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 چکیده

 ّستپبییي  ببهْبرتکبرگزاى  هخصَصبًّبی بْبَد سطح رفبُ کبرگزاى اس رٍش تعییي حذاقل دستوشد یکی

کٌذ. ّبی سیبدی را بیي کبرفزهبیبى، کبرگزاى ٍ دٍلت ایجبد هیکِ در کطَر هب ًیش ایي سیبست ّز سبلِ چبلص

رٍ حذاقل دستوشد است. اس ایي زیتأث، تحت اقتصبدهتغیزّبی  يیتز هْنعٌَاى یکی اس  ّوچٌیي ًزخ بیکبری بِ

در ایي راستب بب استفبدُ ّذف اس ایي هطبلعِ، بزرسی رابطِ دٍسَیِ بیي حذاقل دستوشد ٍ بیکبری بَدُ است. 

( رابطِ بیي ARDLّبی گستزدُ )یبهبهَتَ ٍ رٍش خَدتَضیح بب ٍقفِ-تَسط تَدٍ ضذُ ارائِاس رّیبفت 

هَرد بزرسی قزار گزفت. ًتبیج ًطبى  1331-1331ّبی حذاقل دستوشد حقیقی ٍ ًزخ بیکبری طی سبل

ی تعییي سطح حذاقل دستوشد بز هیشاى تقبضب ٍ عببرت بِ. ببضذ یًودّذ کِ در ّز دٍ سَ، ایي رابطِ بزقزار  هی

کٌذ ٍ در ٍ رفتبر سطح حذاقل دستوشد حقیقی اس ًزخ بیکبری تبعیت ًوی ستیً زگذاریتأث کبر یزٍیًاضتغبل 

ّوچٌیي بزرسی  گیزد.قل دستوشد ًیزٍی کبر، ًزخ بیکبری حبکن بز جبهعِ هذًظز قزار ًویتعییي سطح حذا

جوعی بیي ایي دٍ  ًیش ًطبى داد، رابطِ ّن ّب وتیقرابطِ ّن جوعی بیي حذاقل دستوشد هبّیبًِ ٍ ضبخص 

 کٌٌذ. ّوذیگز را بِ خَبی دًببل ًوی بلٌذهذتٍ در  ستیًهتغیز بزقزار 

 

 حذاقل دستوشد، بیکبری، رابطِ علّی :ها کلید واژه

 

 JEL:J31,E24 ,C30یبند طبقه
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 هقدهِ. 1
ّب است کِ دس اغلت کطَسّب ثشای تحقق ّبی حوبیتی دٍلتتؼییي حذاقل دستوضد اص خولِ سیبست

ضَد. تؼییي ػذالت اختوبػی، خلَگیشی اص استثوبس کبسگشاى کن هْبست ٍ ثْجَد تَصیغ دسآهذ اتخبر هی
ضَد ًتیدِ تؼبهل دٍلت، صَست حذاقل دستوضد هبّیبًِ تؼییي هی حذاقل دستوضد کِ اغلت ثِسغح 

کبسفشهبیبى ٍ کبسگشاى است. اتخبر ایي سیبست اص اٍاخش قشى ًَصدُ هیالدی آغبص ضذُ است. ًیَصیلٌذ، 
ست اص سبل ایي قبًَى سا ثِ اخشا دسآٍسد ٍ دس ایشاى ًیض ایي سیب 1984ػٌَاى اٍلیي کطَس، دس سبل  ثِ

ای ٍ صٌبیغ اخشا ضَد. تَاًذ دس سِ سغح هلی، هٌغقِ ثِ اخشا گزاضتِ ضذُ است. ایي سیبست هی 1325
کبس گشفتِ ضَد. دٍسُ تؼذیل حذاقل  الجتِ دس ثشخی هَاسد تلفیقی اص ایي سِ سغح هوکي است ثِ

کطَسّب دس پبیبى ّش سبل پزیشد. الجتِ دس اغلت دستوضد ًیض ثب تَخِ ثِ ثجبت حبکن ثش اقتصبد صَست هی
صَست سبػتی، سٍصاًِ ٍ یب هبّبًِ  تَاًذ ثِضَد کِ هی ًشخ حذاقل دستوضد ثشای سبل ثؼذ تؼییي هی

 تؼییي ضَد.
ّذف اص تؼییي سغح حذاقل دستوضد ثب تَخِ ثِ ضشایظ هختلف هوکي است هتفبٍت ثبضذ. اص ایي     

داسای کبسگشاى  حوبیت اص قطش کبسگشی هخصَصبً ػٌَاى اثضاس کٌتشل تَسم ٍ اثضاس تَاى ثِ سیبست هی
(. تحقق ایي ّذف هوکي است هٌدش ثِ 1383 ،ًیبسؼیذصادُ ٍ  هْبست پبییي استفبدُ کشد )ػیسی

کبّص اضتغبل ٍ تغییش دس تشکیت سٌی ضبغالى ضَد. ًتیدِ ثشقشاسی حذاقل دستوضد دس یک ثبصاس 
، 1)ّبم طَسّبی دس حبل تَسؼِ خبی اثْبم داسدسقبثتی ٍاضح ٍ غیش هجْن است اهب ایي هَضَع دس ک

هبّش ٍ قذست کبسفشهبیبى دس تؼییي دستوضد س سقبثتی دس ثبصاس ًیشٍی کبس غیش(. ػذم ٍخَد ثبصا2013
(. اص 1382، ضَد کِ تؼییي حذاقل دستوضد لضٍهبً ثبػث افضایص ثیکبسی ًطَد )فلیحی ٍ اسٍخی ثبػث هی

تؼییي حذاقل دستوضد ثبػث خبثِ خبیی ًیشٍی کبس اص ثبصاس سسوی عشفی دس کطَسّبی دس حبل تَسؼِ 
ثیش قبًَى أ(. ثش ّویي اسبس ٍ ثشاسبس هغبلؼبت تدشثی ت2001، 2ضَد )اُّیگیٌض ثِ ثبصاس غیشسسوی هی

( ٍ خبی ثشسسی داسد. دس خْت ػکس، 2007 ،3حذاقل دستوضد ثش اضتغبل هجْن ثَدُ )ًئَهبسک ٍ ٍاضش
س اقتصبد دٍلت ٍ کبسگشاى سا دس چبًِ صًی ثشای افضایص حذاقل دستوضد دس ٍخَد خوؼیت ثیکبساى د

عشفِ سا ثشای حذاقل دستوضد ٍ تَاى اهکبى ٍخَد یک ساثغِ دٍ دّذ. ثٌبثشایي هی هَضغ ضؼف قشاس هی
 ثیکبسی سا هَسد ثشسسی قشاس داد.

