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 مقدمه

، شر    ووعر ه تصادرادی هناظزر    ری      گیریی ظریارار ر   های شکل در طول دهه
 فیتازر  هرای تعاعرد در    ظیا  ز ی به  زابع ظیز ت   حر  دا   ،عی ااه   ظیی ی کار

رش    ووع ه تع . در آن   ان با ر کلد بی تا  بود کره برا دعرایابد بره لوت رل      
وولی تر تصرلد   که ادت آظجاتصاداد کشور رت به کنال رعاظی     ووتن  دتصلد وولی  

کشرورهای بر  ن ظدراده     دتشاز ،  یوأکدادی در آن د ره بی  حدوالر صز اد تصا
وکزولوژار    یهرا  شریف  یپت ا برا آظهره   ؛ ت  ت کان ووع ه  حی م بودظ  طب اً  ی  
، فیص  رش    ویصد بیتی کشرورهااد کره  زرابع طبی رد     ری       شود  دظا ی ه 

   حدرروالر   یغررود در تیایررار ظ تشرراز  ظیررز فرریتهد شرر . وولیرر تر صررز اد 
تی    ر د تدبیار صز اد ش ن به تصاداد آن   ان ت کان جدر  تصادرادی    کاریاظه

آ رد. در  به  جرود   یفیباکبیتی کشورهای داگی رت با وولی تر صز اد  یغود   
دتشراه    با وکزولوژی باال   یفیباکتا   یان کشورهااد که باوتظز  وولی تر صز اد 

زر  در  ووتظ  رد ظ ، شرو  زر    عد به  زابع طبی د بدیه  هنهزی  ت   زا  دعای باشز 
رت فریتهد   ی  یزه رش  بیشرای   بداری   ،زهاهز کدتصاداد کشورهای یود با وولی تر 

آ رظ . در  تصع و یی  رتبطه لل      لولد  یران رشر  تصادرادی    جرود  زرابع      
کره  ؛ چیتتع  تعاعد بودههای  طبی د در طول عالیان گذشاه هنوتره اکد ت  بحث

 1 ز ی ت   زابع طبی د غزد ظریی کشورهای  زطقره  زرا   بیید کشورها با  جود بدیه
برا  جرود  زرابع    هرا   تظ  به رش    ووع ه بیعز    در  قابل بییرد کشرور   ظاوتظساه
تظ  به آن دع  اابز . ا  کشور بریتی رعری ن      ظی ژ ووتظساه کااآ ی ییظر ،طبی د
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ت را تار   رورد     بی رد دعایعرد دتشراه باشر ؛    ه  زابع طبه  وفقی  تصادادی، باا  ب
ت   .وی ظیز صورر گیرید  غزداا   زابع بدای باد ا  ت  طیاق وجارر با کشورهاووتظ  د
ت   وجرودی عری ااه ار      دبخش دعادگ به  ووتظ  دتصادادی  زابع طبی د   گاهاد

 .(Herfindahl, 1969, pp 4-5) کشور باش 
اافاه   تر اابد رتبطه بی   زرابع   ووع ه ووجه به وجیبه کشورهای باد طورکل هب

بریدتری   کراربید دتظر      شیوه بدیه گف  که ووتن  د طبی د   تصاداد تا  کشورها
ظره   ؛بروده تعر   صز اد ش ن تا  کشورها  فیتاز ،   یزه تصلد تعانیتر ش ه زهاظداد

هرای   در کاربید ظدراده   ؤثیتر اابد لوت ل با  بی تا  تعاس باا  جود  زابع طبی د. 
 زر ی ت   زرابع صاصرل بریتی      آاا پرادت  ظاشرد ت  بدریه    که صز اد  شخص شود

  گیفاره ارا بره دتظر        ئکشورهای  خالف ت   جود  زابع در تا  کشرورها ظشر  
! وکزولوژی   ووتن   ایااد   کیفی  ظدادی تصاداد کشورهای  ذکور  یبوط تعر  

 - زبرع »وفا ر در  تعاسبی  ووتن  درت لنلکید صادرتود صزااع گوظاگون هنهزی  
 لنو راً های صادرتود  د. تر  کیبیرعد  1«صزااع  حور ظبودن - حور بودن اا  زبع

