
 

 

 
 

 رانیدر ا یمخارج دفاػ یبرآيرد تابغ تقاضا
 

 1ظٍغاناةّانلاؿو گم 

 ذٌ:یچک
دتات ظاورىیاٌَ و ىّازَ ةا جِغیغات  دنیم كؼار گؼفحً در ىضیط ةی ىعارج دفاؾی در ایؼان ةَ

دُغ. از  جّزِی از کم ىعارج ؾيّىی را جكکیم ىی ةعف كاةماىٍیحی ةؿضی از کكّرُای زِان، 

ؿیاؿحی از  ُای نضاظ جّمیَ ایً رو، قٍاؿایی ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ جلاضای ىعارج دفاؾی در ایؼان ةَ

 ىعؼح جضلیق ایً امهی ؿؤال ؾٍّان ةَ چَ ای ةؼظّردار اؿث. ةؼ ایً اؿاس، آن اُيیث ویژه

 در( اؿحؼاجژیک و ازحياؾی اكحنادی،) دفاؾی ىعارج کٍٍغه جؿییً ؾّاىم کَ آٌـث قّد ىی

کغاىٍغ؟ ةَ ایً ىٍؼّر یک ىغل ؾيّىی ىعارج دفاؾی ةؼای  1338-1391 ُای ؿال ظی ایؼان،

ُای جّزیؿی  ىٍؼّر ةؼآورد آن از روش اكحنادؿٍسی ظّدرگؼؿیّن ةا وكفَ ایؼان ظؼاصی و ةَ

(ARDL) دُغ کَ در ةیً ىحغیؼُای اكحنادی،  اؿحفاده قغه اؿث. ٌحایر ةؼآورد ىغل ٌكان ىی

فؼمث ىعارج دفاؾی( و جؼاز جساری ادؼ ىٍفی  ؾٍّان ُؽیٍَ رقغ اكحنادی، ىعارج غیؼدفاؾی )ةَ

ؾٍّان یک ىحغیؼ ازحياؾی، در ؿعش ىؿٍاداری  اٌغ. زيؿیث ةَ ةؼ ةار دفاؾی ایؼان داقحَ

دُغ  اؿث کَ ٌكان ىی داقحَجؼی ٌـتث ةَ ؿایؼ ىحغیؼُا، ادؼ ىذتث ةؼ ةار دفاؾی ایؼان  پاییً

ی، ىحغیؼُای ىسازی زٍگ جضيیهی ةاقغ. در ةیً ىحغیؼُای راُتؼد دفاع یک کاالی ؾيّىی ىی

و ادؼات اصحيانی ُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر، ىعاةق اٌحؼار جأدیؼ ىذتث ةؼ ةار دفاؾی ایؼان 

اٌغ. ىحّؿط ةار دفاؾی کكّرُای ظاورىیاٌَ ٌیؽ ةؼ ةار دفاؾی ایؼان ادؼ ىذتث داقحَ اؿث  داقحَ

ىحغیؼ چٍیً،  ةاقغ. ُو یکَ صاکی از وزّد یک ركاةث جـهیضاجی ةیً ایؼان و ایً کكّرُا ى

ىسازی جفکیک ٌؼام زيِّری اؿالىی از ٌؼام قاٍُكاُی، ادؼ ىٍفی ةؼ ةار دفاؾی کكّر ایؼان 

جّان گفث کَ ؾّاىم امهی ىعارج دفاؾی در ایؼان، راُتؼدی  داقحَ اؿث. ةؼ اؿاس ایً ٌحایر ىی

 ُـحٍغ.

 

 کلیذی یَا ياشٌ
 .(ARDL)َای تًزیؼی  مخارج دفاػی، تُذیذ، ایران، خًدرگرسیًن با يقفٍ
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 مقذمٍ

پایان زٍگ ؿؼد، اىیغُایی را ةؼای کاُف ةّدزَ دفاؾی )ٌؼاىی( در گّقَ و کٍار دٌیا ایساد 

کؼد. اگؼچَ آىار کهی، صکایث از گؼایف ؾيّىی ةؼای کاُف ىعارج دفاؾی در ؿؼاؿؼ زِان 

دنیم  ای از کم ىعارج ؾيّىی را ةَ ی ُـحٍغ کَ ُؼ ؿانَ ؿِو ؾيغهدارد، اىا ٍُّز کكّرُای

(. ایؼان ٌيٌَّ 194: 1386کٍٍغ )صـٍی و ؾؽیؽٌژاد،  ىـائم اىٍیحی، ةؼای اىّر دفاؾی مؼف ىی

ُای گػقحَ،  دتات ظاورىیاٌَ كؼار دارد کَ ظی ؿال یکی از ایً کكّرُاؿث. ایؼان در ىضیط ةی

از ظؼف کكّرُایی ٌؼیؼ: ایاالت ىحضغه آىؼیکا و اؿؼائیم ىّازَ ای  ةا جِغیغات اىٍیحی گـحؼده

ةّده اؿث و ُكث ؿال زٍگ جضيیهی ةا کكّر ؾؼاق را ٌیؽ پكث ؿؼ گػاقحَ اؿث. ىسيّع ایً 

ای از کم ىعارج ؾيّىی در ایؼان، ةَ  ؾّاىم ؿتب قغه اؿث جا ُيّاره ةَ ٌاچار ةعف ؾيغه

ُای ىعحهف را از کم ىعارج ؾيّىی  ( ىحّؿط ؿِو ةعف1قکم ) ةعف دفاؾی اظحناص یاةغ.

ُای  دُغ. ةؼ اؿاس ایً قکم در ةیً ةعف ٌكان ىی 1338-1391زىاٌی  یدورهدر ایؼان ظی 

درمغ، در كیاس ةا ؿایؼ  24ىعحهف، ىحّؿط ؿِو ةعف دفاؾی ةا ىلغاری ةیف از صغود 

دٍُغه اُيیث ةاالی ةعف دفاؾی در  نجؼیً ىلغار ةّده اؿث؛ کَ ایً ىّضّع ٌكا ُا، ةیف ةعف

 کكّر ایؼان اؿث.
 (1338-1391ُای ىعحهف از کم ىعارج ؾيّىی ) (: ىحّؿط ؿِو ةعف1قکم )

 
 ىأظػ: ةاٌک ىؼکؽی زيِّری اؿالىی ایؼان

ٌکحَ ىِو آٌـث کَ ةا فؼض دتات ىیؽان ةّدزَ ؾيّىی کكّر، افؽایف ؿِو ةعف دفاع از کم 

ُای  ُای ىضؼك رقغ اكحنادی، ىاٌٍغ: ةعف ىعارج ؾيّىی، ؿتب کاُف ؿِو ؿایؼ ةعف

جّاٌغ  ةٍاةؼایً، جؿییً ؿعش ةِیٍَ ىعارج دفاؾی ىیقّد.  آىّزش، رفاه ازحياؾی و ةِغاقث ىی

جعنیل ةِیٍَ اىکاٌات ىانی ةعف ؾيّىی و در ٌحیسَ رقغ ٌلف ىِيی در ىغیؼیث و 

اكحنادی کكّر داقحَ ةاقغ. جؿییً ؿعش ةِیٍَ ىعارج دفاؾی ٌیؽ ةغون قٍاؿایی ؾّاىم و 
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جّان ةا قٍاؿایی ؾّاىم اؿاؿی  ةاقغ. نػا ىی پػیؼ ٌيی فاکحّرُای جأدیؼگػار ةؼ ایً ىعارج، اىکان

جؼی  مّرت ةِیٍَ ن، اىکاٌات ةعف ؾيّىی را ةَو ىِو جأدیؼگػار ةؼ ىعارج دفاؾی در ایؼا

 جعنیل داد.
 

 یمل تیامى

. قّد یى قاىم ؽیٌ را یاكحناد و یازحياؾ جّان ؼد،یگ یى ةؼ در را یٌؼاى كغرت َک گٌَّ ُيان 

 ىّرد یُا ارزش از یکی ؾٍّان ةَ ؿّ یک از: ٍغک یى یةاز را یا دوگاٌَ ٌلف ؿانو اكحناد یک

 كغرت ـبک یةؼا اؿث یاةؽار گؼ،ید یؿّ از و اؿث ثیاىٍ ةَ یاةی دؿث یةؼا ىهث جّزة

 ةعف ةَ آٌان ازیٌ ىّرد یزٍگ اةؽار و انیٌؼاى ثیجلّ یةؼا یٌؼاى ةعف ژه،یو ةَ .یٌؼاى

کٍٍغ کَ پؾ  جؼ ىّاكؽ، ٌیؼوُای ٌؼاىی ىٍاةؿی را زػب ىی ةیف .اؿث واةـحَ اكحناد یؼٌؼاىیغ

گػاری در دؿحؼس ٌیـحٍغ. در زىان زٍگ، ةا در ظعؼ گؼفحً  از آن ةؼای ىنؼف و ؿؼىایَ

گیؼد. اىا در زىان مهش، ایً ٌیازُا ىيکً  ىّزّدیث کكّر، ٌیازُای ٌؼاىی در اونّیث كؼار ىی

ُؽیٍَ »ّد. ىفِّم جضهیهی در ایً راةعَ، ٌؼؼیَ ُای دیگؼ ىحّازن ق اؿث در ىلاةم ظّاؿحَ

ُای ٌؼاىی ةا کاالُا و ظغىات غیؼٌؼاىی قاىم کاالُای  اؿث کَ ُؽیٍَ فؿانیث 1«فؼمث

جّان ةا اؿحفاده از ُيان ىٍاةؽ جّنیغ کؼد. در ةؿضی ؿعّح،  قّد کَ ىی ای، ىؿیً ىی ؿؼىایَ

غ ىّزب ضؿف یک ىهث قّد؛ زیؼا جّاٌ جؼ، ىی زای كغرجيٍغ کؼدن ةیف ُای ٌؼاىی ةَ ُؽیٍَ

انكؿاع كؼار  ای از ٌیؼوی ٌؼاىی را جضث ُای اكحنادی، ارزش ُؼگٌَّ اؿحفاده ؿٍگیٍی ُؽیٍَ

کارگیؼی ىٍاةؽ ةؼای جأىیً اىٍیث ىهی،  (. ةٍاةؼایً در ىّرد ة1372َدُغ )رپی،  ىی

ؼجؼٌغ جا ةحّاٌٍغ ُای ةعف ٌؼاىی ىؤد گیؼٌغگان ةایغ جّزَ کٍٍغ کَ چَ ؾّاىهی ةؼ ُؽیٍَ جنيیو

 جؼ ةَ ایً ةعف اظحناص دٍُغ. ظّر ةِیٍَ ایً ىٍاةؽ را در مّرت نؽوم، ةَ
 

 قّد آٌـث کَ: ؾٍّان ؿؤال امهی ایً جضلیق ىعؼح ىی ةا جّزَ ةَ جّضیضات فّق آٌچَ ةَ

مّرت ٌـتحی از  کٍٍغه ىعارج دفاؾی )قاىم: اكحنادی، ازحياؾی و راُتؼدی( ةَ ؾّاىم جؿییً»

 1338-1391ُای  یا ُيان ةار دفاؾی در ایؼان، ظی ؿال (GDP) 2نل داظهیجّنیغ ٌاظا

 «کغاىٍغ؟

کٍٍغه ىعارج  ظّر کهی ةیً ؾّاىم اكحنادی جؿییً ةؼ اؿاس ىتاٌی ٌؼؼی و ىعانؿات جسؼةی، ةَ

ُای کالن اكحنادی ىّرد ٌؼؼ اؿث و در گؼوه  دفاؾی: درآىغ، دؼوت، جؼاز جساری و ؿایؼ کيیث

                                                 

1. Opportunity Cost 
2

 .  Gross Domestic Product 
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ةاقغ. قؼایط ؿیاؿی، زٍگ، اٌّاع  جؼ، زيؿیث یک کكّر ىّرد ٌؼؼ ىی ةیفؾّاىم ازحياؾی، 

ُای اكحنادی، ٌّع رژیو صاکو و ٌؼائؼ آن ٌیؽ در گؼوه ؾّاىم  ُا و ُيکاری جِغیغُا، ركاةث

(. ةؼ اؿاس ایً جّضیضات و ةا جّزَ ةَ 49: 1380گیؼد )ةیضایی،  راُتؼدی ىّرد جأکیغ كؼار ىی

دتات ظاورىیاٌَ، ىّازَ ةا جِغیغات اىٍیحی  حً کكّر ایؼان در ىضیط ةیىـائهی از كتیم: كؼار گؼف

ةیگاٌگان و كؼار گؼفحً در قؼایط ظاص زٍگ جضيیهی ةا کكّر ؾؼاق، فؼضیَ امهی ایً جضلیق 

 مّرت زیؼ جغویً و ىحنّر قغه اؿث: ةَ

 «.اقٍغة ، راُتؼدی ىی1338-1391زىاٌی  دورهؾّاىم امهی افؽایف ةار دفاؾی در ایؼان ظی »

 ةاقغ: مّرت زیؼ ىی اُغاف ایً جضلیق ٌیؽ ةَ

 

 تحقیق اصلی َذف

 1338-1391 ُای ؿال ظی ایؼان، در دفاؾی ةار کٍٍغه جؿییً ؾّاىم قٍاؿایی. 