بل تحت ًظبست ضَسای ثب تَخِ ثِ ضشٍست اتخبر ایي سیبست، دس ایشاى ًیض ّش سبلِ دس پبیبى س    
ػبلی کبس ٍ ثب تَخِ ثِ دٍ هؼیبس ًشخ تَسم اػالم ضذُ اص سَی ثبًک هشکضی ٍ سجذ حذاقل هؼیطت 

ثیشگزاسی ایي سیبست ثش أضَد. ثب تَخِ ثِ تخبًَاسّبی کبسگشی، حذاقل دستوضد هبّبًِ تؼییي هی

                                                 
1. Ham 

2. O'Higgins 

3. Neumark and Wascher 
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یبست ثش سبیش هتغیشّبی ػشضِ ٍ تقبضبی ًیشٍی کبس ٍ ثِ تجغ آى تَلیذ هلی، ثشسسی اثشات ایي س
اقتصبدی داسای اّویت ٍ خبیگبُ خبصی دس هغبلؼبت اقتصبدی است. ایي تحقیق ثش آى است تب ثب 

ثِ آصهَى ساثغِ دٍ سَیِ ثیي حذاقل  ARDLگیشی اص سّیبفت اسائِ ضذُ تَسظ تَدٍ ٍیبهبهَتَ ٍ ثْشُ
ضٌبسی یق ثیبى ضذُ، سپس سٍشدستوضد حقیقی ٍ ًشخ ثیکبسی ثپشداصد. دس اداهِ ادثیبت هَضَع تحق

 گیشی اسائِ ضذُ است.  ًتیدِ تحقیق هَسد ثشسسی قشاس گشفتِ، دس قسوت چْبسم ًتبیح تحقیق ٍ ًْبیتبً

 

 ادبیات ًظری ٍ تجربی پژٍّص. 2
ّب ثش لضٍم  دس ادثیبت اقتصبدی تؼبسیف هتؼذدی ثشای حذاقل دستوضد اسائِ ضذُ است کِ توبهی آى

( 1380) تَخِ ثِ هؼیبسّبی هٌبست تأکیذ داسًذ. هَسسِ کبس ٍ تأهیي اختوبػیتأهیي حذاقل هؼبش ثب 
داًذ کِ دس ّش کطَس اػتجبس قبًًَی داضتِ ٍ ثب ضوبًت کیفشی ثِ  حذاقل دستوضد سا ثِ دستوضدی هی

 کٌذ:حذاقل دستوضد ساثِ ایي صَست تؼشیف هی 1369قبًَى کبس هصَة سبل  41آیذ. هبدُ اخشا دس هی
ّبی کبس هحَل ضذُ سا کِ هطخصبت خسوی ٍ سٍحی کبسگشاى ٍ ٍیژگی ل دستوضد ثذٍى آىحذاق"    

ای ثبضذ تب صًذگی یک خبًَاس سا کِ تؼذاد هتَسظ آى تَسظ هشاخغ هَسد تَخِ قشاس دّذ، ثبیذ ثِ اًذاصُ
کبس ػجبست است  یِالولل يیحذاقل دستوضد اص ًگبُ سبصهبى ث فیتؼش ."ضَد تأهیي ًوبیذسسوی اػالم هی

 َُیًظش اص ض ضذُ تب صشف  اخبصُ دادُ تیدس ٍاقؼ بیکِ دس قبًَى  یا الضحوِ سغح حق يیتش يییپب :اص
ًبهِ ٍ هقبٍلِ يیکبس تبکٌَى چٌذ یالولل يیث سبصهبى. پشداخت ضَد یکبسگش ثِ ٍ تیصالح بی بسجِهح

ضص هؤلفِ سا ثشای تؼییي  ّب آى کِ دس حذاقل دستوضد صبدس کشدُ است يییًحَُ تؼ یثشا ًبهِِ یتَص
ّب، سغح ػوَهی  ّبی آىدّذ: ًیبصّبی کبسگشاى ٍ خبًَادُسغح حذاقل دستوضد هَسد تأکیذ قشاس هی

سغح صًذگی کبسگشاى ّبی صًذگی ٍ تغییشات آى، هضایبی تأهیي اختوبػی، دستوضدّب دس کطَس، ّضیٌِ
 ٍسی.ٍ ثْشُ ّبی اختوبػیگشٍُ قیبس ثب دیگش دس

تَسظ ثبًک هشکضی ٍ لضٍم تَخِ ثِ تأهیي  ضذُ اػالمتَسم  1365 قبًَى کبس هصَة سبل 41هبدُ     
ػٌَاى یکی اص  ضَد( سا ثِهیکِ تؼذاد هتَسظ آى تَسظ هشاخغ سسوی اػالم ّبی یک خبًَادُ )ّضیٌِ

 هؼیبسّبی تؼییي حذاقل دستوضد قشاس دادُ است.
اقتصبد، سیبست حذاقل دستوضد ًیض هجبحث ٍ  هبًٌذ توبم هجبحث هختلف سیبستی دس ػلن    

ی هخبلف ٍ هَافقی سا دس پی داضتِ است ٍ اقتصبدداًبى ثب تَخِ ثِ اصَل ٍ فشٍضی کِ دس ّب استذالل
یی سا دس حوبیت ٍ هخبلفت اص ایي سیبست اسائِ ّب استذاللثبضٌذ هَسد ًحَُ کبسکشد اقتصبد قبئل هی

ی هؼتقذًذ ًیشٍّبی کیًئَکالس وتیق ِیًظش ثب تأکیذ ثش حذاقل دستوضد سیبستهخبلفبى کٌٌذ. هی
کٌٌذ سغح دستوضد تؼبدلی سا تؼییي ًوَد پیذا هی کبس یػشضِ ٍ تقبضب فؼبل دس ثبصاس کِ دس قبلت

