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 مقدمه

 بته  تتا  شت   آغتاز  نفتت  به یابی دستی برای علمی ها یبررس که 19قرن  اواسط از
 اتیت ح در  یت تال مهت   عاامت   ازی کت ی عنتاان  بهی نفتی ها فرآورده و نفت امروز،
 ی متاده  کیت  عنتاان  بته  نفتت . ان  داشته عه ه بر رای ا ژهیو نقش کشارهای اقتصاد
ی بترا  وی درآمت   مهت   منبت   کیت  نفتت،  صتادرکنن ه ی کشارهای برا ک،یاستراتژ
 آن  یت تال نت  یفرآ دری اصتل  وی ضترور  ی هیت اول ماده آن، ی کنن ه واردی کشارها
 دری  ادیت رو و حادثه هرگانه که استی ح  به ماده نیا تیاهم. باش  یم کشارها
 ران،یت ا. دهت   یمت  قترار  تتثثیر  تحتت  را نفت متیق صادرکنن ه،ی کشارها با ارتباط
ی غنت  ریذخا  یدل به اما کن  یم وارد خارج از را ینفتی ها فرآورده ازی بخش اگرچه
 بته  مهت   منب  نیا صادرکنن گان ای کنن گان عرضه جزو کشار، نیا در ماجاد نفت

های نفتی نیاز بته تثسیستات و    با تاجه به اینکه برای تالی  فرآورده.  یآ یم حساب
های پی در پی اجازه ناستازی و گستتر     باش  و از طرفی تحری  ها می زیرساخت

صنای  تب یلی را ن اده است به همین دلی  دارای ذخایر فراوان نفتت هستتی  ولتی    
هتا، بنتزین و ستایر     هتای نفتتی را م ت  انتااغ روغتن      ی از فترآورده مجباری  خیلت 

 های نفتی را وارد کنی .  فرآورده
 عاام  ازی کی ران،یا به ویژه نفت ی صادرکنن هی کشارها دری نفتی درآم ها

 منبت   کی درآم ها، نیا. شاد یم محساب کالن اقتصادی رهایمتغ بر تثثیرگذار مه 
 . یآی م حساب به کشاری ارز درآم  و دولتی مال مه 

 شیبیماری هلن ی پ ی ه رایجی در اقتصادهای نفتتی استت کته در اثتر افتزا     
 متت یق. در کشارهای صادرکنن ه آن به وجاد می آی  نفت مناب  حاص  ازی ناگهان
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درآم  . رود ینم شیپ خاص رون  کی با و  اریپا ی رابطه کی اساس بر گاز و نفت
 اجترا  بته  آن مارد دری مناسبی ها استیس کهی صارت در اقتصاد، بر نفت حاص  از

ی متار یب بته  در اصتطال   کته  بتاد  خااه ی منفی داخل ناخالص  یتال بر  ،یاین در
 .است معروفی هلن 

ی وابستت   کته  نفتت  ی صادرکنن هی کشارها دری نفت ناسانات نامطلاب آثار
. شتاد  یمت   هیت د رانیا جمله از دارن ، نفت صادرات از حاص ی ها درآم  بهی ادیز

 درآمت  ی منف ای م بت شاک هرگانه ش ه باعثی نفتی اقتصاد به درآم های وابست 
ی اقتصتاد  ستاختار ی وابستت  . دهت   قترار  تتثثیر  تحت را این کشارها اقتصاد ،ینفت

 وجتاد  بته  ماجت   استت  ممکتن ی نفتی درآم ها به نفتی  صادرکنن هی کشارها
 بتا  زیت ن هتا  دولتت . گتردد ی درآم ی ها شاک از متثثر رونق وی رکاد طیشرا آم ن
 نیت ا و کننت   یمت  قیت تزر اقتصتاد  بته  رای نفتت ی درآمت ها  ،یمالی ها استیس اعمال

 نیت ا نیچنت  هت  . شان  یم اقتصاد مختلفی ها بخش وارد مختلف طرق از درآم ها
 . دارن ی داخل ناخالص  یتال و بادجه دری مهم اریبس نقش درآم ها
 نفت، به خصاصی غن مناب ی دارای کشارها که است نیا تاجه قاب ی  نکته
 ن ارنتتت .یی بتتتاا  تتتاهیجای اقتصتتتادی  تاستتتعه و رشتتت  لحتتتا  بیشتتتتر از

(world development indicators   در ادبیتتات اقتصتتادی ایتتن پ یتت ه بتتا عنتتاان )
« شتامی منتاب  طبیعتی   »یتا  « بالی مناب  طبیعتی »، «پارادوکس فراوانی مناب  طبیعی»

 از حاصت  ی ارزی درآمت ها  که ده ی م نشانی تجرب عاتشناخته ش ه است. مطال
 نیت ا ازی اریبس دری  یش ی منف  ر، آثارید ی هیاول ماده هر ای نفت صادرات رونق

 ازی یکت  (Devlin & Lewin, 2004)استت.   گذاشتته ی جتا  بته  بلن م ت در کشارها
 در استت  ممکتن   ار،یت پا و مناست   رشت   بته  کشتارها  نیت ای دسترس ع م  یدا

 درآمت ها  نیت ا از نته یبه ی استتفاده ی بترا  رفتته  کتار  بته ی ها استیس بادن ناکارآم 
ایتن   اقتصتاد  بته  گذشتته ی هتا  دهته ی ط کهی هن فتی نفتی درآم ها. شاد خالصه
به عناان . کن ی چن ان کمک تاسعه و رش  ن یفرآ به نتاانسته ش ه، قیتزر کشارها

در بین کشتارهای جهتان    GDPاز نظر میزان  26ایران در رتبه  2017م ال در سال 
قترار داشتته استت، ایتن جای تاه بترای        30در جای اه  2018قرار داشته و در سال 
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و  52ها به ترتی  در رتبه  تر از ایران باده است و عراق در این سال عراق ه  پایین
 بته ی عت یطب منتاب   به وابسته ها آن اقتصاد کهیی هاکشار قرار داشته است. اغل  50
 جتا  بته  ختاد  ازی قبتال  قابت  ی اقتصتاد  عملکرد ریاخی ها دهه در است نفت ژهیو

 و نفتت  حیصتح  تیریمت   عت م  صتارت  در کته  شتاد  یمت  مالحظه و ان  ن ذاشته
ی بترا ی جت    ییت ته  بته  فرصت، کی یجا به تاان ی م آن، از حاص ی درآم ها
 رش  در رس ی م نظر به چه آن نیبنابرا. گردد  یتب ی اقتصاد تاسعه و رش  ثبات،
 در بلکته  نباده، خادی خاد بهی عیطب مناب ی فراوان باش  مه  کشار کی یاقتصاد
 زمتان  نیچنت  هت   و مناست   و کتارا ی هتا  استت یس اعمال و تیریم  تیفیک عاض
 زین تاسعه، حال در ای باش ی افت ی تاسعه دوره در که نیا ،ینفتی درآم ها حصال

 .دارد نقش هستن ی غنی عیطب مناب ی دارا کهیی کشارها تاسعه و رش  در
ی نفتت ی درآمت ها  وجتاد  بتا  گذشتته ی زمتان ی هتا  دورهی طت  رانیت ا کشار در
جهتت   در و  اریپا و مناس ی ها استیس اعمال ش ه، وارد اقتصاد به که سرشاری

 ماجت  ی حتت  و نبتاده  بختش  تیرضا چن ان ،یاقتصاد تاسعه و رش  به  نیرس
 .است گردی هی نفتی درآم ها اقتصاد کشار به شتریبی وابست 

 فتا یای نفتت  درآمت   نیتی تع دری مهم نقش است زا برون معمااً که متیق عام 
 تحتت  هت   را کشتار ی نفتت  درآم  عام ، دو نیا ناسان ای انحراف هرگانه. کن  یم