 جضلیق فؼؾی اُغاف

 1391 زىاٌی دوره ظی ایؼان دفاؾی ةار ةؼ اكحنادی ىحغیؼُای ادؼگػاری ٌّع قٍاؿایی-

1338. 

 1391 زىاٌی دوره ظی ایؼان دفاؾی ةار ةؼ ازحياؾی ىحغیؼُای ادؼگػاری ٌّع قٍاؿایی-

1338. 

  زىاٌی  دوره ظی ایؼان دفاؾی ةار ةؼ راُتؼدی و ؿیاؿی ىحغیؼُای ادؼگػاری ٌّع قٍاؿایی 

1391-1338.  

 مباوی وظری 

ُای اٌحعاب ؾيّىی،  ُای دفاؾی وزّد دارد: ىغل ُای جلاضای ىعحهفی در ظنّص ُؽیٍَ ىغل

ُای ؾيّىی  ُای ؾيّىی ىؼةّط ةَ ُؽیٍَ ُای جـهیضاجی و یا ىغل ُا، ركاةث رفحار اداری، پیيان

. اغهب ىعانؿات جسؼةی، روی (Dunne, 1996)جّان جياىی ىّارد ةاال را در آن گٍساٌغ  دفاع کَ ىی

 اٌغ. ُای کهی ُؽیٍَ ؾيّىی دفاع ىحيؼکؽ قغه ُای ركاةث جـهیضاجی و ىغل ىغل

جکيیم قغه اؿث و ؿپؾ ىضللان  ىؿؼفی و (Richardson, 1960)اونیً ىغل جّؿط ریچاردؿّن 

و  (Levy, 1984)نّی  ،(Intriligater, 1975)دیگؼ ؾّاىم دیگؼی را ةَ آن افؽودٌغ. ایٍحؼیهیگیحّر 

ُای  ُای ركاةث جـهیضاجی را ةا اؿحفاده از ٌؼؼیَ ةارٌی و ىؿؼفی ىلیاس ىغل (Brito, 1990)ةؼیحّ 

کار  ُا ةا یٌّاٌیان ةَ ُا را در رویارویی جؼك جّاٌایی اؿحؼاجژیک گـحؼش دادٌغ. ىضللان، ایً ىغل
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)صـٍی و ؾؽیؽٌژاد، . گؼفحٍغ جا در ىّرد وزّد ركاةث جـهیضاجی ةیً دو کكّر جضلیق کٍٍغ

1386 :197.) 

ُای دفاع( ةؼ پایَ اكحناد ٌؼؼی یا ؾّاىم ؿیاؿی  ُای ؾيّىی ُؽیٍَ ه دوم ىعانؿات )ىغلگؼو

ؾتارجی، جياىی ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ ُؽیٍَ دفاؾی )اكحنادی، ؿیاؿی و  ُؽیٍَ دفاؾی جيؼکؽ دارٌغ. ةَ

 ُای جسؼةی دارٌغ. ُا در جضهیم اؿحؼاجژیک( را ىغٌؼؼ كؼار داده و ؿؿی ةؼ اؿحفاده از آن

ویژه  ٌؼؼات ؿٍحی اكحنادی، چِار گؼوه از ؾّاىم در جؿییً ىعارج دفاؾی کكّرُا )ةَةؼ اؿاس 

ُا،  دیگؼ ىكعل کؼدن جاةؽ جلاضای ىعارج ٌؼاىی آن ؾتارت ةَکكّرُای در صال جّؿؿَ(، یا 

 ىّدؼٌغ کَ ؾتارجٍغ از:

 ُای جّؿؿَ اكحنادی )ىاٌٍغ: درآىغ ؿؼاٌَ، قاظل ةازةّدن اكحناد، ؿِو زيؿیث  قاظل

 قِؼی، رقغ زيؿیث قِؼی(؛

 ای )ةؼای دونث( و ىٍاةؽ اكحنادی )ةؼای کم کكّرُا( )ىاٌٍغ: ؿِو  ُای ةّدزَ ىضغودیث

 (؛GDPمادرات ىؿغٌی، رقغ ذظیؼه ارز ظارزی، ٌؼخ رقغ 

  ؾّاىم ؿیاؿی و ٌؼاىی )ىاٌٍغ: ىحغیؼ ىسازی زٍگ، ىحغیؼ ىسازی کكّر مادرکٍٍغه ٌفث؛

 جيؼکؽ در ؾؼضَ جـهیضات ٌؼاىی(؛ٌّع رژیو و اؿحفاده از ظكٌّث، 

  ؿال، ؿِو  14ؾّاىم ؿاظحاری ؾيّىی )ؿِو زيؿیث زیؼFDI َگػاری، جيؼکؽ  در ؿؼىای

 (.1380( )ةیضایی، FDIگػاران  ؿؼىایَ

ىعانؿات ىحؿغدی در زىیٍَ جؿییً ىعارج دفاؾی کكّرُا  80ُای دَُ  و ؿال 1970در ؿال 

اٌغ کَ ةؼای اٌحعاب ىحغیؼُای  ت ةیان کؼدهاٌسام گؼفث. ُؼ چٍغ کَ ىضللان ایً ىعانؿا

اٌغ و ىحغیؼُای در ٌؼؼ  کٍٍغه ىعارج ٌؼاىی، کٍغ و کاو و دكث ؾهيی الزم را ىٍؼّر داقحَ جؿییً

گؼفحَ ةؼ  ُای اٌسام ای كاةم از ٌؼؼ ىٍعق ذاجی و آزىّن ؾٍّان رگؼؿیّن صائؽ رجتَ گؼفحَ قغه ةَ

لات ٌكان داده اؿث کَ ةَ نضاظ ىّضّع ىّرد ةؼرؿی ُا اؿث، اىا ٌحایر ٌِایی ایً جضلی روی آن

در ىغل ظّد کم زيؿیث کكّر  (Deger, 1986)ؾٍّان ىذال دگؼ  ةَ ةاقٍغ. كاكغ اُيیث الزم ىی

را ةا ایً اؿحغالل ىٍؼّر ٌيّد کَ چّن دفاع کاالیی ؾيّىی اؿث ةایغ ةَ نضاظ جضهیهی، 

آن دفاع قّد داقحَ ةاقغ؛ اىا از ىغل ای ىذتث ةا اٌغازه اكحناد کكّری کَ ةایغ از  راةعَ

 & Maizels)دؿث ٌیاىغ. در ىذانی دیگؼ ىیؽنؾ و ٌیـاٌک  دار در ایً ظنّص ةَ ای ىؿٍی ٌحیسَ

Nissank, 1987) َگػاران ظارزی  ؾٍّان ٌيایٍغه درزَ جيؼکؽ ؿؼىایَ در ىغل ظّد ىحغیؼی ة

گػاران ظارزی زِث  ىایَىٍؼّر داقحٍغ؛ زیؼا ؾلیغه داقحٍغ کَ ایً ىحغیؼ ةؼ ؾالكَ ؿؼ

گػاران  دٍُغه آن اؿث کَ ةَ ٌؼؼ ؿؼىایَ گػاری در کكّر ىّرد ٌؼؼ دالنث دارد و ٌكان ؿؼىایَ
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ُا اٌسام گؼفحَ اؿث، اىا  ُای آن ظارزی ىعارج ٌؼاىی کافی در کكّر ةؼای صفغ اىٍیث ؿؼىایَ

ً ىحغیؼ را آقکار داری ةیً ىعارج ٌؼاىی و ای ىؿٍی یا راةعَُا  ٌحایر ٌِایی جضلیلات آن

رؿغ کَ گؼچَ ؾّاىم ؿیاؿی و ٌؼاىی  ٌـاظث. ةا جّزَ ةَ ىسيّع زِات ایٍعّر ةَ ٌؼؼ ىی

ای،  ُای ةّدزَ ُای دفاؾی دارد، اىا ىحغیؼُای ىؼةّط ةَ ىضغودیث گیؼی ٌلف ىِيی در جنيیو

ؿات ةاقٍغ. از ىیان ىعان کٍٍغه ىعارج ٌؼاىی ىی جؼیً ؾّاىم جؿییً ىانی و اكحنادی ىضّری

دُغ کَ ارجتاظی ىذتث و صائؽ اُيیحی ةیً  ٌكان ىی (Deger, 1986)اٌسام گؼفحَ ىعانؿَ دگؼ 

جّان ادؾا کؼد کَ  گیؼی ىی ىحغیؼُای ىعارج دفاؾی و درآىغ وزّد دارد. ةؼ اؿاس ایً ٌحیسَ

یاةغ و اصحياالً  دفاع کاالیی اؿث نّکؾ، کَ ُيؼاه ةا افؽایف درآىغ، جلاضای آن ٌیؽ افؽایف ىی

جؼ دفاؾی ٌیاز  کَ اگؼ دؼوجيٍغجؼ قٌّغ ةَ ؿیـحو پیچیغهزّاىؽ ٌیؽ ىاٌٍغ ظاٌّارُا اؾحلاد دارٌغ 

رؿغ، ُيؼاه ةا  کَ یک کكّر ةَ درزَ ظامی از اىٍیث ىی ظّاُغ داقث. ةا وزّد ایً، زىاٌی

ىاٌغ و در ٌحیسَ، ایً اىؼ  داةث ىی تاً یجلؼافؽایف درآىغ و ةانحتؽ رقغ اكحنادی، ةّدزَ دفاؾی 

 .(Antonakis, 1997)قّد  ىّزب کاُف ؿِو ىعارج دفاؾی ىی

اٌسام گؼفحَ، جالش قغه اؿث ةا  1990و اوائم دَُ  1980ُای ةؿغی کَ در دَُ  در ةؼرؿی

ُا و ؾغم دتات ؿیاؿی و  قغن رژیو، ىكؼوؾیث دونث روش ٌیيَ جسؼةی ادؼ ؾّاىهی چّن ٌؼاىی

صامم از ازحياؾی ةؼ ىیؽان یا ةار ىعارج ٌؼاىی کكّرُا ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گیؼد. ٌحایر 

قغن یک  دُغ کَ ایً اصحيال وزّد دارد کَ ٌؼاىی ُای ٌیيَ جسؼةی ٌكان ىی ایً ٌّع جضهیم

جّاٌغ از ظؼیق  کكّر ىّزب جيایم در زِث ىعارج دفاؾی ةیكحؼی قّد؛ اىا ایً روٌغ ىی

ُای دیکحاجّری ٌیؽ  ُای اكحنادی جعفیف یافحَ یا جغییؼ زِث دُغ. صحی رژیو ىضغودیث

آورٌغ. ةغیً  ُای ىضتّب ىؼدم را ةؼ روی کار ىی ضتّةیث ىؼدىٍغ و اکذؼاً دونثٌیازىٍغ زهب ى

پػیؼ ٌیـث و ایً ؾّاىم  ای اىکان ُای جّؿؿَ ُا ٌیؽ غفهث از ٌاٍُساری گٌَّ رژیو زِث ةؼای ایً

 ةاقٍغ. ىضغودکٍٍغه روٌغ فؽایٍغه ةّدزَ ٌؼاىی و دفاؾی کكّرُا ىی

ىعارج دفاؾی ىّضّؾی ىّرد ةؼرؿی ةَ گٌَّ زیؼ  و ُا دونثدر ىّرد راةعَ ةیً ىكؼوؾیث 

ظارزی، یا ىعحهط داظهی  : امّاًل کكّرُا در ىّاكؽ ةؼظّرد ةا جِغیغُای داظهی،قّد یىجضهیم 

ُا ىعارج ٌؼاىی ظّد را افؽایف دٍُغ. اىا ىیؽان ایً  و ظارزی جيایم دارٌغ کَ ةؼای ىلاةهَ ةا آن

 ىحّؿط و پائیً ةـیار ىحفاوت اؿث.افؽایف در کكّرُای دارای ىكؼوؾیث ةاال، 

ؿَ گؼوه کكّرُا ةا  (Rothstein, 1987)ةؼای ىكعل قغن ایً جفاوت ىضللی ةَ ٌام رزؿحیً 

ىكؼوؾیث ةاال، ىحّؿط و پاییً را ةا ؿَ وضؿیث ةؼظّرد ةا جِغیغُای ظارزی، ىعحهط و داظهی 
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ارج دونث را در ُؼ یک از ُا ةَ ىع ةٍغی ٌيّد و ىیاٌگیً ؿِو ىعارج ٌؼاىی آن جؼکیب و جلـیو

 مّرت زغول زیؼ ارائَ ٌيّد: گاٌَ ىضاؿتَ کؼد و ٌحایر را ةَ 9ُای  گؼوه
(1980ُای ىعحهف کكّرُا ةؼ صـب درمغ )اواؿط دَُ  (: ؿِو ىعارج ٌؼاىی ةَ ىعارج دونث ةؼای گؼوه1زغول )  

 ىكؼوؾیث پائیً ىكؼوؾیث ىحّؿط ىكؼوؾیث ةاال 
 77/35 08/34 3/19 جِغیغُای ظارزی
 86/24 99/16 73/14 جِغیغُای ىعحهط
 35/12 58/7 34/6 جِغیغُای داظهی