اص دستوضد  شیسغح دستوضد دس ّش سغح غ يییتؼیی ّوشاُ است. لزا کبساکٌٌذ ٍ ایي تؼییي ثب  هی
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دستوضد سا ػبهلی دس  حذاقلذ. ثٌبثشایي سٍیکشد ًئَکالسیکی اًدبه یهایی ًبکبسٍ  تؼبدل ػذم ثِی تؼبدل
 دّذ.دخبلت دٍلت سا هَسد تأکیذ قشاس هی ی تطخیص دادُ ٍ ػذمًبکبسآهذخْت 

 دستوضد يییدس تؼ ذیثب ضیً یثبصاسشیغ یٌذّبیآکِ ًْبدّب ٍ فش هؼتقذًذحذاقل دستوضد  عشفذاساى    
ٍ ثشای ثِ چبلص کطیذى ػذم دخبلت دٍلت دس ثبصاس ًیشٍی کبس، اغلت سِ فشض اسبسی  کٌٌذ فبیًقص ا

ٍخَد سقبثت کبهل، ّوگي ثَدى ًیشٍی کبس ٍ ضفبفیت اعالػبتی ثبصاس ًیشٍی کبس هشثَط ثِ استذالل 
(. ثش ایي اسبس ثبیستی دستوضد 2001، 1 ٍ کبف یثَدٍدٌّذ )سا هَسد ًقذ قشاس هی ّبًظشیبت کالسیک

ًیشٍی  ذیثبص تَلًیشٍی کبس سا داضتِ ثبضذ. ّضیٌِ  ثلٌذهذتکَتبُ هذت ٍ  ذیثبص تَلسیبفتی کبسگش قذست د
 يیا یّب ٌِیّض ِیکل کٌٌذُ يیتأه ذیدستوضد ثب. است ًسل کبسگش اداهٍِ  بتیاداهِ ح ٌِیّض کبس ضبهل

 (.1389 )یضداًی، ثبضذ( شُیخَساک، پَضبک، دسهبى، هسکي، آهَصش ٍ غ یّب ٌِی)اػن اص ّض ذیثبص تَل
 خب کِ آى. اهب اص است شگزاسیتأثسیبست حذاقل دستوضد ثش ّش دٍ عشف ػشضِ ٍ تقبضبی ًیشٍی کبس     

دس اغلت اقتصبدّبی دًیب هطکل ثیکبسی ثیطتش اص خبًت ػذم تقبضبی کبفی ثشای ًیشٍی کبس است ٍ 
(، اغلت 2014ٍ ّوکبساى 2)ثشاٍى کٌذ یهتصویوبت عشف تقبضب ًقص هشکضی سا دس تؼییي اضتغبل ایفب 

ثبضٌذ هَسد تَخِ ٍ ّبی تَلیذی کِ هتقبضیبى ًیشٍی کبس هیایي سیبست ثش تصویوبت ثٌگبُ شیتأث
ٍسی ًیشٍی کبس ثبػث کبّص گیشد. افضایص حذاقل دستوضد ثب فشض ثبثت ثَدى ثْشُثشسسی قشاس هی

ضَد ٍ افضایص تؼذاد ثیکبساى سا ثِ دًجبل داسد. ثشای یک ثٌگبُ حذاکثش کٌٌذُ تقبضبی ًیشٍی کبس هی
،  چٌبًچِ کٌذ یهسَد کِ استخذام ًیشٍی کبس سا اص ثشاثشی اسصش تَلیذ ًْبیی کبسگش ثب دستوضد تؼییي 

)افضایص اسصش تَلیذ ًْبیی( ٍ ایي افضایص ثب ًشخی ثیص  دس عَل صهبى ثبصدّی کبسگشاى افضایص یبثذ
ص  افضایص حذاقل دستوضد ثبضذ ًِ تٌْب هٌتح ثِ کبّص استخذام ًیشٍی کبس ًخَاّذ ضذ ثلکِ افضایص ا

(. دستوضدّبی ًسجی ثبال، 2011، 3)هیگش ٍ اسپکسش استخذام ػبهل کبس سا دس پی خَاّذ داضت
ثش خَاّذ کشد ٍ ًیبص  ِیسشهبی ّب یفٌبٍستَلیذکٌٌذگبى سا دس ثلٌذهذت تشغیت ثِ استفبدُ اص 

 ، سا کبّص خَاّذ داد.يییپبثِ ًیشٍی کبس، هخصَصبً ًیشٍی کبس ثب تخصص ٍ هْبست  ذکٌٌذگبىیتَل
ی ًیشٍی کبس ًیض ثب ٍضغ حذاقل دستوضد شسسویغاهکبى اًتقبل ًیشٍی کبس اص ثبصاس سسوی ثِ ثبصاس     

دلیل ثیکبسی ثبال حبضشًذ ثب  (. کبسگشاى ث1997ِ، 5ّشیسَى ٍ لیوش ؛1989، 4ٍخَد داسد )هبصٍهذاس
ی ثیي شسسویغکبس کٌٌذ کِ ایي هستلضم قشاسدادّبی  ضذُ يییتؼدستوضدی کوتش اص حذاقل دستوضد 

. هیضاى دستوضد تسَیِ کٌٌذُ ثبصاس سقبثتی هوکي است اص دستوضد ضشایظ استکبسگشاى ٍ کبسفشهبیبى 

                                                 
1. Boadway and Cuff 

2. Brown and et al 

3. Meager and Speckesser 
4. Mazumdar 
5. Harrison and Leamer 
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ثب ثیکبسی ثبال، قَاًیي ًبهتٌبست ٍ یب  (. ایي پذیذُ دس خَاهؼی2008، 1سقبثتی ّن کوتش ثبضذ )خبهیس
 دّذ. کبسگشاى ثیطتش سخ هی يییپب)هخصَصبً ثشای کبسفشهبیبى( ٍ هْبست  شیٍ پبگدست 

ّبی کبسگشی سا ثشای افضایص صًی کبسگشاى ثیکبس ٍ اتحبدیِاص عشفی ثیکبسی ثیطتش قذست چبًِ    
ی کبسگشاى ضبغل ًسجت ثِ ٌبًیًب اعوثبػث دّذ. ثشٍص ثیکبسی ثیطتش دس ثبصاس کبس دستوضد کبّص هی

ّبی آتی دس تقبضب ثشای افضایص دستوضد دس دٍسُ ّب آىضبى ٍ کبّص قذست اػوبل ًظش آیٌذُ ضغلی
هوکي  کِ یعَس ثِ. استافضایص حذاقل دستوضد ثش تشکیت افشاد ضبغل ًیض حبئض اّویت  شیتأثضَد. هی

قشاس  شیتأثعَس هتفبٍتی تحت  است افضایص حذاقل دستوضد، تقبضب ثشای ًیشٍی کبس سٌیي هختلف سا ثِ
 دّذ.    

