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 چکیذُ

تٛسيغ ػبدال٘ٝ درآٔد در وٙبر رؽد التقبدی يىی اس دٚ دغدغهٝ ٟٔهٓ رٛأهغ ثهٝ     
ٚيضٜ وؾٛرٞبی اعالٔی اعت وٝ ؽٙبخت ػٛأُ ٔؤحز ثز آٖ إٞیت خبفی دارد. 

تٛا٘د يىی اس ػٛأُ ٟٔٓ تأحیزٌذار ثهز ٘هبثزاثزی    ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ تٛعؼٝ ٔبِی ٔی
ضهزيت ریٙهی ثهٝ ػٙهٛاٖ ٔؼیهبر      درآٔد ثبؽد، در ايٗ ٔمبِٝ، احز تٛعؼٝ ٔهبِی ثهز   

در وؾهٛرٞبی اعهالٔی ٔٙت هت ٚ ثهب      2011-1994٘بثزاثزی درآٔهد، یهی دٚرٜ   
ؽهٛد. ٘تهبيذ ثهزآٚرد ٔهدَ ٘ؾهبٖ       ٞبی تبثّٛيی ثزرعی ٔهی  اعتفبدٜ اس رٚػ دادٜ

دٞد وٝ ؽبخـ تٛعؼٝ ٔبِی ٞٓ در ث ؼ ثب٘ىی ٚ ٞٓ غیزثب٘ىی ثز ٘هبثزاثزی   ٔی
ٚٚد ٚ رٛا٘ٛيهه وهٝ ارتجهب      ٚارٚ٘ٝ ٌزيٗ Uدرآٔد، احزی ٔؼىٛط دارد. فزضیٝ 

دٞهد، در ٞهز دٚ ٔهدَ     غیزخطی ثیٗ ٘بثزاثزی درآٔد ٚ تٛعؼٝ ٔبِی را ٘ؾهبٖ ٔهی  
ثب٘ىی ٚ غیزثب٘ىی ٔٛرد تأيید لزار ٍ٘زفت؛ أب فزضیٝ راثطٝ خطهی ثهیٗ تٛعهؼٝ    
ٔبِی ٚ ٘بثزاثزی درآٔد تأيید ؽد. اس ٔیبٖ ٔتغیّزٞبی وٙتزِی، تٛرْ احهز ٔؼىهٛط ٚ   

 بخبِـ داخّی احز ٔغتمیٓ ثز وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔد دارد.تِٛید ٘
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 هقذهِ

تزيٗ ٔغهبلّی اعهت وهٝ ٕٞهٛارٜ      ٘بثزاثزی درآٔد ٚ ٔؾىالت ٘بؽی اس آٖ يىی اس پیچیدٜ
ُ   ثؾز لزار داؽتٝ ٚ ٔب٘ؼی ثزای تٛعؼٝ پبيدار ٔحغٛة ٔهی  پیؼ رٚی ٌیهزی   ؽهٛد. ؽهى

ٞبی ٔٛرٛد در ربٔؼٝ ثؾهزی اعهت ٚ    ايٗ پديدٜ ٔ زة ٘بؽی اس ػّٕىزد تدريزی ٘ظبْ
ثغتٝ ثٝ ؽزايط سٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی ػُّ ٚ ػٛأُ ٔ تّفی ثز آٖ احزٌذار ثٛدٜ ٚ ٔبٞیت آٖ را 

ٝ    أٔغه ؽىُ دادٜ اعت. ثٙبثزايٗ، تٛسيغ درآٔد يهه   ٞهبی   ِٝ چٙهد ثؼهدی ثهٛدٜ ٚ اس رٙجه
ٔٙبثغ ا٘دن ٚ ػدْ  ٔ تّفی لبثُ ثزرعی اعت. در ٌذؽتٝ ػّت افّی ٘بثزاثزی درآٔد را،

ٞهبی ِٔٛهد    ٞبی السْ ثزای وغهت درآٔهد ٚ فؼبِیهت    ٞبی فمیز اس فزفت ٔٙدی ٌزٜٚ ثٟزٜ
ٔٙبعهت  ٞهبی   دا٘غتٙد. ثز ايٗ اعبط دعتیبثی ثٝ رؽد التقبدی ثبالتز ٚ ايزبد فزفهت  ٔی

ٞبی تٛعؼٝ لزار داد٘د. ثهب ٌذؽهت   درآٔد را ٔحٛر اعتزاتضی  ٞبی وٓ التقبدی ثزای ٌزٜٚ
ٞهبی عهزيغ رؽهد التقهبدی     سٔبٖ ٔؾ ـ ؽد وٝ ٞز چٙد ثزخی وؾهٛرٞب دارای ٘هز   

ای درآٔد ٚ فمیز ايٗ وؾٛرٞب اس ٔٙبفغ ٘بؽی اس ايهٗ رؽهد ثٟهزٜ    ٞبی وٓ ا٘د، أب ٌزٜٚ ثٛدٜ
تٛا٘هد   ثٝ ػجبرت ديٍز رؽد التقبدی ثٝ تٟٙهبيی ٕ٘هی   (.1386 ثزاتی،ا٘د )داٚٚدی ٚ ٘جزدٜ

ٞبيی احتیبد اعت تب ثتٛا٘د ٕٞهزاٜ  فٛايد تٛسيؼی آٖ را تؼییٗ وٙد ٚ ثٝ اثشارٞب ٚ عیبعت
ٞهب ٚ  ثب رؽد التقبدی ٔغتٕز ثٝ وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔدی ٘یش ٔٙزهز ؽهٛد. اس ثهیٗ رٚػ   

تٛا٘د ثٝ ػٙٛاٖ اثهشار   زػ اػتجبرات ٔبِی ٔیاثشارٞبی ٔ تّفی وٝ تبوٖٙٛ ٔطزح ؽدٜ، ٌغت
حزی ثزای وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔد ٔطزح ٌزدد، چزا وهٝ ثهب تحهت پٛؽهؼ لهزار دادٖ      ؤٔ

ٞهبی   تهز آ٘هبٖ را در فؼبِیهت    ٞبی فمیز ٚ وٓ درآٔد ربٔؼٝ، أىبٖ ٔؾبروت ٌغتزدٜ ٌزٜٚ
ْ     التقبدی ٔٛرت ؽدٜ ٚ ثٝ ايٗ تزتیهت ثهب ايزهبد فزفهت      ٞهبی وغهت درآٔهد ٚ ا٘زهب

 تٛا٘د سٔیٙٝ خزٚد آ٘بٖ را اس دايزٜ فمز فزاٞٓ آٚرد. ٌذاری ِٔٛد ٔی عزٔبيٝ
ٝ  دٞٙد ٔی ٘ؾبٖ ٔبِی ٚ ٔطبِؼبت التقبدی  ٔهبِی  عیغهتٓ ٞهبی   ٔٙبعهت  ػّٕىهزد  وه

 ٚ التقهبدی  وبرآيی افشايؼ فیشيىی، عزٔبيٝ افشايؼ ا٘جبؽت ای ثزای ثبِمٜٛ ػبُٔ تٛا٘د ٔی
ٝ  ؽهٛد  ثبػهج ٔهی   وهبرا  ٔبِی عیغتٓ سيزا ثبؽد. التقبدی ثّٙدٔدت رؽد ٘تیزٝ در  عهزٔبي

ٕٞچٙیٗ، تٛعهؼٝ   .(Batuo et al. 2010) ؽٛد ٞدايت اػ، اعتفبدٜ ٔغیز ثٟتزيٗ ثٝ اضبفی
دٞد  ٔبِی ٘ٝ تٟٙب ثٝ ٘فغ افزادی اعت وٝ ثٝ ثبسارٞبی ٔبِی دعتزعی دار٘د، ثّىٝ اربسٜ ٔی

   .ٔٙد ؽٛ٘د ثٟزٌٜذاری رديد  ٞبی عزٔبيٝ ٌذاراٖ ثیؾتزی اس فزفت تب عزٔبيٝ
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تٛا٘د يىی اس ػٛأُ ٟٔٓ تأحیزٌهذار ثهز ٘هبثزاثزی     ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ تٛعؼٝ ٔبِی ٔی
درآٔدی ثبؽد، در ايٗ ٔمبِٝ، تأحیز تٛعؼٝ ٔهبِی ثهز ضهزيت ریٙهی ثهٝ ػٙهٛاٖ ؽهبخـ        

در وؾٛرٞبی اعالٔی ٔٙت هت ٚ ثهب اعهتفبدٜ اس     2011-1989٘بثزاثزی درآٔد، یی دٚرٜ 
ؽٛد. ثٝ ايٗ ٔٙظٛر، در ادأهٝ ٔمبِهٝ، ٘ غهت ادثیهبت      يی ثزرعی ٔیٞبی تبثّٛ رٚػ دادٜ

ٞهب   ؽٛد، عپظ ٔدَ تحمیك تقزيح ؽدٜ ٚ پظ اس ثزرعی ٔبٞیهت دادٜ  ٔٛضٛع ٔزٚر ٔی
 ؽٛد. در پبيبٖ ٘یش ٘تبيذ ارالٝ ٚ تحّیُ خٛاٞد ؽد.  ثزآٚرد ٔی

 

 ادبیات هَضَع .7
 

 پیشیٌِ هطالؼات .7-7

( ثب ثزرعی ارتجب  تٛعؼٝ ٔبِی ٚ ٘بثزاثزی، ٕٞب٘ٙد فزضیٝ 1990) 1ٚٚد ٚ رٛا٘ٛيهٌزيٗ
( ثٝ ايٗ ٘تیزٝ رعید٘د وٝ ٘بثزاثزی درآٔهد در ٔزاحهُ اثتهدايی تٛعهؼٝ     1955) 2وٛس٘تظ

ٟهب دٚ ٔٛضهٛع را   يبثهد. آ٘  ٚ عزا٘زبْ وبٞؼ ٔی يبثد ٚ عپظ حبثت ٔب٘دٜ اثتدا افشايؼ ٔی
التقبدی ٚ تٛسيغ درآٔد ٚ دْٚ ارتجب  ثیٗ  ٔٛرد ثزرعی لزار داد٘د: اَٚ ارتجب  ثیٗ رؽد

تٛعؼٝ ٔبِی ٚ تٛعؼٝ التقبدی. ٞز دٚ ٔٛضٛع در چبرچٛة يه ٔدَ ٔٛرد تٛرٝ لهزار  
ٌزفت. رؽد ٚ تٛعؼٝ ٔبِی ثٝ یٛر ردايی ٘بپذيزی ثب يىديٍز در ارتجب  ٞغهتٙد؛ رؽهد   