 Rothstein (1987)ىأظػ: 

جؼ  جؼی داقحَ ةاقٍغ، کو ُا ىكؼوؾیث ةیف قّد کَ ُؼ چَ دونث ( ٌحیسَ ىی1از زغول قياره )

رو  روةَجؼ ةا جِغیغ ظارزی  کٍٍغ و ُؼ چَ کكّرُا ةیف ىٍاةؽ اكحنادی را مؼف اىّر ٌؼاىی ىی

 قّد. جؼ ىی قٌّغ، ؿِو ىعارزی در دونث ةیف

در ظنّص ةؼرؿی راةعَ ةیً ؾغم داةث ؿیاؿی و ازحياؾی و ىعارج ٌؼاىی، ٌحایر کيی كاةم 

ُای  جّزِی در ادةیات ىؼةّظَ ارائَ ٌكغه اؿث؛ اىا ؿؿی قغه اؿث ةا اؿحفاده از جسؽیَ و جضهیم

دتاجی از ظؼف دیگؼ، ٌحایسی  َ از یک ظؼف و ةیکيی اٌسام قغه در ىّرد راةعَ ةیً رقغ و جّؿؿ

ظّر  . ةَ(Alesina & Perotti, 1994)جّمیفی در ظنّص ىّضّع ىّرد ةضخ اؿحٍحاج و ارائَ قّد 

دتاجی  دتاجی، قاظنی ىّؿّم ةَ قاظل ةی ىٍؼّر کيی کؼدن ىحغیؼ ةی کهی در ایً ىعانؿات ةَ

ُا، اؿحؿفاُا(،  )جؼاُؼات، اؾحؼاض ىؼکب از ىحغیؼُای ؿیاؿی( SPI) 1اكحنادی و ازحياؾی

گؼا یا  ىحغیؼُای اكحنادی )رکّد اكحنادی، جّرم(، ىحغیؼُای ؿاظحاری )دونث كغرت

دىّکؼاجیک، ؿِو دونث در آرای ىؼدم( و ىحغیؼُای اداری )جّانی جغییؼ ىغیؼان ازؼایی کكّر( 

اجی ؿیاؿی و ازحياؾی را دت قغه در ىّرد ارجتاط ىعارج ٌؼاىی و ةی قّد. ٌحایر ارائَ ىضاؿتَ ىی

 جّان در زيالت زیؼ ظالمَ ٌيّد: ىی

 جّاٌغ ةَ افؽایف ىعارج ٌؼاىی ىٍحِی  وظیو قغن دتات ؿیاؿی و ازحياؾی در کكّر ىی

یاةغ کَ کكّر درگیؼ ىـاةلَ جـهیضاجی ةّده و ةا  قّد. ایً ىّضّع ىّكؿی اُيیث ىی

 ةؼداری کٍٍغ. ّر ةِؼهزّار ةاقغ کَ درمغدٌغ از قؼایط کك کكّرُای ىحعامو ُو

 َوزّد آىغن صانث  اٌحلال وضؿیث کكّر از دىّکؼاجیک ةَ ٌؼاىی و ةؼؾکؾ، اصحيال ة

جّان جنّر کؼد کَ ىعارج ٌؼاىی قحاب  ُایی ىی دُغ. در چٍیً دوره دتاجی را افؽایف ىی ةی

ُای  گیؼد. در قؼایعی کَ دونث ٌؼاىی مضٍَ را جؼك کٍغ، دونث ظّد ىی ای ةَ فؽایٍغه

ؼٌؼاىی جيایم دارٌغ کَ ىاقیً زٍگی کكّر را جا صغ كاةم كتّنی ةَ ىٍاةؽ دیگؼی جتغیم غی

                                                 

1. Sociopolitical Instability Index (SPI) 
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جّان گفث کَ در ىؼاصم اٌحلانی غانتاً افؽایف در ىعارج ٌؼاىی  کٍٍغ. در ُؼ دو صانث ىی

 قّد. ىكاُغه ىی

 

 یوظام مخارج یتابغ تقاضا مذل ریاضی

در  َک اؿث ًیا ةؼ فؼض ،یٌؼاى ىعارج یجلاضا ةا ىؼجتط یکالؿکٌئّ اؿحاٌغارد یانگّ در

، (S)ث یاىٍ از: اؿث یجاةؿ رفاه ًیا ةؼؿغ. ذؼکصغا ةَ (W)زاىؿَ  رفاه جا ّقغک یى دونث زاىؿَ

 ZWکَ  (ZW)ىؼةّط  یؼُایىحغ ؼیؿا و (N)، زيؿیث (C)ىنؼف  مک ؼ:یٌؼ یاكحناد یؼُایىحغ

 اؿث: رفاه جاةؽ اٌحلال یچگٌّگ ٍٍغهکً ییجؿ

 دفاع، گؼچَ َک اؿث ًیا رفاه جاةؽ در ثیزيؿ قغن ىٍؼّر ؾهث (1)              

 جاةؽ در ؿؼاٌَ ىنؼف ً رویو ا زا قّد یى یجهل یظنّم ییاالک ىنؼف ، اىایؾيّى اؿث ییاالک

 ٌؼؼ در ةَ ىٍّط رفاه جاةؽ رؿاٌغن ذؼکصغا ةَ ىـأنَ قّد. یى ىضـّب ثیةا اُي یؼیىحغ رفاه،

 ةّدزَ ثیىضغود مکق ًیجؼ اؿث. ؿاده ثیاىٍ یةؼا یىكعن جاةؽ و ةّدزَ ثیگؼفحً ىضغود

 داد: ٌكان ؼیز مّرت جّان ةَ را ىی
در ایً راةعَ  (2)            Y ، یاؿي مک درآىغ  Pm و   Pc  یواكؿ ىنارف یُا يثیك 

) یٌؼاى M ) یظنّم یواكؿ و ىنؼف ( C  كّرک یةؼا یحیوضؿ ىٍؽنَ ةَ جّان یى را ثیاؿث. اىٍ (
و  ثیىعهّة ىاٌٍغ ؽیٌ ثیاىٍ ؼد.ک فیجؿؼ ٌتاقغ، صيهَ ةَ غیجِغ و ظعؼ ٌّع چیُ ىؿؼض َ درک

 یؼُایىحغ یةؼظ ةا یاكحنادؿٍس جّاةؽ در قّد یى یؿؿ و اؿث یٌكغٌ ىكاُغه یؼیىحغ رفاه،
 یؼُایىحغ ؼیؿا ًیچٍ ُو و كّرُاک ؼیؿا و كّرک یٌؼاى یؼوُایٌ جؿغاد ىاٌٍغ ؼیپػ ؿٍسف

ةَ  ىؼةّط یراُتؼد ZS قّد: ًیزاٌك اؿث، یحیاىٍ طیىض در ثیوضؿ ؼییجغ ٍٍغهکً ییجؿ َک   
                      (3) 

 ةا كّرک یک ٍَیةِ یٌؼاى یؼویٌ ؽانی، ىیزؽئ جؿادل روش ةا َک اؿث ًیا یٌٍّک ةضخ ُغف

 جّان یق ىیظؼ ًیا از نػا قّد. ًییجؿ گؼید یكّرُاک یٌؼاى یؼوُایةّدن ٌ ىكعل فؼض

 آورد: دؿث ةَ ىعهّب صغ در را یٌؼاى ىعارج یةؼا جلاضا ؽانیى
                                 (4) 

چّن كیيث کاالُای ٌؼاىی، درآىغ  ( ؿعش ىعارج ٌؼاىی ةَ ؾّاىهی ُو4ةؼ اؿاس ىغل راةعَ )

ؾٍّان ىحغیؼُای ازحياؾی( و ىعارج ٌؼاىی ؿایؼ  ؾٍّان ىحغیؼُای اكحنادی(، زيؿیث )ةَ )ةَ

رؿغ:  یک واةـحَ اؿث. ذکؼ چٍغ ٌکحَ در ىّرد ایً ىغل ىِو ةَ ٌؼؼ ىیکكّرُا و ؾّاىم اؿحؼاجژ

جّؿؿَ ةـیار دقّار  گیؼی كیيث کاالُای ٌؼاىی، ةاالظل در کكّرُای درصال کَ اٌغازه اول ایً

اٌغ  ُيیً دنیم ةـیاری از ىضللان از وارد کؼدن ایً ىحغیؼ در ىغل مؼف ٌؼؼ کؼده اؿث و ةَ
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(Abdelfattah et al., 2013)ًجّان ةا وارد کؼدن ؿایؼ ىحغیؼُای ىؤدؼ ةؼ ؿعش  کَ ىی . دوم ای

دون و ٌیکالیغو ؾٍّان ىذال ىضللاٌی ٌؼیؼ:  ىعارج ٌؼاىی، ىغل فّق را ةـط و گـحؼش داد. ةَ

(Dunne & Nikolaidou, 2001)  ًو ؿهي(Solomon, 2005) وكفَ ىحغیؼ ىعارج ٌؼاىی ،(M-1)  را

ُای دفاؾی وارد ىغل  ُای دفاؾی گػقحَ و یا جؿِغات ىؼةّط ةَ ةؼٌاىَ ٌیؽ ةؼای جّزیَ ادؼ ُؽیٍَ

گیؼی  ُای ىعحهفی اٌغازه قیّه ةَجّاٌٍغ  کَ، ؾّاىم راُتؼدی ىغل فّق ىی ؿّم ایًاٌغ.  کؼده

جّان ةا وارد  ، ىی(Murdoch & Sandler, 2002)ظّر ىذال ةَ پیؼوی از ىؼداك و ؿٍغنؼ  قٌّغ: ةَ

رج ٌؼاىی ُيـایگان در ىغل، ةـحَ ةَ ؾالىث ضؼیب ةؼآوردقغه، ٌّؾی کؼدن ىحغیؼ ىیؽان ىعا

چَ ضؼیب  مّرت کَ چٍان گیؼی کؼد. ةَ ایً ركاةث جـهیضاجی یا اجضاد ةا ایً کكّرُا را ٌحیسَ

ایً ىحغیؼ جعيیٍی ىذتث و ىؿٍادار ةاقغ، یک ركاةث جـهیضاجی و ىعاميَ ٌؼاىی ةا کكّرُای 

ایً ضؼیب جعيیٍی ىٍفی و ىؿٍادار ةاقغ، ةیً کكّر ىّرد چَ  ُيـایَ وزّد داقحَ و چٍان

 -کَ ةَ پیؼوی از دون و پیؼنّ  ةؼرؿی و کكّرُای ُيـایَ ٌّؾی اجضاد ٌؼاىی وزّد دارد. یا ایً

جّان ةا وارد کؼدن ىحغیؼ ىسازی زٍگ، یک ؾاىم  ، ىی(Dunne & Perlo-Freeman, 2001)فؼیيً 

ُای کَ  گیؼی کؼد. ایً ىحغیؼ ظی ؿال ی کكّرُا اٌغازهىِو راُتؼدی را در افؽایف ىعارج ٌؼاى

ُای ىّرد ةؼرؿی ىلغار مفؼ را ةَ ظّد  کكّر درگیؼ زٍگ ةّده، ىلغار یک و یؼای ةلیَ ؿال

ظّر کهی،  گیؼی ؾّاىم راُتؼدی، درزَ دىّکؼاؿی اؿث. ةَ گیؼد. ىحغیؼ دیگؼ ةؼای اٌغازه ىی

جؼی را مؼف  ؼاجیک، ىعارج ٌؼاىی کوکكّرُای دىّکؼاجیک ٌـتث ةَ کكّرُای غیؼ دىّک

 .(Maizels & Nissank, 1987, Rosh, 1988)کٍٍغ  ىی

 وزّد را ةَ انکاى ًیا و ؼدک ىعؼح یجؼ زاىؽ مّرت ةَ جّان یى را یٌؼاى ىعارج یجلاضا ىغل

 را ثیَ اىٍک فؼض ًیا یزا ةَ بیجؼج ًیةغ قّد. جؼ یکٌؽد لثیصل ةَ یفؼض ثیاىٍ َک آورد

 ؼه(یذظ ای) یىّزّد ةَ ثیاىٍ یواةـحگ َیفؼض و،یؼیةگ ٌؼؼ ؿاالٌَ در یٌؼاى ىعارج انیزؼ جاةؽ

 و ؽاتی)قاىم جسِ یٌؼاى یؼوُایٌ ؼهیذظ قّد. یى ًیگؽیزا ىغل در كّرک یٌؼاى یؼوُایٌ

 آن كَ اؿحِالک گػقحَ یُا ؿال یٌؼاى ىعارج ىسيّع مّرت ةَ جّان یى را (یاٌـاٌ یؼویٌ

 ؼد:ک فیجؿؼ ةاقغ، قغه ـؼک
      δ        (5)  

 از ثیؿٍسف اىٍ روش ًیُي اگؼ ةاقغ. یى كاؿحِال ٌؼخ δو  یٌؼاى یؼویٌ ؼهیذظ Kکَ در آن 

 مّرت ةَ كّرکث یاىٍ جاةؽ و،یةتؼ ارک ةَ ؽیٌ دقيً كّرکىّرد  در را یٌؼاى یؼویٌ ؼهیذظ قیظؼ