( ثشای اقتصبد کبًبدا، 2010) 2وضد ٍ اضتغبل تَسظ سِي ٍ ّوکبساىساثغِ هٌفی ثیي حذاقل دست    
( 2001) 5لْستبى، کبسًیشٍ( ثشای 2012) 4( ثشای چیي، هبچشٍسکب ٍ صٍلکیَسکی2013) 3فبًگ ٍ لیي

ٍ ّوکبساى  7ّبی کبًبدا، آدیسَى( ثشای تؼذادی اص ایبلت1999) 6ثشای اقتصبد ثشصیل، گَلذثشگ ٍ گشیي
( ثشای کبستبسیکب 2006) 8، گیٌذیلیٌگ ٍ تشلهتحذُ بالتیافشٍضی ( ثشای ثخص خشد2009ُّوکبساى )

( دس ثشسسی اقتصبد پشتغبل ثب تفکیک کبسگشاى  2003)  9قشاس گشفتِ است. اهب پشیشا ذییتأکبستبسیکب هَسد 
دّذ اهب سبلِ سا کبّص هی 19ٍ  18کبسگشاى  ثِ ایي ًتیدِ سسیذ کِ حذاقل دستوضد اضتغبل افشاد 

 هتحذُ بالتیا( دس ثشسسی اقتصبد 1998) 10دّذ. الًگ ٍ کبىسبلِ سا افضایص هی 25-20اضتغبل افشاد 
-ثِ ًَخَاًبى ٍ داًطدَیبى هی سبالى ثضسگاًتقبل اضتغبل اص دسیبفتٌذ کِ افضایص حذاقل دستوضد ثبػث 

( دس ثشسسی اقتصبد ًیکبساگَئِ ًیض حبکی اص آى است کِ افضایص 2011ٍ ّوکبساى ) 11ضَد. ًتبیح آالًیض
دس حذاقل دستوضد سغح دستوضد سا ثشای افشادی سا کِ دستوضد سبثقطبى ًضدیک ثِ حذاقل دستوضد 

( ٍخَد ساثغِ 1997) 12. ثلستیًّب چٌذاى صیبد آى ثش سبیش گشٍُ شیتأثذ ٍ دّقشاس هی شیتأثتحت  است
دّذ اهب ایي ساثغِ ثشای هکضیک هٌفی ثیي حذاقل دستوضد ٍ ثیکبسی سا ثشای کلوجیب هَسد تأییذ قشاس هی

( ًیض دس هغبلؼِ اضتغبل صًبى ٍ حذاقل دستوضد دس تشکیِ، 2013) 13. گَى سَی ٍ تَکَلیستیً داس یهؼٌ
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( هغبلؼِ خَد سا هحذٍدتش دس ًظش 1994) 1. کبسد ٍ کشٍگشاًذ ثشدُػذم ٍخَد ػلیت دس ّش دٍ سَ پی ثِ 
ی دس ایبلت ًیَخشسی فَس یغزای ّب سستَساىگشفتِ ٍ ثِ ثشسسی اثش حذاقل دستوضد ثش اضتغبل دس 

داس افضایص حذاقل دستوضد ثش هؼٌی شیتأثی دس ایي ایبلت فَس یغزا 410اًذ. ًتیدِ ثشسسی پشداختِ
 2ّبی سَئذ تَسظ اسکذیٌگشٍ ّتل ّب سستَساىکٌذ. هغبلؼِ هی ذییتأسا  ّب سستَساىاضتغبل دس ایي 

اغوبض افضایص حذاقل  شقبثلیغحبکی اص اثش  1999تب  1979صهبًی  ی ّبی دٍسُ( ثب داد2002ُ)
ش کبّص حذاقل دستوضد ثش اضتغبل ایي اهب ًتبیح دس هَسد اث استّب دستوضد ثش اضتغبل دس ایي ثخص

 ّب قغؼیت کوتشی داسد.ثخص
( ثِ ثشسسی اػوبل سیبست حذاقل دستوضد دس اقتصبد ثشیتبًیب پشداختِ ٍ ثِ ایي a2004) 3استیَسات    

ای هطبثِ اص استیَاست داس ًجَدُ است. دس هغبلؼِسسذ کِ اثش ایي سیبست ثش اضتغبل هؼٌیًتیدِ هی
(b2004 ) سا ثشای ثشیتبًیب  يییپبثشقشاسی حذاقل دستوضد ثش احتوبل اضتغبل کبسگشاى ثب دستوضد  شیتأث

 داسی هطبّذُ ًطذُ است.هَسد ثشسسی قشاس دادُ است کِ دس ایي هَسد ًیض اثش هؼٌی
اًذ. ًتبیح تحلیل دست آٍسدُ ( ثشای ایبلت هتحذُ ًتیدِ هتفبٍتی سا ث2012ِ) 4اسلَهژیک ٍ اسکبت    

دّذ کبّص دس حذاقل دستوضد ثبػث ثذتش ضذى اضتغبل ٍ ضکبف دستوضد ًیشٍی ًطبى هی سگشسیًَی
( ًیض 2009) 5ّبی هبّبًِ ثشای ثشصیل تَسظ لوَسضَد. ًتبیح ثشسسی دادُهی کن هْبستکبس هبّش ٍ 

 .ستیًداس ثش اضتغبل هؼٌی شیتأثهثجت حذاقل دستوضد ثش کبّص ضکبف دستوضد داسد اهب  شیتأثحبکی اص 
ی ّب گشٍُحذاقل دستوضد ثش اضتغبل  شیتأث( دس ثشسسی 1380) دس قلوشٍ اقتصبد ایشاى، پژٍیبى ٍ اهیٌی    

ی سٌی سا تحت ّب گشٍُکِ قبًَى حذاقل دستوضد، تَصیغ اضتغبل  سسٌذ یهخوؼیتی خَاى ثِ ایي ًتیدِ 
سبل  19تب  10ٍ دس ایي ثیي، ثب افضایص حذاقل دستوضد حقیقی، اضتغبل گشٍُ سٌی  دّذ یهقشاس  شیتأث