ٛثهٝ خهٛد   وٙد ٚ ٕٞچٙیٗ تٛعؼٝ ٔهبِی ثهٝ ٘   أىب٘بت السْ را ثزای تٛعؼٝ ٔبِی فزاٞٓ ٔی
ؽٛد. در ٔزاحُ اِٚیٝ تٛعؼٝ وٝ ٔجبدالت در ربٔؼٝ تهب حهد سيهبدی     ثبػج رؽد ثیؾتز ٔی

، تٛعهؼٝ   يبثد عبسٔبٖ ٘یبفتٝ اعت، رؽد آٞغتٝ اعت. ٕٞب٘طٛر وٝ عطح درآٔد افشايؼ ٔی
ٚ ٘هبثزاثزی    يبثهد  در ٘تیزٝ رؽد التقبدی عزيؼتز افهشايؼ ٔهی  ٚ ؽٛد  تز ٔی ٔبِی ٌغتزدٜ

وهٝ التقهبد يهه عهبختبر      3. در ٘مطٝ ثّٛؽٌزدد ٔیتز  یز ٚ غٙی ٌغتزدٜدرآٔد در ثیٗ فم
ٚ ٘غهجت ثهٝ ٔزاحهُ      يبثهد  يبفتٝ دارد، ثٝ تٛسيغ درآٔد پبيدار دعت ٔی تٛعؼٝ ٔبِی وبٔالً

  اثتدايی تٛعؼٝ، ٘ز  رؽد ثبالتزی دارد.
  ٗ ( تٛعهؼٝ التقهبدی را ثههٝ ػٙهٛاٖ فزايٙهد تجهديُ ٟ٘ههبدی      1993) 4ثهب٘زری ٚ ٘یهٛٔ

ٞبی ؽغّی وبرٌشاراٖ التقهبدی   وزد٘د ثٝ ايٗ فٛرت وٝ ثز تؼبُٔ ثیٗ ا٘ت بة ٔدِغبسی
ثب تٛسيغ حزٚت تٕزوش وزد٘د. ثٝ دِیُ آٖ وٝ ثبسار عزٔبيٝ ٘بلـ اعت، وهبرٌشاراٖ فمیهز   

وٙٙد ثٝ ربی ايٙىٝ ثٝ فٛرت خٛيؼ فزٔهبيی وهبر وٙٙهد ٚ     ثٝ فٛرت دعتٕشدی وبر ٔی
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ؽٛ٘د وٝ ثز وبرٌزاٖ ٘ظبرت دار٘د. آٟ٘هب ثهٝ    ٘ی ٔیوبرٌشاراٖ حزٚتٕٙد تجديُ ثٝ وبرفزٔبيب
فٛرت ٘ظزی ٘ؾبٖ داد٘د وٝ عهبختبر اؽهتغبَ ٚ ٘حهٜٛ عهبسٔب٘دٞی ٟ٘بدٞهبی تِٛیهد ٚ       

 تٛسيغ ثٝ تٛسيغ درآٔد ثغتٍی دارد. 
ٌهذاری   ( ٘مؼ تٛسيغ حزٚت در التقبد والٖ را اس یزيك عزٔبي1993ٝ) 5ٌبِز ٚ سيزا

آٟ٘ب ثٝ فٛرت ٘ظزی ٘ؾبٖ داد٘د ٍٞٙهبٔی وهٝ ٘ٛالقهی    در تٛعؼٝ ا٘غب٘ی تحّیُ وزد٘د. 
٘بپذيز اعت تٛسيهغ اِٚیهٝ حهزٚت     در ثبسارٞبی اػتجبر ٚرٛد دارد ٚ عزٔبيٝ ا٘غب٘ی تمغیٓ

 حز اعت.ؤٔدت ٚ ثّٙدٔدت ٔ ٌذاری وُ در وٛتبٜ ٞٓ ثز تِٛید ٚ ٞٓ عزٔبيٝ
ٝ  49ٞبی تبثّٛيی  ثب اعتفبدٜ اس دادٜ (1998) 6ِی ٚ ٕٞىبراٖ يبفتهٝ ٚ در   وؾٛر تٛعهؼ

ٚ ثب رٚػ حدالُ ٔزثؼبت ٔؼِٕٛی إٞیت تٛعهؼٝ   1994-1947حبَ تٛعؼٝ ٚ در دٚرٜ 
ٔبِی در وبٞؼ ٘بثزاثزی تٛسيغ درآٔد را ٔٛرد ثزرعی لزار داد٘د. آ٘بٖ ٘ؾهبٖ داد٘هد وهٝ    

 دٞد. ٘بثزاثزی درآٔد را وبٞؼ ٔی تؼٕیك ٔبِی لٛيبً
( ثب اعتفبدٜ اس رٚػ حدالُ ٔزثؼبت ٔؼِٕٛی ثٝ ثزرعهی  2004) 7ثه، وٛ٘ت ٚ ِٛيٗ

ٟهب  ٘تبيذ حبفُ اس ٔطبِؼهٝ آ٘  وؾٛر پزداختٙد. 52تأحیز تٛعؼٝ ٔبِی ثز فمز ٚ ٘بثزاثزی در 
ٞبی  ٘ؾبٖ داد وٝ تٛعؼٝ ٔبِی در حمیمت وبٞٙدٜ فمز اعت ٚ در وؾٛرٞبيی وٝ اس ٚاعطٝ

تِٛیهد  تهزيٗ دٞهه عهزيؼتز اس عهزا٘ٝ      یٗتزی ثزخٛردار٘هد، درآٔهد پهبي    يبفتٝ ٔبِی تٛعؼٝ
 . يبثد ٔتٛعط رؽد ٕ٘ٛدٜ اعت ٚ ٘بثزاثزی درآٔد عزيؼتز وبٞؼ ٔی 8٘بخبِـ داخّی

( ثٝ ثزرعی تأحیز تٛعؼٝ ٔبِی ثز ٘هبثزاثزی درآٔهدی در   2006) 9ٔب٘ٛلُ ٚ ثیتٙىٛرت
يهٗ  پزداختٙهد ٚ ثهٝ ا   1985تهب   1994ٞبی عزی سٔب٘ی در دٚرٜ  ثزسيُ ثب اعتفبدٜ اس دادٜ

داری ثهز ٘هبثزاثزی درآٔهدی داؽهتٝ     ٘تیزٝ رعید٘د وٝ تٛعؼٝ ٔبِی در ثزسيُ تأحیز ٔؼٙهی 
ٟهب  ٔٙهد ؽهٛ٘د؛ آ٘   اس تٛعؼٝ ٔهبِی ثٟهزٜ  ا٘د اعت. أب ٘ٝ ثٝ ايٗ ٔؼٙی وٝ افزاد فمیز تٛا٘غتٝ

 تٛرْ را ػّت ٔب٘غ ٚرٚد افزاد فمیز ثٝ ايٗ ثبسارٞب دا٘غتٙد.
 ٞبی پبُ٘ ٚ دٚ ٌزٜٚ وؾهٛرٞبی در اس دادٜ (، ثب اعتفبد2006ٜوالرن ٚ ٕٞىبرا٘ؼ )

تأحیز تؼٕیك ٔهبِی ثهز ٘هبثزاثزی     1995تب  1960يبفتٝ در دٚرٜ سٔب٘ی  حبَ تٛعؼٝ ٚ تٛعؼٝ
ٛرد ٔطبِؼٝ لزار داد٘هد. ٘تهبيذ   ٌیزی ؽدٜ اعت ٔ درآٔد را وٝ تٛعط ضزيت ریٙی ا٘داسٜ

تزی دار٘د، ٘بثزاثزی وٕتزی دار٘د  يبفتٝ ٟب ٘ؾبٖ داد وٝ وؾٛرٞبيی وٝ ث ؼ ٔبِی تٛعؼٝآ٘
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ٝ  ٞبی ٔبِی، ٘بثزاثزی وبٞؼ ٔیٚ ثب تٛعؼٝ ثبسارٞب ٚ ٚاعطٝ ٟهب  آ٘ يبثد. ٚ در ٘تیزٝ ٔطبِؼه
 يید وزد.أفزضیٝ خطی ثب٘زری ٚ ٘یٛٔٗ، ٚ ٌبِز ٚ سيزا را ت

( ثٝ ٔٙظٛر ثزرعی راثطٝ ثیٗ تٛعؼٝ ٔبِی ٚ ٘هبثزاثزی تٛسيهغ درآٔهد    2006) 10ِیبً٘
اعتفبدٜ وزد ٚ ثهٝ ايهٗ ٘تیزهٝ     11تؼٕیٓ رٚػ ٌؾتبٚرٞباس ٔتدِٚٛصی  ٗاعتبٖ چی 29در 

رعید وٝ تٛعؼٝ ٔبِی ثٝ یٛر ٔؼٙبداری ثٝ وبٞؼ ٘هبثزاثزی درآٔهد ؽهٟزی چهیٗ وٕهه      
 وٙد. يید ٔیأٚرٛد راثطٝ خطی ثیٗ تٛعؼٝ ٔبِی ٚ ٘بثزاثزی تٛسيغ درآٔد را ت وٙد ٚ ٔی

12ٔیز ٚ ثیتٙىٛرت
ٝ  ثب را درآٔد غتٛسي ثز ٔبِی تٛعؼٝ ( احز2006)  ٝ  تٛره  ایالػهبت  ثه

 عهزی  ٚ تهبثّٛيی  ٞهبی  دادٜ فٛرت ثٝ ثزسيُ وؾٛر در 1990 ٚ 1980ٞبی  ثٝ دٞٝ ٔزثٛ 
 ٚ ٔهبِی  ثبسارٞهبی  ثٝ افزاد ثیؾتز دعتزعی وٝ ٌیز٘د ٔی ا٘د. آٟ٘ب ٘تیزٕٝ٘ٛدٜ ثزرعی سٔب٘ی
ٝ   داؽتٝ ثزسيُ در ٘بثزاثزی وبٞؼ ثز ٔؼٙبداری احز اػتجبری  وهبٞؼ  ٟهب، آ٘ اػتمهبد  اعهت. ثه
ٝ  ثهزای  السْ اػتجبرات ثٝ درآٔد وٓ افزاد دعتزعی ثٝ دِیُ تٟٙب ٘بثزاثزی ر   ٌهذاری  عهزٔبي
 التقهبد  ٞهبی  ؽٛن ثب ٔمبثّٝ ثزای درآٔد وٓ افزاد تٛا٘بيی دِیُ، افشايؼ ايٗ وٙبر در ٚ ٘دادٜ
ُ  اس ٘یهش  ٔهبِی  ث ؼ پیؾزفت ثب )تٛرْ(، ٍٕٞبْ والٖ  ؽهزايط  در ٘هبثزاثزی  وهبٞؼ  داليه
 .اعت ٔبِی تٛعؼٝ