که  با کنبود ارا ظبرود ار   زبرع طبی رد        حور  ورد تظارار هساز  -ت  صزااع  زبع
فیتظکرل    » طال ره   بی تعاس. (UNIDO, 1982, p 25)  ظشو  دیاص ووضیح دتده 

 0.5ا  در وجرارر، وولیر  ظایرالص دتیلرد عریتظه رت ت       درص  تفزت ا ، «داوا 
   (.787، ص 1395، گیاظافز)به ظقل ت   ده   ددرص  تفزتا   2درص   وا 
ت   زرابع   درص  9ت   زابع گا ی    درص  18 جندوری تعال دکه  ظجاادآت  

ت   درآ   ظاشرد   ووتظ  دبا تروقا دتظ    وکزولوژی  (1)،ظفاد جدان رت در تیایار دترد
 بیشرایا  ت  تا   زابع رت با وولی تر صز اد ظدااد به ص تکثی رعاظی ه    بیدتری بدیه

هرای تر  صقیقرد    هنهزری  ویییریتر ظری     بدیه  نک  رت ت  آن تصاداد یود ظناا .
هرا اکسران    ، به تا    زد که رصاب  در ونا د بخ ده   درت ویییی  ها ونا د  زا 

کره باار     دهر    رد لوت رل داگری وولیر ی ظشران     گیید. صضور  صیتر  د وأثییوح  
. بری  گیفر  در ظرری   رت کرار  یی یر ظ  ری بدریه  فقط ظهکل لوت ل وولی      ری بدیه

کززر ه جیاران وجرارر       آن و یری    ری بدیهظیی ی کار    «راکارد »تعاس ظریاه 
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کزز ه باا   ونا د لوت ل و یی ( 1994)  1«گلوپ»ت ا بی تعاس ظریاه  ؛ها تع   زا 
ج ی بری  زار  ظسربد     وأثیی  ووتظ  د  در تا  وییییتر ظی  تر   یدیصیتر گ  ظری 

تار  لوت رل    وأثییتی در  زا  باش   صاد کشور ت  ظری هزازه که ددرصوروبگذترد. 
 ز .ک  جیاان وجارر رت یزثد ووتظ  د

جاد  زا  در صرزااع یراص     در تاووتظ  د وتد ت لیه یام،  تظ کبیتا  هزازه بزا
عری ااه  ارا   در ظیری ی تظسراظد   لز  راً  کره  دصوروصاد در  گذتشاه باش ؛بسزتاد  تثی

 اییی عدد ظسبد ذیراای در تلگرو    به هنی  دلیل جود ظ تشاه باش .   اادی  ری بدیه
در تار   . تعر  شر ه    حاعربه   کاربید تار  ظریاره در تاریتن     وأثییبیتی بیرعد تا  

ندروری  صزااع  زاخر  صرادرتود ج  ظسبد   ابی  ز زا  گا  طبی د  وأثییپژ ه  
  بی تا  تعاس لوت ل تصرلد   یرعد ش هب 1393-1382در د ره   اظد  ایتنتعال د ت

وقسرید      ت بری ن تثیگذتر بی  زا  ظسبد رت به لوت ل تظیژی، صیناد، وکزولروژاکد    
 بریآ رد ه تع .  در تا   طال ه بیتی ش ش ه تر اابد  آشکاربی وجارر  دتثی هی لا ل

آن در د  ب   دتیلرد     وأثیی ، ز ی ت  ظداده گا  طبی د بدیه   د  صزااع کشورلنلکی
ظاشرد ت  ظدراده    دزر اآفی تر   در ظری دتشرا  . ب ا   زرور با شود  دوحلیل یارجد 

گا  در هی ا  ت  صزااع  زاخ  بره بیرعرد لنلکرید صرزااع در ب ر  دتیلرد   برا        
تر ارابد  ضر ی  صرزااع در    بره   2«شر ه  آشرکار  زار  ظسربد   »تعافاده ت  شایص 