حذاقل  شیدس هغبلؼِ تأث (1382) ٍاصٍخی فلیحی .بثذی یهثشای ّش دٍ گشٍُ هشداى ٍ صًبى کبّص 
 افضایص حذاقل دستوضد ٍاقؼی، کِ سسذ یدستوضد ثش اضتغبل خَاًبى دس اقتصبد ایشاى ثِ ایي ًتیدِ ه

سبلِ ٍ  25ثش اضتغبل افشاد  یداس یهؼٌ سبلِ( داضتِ ٍلی تأثیش 24-15ٌفی ثش کل اضتغبل خَاًبى )تأثیش ه
 .ثیطتش ًذاسد
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 رٍش تحقیق . 3
اسائِ داد کِ اسبس آى  شّبیغتهای ثشای ثشسسی ساثغِ دٍسَیِ ثیي ( سٍش ًسجتبً سبد1969ُ) 1گشًدش

ًسجت ثِ  tXثشاسبس هقبدیش گزضتِ tYهقذاس هتغیشثیٌی ثش ایي هغلت استَاس است کِ اگش دقت پیص

. است tYػلیت گشًدشی  tX، ثیطتش ثبضذ، آًگبُ tXثذٍى استفبدُ اص هقبدیش گزضتِ  tY ثیٌیپیص
َست صیش ثشآٍسد ـص ثِ( VAR) 2ثشداسیحیخَد تَضثشای یک حبلت دٍ هتغیشُ ػلیت گشًدش ثب الگَ 

  ضَد:هی
 

(1) 

      ∑       ∑      

 

   

 

   

     

      ∑       ∑      

 

   

 

   

     

 

ٍ  Xیّب ٍقفِ( ثب لحبػ RSSثِ، هدوَع تَاى دٍم خغبّبی سگشسیَى )  اصثشای ثشسسی ػلیت     
ضَد کِ فشض صفش آصهَى ػلیت اًدبم هی Fضَد ٍ ثب استفبدُ اص آصهَىهحبسجِ هی ّب آىثذٍى لحبػ 

ػذم ٍخَد ػلیت )
n

i

1

β =0 )ضَد ایي است کِ چٌذ ٍقفِ ثبیستی پشسطی کِ هغشح هی. اهب است

کِ ًتبیح آصهَى ًسجت  استػلت عشح ایي پشسص اص آى خْت دس ًظش گشفتِ ضَد.  tXثشای هتغیش 
حلی سا پیطٌْبد ( ثشای حل ایي هطکل سا1981ُ) سبئَ. ّیّستحسبس  ضذُ يییتؼّبی ثِ تؼذاد ٍقفِ

است کِ ثِ ػٌَاى  3(AFPEثیٌی خغبی ًْبیی آکبئیک ) گشًدش ٍ پیص تیػلتشکیجی اص  کٌذ کِهی
ثیٌی خغبی  ضَد ٍ هضیت استفبدُ اص آى ًیض ّویي پیص ًبهیذُ هی 4یٌیث صیپهیبًگیي هشثؼبت خغبی 

. دس هشحلِ اٍل، استگشًدش  تیػلتکٌیک  ضذُ حیتصحّیسبئَ  تیػلًْبیی است. دس ٍاقغ آصهَى 
کِ اثتذا هتغیش ٍاثستِ ثش سٍی  عَسی ضًَذ، ثِ سگشسیًَی هتغیش ٍاثستِ تخویي صدُ هیخَدّبی  الگَ

ضَد، سپس سگشسیَى ثب استفبدُ اص دٍ ٍقفِ هتغیش ٍاثستِ ثشاصش  ّوبى هتغیش ثب یک ٍقفِ سگشس هی
 کٌذ.  ضذُ ٍ ثِ ّویي صَست اداهِ پیذا هی

ی کَچک، اهکبى ثشٍص تَسش دس ّب ًوًَِدس  خوؼیّبی سیطِ ٍاحذ ٍ ّنثب تَخِ ثِ ضؼف آصهَى    
سا اسائِ  ضذُ لیتؼذ VARآصهَى ػلیت ٍخَد داسد. تَدٍ ٍ یبهبهَتَ ثشای سفغ ایي هطکل یک الگَی 

کِ  VAR. دس ایي سٍش یک الگَ استًیض هؼتجش  شّبیهتغکٌٌذ کِ دس ضشایظ ٍخَد ّن خوؼی ثیي هی

                                                 
1. Granger  

2. Vector Auto. Regressive 

3. Akaike's Final Prediction Error (AFPE) 

4. Mean Square Prediction Error (MSPE) 
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 ّستیی هتغیشّب ّوگشاثِ اضبفِ حذاکثش دسخِ  VARّبی آى ثشاثش هدوَع ستجِ الگَ تؼذاد ٍقفِ
 گیشد.هَسد ثشاصش قشاس هی

(2) 
t-j

m n

t 1 j i t-i 1t

j=1 i=1

Y =α + γ Y + β X +ε   

 

 

هَسد ثشسسی Xقفٍِ تیضشای داس یهؼٌ، ثب استفبدُ اص آصهَى ٍالذ Yثِ Xثشای ثشسسی ػلیت اص    
 گیشد.قشاس هی

 ARDLرٍش . 1-3
صَست خذاگبًِ  دٍ هؼبدلِ ثِ tX ٍtYثیي دٍ هتغیش ثلٌذهذتدس ایي سٍش ثشای ثشسسی ٍخَد ساثغِ 

 ضَد:صیش ثشآٍسد هیصَست  ثِ
 

(3) 

k k

t 0 i1 t-1 i1 t-1 1 t-1 2 t-1 1t

i=1 i=1

k k

t 0 i1 t-1 i1 t-1 1 t-1 2 t-1 2t

i=1 i=1

ΔY =α + α ΔY + β ΔX +λ Y +λ X +ε

ΔX =γ + γ ΔX + η ΔY +θ Y +θ X +ε

 

  

کَئیک تؼییي خَاّذ -ثیضیي ٍ یب حٌبى - عَل ٍقفِ ثْیٌِ ثب استفبدُ اص هؼیبسّبی آکبئیک، ضَاسص    
1صَست ثشای هؼبدلِ اٍل ثِ ثلٌذهذتضذ. فشض صفش آصهَى ػذم ٍخَد ساثغِ  2λ =λ . آهبسُّست 0=