ٞهبی تهبثّٛيی در وؾهٛرٞبی     ( ثهب اعهتفبدٜ اس رٚػ دادٜ  2008) 13وب٘بٚايز ٚ رٚرهب 
آٔزيىبی التیٗ ٚ دريبی وبرالیت راثطٝ تٛعؼٝ ٔبِی را ثجب تٛسيغ درآٔد ٘ؾبٖ داد٘د. ٘تبيذ 

حیز ٘پذيزفتهٝ، أهب تٛعهؼٝ ٔهبِی ثهز      أآٟ٘ب ٘ؾبٖ داد پٙزه پبيیٗ درآٔدی اس تٛعؼٝ ٔبِی ت
حیز ٔخجتی داؽتٝ اعت. آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ، ؽهٛاٞدی ثهزای   أپٙزه دْٚ، عْٛ ٚ چٟبرْ تدرآٔد 
ٚٚد ٚ رٛا٘ٛيه يبفتٙد ثٝ ايٗ فٛرت وٝ احزات ٔخجت تٛعؼٝ ٔبِی ثهز   يید فزضیٝ ٌزيٗتأ

 ؽٛد. تٛسيغ درآٔد ثؼد اس ػجٛر وؾٛر اس يه عطح آعتب٘ٝ ؽزٚع ٔی
ٞبی ٌغتزدٜ ٘ؾبٖ  ( ثب اعتفبدٜ اس اٍِٛی خٛدتٛضیح ثب ٚلف2011ٝ) 14ؽٟجبس ٚ اعالْ

وٙد، تٛسيغ درآٔهد وهبٞؼ    حجبتی ٔبِی، تٛعؼٝ ٔبِی را تؾديد ٔی داد٘د وٝ ٍٞٙبٔی وٝ ثی
وٙهد.   خالف ا٘تظبر، ٘تبيذ ٘ؾبٖ داد وٝ رؽد التقبدی تٛسيغ درآٔد را ثدتز ٔهی  يبثد. ثز ٔی

 بِی ٚ ٘بثزاثزی را رد ٕ٘ٛد٘د.ٔؼىٛط ثیٗ تٛعؼٝ ٔ Uٚ فزضیٝ راثطٝ 
ٔؼىههٛط وههٛس٘تظ را در  U( راثطههٝ 1388ٕٞىههبراٖ ) ٘تههبيذ ٔطبِؼههٝ ػقههبری ٚ

ٚ  پٛيهب  تهبثّٛيی  ٞبی دادٜ ٔدَ وؾٛرٞبی اٚپه تأيید وزد. در ٔطبِؼٝ آٟ٘ب وٝ ثب اعتفبدٜ اس
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ٝ  ا٘زبْ ٌزفتهٝ اعهت،   يبفتٝ تؼٕیٓ ٌؾتبٚرٞبی اس اعتفبدٜ ثب ٚ ايغتب ٌزفتهٝ ؽهد وهٝ     ٘تیزه
ٓ  تٛا٘دٔی التقبدی رؽد ثز تأحیز یزيك اس ٔبِی ٛعؼٝت ٝ  عهٟ  ٚ فمهز  در وهبٞؼ  عهشايی  ثه

ِٚهی ٘تهبيذ ٔطبِؼهٝ فهبٔتی ٚ      .ثبؽهد  داؽتٝ اپه ػضٛ ٘فت خیش وؾٛرٞبی در ٘بثزاثزی
ٚارٖٚ ثیٗ تٛعؼٝ ٔبِی ٚ ٘بثزاثزی درآٔد،  U( ٘ؾبٖ داد وٝ فزضیٝ راثطٝ 1389عزبدی )

 ٌیزد. ؽٛد ٚ فزضیٝ راثطٝ خطی ٔٛرد تأيید لزار ٔی وؾٛر در حبَ تٛعؼٝ رد ٔی 11در 
( ثب اعتفبدٜ اس ایالػبت عهزی سٔهب٘ی   1390در حبِی وٝ عبِٓ ٚ ػزة يبرٔحٕدی )

داری  در ايزاٖ ٘ؾبٖ داد٘د وٝ تٛعؼٝ ٔبِی راثطٝ ٔؼىٛط ٚ ٔؼٙی 1386-1352عبَ ٞبی 
ٗ  Uثب تٛسيغ درآٔد در ايزاٖ دارد ٚ ايٗ راثطٝ، فزضهیٝ   د ٚ رٛا٘ٛيهه را  ٚٚ ٚارٖٚ ٌهزي

( درثهبرٜ ايهزاٖ ٘یهش ثهب     1391ٚ ٔطبِؼٝ رهبثزی خغزٚؽهبٞی ٚ ٕٞىهبراٖ )    وٙد تأيید ٔی
دٞد وٝ ارتجب  تٛعهؼٝ ٔهبِی ٚ    اعتفبدٜ اس اٍِٛی خٛدتٛضیحی ثب ٚلفٝ ٌغتزدٜ ٘ؾبٖ ٔی

       ٝ  ضزيت ریٙی ثٝ ػٙٛاٖ ؽبخـ ٘هبثزاثزی درآٔهد ٔخجهت ٚ وبٞٙهدٜ اعهت ٚ ثهب فزضهی
 ( ٔطبثمت دارد.1990ٚٚد ٚ رٛا٘ٛيه ) ٌزيٗ

 

 رابطِ تَسؼِ هالي ٍ ًابرابری درآهذ: هباًي ًظری .7-4

ٞبی ٔ تّفی در راثطٝ ثب احزٌذاری تٛعؼٝ ٔبِی ثز اٍِٛی تٛسيغ درآٔد ٚرٛد دارد  ٘ظزيٝ
ٞهب را ثهٝ    ٟب، ايٗ ٘ظزيٝفبٚت در ٘ظز ٌزفتٝ ؽدٜ اس عٛی آ٘اعبط فزٚك ٔتتٛاٖ ثز ٔی ٚ

( ٚ فزضیٝ 1990) 15ٚٚد ٚ رٛا٘ٛيه ٚارٚ٘ٝ ٌزيٗ U ٝ ی وّی تمغیٓ وزد: فزضی دٚ دعتٝ
؛ ثهٝ ٘مهُ اس   2006(. )ِیب٘هً،  1993) 17( ٚ ٌبِٛر ٚ سيزا1993) 16خطی ثب٘زری ٚ ٘یٛٔٗ

 (.1391ربثزی خغزٚؽبٞی ٚ ٕٞىبراٖ،
 

 ٍٍد ٍ جَاًَيک ٍارٍى گريي Uفرضیِ . 7-4-7

ثیٗ تٛعؼٝ ٔبِی ٚ تٛسيغ درآٔهد در   ٝٚارٚ٘ Uٚٚد ٚ رٛا٘ٛيه يه راثطٝ ثٝ ؽىُ  ٌزيٗ
در را  ٞهب  التقبد ثب س٘زیزٜ ای اس ثٍٙهبٜ ٟب يه ا٘د. آ٘ َ رؽد درٖٚ سا ٔطزح وزدٜلبِت ٔد
ٌیهزد وهٝ حهزٚت خهٛد را ثهیٗ       ، تقهٕیٓ ٔهی  ktٔبِه حزٚت  tوٝ در دٚرٜ ٌیز٘د ٘ظز ٔی
ز ت قیـ دٞهد. ؽهزايط حهداوخ     kt = Ct + itثٝ فٛرت itٌذاری  ٚ عزٔبيٝ Ctٔقزف 

 تٛا٘د ثٝ فٛرت سيز ٘ٛؽتٝ ؽٛد: وزدٖ ٔطّٛثیت ا٘تظبری اٚ ٔی
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(1)    {  [∑  
 

   

 ( )]}  (   )   ثب ٘ز   تٙشيُ              

 

( تىِٙٛٛصی ثدٖٚ ريغه ثهب ٘هز    1دٚ ٘ٛع تىِٙٛٛصی تِٛید در التقبد ٚرٛد دارد: 
( تىِٙٛٛصی ثب ريغه ثبال ٚ ٘ز  ثبسدٜ ثهبال وهٝ   2پبيیٗ ثزای ٞز ٚاحد عزٔبيٝ.  (δ)ثبسدٜ 
( در ٘ظهز ٌزفتهٝ ؽهٛد وهٝ     θt +εtتٛا٘د ثٝ فٛرت يه ؽٛن تىِٙٛٛصيىی ٔزوهت )  ٔی

ثهٝ ٔؼٙهی ؽهٛن ٔ قهٛؿ ٞهز       (̅  ̅  )  ثٝ ٔؼٙی ؽٛن وُ اعت ٚ  (   )   
(  ) تىِٙٛٛصی ثب فزك   ؽٛد. ت فزك ٔی. وزاٖ پبيیٗ ؽٛن ٔزوت ٔخجاعت   

آٚری ٚ تحّیُ ایالػهبت تؼهداد سيهبدی اس     تٛا٘د اس یزيك رٕغ ٞبی ٔبِی ٔی ٚاعطٝ
ثز ٔؾىُ ایالػبت ٘بٔتمهبرٖ در ٔهٛرد    θtپزٚصٜ ٞب ثٝ ٔٙظٛر پیدا وزدٖ ؽٛن ٚالؼی وُ 

ٝ     ٞبی پزخطهز غّجهٝ وٙٙهد. ػهالٜٚ     ٌذاری عزٔبيٝ ٞهبی ٔهبِی ثهٝ     ثهز ايهٗ تٛعهؼٝ ٚاعهط
ٞب ٚ تغٟیٓ ريغهه   ، اس یزيك تٙٛع ث ؾی ثٝ دارايی εtٛصی ٕٞٛارعبسی ؽٛن ٞز تىِٙٛ

ثز ايٗ، ؽهزايط ٚرٚد پزٞشيٙهٝ ثهٝ ثهبسار ٔهبِی ٞهٓ، در ٔهدَ ٚارد         وٙد. ػالٜٚ وٕه ٔی
وٙٙهدٌبٖ در   ثزای ؽهزوت  (q)ٞبی حبثت ٚرٚد  ؽٛد وٝ ٞشيٙٝ ؽٛد؛ در ٚالغ فزك ٔی ٔی