 کتارگزاران ی ریت گ  یتصم در نیچن ه . کنن ی م ناسان دچار را آن و داده قرار تثثیر
 زیت ن کتالن  اقتصادی رهایمتغی درآم  ناسانات با. کن  یم جادیا اختالل زینی اقتصاد
 ریکشار نظ کالنی رهایمتغ ناسانات، نیای منف اثر جهینت در. شان  یم ناسان دچار
 ناسانات نیا. ده  یم قرار تثثیر تحت را جامعه رفاه وی گذار هیسرما  ، اشتغال،یتال
 .شاد یم دولتی مالی ها استیس  اریپا و حیصحی اجرا از مان 

 کتالن ی رهتا یمتغ بتر   یمستتق  ریت غ و  یمستتق  صتارت  دو بهی نفتی درآم ها
 نفتت  صادرات از حاص  درآم  به کهیی کشارها معمااً. است تثثیرگذاری اقتصاد

 و درآمت ها  نیت ا  یشت   ناستانات  مشتک   دو بتا  انت   وابستته ی عت یطب مااد  رید ای
 هتا  دولتت  ،یمنفت   شتاک  تتثثیر  تحت. هستن  مااجه مناب  نیای  عرضهی ریپذ انیپا

 تتا  نت  ینما اعمتال  خت مات  و کااها واردات بر رایی ها تیمح ود شان  یم مجبار
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 در چتان  امتا  ردیت ب  صتارت ی ارزی هتا  ییجتا  صترفه  و شتاد  کمتتر  ارز به ازین
 بته  مربتاط  واردات ازی ا عمت ه  بختش  ران،یت ا جمله از تاسعه حال دری کشارها
 جبتران  آثار تیمح ود نیا است،  یتال بخشی برا هیاول مااد وی ا هیسرمای کااها
 دری کتار یب شیافزا و رکاد تارم، بروز باعث که گذارد یم  یتال بخش بری ریناپذ

 بته  هتا  ارانته ی وی متال ی هتا  کمتک ی اصل منب  نیهمچنی درآم  نفت. شاد یم جامعه
 قرار تثثیر تحت رای اقتصادی ها تیفعال  رید  یرمستقیغ طار به و ن یآ یم حساب

 (.1391)مه وی عادلی و همکاران،  دهن . یم
بررستی اثتر نامتقتارن    با تاجه به مطال  بیان ش ه ه ف اصلی ایتن مطالعته،   

 1348-1397ی  هتای درآمت  نفتتی بتر متغیرهتای کتالن اقتصتادی در دوره        شاک
ت متغیرها و ع م شکست ساختاری در اقتصتاد ایتران در   باش . با تاجه به ماهی می

دهت .   این زمینه )فرو  نفت( انتخاب این دوره جامعیت مسثله را بهتر تاضیح می
درآم  نفتی همیلتان و مارک بر متغیرهای کتالن    به این منظار اثرات متقاب  شاک

 گیرد. برداری مارد بررسی قرار میاقتصادی با استفاده از م ل خادرگرسیان 
در این مطالعه آمار و اطالعات تمامی متغیرها به صارت ستاانه بتاده کته از    

تهیته و تنظتی  شت ه     94ی آمتاری ستال    های زمانی و سالنامه بانک اطالعات سری
دهی مباحث مقاله، در قسمت بع ی به مبانی نظری مترتبط   است. بر اساس سازمان

مطال  م ل تحقیق و تکنیتک تخمتین    ی شاد. در ادامه با ماضاغ مقاله پرداخته می
گردد. سپس به ارائه و تجزیه و تحلی  نتایج به دستت آمت ه اختصتاص     معرفی می

 شاد. گیری و پیشنهادات در این خصاص بسن ه می یافته و در نهایت به نتیجه

 مبانی نظری .1

 شوک نفتی .1-1

 انتظتار  متارد  بلن م ت رون  از را رهایمتغ ریمقاد کهی عامل هری اقتصاد اتیادب در
 تکانته  ایت  شتاک  کرد،  یتع  را آن نتاان م ت کاتاه در کهی ا گانه به کن  منحرف

 رای متع دی ها شاک و ناسانات گذشته ی دهه چن ی ط نفت بازار. شاد یم  هینام
 اغلت  . ستن ین برابر ه  با م بت وی منفی ها شاک اثرات معمااً. است کرده تجربه
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 اگتر  نفتی  صادرکنن هی  تاسعه حال دری کشارهای برا که معتق ن  گران پژوهش
 متت یق کتاهش  گتردد، ی اقتصادی رهایمتغ دری راتییتغ ماج  نفت متیق شیافزا

ی عبارت به. گردد یمنجر نم ان ازه همان به راتییتغ نیا  یتع  به حت  طار به نفت،
تقتارن   بررسی اثرات این ع م. نامتقارن هستن  معمااًی نفتی ها شاک معتق ن  ها آن

 ای در کشار دارد. گذاری اهمیت ویژه در اقتصاد از جنبه سیاست

 نفت قیمتی های تکانه تاریخی روند بر مروری .1-2

 المللتتی، بتتین ی عرصتته اکنتتان( در-2000) 21( و 2000-1900)20قتترون ی طتت
 نفتت  ی ن هواردکن و صادرکنن ه کشارهای که افتاده اتفاقی متع د نفتیی ها بحران

 اشتاره  هتا  شتاک  ایتن  مهت   متارد  چنت   بته  ادامه در. است داده قرار تثثیر تحت  را
 .شاد یم

 و1کیپتار  یام به ماسام جنگ دنبال به 1973 سال اکتبر در نفتی ی تکانه اولین
 مستتقی   طار به نظامی تحرکات چه اگر. داد رخ اسرائی  به مصر و ساریه ی حمله
 نفتت  ی صادرکنن ه عرب کشارهای سازمان اما نش ، نفتی های محماله انتقال مان 

2(OAPEC) را ختاد  نفتت  تالیت   از درصت   5 که کرد اعالم سال همان اکتبر 16 در 
  ده . می کاهش
 حامیتان  علیته  نفتی تحری  اعمال به دست عرب، کشارهای از برخی واق  در
 در هتا  قیمتت  رشت   و نفت ی عرضه کمباد به منجر واقعه، این. زدن  اسرائی  غربی
 عنتتاان بتته صتتنعتی، کشتتارهای اقتصتتاد. شتت  دار 12 بتته 4 از ستتال، یتتک طتتال

 در ش ، مبتال رکادی تارم به نفت جهانی بهای افزایش از متثثر نفت، واردکنن گان
 ایتن . شت ن   می برخاردار نفت عظی  درآم های از صادرکنن ه کشارهای که حالی
 مقابلته  بترای  را جامعی و بلن م ت ریزی برنامه نفت واردکنن گان که ش  سب  امر
 .کنن  آغاز ها بحران این با

 فتراه   ستب   عتراق،  و ایتران  پس از آن جنگ و 1979 سال در ایران انقالب
 دو ایتن  میتان  جنتگ . دی ری در بازار نفت گردیت   شاک وقاغ برای شرایط ش ن

                                                                                                                                 

1. Yom Kippur 

2. Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 
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 کتاهش  بته  منجتر  ایتران  علیه آمریکا های تحری  اعمال نیز و 1980 سال در کشار
 حاصت  . باد دار 40 تا نفت قیمت افزایش آن ی نتیجه که ش  نفت ی عرضه ش ی 
 ستال  اواخر در اما. نباد صنعتی اقتصادهای برای رکادی تارم جز چیزی تکانه این

 10 از کمتتر  بته  دار 28 از جهتانی  بازارهای در نفت بهای متاسط 1986 و 1985
 کته  رست   می نظر باد. به نفت تقاضای ش ی  کاهش آن دلی  که یافت کاهش دار
 جهتت  در پیشترفته  کشتارهای  ی برنامته  نستبی  مافقیت پی در تقاضا، کاهش این

 .گرفت صارت نفت به وابست ی کاهش
 بته  نیز و نفت قیمت ش ی تر افت از گریز برای نفت ی صادرکنن ه کشارهای