 آىغ: درظّاُغ ؼیز
     –              –  

 (6)  
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Mدر ایً راةعَ، کيیث 
0
t َقّد ىی ىكعل ؼیز راةعَ مّرت ة: 

  
               δ           δ      (7)  

 :اؿث ؼیز مکق ةَ یٌؼاى ىعارج یجلاضا جاةؽ ؽیٌ صانث ًیا در
      α  

 

  
      

  (8) 
 Mtةؼصـب  آن ىؿادل ؼ اؿث،یٌاپػ ؿٍسف و ىؿيّالً یا ؼهیذظ یحیيک Ktث یيک َک زا آناز 

 قّد: یى ًیگؽ یزا یٌؼاى ىعارج یجلاضا راةعَ در ؼیز مّرت ةَ
   

  

        
 (9)  

در  ؼیم زکق ةَ حاًیٌِا یٌؼاى ىعارج یجلاضا جاةؽ ،یؿاز ؿاده و فّق رواةط ؼدنک ًیگؽ یزا ةا

 غ:یآ یى
      δ     α  

 

  
             α    δ        

 

  
      (10) 

 یٌّؾ ٌغارد و وزّد ؼیٌاپػ ؿٍسف یا ؼهیذظ ثیيک راةعَ، ًیا در قّد یى ىالصؼَ َک یظّر ةَ

 ةؼآورد را كاؿحِال ٌؼخ جّان یى آن از اؿحفاده ةا َک قّد یى وارد جلاضا جاةؽ در ایپّ ـویاٌکى

 (.114: 1383ؿاٌغنؼ،  و یؼد )ُارجهک
 

 مطالؼات تجربی

ُای ٌؼاىی و ىحغیؼُای کالن اكحنادی ةاالظل رقغ  جاکٍّن در زىیٍَ راةعَ رقغ ُؽیٍَ

ىّالیی و جّان ةَ ىعانؿَ  ظّر ىذال ىی اكحنادی، چٍغیً ىعانؿَ داظهی اٌسام قغه اؿث )ةَ

ظٍغان  (، ىّالیی و گم1394ظٍغان و ُيکاران ) (، گم1393ظٍغان ) (، گم1393ظٍغان ) گم

ظامی کَ مؼفاً ةَ  ىعانؿَ ( اقاره کؼد(؛ اىا،1394ظٍغان ) ٍنّر و گم( و ىضيغیان ى1394)

ةؼرؿی و ةؼآورد جاةؽ جلاضای ىعارج دفاؾی در ایؼان ةپؼدازد، اٌسام ٌكغه اؿث. اىا از ىعانؿات 

 جّان ةَ ىعانؿات زیؼ اقاره کؼد: قغه در زىیٍَ ىّضّع جضلیق ىی جسؼةی ظارزی اٌسام
 مطالؼٍ دين ي ویکالیذي

، 1960-1996زىاٌی  دورهضللیً در جعيیً جاةؽ جلاضای ىعارج دفاؾی کكّر یٌّان، ظی ایً ى

 اؿث: کؼدهاز فؼم جتؿی زیؼ اؿحفاده 
                                          

جّنیغ ٌاظانل داظهی ؿؼاٌَ صلیلی کكّر  :GDPC: ىعارج دفاؾی کكّر یٌّان؛ Mدر راةعَ فّق: 

: ؿِو TBکكّر یٌّان؛  GDP: ؿِو ىعارج غیؼدفاؾی از NG: زيؿیث کكّر یٌّان؛ POPیٌّان؛ 

: TMکكّرُای ؾضّ ٌاجّ؛  GDP: ؿِو ىعارج دفاؾی از NATOکكّر یٌّان؛  GDPجؼاز جساری از 

: ىحغیؼ ىسازی درگیؼی CYP: وكفَ ىعارج ٌؼاىی کكّر یٌّان؛ M(-1)ةار دفاؾی کكّر جؼکیَ؛ 
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ُا ىلغار مفؼ را  ، ىلغار یک و ةؼای ةلیَ ؿال1974ىحغیؼ در ؿال  کكّر جؼکیَ ةا كتؼس )ایً

، ىلغار 1967-1974ُای  : ىحغیؼ ىسازی دونث ٌؼاىی )ایً ىحغیؼ ظی ؿالPOL پػیؼد(؛ ىی

ٌحایر (Dunne & Nikolaidou, 2001) ةاقغ. پػیؼد( ىی ُا ىلغار مفؼ را ىی یک و ةؼای ةلیَ ؿال

دُغ کَ ادؼ  ٌكان ىی (OLS) 1ش صغاكم ىؼةؿات ىؿيّنیةؼآورد ىغل فّق ةا اؿحفاده از رو

کكّرُای ؾضّ ٌاجّ و ىحغیؼ  GDPىحغیؼُای: ةار دفاؾی کكّر جؼکیَ، ؿِو ىعارج غیؼدفاؾی از 

ىسازی درگیؼی کكّر جؼکیَ ةا كتؼس ةؼ ةار دفاؾی کكّر یٌّان ىذتث و ادؼ ىحغیؼُای ؿِو 

 GDP، جّنیغ ٌاظانل داظهی ؿؼاٌَ صلیلی و ؿِو جؼاز جساری از GDPىعارج غیؼدفاؾی از 

چٍیً، ؿایؼ ىحغیؼُا ادؼ ىؿٍاداری ةؼ ةار  کكّر یٌّان ةؼ ةار دفاؾی ایً کكّر ىٍفی اؿث. ُو

 اٌغ. دفاؾی کكّر یٌّان ٌغاقحَ

 مطالؼٍ سسگیه ي یلذیریم 

-1998زىاٌی  دورهایً ىضللان در جعيیً جاةؽ جلاضای ىعارج دفاؾی کكّر جؼکیَ، ظی 

 اٌغ: ، از ىغل جسؼةی زیؼ اؿحفاده کؼده1949
                                                  

: ٌؼخ رقغ yکكّر جؼکیَ؛  (GDP): ؿِو ىعارج دفاؾی از جّنیغ ٌاظانل داظهی mدر راةعَ فّق: 

GDP  کكّر جؼکیَ؛n ىحّؿط ةار دفاؾی کكّرُای ؾضّ ٌاجّ؛ :b ؿِو جؼاز جساری از :GDP  کكّر

: popکكّر جؼکیَ؛  GDP: ؿِو ىعارج غیؼدفاؾی دونث از ng: ةار دفاؾی کكّر یٌّان؛ grجؼکیَ؛ 

: ىحغیؼ ىسازی درگیؼی کكّر جؼکیَ ةا كتؼس )ایً ىحغیؼ در ؿال cypزيؿیث کكّر جؼکیَ؛ 

-1998: روٌغ زىاٌی )Trendپػیؼد(؛  ُا ىلغار مفؼ را ىی ، ىلغار یک و ةؼای ةلیَ ؿال1974

 2ُای جّزیؿی ةاقغ. ٌحایر ةؼآورد ىغل فّق ةا اؿحفاده از روش ظّدرگؼؿیّن ةا وكفَ ىی (1949

(ARDL) جّؿط ىعارج دفاؾی  ؾيغجاًىغت  دُغ کَ ىعارج دفاؾی کكّر جؼکیَ در کّجاه ٌكان ىی

 & Sezgin)قّد.  ىحضغان )کكّرُای ٌاجّ( و دقيٍان )کكّر یٌّان( ایً کكّر جؿییً ىی

Yildirim, 2002)ةا ایً صال، ىعارج دفاؾی کكّر یٌّان در ةهٍغىغت، ةؼ ظالف ىعارج دفاؾی ؛

ٌؼؼ  کكّرُای ؾضّ ٌاجّ، ادؼ ىؿٍاداری را ةؼ جلاضای ىعارج دفاؾی کكّر جؼکیَ ٌغارد و ةَ

رؿغ کَ یک ركاةث جـهیضاجی ةیً کكّرُای جؼکیَ و یٌّان در ةهٍغىغت وزّد داقحَ ةاقغ.  ٌيی

ىغت و ةهٍغىغت، ادؼ ىٍفی  ؼ اؿاس ؿایؼ ٌحایر، ىحغیؼُای رقغ اكحنادی و جؼاز جساری در کّجاهة

ةؼ ىعارج دفاؾی کكّر جؼکیَ داقحَ و ىحغیؼ زيؿیث در ةهٍغىغت دارای ادؼ ىذتث ةؼ ایً 

                                                 
1. Ordinary Least Squares 

2. Autoregressive Distributed Lag Model 
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چٍیً، جأدیؼ ىحغیؼ ىعارج غیؼدفاؾی ةؼ ىعارج دفاؾی در ةهٍغىغت و  ةاقغ. ُو ىعارج ىی

 ىؿٍا ةّده اؿث. ىغت ةی کّجاه
 

 ؛(Solomon, 2005)مطالؼٍ سلمه 

، 1952-2001زىاٌی  دورهایً ىضلق در جعيیً جاةؽ جلاضای ىعارج دفاؾی کكّر کاٌادا، ظی 

 اؿث: کؼدهُای ؿؼی زىاٌی، اؿحفاده  از ىغل جسؼةی زیؼ در كانب داده
                            ⁄                          

: GDP: وكفَ ىعارج دفاؾی کكّر کاٌادا؛ Mt-1: ىعارج دفاؾی کكّر کاٌادا؛ MEدر راةعَ فّق: 

GDP  صلیلی کكّر کاٌادا؛pm/pc ٌـتث كیيث کاالُای ٌؼاىی ةَ غیؼٌؼاىی کكّر کاٌادا؛ :

QNATO ىحّؿط ىعارج دفاؾی کكّرُای ؾضّ ٌاجّ؛ :QUS ىعارج دفاؾی کكّر آىؼیکا؛ :Z ىعارج :

ةؼآورد ىغل فّق ةا اؿحفاده از روش ظّدرگؼؿیّن ةا  ٌحایر ةاقغ. ىیغیؼدفاؾی کكّر کاٌادا 

صلیلی  GDPدُغ کَ ىحغیؼُای وكفَ ىعارج دفاؾی کاٌادا،  ٌكان ىی (ARDL)ُای جّزیؿی  وكفَ

کاٌادا، ىحّؿط ىعارج دفاؾی کكّرُای ؾضّ ٌاجّ و ىعارج دفاؾی کكّر آىؼیکا، ادؼ ىذتث و 

ىی ةَ غیؼٌؼاىی و ىعارج غیؼدفاؾی کكّر کاٌادا ادؼ ىٍفی و ىؿٍادار و ٌـتث كیيث کاالُای ٌؼا

 ىؿٍاداری را ةؼ ىعارج دفاؾی کكّر کاٌادا داقحَ اؿث.
 

 ؛(Nikolaidou, 2008)مطالؼٍ ویکالیذي 

ایً ىضلق در جعيیً جاةؽ جلاضای ىعارج ٌؼاىی کكّرُای اجضادیَ اروپا )قاىم: اٌگهیؾ، 

 کؼده، از فؼم جتؿی زیؼ اؿحفاده 1961-2005زىاٌی  دورهی یٌّان، فؼاٌـَ، اؿپاٌیا و پؼجلال(، ظ

 اؿث:
                      

: G: زيؿیث؛ Pصلیلی؛  Y :GDP: وكفَ ىعارج ٌؼاىی؛ M-1: ىعارج ٌؼاىی؛ Mدر راةعَ فّق: 

کكّرُای اروپایی ؾضّ ٌاجّ؛  GDP: ؿِو ىعارج ٌؼاىی از Nىعارج دونحی قاىم ىعارج ٌؼاىی؛ 

TB ؿِو جؼاز جساری از :GDP ؛Z ،)ةؼدار ىحغیؼُای ىسازی قاىم جغییؼات ؿیاؿی )راُتؼدی :

ةاقغ. ٌحایر ةؼآورد ىغل فّق ةا اؿحفاده از روش  ُای اكحنادی و ىالصؼات دفاؾی ىی ةضؼان

دُغ کَ قتاُث ةـیار کيی در ؾّاىم  ٌكان ىی (ARDL)ُای جّزیؿی  ظّدرگؼؿیّن ةا وكفَ

ؾتارت دیگؼ، جاةؽ جلاضای ىعارج  ُای ٌؼاىی ایً کكّرُا وزّد دارد. ةَ ٍَىؤدؼ ةؼ جلاضای ُؽی

دفاؾی ُؼ کكّر ةـحَ ةَ قؼایط اكحنادی، ؿیاؿی و ؿایؼ ؾّاىم دیگؼ، ىعحل آن کكّر 

 ةاقغ. ىی
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 ؛(Abdelfattah et al., 2013)مطالؼٍ ػبذالفتاح ي َمکاران 

-2009زىاٌی  دورهُای ٌؼاىی کكّر ىنؼ، ظی  ایً ىضللیً در جعيیً جاةؽ جلاضای ُؽیٍَ

 :اٌغ کؼده، از فؼم جتؿی زیؼ اؿحفاده 1960

        ∑          

 

 