ٝ  ثبسارٞبی ٚرٚد، ٞهز وهظ فهٛراً ٚارد ثبسارٞهبی ٔهبِی       ٔبِی ٚرٛد دارد. ثب ٚرٛد ٞشيٙه
ؽٛد وٝ دارای حزٚت ثیؼ اس حهد   ؽٛد ٚ حضٛر در ثبسار ٔبِی ثٝ افزادی ٔحدٚد ٔی ٕ٘ی

ٝ    يٗ ٔیآعتب٘ٝ خبفی ٞغتٙد. ثٙبثزا افهزاد را ثهٝ دٚ ٌهزٜٚ     تٛاٖ در يهه دٚرٜ ٔؼهیٗ ٕٞه
ٚ   ثٙدی وزد: افزادی وٝ اس لجُ در ثبسارٞبی ٔبِی ثهٛدٜ  دعتٝ افهزادی وهٝ در    ا٘هد )عهٟیٓ( 

 ا٘د )غیزعٟیٓ(. ثبسار ٔبِی حضٛر ٘داؽتٝ
ٍیز٘د وٝ ث ؾهی اس دارايهی   ثا٘د اٌز تقٕیٓ  افزادی وٝ در ثبسار ٔبِی حضٛر ٘داؽتٝ

د در اثتهدای دٚرٜ  ٙه ٌذاری وٙ عزٔبيٝ t، در تىِٙٛٛصی ثب ريغه ثبال در دٚرٜ   خٛد را 
 :داؽتٌذاری ثٝ فٛرت سيز خٛاٞد  ثبسدٜ عزٔبيٝ    

(2)        [  (     )  (    ) ] 

 

حزٚت افزاد غیزعٟیٓ در ثبسار ٔبِی تب حدٚد سيبدی تحهت تهأحیز ٘بایٕیٙهب٘ی ؽهٛن     
تٛا٘ٙهد   ا٘د ٔهی  ٔ قٛؿ ٞز تىِٙٛٛصی اعت. افزادی وٝ اس لجُ در ثبسار ٔبِی عٟیٓ ثٛدٜ

ٌهذاری وٙٙهد ٚ    ای عزٔبيٝ ٌذاری در پزٚصٜ را ثزای ٞز ٚاحد عزٔبيٝ (  )r٘ز  ثبسٌؾت 
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ای وٝ در اختیبر دارد ت قیـ دٞٙد. ثٙبثزايٗ  اعبط ایالػبت پیؾزفتٝعزٔبيٝ خٛد را ثز
 tرا در ثههبسار ٔههبِی در دٚرٜ  (  حههزٚت فههزدی وههٝ ٔمههدار سيههبدی اس عههزٔبيٝ خههٛد )  

 ثٝ فٛرت سيز خٛاٞد ثٛد:    وٙد، در اثتدای دٚرٜ  ٌذاری ٔی عزٔبيٝ

(3)         (  ) 

 

اعهت، سيهزا    (  )ٕٞبٖ یٛر وٝ ٔؾ ـ اعت ٘ز  ثبسٌؾت تبثؼی اس ؽهٛن وهُ   
   ٞبی ٔبِی ٕٞٛار ؽدٜ اعت. ( تٛعط ٚاعطٝ  ؽٛن ٔ قٛؿ ٞز تىِٙٛٛصی )

تبثغ ارسػ ثٍٙبٞی اعت وٝ خبرد اس ثبسار ٔبِی ثبؽهد ٚ   W(kحبَ فزك وٙید وٝ )
V(k) ثهز ايهٗ    دارد. ػالٜٚحضٛر  تبثغ ارسػ ثٍٙبٞی اعت وٝ در ثبسار ٔبِیG( )   تهبثغ

ٌذاری در دٚرٜ  اعت. تقٕیٓ ثٝ عزٔبيٝ  تبثغ تٛسيغ تزٕؼی ( )  ٚ   تٛسيغ تزٕؼی 
t :ثزای ثٍٙبٞی وٝ خبرد اس ثبسار ٔبِی اعت ثٝ حداوخزعبسی تبثغ سيز ثغتٍی دارد 

(4) 

 (  )     { (     )

  ∫   [ (    )  (    

  )]  (    )  (    )}   

 ٔؾزٚ  ثٝ: 

(5)        [  (     )  (    ) ] 

 تبثغ ارسػ ثٍٙبٞی وٝ در ثبسار ٔبِی حضٛر دارد ثٝ فٛرت سيز اعت:

(6)  (  )     { (     )   ∫   [ (    )]  (    )}   

 : ٔؾزٚ  ثٝ

(7)         (  ) 

 

V   ٝثهدٖٚ تٛرههٝ ثههW  ٔههی تؼزيهه  ٝ ( kٔؼههیٗ ) ؽهٛد ٚ ثههزای ٞههز ٔمههدار عههزٔبي
،v(k)>w(k) ايٗ ٘ؾبٖ ٔیاعت .  ٝ ثٍٙهبٞی وهٝ در ثهبسار ٔهبِی اعهت ثهب        دٞد وٝ عهزٔبي

تز اس عزٔبيٝ ثٍٙبٞی اعت وٝ در خبرد اس ثبسار اعت. ثٙبثزايٗ ثٍٙبٜ ٞزٌش ثؼهد اس   ارسػ
ٌیز٘د  ( ٘تیزٝ ٔی1990رٛا٘ٛيه ) ٚ ٚٚد ؽٛد. ٌزيٗ ٚرٚد ثٝ ثبسار ٔبِی اس آٖ خبرد ٕ٘ی

 (    ) ٞبی ٔبِی ثب ٘هز    وٝ در يه ثبسار رلبثتی، اػضبی خبرد اس ثبسار ثبيد اس ٚاعطٝ
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ٞهبی ٟ٘هبدی    لزك ثٍیز٘د وٝ ايٗ فزفت ثزايؾبٖ ٔٙفؼتی ٘دارد. ثٝ ػجبرتی، سيزعهبخت 
أب در ؽزايطی وٝ ٟ٘بدٞبی ٔبِی تٛعؼٝ يبفتٝ اعهت  ٔبِی ثزای افزاد پزٞشيٙٝ خٛاٞد ثٛد. 

ٔیٗ ٔبِی وبٞؼ يبفت. ِهذا،  أٞبی ت فزاد ثیؾتزی در ثبسار حضٛر خٛاٞٙد داؽت ٚ ٞشيٙٝا
ٝ   تزی ثیٗ پظ ارتجب  ٔٙبعت ٌهذاری ثزلهزار خٛاٞهد ثهٛد ت قهیـ در       ا٘هداس ٚ عهزٔبي

   تز خٛاٞد ؽد. ثبسارٞبی ٔبِی در ٘جٛد ٘ٛالـ ٔبِی، ثٟجٙٝ
ٗ  پٛيبيی ( راثط1990ٝرٛا٘ٛيه ) ٚ ٚٚد ٌزيٗ ٘ظزی اٍِٛی درٕٞچٙیٗ،   ث هؼ  ثهی

ٖ  تٛسيهغ درآٔهد   ٘بثزاثزی ٚ ٔبِی ٝ  سٔهب٘ی  تٛعهؼٝ،  اثتهدايی  عهطٛح  در ؽهٛد.  ٔهی  ثیهب  وه
ٝ  رؽد التقبدی ا٘د، يبفتٝ  تٛعؼٝ وٕتز ٔبِی ٞبی ٚاعطٝ  در پهذيزد،  ٔهی  فهٛرت  آرأهی  ثه
 ٚ تؼٕیهك  ٚ تهز  عهزيغ  رؽد التقبدی ثب ٕٞزاٜ درآٔد تٛسيغ ٘بثزاثزی تٛعؼٝ، ٔیب٘ی عطٛح
ٝ   ٚ وهبٔالً  ٌغهتزدٜ  ٔهبِی  عهبختبر  وٝ ٚ ٍٞٙبٔی يبثد ٔی افشايؼ ٔبِی ث ؼ تٛعؼٝ   تٛعهؼ
ؽٛد.  ٔی حجبت ثب احتٕبالً ٚ يبفت خٛاٞد وبٞؼ درآٔد ٘بثزاثزی ٔیشاٖ اعت، حبوٓ ای يبفتٝ

 ٔؼىٛط  Uؽىُ ثٝ ای راثطٝ وٝ وزد٘د ثیٙی ( پیؼ1990رٛا٘ٛيه ) ٚ ٚٚد ٌزيٗ ثٙبثزايٗ،

ٝ  اعهت  ٕٔىٗ وٝ یٛری ثٝ دارد؛ ٚرٛد درآٔد تٛسيغ ٚ ٔبِی تٛعؼٝ ثیٗ  در ٔهبِی  تٛعهؼ

 افهشايؼ  ٔتٛعهط  درآٔد وٝ سٔب٘ی ٘بثزاثزی ايٗ ِٚی دٞد را افشايؼ ٘بثزاثزی دٚرٜ اثتدای

ٝ  خب٘ٛارٞهب  ثیؾتز ٚ يبثد ٔی ٝ  ٌهزايؼ  يبثٙهد،  ٔهی  دعتزعهی  ثبسارٞهبی ٔهبِی   ثه  وهبٞؼ  ثه
 وٙد. ٔی پیدا
 

 برابریفرضیِ خطي رابطِ تَسؼِ هالي ٍ ًا. 7-4-4

وٙٙهد وهٝ در آٖ    ( اٍِٛی پٛيبی تٛسيغ درآٔد را در التقبدی ثیبٖ ٔی1993ٌبِٛر ٚ سيزا )
خٛر٘د. افزاد  ٞب اس یزيك ارث ثٝ ٞٓ پیٛ٘د ٔی وٙٙد ٚ ٘غُ افزاد ثزای دٚ دٚرٜ س٘دٌی ٔی

( در دٚرٜ اَٚ در 2وبر غیزٔبٞز در دٚ دٚرٜ وبر وٙٙهد يهب )   ( ثٝ ػٙٛاٖ ٘یزٚی1تٛا٘ٙد ) ٔی
 ٝ ٌهذاری وٙٙهد؛ يؼٙهی آٔهٛسػ ثجیٙٙهد ٚ در دٚرٜ دْٚ ثهٝ ػٙهٛاٖ         عزٔبيٝ ا٘غب٘ی عهزٔبي

ٝ  ٘یزٚی ٌهذاری در عهزٔبيٝ    وبر ٔبٞز وبر وٙٙد. ثٝ ػّت ثبسار ٔبِی ٘بلـ، فزفت عهزٔبي
ٟب رعیدٜ اعت وٝ يب ارث ثشري ٚ وبفی ثٝ آ٘ا٘غب٘ی ٕٔىٗ اعت ثٝ افزادی ٔحدٚد ؽٛد 

ٝ  يب ثتٛا٘ٙد ثٝ ا٘داسٜ وبفی ثٝ  ٝ      ٔٙظهٛر عهزٔبي  ٌهذاری در عهزٔبيٝ ی ا٘غهب٘ی اػتجهبرات ثه
 دعت آٚر٘د.