 رقابتت  ایتن . دادنت   افزایش را خاد نفت ی عرضه خارجی، ارز به ش ی  نیاز دلی 
 پتیش  در کاهشتی  رونت   آن بهتای  کته  یافتت  ادامه آنجا تا نفت تالی کنن گان میان

 .گرفت
 و کایتت  بته  عراق ی حمله و فارس خلیج جنگ وقاغ دلی  به 1990 سال در

 بتر  رکتادی  اثترات  نفتت،  بهتای  افزایش ه  باز کایت، نفت تالی  قط  آن پی در
 کتاهش  و نفتت  جهتانی  مصترف  افزایش عالوه، به. گذاشت جای بر جهان اقتصاد
 بته  منجتر  گرچته  1990 ی دهته  اول ی نیمته  در روستیه  نفت تالی  درص ی پنجاه

 و 1997 هتای  ستال  متالی  بحتران  دلیت   بته  افزایش این اما ش  نفت قیمت افزایش
 (1387 شفیعی،) نیافت. دوامی آسیا در 1998

 در مشتکالتی  ی بتروز  واستطه  بته  2002 ستال  از نفتت  قیمت صعادی رون 
 نستبی  جبتران  از پتس . شت   همتراه  کشار این در نفت تالی  ش ی  افت و ونزوئال
 منجر دی ر بار 2003 مارس در عراق به آمریکا ی حمله ونزوئال، نفت تالی  کاهش

 کاترینتا  طافتان  نیز 2005 سال در. ش  نفت جهانی بهای افزایش به کاهش تالی  و
 یافتت،  ادامته  همچنان صعادی رون  این .داد افزایش جهانی بازار در را نفت بهای
 بشتکه  هر در دار 60 رق  به 2006 سال در خام نفت بشکه هر بهای که طاری به

 بته  ایتران  ای هستته  ی پرونت ه  ستر  بتر  ها تنش تش ی  و نیجریه های ناآرامی. رسی 
 ازای بته  دار 68 بته  رقت   این 2006 سال ابت ای در و زد دامن نفت قیمت افزایش

 .رسی  بشکه هر



 1398تابستان  ♦ ونهم بیستشماره  ♦م هشتسال  ♦ راهبرد اقتصادی     12

 رونت   چنتان  هت   امتا  بتاده  ناستاناتی  شاه  نفت بازار 2007 سال در اگرچه
 تجربته  را داری 100 قیمتت  نفت، بازار بار نخستین برای و کرد حفظ را صعادی

 شت   منجتر  سابقه بی رکاد این ت اوم و حفظ به پاکستان و نیجریه های ناآرامی. کرد
 شت ت . رستی   دار 147 رکتارد  بته  نفت بهای 2008 سال ی نیمه در که طاری به

 رکاد حاص  خاد که نفت تقاضای کاهش آن دنبال به و جهانی مالی بحران گرفتن
تتا اکنتان    2009از  (Cologni & Manera, 2008)ش .  نفت قیمت افت به منجر باد،

اجه ها با افزایش جزیی ما قیمت نفت یک رون  نزولی داشته هرچن  در برخی سال
 1باده است. اما سیر نزولی به طتار کلتی محستاس استت کته در شتک  شتماره        

 مشخص است:

 .1شکل 

 
 تحقیقهای  یافته منب :

 پیشینه تحقیق. 1-3

تاان  از مطالعات انجام گرفته در زمینه بررسی شاک نفتی بر متغیرهای اقتصادی می
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 به ماارد زیر اشاره نماد:
 ظهتار  بررستی  بته  اوهلتین  هکشتر  مت ل  از استتفاده  بتا  ،(2010) 1«ایسمای »

 مهت   نتایج. است پرداخته نفت کنن ه صادر کشارهای در هلن ی بیماری ساختاری
 بتر  پایت اری  منفتی  اثر نفت، قیمت در پای ار افزایش که است آن گایای مقاله این

 و شت ی   افزایش با همچنین. دارد هلن ی بیماری همراه به ای کارخانه صنای  تالی 
 ای و در نتیجه نسبت کارخانه صنای  بخش در سرمایه حج  نفت، قیمت غیرمنتظره
 یاب . می افزایش به نرخ بهره، کار نیروی دستمزد
 بختش  در اداری طراحتی  متارد  در تحقیقی در ،(2011) 2«همکارانش و تربر»

 گترفتن  نظتر  در با نروژ کشار که ان  کرده اشاره نکته این به نروژ در نفت صادرات
 تشتکی   بتا  خصتاص  بته  و قتانانی  هتای  نظتارت  و سیاسی ج اگانه های سیاست
 دی تر  ال تای  و باده مافق بسیار نفتی مناب  اداره در تاانسته ارزی ذخیره صن وق
 و درستت  استتفاده  بتر  تثکی  با مطالعه این در همچنین. باش  زمینه این در کشارها

 سازمانی کیفیت به اشاره با همچنین. دارد اشاره ارزی ذخیره صن وق مناب  از جا به
 وابستت ی  جای به را نفتی مناب  از استفاده مارد در بینانه واق  اصال  کشار این در

 کن . می پیشنهاد نفتی های  درآم  به پای ار

 و نفتت  صتادرات  متارد  در ختاد  مطالعته  در( 2013) 3«همکتاران  و پسران»
 نتیجته  ایتن  بته  هتا  آن. پرداختنت   ایران اقتصاد در نفت تثثیر بررسی به ایران اقتصاد
 اشتغال و تالی  بر م بتی تثثیر م ت کاتاه در نفت اگرچه ممکن است که ان  رسی ه
 ماجت   ارز تزریتق  و واردات و نفتت  بته  وابستت ی  بلن مت ت  در اما است داشته
 .است ش ه اشتغال و تالی  کاهش

های قیمتتی نفتت بتر     اثرات شاک»( در مقاله خاد تحت عناان 2016) 4ناسیر
بتا   «اقتصاد کشارهای شارای همکاری خلیج فتارس: تجزیته و تحلیت  غیرخطتی    

ی متاارد عت م تقتارن وجتاد دارد.      به این نتیجه رسی  که در همته  NARDLرو  
                                                                                                                                 

1. Ismail 

2. Thurber et al. 
3. Pesaran et al. 

4. Nusair 
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ر شتاد و د  افزایش در قیمت نفت منجر به افزایش در تالی  ناختالص داخلتی متی   
مقاب  تغییرات منفی قیمت نفت فقط برای کایتت و قطتر بتا نشتان م بتت انتظتار       

رود و به طار کلی تغییرات م بت در قیمت نفت نسبت به تغییرات منفتی تتثثیر    می
 چشم یری در تالی  ناخالص داخلی دارد.

حساسیت تاازن متالی  »ای تحت عناان  ( در مطالعه2019ابراهی  و همکاران )
بته ایتن نتیجته    « مت ت و بلن مت ت در عمتان(    ی نفت )اثرات کاتتاه به شاک قیمت

رسی ن  که خالص شاک قیمتی نفت یک عام  کلی ی در کمک به ناسانات رشت   
 تالی  ناخالص داخلی در طال زمان در عمان است.

