيبٖ زيٍط ،ثب ثبال ثٛزٖ ٘باعٕيٙب٘ي زض ٔٛضز  ،  *t / t 1ا٘تظبض ٔيضٚز و ٝإٞيت اعالػـبت ثـٝزؾـت
آٔس ٜاظ آٖ زض ٔؼبزِ )13( ٝثبيس وٕتط قٛز .ضاثغ٘ )14( ٝكبٖ ٔيزٞس ؤ ٝـبتطيؽ ذغـبي پـيفثيٙـي
 Pt / tزض ٔطحّ ٝثٍٙٞ ٝبْؾبظي وبٞف يبفت ٝاؾت ثٝعٛضيو ٝاذتالف ظيط:
Pt / t 1  Pt / t  0

يه ٔبتطيؽ ٔؼيٗ ٔخجت ٔيثبقسِ ،صا ٘باعٕيٙب٘ي زض ٔطحّ ٝثٍٙٞ ٝبْؾبظي زض ٔٛضز پـيفثيٙـيٞـب
وبٞف ٔييبثس .ثٙبثطايٗ ،پيفثيٙيٞبي ٔطحّ ٝثٍٙٞ ٝبْؾبظي ٘ؿجت ث ٝپيفثيٙيٞـبي ٔطحّـٝي اَٚ
لبثُ اػتٕبزتط ذٛاٞس ثٛز (ٕٞيّت.)1994 ،ٖٛ
يىي اظ ٔعايبي اؾتفبز ٜاظ فيّتط وبِٕٗ آٖ اؾت وٞ ٝسف آٖ ترٕيٗ ٔؿيط تهبزفي ضـطايت اؾـت
٘ٔ ٝؿيط ٔؼيٗ  ٚلغؼي ٚ ،ايٗ وبض ضا ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ثبظٌكتي ا٘زبْ ٔـي زٞـسِ .ـصا ،ايـٗ ضٚيىـطز
ٔكىُ تٛضـ ترٕيٗ زض حبِت ٚرٛز قىؿتٞبي ؾبذتبضي ضا حُ ٔيوٙس (زٚضثيٗ  ٚوٛپٕٗ.)2001،1
ثب تٛر ٝث ٝرس ،)1( َٚثؿت ٝث ٝايٙى ٝاثطپبضأتطٞب تهبزفي ثبقٙس يب حبثت ،حبِتٞـبي ٔتفـبٚتي اظ ض٘ٚـس
ثٝزؾت ذٛاٞس آٔس ،ثٙٔٝظٛض ا٘تربة ثٟتطيٗ حبِت اظ عطيك آٔبضٜي ٘ؿجت ضاؾتٕٙبيي ( ،)LRث ٝآظٖٔٛ
فطضيٝي تهبزفي ثٛزٖ ٞط ز ٚرعء ض٘ٚس زض ٔمبثُ حسالُ حبثت ثٛزٖ يىي اظ آٟ٘ب الساْ ٔيقٛز .ثؿـتٝ
٘طْافعاضي ٛ٘ ٚ OXmetric 5.1اض اثعاض  STAMP)8.1(2ؤ ٝسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي فٛق ضا زض ثط
ٔيٌيطز ،ثطاي ترٕيٗ تبثغ تمبضبي ٌبظ عجيؼي ثرف نٙؼت زض ايٗ ٔغبِؼ ٝثٝوبض ضفت ٝاؾت.

1. James Durbin & Siem Jan Koopman
)2. Structural Time Series Analyzer, Modeler, Predictor (STAMP
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ٕٞچٙيٗ ،لجالً اقبض ٜقس و ٝضٚيىطز ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي يه ضٚـ ايسٜآَ ثطاي ٔسِؿبظي ض٘ٚس
ضٕٙي ،ثٙٔٝظٛض ثطآٚضز نحيح وكفٞبي تِٛيسي  ٚليٕتي اؾت  ٚزِيُ انّي ايٗؤ ٝسَ ؾطي
ظٔب٘ي ؾبذتبضي اربظٔ ٜيزٞس ض٘ٚس غيطلبثُ ٔكبٞس ٜثٝعٛض تهبزفي تغييط وٙس ايٗ اؾت ؤ ٝيتٛا٘س ثب
يه ٔسَ ذٛزتٛضيحي ثب ٚلفٞٝبي تٛظيؼي ( )ARDLثٝنٛضت ظيط تطويت قٛز (ٞب٘ت ،ربد ٚ
٘ئٛٙيب .)2003a،2003b ،زض ٔسَ  ARDLوكفٞبي ثّٙسٔست  ٚوٛتبٜٔست ثٝعٛض رساٌب٘ ٝثٝزؾت
ٔيآيٙس.
ثٙبثطايٗ ،ثب تٛر ٝثٔ ٝجبحج فٛق زض ذهٛل ٔسَ تحميك ٔ ٚجـب٘ي ٘ظـطي اضائـ ٝقـس ٜزضثـبض٘ ٜظطيـٝ
تِٛيسوٙٙس ٚ ٜػٛأُ ٔؤحط ثط تمبضبي ا٘ـطغي زض ثرـف زٔ ْٚمبِـٔ( ٝؼبزِـٝي ٕٞ ٚ )2چٙـيٗ ػٛأـُ
احطٌصاض ثط تمبضبي ٌبظ عجيؼي شوط قس ٜزض ٔغبِؼبت زاذّي  ٚذبضري ،اٍِٛي تمبضـبي ٌـبظ عجيؼـي زض
ثرف نٙؼت ثب ثىبض ثؿتٗ قىُ ػٕٔٛي ضاثغٝي ( ٚ )6اؾتفبز ٜاظ تىٙيه ذٛزتٛضيح ثـب ٚلفـٞ ٝـبي
تٛظيؼي ( )ARDLث ٝقىُ فضبي حبِت ظيط ثٝزؾـت ٔـيآيـس وـ ٝزض آٖ وّيـٔ ٝتغيطٞـب ثـٝنـٛضت
ٍِبضيتٕي زض ٔسَ ِحبػ قسٜا٘س:1
()16

) A( L)eg ,t  t  B( L)Vt  C ( L) Pg ,t  D( L) zt  0 D1   t ,  t ~ NID(0,  2

()17

) t  t 1   t 1  t , t ~ NID(0, 2

()18

)  t   t 1   t ,  t ~ NID(0,  2

و ٝزض آٖ
A( L)  1  1 L  2 L2  3 L3  4 L4 , B( L)   0  1 L   2 L2   3 L3   4 L4
C ( L)   0  1 L   2 L2   3 L3   4 L4 , D( L)   0  1 L   2 L2   3 L3   4 L4

 Lٚػٍّٕط ٚلف ٝاؾت (تؼساز ٚلفٝي ثٟي ٝٙثب اؾتفبز ٜاظ أبض ٜآوبئيه چٟبض ٚلف ٝتؼييٗ قس ٜاؾت)eg .

ٍِبضيتٓ تمبضبي ٌبظ عجيؼي ثرف نٙؼتٍِ Vt ،بضيتٓ اضظـافعٚزٜي ٚالؼي ثرف نٙؼتٍِ pg ،بضيتٓ
ليٕت ٚالؼي ٌبظ عجيؼي ثرف نٙؼت zt ،ؾبيط ٔتغيطٞبي تٛضيحي ٔؤحط ثط تمبضبي ٌبظ عجيؼي (وٝ
قبُٔ ٍِ Peبضيتٓ ليٕت ٚالؼي ثطق زض ثرف نٙؼت ٍِ Pop ٚبضيتٓ ليٕت ٚالؼي فطآٚضزٜٞبي ٘فتي)،
ٔ D1تغيط ٔزبظي ٘كبٖزٙٞسٜي ؾبَ ارطاي ٞسفٕٙسي يبضا٘ٞٝب  ٚافعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي
اؾت و ٝثطاي ؾبَ ٔ 1390مساض  ٚ 1ثمي ٝؾبَٞب ٔمساض نفط زض ٘ظطٌطفت ٝقس ٜاؾت  t ،ض٘ٚس ضٕٙي
 .1ثطآٚضز ضطايت زض ٔسِي ثب فطْ ٍِبضيتٕي ػال ٜٚثط ترٕيٗ ٔؿتميٓ ضطايت ٔٙزط ث ٝپبيبيي ؾطيٞبي ظٔب٘ي و ٝزض ؾغح پبيب
٘يؿتٙس ٘يع ذٛاٞس قس.