 7315، پايیس ٍ زهستاى 71هطالؼات اقتصاد اسالهي، سال ًْن، شوارُ اٍل، پیاپي      04

تٛا٘د ٞٓ ثب تىِٙٛٛصی وهبٔالً ٔهبٞز ٚ ٞهٓ ثهب      ثب يه وبالی ٔقزفی وٝ ٔی التقبدی
ٚ  wsٔهبٞز   وهبر  ٘یهزٚی تىِٙٛٛصی وبٔالً غیزٔبٞز تِٛید ؽٛد را در ٘ظز ثٍیزيد. دعهتٕشد  

ٝ . اعت wuغیزٔبٞز  وبر ٘یزٚیدعتٕشد  . فهزدی وهٝ دارای   اعهت        ثٝ یٛری وه
وٙهد ٚ   را ٔقهزف ٔهی   cوٙد در دٚرٜ دْٚ فمط  اعت ٚ در دٚ دٚرٜ س٘دٌی ٔی yحزٚت 

ای وٝ فزد ثزای  ٌذارد. عزٔبيٝ را ثزای فزس٘دا٘ؼ ثٝ ارث ٔی b = y - cٔبثمی آٖ را يؼٙی 
 اعت. hٌذاری در عزٔبيٝ ا٘غب٘ی احتیبد دارد  عزٔبيٝ

ای وٝ اس لهزك   وٝ اس ٘ز  ثٟزٜ ،پزداس٘د را ٔی i٘ز  ثٟزٜ  ٌیز٘د افزادی وٝ لزك ٔی
ثیؾتز اعت. فزك وٙید وٝ تبثغ ٔطّٛثیت فزد ثٝ فٛرت r آٚر٘د يؼٙی  دادٖ ثٝ دعت ٔی
 اعت:         

(8)               

(9)              (   )         
   (   )    

 

ٝ    ارث ٔیرا ثٝ  Xفزدی وٝ  ٝ   ثهزد ِٚهی در عهزٔبي وٙهد   ٌهذاری ٕ٘هی   ا٘غهب٘ی عهزٔبي
 ٔطّٛثیتؼ ثٝ فٛرت سيز خٛاٞد ثٛد:

(10)   
 ( )   [(    )(   )    ]   

 

ثههزد اس ٔمههداری وههٝ ثههزای   ثبؽههد يؼٙههی ٔمههداری وههٝ ثههٝ ارث ٔههی     اٌههز 
ٌذاری در عزٔبيٝ ا٘غب٘ی ثٝ ٔٙظٛر آٔٛسػ ٘یبس دارد ثیؾتز ثبؽد ٚ فزد تقٕیٓ ثٝ  عزٔبيٝ
   ٌذاری آٔٛسؽی ثٍیزد ٔطّٛثیت ٚی  عزٔبيٝ

 ثٝ فٛرت سيز خٛاٞد ثٛد:  

(11)    
 ( )   [(   )(   )    ]  

 

 عزٔبيٝ در ٌذاری عزٔبيٝ افزاد، وٝ دريبفت تٛاٖ ٔی (11) ٚ (10) ٞبی راثطٝ اعبط ثز
   اٌز  تٟٙب ٚ اٌز ٕ٘بيٙد، ا٘ت بة ٔی را ا٘غب٘ی

    
 ثٝ تٛاٖ ٔی را ؽز  ايٗ . ٕٞچٙیٗ،  

(   )    فٛرت   .٘ٛؽت ٘یش (   )   
ثههزد اس ٔمههداری وههٝ ثههزای   ثبؽههد يؼٙههی ٔمههداری وههٝ ثههٝ ارث ٔههی     اٌههز 
ٌهذاری آٔٛسؽهی    زٔبيٌٝذاری در آٔٛسػ ٘یبس دارد وٕتز ثبؽد ٚ فزد تقٕیٓ ثٝ ع عزٔبيٝ
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   )ثٍیزد ٔزجٛر اعت ٔمداری لزك وٙهد وهٝ در ايهٗ فهٛرت ٔطّٛثیهت ٚی      
ثهٝ   ( 

 فٛرت سيز خٛاٞد ثٛد:

(12)    
 ( )   [(   )(   )    ]    

 

   در فٛرتی فزد حبضز اعت لزك ثٍیزد وٝ 
    

ثبؽد. ثز اعهبط ٔؼهبدالت     
 تٛاٖ ؽز  ثحزا٘ی سيز را ٘ٛؽت: ( ٔی12( ٚ )10)

(13)     [  (   )      (   )] (   )   

 

  ٝ ٌهذاری آٔٛسؽهی    ٘تیزٝ ايٙىٝ افزادی وٝ دارای ارث سيبد ٚ وبفی ثٝ ٔٙظهٛر عهزٔبي
ؽٛ٘د؛ در حهبِی وهٝ افهزاد     وبر ٔبٞز ٔی وٙٙد ٚ تجديُ ثٝ ٘یزٚی ٌذاری ٔی ٞغتٙد، عزٔبيٝ

ٝ  xtٔب٘ٙد. اٌز  ديٍز غیزٔبٞز ثبلی ٔی  tای وهٝ ثهٝ فهزد ٔتِٛهد ؽهدٜ در سٔهبٖ        ٔمدار ارحیه
ٌهذارد وهٝ    ٔیزاحی اعت وٝ فزد ثزای فزس٘هدا٘ؼ ثهبلی ٔهی    b(xt)رعد را ٘ؾبٖ دٞد،  ٔی
 تٛا٘د ثٝ فٛرت سيز ٘ٛؽتٝ ؽٛد: ٔی

(14)  (  )  

{
 
 

 
 (   )[(     )(   )        اٌز               [   

(   )[(    )(   )          اٌز           [   

(   )[(    )(   )        اٌز                   [   

 

 

F  ٔب٘ٙهد ٚ ٔتٙهب ز ثهب داْ تؼهبدَ      عطحی اس ارث اعت وٝ افزاد، غیز ٔبٞز ثبلی ٔهی
٘یش عطحی اس ارث اعت وٝ ثزای ٞشيٙٝ در عزٔبيٝ ا٘غهب٘ی   Hعطح پبيیٗ ّ٘غٖٛ اعت. 

ٞبی  ٚ سيزا؛ ثدِیُ ٚرٛد ٞشيٙٝوٙد. ثب ػٙبيت ثٝ ثبسار ٘بلـ ٔدَ ٘ظزی ٌبِٛر  وفبيت ٔی
اعهت. ٔهدَ    rثشرٌتز اس ٘هز  ثٟهزٜ    iٌیزی لزك دادٜ ؽدٜ، ٘ز  ثٟزٜ  تؼمیت ٚ ثبسپظ

تٛاٖ آٖ را ثزای وؾٛرٞب ٘یش تؼٕهیٓ داد. وؾهٛرٞبيی وهٝ دارای     ٘ظزی چٙبٖ اعت وٝ ٔی
تٛاٖ ٔبِی ضؼی  ٞغتٙد ٚ اٌز ثٝ ٔٙبثغ ٔبِی )اػتجبر( دعتزعهی ٘داؽهتٝ ثبؽهٙد ٕٞیؾهٝ     

داؽهتٝ ثبؽهٙد    iمیز خٛاٞٙد ٔب٘د ٚ اٌز ثزاعبط ٔدَ تٛا٘بيی ٌزفتٗ ٚاْ را در ٘ز  ثٟزٜ ف
وبر ٔبٞز  ٌذاری ٕ٘بيٙد، لبدر خٛاٞٙد ثٛد ٘یزٚی ٚ ثتٛا٘ٙد آٖ را در عزٔبيٝ ا٘غب٘ی عزٔبيٝ

تزثیت ٚ عپظ رؽد ٕ٘بيٙد. در فٛرت وبُٔ ؽدٖ ثبسار عزٔبيٝ )تٛعؼٝ ٔبِی( ٘ز  ثٟزٜ 
i  ٜثٝ ٘ز  ثٟزr ٝٙيبثد.   ٞبی پزداخت لزك ٘یش وبٞؼ ٔی ٍٕٞزا ؽدٜ ٚ ٞشي 
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(، عطٛح ثّٙدٔدت درآٔد ٚ حزٚت ثٝ یهٛر ٔخجهت ثهٝ    1993ثٝ اػتمبد ٌبِٛر ٚ سيزا )
ٞهبی فمیهز ٚ غٙهی ثغهتٍی دارد. چٙب٘چهٝ اٌهز        عطح اِٚیٝ آٖ ٚ ٘یش ا٘داسٜ ٘غهجی ٌهزٜٚ  

اٌهز التقهبدی غٙهی ثبؽهد ٚ     التقبدی اس اثتدا فمیز ثبؽد در پبيبٖ ٘یش فمیز خٛاٞد ٔب٘هد.  
حزٚت ثیٗ افزاد آٖ التقبد ثٝ یٛر ثزاثز تٛسيغ ؽدٜ ثبؽد، در پبيبٖ ٘یش اس یزيك ٔىهب٘یشْ  
ارحیٝ غٙی خٛاٞد ثٛد. أب اٌز التقبدی دارای حزٚت اِٚیٝ ثباليی ثبؽد ٚ ثیٗ افزاد ا٘دوی 

رؽهد در يهه    تٛسيغ ؽدٜ ثبؽد، در ا٘تٟب ٘یش فمیز خٛاٞد ٔب٘د. ٘تیزٝ آ٘ىهٝ چؾهٓ ا٘هداس   
 التقبد ثٝ ٚرٛد یجمٝ ٔتٛعط ٘غجتبً ثشري ٚاثغتٝ اعت.