  ز ی ت   زافع ظاشد ت   زابع گا  در لیصه وجارر جداظد پیدتیاه یوته  ش . بدیه

 نظری یمبان. 1

تلنلرل   برا    ( با وبیی    بیرعد ظریاره وجرارر بری    1772-1823) «داوا  راکارد »
تعافاده ت  ظریاه  زا  ظسبد ووتظس  بخ  تلرنرد ت  وجرارر جدراظد رت ووضریح     

لوت ل در   ری بدیهتیاالف   تعطه بههای ظسبد که  در تا  ر    قااسه صین  ده .
کزز ه  زا  ظسبد در هی کشور   ت  طریف داگری    و یی  طیف  اد  کشور تع ، ت  
دتر  اقابرل   تی بیتی وجرارر  زار    های ظسبد صبل ت  وجارر تظگیزه وفا ر در صین 

ت   ظاشرد   ووتظر   رد یر  کاالهرا    یان د  کشور یوته  بود.  زار  هری کشرور در وول   
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وری لوت رل وولیر  )هزازره وولیر ( باشر . صینر          ای وولی  اا صین  پاای بیش  ری بدیه
دهز ه  یزتن کنیابد لا ل وولیر  ) فرور ظسربد( باشر . ت  تار  جدر           ظشانووتظ  د

وری برا    گییی ت  صین  پراای     با بدیهووتظ  د ر  تع ، کشوری که با ت دااد  زب د ر به
اای کشورها به وجارر پیدتیاه   ت   زافع صاصل ت   فور ظسبد  زابع که در صینر   ع

 چریت  کره  کزر   نرد ظ ترتئره  ووضریحد  تار  ظریاره   شود، تعافاده ببرید.   د آشکار زبع 
 رت ظریاره تار    ظقدران  تعر ؛   افرا ر   خالرف  کشرورهای  بریتی  ظسبد های هزازه

 وفرا ر  بی ظریاه تا  .دتد ع هووآن رت  (1919) « یت هل»   بیطیف( 1919) «هکشی»
 تار   تعراس  بری . تعر   تعراوتر  کشور هی در لوت ل کاربید ش ر   لوت ل  وجودی

 طرور  بره  کاال آن  کزز هیوول لوت ل که دترد ظسبد  زا  کاالاد وولی  در کشور ظریاه
 کاالهرااد  صرادرتر  بره    بره هنران ظسرب     شروظ   ااف   فور به کشور آن در ظسبد
 .دشو ونام تر تن  زبور کشور بیتی آن ت  تعافاده فیت تن وولی دلیل به  که پیدت د  د

  زابع   تی کاریاظه کاالهای وجارر پیدت د که به تا  ظکاه  د (1961) 1«لیز ر»
   تعر   بری  طبی د  زابع ت لیه،  زابع وجارر که یظحو به هساز ؛  افا ر با هد ت لیه

 بری    راهوی  وفرا ر  ا زرد  ؛شرود   د دتده ووضیح ظسبد لوت ل  وجودی بیصس 
  تصر ی  تلگروی  ت  وروتن  ندظ   دترد  جود تی کاریاظه  دزولار   ت لیه کاالهای

   لوت رل  ت  بییروردتری  ظریاه ظاااج با لیز ر ظریاه ظاااج. کید تعافاده هی د  بیتی
 بری   وجارر صجد که کز   د بیان ظریاه تا . دترد وفا ر «ت هلی  -هکشی» ظریاه

 عریتظه  درآ ر   اکسران   یرزتن    کار-عی ااه اکسان های ظسب  ترتید که کشور د 
 کشروری  د  ت هلی -هکشی ظریاه در که درصالد بود، یوته  بیشای  یتو  به ،باشز 

 کناریی  دلیرل   دترظر    اکسراظد  ظسبدهای  هزازه ،باشز  فوق  شخدار دترتی که
 . جود دترد کشور د   یان  اقابل وجارر بیتی

 بره   ووتظر   رد  برالقوه  یهرا کاال ار  ت   کر تم که  کز   د دزیب  یپ هنهزی  لیز ر
 کشرور،  کر تم  تازکه   کاال وجارر  سیی  ورد در ظریاه تا  ت ا ؛شود گذتشاه وجارر