 کتالن  متغیرهتای  بتر  نفتت  تتثثیر  زمینته  در ختاد  مطالعته  در( 1388) مرادی
 تنهتا  نته  نفتتی  درآمت های  و نفت قیمت افزایش که رس  می نتیجه این به اقتصادی
 بتا  و کشتار  تالیت   و رش  نرخ بر منفی تثثیر با بلکه نش ه، کشار پیشرفت ماج 

. استت  کترده  وارد اشتتغال  و تالیت   ی پیکتره  به سن ینی ضربه تارم نرخ بردن باا
 ماجت   اقتصتاد  اعظت   بختش  شت ن  دولتتی  و نفتت  قیمتت  افتزایش  بتا  همچنین

 و خصاصتی  هتای  بختش  کتردن  فلتج  بتا  و شت   اقتصتادی  هتای  بخش ناکارآم ی
 و داخلی تالی ات به مهلکی ضربه واردات نتیجه در و نفتی درآم های به وابست ی

 و عمیتق  تتثثیرات  نفتتی  های درآم  اینکه بیان با او. است داشته اشتغال آن دنبال به
 و نفتی های درآم  نحاه کلی ی مباحث از یکی دارد، کشارها اقتصاد در ای گسترده

 رشت   فرآین  در گاز و نفت مانن  زیرزمینی ذخایر طبیعی مناب  پذیری نقش واق  در
 کاهش و رفاه و زن گی سطح افزایش آن تب  به که کشارهاست اقتصادی تاسعه و

 رشت   بتر  نفتتی  درآمت های  داد نشتان  همچنتین  او. دارد دنبال به را جامعه در فقر
. شتاد  متی  درآمت   تازی  ش ن تر متعادل باعث همچنین و دارد م بت تثثیر اقتصادی
هتر   بتر  نفتی درآم های تثثیر ده  می نشان در این مطالعه ش ه زده تخمین ضرای 

 نفتتی  درآم های بنابراین. است پایین بسیار درآم  تازی  و اقتصادی رش  متغیر دو
 قبتالی  قابت   ستطح  بته  را کشار اقتصادی رش  است نتاانسته م بت تثثیر رغ  علی
 ستطح  بته  را درآم  تازی  است نتاانسته نفتی درآم های اینکه بر عالوه. ده  ارتقا
 اقتصتادی  رشت   کشتار  گذشته های دهه طی دی ر بیان به. بخش  بهباد قبالی قاب 
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 که هرچن  است باده نامتعادل نیز درآم  تازی  همچنین. است کرده تجربه را نازل
 کتاهش  در نستبی  بهبتاد  خااهانته  عت الت  رویکترد  دلی  به اسالمی انقالب بع  از
 کنت   متی  تثکی  درآم  تازی  م ل همچنین و است گرفته صارت درآم ها نابرابری

 در درآمت ها  بیشتتر  نتابرابری  ماج  درآم ها افزایش و انسانی سرمایه افزایش که
 شاد. می کشار

 و نفتتت قیمتتت هتتای تکانتته تتتثثیر بررستتی بتتا ،(1388) همکتتاران و صتتم ی
 از بتیش  وابستت ی  اینکه به دارد اشاره اقتصادی کالن متغیرهای بر نفتی درآم های

 صتادرات  کتاهش  و واردات افتزایش  ماج  نفتی درآم های به ایران کشار ان ازه
 متغیرهتای  ستایر  و تتارم  نترخ  ارز، نرخ صنعتی، تالی ات واکنش ماج  که ش ه
 ماجت   نفت قیمت افزایش که ش ه بیان تحقیق این در. است ش ه اقتصادی کالن

 کته  شت   داخلتی  تالی ات کاهش همچنین و ش ه تالی ی های بخش هزینه افزایش
 افتزایش  و نفتت  قیمتت  افتزایش  نتیجته  در. باشت   متی  اشتتغال  کتاهش  آن نتیجه

 در ولتی  شتاد  تالیت   در افتزایش  ماجت   مت ت  کاتتاه  در شتای   نفتتی  درآم های
 بته . شت   خااهت   اشتغال نتیجه در و تالی ات کاهش ماج  بلن م ت و م ت میان
 نفتت  قیمتت  در تغییترات  نفتی، درآم های به ایران دولتی بادجه بادن متکی دلی 
اتتا   مت ل  یک از گیری بهره با مقاله این.  دارد ایران اقتصاد بر ای مالحظه قاب  تثثیر

 را ارز نترخ  و واردات تتارم،  تالیت ،  رون  بر نفت قیمت های ناسان تثثیر رگرسیا،
 .ده  می قرار بررسی مارد نفت صادرکنن ه کشار عناان به ایران در

 اشاره ایران اقتصاد و نفت مارد در خاد مطالعه در( 1391) همکاران و پسران
 بختش  به کمک ماج  جهات برخی و ها سال برخی در نفت شای  اینکه به دارن 

 سیاستی  و اقتصتادی  مانت گی  عقت   باعث دی ر جهات از اما ش ه تالی  و مصرف
 صتنعت  پیشرفت از را مناب  این دارای کشارهای نفتی های درآم . است ش ه ایران
 بترده  نام طبیعی بالی یک عناان به ایران در نفت از مطالعه این در. است داشته باز
 مختلتف  هتای  بختش  نفتت،  کته  شتاد  متی  گفتته  هلن ی بیماری به اشاره با و ش ه

 ایجتاد  و منتاب   ایتن  از نادرستت  استتفاده . است داده قرار آسی  مارد را اقتصادی
 و تالیت ات  جملته  از مختلفتی  هتای  بختش  به واردات به وابست ی نفتی های رانت
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 است. کرده وارد ج ی آسی  اشتغال
های نفتتی بتر    تثثیر شاک»ای تحت عناان  ( در مقاله1397انصاری و شهرکی )

بته ایتن نتیجته     2013-2018بترای دوره زمتانی   « متغیرهای اقتصاد کالن در ایتران 
رسی ن  که قیمت نفت در حالت عادی دارای اثر م بت و جمعیت دارای اثر منفتی  
بر رش  اقتصادی است و اثر شاک قیمتی نفت دارای اثر منفی بر رش  اقتصادی در 

 کشارهای صادرکنن ه است.
ی هتا  ریت متغ بر درآم  نفتی  شاک نامتقارن اثر اما ما در این پژوهش به ارزیابی

 پردازی . ( می1348-1397های  )مطالعه تجربی سال یاقتصاد کالن

 مدل و روش تحقیق .2

 مدل .2-1

های درآمت  نفتتی بتر متغیرهتای      ه ف اصلی این مطالعه بررسی اثر نامتقارن شاک
خطی بتا   است. در این بخش به رو  تحقیق ال ای نامتقارن یا غیر کالن اقتصادی

شاد. لیکن قبت  از بترآورد مت ل     برداری پرداخته می انرگرسی استفاده از م ل خاد
 ازم است که شاک نفتی همیلتان و مارک در این مطالعه معرفی گردد.

در این ال ا نقش هر متغیر در ایجاد تغییرات خاد و سایر متغیرهتای ماجتاد   
شتاد کته بتر طبتق آن اهمیتت       تخمین زده می 1«ی واریانس تجزیه»در ال ا تاسط 

های م بت و منفی درآم  نفتی دو شاخص همیلتان و مارک در ایتران   نسبی شاک
العمت    های نفتتی بتا تاجته بته عکتس      چنین اثرات پایای شاک شاد. ه  تعیین می

 ها از طریق تاب  واکنش آنی بررسی خااه  ش . متغیرها به این شاک
 شاد: تخمین زده می (1به صارت رابطه ) VARم ل کلی ال ای 

(1) 
1 1 -1...t t t ty A y A y Bx      

 
A,...,1زا،  متغیر بترون  txزای م ل،  ن متغیر درو tyکه در آن،  A وB   ضترای
 باشن . ی اخالل می به عناان جمله tها و ماتریس

                                                                                                                                 

1. Variance Decomposition.  
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بتا عملکترد    70ی  در دهته  1«هتاکر »اقتصاددانانی چتان همیلتتان، متارک و    
 بین قیمت نفت و اقتصاد پرداختن .ی رابطه  ضعیف اقتصاد آمریکا به مطالعه

ای که بین رش  تالی  ناخالص داخلتی و شترایط بتازار نفتت      مارک با مطالعه
ی  نامتقتارن، بته ارائته   ها پی برد. او با تصریح  بست ی بین آن انجام داد به وجاد ه 

م ل غیرخطی به تفکیک شاک م بت و منفی قیمت نفت پرداخت. م ل پیشتنهادی  
 ( بیان ش :3( و )2مارک به صارت روابط )

(2) 
1min[0,( )]t tOily oily oily

   
(3) 

1max[0,( )]t tOily oily oily

   
داخلتی  بینی تالی  ناخالص  در مقاب  همیلتان اثرات افزایش قیمت نفت را در پیش

خطی با نام ختالص را بته صتارت     صارت تصریح غیر کاراتر فرض کرد و به این 
 بیان کرد: (4)رابطه 

(4) 
1 4max[0,( max( .... )]t t t tOily oily oily oily

  
 

های م بت و منفی درآمت های نفتتی    در این مطالعه با استفاده از این دو م ل، شاک
 گرفته است: کس  مارد محاسبه قرار( در ا8( و )7(، )6(، )5به شک  روابط )

(5) 
1min[0,( )]t tmoily moily moily

   
(6) 

1max[0,( )]t tmoily moily moily

   
(7) 

1 4max[0,( max( .... )]t t t thoily hoily hoily hoily

  
 

(8) 
1 4max[0,( max( .... )]t t t thoily hoily hoily hoily

    

های مارد مطالعه نیز به همین مناال متارد ارزیتابی قترار     بر این اساس سایر شاک
 گرفتن .