فصلٌبهِ ػلوی -پضٍّطی هطبلؼبت التصبدیِ کبربزدی ایزاى
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تمبضب   2 ,  2 ٚاثطپبضأتطٞب ٞؿتٙس  C(L)/A(L) ٚ B(L)/A(L) ٚوكفٞبي ثّٙسٔست تِٛيسي ٚ
ليٕتي ٔيثبقٙس .زض ايٗ أٍِ ٛؼبزِٝي تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت (ٔؼبزِٝي ٔ )16ؼبزِٝي
ا٘ساظٌٜيطي ٔ ٚؼبزِٞٝبي ؾغح ض٘ٚس  ٚقيت ض٘ٚس (ٔؼبزِٞٝبي ٔ )18 ٚ 17ؼبزِٞٝبي ا٘تمبَ زض فضبي
حبِت ٞؿتٙس.
زازٜٞبي ثٝوبض ضفت ٝزض تحميك حبضط ثٝنٛضت ؾطي ظٔب٘ي ؾبال٘ ٝثٛز ٜو ٝزض ثبظٜي ظٔب٘ي
 1360-1390اظ ٔٙبثغ آٔبضي ٔرتّف رٕغآٚضي قس ٜاؾت .زازٜٞبي ٔطثٛط ث ٝليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي
(ٌبظ عجيؼي ،ثطق  ٚفطآٚضزٜٞبي ٘فتي) ٔ ٚمساض ٔهطف ٌبظ عجيؼي زض ايٗ ثرف اظ تطاظ٘بٔ ٝا٘طغي
ٚظاضت ٘يط ٚاؾترطاد قس ٜاؾت .اضظـ افعٚز ٜثرف نٙؼت ٘يع اظ ؾبِٙبٔٞٝبي آٔبضي ٔٙتكط ٜتٛؾظ
ٔطوع آٔبض ايطاٖ ،رٕغآٚضي قس ٜاؾت .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝزض ٔٛضز ليٕت فطآٚضزٜٞبي ٘فتي (٘فت
ٌبظ ٘ ٚفت وٛض )ٜايٌٗ ٝ٘ٛػُٕ ٔيقٛز و ٝاثتسا ؾٞ ٟٓط يه اظ فطآٚضزٜٞب زض زٚضٜٞبي ٔرتّف زض
ثرف نٙؼت ٔحبؾج ٝقس ٚ ٜيه ٔيبٍ٘يٗ اظ ؾ ٟٓآٟ٘ب ثٝزؾت ٔيآيس ،ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ايٗ ؾٟٓ
ليٕت ٘ؿجي ثطاي فطآٚضزٜٞبي ٘فتي ٔحبؾجٔ ٝيقٛزٕٞ .چٙيٗ ،ليٕتٞبي ٚالؼي حبُٔٞب ثٝػٛٙاٖ
ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝليٕتٞبي اؾٕي اظ عطيك قبذم تؼسيُوٙٙسٜي تِٛيس
٘بذبِم زاذّي ثط حؿت ؾبَ پبي 1376 ٝتجسيُ ثٔ ٝمبزيط ٚالؼي قسٜا٘س .قبذم تؼسيُوٙٙسٜي تِٛيس
٘بذبِم زاذّي ،اظ عطيك تمؿيٓ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ث ٝليٕت ربضي ث ٝتِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثٝ
ليٕت حبثت  76ثٝزؾت آٔس ،ٜو ٝآٔبضٞبي ٔطثٛط ث ٝتِٛيس ٘يع اظ ثب٘ه ٔطوعي رٕغآٚضي قس ٜاؾت.
 .5برآيرد مذل ي تفسیر وتایج
ٕٞبٖعٛض و ٝلجالً تٛضيح زاز ٜقس ،يىي اظ ٔعايبي ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي ٘ؿجت ث ٝؾبيط ضٚـ-
ٞبي ؾٙتي ٔ ٚتؼبضف ؾطيٞبي ظٔب٘ي ايٗ اؾت و ٝزض ايٗ ضٞيبفت ٘يبظي ث ٝاضظيبثي آظٖٔٞٛبي ضيكٝ
ٚاحس زض ٔٛضز ٔتغيطٞبي ؾطي ظٔب٘ي ٕ٘يثبقس ٞ ٚيچ ضطٚضتي زض ٔٛضز ٔب٘بيي ٔتغيط زض ؾغح ٘يؿت.
ثٙبثطايٗ زض ايٗ ضٞيبفت ٘جبيس ٍ٘طاٖ ٘بٔب٘بيي ٔتغيط  ٚتفبضٌُيطي ٔتغيطٞبي ؾطي ظٔب٘ي ثٛزٕٞ .چٙيٗ
ثٝزِيُ ايٙى ٝزض ٔؼبزِٝي ترٕيٙي تب ٚ 4لف ٝزض ٔسَ ٚاضز ٔيقٛزِ ،صا پٛيبيي حبنُ اظ ِحبػ وطزٖ
ٚلفٞٝب ٞط ٘ٛع ٘ٛؾب٘ي ضا و ٝزض ؾطيٞب ٚرٛز زاقت ٝثبقس زض ٘ظط ٔيٌيطز ،ثٙبثطايٗ زازٜٞبي ٔٛضز
اؾتفبز ٜزض ٔمبِ ٝاظ ٘ظط ٔب٘بيي ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٍ٘طفت ٝاؾت.
زض ايٗ ثرفٔ ،سَ تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت ثطاي ؾبَٞـبي  1360تـب  1390ثـطآٚضزٜ
قس ٜاؾت  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ضٚيىطز ػبْ ث ٝذبل ٚ 1ثب قطٚع اظ ٔؼبزالت وّئ ،سَ ٔميس ٔٙبؾت ثب حصف
ٔتغيطٞبي ثئؼٙي ثٙٔٝظٛض تؼييٗ تؼساز ٚلفٞٝب ٛ٘ ٚع ض٘ٚس  ٚاعٕيٙبٖ اظ لبثُ لجـ َٛثـٛزٖ آظٟٔ٘ٛـبي
1. General to Specific
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تكريهي ا٘تربة قس ٜاؾت .ثب تٛر ٝث ٝآظٔ٘ ٖٛؿجت ضاؾتٕٙبيي  ٚثط اؾبؼ حبِتٞبي ٔرتّف ثطآٚضز
تبثغ تمبضبٙٔ ،بؾت تطيٗ حبِت ثطاي اثط پبضأتطٞب تهبزفي ثٛزٖ قيت  ٚحبثـت ثـٛزٖ ؾـغح ض٘ٚـس آٖ
تكريم زاز ٜقس .ث ٝػجبضت زيٍط ٔبٞيت ض٘ٚس ضٕٙي زض تبثغ تمبضبي ٌبظ عجيؼي اظ ٘ٛع ض٘ٚـس ٕٞـٛاض
ٔيثبقس٘ .تبيذ حبنُ اظ ثطآٚضز ايٗ تبثغ زض رسٌ )3( َٚعاضـ قس ٜاؾت .اضظيبثي آظٔ ٖٛذٛثي ثـطاظـ
ٔسَ (٘ )R2كبٖ ٔي زٞس ؤ ٝتغيطٞبي تٛضيحي ٚاضز قس ٜزض تبثغ تمبضبي ٌبظ عجيؼي ثرف نـٙؼت
 99زضنس اظ تغييطات ٔتغيط ٚاثؿت ٝضا تٛضيح ٔي زٞسٕٞ .چٙيٗ آظٔٞ ٖٛبي تكريهي ٘كبٖ ٔيزٙٞـس
وٞ ٝيچ ٌ ٝ٘ٛذٛز ٕٞجؿتٍي  ٚيب ٕٞجؿتٍي ؾطيبِي () r(1ي ) )r(4زض ثبليٕب٘سٞ ٜب ٚرـٛز ٘ـساضز .ثـٝ
ػجبضت زيٍط ارعاء ثبليٕب٘س ٜاظ ٞيچ ٘ٛع اٍِٛي ؾيؿـتٕبتيىي تجؼيـت ٕ٘ـي وٙـس  ٚزاضاي ض٘ٚـس وـبٔال
تهبزفي اؾت .ثب تٛر ٝث ٝآٔبضٜي ث-ٗٔٛقٙت٘ 1ٖٛكب٘ ٝاي اظ غيط٘طٔبَ ثـٛزٖ ثبليٕب٘ـسٞ ٜـب زض ٔـسَ
ٚرٛز ٘ساضز .ايٗ آٔبض ٜتطويجي اظ ٔؼيبضٞبي وكيسٌي  ٚچٍِٛي اؾت  ٚزاضاي تٛظيغ   2ثب زضر ٝآظازي
ز ٚاؾت (رس.)4 َٚ
جذيل  :3برآيرد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخص صىعت
متغیرَای تًضیحی