تهز ٚ   ؽٛد وٝ خب٘ٛارٞبی فمیز ثٝ اػتجهبرات ٌغهتزدٜ   تٛعؼٝ ثبسارٞبی ٔبِی عجت ٔی
ٞبی اػتجهبر ثهزای    ثبسارٞبی ٔبِی، ٔحدٚديت  زی دعتزعی پیدا وٙٙد، چٖٛ تٛعؼٝت راحت

ٝ ثهٝ وهبٞؼ ٘هبثزاثزی درآٔهد وٕهه      دٞهد ٚ در ٘تیزه   افزاد ثب درآٔد پبيیٗ را وبٞؼ ٔی
ٞبی ٔبِی اس یزيهك رفهغ ٘هٛالـ ثهبسار      وٙد. در ٚالغ تٛعؼٝ ثبسارٞبی ٔبِی ٚ ٚاعطٝ ٔی

ٟهب  ٌذاری آ٘ ػتجبر ثٝ فمزا ٚ عزٔبيٝٞب ثٝ ٔٙظٛر دادٖ ٚاْ ٚ ا عزٔبيٝ ٚ ثٟجٛد ثیؾتز فزفت
ثٟجهٛد تٛسيهغ   ٌذاری در پزٚصٜ ٞبی ثب ٘ز  ثبسٌؾت ثبال ثهٝ   ثٝ ٔٙظٛر آٔٛسػ يب عزٔبيٝ

 ؽٛد. درآٔد ٔٙزز ٔی
 

 هذل ٍ برآٍرد تصريح  .4

ٞهبی تهبثّٛيی ٘غهجت ثهٝ      ٞهبی دادٜ  ثب تٛرٝ ثٝ دٚرٜ سٔب٘ی تحمیك ٚ ٔشيتٔمبِٝ، ايٗ در 
. ٕٞهب٘طٛر وهٝ در   ٞبی تبثّٛيی ثزٌشيدٜ ؽهد  ٞبی ٔمطؼی ٚ عزی سٔب٘ی، رٚػ دادٜ دادٜ

٘هبثزاثزی درآٔهد در ٘ظهز ٌزفتهٝ     ٔجب٘ی ٘ظزی ثیبٖ ؽد، ضزيت ریٙی ثٝ ػٙٛاٖ ؽهبخـ  
ٚارٖٚ تحهت   Uؽٛد؛ راثطٝ ثیٗ ٘بثزاثزی درآٔد ٚ تِٛید عزا٘ٝ، ثٝ ٚعیّٝ يه ٔٙحٙی  ٔی

دٞد وٝ در یی سٔب٘ی وٝ ػٙٛاٖ ٔٙحٙی وٛس٘تظ ؽٙبختٝ ؽدٜ اعت. ايٗ ٔٙحٙی ٘ؾبٖ ٔی
ٝ  التقبد در حبَ تٛعؼٝ اعت، اثتدا ٘بثزاثزی افشايؼ ٚ ثؼد وهبٞؼ ٔهی    رد يبثهد. چٙب٘ىه

 تٛعؼٝ ٔهبِی  راثطٝ (، ؽى1993ُ) ٌبِٛر ٚ سيزا٘ظزيٝ  ؽد،  ٔؾبٞدٜ ٘ظزی ٔجب٘ی لغٕت
ٗ   ،ٕ٘هٛدٜ  تقهٛيز  خطهی  را درآٔد تٛسيغ ٘بثزاثزی ٚ ُ  ٚٚد ٚ رٛا٘ٛيهه  أهب ٌهزي ٝ  لبله  ثه

 ٔبِی تٛعؼٝ ؽبخـ ٞغتٙد. ٚرٚد ٔزذٚر ٚارٚ٘ٝ ثزای ايٗ راثطٝ   ٚ غیزخطی ای راثطٝ
ُ  ثزرعهی  تٛا٘هد  ٔهدَ، ٔهی   ثٝ ّٔی عزا٘ٝ تِٛید ٘بخبِـ ٔزذٚر ٚرٚد ٔدَ، ٘ظیز ثٝ  ؽهى
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عبسد؛ ثٝ ايهٗ فهٛرت    ٔمدٚر را درآٔد تٛسيغ ٘بثزاثزی ٚ ٔبِی تٛعؼٝ خطی ثیٗغیزراثطٝ 
ٝ   تجییٗ در ٔدَ وٛس٘تظ، در ّٔی عزا٘ٝ تِٛید ٘بخبِـ ٔزذٚر ٚرٚد وٝ ٗ  ؽهىُ راثطه  ثهی

زٞبی تٛرْ ٚ ثبسثٛدٖ تزبری ٔتغیٌّیزد؛  ٔی لزار اعتفبدٜ ٔٛرد آٖ تٛسيغ ٘بثزاثزی ٚ درآٔد
ٚارٚ٘هٝ   Uا٘د. ثٙبثزايٗ ثزای آسٖٔٛ فزضهیٝ  زٞبی وٙتزِی ٚارد ٔدَ ؽدٜ٘یش ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیّ

 ؽٛد: ٚٚد ٚ رٛا٘ٛيه اس دٚ ٔدَ سيز اعتفبدٜ ٔی ٌزيٗ

                        (1ٔدَ )
                     

 

                          

                        (2ٔدَ )
                     

 

                          
 

 :ؽٛ٘د ٔیزٞبی افّی تحمیك یجك ٔدَ فٛق ثٝ فٛرت سيز تؼزي  ٔتغیّ
G :ضزيت ریٙی ػجبرت اعهت   .ثیبٖ ؽدٜ اعتفٛرت درفد ٝ ضزيت ریٙی وٝ ث

اس ٘غجت ا٘داسٜ ٘بثزاثزی تٛسيغ درآٔد ثٝ حداوخز ا٘داسٜ ٘بثزاثزی درآٔدی ٕٔىٗ در يهه  
 تٛسيغ درآٔد وبٔالً ٘بثزاثز.

پهذيز ٚ عهبيز ٔؤعغهبت     ٞبی عپزدٜ اػتجبرات خقٛفی اػطب ؽدٜ تٛعط ثب٘ه:   
عی ثٝ اػتجهبر در يهه وؾهٛر را    ايٗ ؽبخـ ٔیشاٖ دعتز :ٔبِی ثٝ تِٛید ٘بخبِـ داخّی

ْ  ٘غجت ثٝ ا٘داسٜ وُ التقبد ٘ؾبٖ ٔی ٞهب ٔزوهش    ٞهبی التقهبدی، ثب٘هه   دٞد. در اوخز ٘ظهب
ا٘هداسٞب، ؽٙبعهبيی    ٞب ثٛدٜ ٚ ٘مؼ ٟٕٔی در فزآيٙد تزٟیهش پهظ  عیغتٓ ٔبِی ٚ پزداخت

ٚ  وٙٙد. اس ايٗ رٚ ا٘داسٜ عبختبر عبسی ريغه ايفب ٔی ٌذاری ٚ ٔتٙٛع ٞبی عزٔبيٝ فزفت
وبرايی ث ؼ ثب٘ىی، ثٝ ػٙٛاٖ يه ثؼد ٔغتمُ تٛعؼٝ ٔبِی ٔٛرد تٛرٝ اعهت. عهٛددٞی   

ٞب، اػتجبرات پزداختی ٚ دعتزعی آعبٖ ث ؼ خقٛفی ثٝ اػتجبرات ثهب٘ىی ٘یهش اس    ثب٘ه
اٌز در وؾٛری ٔیهشاٖ دعتزعهی ثهٝ اػتجهبر      ٌیزد. ثٙبثزايٗ رد ثزرعی لزار ٔیايٗ ثؼد ٔٛ

ثز ايٗ  وؾٛر ثٝ ِحبظ ٔبِی تٛعؼٝ ٘یبفتٝ اعت. ػالٜٚآٖ  ،ثزای ث ؼ خقٛفی وٓ ثبؽد
اعتفبدٜ اس ايٗ ؽبخـ عٝ ٔشيت دارد: اَٚ ايٙىٝ ثب ٔفْٟٛ تٛعؼٝ ٔهبِی در ٔهدَ ٘ظهزی    
ارالٝ ؽدٜ وبٔالً ٔتٙبعت اعت. دْٚ ايٙىٝ ايٗ ؽبخـ ثزای تؼهداد ثیؾهتزی اس وؾهٛرٞب    

ِؼهبت ٔٛرهٛد اس ايهٗ    . عْٛ ايٙىٝ اوخهز ٔطب اعتیی دٚرٜ سٔب٘ی ٔٛرد ٘ظز در دعتزط 
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)والرن ٚ ٕٞىهبراٖ،   ا٘د ؽبخـ ثٝ ػٙٛاٖ ؽبخـ ربيٍشيٗ تٛعؼٝ ٔبِی اعتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ
 (.2006ٚ ِیبً٘،  2006
 اعت. 18ارسػ ثبسار عٟبْ ثٝ تِٛید ٘بخبِـ داخّی:   

Inf    ٝتٛرْ ٕٔىٗ اعت ٔٛرت ا٘حزاف در ٔىب٘یغٓ تقٕیٓ ؽهٛد، خقٛفهبً ايٙىه :
ؽهٛد. تهٛرْ ثهبال ٕٞچٙهیٗ ٔٛرهت       ايؼ ٘ز  تٛرْ ٔیحجبتی در تٛرْ خٛد ٔٛرت افش ثی

دٞد. ٔمدار ايهٗ ؽهبخـ    ا٘داس را وبٞؼ ٔی ٌزی ٔبِی ؽدٜ ٚ اٍ٘یشٜ پظ تضؼی  ٚاعطٝ
 وٙٙدٜ ٔحبعجٝ ؽدٜ اعت. ثب اعتفبدٜ اس ؽبخـ لیٕت ٔقزف

rOpen :س ثهٛدٖ  ٌیهزی ثهب   تزيٗ ؽبخـ ا٘داسٜ تزيٗ ٚ ٔؼَٕٛ عبدٜ ثبس ثٛدٖ تزبرت
، ٘غجت تزبرت يه وؾهٛر )ٔزٕهٛع فهبدرات ٚ ٚاردات( ثهٝ تِٛیهد ٘بخهبِـ       تزبری

(. ٟٕٔتزيٗ ٔشيت ايٗ ؽبخـ عهبدٌی ٔحبعهجٝ   2014، 19)ثب٘ه رٟب٘ی اعتداخّی آٖ 
ٞبی وؾٛرٞبی ٔ تّه  ثهزای ٔحبعهجٝ آٖ در ٔطبِؼهبت ثهیٗ       آٖ ٚ در اختیبر ثٛدٖ دادٜ

 ؽٛد.فبدٜ ٔیدر ايٗ تحمیك اس ٘ز  رؽد ثبس ثٛدٖ تزبری اعت .وؾٛری اعت
Lgdpرٕؼیهت اعهت  يتٓ تِٛید ٘بخهبِـ داخّهی تمغهیٓ ثز   : ٍِبر: GDP    ثزاثهز ثهب