 و ةؼ صـب دالر آىؼیکا(؛ 2000ُای داةث ؿال  : ىعارج ٌؼاىی )ةَ كیيثMILدر راةعَ فّق: 

Y نگاریحو :GDP صلیلی کكّر ىنؼ؛∑ ارج ٌؼاىی ؿایؼ کكّرُا قاىم: اؿؼائیم، اردن : ىع    

: ؿایؼ ىحغیؼُای ؿیاؿی، ىسازی و راُتؼدی Z: نگاریحو زيؿیث کكّر ىنؼ؛ POPو ؿّریَ؛ 

ةاقغ. ٌحایر ةؼآورد ىغل فّق ةا  ىی 1و قیّه صکّىث GDPقاىم: ٌـتث ظانل مادرات ةَ 

و رگؼؿیّن  (DOLS) 3پّیا OLS، (FMOLS) 2قغه امالح کاىالً OLSُای  اؿحفاده از روش

دُغ کَ ؾّاىم اكحنادی و راُتؼدی در جؿییً ةار ٌؼاىی  ٌكان ىی ،(CCR) 4اٌتاقحگی کاٌٌّی ُو

مّرت کَ جّنیغ ٌاظانل داظهی و ظانل مادرات، ادؼ  کكّر ىنؼ ادؼ ىؿٍاداری دارٌغ. ةَ ایً

اىی ایً کكّر ىٍفی و وكفَ ىعارج ٌؼاىی و ةار ٌؼاىی کكّر اؿؼائیم، ادؼ ىذتحی ةؼ ىعارج ٌؼ

چٍیً، ادؼ ىحغیؼُای زيؿیث، ٌّع صکّىث و ةار ٌؼاىی کكّرُای اردن و ؿّریَ  اٌغ. ُو داقحَ

 ىؿٍا ةّده اؿث. ةؼ ةار ٌؼاىی کكّر ىنؼ ةی
 

 مطالؼٍ داچ ي سلمه

ایً ىضللان در جعيیً جاةؽ جلاضای ىعارج ٌؼاىی کكّرُای دارای كغرت ٌؼاىی ىحّؿط در 

 دورهزِان )قاىم: اؿحؼانیا، ةهژیک، کاٌادا، داٌيارك، فٍالٌغ، ایحانیا، ُهٍغ، ٌؼوژ و ؿّئغ(، ظی 

 اٌغ: ُای جؼکیتی، اؿحفاده کؼده ، از ىغل جسؼةی زیؼ در كانب داده1995-2007زىاٌی 
                                            

: NDؾٍّان پؼوکـی درآىغ؛  ةَ GDP: نگاریحو I: نگاریحو ىعارج ٌؼاىی؛ MEدر راةعَ فّق: 

: ىحغیؼ جِغیغ کَ Thُای ظارزی جّؿؿَ؛  : نگاریحو کيکODنگاریحو ىعارج غیؼٌؼاىی؛ 

ای و  ، اٌفسار ُـحَای اجيی، کم ىِيات اجيی كاره ُای ةیً ُای ىاٌٍغ: ىّقک وؿیهَ قاظل ةَ

: نگاریحو ىعارج ٌؼاىی Spگیؼی قغه اؿث؛  ٌـتث ىِيات اجيی قّروی ةَ آىؼیکا، اٌغازه

ٌحایر ةؼآورد ىغل  : جؿغاد ىلاظؽ )کكّرُا(؛iؾٍّان پؼوکـی ىحضغ كغرجيٍغ ٌؼاىی؛  آىؼیکا ةَ

                                                 
1
. Polity 

2
. Fully Modified OLS 

3
. Dynamic OLS 

4
. Canonical Co-integrating Regression 
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ىحغیؼ  گیؼی ُای اٌغازه دُغ کَ قاظل ٌكان ىی (FE) 1فّق ةا اؿحفاده از روش ادؼات داةث

ُای ظارزی ادؼ ىذتث و ىؿٍادار و ىعارج  ىٍغ ٌؼاىی و کيک جِغیغ، درآىغ، ىحضغ كغرت

 غیؼٌؼاىی، ادؼ ىٍفی و ىؿٍاداری را ةؼ ىعارج ٌؼاىی کكّرُای ىّرد ىعانؿَ داقحَ اؿث.

(Duuch & Solomon, 2014) 
 

 مؼرفی مذل، متغیرَا ي ريش تحقیق

پیؼوی از ىتاٌی ٌؼؼی و  ىعارج دفاؾی در ایؼان، ةَىٍؼّر ةؼآورد جلاضای  در ایً ىلانَ، ةَ

و ةا جّزَ ةَ  (Sezgin & Yildirim, 2002)ىعانؿات جسؼةی ٌؼیؼ: ىعانؿَ ؿؽگیً و یهغیؼیو 

مّرت زیؼ اؿحفاده  ؿاظحار اكحنادی و ؿیاؿی کكّر ایؼان، از یک ىغل ؾيّىی ىعارج دفاؾی ةَ

 قغه اؿث:
                                                          

                          (11)  

 اٌغ: مّرت زیؼ جؿؼیف قغه در راةعَ فّق ىحغیؼُا ةَ

DE ؿِو ىعارج دفاؾی از جّنیغ ٌاظانل داظهی :(GDP) َؾٍّان قاظل ةار دفاؾی )ةؼ صـب  ة

 درمغ(؛

Growth ٌؼخ رقغ :GDP َؾٍّان قاظل رقغ اكحنادی )ةؼ صـب درمغ(؛ ة 

Non-DE ؿِو ىعارج غیؼدفاؾی دونث از :GDP ةؼ صـب درمغ(؛( 

TB ؿِو جؼاز جساری از :GDP کكّر )ةؼ صـب درمغ(؛ 

POPزيؿیث کكّر )ةؼ صـب ىیهیّن ٌفؼ(؛ : 

DEMEىحّؿط ةار دفاؾی کكّرُای ىٍعلَ ظاورىیاٌَ )ةؼ صـب درمغ(؛ : 

DTةَ کكّر )ایً ىحغیؼ در  دادن ادؼات اصحيانی ُسّم ةیگاٌگان : ىحغیؼ ىسازی ةؼای ٌكان

ُا ىلغار مفؼ را  ُای اصحيال ُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر، ىلغار یک و ةؼای ةلیَ ؿال ؿال

 پػیؼد(؛ ىی

DR ایً ىحغیؼ در  جفکیک ٌؼام زيِّری اؿالىی از ٌؼام قاٍُكاُی: ىحغیؼ ىسازی ةؼای(

ىلغار مفؼ را  ُای ٌؼام قاٍُكاُی، ُای ٌؼام زيِّری اؿالىی، ىلغار یک و ةؼای ؿال ؿال

 پػیؼد(؛ ىی

DWُای زٍگ، ىلغار یک و  دادن ادؼات زٍگ )ایً ىحغیؼ در ؿال : ىحغیؼ ىسازی ةؼای ٌكان

 پػیؼد(؛ ُا ىلغار مفؼ را ىی ةؼای ةلیَ ؿال

                                                 
1
. Fixed Effect 
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t :(؛1338-1391زىاٌی ىّرد ةؼرؿی ) دوره 

 زؽء ظعا جنادفی؛ :  

انيههی جضلیلات  ىؤؿـَ ةیًةاٌک ىؼکؽی ج.ا.ا و  ُای آىاری ىحغیؼُا از اظالؾات ىؼةّط ةَ داده

آىاری و  یُا میوجضهَ یجسؽىٍؼّر  ةَآوری قغه اؿث.  زيؽ (SIPRI) 1مهش اؿحکِهو

اؿحفاده اؿث. پیف از جعيیً ىغل ةؼ  Microfitو  Eviewsافؽارُای  اكحنادؿٍسی ٌیؽ از ٌؼم

جّان كضاوت كعؿی  ٌيی   و   اؿاس ىتاٌی ٌؼؼی و ىعانؿات جسؼةی در ىّرد ؾالىث ضؼایب

 جّان اٌحؼار داقث کَ: داقث. اىا در ىّرد ؾالىث ؿایؼ ضؼایب ىی

                              
ُای  ىٍؼّر ةؼآورد ضؼایب، ىغل ظّدرگؼؿیّن ةا وكفَ رویکؼد ىّرد اؿحفاده در ایً ىعانؿَ ةَ

، ةؼای ةؼرؿی (Pesaran et al., 2001)ىؿؼفی قغه جّؿط پـؼان و ُيکاران  (ARDL)جّزیؿی 

ىغت و ةهٍغىغت اؿث. ایً روش، در ةـیاری از  اٌتاقحگی و ُيچٍیً جعيیً رواةط کّجاه ُو

 Sezgin)ىٍؼّر ةؼآورد جاةؽ جلاضای ىعارج دفاؾی، ٌؼیؼ: ؿؽگیً و یهغیؼیو  ىعانؿات جسؼةی، ةَ

& Yildirim, 2002)  ًةؼای کكّر جؼکیَ، ؿهي(Solomon, 2005) و ٌیکالیغو  ةؼای کكّر کاٌادا

(Nikolaidou, 2008) َکار ةؼده قغه اؿث. ةؼای کكّرُای اجضادیَ اروپا ة 

جّان  کَ ىی ُایی دارد. اول ایً اٌتاقحگی ىؽیث ُای آزىّن ُو ٌـتث ةَ ؿایؼ روش ARDLروش 

یا جؼکیتی از ُؼ دو ةاقٍغ،  I(0)و  I(1)ٌؼؼ از ایً کَ ىحغیؼُای ىغل کاىالً  ایً آزىّن را، مؼف

کٍغ  ىغت را در ةعف جنضیش ظعا وارد ٌيی ُای کّجاه کَ، ایً روش پّیایی ار ةؼد. دوم ایًک ةَ

(Banerji et al., 1993)جّان ةا جؿغاد ىكاُغات اٌغك  . ؿّىیً ىؽیث آن اؿث کَ ایً روش را ىی

کَ اؿحفاده از ایً روش صحی  و در ٌِایث ایً (Narayan & Narayan, 2004: 102)کار ةؼد  ٌیؽ ةَ

. (Alam & Quazy, 2003: 93)ةاقغ  زا ُـحٍغ، ىيکً ىی کَ ىحغیؼُای جّضیضی درون ىاٌیز

ُای پـؼان و ُيکاران، ٌیازىٍغ جعيیً ىغل جنضیش ظعای  اٌتاقحگی کؼاٌَ ىٍؼّر جضهیم ُو ةَ

 مّرت زیؼ ُـحیو: ةَ (UECM) 2ٌاىلیغ
(12) 

          ∑    
 

   
        ∑    

  

   
            ∑    

  

   
            

 ∑    
  

   
        ∑    

  

   
         ∑    

  

   
         

                                                

                               

                                                 

1. Stockholm International Peace Research Institute 
1. Unrestricted Error Correction Model 
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زا ىذم ىحغیؼُای ىسازی و  ةؼدار ازؽاء ةؼون Wؾؼض از ىتغأ،    ضؼایب ةهٍغىغت،  کَ در آن 

ُای ةِیٍَ اؿث کَ ةَ کيک ضّاةعی  جؿغاد وكفَ  و  pو زيهَ اظالل    ؾيهگؼ جفاضم، Δغیؼه، 

 قّد. جؿییً ىی  ̅ یا (HQC)کّئیً  -، صٍان (SBC)ةیؽیً  -، قّارجؽ (AIC) ىاٌٍغ: آکائیک

ُای  ىلادیؼ ةا وكفَ ىحغیؼ واةـحَ و ىلادیؼ ةا وكفَ و زاری ىحغیؼُای ىـحلم ٌیؽ، پّیایی

یٍغ آزىّن ةاٌغ ةؼای ؾغم وزّد ارجتاط ؿعضی ةیً ىحغیؼ دٍُغ. فؼآ ىغت را ٌكان ىی کّجاه

ىـحلم و ىحغیؼُای واةـحَ از ظؼیق مفؼ كؼار دادن ضؼایب ؿعّح ةا وكفَ ىحغیؼُای ىػکّر در 

زیؼ  مّرت ةَةؼ ؾغم وزّد ُيگؼایی  ةٍاةؼایً فؼض مفؼ ىتٍیآیغ.  دؿث ىی ىؿادنَ فّق ةَ

 قٌّغ: جؿؼیف ىی
                       

و صغ پاییٍی  I(1)ُای زىاٌی  در ایً روش، دو صغ ةضؼاٌی ارائَ قغه اؿث؛ صغ ةاالیی ةؼای ؿؼی

ىضاؿتَ قغه از ىلغار صغ ةاالیی ةیكحؼ ةاقغ، فؼض  Fچٍاٌچَ ىلغار آىاره  .I(0)ُای  ةؼای ؿؼی

کيحؼ از صغ پاییٍی ةاقغ، فؼض مفؼ رد  Fقّد؛ و چٍاٌچَ ىلغار  مفؼ ؾغم ُيگؼایی رد ىی

ای گؼفث ىگؼ  جّان ٌحیسَ ُا كؼار گیؼد، ٌيی درون ىضغوده Fکَ آىاره  ّد و در مّرجیق ٌيی

کَ وزّد رواةط  . وكحی(Pesaran et al., 2001: 209)ایٍکَ، درزَ اٌتاقحگی ىحغیؼُا را ةغاٌیو 