ضرایب برآيرد ضذٌ

))lpgt

)0/0032( -0/16

)(lvt

)0/0248( 2/08

)(lpet

)0/0125( 0/76

)(lpopt

)0/2641( 0/23

)(legt-1

)0/0031( 0/22

)(lpgt-1

)0/01( -0/10

)(lpet-1

)0/0122( 0/52

)(lvt-1

)0/0024( -1/31

)(D1

)0/55307( 0/72
اجسای بردار حالت

قيت ض٘ٚس ( )  T

)0/004( 0/14

ؾغح ض٘ٚس ( ) T

)0/015(15/64


 .1فطٔٔ َٛحبؾجبتي آٔبض ٜي ث-ٗٔٛقٙت )Bowman- shenton( ٖٛث ٝنٛضت ظيط اؾت ،و ٝزضآٖ ( Sوكيسٌي)(K ،چٍِٛي)T ،

(تؼساز ٔكبٞسات) ( NB-S ٚآٔبض ٜث-ٗٔٛقٙت m ٚ )ٖٛثيبٍ٘ط ٌكتبٚض اؾت:
T ( b1 ) 2
m3
T (b2  3) 2
m4
S
  2 (1), K 
  2 (1), b1 
, b2 
), N BS  S  K   2 (2
3
6
24
(m2 ) 2
(m2 ) 2
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ابرپارامترَا
ٚاضيب٘ؽ ؾغح ض٘ٚس ( )  2

0

ٚاضيب٘ؽ قيت ض٘ٚس ( )  2

0/000024

ٚاضيب٘ؽ رعء ٘بٔٙظٓ ( )  2

0/0001

ٔبٞيت ض٘ٚس

ض٘ٚس ٕٛٞاض
معیارخًبی برازش

R2

0/99
آزمًنَای تطخیصی باقیماوذٌ َا

ا٘حطاف ٔؼيبض

)H (9

0/01

1

DW

2

)r (1

3

1/15
1/82
0

)r (4
)Q(4 , 3

0/03
4

2/85

LR  test

0/99

ٔٙجغ :يبفتٞٝبي تحميك  ٚذطٚري ٘طْافعاض STAMP 8.1

 اػساز زاذُ پطا٘تع ثيبٍ٘ط ؾغح احتٕبَ ٔؼٙيزاضي ٔيثبقس.جذيل  :4آزمًن ورمال بًدن باقیماوذٌ َای حاصل از برآيرد مذل رگرسیًوی ()16
معیار

آمارٌ ی  2

سطح احتمال

چًلگی

0/0625

0/7038

کطیذگی

0/5420

0/7648

آمارٌ ی بًمه-ضىتًن

0/3526

0/5468

ٔٙجغ٘ :تبيذ تحميك
 H(9) .1آٔبض ٜآظٔ٘ ٖٛبٕٞؿب٘ي اؾت ٘ ٚؿجت ٔطثغ آذطيٗ  9ثبليٕب٘س ٜثٔ ٝطثغ اِٚيٗ  9ثبليٕب٘س ٜاؾت و٘ 9 ٝعزيهتطيٗ ػسز
نحيح ث T ٚ T/9 ٝتؼساز ٔكبٞسات اؾت .ايٗ آٔبض ٜثٝعٛض تمطيجي زاضاي تٛظيغ )ٔ F(9,9يثبقس.
 DW .2آٔبض ٜآظٔ ٖٛزٚضثيٗ ٚاتؿ ٖٛثطاي ذٛزٕٞجؿتٍي ٔطتج ٝا َٚاؾت.
 r(4) ٚ r(1) .3ثٝتطتيت ضطايت ذٛزٕٞجؿتٍي ؾطيبِي ٚلفٞٝبي ا ٚ َٚچٟبضْ ٞؿتٙس و ٝثٝعٛض تمطيجي زاضاي تٛظيغ
) ٔ N (0, 1يثبقٙس.
T
 Q(4,3) .4آٔبض ٜثبوؽ اِزبً٘ ( ) Box-Ljungثط پبي ٝذٛزٕٞجؿتٍي اِٚيٗ  4ثبليٕب٘س ٜاؾت و ٝزض ثطاثط تٛظيغ
آظازي  3آظٔٔ ٖٛيقٛز.

2

ثب زضرٝ
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ثٝزِيُ ايٙىٔ ٝتغيطٞب ثٝنٛضت ٍِبضيتٕي زض ٔسَ ِحبػ قسٜا٘سِ ،صا ضطايت ٔتغيطٞب ثيبٍ٘ط وكـف
ٞبي ليٕتي  ٚتِٛيسي ٞؿتٙس .ثطاؾبؼ رس ،)3( َٚثزع ٔتغيط ليٕت ٚالؼي فطآٚضزٜٞبي ٘فتي ثٝػٙـٛاٖ
ؾٛذت ربيٍعيٗ ٔ ٚتغيط ٔزبظي ٘كبٖزٙٞسٜي ؾبَ ارطاي ٞسفٕٙـسي يبضا٘ـٞٝـب  ٚافـعايف ليٕـت
حبُٔٞبي ا٘طغي ،تٕبٔي ٔتغيطٞبي تأحيطٌصاض ثط تمبضبي ٌبظ عجيؼي ثرف نـٙؼت اظ ٘ظـط آٔـبضي زض
ؾغح  5زضنس ٔؼٙي زاض٘سٚ .لفٞٝبي ٔرتّف وّئ ٝتغيطٞب زض ٔسَ لطاض ٌطفت ٚ ٝآظٔ ٖٛقـس ٚ ،ٜفمـظ
ٚلفٞٝبيي و ٝاظ ٘ظط آٔبضي ٔؼٙبزاض ثٛزٜا٘س ،زض ٔسَ ٚاضز قسٜا٘سٕٞ .چٙيٗ ثـب تٛرـ ٝثـ ٝايٙىـٔ ٝتغيـط
ٚاثؿت ٝذٛز ث ٝػٛٙاٖ يه ٔتغيط اظ پيف تؼييٗ قس ٜزض ؾٕت ضاؾت تبثغ ٚاضز قـس ٜاؾـتِ ،ـصا وكـف
ليٕتي  ٚتِٛيسي ٌبظ عجيؼي ث ٝز ٚنٛضت وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست لبثُ ٔحبؾج ٝاؾت و ٝثٝنٛضت ظيـط
ٔيثبقٙس:
جذيل  :5کطص َای قیمتی ي تًلیذی
کطص قیمتی