 روش تخمین .2-2

های سری زمانی و ناغ پتژوهش، جهتت ارزیتابی نامتقتارن      دادهبا تاجه به ماهیت 
چنین اثر آن بر متغیرهای کالن اقتصاد در کشتار ایتران،    های نفتی و ه  بادن شاک

                                                                                                                                 

1. Hooker. 
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(، متارد استتفاده قترار گرفتته     VAR) 1«برداری خادرگرسیان»در این مطالعه رو  
 هتتای ممکتتن دارای بتترداری نستتبت بتته ستتایر رو  رگرستتیان رو  ختتاد. استتت
 سازد: پذیر می است که استفاده از آن را تاجیه  ییها ویژگی

،  متغیرهتا نیستت    زا بتادن  زا و برون درون  تعیین  درباره  ن رانی  به  نیازیالف( 
 زا هستن . درون م لاین ها در رمتغی  تمامیزیرا 

حت اق  مربعتات     متعتارف   رو تتاان از   بتاده و متی    ساده  م ل  تخمینب( 
 کرد.  استفاده  ج اگانه  صارت  به  از معادات  هر یک  برایمعمالی 

از ماارد بهتتر    آی ، در بسیاری می  دسته ب  رو   از این  که  هایی بینی پیشج( 
 (1378،  )گجراتی . است  همزمان  معاداتمانن    پیچی ه  های م ل  از نتایج

فرزان تان و  »(، 2007) «2کالاگنی و مانرا»ها محققانی چان  در ارتباط با شاک
( در خارج و همچنین علمی و 1984« )4هاریسان و باربیج»( و 2007) 3«وارد مارک

(، مهترآرا و  1386(، فالحی و پیغمبری )1388(، همتی و مباشرپار )1390جهادی )
برداری بته   از م ل خادرگرسیان  ( با استفاده1384( و کشاورزیان )1385اسکایی )

هتای قیمتت نفتتی بتر متغیرهتای اقتصتادی از جملته تالیت           مطالعه بر روی تکانه
کنن ه پرداخته ش . در این مطالعه متفاوت  ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف

های م بت و منفی درآم  نفتی را بر روی متغیرهایی چان مصرف  ها اثر شاک از آن
خ خصاصی، صادرات کااها و خ مات، تالی  ناخالص داخلی، مخارج دولتتی، نتر  

هتای متارک    گذاری خصاصی، حج  پال و اشتغال با استفاده از م ل تارم، سرمایه
 گردد. و همیلتان سنجی ه و رو  برتر و مؤثر بر اقتصاد ایران آشکار می

 فولر -آزمون ریشه واحد دیکی  .2-3

با تاجه به اینکه در این دوره شکست ساختاری در حازه متارد مطالعته ن اشتتی     
یافته استتفاده   پایایی متغیرهای مارد مطالعه از آزمان دیکی فالر تعمی برای آزمان 

                                                                                                                                 

1. Vector Auto Regression.  
2. Cologni & M.Manera 

3. Farzanegan & Markwardt. 

4. Burbridge  & Harrison 
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که به تحلی  و تخمتین    های سری زمانی، قب  از آن کلی در داده  ش ه است. به طار
هتای   معادات ال ا پرداخته شاد، بای  آزمان ریشه واح  برای تعیین مانایی ستری 

ررستی در ایتن مطالعته عبارتنت  از:     شتاد. متغیرهتای متارد ب    زمانی متغیرها انجام 
(، LEX، ل تاریت  صتادرات کااهتا و خت مات )    (LCN)ل اریت  مصرف خصاصی 

(، نترخ  LGOV(، ل تاریت  مختارج دولتتی )   LGNPل اریت  تالی  ناخالص داخلی )
(، ل تاریت  حجت  پتال    LINVگتذاری خصاصتی )   (، ل تاریت  سترمایه  INFتارم )

(LMS( ل اریت  اشتغال ،)LN شاک ،)( منفی درآم  نفتی مارکYOILNM شاک ،)
(، شتتاک منفتتی درآمتت  نفتتتی همیلتتتان  YOILPMم بتتت درآمتت  نفتتتی متتارک ) 

(YOILNH( و شاک م بت درآم  نفتی همیلتان )YOILPH.) 

 فولر -ی واحد برای متغیرهای مدل بر اساس آماره دیکی  نتایج آزمون ریشه .1جدول 

 متغیر
 با تفاضل مرتبه اولمقدار آماره  مقدار آماره در سطح

Prob t-S نتیجه Prob t-S نتیجه 
OILnh-

 
  مانا   مانا 

OILph+   مانا   مانا 
OILnM-

 
  مانا   مانا 

OILpM+   مانا   مانا 
LGNP   نامانا   مانا 

LY   نامانا   مانا 

LEX   نامانا   مانا 

LCN   نامانا   مانا 
INF   نامانا   مانا 
LIM   نامانا   مانا 

LGOV   نامانا   نامانا 

 های تحقیق منب : یافته

های م بت و منفتی   تارم، شاک متغیرهای نرخ 1طبق نتایج به دست آم ه در ج ول 
ان  اما سایر متغیرها با یک درجته تفاضت  مانتا     مارک و همیلتان در سطح مانا ش ه

 ان . ش ه

 VARتعیین وقفه بهینه در الگوی  .2-4

ی انتخاب ش ه برای  های روابط بلن م ت به طال وقفه رو  یاهانسن، تخمین در
ی زیاد  صارت طال وقفه  باشن . در این برداری خیلی حساس می م ل خاد تاضیح

شاد، اما در مقاب  انتختاب تعت اد    منجر به از دست دادن درجات آزادی زیادی می
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ست ی در جمالت اخالل خااهت   ها کمتر از مق ار بهینه، باعث ایجاد خادهمب وقفه
 ی بهینه از اهمیت باایی برخاردار است. رو انتخاب وقفه ش ، از این

( تعیین طتال وقفته بهینته    VARبرداری ) های خادرگرسیان اولین گام در م ل
است. با این تعبیر بع  از تشخیص ایستایی متغیرهای م ل، در اینجتا بترای تعیتین    

خطتای نهتایی پتیش    »، (AIC) 2آکائیک»، (SC) 1«یزینب-شاراتز»طال وقفه از معیار 
استفاده ش ه  (LR) 5«نمایی نسبت درست»و  (HQ) 4«کائین -حنان »و  (FPE) 3«بینی

 است.  
ای است که نه  ی بهینه به گانه های ذکر ش ه انتخاب وقفه در هر یک از رو 

در جمالت تنها درجات آزادی زیادی از دست داده نشاد بلکه، خادهمبست ی نیز 
ی بهینته در جت اول زیتر     اخالل معادات ایجاد نشاد. نتایج حاص  از طتال وقفته  

 آم ه است.
( SCبر اساس معیار شاارتز ) (1ی ) ی بهینه با تاجه به نتایج کس  ش ه، وقفه

( بترای  3ی ) ی بهینه برای شاک م بت همیلتان، شاک منفی و م بت مارک و وقفه
(، حنتان کاایتک   AICه به معیارهای شاارتز، آکائیتک ) شاک منفی همیلتان با تاج

(HQ.و سایر برگزی ه ش ه است ) 