ٝ  ،ٔزٕٛع ارسػ ٘بخبِـ افشٚدٜ ؽدٜ تٛعط ٕٞٝ تِٛیدوٙٙدٌبٖ ٔمیٓ در التقبد اعت  ثه
   ٝ ای وهٝ در ارسػ ٔحقهٛالت ٌٙزب٘هدٜ     ػالٜٚ ٔبِیبت ٔحقَٛ ٚ ٟٔٙبی ٞز ٌٛ٘هٝ يبرا٘ه

ٞبی عبختٝ ؽهدٜ ٚ ثهدٖٚ   ٖٚ وغز اعتٟالن دارايی٘ؾدٜ اعت. تِٛید ٘بخبِـ عزا٘ٝ ثد
 اعهت  2005ٞب ثهز حغهت دالر حبثهت     دادٜ ؽٛد. ٞشيٙٝ ت زيت ٔٙبثغ یجیؼی، ٔحبعجٝ ٔی

 (.2014)ثب٘ه رٟب٘ی، 
ٝ  لزار اعتفبدٜ ٔٛرد وٙتزَ زٞبیٔتغیّ ػٙٛاٖ ثٝ ايٗ ٔطبِؼٝ در وٝ زٞبيیٔتغیّ  ا٘هد،  ٌزفته

ٝ  ٚرهٛد  تٛضهیحی  زٔتغیّ ػٙٛاٖ ثٝ ؽدٜ ثیؾتز ٔطبِؼبت ا٘زبْ در آ٘ىٝ ثز ػالٜٚ  ا٘هد، داؽهت

ٝ  ٚرهٛد  ٘یهش  درآٔد تٛسيغ ثز ٘بثزاثزی ٟبآ٘ احزٌذاری اس تٛرٟی لبثُ ٘ظزی پؾتٛا٘ٝ  داؽهت

َ   زٞبٔتغیّ ايٗ اس اعتفبدٜ ٔدَ، ثٝ تٛرٝ ثب ػالٜٚ ثٝ ٚ اعت  ٔؾىالت التقبدعهٙزی ٔؼٕهٛ

 (.1389دٕٞزدٜ ٚ ؽىزی، ؛ 2004)عبِٛاتٛرٜ،  آٚرد ٕ٘ی ٚرٛد ثٝ را خطی ٞٓ ٕٞچٖٛ
زٞهبی  ضزيت ریٙی اس ثب٘هه ایالػهبت ٘هبثزاثزی درآٔهد رٟهب٘ی اعهتب٘دارد ٚ ٔتغیّ      

سثٛدٖ تزهبری اس  تٛعؼٝ ٔبِی، تٛرْ ٚ درآٔد عزا٘ٝ اس ثب٘ه رٟب٘ی ٚ آٔبر ٔزثٛ  ثهٝ ثهب  
 اعت زاد ؽدٜ اعت. عبيت تزبرت رٟب٘ی
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 (2( ٚ )1َ )ٚٚد ٚ رٛا٘ٛيههه در رههداٚ ٚارٚ٘ههٝ ٌههزيٗ U٘تههبيذ آسٔههٖٛ فزضههیٝ 
 آٔدٜ اعت:

 

 ٍٍد ٍ جَاًَيک برای بخش باًکي ٍارًٍِ گريي U(: ًتايج برآٍرد فرضیِ 7جذٍل )

 ٔتغیّز ضزيت ا٘حزاف ٔؼیبر tآٔبرٜ  احتٕبَ

0490/0  9850/1-  0047/0  0009/0-  Pv 
0218/0  3178/2  0002/0  0006/0  Pv2 
0001/0  1365/4-  1048/0  4337/0-  Lgdp 

0007/0  4470/3  0067/0  0234/0  Lgdp2 

0017/0  1931/3  0001/0  0005/0  Inf 

2138/0  2483/1-  0159/0  019/0-  rOpen 

0000/0  0045/6  3926/0  3577/2  C 

Prob(F-statistic)=  0000/0  F-statistic = 30/62  R2= 86/0  

 هاي تحقيق منبع: يافته
 

 ٍٍد ٍ جَاًَيک برای بخش غیرباًکي )سْام( ٍارًٍِ گريي U(: ًتايج برآٍرد فرضیِ 4جذٍل )

 ٔتغیّز ضزيت ا٘حزاف ٔؼیبر tآٔبرٜ  احتٕبَ

4668/0  7295/0  0002/0  0001/0  St 
2823/0  0789/1-  6-10*6/0  6-10*65/0  

St2 

0000/0  6596/6-  0739/0  4924/0-  Lgdp 

0000/0  3189/5  0049/0  0262/0  Lgdp2 

0000/0 1133/5  0001/0  0006/0  Inf 

1091/0  6116/1-  0165/0  0267/0-  rOpen 

0000/0  4439/9  2758/0  6049/2  C 

Prob(F-statistic)= 0000/0  F-statistic = 26/57  R
2
= 85/0  

 هاي تحقيق منبع: يافته
 

ٗ  ٝٚارٚ٘ Uوٛس٘تظ ٚ  ٝٚارٚ٘ Uثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ فزضیٝ  ٚٚد ٚ رٛا٘ٛيهه در   ٌهزي
 اس ٔههدَ خطههی، (1393 )يههبلٛتی رؼفزآثههبد، ؽههٛد رد ٔههی 20وؾههٛرٞبی ٔههٛرد ٔطبِؼههٝ

 .ؽٛد اعتفبدٜ ٔی
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(1ٔدَ )                                                                     

       (2ٔدَ )                                                             
 

 اثتدا ٍٕٞٗ يب ٘بٍٕٞٗ ثٛدٖ ٔمهبیغ تٛعهط  ٞبی تبثّٛيی السْ اعت وٝ در  در رٚػ دادٜ
 تهبثّٛيی  ٞبی دادٜ یزيك اس ٔدَ ،٘بٍٕٞٙی يیدتأ فٛرت در ثزرعی ؽٛد. 21ِیٕز Fی  آٔبرٜ
ٗ  22حدالُ ٔزثؼهبت ٔؼٕهِٛی  رٚػ  ثٝ فٛرت ايٗ غیز در ؽٛد، ٚ ٔی ثزآٚرد  سدٜ ت ٕهی

ٖ  تفهبٚت  ٚ ا٘هد  ؽدٜ ا٘جبؽتٝ ٞٓ رٚی ٞب دادٜ فمط سيزا ؽٛد. ٔی ٝ  ٘بديهدٜ  ٟهب آ٘ ٔیهب  اٍ٘بؽهت

 (.2005، 23ثبِتبری) ؽٛد ٔی
 

 لیور )چاٍ( Fآزهَى  :(3)جذٍل 

 (2ٔدَ ) (1ٔدَ ) 

 F 80/30 46/29 آٔبرٜ

 0000/0 000/0 احتٕبَ
 هاي تحقيق منبع: يافته

 

ٞهبی تهبثّٛيی اس ٘هٛع     ثهٝ دعهت آٔهدٜ اس دادٜ    آحبردر ايٗ ٔطبِؼٝ ثزای تؼییٗ ايٙىٝ 
اعتفبدٜ ؽدٜ اعت. در ايهٗ آسٔهٖٛ    F-ANOVA آسٖٔٛ ، سٔبٖ ٚ يب ٞز دٚ اعت اسٔمطغ

یزفٝ اعهت يهب دٚ یزفهٝ ٚ اٌهز يهه      ٞبی تبثّٛيی يهوٝ آيب ٔدَ دادٜ ؽٛد ٔیٔؾ ـ 
 اعت يب سٔبٖ؟ ٔمطغیزفٝ اعت اس ٘ٛع 

 

 F-ANOVAآزهَى  :(0)جذٍل 

 
  
     

 

   
  
     

 

   

  
    

    
 

   
  
    

      
 

   
  
    

      
 

   
ٔدَ 

(1) 

79/30 

(0000/0) 

73/0 

(7581/0) 

10/12 

(0000/0) 

96/30 

(0000/0) 

42/1 

(1321/0) 

ٔدَ 

(2) 

46/29 

(0000/0) 

77/0 

(7184/0) 

56/11 

(0000/0) 

36/29 

(0000/0) 

39/1 

(1460/0) 
 هاي تحقيق منبع: يافته

 

 ٔدَ تحمیك اس ٘ٛع يه یزفٝ ٔمطغ اعت. F – ANOVAثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ آسٖٔٛ 
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ثزای تؾ یـ ايٙىٝ ٔدَ دارای آحبر حبثت اعت يب تقبدفی، ثبيد اس آسٖٔٛ ٞبعهٕٗ  
دٞهد وهٝ فزضهیٝ     ٘تبيذ ٘ؾهبٖ ٔهی   ( آٔدٜ اعت.5اعتفبدٜ ؽٛد، ٘تبيذ آسٖٔٛ در ردَٚ )

ؽهٛد ٚ   ثز احزات تقبدفی ثزای ٔمطهغ در ٞهز دٚ ٔهدَ رد ٔهی     ففز آسٖٔٛ ٞبعٕٗ ٔجٙی
ٖ  ؽٛد. در ثٙبثزايٗ احزات حبثت پذيزفتٝ ٔی ٞهبی ِیٕهز ٚ ٞبعهٕٗ     ٘تیزٝ ثب تٛرٝ ثٝ آسٔهٛ

 ٞزدٚ ٔدَ اس ٘ٛع احزات حبثت يه یزفٝ ٔمطؼی اعت.
 