کطص تًلیذی

کًتاٌ مذت

-0/16

2/08

بلىذمذت

-0/33

0/99

ٔٙجغ٘ :تبيذ تحميك

٘تبيذ ثطآٚضز وكفٞبي ليٕتي زض رس٘ 5 َٚكبٖ ٔيزٙٞس و ٝوكف ليٕتي تمبضبي ٌبظ عجيؼي
ثرف نٙؼت زض وٛتبٜٔست پبييٗ اؾت .ايٗ ٘تيزٌٛ ٝيبي ايٗ ٚالؼيت اؾت و ٝؾيبؾت تؼسيُ ليٕت
ٌبظ زض وٛتبٜٔست تأحيط چٙسا٘ي زض وبٞف ٔهطف آٖ زض ايٗ ثرف ٘ساضز .يبضا٘ٞٝبي پطزاذتي تٛؾظ
زِٚت  ٚپبييٗ ٍ٘ ٝزاقتٗ ليٕت ٌبظ عجيؼي زض ع َٛزٚضٛٔ ٜضز اضظيبثي (ثٝرع ا٘تٟبي ؾبَ ٚ 1389
ؾبَ  ،)1390پبييٗ ثٛزٖ زضرٝي تجؼيت ليٕت ػبُٔ تِٛيس ؾطٔبيٝي حبثت اظ ليٕت ا٘طغي ثٝزِيُ
ٚاضزاتي ثٛزٖ لؿٕت اػظٓ تزٟيعات ٔ ٚبقيٗآالت ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ثرف نٙؼت ،اظ زاليُ حؿبؾيت
٘بچيع تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ايٗ ثرف ثٝقٕبض ٔيضٚز .پبييٗ ثٛزٖ ؾٞ ٟٓعيٌ ٝٙبظ عجيؼي اظ وُ
ٞعي ٝٙثٍٙب ٚ ٜزض ٘تيز ٝا٘تمبَ ٔحسٚز ٔٙحٙي ػطض ٝوُ ثرف نٙؼت ٍٙٞبْ تغييط ليٕت ٌبظ عجيؼي
ٕٞ ٚچٙيٗ پبييٗ ثٛزٖ وكف ليٕتي ٔحهٛالت تِٛيسي ايٗ ثرف زض ٘تيزٝي ٔحسٚزيتٞبي
ٚاضزاتي ٌٕ ٚطوي ٘ ٚجٛز رب٘كيٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌبظ عجيؼي زض وٛتبٔ ٜست ٘ ٚجٛز فطنت وبفي ثطاي
ربيٍعيٙي ٔبقيٗآالت لسيٕي ثب زؾتٍبٜٞبي رسيستط زاليُ زيٍط تأحيط وٓ ليٕت ٌبظ عجيؼي ثط
تمبضبي آٖ زض ثرف نٙؼت زض وٛتبٜٔست ٔيثبقٙس .حتي ػّيضغٓ ايٗو ٝزض ا٘تٟبي ؾبَ ٚ 1389
ؾبَ  1390ليٕت ٌبظ عجيؼي افعايف يبفت  ٚا٘تظبض ٔيضفت ثرف تِٛيس ث ٝؾٕت نطفٝرٛيي زض
ٔهطف ا٘طغي  ٚافعايف وبضآيي ثطٚز ِٚي چٙبٖچٔ ٝالحظٔ ٝيقٛز ارطاي ايٗ ؾيبؾت احط لبثُ
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ٔالحظٝاي ضٚي وبٞف ٔهطف ٌبظ عجيؼي زض ايٗ ثرف ٘ساقت ٝاؾت ٕٞ ٚچٙبٖ وكف ليٕتي
تمبضبي ٌبظ عجيؼي پبييٗ اؾت .ث ٝػجبضت زيٍط ثب تٛر ٝثٞ ٝعي ٝٙؾٍٙيٗ تزٟيعات ا٘طغي ثط زض ثرف
نٙؼت أىبٖ اؾتفبز ٜاظ تزٟيعات ثب وبضايي ثيكتط زض وٛتبٜٔست زض ايٗ ثرف ٚرٛز ٘ساضز .حؿبؾيت
پبييٗ تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت ٘ؿجت ث ٝارطاي لب٘ٞ ٖٛسفٕٙسي يبضا٘ٞٝب  ٚافعايف ليٕت
حبُٔٞبي ا٘طغي ٔيتٛا٘س ثٝزِيُ احط ػٛأُ ثط٘ٚعاي ٔ ٟٓزيٍطي ثٝرع ليٕت (ٔب٘ٙس تغييط ؾبذتبض
التهبزي  ٚيب تغييط ؾّيم ٚ ٝتطريحبت ٔهطفوٙٙسٌبٖ) ثبقس و ٝلبثُ ٔكبٞس٘ ٜيؿتٙس ِٚي احط ظيبزي
ضٚي تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت زاقتٝا٘س .ثرف تِٛيس عي ؾبَٞبي عٛال٘ي ثٝزِيُ تمطيجب
ضايٍبٖ ثٛزٖ ا٘طغي ث ٝؾٕتي ٘طفت ٝاؾت و ٝثطاؾبؼ آٖ زض تىِٛٛٙغي تغييط زٙٞس .ػسْ تغييط زض
تىِٛٛٙغي ٘ ٝتٟٙب ٔٛرت ايٗ اؾت ؤ ٝهطف ا٘طغي ثيكتط ثبقس ،ثّى ٝثٝز٘جبَ آٖ اؾتٟالن ثيكتط
ٔيقٛز .زض ايٗ ضاؾتب ،ثب تٛر ٝث ٝتأحيط وٓ ليٕت ٌبظ عجيؼي ثطٔهطف آٖ زض وٛتبٜٔست ٔيتٛاٖ ٘تيزٝ
ٌطفت و ٝوبٞف ٔهطف اظ عطيك ؾيبؾت افعايف ليٕت زض وٛتبٜٔست ٔؤحط ٘يؿت  ٚثطاي احطٌصاضي
ٞ ٚسايت ٔهطف ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت پيكٟٙبز ٔيقٛز ٞسايت ثرف تِٛيس اظ عطيك ٔؼبفيت
اؾتٟالن ٔبِيبتي  ٚتأٔيٗ ٔٙبثغ اظ عطيك ٘ظبْ ثب٘ىي ثطاي نٙبيغ ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌيطز تب ثتٛا٘ٙس
تزسيس ؾطٔبيٌٝصاضي وٙٙس  ٚث ٝؾٕت تىِٛٛٙغي ثطتط  ٚوٓ ٔهطف ا٘طغي ثط٘ٚس.
ٕٞچٙيٗ ،عجك رس )5( َٚزض ثّٙسٔست ٘يع ٌبظ عجيؼي ثطاي ثرف نٙؼت وباليي وٓ وكف اؾت
 ٚحتي افك ظٔب٘ي و ٝيىي اظ ػٛأُ ٔؤحط ثط ٔمساض وكف اؾت زض ٔٛضز ايٗ وبال تأحيطٌصاض ٘جٛز ٜاؾت.
تجييٗ ايٗ ٔغّت ٘يبظٔٙس تحّيُ فطآيٙس پٛيبي احطٌصاضي ليٕت ٌبظ عجيؼي ثط تمبضبي آٖ اؾت .افعايف
ليٕت ٌبظ عجيؼي زض وٛتبٜٔست ثبػج وبٞف تمبضبي آظاز 1حبُٔٞب ٔيقٛز .وكف ليٕتي وٛتبٜٔست
تمبضبي ٌبظ عجيؼي ،زض ٚالغ حؿبؾيت تمبضبي آظاز ٌبظ عجيؼي ضا ٘ؿجت ث ٝليٕتٞب ا٘ساظٌٜيطي
ٔيوٙس .زض ثّٙسٔست ،افعايف ليٕت ٌبظ عجيؼي ٔٛرت ٔيٌطزز تب ثٍٙبٜٞبي ٔهطفوٙٙسٜي ايٗ حبُٔ
ا٘طغي ٘ؿجت ث ٝربيٍعيٙي زؾتٍبٜٞب ٔ ٚبقيٗآالت پطٔهطف ثب تزٟيعات وٓٔهطف الساْ ٕ٘بيٙس.
تِٛيسوٙٙسٌبٖ وبالٞبي ٔهطف وٙٙسٜي ٌبظ عجيؼي ٘يع ثب اعالع يبفتٗ اظ افعايف تمبضب ثطاي وبالٞبيي
ؤ ٝهطف ٌبظ آٟ٘ب ٘ؿجت ث ٝوبالي ٔكبث ٝوٕتط اؾتٙٔ ،بثغ ذٛز ضا ثط ضٚي تِٛيس ايٗ ٌ ٝ٘ٛوبالٞب
ٔتٕطوع ٔيوٙٙس .آٌبٞي ثٍٙبٜٞبي تِٛيسي اظ افعايف تمبضب ثطاي ٔحهٛالت ثب ثبظز ٜا٘طغي ثبالتط،
اٍ٘يع ٜآٟ٘ب ضا رٟت تحميك ثطاي تِٛيس ٔحهٛالتي ؤ ٝهطف وٕتطي زاض٘س ،افعايف ٔيزٞس .افعايف
ٞعيٞٝٙبي تحميمبتي ،تِٛيس ٔحهٛالت ثب ثبظز ٜا٘طغي ثبالتط ضا ثٝز٘جبَ زاضزٚ .اضز قسٖ ايٗ ٔحهٛالت
ث ٝچطذٝي ٔهطف نطف ٝرٛيي ٔهطف ٌبظ عجيؼي ضا زأٗ ٔيظ٘س .ثٙبثطايٗ ،زض ثّٙسٔست ػالٜٚثط