F ٍ ثب فشض ایٌکِ هتغیشّب يییپب. حذ است يییپبثحشاًی داسای دٍ حذ ثبال I(0)ثبضٌذ ٍ حذ ثبال ثبهی 
اًذ. چٌبًچِ آهبسُ هحبسجبتی ثیطتش اص حذ ثبال ثبضذ ثبضٌذ هحبسجِ ضذُهیI(1) ایي فشض کِ هتغیشّب

کوتش ثبضذ فشض صفش  يییپباهب اگش اص حذ  است ثلٌذهذتفشض صفش سد ضذُ ٍ دال ثش ٍخَد ساثغِ 
 .استی شیگ نیتصوًبحیِ ػذم اهکبى  يییپبضَد. ثیي دٍ حذ ثبال ٍ تأییذ هی

 

 تحقیق ًتایج. 4
تَسم ثب استفبدُ اص  ًشخ. است 1390تب1350ی تحقیق ثِ صَست سبالًِ ٍ ثشای دٍس ُ صهبًی ّب دادُ

ضبخص قیوت کبالّب ٍ خذهبت هصشفی هستخشج اص ثبًک هشکضی هَسد هحبسجِ قشاس گشفتِ است. ًشخ 
ثیکبسی ٍ حذاقل دستوضد ًیض ثِ تشتیت اص ثبًک هشکضی ٍ ٍصاست کبس اهَس اختوبػی گشدآٍسی ضذُ 

 است.

t-j t-i

m n

t 2 j i 2t

j=1 i=1

X =α + θ Y + f X +v 
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ًشخ تَسم دس تؼییي حذاقل دستوضد، دلیل اّویت ثبالی  اثتذا ضوي اسائِ سًٍذ هتغیشّبی تحقیق، ثِ    
ثِ ثشسسی هیضاى ّن حشکتی ضبخص ثْبی کبالّب ٍ خذهبت هصشفی ٍ حذاقل دستوضد اسوی خَاّین 

 اسائِپشداخت. دس اداهِ، ػلیت ثیي دٍ هتغیش حذاقل دستوضد حقیقی ٍ ًشخ ثیکبسی ثب استفبدُ دٍ سّیبفت 
 هَسد ثشسسی قشاس خَاّذ گشفت. ضذُ 

 ری ٍ حداقل دستوسدرًٍد بیکا. 1-4
ّبی ّب ٍ افضایص ّضیٌِسٍد ثب تَخِ ثِ سیش صؼَدی سغح ػوَهی قیوتکِ اًتظبس هی عَس ّوبى

ّبی هَسد هغبلؼِ سًٍذ صؼَدی داضتِ است. اهب ًوَداس هؼیطتی، حذاقل دستوضد اسوی دس عَل سبل
ٍ ثب ًَسبًبتی ّوشاُ  ستیًکٌذ کِ ایي هسئلِ دس هَسد حذاقل دستوضد حقیقی ثشقشاس ( هطخص هی1)

کوتشیي هقذاس سا داسد. هقبدیش  1369هقذاس ٍ دس سبل  يیطتشیث 1358کِ دس سبل  عَسی ثَدُ است، ثِ
سا  1358افضایص حذاقل دستوضد اسوی ثؼذ اص ایي سبل ًتَاًستِ است حذاقل دستوضد حقیقی سبل 

 تحقق ثخطذ.
 

 
 : حداقل دستوسد حقیقی1ًوَدار 

 اهَس اختوبػی ٍ هحبسجبت تحقیقهٌجغ: ٍصاست کبس ٍ 
 

دس کٌبس ًشخ سضذ حذاقل دستوضد اسوی  1383سبل پبیِ  ثش حست( سًٍذ ًشخ تَسم سا 2ًوَداس )    
( ٍ ًشخ تغییشات GMWکلی ساثغِ هطخصی ثیي ًشخ تغییشات دستوضد اسوی)عَس ثِدّذ. ًطبى هی

اغلت تغییشات حذاقل دستوضد اسوی  ّبی پبیبًی دٍسُ هَسد ثشسسی،( ٍخَد ًذاسد. دس سبلINFقیوت )
ثیطتش اص تَسم سبالًِ ثَدُ است اهب ثب ایي حبل ٌَّص قذست خشیذ ٍاقؼی حذاقل دستوضد اسوی ثِ سغح 

 ًشسیذُ است. 1358سبل 
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 یاسو دستوسدحداقل  رضد ٍ تَرم: 2 ًوَدار

 هٌجغ: ثبًک هشکضی ٍ ٍصاست کبس ٍ اهَس اختوبػی
 

ّبی اخیش ًَسبًی سا عی دٍسُ هَسد ثشسسی عی کشدُ است اهب دس سبل کبهالًًشخ ثیکبسی ًیض هسیش     
 سًٍذ ًضٍلی سا داضتِ است.

 
 یکاریب ًرخ :3 ًوَدار

 ثبًک هشکضی هٌجغ:
 

 ّا ی بلٌدهدت بیي حداقل دستوسد ٍ سطح عوَهی قیوتجوعّن. 2-4
ّذف اص اخشای سیبست حذاقل دستوضد تالش ثشای حفؼ قذست خشیذ ٍ سفبُ کبسگشاى، هخصَصبً 

هؼیبسی کِ دس تؼییي حذاقل دستوضد هبّبًِ هَسد تَخِ قشاس  يیتش هْن. است يییپب ثبهْبستکبسگشاى 
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ک ی سٍد کِ دس تؼییي حذاقل دستوضد،ػجبستی اًتظبس هی . ثِاستٍ تَسم  ّب وتیقگیشد ضبخص هی
ّب ٍ حذاقل دستوضد ٍخَد داضتِ ثبضذ. ثِ ثیبى دیگش ایي دٍ ثیي ضبخص قیوت ثلٌذهذتساثغِ تؼبدلی 

ثشای ثشسسی ساثغِ ثلٌذهذت ثیي دٍ خَثی دًجبل کٌٌذ. ثِ ّویي هٌظَس  ّوذیگش سا ثِ ثلٌذهذتهتغیش دس 
( اص آصهَى یَّبًسَى 83ّب )سبل پبیِ هتغیش لگبسیتن حذاقل دستوضد ٍ لگبسیتن سغح ػوَهی قیوت