 بر اساس شوک مثبت همیلتون VARتعیین وقفه بهینه درالگوی .2جدول 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 









 های تحقیق منب : یافته

 

 

                                                                                                                                 

1. Schwarz information criterion. 

2. Akaike information criterion. 

3. Final Prediction Error. 
4. Hannan-Quinn. 

5. LikeLihood Ratio. 
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 بر اساس شوک منفی همیلتون VARتعیین وقفه بهینه درالگوی  .3جدول 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 









 های تحقیق منب : یافته

 بر اساس شوک مثبت مورک VARتعیین وقفه بهینه درالگوی  .4جدول 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 









 های تحقیق منب : یافته

 بر اساس شوک منفی مورک VARتعیین وقفه بهینه درالگوی  .5جدول 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 









 های تحقیق منب : یافته

 1گرایی یوهانسن آزمون هم .2-5

ی تعادلی بلن م ت بین متغیرهای ال ا تثییت  شت     از آن جایی که وجاد یک رابطه
شتاد. پتس از تعیتین     گترا پرداختته متی    در این بخش به تعیین تع اد بردارهای ه 

هتای   ی انباشت ی متغیرها، اولین ق م در رو  یاهانسن، تعیتین تعت اد وقفته    مرتبه
که در ج اول باا نتتایج حاصت  از   برداری باده است،  بهینه م ل در خادرگرسیان

برای هر دو شاخص همیلتان و متارک در مت ل    بهینههای  آن وجاد داشته و وقفه
 برداری مشخص ش ه است. خادرگرسیان

کردن عرض از مبت   و رونت      گام بع ی، انتخاب رتبه ماتریس اثر و لزوم وارد
در بردار بلن م ت است که طبق پیشنهاد یاهانسن، ایتن اعمتال بایت  بته صتارت      

زمان صارت گیرد. چنانچه یاهانسن بیتان کترده استت، اگتر تعت اد متغیرهتای        ه 
                                                                                                                                 

1. Johansen Cointegration test. 
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تاان  گرا می بردار ه  (N-1)باش ، ح اک ر تع اد  Nماجاد در بردار بلن م ت، برابر 
تاانت  وجتاد    یجه با وجاد دو متغیر تنها یک بردار هم را متی به دست آورد. در نت

های ح اک ر مقتادیر ویتژه و آزمتان اثتر بته دستت        داشته باش  که از طریق آزمان
 (.1378آی  )نافرستی،  می

گتردد کته    های ساانه استفاده متی  دوره برای داده 30معماا دور پیش بینی تا 
 رس . دوره منطقی به نظر می 20فت و ر بینی باا می در این زمینه خطای پیش

 گرایی یوهانسن شوک مثبت همیلتون نتایج آزمون هم .6جدول 

Data Trend: 
Test Type 

None 
No Intercept 

No Trend 

None 
Intercept 
No Trend 

Linear 
Intercept 
No Trend 

Linear 
Intercept 

Trend 

Quadratic 
Intercept 

Trend 

Trace 6 6 7 6 8 

Max-Eig 4 4 4 3 3 

 های تحقیق منب : یافته

 گرایی یوهانسن شوک منفی همیلتون نتایج آزمون هم .7جدول 

Data Trend: 
Test Type 

None 
No Intercept 

No Trend 

None 
Intercept 
No Trend 

Linear 
Intercept 
No Trend 

Linear 
Intercept 

Trend 

Quadratic 
Intercept 

Trend 

Trace 5 6 8 7 8 

Max-Eig 5 4 4 6 6 

 های تحقیق منب : یافته

 گرایی یوهانسن شوک مثبت مورک نتایج آزمون هم .8جدول 

Data Trend: 
Test Type 

None 
No Intercept 

No Trend 

None 
Intercept 
No Trend 

Linear 
Intercept 
No Trend 

Linear 
Intercept 

Trend 

Quadratic 
Intercept 

Trend 

Trace 5 5 5 6 8 

Max-Eig 5 5 4 5 5 

 های تحقیق منب : یافته

 گرایی یوهانسن شوک منفی مورک نتایج آزمون هم .9جدول 

Data Trend: 
Test Type 

None 
No Intercept 

No Trend 

None 
Intercept 
No Trend 

Linear 
Intercept 
No Trend 

Linear 
Intercept 

Trend 

Quadratic 
Intercept 

Trend 

Trace 6 6 6 7 8 

Max-Eig 6 6 5 7 8 

 های تحقیق منب : یافته
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 العمل آنی توابع عکس .3

به دلی  آن که یک ال ای خالصه ش ه است قاب  تفسیر نیستت   VARنتایج ال ای 
 ضترای   تفستیر  دشااری علت بهاستفاده نماد.  IRFSو  VDCSلذا بای  از دو ابزار 

 در ای تکانته  واکتنش  تاابت   و واریانس ی تجزیه بهVARال ای  در ش ه زده تخمین

هتای   العم  تحریک مسیر زمانی آثار شاک تاب  عکس شاد، می مراجعهVARال ای 
کنت .   برداری را بر یک متغیر خاص ردیابی می خطای سایر متغیرها در م ل تصحیح 
ای طراحی ش ه است که چ تان ی پاستی یتا     گانه  به عبارت دی ر، این تکنیک به

ر متغیر در طال زمان را در برابر شاک ایجتاد شت ه در ختاد  یتا     العم  ه عکس
 کنت . ایتن   شاک به وجاد آم ه در سایر متغیرها در سیست  معادات را تعیتین متی  

تعت ی    سترعت  ی مشتاه ه  و برقترار کترده   متغیرها بین را پایا و متقاب  اثرات تاب ،
 سازد. می پذیر امکان سیست  در را متغیرها

العم  برای بررسی اثر یک انحراف معیتار   این م ل از تااب  عکسدر واق  در 
تاان به اثترات پایتای    شاک، بر دی ر متغیرها استفاده ش ه است. در این رو  می

م ت و بلن م ت پی بترد. نمادارهتای زیتر واکتنش      ی کاتاه تغییر متغیرها در دوره
خت مات، تالیت    ل اریت  متغیرهای مصرف خصاصی، واردات و صادرات کااها و 

هتای وارد   ناخالص ملی، مخارج دولتی، نرخ تارم و درآم  ملی را نسبت به تکانته 
هتای نفتتی همیلتتان و متارک را بته       های م بت و منفی درآم  ش ه از سای شاک

. با تاجه به نمادارهتای  دهن  ی یک انحراف معیار برای بیست دوره نشان می ان ازه
تاان مشاه ه کرد که پس از بته   العم  تحریک می کسارائه ش ه در ارتباط با تاب  ع

 ان . تثثیر قرار گرفته آم ن یک شاک نفتی تمام متغیرها تحت  وجاد
های م بت  ( نتایج حاص  از تخمین شاک4( و )3(، )2(، )1در چهار نمادار )

 باشن . و منفی درآم  نفتی همیلتان و مارک قاب  مشاه ه و تفسیر می
متغیر ل اریت  تالی  ناخالص ملی  1همیلتان در نمادار بر اساس شاک م بت 

ی سام در پی واکنش بته متغیتر تکانته م بتت درآمت  نفتتی        از ابت ای دوره تا دوره
ده . تثثیر کاهشی این تکانه بر روی متغیر تالی  ناخالص ملتی تتا    افزایش نشان می

باش . اثر  ره افزایشی میی پانزده  پای ار باده و از این دوره به بع  دوبا پایان دوره
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این تکانه بر متغیر درآم  ملی نیز تا ح ودی ناسانی باده و همانن  متغیر قبلی اثتر  
های بعت ی نزولتی شت ه و در پایتان      این تکانه در ابت ای دوره صعادی و در دوره

کته مقت ار ایتن متغیتر از      دوره و بلن م ت، رون  صعادی داشته است. به طتاری  
ی پایتانی رستی ه استت. بتر      درصت  در دوره  01/0ی اول به  ورهدرص  در د 07/0