 )Free demand( .1تمبضبي آظاز ا٘طغي ث ٝآٖ لؿٕتي اظ تمبضب اعالق ٔيقٛز و٘ ٝيبظٞبي فؼّي ث ٝذسٔبت ا٘طغي ،آٖ ضا ايزبز
ٔيوٙس  ٚث ٝذبعط ٚرٛز تزٟيعات ٚ ٚؾبيّي و ٝزض ٌصقت ٝثٝوبض ٌطفت ٝقسٜا٘س ،تمبضب ٕ٘يقٛز .ايٗ لؿٕت اظ تمبضبي ا٘طغي ٘ؿجت
ث ٝتغييطات ٔتغيطٞبي التهبزي ٔطثٛع ،ٝحؿبؾيت ثيكتطي ٘كبٖ ٔيزٞس.
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تمبضبي آظاز ٌبظ عجيؼي ،تمبضبي ٔحهٛض٘ 1يع اظ افعايف ليٕت ٌبظ عجيؼي ٔتأحط ٔيٌطزز .وكف
ثّٙسٔست تمبضبي ٌبظ عجيؼي زضٚالغ ٚاوٙف تمبضبي آظاز ٔ ٚحهٛض ٌبظ عجيؼي ٘ؿجت ث ٝليٕت آٖ
اؾت.
ٕٞبٖعٛض و ٝاقبض ٜقس ،تمبضبي ٔحهٛض زض اثتسا ثب ربيٍعيٙي ٔحهٛالت ٔهطفوٙٙس ٜا٘طغي ثب
ٔحهٛالت ٔٛرٛزي و ٝثبظزٔ ٜهطف ا٘طغي آٟ٘ب ثبالتط اؾت ،تحت تأحيط لطاض ٔيٌيطز .زض ٔطحّٝي
ثؼس تمبضبي ٔحهٛض اظ عطيك ربيٍعيٗؾبظي ٔحهٛالت ثب ثبظزٔ ٜهطف ا٘طغي ثبالتط و ٝزض ٘تيزٝ
پيكطفت تىِٛٛٙغيٚ ،اضز ثبظاض قسٜا٘سٔ ،تأحط ٔيقٛز.
ثبيس ث ٝايٗ ٘ىت٘ ٝيع تٛر ٝقٛز و ٝحؿبؾيت تمبضب ٘ؿجت ث ٝتغييطات ليٕت اظ ٘ظط ٔٙغمي ،ظٔب٘ي
لبثُ تزعي ٚ ٝتحّيُ ذٛاٞس ثٛز و ٝا٘ؼغبفپصيطي ليٕتٞب حبوٓ ثبقس .زض حبِيو ٝزض عي زٚضٛٔ ٜضز
اضظيبثي (ثٝرع ؾٔ ٝب ٝٞآذط ؾبَ  ٚ 89ؾبَ  )90ؾبذتبض ليٕتٌصاضي ٌبظ عجيؼي زض التهبز ايطاٖ
زؾتٛضي ثٛز ٜاؾت  ٚايٗ ٘يع ٔٙزط ث ٝپبييٗ ٍ٘ ٝزاقتٗ ليٕت ٌبظ عجيؼي اظ ليٕت آؾتب٘ٝاي 2آٖ قسٜ
اؾت .پؽ زض ايٗ حبِت ليٕتٞب ثٚ ٝظيفٝي ذٛز و ٝػالٔتزٞي  ٚتٙظيٓ ثبظاض اؾت ،ػُٕ ٕ٘يوٙٙس.
زض ٘تيز ،ٝؾٞ ٟٓعئ ٝٙهطف ٌبظ عجيؼي اظ وُ ٞعي ٝٙثٍٙبٜٞب٘ ،ؿجتبً پبييٗ ٔيثبقس .ايٗ أط ثبػج
ٔيقٛز ،ربيٍعيٙي ٔحهٛالت ٔهطفوٙٙسٌ ٜبظ عجيؼي ثب ثبظز ٜپبييٗ ٔهطف ا٘طغي ثٚٝؾيّٝ
ٔحهٛالتي و ٝاظ ثبظزٔ ٜهطف ا٘طغي ثبالتطي ثطذٛضزاض٘س ،التهبزي ٘جبقس .زض ايٗ قطايظ ثب تٛر ٝثٝ
پبييٗ ثٛزٖ ليٕت ٌبظ عجيؼي زض ايطاٖ ،رب٘كيٙي ثيٗ ؾطٔبي ٚ ٝا٘طغي ضخ ٔيزٞس  ٚثٙبثطايٗ ،زض ثرف
نٙؼت ث ٝربي اؾتفبز ٜاظ ٔبقيٗ آالت ثب تىِٛٛٙغي رسيس و ٝاظ وبضايي ا٘طغي ثبالتطي ثطذٛضزاض٘س ،اظ
زؾتٍبٜٞبي فطؾٛز ٜيب ثب تىِٛٛٙغي لسيٕي و ٝثبظزٔ ٜهطف ا٘طغي پبييٗتطي زاض٘س ،اؾتفبزٔ ٜيقٛز
ٚربيٍعيٙي ٔحهٛالت ٔهطفوٙٙس ٜا٘طغي ثيكتط زض نٛضتيو ٝزؾتٍبٜٞب وبٔالً ٔؿتّٟه ق٘ٛس،
ػّٕي ٔيٌطزز  ٚتغييط ليٕت ٌبظ عجيؼي ،تأحيط ظيبزي ثط آٖ ٘ساضز .ثٝػجبضت زيٍط ،تمبضبي ٔحهٛض ٌبظ
عجيؼي زض ثرف نٙؼت حتي زض ثّٙسٔست ٘يع ٘ؿجت ث ٝليٕت آٖٚ ،اوٙف ٘كبٖ ٕ٘يزٞس.
ثٙبثطايٗ ،ث٘ ٝظط ٔي ضؾس پبييٗ ثٛزٖ وكف ليٕتي تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت ،ثيكتط ثٝ
آٖ زِيُ اؾت و ٝليٕت ايٗ حبُٔ پبييٗتط اظ ؾغح آؾتب٘ٝاي آٖ تؼييٗ قس ٜاؾت .اٌط ليٕت ايٗ
حبُٔ تٛؾظ ؾبظٚوبض ثبظاض تؼييٗ قٛز  ٚؾٞ ٟٓعئ ٝٙهطف ٌبظ عجيؼي ثٍٙبٜٞبي ثرف نٙؼت اظ وُ
ٞعيٞٝٙبي آٟ٘ب ث ٝيه حس ٔؼمٙٔ ٚ َٛغمي ثطؾس ،ا٘تظبض ٔيضٚز افعايف ليٕت ٌبظ عجيؼي تمبضبي
ٔحهٛض آٖ ضا ٘يع عي ز ٚاحط رساٌب٘ ٝتغييط زٞس  ٚلسض ٔغّك وكف ليٕتي ٘مبضبي ٌبظ عجيؼي
افعايف يبثس.
 )Captive demand( .1تمبضبي ٔحهٛض آٖ ثرف اظ تمبضبي ا٘طغي اؾت و ٝثٚ ٝؾبيُ ٔهطفوٙٙسٜي ا٘طغي ذطيساضي قس ٜاظ
لجُ ،اذتهبل زاضز .ايٗ لؿٕت اظ تمبضبي ا٘طغي چٙساٖ تحت تأحيط ٘ٛؾب٘بت التهبزي لطاض ٘ساضز.
ٙٔ .2ظٛض اظ ؾغح آؾتب٘ٝاي زض ايٙزب ،ؾغحي اظ ليٕت ٌبظ عجيؼي اؾت و ٝزض عطف تمبضب حؿبؾيت ايزبز ٔيوٙس.
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٘تبيذ ٔطثٛط ث ٝوكفٞبي تِٛيسي زض ثّٙسٔست  ٚوٛتبٜٔست ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝتغييطات تِٛيس ٚ
اضظـ افعٚز ٜثرف نٙؼت ،تأحيط ٔؼٙبزاضي ثط ٔهطف ٌبظ عجيؼي زض ايٗ ثرف زاضز .زض ٚالغ زض وٛتب-ٜ
ٔست زض ثرف نٙؼت ثٝزِيُ ايٙى ٝوكف تِٛيسي ثعضيتط اظ يه اؾتٍٕٞ ،بْ ثب افعايف تِٛيس ،ثب
قست ثيكتطي ٔهطف ٌبظ عجيؼي ٔكبٞسٔ ٜيقٛز  ٚػّت انّي آٖ  ٓٞظيبز ثٛزٖ قست ا٘طغي زض
ايطاٖ ٘ؿجت ث ٝاؾتب٘ساضزٞبي ثيٗإِّّي اؾت .ثعضيتط ثٛزٖ وكف تِٛيسي ٌبظ عجيؼي زض ثرف
نٙؼت زض وٛتبٜٔست اظ ٔمساضـ زض ثّٙسٔست ٘يع ث ٝايٗ زِيُ اؾت و ٝزض ثّٙسٔست ،ظٔبٖ  ٚفطنت
وبفي ثطاي تغييط زض قيٜٞٛبي تِٛيس  ٚاضتمبء ؾغح تىِٛٛٙغي ٚرٛز زاضز.
ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝضطيت ٔتغيط ليٕت فطآٚضزٜٞبي ٘فتي زض ثطآٚضز ٔسَ ٔؼٙبزاض ٘جٛز ،زض ٘تيز ٝايٗ
حبُٔ ا٘طغي وبالي رب٘كيٙي ثطاي ٌبظ عجيؼي زض زٚضٛٔ ٜضز اضظيبثي ٘جٛز ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ،ضطايت
ٔطثٛط ث ٝليٕت ثطق ٘يع ٘يع ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝايٗ حبُٔ ا٘طغي ٘مف وبالي رب٘كيٗ ضا ثطاي ٌبظ
عجيؼي زض ثرف نٙؼت زاضز  ٚثب تٛر ٝث ٝضطايت ثطآٚضز قس ٜزضرٝي رب٘كيٙي ثيٗ آٟ٘ب ظيبز اؾت ،ثٝ