 ًتايج آزهَى ّاسوي (:5)جذٍل 

 (2ٔدَ ) (1ٔدَ ) 

2آٔبرٜ 

 02/13 82/13 

 0079/0 0111/0 احتٕبَ
 هاي تحقيق منبع: يافته

 

َ ثزآٚرد ٘تبيذ  ٝ 6ثهزای ؽهبخـ ثهب٘ىی تٛعهؼٝ ٔهبِی در رهدَٚ )       (1) ٔهد  ( اراله
 :ؽدٜ اعت

 (7) (: ًتايج برآٍرد هذل4جذٍل )
 زٔتغیّ ضزيت ا٘حزاف ٔؼیبر tآٔبرٜ  احتٕبَ
0177/0 3989/2- 0001/0 0004/0- Pv 
0000/0 1955/8- 0086/0 0708/0- Lgdp 

0032/0 9941/2 0001/0 0003/0 Inf 

3906/0 8610/0- 0156/0 0134/0- rOpen 

0000/0 6862/14 0661/0 9714/0 C 
0000/0Prob(F-statistic)= 29/68F-statistic = 85/0R

2
= 

 هاي تحقيق منبع: يافته
 

اػتجبرات خقٛفی اػطب ؽدٜ تٛعهط  ؽٛد ضزيت ؽبخـ  ٕٞب٘طٛر وٝ ٔؾبٞدٜ ٔی
( ٔٙفهی ٚ  Pv) پذيز ٚ عبيز ٔؤعغبت ٔبِی ثهٝ تِٛیهد ٘بخهبِـ داخّهی     ٞبی عپزدٜ ثب٘ه
ؽٛد ٚ راثطٝ  ( تأيید ٔی1993دار اعت؛ ثٝ ايٗ ٔؼٙی وٝ فزضیٝ خطی ٌبِٛر ٚ سيزا ) ٔؼٙی

اعبط ؽبخـ ثب٘ىی ٚ ٘بثزاثزی درآٔد ٚرٛد دارد؛ ثهٝ یهٛری   ثزٔٙفی ثیٗ تٛعؼٝ ٔبِی 
وهبٞؼ در ضهزيت ریٙهی در     0004/0وٝ يه درفد افشايؼ در ٔیشاٖ اػتجبرات ثبػهج  
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ؽٛد. تِٛید ٘بخبِـ داخّی تأحیز ثغشايی در وبٞؼ ٘هبثزاثزی   وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔطبِؼٝ ٔی
يبثد. تهٛرْ   وبٞؼ ٔی 07/0دارد ثٝ یٛری وٝ اٌز يه درفد افشايؼ يبثد، ضزيت ریٙی 

ثیٙی ؽدٜ در ٘تبيذ ثزآٚردی ٘یش عجت افشايؼ ضهزيت   یٛر وٝ در ٔجب٘ی ٘ظزی پیؼ ٕٞبٖ
 دار ٘یغت. بظ آٔبری ٔؼٙیز دررٝ ثبس ثٛدٖ تزبری اس ِحؽٛد ٚ ضزيت ٔتغیّ ریٙی ٔی

 

 (4) (: ًتايج برآٍرد هذل1جذٍل )
 زٔتغیّ ضزيت ا٘حزاف ٔؼیبر tآٔبرٜ  احتٕبَ
0829/0 7454/1- 4-10*89/0 0001/0- St 
0000/0 8943/7- 0113/0 0899/0- Lgdp 

0022/0 1147/3 0004/0 0004/0 Inf 

1361/0 4983/1- 0190/0 0285/0- rOpen 

0000/0 9925/12 0845/0 0982/1 C 

0000/0Prob(F-statistic)= 75/61F-statistic = R
2
= 84/0  

 هاي تحقيق منبع: يافته
 

 90( در عهطح احتٕهبَ   Stؽٛد وهٝ ارسػ ثهبسار عهٟبْ )    ( ٔؾبٞدٜ ٔی7در ردَٚ )
دٞد وهٝ فزضهیٝ خطهی ٌهبِٛر ٚ      دار ؽدٜ اعت ٚ ضزيت ٔٙفی آٖ ٘ؾبٖ ٔی درفد ٔؼٙی

 0001/0يه درفد افشايؼ ارسػ ثبسار عٟبْ ثبػج وهبٞؼ   ؽٛد. ( تأيید ٔی1993سيزا )
ؽٛد. تِٛید ٘بخبِـ داخّهی ٘یهش    درفدی ٘بثزاثزی درآٔد در وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔطبِؼٝ ٔی

دٞد. تٛرْ، ٕٞب٘ٙد ٔدَ تٛعهؼٝ ٔهبِی ثهب ؽهبخـ ثهب٘ىی،       ٘بثزاثزی درآٔد را وبٞؼ ٔی
ری آٔهبری ثزخهٛردار   دا دٞد ٚ دررٝ ثبس ثهٛدٖ تزهبری اس ٔؼٙهی    ٘بثزاثزی را افشايؼ ٔی
زٞهبی  اعت ثٝ ايهٗ ٔؼٙهی وهٝ ٔتغیّ    84/0زٞبی ٔدَ دٞٙدٌی ٔتغیّ ٘یغت. لدرت تٛضیح

 ز ٚاثغتٝ را تٛضیح دٞٙد.درفد اس تغییزات ٔتغیّ 84ا٘د  ٔٛرد اعتفبدٜ در ٔدَ تٛا٘غتٝ
 

 گیری ًتیجِ بٌذی ٍ جوغ

دار ثهیٗ   ؼٙهی ٘تبيذ حبفُ اس ثزآٚرد يه اٍِٛی خطی در ايٗ ٔمبِهٝ، ارتجهب  ٔٙفهی ٚ ٔ   
دٞهد. ثهٝ ٘ظهز     تٛعؼٝ ٔبِی ٚ ٘بثزاثزی درآٔد در وؾٛرٞبی اعالٔی ٔٙت ت را ٘ؾبٖ ٔهی 

ا٘د چٝ اس یزيك تٛعؼٝ ث هؼ ثهب٘ىی ٚ چهٝ     رعد وؾٛرٞبی اعالٔی ٔٙت ت تٛا٘غتٝ ٔی
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( ثهٝ ايهٗ   1993ثبسار عٟبْ ثٝ ثٟیٛد تٛسيغ درآٔد وٙٙد. ايٗ أز یجك ٔدَ ٌبِٛر ٚ سيهزا ) 
ٞهبی ثیؾهتزی ثهٝ     ت وٝ ٘ٛالـ ثبسار اػتجبرات رفغ ؽهدٜ ٚ فزفهت  دِیُ ٔحمك ؽدٜ اع

ٟب در آٔٛسػ فزاٞٓ ؽهدٜ اعهت.   ٌذاری آ٘ عزٔبيٝٔٙظٛر دادٖ ٚاْ ٚ اػتجبر ثٝ فمزا ٚ ٘یش 
( ٘ؾبٖ ٔی دٞهد وهٝ ٟ٘بدٞهبی    1990رٛا٘ٛيه ) ٚ ٚٚد ٕٞچٙیٗ، ٘تبيذ یجك ادػبی ٌزيٗ

ٝ    ٔبِی تٛعؼٝ يبفتٝ اعت ٚ افزاد ثیؾتزی در ثبسار  ٞهبی   اػتجهبرات حضهٛر يبفتهٝ ٚ ٞشيٙه
ٗ  Uٔیٗ ٔبِی وبٞؼ يبفتٝ اعت. ٞزچٙد فزضیٝ أت ( 1990رٛا٘ٛيهه )  ٚ ٚٚد ٚاٚر٘ٝ ٌهزي

 ؽٛد.   رد ٔی
حز ثز ٘بثزاثزی درآٔد تِٛید ٘بخبِـ داخّی عزا٘ٝ، تهٛرْ ٚ ثهبسثٛدٖ   ؤديٍز ػٛأُ ٔ
ی ثزاعهبط  زٞبی وٙتزِی اعت. در ٔدِی وٝ ثهب ؽهبخـ تٛعهؼٝ ٔهبِ    تزبری ثؼٙٛاٖ ٔتغیّ

دٞد تِٛید ٘بخهبِـ داخّهی ثبػهج وهبٞؼ ٘هبثزاثزی       ث ؼ ثب٘ىی ثزآٚرد ؽد، ٘ؾبٖ ٔی
ثب٘ىی ثزآٚرد آٖ، ٘غجت ثٝ ٔدِی وٝ ثب ؽبخـ غیزأب ثب تٛرٝ ثٝ ضزيت  ،ؽٛد درآٔد ٔی

داری ثهب   ؽد تأحیز وٕتزی دارد. ٕٞچٙیٗ تٛرْ در ٞهز دٚ ٔهدَ راثطهٝ ٔغهتمیٓ ٚ ٔؼٙهی     
ؽٛد.  ػج افشايؼ ٘بثزاثزی درآٔد در وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔطبِؼٝ ٔی٘بثزاثزی درآٔد دارد ٚ ثب

 دار ٘ؾد. ٚ ثبس ثٛدٖ تزبری در ٞز دٚ ٔدَ ٔؼٙی
اعت وٝ ٘تبيذ حبفهُ   24٘بثزاثزی تٛسيغ درآٔد ٘ز  تٛرْ حز ثزؤزٞبی ٔيىی اس ٔتغیّ

داری ٚ ػالٔهت ٔخجهت آٖ را ٘ؾهبٖ     ثب٘ىی ٔؼٙهی اس ٔدَ ثزای ٞز دٚ ث ؼ ثب٘ىی ٚ غیز
تٛاٖ ايٗ چٙیٗ ثیبٖ وزد وٝ تٛرْ ٘بؽهی اس افهشايؼ لیٕهت     ػّت ايٗ أز را ٔیدٞٙد.  ٔی

ثبػج ثهدتز   25وٙٙدٜ وبال ٚ خدٔبت ٔقزفی ٔحبعجٝ ؽدٜ اس یزيك ؽبخـ لیٕت ٔقزف
ٞبی پبيیٗ درآٔدی در ربٔؼٝ ٚ در ٟ٘بيت ثدتز ؽدٖ تٛسيهغ درآٔهد    ؽدٖ ٚضؼیت ٌزٜٚ

وٝ لدرت ٔبِی ٚ التقبدی وٕتزی ٞب ٚ لؾزٞبيی  دٞه ،خٛاٞد ؽد؛ چٖٛ در سٔبٖ رؽد
س٘ی وٕتزی دار٘د ٚ لهبدر ثهٝ تغییهز     دار٘د ثزای ٌزفتٗ دعتٕشد يب پَٛ ثیؾتز لدرت چب٘ٝ

رٚد وٝ يه راثطٝ ٔخجت ثیٗ تٛرْ ٚ ٘هبثزاثزی   درآٔدٞبی خٛد ٘یغتٙد، ثٙبثزايٗ ا٘تظبر ٔی
 درآٔد ٚرٛد داؽتٝ ثبؽد.
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Equitable distribution of income and economic growth are challenges for 
policy-makers. Therefore, it is important to investigate the influencing 
factors of it. Given that financial development is an important factor 
affecting on income inequality, in this study, the effect of financial 
development on the Gini coefficient as income inequality index is examined 
with using panel data methods during the period of 1994-2011 in selected 
Islamic countries. 

Model estimation results show that the financial development in both the 
banking sector and stock has an Opposite effect on income inequality. 
Inverted U-shaped relationship by Greenwood and Jovanovich that shows 
non-linear relationship between financial sector development and income 
inequality is not confirmed in both the banking and the stock market. But 
hypothesis by the linear relationship between financial development and 
income inequality was confirmed. Inflation has a direct effect on income 
inequality, which means that inflation has an increase in income inequality 
in the studied countries. 
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