 ضوٌبًصیش ثَدُ است.  صَست ثِ( ًتبیح آصهَى 2استفبدُ ضذُ است. پس اص تؼییي ٍقفِ ثْیٌِ الگَ )ثشاثش 
آصهَى پبیبیی هتغیشّب حبکی اص ٍخَد سیطِ ٍاحذ دس ّش دٍ هتغیش است. تکشاس آصهَى پبیبیی دس هَسد 

 پبیبست.   ّب آىکِ تفبضل هشتجِ اٍل  دّذتفبضل هشتجِ اٍل هتغیشّب ًطبى هی
 

 یی یَّاًسَى درست ًواآزهَى لگاریتن : 1جدٍل

 هقدار بحراًی

5%  
 آهارُ اثر

 هقدار بحراًی

5%  

 آهارُ حداکثر 

 هقدار ٍیژُ
 H0: rank=r هقدار ٍیژُ

49/15  88/6  26/14  86/6  15/0  None   

84/3  013/0  84/3  014/0  0003/0  R≤1 

 تحقیقهٌجغ: هحبسجبت 
 

ی خوؼ ّن، ّیچ ساثغِ 2ٍ حذاکثش هقذاس ٍیژُ 1ّبی اثشدّذ ثب تَخِ ثِ آهبسُ( ًطبى هی1خذٍل )    
 هزکَسّب ٍخَد ًذاسد )ًتبیح ثلٌذهذتی ثیي دٍ هتغیش حذاقل دستوضد ٍ ضبخص سغح ػوَهی قیوت

یک اص چْبس چاست کِ ثشاسبس ّی رکش قبثل، ثذٍى سًٍذ است. هجذأاسبس حبلت سَم یؼٌی ػشض اص ثش
 ضَد(. ًوی ذییتأخوؼی حبلت دیگش ًیض ٍخَد ساثغِ ّن

 آزهَى علیت .3-4
یی هتغیشّب ضشٍسی است، ثب استفبدُ اص آصهَى بیپبّب اعالع اص اص آًدب کِ قجل اص ثشسسی تؼذاد ٍقفِ

دست آهذُ هتغیش  ثِ ًتبیح ثِ تَخِدّین. ثب یی هتغیشّب سا هَسد آصهَى قشاس هیبیپب بفتِی نیتؼودیکی فَلش 
ضَد ٍ ًشخ ثیکبسی دس لگبسیتن حذاقل دستوضد حقیقی ًبپبیبست کِ ثب یک ثبس تفبضل گیشی پبیب هی

 .استسغح پبیب 
 

 ییایآزهَى پا :2 جدٍل

 هتغیر فرم تبعی آزهَى آهارُ هکٌیَى هارُ آزهَىآ یدار یسطح هعٌ ًتیجِ

05/0 پبیب  996/2-  U ثب ػشض اص هجذأ -9639/2 

 LRMW ثب ػشض اص هجذأ ٍ سًٍذ -5683/3 -141/3 05/0 ًبپبیب

 DLRMW ثذٍى ػشض اص هجذأ ٍ سًٍذ -9529/1 -824/3 05/0 پبیب

 هٌجغ: هحبسجبت تحقیق

                                                 
1. Trace  

2. Maximum Eigenvalue  
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دست آهذُ اص  کٌین. ثب تَخِ ثِ آهبسُ ثِاص آهبسُ آکبئیک استفبدُ هی VARثشای تؼییي ستجِ الگَ    
ثیضیي ًیض ٍقفِ -ضَاستض هؼیبس. الجتِ ثشاسبس استافضاس هبیکشٍفیت، ٍقفِ ثْیٌِ ثشاثش یک ًتبیح ًشم

 .استثْیٌِ ثشاثش یک 
 

 تعییي ٍقفِ بْیٌِ: 2 جدٍل

 ٍقفِ هعیار آکائیک بیسیي-هعیار ضَارًس

6782/76- 2567/61- 4 

9774/72- 9824/60- 3 

8552/67- 2874/59- 2 

2736/61- 1329/56- *1 

6905/90- 9769/88- 0 

 هٌجغ: هحبسجبت تحقیق
 

ثشای آصهَى ساثغِ ػلیت ثب  VARسیطِ ٍاحذ ٍ ٍقفِ، ستجِ الگَ آصهَىثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح     
+حذاکثش دسخِ VARثب دٍ ٍقفِ )ٍقفِ ثْیٌِ الگَ VARاستفبدُ اص سّیبفت تَدٍ ٍ یبهبهَتَ یک الگَ

 ضذُ است:  ٍ ثشآٍسدیی( تؼییي ّوگشا
 

 VARًتیجِ برآٍرد الگَ: 3 جدٍل

LRMW U  

17/2 79/4  C 

03/0- 62/0 U( 1- ) 

0025/0 01/0- U( 2- ) 

13/0- 79/0 LRMW( 1- ) 

03/0- 81/0 LRMW( 2- ) 

73/0 4/0 R-Squared 

95/24  ( 00/0 ) 98/5 ( 001/0 ) F-Stat 

01/2 96/1 D-W 

 هٌجغ:هحبسجبت تحقیق
 

آصهَى ٍالذ کِ دس خذٍل صیش ًتبیح ثشسسی خْت ػلیت ثیي هتغیشّبی تحقیق اسائِ ضذُ است.     
ثبضذ دال ثش ػذم ٍخَد ساثغِ ػلیت ثیي هتغیشّبی ثیکبسی ٍ حذاقل داسای تَصیغ هدبًجی کبی دٍ هی

 .استدستوضد دس ّش دٍ سوت 
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 ٍالد ًتایج آزهَى: 4جدٍل

 آهارُ آزهَى ٍالد فرض صفر احتوال هربَطِ ًتیجِ

 377/0 ثیکبسی ػلیت حذاقل دستوضد ًیست
1 2β =0,β =0 9524/1 

 729/0 حذاقل دستوضد ػلیت ثیکبسی ًیست
1 2θ =0,θ =0 63155/0 

 هٌجغ: هحبسجبت تحقیق
 

تَسظ ّبضن ٍ  ضذُ اسائِدست آهذُ اص سٍش تَدٍ ٍ یبهبهَتَ، اص سّیبفت  ثشای اعویٌبى اص ًتبیح ثِ    
کِ دال ثش  اًذ قشاسگشفتِ يییپباص حذ  تش يییپبکٌین. آهبسُ هحبسجبتی دس ّش دٍ هؼبدلِ پسشاى استفبدُ هی