 2و  1مت ت و بلن مت ت، دوره    مت ت، میتان   هتا بته کاتتاه    بن ی دوره اساس تقسی 
 گردد. به باا بلن م ت تلقی می 5م ت و  میان 5تا  3م ت،  کاتاه

ی ستام افزایشتی    این شاک بر روی متغیر ل اریت  مخارج دولتی فقط تا دوره
مت ت و   های میتان  های بع ی به مسیر رو به پایین خاد در دوره ولی از دورهاست، 

ی اول بته مقت ار    در دوره 06/0کته از مقت ار     بلن م ت ادامه خااه  داد. به طاری
ای بته   یاب . در این میان، تغییر ناگهانی یا تکانه ی بیست  کاهش می در دوره -001/0
ی اول تا سام چنت ان محستاس    ارم در دورهی یک انحراف معیار بر متغیر ت ان ازه

کته از مقت ار    باش  به طاری ی سام با کاهشی چشم یر روبرو می نیست و در دوره
ی پنج  کاهش یافته است. لیکن ایتن   در دوره 37/0ی اول به مق ار  در دوره 63/0

ی یتک انحتراف معیتار     های بع ی منجر به کاهش تتارم بته انت ازه    شاک در دوره
رس . متغیر بع ی که شاک  می -06/0ه طاری که در پایان دوره به میزان شاد ب می

م بت درآم  نفتی بر آن تثثیرگذار است، متغیر ل اریت  مصرف خصاصی باده، کته  
ی سام نسبت به اول با افتزایش بتاایی برختاردار     واکنش آن بر این متغیر تا دوره

در بلن م ت رون ی تقریبتاً   است. اثر این شاک در دوره های بع ی کاهش یافته و
 ثابت داشته و چن ان قاب  تاجه نیست.  

مت ت اثتر م بتتی     ایجاد یک شاک م بت همیلتان در درآم های نفتی در کاتاه
شتاد.   گذارد و ماج  افزایش واردات می در واردات کااها و خ مات در ایران می

شاد. اگر چه  منفی میم ت و بلن م ت این اثر به ت ریج کاهش یافته و  اما در میان
شاد اما چن ان محساس نیست. این امتر بته    اثر این شاک در پایان دوره م بت می

م ت با افتزایش قیمتت نفتت و بته دنبتال آن افتزایش        این دلی  است که در کاتاه
یابت  بلکته باعتث افتزایش      درآم های نفتی نه تنهتا درآمت های ارزی افتزایش متی    

ی افتزایش   شتاد کته ایتن عامت  زمینته      تقاضا می ی پال و در نتیجه افزایش عرضه
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کن . اما در بلن م ت با کتاهش درآمت های ارزی    واردات کاا به کشار را فراه  می
ی آن شاخص  یاب  که در نتیجه واردات و در نتیجه ارز  اسمی واردات کاهش می

حقیقتی   ی کتاهش ارز   یاب  که این عامت  در مجمتاغ زمینته    ها افزایش می قیمت
 کنن . دات را فراه  میوار

صادرات کااها و خ مات نسبت به شاک م بت درآم های نفتی همیلتتان در  
که با حرکات رو به باا مااجته استت بته     ابت ا با واکنش م بت همراه است. زمانی 

سمت تع ی  و برگشت به وضعیت قب  از شاک روبرو استت و در بلن مت ت تتا    
 شاد. رج میح ودی از این حالت در جهت م بت خا

شاک منفی حاص  از درآم های نفتی همیلتان نسبت به شاک م بتت باعتث   
ناسانات بیشتری در متغیرها ش ه است. با ایجاد یک واح  شتاک منفتی همیلتتان    

ی سام رون ی تقریباً ثابتت را دارا استت    م ت تا دوره تالی  ناخالص ملی در کاتاه
ی  شتاد امتا در دوره   یتادی روبترو متی   های بع ی تا یازده  با کاهش ز اما در دوره

بلن م ت از ناسانات بسیاز ان کی برخاردار است. اثتر ایتن شتاک بتر روی نترخ      
تارم از ناسانات بیشتری نسبت به دی ر متغیرها برخاردار باده است. معماا دور 

دوره برای داده های ساانه استفاده می گردد. در این زمینه خطتای   30پیش بینی تا 
 دوره منطقی به نظر میرس . 20نی باا میرفت و پیش بی
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 العمل متغیرها نسبت به شوک مثبت همیلتون عکس .1نمودار 

 
 های تحقیق منب : یافته

 العمل متغیرها نسبت به شوک منفی همیلتون عکس.2نمودار 

 
 های تحقیق منب : یافته
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ده  ایجاد یک واحت  شتاک در درآمت های نفتتی بتر       شاک م بت مارک نشان می
ی سام تثثیر م بت بستیار   م ت و تا دوره تالی  ناخالص ملی و درآم  ملی در کاتاه

مت ت و بلن مت ت ایتن اثتر کت  و در جهتت کتاهش         گذارد، اما در میان ان کی می
ش ه هر چن  که اثتر آن  یر م بت های پایینی این تثث یاب  با این تفسیر که در دوره می

 ناچیز است.
مت ت   ی کاتاه اثر این شاک بر متغیر واردات صادرات کاا و خ مات در دوره

هتای   یاب  و در دوره شاد. اما اثرات این شاک طی چن ین دوره کاهش می ظاهر می
 بع ی و در بلن م ت اثری تقریباً ثابت و م بت را داشته است.

متغیرهتای نترخ تتارم، مختارج دولتتی و مصترف        اثر این شتاک بتر دی تر   
 ی سام ظاهر ش ه است. خصاصی در دوره

 العمل متغیرها نسبت به شوک مثبت مورک با یک وقفه عکس .3نمودار 

 
 های تحقیق منب : یافته

تا  منفی نفتی شاکتالی  ناخالص ملی و درآم  ملی نسبت به  4با تمرکز بر نمادار 
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مت ت و   باش . اما در میتان  ی پنج  م بت می ی دوم منفی باده و سپس تا دوره دوره
های پایینی این تثثیر  یاب  با این تفسیر که در دوره بلن م ت این اثر ک  و کاهش می

 بسیار ناچیز است.  
 شاک به مصرف خصاصی و واردات کااها و خ مات نسبت مخارج دولتی،

 ستمت  پایین به به رو حرکات با که دهن  می م بت نشان واکنش منفی، در ابت ا نفتی

 شتاک  شت ن  وارد از پس هستن . شاک روبرو از قب  وضعیت به برگشت و تع ی 

ی  نقطته  ستمت  م ت به کاتاه در متغیر این صادرات کااها و خ مات، متغیر به منفی
را شتام    م بتت  و باا به رو حرکات بع ، های دوره در و دارد کاهن ه حرکت کمینه،
 متغیر نرخ تارم نیز نسبت به این شاک با ناسانات کمی مااجه است. .شاد می

 العمل متغیرها نسبت به شوک منفی مورک با یک وقفه عکس .4نمودار 

 
 های تحقیق منب : یافته

های م بت و منفی همیلتتان و متارک، ناستانات ایجتاد شت ه در       با تاجه به شاک
سبت به شاک منفتی متارک بیشتتر بتاده استت. ولتی ایتن        شاک منفی همیلتان ن
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های م بت همیلتان و مارک چن ان محساس نیست و ناسانات  وضعیت در شاک
 در مقایسه با ه  کمتر است.