عٛضيو ٝحؿبؾيت تغييطات ٔهطف ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت ٘ؿجت ث ٝتغييطات ليٕت ثطق زض
وٛتبٜٔست  ٚ 0/76زض ثّٙسٔست ثطاثط  1/64اؾت .ايٗ ٘تيز٘ ٝكبٖ ٔيزٞس و ٝزض وٛتبٜٔست وكف
ٔتمبعغ وٛچهتط اظ يه اؾت  ٚأىبٖ تغييط قيٜٛي تِٛيس يب ربيٍعيٙي زؾتٍبٜٞبي ٔهطفوٙٙسٜي
ٌبظ عجيؼي ثب ٔبقيٗآالتي و ٝثب ثطق وبض ٔيوٙٙس ،وٓ اؾت ِٚي زض ثّٙسٔست ثٝزِيُ افك ظٔب٘ي
عٛال٘يتط ،أىبٖ تغييط قيٜٛي تِٛيس  ٚيب ربيٍعيٙي زؾتٍبٜٞب ظيبز اؾت  ٚاظ ايٗض ٚوكف ٔتمبعغ
ثعضيتط اظ  1اؾت.
ٕٞبٖعٛض و ٝزض رسٔ 3 َٚكبٞسٔ ٜيقٛز ضطيت ٔتغيط ٔزبظي ثطاي ؾبَٞبي ارطاي ٞسفٕٙسي
يبضا٘ٞٝب اظ ٘ظط آٔبضي ٔؼٙبزاض ٘يؿت  ٚثطذالف ا٘تظبض افعايف ليٕت ٌبظ عجيؼي تأحيطي ضٚي وبٞف
ٔهطف آٖ زض ثرف نٙؼت ٘ساقت ٝاؾت .ثٝزِيُ ايٙى ٝزض ع َٛزٚضٛٔ ٜضز ٔغبِؼ( ٝثٝرع ؾبَٞبي
ارطاي لب٘ٞ ٖٛسفٕٙسي يبضا٘ٞٝب) ٌبظ عجيؼي ثب ليٕتي پبييٗتط اظ حس آؾتب٘ٝاي ث ٝثرف نٙؼت ػطضٝ
قس ٚ ٜؾ ٟٓوٕي زض ٞعيٞٝٙبي ايٗ ثرف زاقت ٝاؾتٕٞ .چٙيٗ زض عي ؾبَٞب ؾبذتبض تِٛيس ثٝ
وٕيبثي ا٘طغي ٔ ٚرهٛنبً ٌبظ عجيؼي تٛرٟي ٘ىطز ٜاؾت  ٚثٝزِيُ ٔسيطيت ٘بزضؾت تمبضبي ا٘طغي ٚ
يبضا٘ ٝاي ثٛزٖ ػطضٝي آٖ زض ؾبَٞبي لجُ اظ ثحج حصف يبضا٘ٞٝب زضايٗ ثرف اؾطافٞبي ظيبزي
نٛضت ٌطفت ٝاؾت .زض ٘تيز ٝنبحجىبضاٖ التهبزي ثرف نٙؼت زض اثتساي ارطاي ايٗ لب٘ -ٖٛو ٝزض
تحميك حبضط ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثٛز ٜاؾت -تٕبيّي ث ٝتغييط ػبزتٞبي ٔهطفي ذٛز زض ضٚـٞبي تِٛيس
٘ساقتٝا٘س  ٚافعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ثط تمبضبي ٌبظ عجيؼي ثرف نٙؼت احط ٔؼٙبزاضي ٘ساقتٝ
اؾتٕٞ .چٙيٗ ،ػٛأُ ثط٘ٚعاي زيٍطي ٔب٘ٙس ضقس رٕؼيت ،تٛؾؼ ٝنٙبيغ  ٚتىِٛٛٙغي  ٚافعايف ؾغح
ظ٘سٌي  ٚضفبٔ ٚ ٜهطفٌطايي زض ؾبَٞبي اذيط ٔٛرت افعايف تمبضب ثطاي وبالٞبي نٙؼتي  ٚزض
٘تيز ،ٝؾجت افعايف تِٛيسات  ٚافعايف تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض نٙبيغ ٔيق٘ٛس .ثٝزِيُ ايٙى ٝايٗ
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ػٛأُ حبثت ٘جٛز ٚ ٜزض ذالف رٟت ا٘تظبض ػُٕ وطزٜا٘س زض ٘تيز ٝثبػج قسٜا٘س ٞسف ارطاي ايٗ
ؾيبؾت و ٝوبٞف ٔهطف ٌبظ عجيؼي ثٛز ٜاؾت ٔحمك ٘كٛز.
يىي زيٍط اظ ٘تبيذ تبثغ تمبضبي ترٕيٗ ظز ٜقس ،ٜتكريم ٔبٞيت ض٘ٚس تمبضـبي ٌـبظ عجيؼـي زض
ثرف نٙؼت اؾت و ٝثٝػٛٙاٖ يه ٔتغيط رب٘كيٗ ثطاي ثيبٖ احطات ػٛأـُ غيطلبثـُ ٔكـبٞسٔ ٜخـُ
ؾبذتبض التهبزي  ٚتطريحبت ٔهطفوٙٙسٌبٖ ثط تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ٘ظط ٌطفت ٚ ٝث ٝقـيٜٛي فضـب
حبِت ٔسِؿبظي قس .ضطايت ثطآٚضز قس ٜحبنُ اظ فيّتط وبِٕٗ زض رس٘ )3( َٚكبٖ ٔيزٞس وـٔ ٝمـساض
ترٕيٙي اثطپبضأتطٞب ثٝنٛضت   2  0 ٚ  2  0اؾت ،زض ٘تيز ٝعجك رسٔ )1( َٚبٞيت ض٘ٚـس اظ
٘ٛع ض٘ٚس ٕٛٞاض اؾتٕٛ٘ .زاض ( ،)1ض٘ٚس ترٕيٗ ظز ٜقسٜي تمبضـبي ٌـبظ عجيؼـي زض ثرـف نـٙؼت ضا
٘كبٖ ٔيزٞسٕٞ .چٙيٗٔ ،مساض ؾغح  ٚقيت ض٘ٚس ٘كبٖ ٔيزٙٞـس ض٘ٚـس قـيت ض ٚثـ ٝثـبال زاضز  ٚثـٝ
نٛضت غيطذغي اؾت ،ثٝعٛضيو ٝثيٗ ؾبَٞبي  1365تب  1368وبٞكي ثٛز ٚ ٜپـؽ اظ آٖ افـعايف
يبفت ٝاؾت .ايٗ ٔٛضٛع ٘كبٖزٙٞسٜي آٖ اؾت و ٝزض عي ؾبَٞبي ر ًٙتحٕيّي تمبضبي ٌبظ ثرف
نٙؼت وبٞف يبفت ٚ ٝايٗ ٔؿأِٔ ٝيتٛا٘س ثٝزِيُ ثبقس و ٝزض ايٗ ؾبَٞب ضقـس تِٛيـس نـٙبيغ وـبٞف
يبفت٘ ٚ ٝمسيٍٙي وكٛض ثيكتط ثطاي تأٔيٗ ٘يبظٞبي ر ًٙتحٕيّي ترهيم پيسا وـطز ٚ ٜتؿـٟيالت ٚ
ٚاْ ٞبي وٕتطي ثطاي تِٛيس ث ٝثرف نٙؼت ثٛز ٜزاز ٜقس ٜاؾت .ثٙبثطايٗ ٔيعاٖ ؾطٔبيٌٝـصاضي  ٚزض
٘تيز ٝتِٛيس ضقس وٕتطي زاقتٌ ٚ ٝبظ عجيؼي و ٝثٝػٛٙاٖ يىي اظ ٟ٘بزٜٞـبي تِٛيـس زض ثرـف نـٙؼت
اؾت تمبضبي وٕتطي زاقت ٝاؾتِ .صا زض ع َٛايٗ چٙس ؾبَ ثب فطو حجبت ؾبيط ػٛأُ ٔؤحط ثط تمبضب
ٔٙحٙي تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت ث ٝؾٕت چپ ٔٙتمُ قس ٜاؾتِٚ ،ي زض زٚضٜاي و ٝض٘ٚـس
ضٕٙي زض حبَ افعايف ثٛز ،ٜثب فطو حجبت ؾبيط ػٛأُٙٔ ،حٙي تمبضب ث ٝؾٕت ثبال ٔٙتمُ قس ٜاؾت.
قيت ض ٚث ٝثبالي ض٘ٚس ضٕٙي ٘كبٖ ٔيزٞس ػّيضغٓ پيكطفت ٞبي فٙي ضخ زاز ٜزض ع َٛزٚضٔ ٜـٛضز
اضظيبثي ،ؾبذتبض التهبزي  ٚؾّيم ٚ ٝتطريحبت ٔهطفوٙٙسٌبٖ زض ذالف رٟـت ػٕـُ وـطز ٚ ٜثبػـج
افعايف ٔهطف ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت قس ٜاؾت .پؽ ٔكبٞسٔ ٜيقٛز چٙب٘چ ٝض٘ٚـس ثـ ٝقـىُ
نحيح ٔسَؾبظي ٘كٛز ،ثب تٛر ٝث ٝػسْ ِحبػ احطات ا٘تمبِي تبثغ تمبضب ،وكفٞبي ليٕتي  ٚتِٛيـسي
حبنُ تٛضـزاض ذٛاٙٞس ثٛز.
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ومًدار  :1ريوذ ضمىی تخمیه زدٌ ضذٌی تقاضای گاز طبیعی در بخص صىعت طی ديرٌ ی 1390-1360
ٔٙجغ٘ :تبيذ تحميك  ٚذطٚري ٘طْ افعاض STAMP