 که باار   ده   د ( ظشان1959) 2« ظ » ظ .  ظند صیفد کز  صادر اا  ترد رت کاال ک تم
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بزرابیتا   ؛ کرید   حسرود  در وحلیرل وولیر تر   عروم  لا رل  لزروتن  بهرت  طبی د  زابع
  زرابع  دلیرل بره   بلکه ،کار ظیی ی اا عی ااه کنیابدلل   به وزدا ظه وجارر گییی شکل
  وجرودی  بری   رتبطره  کشور، 47 تر اابد آ ار با( 1975) 1«لینی تد ترد». ع ت طبی د
-هکشری » ظریاره  لینی، رت  ض ی  تا  ظناا .  د  شخص رت وجارر جیاان   لوت ل
 صرادرتر  بره  هی کشرور  ظریاه تا  تعاس بی .کید گذتری ظام (HOVT) « ظ -ت هلی 
.  ر د  رد  تهانام کنیاد لوت ل ت  صاصل  تردتر   فیت تن لوت ل ت  صاصل ی  ار

 ت  وریی   عریع   قیراس  دررت  صادرتود کاالهای وجارر یالص که ده   د ظشان لینی
 طبی رد   زرابع   وجرودی  ت  یطرد  وراب د  صرورر  بره  وروتن   رد  ، افا ر کشورهای
 در لوت رل  ظیفیر   ت  تعرافاده  ت هلری  -هکشی ظریاه با تصلد وفا ر. کید  شخص
 .تع   تص د کاالهای وجارر جیاان وبیی  یجا به وجارر تلگوهای

بیصیتری تروباط بی  لنلکید وجارر یارجد ا  کشور   ظریاار تصادرادی  
کا رل   در ظری گیفاه ظش ن هنه شیتاط صراکد   لر م ت کران تلگوعرا ی    به لل  

برا صر تصل ت     شرود   رد ظیس    هنوتره ورال    یاپذ ت کان دعادگ بهدظیای  تص د 
شیتاط دظیای  تص د پیدتیر .  در دع  دتدن درجه تطنیزان ت  ظاااج، به تلگوعا ی 

تلنلرل بره و یری  چرارچود کلرد       تی وجارر بی  با تعافاده ت  ظریاار پااه ووتن  د
تی تر اابد شیتاط  صوع ظاااج باا  بی تعاس تر اابد جیاان وجارر پیدتی ، ت ا بی

 گییی شود. لنلکید  تص د کشورها ودنید
شر ه   آشرکار ی  بار با   یفد شرایص  زار  ظسربد    ظخسا( 1965) 2«باالعا»

د کره  کری رت   یفد  ا بی تعاس لنلکید تر اابد   شایص یورت جیاان وجارر 
هااد ظریی بیید شیتاط  های گوظاگون  ورد وییییتر    ح  دا  در تر اابد هاب  

های لنلکیدی  شایص لزوتن بهها  تا  شایص ... صیتر گیف . ها  یاص، ظبود دتده
(، 1984) «نری یل»(، 1983) 3«کری گن  » در تدت ره  جیاان وجرارر  یعروم هسراز .   

 طال ره   رت ( تار  ظارااج  2011) 2«ببر  »(   2001) 1«بز اکایس»(، 1991) 4« لیتث»
                                                                                                                                 

1. Leamer  

2. Balassa  

3. Krugman  

4. Volrath 
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هرای  وجرود   شریتاط     های وکنیلد بی تعراس دتده  ایصبه   یفد ش تظ  که کیده
( بی تعاس شایص پااره باالعرا   2014) 3«هاجیوف»یاص کشورها تظجا ی ه تع . 