کيک  ىحٍاػؼ ةا آن ةَ ECMجؿادنی ةهٍغىغت ادتات گؼدیغ در ىؼصهَ دوم، ضؼایب ةهٍغىغت و 

 .(Narayan & Narayan, 2004: 103)قّد  ؼآورد ىیة ARDLروش 

 مّرت زیؼ ٌيایف داد: جّان ةَ یافحَ را ىی جؿيیو ARDLیک ىغل 

(13) 

            ∑        

 

   
                  

Where: 

      =1-       
       

  

        =                
   

        مّرت ةاقغ کَ ةَ وكفَ ىیؾاىم  Lىحغیؼ واةـحَ و    ؾؼض از ىتغأ و   کَ در آن

قّد. ایً ىؿادنَ ةا اؿحفاده از روش صغاكم ىؼةؿات ىؿيّنی ةؼای جياىی ىلادیؼ ةَ  جؿؼیف ىی

صغاکذؼ وكفَ  dقّد. کَ در آن  جعيیً زده ىی ARDLىغل ىعحهف          جؿغاد

غل اؿث. در قغه در ى کار رفحَ جؿغاد ىحغیؼُای جّضیضی ةَ kقغه از ؿّی پژوُكگؼ و  جؿییً

ُای ةِیٍَ جؿییً  وكفَ   ̅  و یا ضؼیب جؿغیم قغه  1ةؿغ ةا یکی از ىؿیارُای اظالؾات ىؼصهَ

قّد. ةَ  قّد. ؿپؾ یک راةعَ جؿادنی ةهٍغىغت ةیً ىحغیؼُای ىّرد ةؼرؿی جعيیً زده ىی ىی

                                                 
1. Information Criteria 
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ل را ىغت دارد کَ دؿحیاةی ةَ آن جؿاد کّجاه ECMةاور اٌگم و گؼاٌسؼ ُؼ راةعَ ةهٍغىغت، یک 

. ةؼای جٍؼیو انگّی جنضیش ظعا کافی اؿث کَ (Enders, 2004)کٍغ و ةؼؾکؾ  جضيیً ىی

ؾٍّان یک ىحغیؼ  زيالت ظعای ىؼةّط ةَ ُؼ رگؼؿیّن ُيگؼایی را ةا یک وكفَ زىاٌی ةَ

ضؼایب انگّ  OLSدٍُغه در کٍار ؿایؼ ىحغیؼُای انگّ كؼار دُیو و ؿپؾ ةا کيک روش  جّضیش

ایً اىکان وزّد دارد کَ وكحی انگّی جؿادنی ةهٍغىغت  Microfitافؽار  . در ٌؼمکٍیو را ةؼآورد ىی

اؿحعؼاج قغ، انگّی جنضیش ظعای ىؼجتط ةا آن را ٌیؽ ارائَ ٌيایغ. فؼم  ARDLىؼجتط ةا انگّی 

 ةاقغ: مّرت زیؼ ىی ةَ ARDLکهی ىؿادنَ جنضیش ظعای 

(14) 

        ∑         ∑         ∑ ∑                           

 

   

 

   

 

   

 

   
 

 کَ در آن:

         ̂  ∑  ̂ 

 

   
    

دُغ.  ؿؼؾث جؿغیم را ٌكان ىی      φةاقغ. ُيچٍیً،  ؾيهگؼ جفاضهی ىؼجتَ اول ىی  و 

       ىٍؼّر ةؼرؿی وزّد ىؼجتَ ُيگؼایی یکـان ةیً ىحغیؼُا، ىٍفی و ىؿٍادارةّدن ضؼیب ةَ

راةعَ ةهٍغىغت ةیً ىحغیؼُا ظّاُغ ةّد )جكکیٍی، ىغت، ةیاٌگؼ وزّد  در جعيیً ضؼایب کّجاه

1384.) 
 

 تجسیٍ ي تحلیل آماری ي اقتصادسىجی

 آزمًن ماوایی

درزَ  ی، دارایىّرد ةؼرؿ یؼُایو کَ ىحغیغ ىعيئً قّیاٌتاقحگی، ةا كتم از اٌسام آزىّن ُو

جؼ  فیا ةی I(2)ؼُا اٌتاقحَ از درزَ دو، یؿٍی: یکَ ىحغ یـحٍغ. در صانیٌ I(1)جؼ از  فیة یاٌتاقحگ

اؾحياد  ، كاةم(Pesaran et al., 2001)قغه جّؿط پـؼان و ُيکاران  ىضاؿتَ Fةاقٍغ، ىلغار آىاره 

ؼُا ی، درزَ ىاٌایی ىحغآزىّنر ایً یف از ذکؼ ٌحایغ پیً ةای. ةٍاةؼا(Ang, 2007: 4775)ـث یٌ

فّنؼ  -ً درزَ ىاٌایی ىحغیؼُا، از آزىّن دیکی ىٍؼّر جؿیی ً قّد.در ایً ىلانَ ةَییجؿ

(ADF)یافحَ  جؿيیو
ةاقغ،  کَ در آن ىغل دارای ؾؼض از ىتغأ و ىحغیؼ روٌغ زىاٌی ىی ، در صانحی1

دٍُغه ٌاىاٌایی ىحغیؼ )وزّد ریكَ واصغ( و  اؿحفاده قغه اؿث. در ایً آزىّن، فؼضیَ مفؼ ٌكان

غم وزّد ریكَ واصغ( اؿث. ٌحایر ایً آزىّن در دٍُغه ىاٌایی ىحغیؼ )ؾ فؼضیَ ىلاةم ٌكان

قغه، کهیَ ىحغیؼُا  ةؼ اؿاس ٌحایر ایً زغول و ؿعّح اصحيال ىضاؿتَ ( آىغه اؿث.2زغول )

                                                 
1. Augmented Dicky Fuller 
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مّرت ىاٌا  گیؼی ةَ ةار جفاضم درمغ ٌاىاٌا ةّده، اىا پؾ از یک 5زؽ رقغ اكحنادی در ؿعش  ةَ

 ُـحٍغ. I(1) و I(0)( از ىؼجتَ اٌتاقحَ اٌغ. نػا کهیَ ىحغیؼُا، ىاٌا )ُو درآىغه
یافحَ فّنؼ جؿيیو یکیكَ واصغ دیر آزىّن(: ٌحایر 2زغول )  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

وكفَ  *

 ، ةَ جفاضم اقاره دارد.Δجّؿط ىؿیار قّارجؽ اٌحعاب قغه اؿث و ؾالىث  ADFاٌحعاةی ةؼای آىاره 

 .Eviewsافؽار  ىأظػ: ىضاؿتات جضلیق ةا اؿحفاده از ٌؼم

 اوباشتگی آزمًن َم

ةَ  (Pesaran et al., 2001)ُای پـؼان و ُيکاران  اٌتاقحگی کؼاٌَ صال ةا اؿحفاده از آزىّن ُو

ةّده و انگّی     پؼدازیو. جؿغاد رگؼؿّرُا  ةؼرؿی راةعَ ةهٍغىغت ةیً ىحغیؼُای ىغل ىی

قغه جّؿط پـؼان و  هَ داةث اؿث. ةا جّزَ ةَ ایً ىّضّع ىلادیؼ ةضؼاٌی ارائَفّق جٍِا دارای زي

قغه جّؿط ایً ىضللان اؿحعؼاج و در  ُيکاران در ؿعّح ىؿٍاداری ىعحهف از زغول ارائَ

قغه در ةعف  ىضاؿتَ Fةؼ اؿاس ىلادیؼ ةضؼاٌی و آىاره  اٌغ. ( آىغه3ةعف پاییٍی زغول )

 5(، وزّد راةعَ جؿادنی ةهٍغىغت ةیً ىحغیؼُای ىغل، در ؿعش 3ةاالیی كـيث ةاالی زغول )

جؼ از صغ ةاالیی ىلغار ةضؼاٌی  ، ةؽرگىغلقغه  ىضاؿتَ Fقّد؛ زیؼا ىلغار آىاره  درمغ جأییغ ىی

 درمغ اؿث. 5قغه جّؿط پـؼان و ُيکاران در ؿعش  ارائَ
 (1002َای پسران ي َمکاران ) اوباشتگی کراوٍ َم آزمًن(: وتایج 3جذيل )

 

 

 

 

 

 

 

 
 درمغ اؿث. 1ىؿٍاداری در ؿعش ** *ؾالىث  

   +∑        
 
     +  δ  +α+ βt = Δ    ADF: 

 ىحغیؼ ADF(Prob) ىحغیؼ ADF(Prob) درزَ ىاٌایی

I(1) 000/0 Δ(DE) 683/0 DE 

I(0) - Δ(Growth) 005/0 Growth 

I(1) 000/0 Δ(Non-DE) 682/0 Non-DE 

I(1) 000/0 Δ(TB) 783/0 TB 

I(1) 000/0 Δ(POP) 211/0 POP 

I(1) 001/0 Δ(DEME) 881/0 DEME 

 مذل تخمیىی بُیىٍ مذلطًل يقفٍ  Fآمارٌ 

 (12ىغل راةعَ ) (1,0,0,1,0,0) 92/4***

 (1002مقادیر بحراوی آزمًن پسران ي َمکاران )

 ؿعش ىؿٍاداری I(0)کؼاٌَ پاییً  I(1)کؼاٌَ ةاال 

23/3 12/2 10% 

61/3 45/2 5% 

43/4 15/3 1% 
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و ؿایؼ ٌحایر ةؼ اؿاس ىضاؿتات  (Pesaran et al., 2001: 300)ىأظػ: ىلادیؼ ةضؼاٌی از زغاول پـؼان و ُيکاران 

 .Microfitافؽار  جضلیق ةا اؿحفاده از ٌؼم

 

 وتایجبرآيرد مذل ي تحلیل 

رؿغ. در  پؾ از جأییغ وزّد راةعَ ةهٍغىغت ةیً ىحغیؼُای ىغل، ٌّةث ةَ ةؼآورد ایً راةعَ ىی 

ُای  ُای ةهٍغىغت گؽارش قغه اؿث. انتحَ ؾالوه ةؼ راةعَ ( ٌحایر جعيیً راةع4َزغول )

اٌغ. ةؼ  ُای جكعینی ٌیؽ در ایً زغول آىغه ىغت و آزىّن ُای کّجاه ةهٍغىغت، ٌحایر راةعَ

 آىغه: دؿث اس ٌحایر ةَاؿ

 1ةؼ ةار دفاؾی کكّر، ىٍفی و در ؿعش  (Growth)ىغت رقغ اكحنادی  ادؼات ةهٍغىغت و کّجاه -

درمغی در ایً ىحغیؼ،  ای کَ ةا افؽایف یک گٌَّ داری ةاالیی ةؼظّردار اؿث؛ ةَ درمغ، از ىؿٍی

و  05/0جؼجیب، ٌـتث ىعارج دفاؾی ةَ جّنیغ ٌاظانل داظهی، صغود  ىغت ةَ در ةهٍغىغت و کّجاه

ٌؼؼی ةیان قغ، ىعارج دفاؾی  ظّر کَ در ةعف ىتاٌی یاةغ. ُيان درمغ کاُف ىی 01/0

ُای ىؼةّط ةَ ىانیَ ؾيّىی، ؿعّح  قٌّغ و ةؼ اؿاس ٌؼؼیَ ؾٍّان کاالی ؾيّىی ىضـّب ىی ةَ

وؿیهَ  ةاقٍغ. ایً ىـأنَ ةَ ىعارج دفاؾی کاىاًل ةا درآىغ ىهی و رقغ اكحنادی در ارجتاط ىی

کكّر ةَ درزَ ظامی  کَ یک ضؼیب ىذتث رقغ اكحنادی كاةم جضهیم اؿث. ةا وزّد ایً، زىاٌی

رؿغ، ُيؼاه ةا افؽایف درآىغ و ةانحتؽ رقغ اكحنادی، ةّدزَ دفاؾی جلؼیتاً داةث  از اىٍیث ىی

قّد. در ىّرد ایؼان ٌیؽ  ىاٌغ و در ٌحیسَ، ایً اىؼ ىّزب کاُف ؿِو ىعارج دفاؾی ىی ىی

ط داقحَ مّرت ىٍفی ةا ؿِو ىعارج دفاؾی ارجتا رود کَ ضؼیب رقغ اكحنادی ةَ اٌحؼار ىی

آىغه  دؿث آىغه كاةم جّزیَ و ىعاةق ةا اٌحؼار اؿث. ٌحیسَ ةَ دؿث ةاقغ. ةٍاةؼایً ٌحیسَ ةَ

ؿؽگیً ةؼ جأدیؼ ىٍفی رقغ اكحنادی ةؼ ةار دفاؾی ةا ٌحایر ىعانؿات جسؼةی ىحؿغدی ٌؼیؼ:  ىتٍی

 Abdelfattah)ةؼای کكّر جؼکیَ و ؾتغانفحاح و ُيکاران  (Sezgin & Yildirim, 2002) و یهغیؼیو

et al., 2013) .ةؼای کكّر ىنؼ ُيـّیی ٌؽدیکی دارد 

ةؼ ةار دفاؾی  GDP (Non-DE)ىغت ؿِو ىعارج غیؼدفاؾی دونث از  ادؼات ةهٍغىغت و کّجاه -

ای کَ ةا افؽایف  گٌَّ داری الزم ةؼظّردار اؿث؛ ةَ درمغ، از ىؿٍی 10کكّر، ىٍفی و در ؿعش 

جؼجیب، ٌـتث ىعارج دفاؾی ةَ جّنیغ  ىغت ةَ ت و کّجاهدرمغی در ایً ىحغیؼ، در ةهٍغىغ یک

یاةغ. وارد کؼدن ىعارج غیؼدفاؾی دونث  درمغ کاُف ىی 96/0و  12/3ٌاظانل داظهی، صغود 

دٍُغه ُؽیٍَ ؾيّىی اكحنادی ىؼةّط ةَ دفاع اؿث و اٌحؼار ٌیؽ ةؼ آن ةّده اؿث،  در ىغل، ٌكان

ؾٍّان ُؽیٍَ  جّان ةَ چؼاکَ، ایً ىحغیؼ را ىی کَ ضؼیب ایً ىحغیؼ دارای ؾالىث ىٍفی ةاقغ.
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ُای دفاؾی در ٌؼؼ گؼفث. ایً ٌحیسَ ةا ٌحایر ىعانؿات جسؼةی ةـیاری: دون  فؼمث ةؼای ُؽیٍَ

ةؼای  (Solomon, 2005)ةؼای کكّر یٌّان و ؿهيً  (Dunne & Nikolaidou, 2001)ٌیکالیغو  و

 کكّر کاٌادا ُيـّؿث.