وتیجٍ گیری
زض ايٗ ٔمبِ ٝتالـ قس ٜاؾت تب زليكتطيٗ وكفٞبي ليٕتي  ٚتِٛيسي تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف
نٙؼت وكٛض ايطاٖ ثطآٚضز ق٘ٛس .ثطاي ٘يُ ث ٝايٗ ٞسف ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي ( )STSMاظ
ٔمبالت ٞبضٚي (ٞ ٚ )1989بضٚيٙٞ ،طي ،پتطؼ ٚ ٚضٖ ِٛيؽ ( )1986ثطٌطفت ٝقس ٜاؾت .ايٗ ٔسَ ٔب
ضا لبزض ٔيؾبظز ارعاي ٔكبٞس٘ ٜكسٜي ض٘ٚسٞبي تهبزفي  ٚپيكطفتٞبي تىِٛٛٙغيىي  ٚتغييطات
ؾبذتبضي التهبزي و ٝزض اوخط ٔسَٞبي التهبزؾٙزي ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفتٕ٘ ٝيقٛز ضا زض تبثغ
تمبضبي ٌبظ عجيؼي ٚاضز وطز ٚ ٜوكفٞبي تِٛيسي  ٚليٕتي نحيحي ثطآٚضز قٛز .زض ٘تيز ٝاظ ايزبز
تٛضـ  ٚزٚض قسٖ اظ تمبضبي ٚالؼي ا٘طغي ارتٙبة ذٛاٞس قس.
٘تبيذ ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝوكف ليٕتي ٌبظ عجيؼي زض وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست پبييٗ اؾت  ٚث-ٝتطتيت
ٔمساضٞبي ( )-0/33( ٚ )-0/16اؾت .ايٗ ٔؿأِ ٝثيكتط ث ٝآٖ زِيُ اؾت و ٝزض عي زٚضٛٔ ٜضز اضظيبثي
ليٕت ايٗ حبُٔ پبييٗتط اظ ؾغح آؾتب٘ٝاي آٖ تؼييٗ قس ٜاؾت .يبضا٘ٞٝبي پطزاذتي تٛؾظ زِٚت ٚ
پبييٗ ٍ٘ ٝزاقتٗ ليٕت ٌبظ عجيؼي زض ع َٛزٚضٛٔ ٜضز اضظيبثي (ثٝرع ا٘تٟبي ؾبَ  ٚ 1389ؾبَ
 ،)1390پبييٗ ثٛزٖ زضرٝي تجؼيت ليٕت ػبُٔ تِٛيس ؾطٔبيٝي حبثت اظ ليٕت ا٘طغي ثٝزِيُ ٚاضزاتي
ثٛزٖ لؿٕت اػظٓ تزٟيعات ٔ ٚبقيٗآالت ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ثرف نٙؼت ،اظ زاليُ حؿبؾيت ٘بچيع
تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ايٗ ثرف ثٝقٕبض ٔيضٚز .پبييٗ ثٛزٖ ؾٞ ٟٓعيٌ ٝٙبظ عجيؼي اظ وُ ٞعيٝٙ
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ثٍٙب ٚ ٜزض ٘تيز ٝا٘تمبَ ٔحسٚز ٔٙحٙي ػطض ٝوُ ثرف نٙؼت ٍٙٞبْ تغييط ليٕت ٌبظ عجيؼي ٚ
ٕٞچٙيٗ پبييٗ ثٛزٖ وكف ليٕتي ٔحهٛالت تِٛيسي ايٗ ثرف زض ٘تيزٝي ٔحسٚزيتٞبي ٚاضزاتي
ٌٕ ٚطوي ٘ ٚجٛز رب٘كيٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌبظ عجيؼي زض وٛتبٜٔست ٘ ٚجٛز فطنت وبفي ثطاي ربيٍعيٙي
ٔبقيٗآالت لسيٕي ثب زؾتٍبٜٞبي رسيستط زاليُ زيٍط تأحيط وٓ ليٕت ٌبظ عجيؼي ثط تمبضبي آٖ زض
ثرف نٙؼت ٔيثبقٙس .زض ايٗ ضاؾتب ،ثب تٛر ٝث ٝتأحيط وٓ ليٕت ٌبظ عجيؼي ثط ٔهطف آٖ زض
وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست ٔيتٛاٖ ٘تيزٌ ٝطفت و ٝوبٞف ٔهطف اظ عطيك ؾيبؾت افعايف ليٕت ٔؤحط
٘يؿت  ٚثطاي احطٌصاضي ٞ ٚسايت ٔهطف ٌبظ عجيؼي زضثرف نٙؼت پيكٟٙبز ٔيقٛز ٞسايت ثرف
تِٛيس اظ عطيك ٔؼبفيت اؾتٟالن ٔبِيبتي  ٚتأٔيٗ ٔٙبثغ اظ عطيك ٘ظبْ ثب٘ىي ثطاي نٙبيغ ٔٛضز تٛرٝ
لطاض ٌيطز تب ثتٛا٘ٙس تزسيس ؾطٔبيٌٝصاضي وٙٙس  ٚث ٝؾٕت تىِٛٛٙغي ثطتط  ٚوٓ ٔهطف ا٘طغي ثط٘ٚس.
٘تبيذ حبنُ اظ ٔغبِؼ ٝحبوي اظ آٖ اؾت و ٝوكف تِٛيسي زض وٛتبٜٔست  ٚ 2/08زض ثّٙسٔست 0/99
اؾت و٘ ٝكبٖ ٔيزٞس تمبضب ٘ؿجت ث ٝاضظـافعٚزٜي ثرف نٙؼت زض وٛتبٜٔست ثب وكف ِٚي زض
ثّٙسٔست ثيوكف اؾت .زض ٚالغ زض وٛتبٜٔست زض ثرف نٙؼت ثٝزِيُ ايٙى ٝوكف تِٛيسي ثعضيتط
اظ يه اؾتٍٕٞ ،بْ ثب افعايف تِٛيس ،ثب قست ثيكتطي ٔهطف ٌبظ عجيؼي ٔكبٞسٔ ٜيقٛز  ٚػّت
انّي آٖ  ٓٞظيبز ثٛزٖ قست ا٘طغي زضايطاٖ ٘ؿجت ث ٝاؾتب٘ساضزٞبي ثيٗإِّّي اؾت .ثعضيتط ثٛزٖ
وكف تِٛيسي ٌبظ عجيؼي زضثرف نٙؼت زض وٛتبٜٔست اظ ٔمساضـ زض ثّٙسٔست ٘يع ث ٝايٗ زِيُ اؾت
و ٝزض ثّٙسٔست ،ظٔبٖ  ٚفطنت وبفي ثطاي تغييط زض قيٜٞٛبي تِٛيس  ٚاضتمبء ؾغح تىِٛٛٙغي ٚرٛز
زاضز .ثٙبثطايٗ ،ثطاي ٔتح َٛوطزٖ اٍِٛي ٔهطف ا٘طغي زضنٙبيغ ثبيس تحٛالت ؾبذتبضي ٚ
تىِٛٛٙغيىي نٛضت ٌيطز  ٚپيكٟٙبز ٔيقٛز زضرٟت تٛؾؼ ٝثٟطٜٚضي نٙبيغ ٌبْ ثطزاقت ٝقٛز .اِجتٝ
ٞطچٙس افعايف ثٟطٜٚضي ٕ٘يتٛا٘س احط افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ضا ثٝنٛضت وبُٔ ضفغ وٙس ِٚي
ثب افعايف ٘طخ ضقس اضظـ افعٚزٔ ٜي تٛا٘س تب حسٚزي اظ آحبض ٘بٔغّٛة افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي
رٌّٛيطي ٕ٘بيس (نٕهبٔي ٕٞ ٚىبضاٖ .)1390،زض ايٗ ضاؾتب ،اظ ضز ٜذبضد ؾبذتٗ ٔبقيٗآالت ٚ