 . استثیي هتغیشّب دس ّش دٍ سوت  ثلٌذهذتػذم ثشقشاسی ساثغِ 
 

 ARDLًتایج رٍش: 5جدٍل 

I(1) I(0) F-Statistic 

1247/6  2722/5  F(U/LRMW)= 9351/4  

1247/6  2722/5  F(LRMW/U)= 0205/4  

 هٌجغ: هحبسجبت تحقیق
 

دست آهذُ ثب ًتبیح حبصل اص سٍش تَدٍ ٍ یبهبهَتَ سبصگبس  کِ هطخص است، ًتبیح ثِ عَس ّوبى   
 ثبضذ.هی

 

 ی ریگ جِیًت
ثب ٍخَد آًکِ اص خولِ هؼیبسّبی تؼییي حذاقل دستوضد دس ایشاى ًشخ تَسم است ٍ قبًَى کبس کطَس ًیض 

، عی دٍسُ هَسد ثشسسی ساثغِ هؼیي ٍ دّذ یهثش ایي ًکتِ تأکیذ داسد اهب ًتبیح ایي هغبلؼِ ًطبى 
ضَد. ػذم تأییذ ٍخَد ساثغِ ّن ی ثیي تَسم ٍ سضذ حذاقل دستوضد اسوی هطبّذُ ًویا ضذُ فیتؼش

خوؼی ثیي ضبخص قیوت ثْبی کبالّب ٍ خذهبت هصشفی ٍ حذاقل دستوضد اسوی ًطبى اص آى داسد کِ 
خَثی دًجبل  ثبضٌذ ٍ ّوذیگش سا ثًِوی ثلٌذهذتداسای ساثغِ تؼبدلی  ثلٌذهذتایي دٍ هتغیش دس 

ص ضذُ است، دس تؼییي حذاقل دستوضد کٌٌذ. ثِ ثیبى دیگش، ثشخالف آًچِ کِ دس قبًَى کبس هطخ ًوی
تَسظ ثبًک هشکضی چٌذاى سشلَحِ تصویوبت قشاس ًگشفتِ است کِ  ضذُ اػالمهبّیبًِ، تجؼیت اص تَسم 

 ثَد ًجبیستی ًَسبًبت ضذیذ دس حذاقل دستوضد حقیقی سا ضبّذ ثَدین. گًَِ يیااگش 
ثیي  ARDLیبهبهَتَ ٍ سٍشتَسظ تَدٍ ٍ  ضذُ اسائِاسبس سّیبفت ثشسسی ساثغِ دٍسَیِ ثش    

حذاقل دستوضد حقیقی ٍ ًشخ ثیکبسی ًطبى داد کِ ساثغِ ػلیتی ثیي حذاقل دستوضد ٍ ثیکبسی دس ّش 
دٍ خْت ثشقشاس ًیست. ثِ ػجبست دیگش تؼییي سغح حذاقل دستوضد دس تقبثل ثب ًشخ تَسم ثش ًشخ 
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وضد حقیقی اص ًشخ ثیکبسی تجؼیت ی ًذاسد ٍ سفتبس سغح حذاقل دستداس یهؼٌ شیتأثاضتغبل ًیشٍی کبس 
 گیشد.کٌذ ٍ دس تؼییي سغح حذاقل دستوضد ًیشٍی کبس ًشخ ثیکبسی حبکن ثش خبهؼِ هذًظش قشاس ًویًوی
کِ تؼییي دستوضد حذاقل ثشاسبس هؼیبسّبی سفبُ ٍ ثب هذ ًظش قشاس دادى ًشخ تَسم دس  ثب تَخِ ثِ ایي    

کِ ًشخ ثیکبسی اقتصبد دس تؼییي حذاقل  عَسی ضَد ثِهی تقبثل کبسفشهبیبى، دٍلت ٍ کبسگشاى تؼییي
ًشخ ثیکبسی ثش حذاقل دستوضد ٍاقؼی قبثل  شیتأثضَد، ػذم دستوضد دس هحبسجبت ثِ کبس گشفتِ ًوی

کِ  تَاى ثِ ایي ًتیدِ سسیذ کِ دس تؼییي حذاقل دستوضد ثیص اص آىای دیگش هیتَخیِ است. اص خٌجِ
ایدبد ضغل ثشای ثیکبساى دس تصویوبت دخیل ثبضذ حفؼ قذست خشیذ کبسگشاى هؼیبس ثیکبسی ٍ دغذغِ 

گیشد کِ ایي هَضَع ثب فلسفِ اػوبل چٌیي سیبستی ًیض سبصگبس است. اهب ضبغل هَسد تَخِ قشاس هی
قشاس گشفتِ است  ذییتأحذاقل دستوضد ثش ًشخ ثیکبسی کِ دس اغلت هغبلؼبت هَسد  شیتأثی داس یهؼٌػذم 

لِ، ثبیستی هیضاى کبسگشاًی کِ دس سغح حذاقل أتش ػلت ایي هسسد. ثشای ثشسسی دقیقخبی ثحث دا
اص کل اضتغبل ٍ ّوچٌیي سْن پشداختی ثِ ایي گشٍُ اص کبسگشاى دس  ّب آىدستوضد اضتغبل داسًذ ٍ سْن 

 هَسد ثشسسی قشاس گیشد.  ّب ثٌگبُّبی تَلیذ ّضیٌِ
َخِ ثِ قذست خشیذ کبسگشاى هقتضی است کِ دس تؼییي حذاقل ثب تَخِ ثِ تأکیذ قبًَى کبس ثش لضٍم ت    

ّبی خبًَاس دس خْت حفؼ قذست خشیذ دستوضد ثیص اص پیص ثِ افضایص سغح ػوَهی قیوت ٍ ّضیٌِ
کبسگشاى تَخِ ضَد. الجتِ ثبیستی ثستش الصم ثشای کبسفشهب خْت پزیشش ٍ ػذم تخلف اص حذاقل 

ی تطَیقی دس قجبل پزیشش حذاقل ّب بستیس، ٍکبس کستدستوضد ًیض فشاّن ضَد. ثْجَد فضبی 
ثشای  ّب آى، سغجت ّب ثٌگبُتَاًذ ثب ثبال ثشدى ثبصدّی دستوضد، کبّص هَاًغ فٌی ٍ قبًًَی تَلیذ هی

 سػبیت قبًَى حذاقل دستوضد سا افضایص دّذ.
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