 تجزیه واریانس .4

باش . بتا استتفاده    م ت می ی واریانس ابزاری برای تحلی  عملکردهای کاتاه تجزیه
ثباتی هر متغیتر را در مقابت  شتاک وارده     ه سه  بیاز این ابزار قادر خااهی  باد ک

 به هر یک از متغیرهای دی ر ال ا را مشخص کرد.
ی  دهنت ه  رود و نشتان  این رو  برای تاصیف پایایی یک مت ل بته کتار متی    

دهن گی هر یک از متغیرها از تغییرات متغیتر وابستته در طتی زمتان      درص  تاضیح
در طی زمان، چن  درص  از تغییترات متغیتر    باش . این امر حاکی از آن است که می

 شان . اجاد در م ل تاضیح داده میوابسته تاسط هر یک از متغیرهای م

 نتایج تجزیه واریانس شوک مثبت همیلتون .10جدول 

Period S.E. YOILPH LNGOV LNIM INF LNCN LNEX LNY LNGNP 

         

         

         

         

         

         

 های تحقیق منب : یافته

 S.Eشتاد. ستتان    مشاه ه متی  باا تجزیه واریانس شاک منفی همیلتان در ج ول
که این خطا هر سال بر استاس    ده . از آنجایی بینی متغیرها را نشان می خطای پیش

ی زمانی با افزایش مااجه استت. در   شاد لذا طی دوره خطای سال قب  محاسبه می
ی اول بر اساس اطالعات کست  شت ه صت  درصت  تغییترات شتاک م بتت         دوره

دهنت گی   ها، تاضیح دوره شاد. در دی ر همیلتان تاسط خاد متغیر تاضیح داده می
 رس . می 55/94این متغیر با کاهشی مالی  به مق ار 

دهنتت گی بتته ترتیتت  متغیرهتتای صتتادرات کااهتتا و   ی دوم تاضتتیح در دوره
ملی نسبت به دی ر متغیرها بیشتر بتاده استت    خ مات، نرخ تارم و تالی  ناخالص 

ی پایتانی   است. اما در دورهدر این میان متغیر مخارج دولتی کمترین تثثیر را داشته 
م ت بع  از متغیر صادرات کااهتا و خت مات، متغیرهتای واردات کااهتا و      و بلن 
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دهن گی متغیر تحتت بررستی    خ مات و مخارج دولتی بیشترین تثثیر را در تاضیح
 داشته است.

 نتایج تجزیه واریانس شوک منفی همیلتون .11جدول 

Period S.E. YOILNH LNGOV LNIM INF LNCN LNEX LNY LNGNP 

         

         

         

         

         

         

 های تحقیق منب : یافته

شاد. نتتایج خطتای    تجزیه واریانس شاک منفی همیلتان مشاه ه می 11در ج ول 
ی اول ص درص  تغییرات شتاک منفتی    ده  که در دوره بینی متغیرها نشان می پیش

دهنت گی   ی دوم، تاضتیح  شاد. در دوره همیلتان تاسط خاد متغیر تاضیح داده می
بتا کتاهش    های بعت ی  درص  کاهش داشته است. در دوره 01/39این متغیر ح ود 

 یاب . درص  کاهش می 35/15مالی  ایجاد ش ه، این مق ار به 
درصتت  تغییتترات مربتتاط متغیتتر شتتاک منفتتی  01/39ی دوم تقریبتتاً  در دوره
درصت  مربتاط بته واردات،     34درص  مرباط به مختارج دولتتی،    36/6همیلتان، 

 43/3درصت  از ستای مصترف خصاصتی،      28/6درص  مرباط نرخ تتارم،   06/5
درصتت   57/2مربتتاط بتته درآمتت  ملتتی و   02/3درصتت  مربتتاط بتته صتتادرات،  

 باش . ی تالی  ناخالص ملی می دهن گی این متغیر بر عه ه تاضیح
دهن گی متغیرها در شتاک م بتت    ی کس  ش ه ق رت تاضیح بر اساس نتیجه

همیلتان از ناسانات کمتری نسبت به شاک منفی برخاردار است. بته طتاری کته    
انت  امتا    ر شاک م بت همیلتان رون ی تقریباً یکنااخت صعادی را داشتهمتغیرها د

ها اثرگذاری م بتت   در شاک منفی به علت ناسانی بادن متغیرها در بعضی از دوره
دهنت گی شتاک منفتی همیلتتان      های تتثثیر کاهشتی در تاضتیح    و در بعضی دوره

نسبت به شتاک منفتی   تاان تثثیرگذاری شاک م بت همیلتان  ان . بنابراین می داشته
 آن را در اقتصاد ایران ترجیح داد.
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 نتایج تجزیه واریانس شوک مثبت مورک .12جدول 

Period S.E. YOILPM LNGOV LNIM INF LNCN LNEX LNY LNGNP 

         

         
         

         

         

         

 های تحقیق منب : یافته

 میزان چه که ده  می نشان واریانس ی تجزیه نیز، های م بت و منفی مارک در شاک

 متغیرهای سای از ش ه وارد های شاک تاسط متغیر هر بینی پیش  غیرقاب  تغییرات از

 .  تاجیه است قاب  ال ا

ده  کته   می متغیرهای تالی  ناخالص ملی و درآم  ملی نشان واریانس ی تجزیه
دهن گی متغیر اولی در شاک م بت و دومی در شتاک منفتی بیشتتر     ق رت تاضیح

دهن گی صادرات نسبت به واردات نیز در شتاک م بتت    است. البته ق رت تاضیح
نسبت به شاک منفی مارک بیشتر است. اما مخارج دولتی در بختش شتاک منفتی    

کن . لذا با تاجه به نتتایج کست  شت ه     تری نسبت به شاک م بت ایفا می ه نقش م
 باش . ها نامتقارن می اثرات شاک

 نتایج تجزیه واریانس شوک منفی مورک .13جدول 
Period S.E. YOILNM LNGOV LNIM INF LNCN LNEX LNY LNGNP 

         
         
         
         
         
         

 های تحقیق یافتهمنب : 

 بندی گیری و جمع نتیجه

درآم  نفتی بر متغیرهتای کتالن     ه ف اصلی این مطالعه بررسی اثر نامتقارن شاک
باده است. در واق ، ایتن پتژوهش بته بررستی      1397-1348ی  اقتصادی طی دوره
نفتی همیلتان و مارک بر متغیرهای کالن اقتصادی با استتفاده از    روابط میان شاک

 برداری پرداخته است.  خادرگرسیانم ل 
ده  که شاک منفتی حاصت  از    ای نشان می نتایج این مطالعه در واکنش ضربه

درآم های نفتی همیلتان نسبت به شاک م بت باعث ناسانات بیشتری در متغیرهتا  
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هتای م بتت و منفتی همیلتتان و متارک،       تاجه بته شتاک  چنین، با  ش ه است. ه 
شاک منفی همیلتان نسبت به شتاک منفتی متارک بیشتتر     ناسانات ایجاد ش ه در 

م بت همیلتان و متارک چنت ان محستاس      باده است. ولی این وضعیت در شاک
 نیست و ناسانات در مقایسه با ه  کمتر است.

دهنت گی   ی واریتانس قت رت تاضتیح    ی کس  ش ه در تجزیه بر اساس نتیجه
نستبت بته شتاک منفتی     متغیرها در شتاک م بتت همیلتتان از ناستانات کمتتری      

برخاردار است. به طاری که متغیرهتا در شتاک م بتت همیلتتان رونت ی تقریبتاً       
ان  اما در شاک منفی به علت ناسانی بادن متغیرها در  یکنااخت صعادی را داشته

هتتای تتتثثیری کاهشتتی در    هتتا تتتثثیر م بتتت و در بعضتتی دوره   بعضتتی از دوره
هتای م بتت و منفتی     ستت. در شتاک  دهن گی شاک منفی همیلتان داشته ا تاضیح

ها نامتقارن باده است. با تاجته بته    مارک با تاجه به نتایج کس  ش ه اثرات شاک
ای از صتادرات و درآمت های دولتتی را     حج  قاب  مالحظته  درآم های نفتیاینکه 

زا  کنن ، ش ی اً تحت تثثیر قیمت نفت قترار دارنت  کته یتک متغیتر بترون       فراه  می
ثباتی این درآم ها نتایج بسیار منفی در اقتصتاد کشتار ایجتاد     یشاد. ب محساب می

ثباتی خااه ناشی از افزایش قیمت نفت خااه به علت کتاهش قیمتت    کن . اثر بی می
کتار   بنتابراین بهتترین راه   .آن باش  در بلن م ت بر رش  اقتصادی تثثیری منفی دارد
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