ةؼ ةار دفاؾی کكّر، ىٍفی و در  GDP (TB)ت ؿِو جؼاز جساری از ىغ ادؼات ةهٍغىغت و کّجاه -

درمغی در ایً  ای کَ ةا افؽایف یک گٌَّ داری الزم ةؼظّردار اؿث؛ ةَ درمغ، از ىؿٍی 5ؿعش 

جؼجیب، ٌـتث ىعارج دفاؾی ةَ جّنیغ ٌاظانل داظهی، صغود  ىغت ةَ ىحغیؼ، در ةهٍغىغت و کّجاه

، ةازةّدن اكحناد را ىٍؿکؾ GDP. ؿِو جؼاز جساری از یاةغ درمغ کاُف ىی 03/0و  09/0

کٍغ و ؾالىث آن از نضاظ ٌؼؼی ىتِو و ٌاىؿهّم اؿث. ةؼای کكّری ىذم ایؼان کَ جلؼیتاً  ىی

قّد و دارای مٍایؽ دفاؾی در صال جّؿؿَ اؿث، ادؼ  واردکٍٍغه جسِیؽات دفاؾی ىضـّب ىی

ةؼ جأدیؼ  آىغه ىتٍی دؿث رؿغ. ٌحیسَ ةَ ىیٌؼؼ  ىٍفی جؼاز جساری ةؼ ىعارج دفاؾی، ىٍعلی ةَ

 ؿؽگیً و یهغیؼیوىٍفی جؼاز جساری ةؼ ةار دفاؾی ةا ٌحایر ىعانؿات جسؼةی ىحؿغدی ٌؼیؼ: 

(Sezgin & Yildirim, 2002)  ةؼای کكّر جؼکیَ و ؾتغانفحاح و ُيکاران(Abdelfattah et al., 

 ةؼای کكّر ىنؼ ُيـّیی ٌؽدیکی دارد. (2013

داری  ةؼ ةار دفاؾی کكّر، ىذتث و از ؿعش ىؿٍی (POP)ىغت زيؿیث  ادؼات ةهٍغىغت و کّجاه -

ىغت  جؼی ٌـتث ةَ ؿایؼ ىحغیؼُا ةؼظّردار اؿث؛ ضؼایب ایً ىحغیؼ، در ةهٍغىغت و کّجاه پاییً

ةؼآورد قغه اؿث. از نضاظ ٌؼؼی و ىعاةق ةا ىعانؿات جسؼةی  16/0و  55/0جؼجیب، صغود  ةَ

ای  ، چّن دفاع کاالیی ؾيّىی اؿث، ةایغ ةَ نضاظ جضهیهی، راةعَ(Deger, 1986)گؼ ٌؼیؼ: د

 ىذتث ةا اٌغازه اكحناد کكّری کَ ةایغ از آن دفاع قّد، داقحَ ةاقغ.

ةؼ ةار دفاؾی  (DEME)ىغت ىحّؿط ةار دفاؾی کكّرُای ظاورىیاٌَ  ادؼات ةهٍغىغت و کّجاه -

ای کَ ةا افؽایف  گٌَّ داری الزم ةؼظّردار اؿث؛ ةَ درمغ، از ىؿٍی 5کكّر، ىذتث و در ؿعش 

جؼجیب، ٌـتث ىعارج دفاؾی ةَ جّنیغ  ىغت ةَ درمغی در ایً ىحغیؼ، در ةهٍغىغت و کّجاه یک

یاةغ. ایً ٌحیسَ گّیای آٌـث کَ ةیً  درمغ افؽایف ىی 13/0و  36/0ٌاظانل داظهی، صغود 

پیؼوی از کكّرُای  زّد داقحَ و ةَایؼان و کكّرُای ظاورىیاٌَ یک ركاةث جـهیضاجی و

ظاورىیاٌَ )ُيگام ةا افؽایف ىحّؿط ىعارج دفاؾی در ایً کكّرُا(، ىعارج دفاؾی در ایؼان ٌیؽ 

، ةا جّزَ ةَ صـاؿیث ىٍعلَ ظاورىیاٌَ و وزّد آىغه دؿث ةَافؽایف یافحَ اؿث. ٌحیسَ 

ؿؽگیً و ٌحایر ىعانؿات ىٍاككات ُيیكگی در آن ىعاةق ةا اٌحؼار ةّده اؿث. در ایً راؿحا 

ةؼای کكّر  (Solomon, 2005)ةؼای کكّر جؼکیَ و ؿهيً  (Sezgin & Yildirim, 2002) یهغیؼیو
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دُغ کَ ىحّؿط ةار دفاؾی کكّرُای ٌاجّ جأدیؼ ىذتحی ةؼ ةار دفاؾی کكّرُای  کاٌادا ٌكان ىی

 ىّرد ىعانؿَ داقحَ اؿث.

 (DR)دؼات اصحيانی ُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر ىغت ىحغیؼُای ىسازی ا ادؼات ةهٍغىغت و کّجاه -

درمغ ىؿٍادار  1و  5جؼجیب در ؿعّح اصحيال  ةؼ ةار دفاؾی کكّر، ىذتث و ةَ ،(DW)و زٍگ 

ةاقٍغ؛ ضؼایب ىحغیؼ ىسازی ادؼات اصحيانی ُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر، در ةهٍغىغت و  ىی

و ضؼایب ىحغیؼ ىسازی زٍگ، در ةهٍغىغت و  09/0 و 28/0جؼجیب، صغود  ىغت ةَ کّجاه

ةؼآورد قغه اؿث. ایً ٌحایر گّیای آٌـث کَ جِغیغُای  04/0و  1/0جؼجیب، صغود  ىغت ةَ کّجاه

کٍٍغه ىـأنَ  کكّرُای ةیگاٌَ و اصحيال ةؼوز زٍگ ٌاقی از آن، یکی از ؾّاىم ىِو و جؿییً

چٍیً وكّع  قّد. ُو ن اظحناص داده ىیای اؿث کَ از ؿّی دونث ةَ آ دفاع و ىیؽان ةّدزَ

ُای اكحنادی کكّر را ةَ ایً ىّضّع ىؿعّف  ظّر ظتیؿی ُيَ ةؼٌاىَ زٍگ جضيیهی ةا ؾؼاق، ةَ

آىغه ٌیؽ ایً  دؿث کؼد و ةاؾخ قغ جا ةار ىعارج دفاؾی در ایؼان افؽایف یاةغ کَ ٌحایر جسؼةی ةَ

 کٍٍغ. ىّضّع را جأییغ ىی

غت ىحغیؼ ىسازی جفکیک ٌؼام زيِّری اؿالىی از ٌؼام قاٍُكاُی ى ادؼات ةهٍغىغت و کّجاه -

(DR) داری ةاالیی ةؼظّردار اؿث؛ ضؼایب ایً ىحغیؼ،  ةؼ ةار دفاؾی کكّر، ىٍفی و از ؿعش ىؿٍی

ةؼآورد قغه اؿث. ایً ٌحیسَ گّیای  -04/0و  -14/0جؼجیب، صغود  ىغت ةَ در ةهٍغىغت و کّجاه

ان از صانث ؿهعٍحی ةَ ٌؼاىی ىؼدىی، ةاؾخ قغه اؿث کَ آٌـث کَ جغییؼ ٌؼام صکّىحی ایؼ

ؿِو ىعارج ٌؼاىی از جّنیغ ٌاظانل داظهی، کاُف یاةغ. در جّزیَ ایً ٌحیسَ ةایـحی گفث کَ 

ةّدن ىعارج دفاؾی در کكّرُای دارای ىكؼوؾیث و ىحکی ةؼ رأی ىؼدم،  یکی از دالیم پائیً

ُای ىؼدىی اؿحفاده  در مّرت نؽوم از کيکجّاٌغ  اظيیٍان از ایً ىّضّع اؿث کَ دونث ىی

کٍغ و ٌیاز ٌغارد کَ ُيیكَ ىعارج دفاؾی ظّد را در صغی کَ در قؼایط ةضؼاٌی زٍگی 

آىغه ىؤیغ ٌحایر صامهَ از ىعانؿَ روزؿحیً  دؿث ضؼوری اؿث، جأىیً ٌيایغ. ٌحیسَ ةَ

(Rothstein, 1987) ( در ىّرد راةعَ ىذتث ةیً رژیو1ىٍغرج در زغول ،) گؼا و دارای  ُای كغرت

 ةاقغ. ىكؼوؾیث پاییً ىؼدىی صاکو ةؼ کكّرُا و ةار دفاؾی آن کكّرُا ىی

در ىغل، ىعاةق اٌحؼار ىٍفی و در ؿعش ةاالیی ىؿٍادار  (ECT)ضؼیب زيهَ جنضیش ظعا  -

دُغ در ُؼ دوره  اؿث؛ کَ ٌكان ىی -28/0اؿث. ایً ضؼیب جعيیٍی ةؼاةؼ ةا ىلغاری صغود 

رمغ از ؾغم جؿادل یک دوره )یک ؿال( در ةار دفاؾی در دوره ةؿغ جؿغیم د 28/0)ؿال( 

 اٌساىغ. دوره ةَ ظّل ىی 4ؿيث جؿادل ةهٍغىغت چیؽی صغود  قّد. ةٍاةؼایً زىان جؿغیم ةَ ىی

  



 1395 جاةـحان، 36قياره ،دوازدُوفنهٍاىَ ؾهّم و فٍّن ٌؼاىی، ؿال                                                 50

 
 ARDLروش  ىغت ةَ ُای جؿادنی ةهٍغىغت و کّجاه ٌحایر جعيیً راةعَ :(4زغول )

 متغیر ضرایب تخمیىی

 ةهٍغىغت

(000/0) 0451/0- Growth 

(051/0 )1182/3- Non-DE 

(012/0 )0861/0- TB 

(112/0 )5523/0 POP 

(000/0 )3581/0 DEME 

(029/0 )2828/0 DT 

(000/0 )1041/0 DW 

(005/0 )1411/0- DR 

(226/0 )6141/0 Constant 

 ىغت کّجاه

(000/0 )0122/0-  Growth 

(088/0 )9581/0-  Non-DE 

(026/0 )0292/0-  TB 

(144/0 )1624/0  POP 

(018/0 )1288/0  DEME 

(048/0 )0918/0  DT 

(000/0 )0351/0  DW 

(000/0 )0408/0-  DR 

(131/0 )1884/0  Constant 

(000/0 )2815/0- ECM(-1) 

 ُای جكعینی آزىّن

 ٌّع آزىّن ىلغار آىاره

9085/0 R-bar-square 

(000/0 )26/122 F-statistic 

(192/0 )7145/1 Serial correlation (chi-

square) 

(374/0 )7901/0 Function Form (chi-square) 

(631/0 )9255/0 Normality (chi-square) 

(238/0 )4101/1 Heteroscedasticity (chi-

square) 

 دٍُغه ارزش اصحيال اؿث. اؾغاد داظم پؼاٌحؽ ٌكان  

 .Microfitافؽار  ةا اؿحفاده از ٌؼم جضلیقىأظػ: ىضاؿتات 

 شىاسی مذل َای آسیب آزمًن

ىٍؼّر  قٍاؿی ىغل ةَ ُای آؿیب ، اٌسام آزىّنARDLگام آظؼ پؾ از جعيیً ىغل ةَ روش 
اٌغ از: آزىّن ىؿٍاداری کم  ُا ؾتارت آىغه، اؿث. ایً آزىّن دؿث اظيیٍان از مضث ٌحایر ةَ
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ُا و آزىّن  ٍاؿب ىغل، آزىّن جّزیؽ ٌؼىال ةاكیياٌغهرگؼؿیّن، آزىّن وزّد فؼم جتؿی ى
 (، ایً ٌحایر، آىغه اؿث.4ُا. در كـيث پاییٍی زغول ) ُيـاٌی واریاٌؾ ةاكیياٌغه