تزٟيعات فطؾٛزٚ ،ٜازاض وطزٖ نٙبيغ تِٛيسوٙٙسٔ ٜبقيٗآالت ٚتزٟيعات نٙؼتي ث ٝتِٛيس ٔبقيٗآالت
 ٚتزٟيعات وٓٔهطف ٔ ٚغبثك ثب اؾتب٘ساضزٞبي اظ ٘ظط ٔهطف ؾٛذت ،ثبال ثطزٖ زضر ٝضلبثت زض
نٙبيغ ؾبظ٘سٜي ٔبقيٗآالت نٙؼتي اظ عطيك آظازؾبظي ٚاضزات ايٗ ٔبقيٗآالت زض يه ثط٘بٔ ٝظٔبٖ
ثٙسي قس ٚ ٜوبٞف تسضيزي تؼطفٞٝبي ٌٕطوي ٚاضزات ايٗ ٔبقيٗآالت ٔيتٛا٘ٙس زض انالح اٍِٛي
ٔهطف ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت  ٚوٙتطَ ٘طخ ضقس ٔهطف آٟ٘ب زض ايٗ ثرف ٌطٌٜكب ثبقس.
٘ىت ٝي ٕٟٔي و ٝزض ايٗ ٔمبِٛٔ ٝضز تٛر ٝلطاض ٌطفت اضظيبثي ٘مف ض٘ٚس زض تبثغ تمبضب ٔ ٚسَ
ؾبظي آٖ اظ عطيك ٔسَ فضب حبِت زض چبضچٛة ٔسَ ؾطي ظٔب٘ي ؾبذتبضي ثٛز .ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ
ثسؾت آٔس ،ٜض٘ٚس ترٕيٗ ظز ٜقسٜي تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت زاضاي ٔبٞيت غيطذغي  ٚاظ
٘ٛع ض٘ٚس ٕٛٞاض ثٛز ٜاؾت ٚ ،اٌط زض ٔسَ ثطآٚضز قس ٜايٗ ٚيػٌي ٔس٘ظط لطاض ٕ٘يٌطفت وكف ٞبي
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ٔطثٛع ٝتٛضـزاض ثطآٚضز ٔي قس٘س .ايٗ ٔؿأِ ٝثب ٔمبيؿٝي ٘تبيذ حبنُ اظ ايٗ ٔغبِؼ ٝثب ؾبيط ٔغبِؼبت
زاذّي لبثُ احجبت اؾت ،زض ٔغبِؼبت زيٍط ٘يع ٕٞب٘ٙس ٘تبيذ ايٗ پػٞٚف وكف ليٕتي ٌبظ عجيؼي زض
وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست وٕتط اظ ٚاحس اؾت ِٚي ٔمساض آٟ٘ب وٕتط اظ وكف ليٕتي ثٝزؾت آٔس ٜزض ايٗ
ٔغبِؼ ٝاؾت و ٝايٗ ٘كبٖ ٔيزٞس چ ٖٛزض ٔغبِؼبت ٔصوٛض احط ػٛأُ غيطلبثُ ٔكبٞسٜي زيٍط ٚ
٘مف ض٘ٚس ثط تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ٘ظط ٌطفت٘ ٝكس ٜاؾتِ ،صا وكفٞبي ليٕتي ثٝزؾت آٔس ٜوٕتط
اظ حس ترٕيٗ ظز ٜقسٜا٘سٕٞ .چٙيٗ وكفٞبي تِٛيسي ثٝزؾت آٔس ٜزض ٔغبِؼبت زيٍط ٘يع زض ثطذي
ٔٛاضز ثبالتط  ٚزض ثطذي ٔٛاضز پبييٗتط اظ وكفٞبي تِٛيسي ثسؾت آٔس ٜزض ايٗ تحميك اؾت و ٝايٗ
تٛضـٞبي ث ٝؾٕت ثبال يب پبييٗ ٔيتٛا٘س ٘بقي اظ ِحبػ ٘ىطزٖ ض٘ٚس ضٕٙي زض تٛاثغ تمبضبي ايٗ
ٔغبِؼبت ثبقس.
ٕٞچٙيٗ ٘تبيذ حبنُ اظ زض ٘ظط ٌطفتٗ احط ارطاي لب٘ٞ ٖٛسفٕٙس وطزٖ يبضا٘ٞٝب  ٚافعايف ليٕت
ٌبظ عجيؼي زض ا٘تٟبي ؾبَ  ٚ 1389ؾبَ  1390ثط تمبضبي ٌبظ عجيؼي ثرف نٙؼت زض ع َٛزٚضٜ
ٔٛضز اضظيبثي ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝثط ذالف ا٘تظبض افعايف ليٕت ٌبظ عجيؼي تأحيطي ضٚي تمبضبي آٖ زض
ثرف نٙؼت ٘ساضز .ايٗ ٔؿأِٔ ٝيتٛا٘س ث ٝزِيُ احط ػٛأُ ثط٘ٚعاي ٔ ٟٓزيٍطي ثٝرع ليٕت (ٔب٘ٙس
تغييط ؾبذتبض التهبزي  ٚيب تغييط ؾّيم ٚ ٝتطريحبت ٔهطفوٙٙسٌبٖ) ثبقس و ٝلبثُ ٔكبٞس٘ ٜيؿتٙس
ِٚي احط ظيبزي ضٚي تمبضبي ٌبظ عجيؼي زض ثرف نٙؼت زاقتٝا٘س .زض ع َٛزٚضٛٔ ٜضز ٔغبِؼ( ٝثٝرع
ؾبَٞبي ارطاي لب٘ٞ ٖٛسفٕٙسي يبضا٘ٞٝب) ٌبظ عجيؼي ثب ليٕتي پبييٗتط اظ حس آؾتب٘ٝاي ث ٝثرف
نٙؼت ػطضٔ ٝيقس ٚ ٜؾ ٟٓوٕي زض ٞعيٞٝٙبي ايٗ ثرف زاقت ٝاؾتٕٞ .چٙيٗ ؾبذتبض ثرف
تِٛيس زض ايطاٖ عي ؾبَٞبي عٛال٘ي ث ٝزِيُ تمطيجبً ضايٍبٖ ثٛزٖ ا٘طغي ث ٝؾٕتي ٘طفت ٝاؾت وٝ
ثطاؾبؼ آٖ زض تىِٛٛٙغي تغييط زٙٞس .ثٙبثطايٗ ،ػسْ تغييط زض تىِٛٛٙغي ٘ ٝتٟٙب ٔٛرت ايٗ اؾت وٝ
ٔهطف ا٘طغي ثيكتط ثبقس ،ثّى ٝثٝز٘جبَ آٖ اؾتٟالن ثيكتط ٔيقٛزٕٞ .چٙيٗ زض فطآيٙس تِٛيس ثٝ
وٕيبثي ا٘طغي ٔ ٚرهٛنبً ٌبظ عجيؼي تٛرٟي ٘كس ٜاؾت  ٚثٝزِيُ ٔسيطيت ٘بزضؾت تمبضبي ا٘طغي ٚ
يبضا٘ٝاي ثٛزٖ ػطضٝي آٖ زض ؾبَٞبي لجُ اظ ثحج حصف يبضا٘ٞٝب زض ثرف نٙؼت اؾطاف ٞبي
ظيبزي نٛضت ٌطفت ٝاؾت .زض ٘تيز ٝنبحجىبضاٖ التهبزي زض ايٗ ثرف تٕبيّي ث ٝتغييط ػبزتٞبي
ٔهطفي ذٛز زض ضٚـٞبي تِٛيس زض اثتساي ارطاي ايٗ لب٘ -ٖٛو ٝزض تحميك حبضط ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثٛزٜ
اؾت٘ -ساقتٝا٘س .ثٙبثطايٗ ٞسف ارطاي ايٗ ؾيبؾت و ٝنطف ٝرٛيي زض ٔهطف ٌبظ عجيؼي  ٚافعايف
وبضايي زض ثرف نٙؼت ثٛز ٜاؾت ٔحمك ٘كس ٚ ٜؾبيط ػٛأُ غيطلبثُ ٔكبٞسٜي ٔؤحط ضٚي ٔهطف
ٌبظ عجيؼي حبثت ٘جٛز ٚ ٜزض ذالف رٟت ا٘تظبض ػُٕ وطزٜا٘س.
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