( را Fةؼ ؾغم ىؿٍاداری کم رگؼؿیّن )ةا اؿحفاده از آىاره  ةؼ ایً اؿاس، فؼضیَ مفؼ ىتٍی
ىضاؿتَ قغه اؿث.  000/0ً آزىّن، جّان رد کؼد؛ زیؼا ؿعش اصحيال پػیؼش فؼضیَ مفؼ ای ىی

ةؼ ؾغم ظّدُيتـحگی ؿؼیانی، وزّد فؼم جتؿی ىٍاؿب، جّزیؽ ٌؼىال و  ُای مفؼ ىتٍی فؼضیَ
دُغ. زیؼا ؿعش  جّان رد کؼد؛ کَ ایً اىؼ اؾحتار ٌحایر را ٌكان ىی ُيـاٌی واریاٌؾ را ٌيی

چٍیً،  قغه اؿث. ُو درمغ ىضاؿتَ 10جؼ از  ُا، ةیف اصحيال پػیؼش فؼضیَ مفؼ ایً آزىّن
درمغ ىضاؿتَ قغه اؿث، كغرت  91قغه کَ ىلغار آن صغود  ةؼ اؿاس ضؼیب جؿییً جؿغیم

ىٍؼّر آزىّن دتات ؿاظحاری انگّ  ةَ جعيیٍی در ؿعش كاةم كتّنی اؿث. ىغلدٍُغگی  جّضیش
قغه  ارائَ (CUSUMQ) 2و ىسػور پـياٌغ جسيؿی (CUSUM) 1ُای پـياٌغ جسيؿی ٌیؽ از آىاره

اؿحفاده قغه اؿث. ةؼ ایً اؿاس، ةایـحی  (Brown et al. 1975)جّؿط ةؼاون و ُيکاران 
 5ٌيّدارُای پـياٌغ جسيؿی و ىسػور پـياٌغ جسيؿی ىغل، ةیً دو ظط ةضؼاٌی در ؿعش 

ُای ىؼةّط ةَ  در ةهٍغىغت اؿث. قکم ىغلگؼ پایغاری  درمغ كؼار گیؼٌغ؛ کَ ایً ٌحیسَ ةیان
((، 2( و قکم )1ُا )قکم ) ُا، در اداىَ ٌكان داده قغه اؿث. ةؼ اؿاس ایً قکم ایً آزىّن

 5ٌيّدارُای پـياٌغ جسيؿی و ىسػور پـياٌغ جسيؿی ىغل ةیً دو ظط ةضؼاٌی در ؿعش 
 در ةهٍغىغت اؿث. ىغلگؼ پایغاری  درمغ كؼار گؼفحَ اؿث؛ کَ ایً ٌحیسَ ةیان

 .Microfitافؽار  ظؼوزی ٌؼمىأظػ: 

                                                 
1. Cumulative Sum 
2. Cumulative Sum of Square 

 ىغل (CUSUM)(: ٌيّدار پـياٌغ جسيؿی 2قکم ) ىغل (CUSUMQ)(: ٌيّدار ىسػور پـياٌغ جسيؿی 3قکم )

 

 



 1395 جاةـحان، 36قياره ،دوازدُوفنهٍاىَ ؾهّم و فٍّن ٌؼاىی، ؿال                                                 52

 

 گیری وتیجٍ 

ىعانؿَ صاضؼ ةا جّزَ ةَ ةاال ةّدن ؿِو ىعارج دفاؾی از کم ىعارج ؾيّىی در ایؼان و 

دتات ظاورىیاٌَ و ىّازَ ةا جِغیغات اىٍیحی ةؼظی  چٍیً، كؼار گؼفحً ایً کكّر در ىضیط ةی ُو

ظّر کهی اُيیث ىعارج دفاؾی در ایؼان، ةَ ةؼآورد جاةؽ جلاضای ىعارج  از کكّرُای دٌیا و ةَ

ةَ ایً ىٍؼّر ٌعـث ةا پؼداظحَ اؿث.  1338-1391ی زىاٌی  ؼای ایً کكّر ظی دورهدفاؾی ة

اؿحفاده از ىتاٌی ٌؼؼی و ىعانؿات جسؼةی و ؿاظحار اكحنادی و ؿیاؿی کكّر ایؼان، یک ىغل 

ؾيّىی ىعارج دفاؾی )قاىم ىحغیؼُای: اكحنادی، ؿیاؿی و اؿحؼاجژیک( ةؼای ایؼان ظؼاصی و 

اؿحفاده  (ARDL)ُای جّزیؿی  ز روش اكحنادؿٍسی ظّدرگؼؿیّن ةا وكفَىٍؼّر ةؼآورد آن ا ةَ

دُغ کَ در ةیً ىحغیؼُای اكحنادی: رقغ اكحنادی،  قغه اؿث. ٌحایر ةؼآورد ىغل ٌكان ىی

ؾٍّان ُؽیٍَ فؼمث ىعارج دفاؾی( و جؼاز جساری ادؼ ىٍفی ةؼ ةار دفاؾی  ىعارج غیؼدفاؾی )ةَ

جؼی ٌـتث ةَ  یک ىحغیؼ ازحياؾی، در ؿعش ىؿٍاداری پاییً ؾٍّان اٌغ. زيؿیث ةَ ایؼان داقحَ

دُغ دفاع یک کاالی  اؿث کَ ٌكان ىی داقحَؿایؼ ىحغیؼُا، ادؼ ىذتث ةؼ ةار دفاؾی ایؼان 

ةاقغ. در ةیً ىحغیؼُای ؿیاؿی، ىحغیؼُای ىسازی زٍگ جضيیهی و ادؼات اصحيانی  ؾيّىی ىی

اٌغ. ىحّؿط ةار  ىذتث ةؼ ةار دفاؾی ایؼان داقحَُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر، ىعاةق اٌحؼار جأدیؼ 

دفاؾی کكّرُای ظاورىیاٌَ ٌیؽ ةؼ ةار دفاؾی ایؼان ادؼ ىذتث داقحَ اؿث کَ صاکی از وزّد یک 

ىحغیؼ ىسازی جفکیک ٌؼام چٍیً،  ةاقغ. ُو ركاةث جـهیضاجی ةیً ایؼان و ایً کكّرُا ىی

دفاؾی کكّر داقحَ اؿث. ةؼ اؿاس ایً  زيِّری اؿالىی از ٌؼام قاٍُكاُی، ادؼ ىٍفی ةؼ ةار

جّان گفث کَ ؾّاىم امهی ىعارج دفاؾی در ایؼان، راُتؼدی )جِغیغات زٍگی(  ٌحایر ىی

 ُـحٍغ.
 پیشىُادَا 

جؼیً ؾاىم ىعارج دفاؾی کكّر، ىحغیؼُای  کَ ظتق ٌحایر جضلیق صاضؼ ىِو ةا جّزَ ةَ ایً -

اؿحؼاجژیک )جِغیغات زٍگی( ُـحٍغ و ةا جّزَ ةَ ىّكؿیث کكّر ایؼان و جِغیغات ُيیكگی 

قّد، جا صغود زیادی  مؼف اىٍیث ىی ؾيغجاًةیگاٌگان، اىکان کاُف در ىعارج دفاؾی کكّر کَ 

ُای  ریؽان کكّر، ُؽیٍَ ىغاران و ةؼٌاىَ قّد ؿیاؿث ُيیً دنیم، جّمیَ ىیةَ ىيکً ٌیـث. 

ُای  دفاؾی ظؼج قغه را مؼف گـحؼش مٍایؽ دفاؾی پیكؼفحَ کٍٍغ و ةا جسغیغٌؼؼ در روش

زاری جأىیً ٌیؼوی اٌـاٌی و جغارکات ةعف دفاؾی، زىیٍَ ارجلای کارایی در ایً ةعف را فؼاُو 

 یزا ةَجّان ةا جّنیغ اؿهضَ و ادوات ٌؼاىی در داظم کكّر،  ٌيایٍغ. جضث چٍیً قؼایعی ىی

ُای ٌؼاىی زِان ةا ایساد اقحغال،  ظؼیغ از ظارج، ضيً کاُف واةـحگی دفاؾی کكّر ةَ كغرت
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روٌق اكحنادی و مادرات اؿهضَ ةَ کكّرُای ىعحهف زِان و ةِتّد جؼاز جساری، ةا آدار جؼاوقی 

 را زتؼان و رقغ اكحنادی را فؼاُو کؼد. ی آنىذتث صامهَ از ةعف دفاؾی، آدار ىٍف

ؾٍّان  ةؼ ادؼ ىٍفی ىعارج غیؼدفاؾی ةؼ ىعارج دفاؾی، ةَ ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً جضلیق ىتٍی -

قّد کَ ؿعش ةِیٍَ ىعارج دفاؾی جّؿط  ُؽیٍَ فؼمث ىعارج دفاؾی، پیكٍِاد ىی

ىٍاةؽ در ایً ةعف  گؽاران ةعف دفاؾی کكّر جؿییً قغه، جا از اٌضؼاف و اجالف ؿیاؿث

ُای غیؼدفاؾی  ُای غیؼضؼوری در ةعف دفاؾی ةَ ؿایؼ ةعف زهّگیؼی قّد و ىٍاةؽ و ُؽیٍَ

 کكّر ىاٌٍغ: ةِغاقث و آىّزش کَ ىضؼك رقغ اكحنادی ُـحٍغ، اٌحلال داده قّد.

قغه در زىیٍَ ةؼآورد و ةؼرؿی ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ ىعارج  از آٌسا کَ قيار ىعانؿات داظهی اٌسام -

ةؼد و اداىَ  قّد کَ ةا جّزَ ةَ اُيیث ىّضّع، در زِث پیف ةاقغ، پیكٍِاد ىی اؾی اٌغك ىیدف

ُای ىعحهف و اةؽارُای  جؼی، آن ُو ةا اؿحفاده از ىغل ىعانؿَ صاضؼ، در آیٍغه جضلیلات ةیف

 اكحنادؿٍسی ٌّیً اٌسام گیؼد.

 
 مىابغ 

 ( 1380ةیضایی، اةؼاُیو ،)"َظی ىحغیؼُای اكحنادی در ایؼان ی ةیً ىعارج ٌؼاىی و ةؼ راةع

 (.38و  37، قياره )فنهٍاىَ ؾهّم اٌـاٌی داٌكگاه انؽُؼا، "(1376-1351)

 ( 1384جكکیٍی، اصيغ ،) اكحنادؿٍسی کارةؼدی ةَ کيکMicrofit. 

 ٍُای دفاؾی و جأدیؼ آن ةؼ رقغ اكحنادی  ُؽیٍَ"(، 1386، ىضيغصـیً و ؾؽیؽٌژاد، ميغ )یصـ

، ؿال ٌِو، قياره فنهٍاىَ پژوُكِای اكحنادی ایؼان، ")ىغل ؾؼضَ و جلاضای کم ةؼای ایؼان(

 .193-212(، مل 30)

 ( 1372رپی، زّدیؾ ،)"ىسهَ ؿیاؿث دفاؾیجؼزيَ گؼوه اىٍیث ىهی،  ،"اكحناد اىٍیث ىهی. 

 ُای ٌؼاىی یؼ رقغ اكحنادی  ةؼرؿی و ىلایـَ جعتیلی جأدیؼ ُؽیٍَ"(، 1393ظٍغان، اةّانلاؿو ) گم

 (.15، قياره )فنهٍاىَ جضلیلات جّؿؿَ اكحنادی، "یافحَ ىٍحعب جّؿؿَ و جّؿؿَ کكّرُای درصال

 حنادی: گؼی و رقغ اك ٌؼاىی"(، 1394ظٍغان، داود ) ظٍغان، اةّانلاؿو؛ ظّاٌـاری، ىسحتی و گم گم

، فنهٍاىَ رقغ و جّؿؿَ اكحنادی، "پّیا قّاُغی جسؼةی از کكّرُای ىٍعلَ ىٍا در كانب انگّی پاٌم

 .31-50(، مل 18قياره )

 ُای  ةؼ ةغُی ٌؼاىی ُای ادؼ ُؽیٍَ"(، 1394ظٍغان، اةّانلاؿو ) ىضيغیان ىٍنّر، ماصتَ و گم

 .139-168 مل (،32، قياره )فنهٍاىَ اكحناد ىانی و جّؿؿَ ،"ظارزی ایؼان

 کكّرُای در اكحنادی رقغ و ٌؼاىی ُای ُؽیٍَ"(، 1394ظٍغان، اةّانلاؿو ) ىّالیی، ىضيغ و گم 

فنهٍاىَ جضلیلات  ،"ىحساٌؾ ٌا ىعحهط ُای پاٌم در گؼٌسؼی ؾهیث آزىّن رُیافث: اوپک ىٍحعب
 (.2، قياره )یاكحناد
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