ظیا  زر    ظبروده، ب  ن تشرکال  ها  ت  شایص ک تم هیچها  که در تر اابد کز   دتظدار 
 صرورر  بره بریتی تر ارابد    ر   ار تو  ال بی تعاس شیتاط هی کشور هسراز    ت   

تی باالعا بدایا  شرایص تعر . در تلگروی بیرعرد  زار        لنو د، شایص پااه
آ و  ، وحدریالر، ...(  کار ) یی یظعی ااه     ری بدیه طال ار به  لنو اًظسبد، 
 کرار  یی یر ظتی    تا  کشورها در کاالهرای عری ااه  تکثی   ا ز که یتا  ؛تظ  پیدتیاه

ظسربد دترتی   طرور  بره  ایتنجندوری تعال د ت که دصورودر  ؛ اخدص بوده تع 
 ذیاای فیت تن تظیژی تع .  ری بدیه زا  

شایدرد جدر   حاعربه     لزوتن بهدر تا  پژ ه  ت   زا  ظسبد آشکارش ه 
فیت تظرد ظسربد    وأثییتا   زا    ت  صین  گا    صجد ذیاای بیتی وحلیل  ادکارت

 ش ه تعافاده ش ه تع .آشکار زابع ر ی  زا  ظسبد 

 تحقیق نهیشیپ. 2

هرای تظریژی بری  زار       تثی تفزتا  صین  صا رل  ظا ه یود ( در پااان1394) «دب ل»
. در تار  وحقیرق ت    رت بیرعرد کریده تعر     ذربااجران شریصد  آظسبد صزااع تعاان 

شر ه  اقرارن   آشکارشایص ضیا   کاظد   شایص  زا  کل    زار  ظسربد   
عرال  ت   ISICی بز  ذربااجان شیصد بی تعاس طبقهآهای صز اد تعاان  بیتی ف الی 

ف الیر    دهر    رد شایص ضیا   کراظد ظشران    .ش ه تع تعافاده  1389-1383
چیم    حدوالر چی د بیشایا   زا  ظسبد صبرل   ب ر  ت     یآ ر لنلدباغد   

. هنهزری  تار  تعراان دترتی بیشرایا   زار  ظسربد       رت دترد هرا  ه فنز ی اارتظره 
 ع .صادرتود در   یزه وولی   حدوالر کاظد غییفلزی ت

بیرعررد  زارر  ظسرربد  حدرروالر صررز      » قالرره  ( در1393) «ظ ناررد»
 ی(   تلگرو PAMبا تعافاده ت  ر    اویاس وحلیل عیاعراد )  «تایتن ییودر عا 

                                                                                                                                 

1. Benediktis  

2. Bebek  

3. Hadzhiev 
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و رادل لنرو د   برا ووجره بره       یظارااج تلگرو  تر ارابد  ( برا  CGEو ادل لنو د )
   جنروع  که در با تر  حدول، به للدتده تع  تی    تص د ظشان  عااههای  صین 

ت را   ؛ جرود دترد  ییودر عرا  های د ل ،  الیار ضرنزد بریتی صرز       عیاع 
. بی تعاس ظاااج هساز  های  ورد تعافاده در صز   ت  اارتظه د لاد بییوردتر ظداده

 ییودر عرا  (، بریتی  حدروالر صرز      DRCشایص هزازره  زرابع دتیلرد )   
 زار  ظسربد    دتشرا   دهزر ه  تی  ثب  تع  که ظشان ت  ا    عود عااه وی کوچ 

هرای جدراظد    بی تعاس ظی  تر   تص رد   صینر    ییودر عا  حدوالر صز   
 ر ه  آ به دع ت  ا   وی کوچ ( در صز   EPCتع . هنهزی  ضیا  صناا  )

 .تع  ل م صناا  د ل  ت  صز   بیاظگیکه 
پذایی صرز     گییی رصاب  تظ ت ه»با لزوتن  یت ظا ه اناپا در (1392) «اناص تد»
بری    رؤثی لوت رل  تر ارابد  با  زار  ظسربد آشکارشر ه       «د   عیت ی  تایتنکاش

. بر ا   زررور   بیرعد کیده تع  HSبه وفکی  ک های رت تا  صز    ،تفزتا  آن
بیتی کشورهای تاریتن، چری ،    2012-2008در با ه   اظد  RCA شایص ه بیآ ردب

پذایی کاشرد       رصاب بی تفزتا  صادرتر   ؤثیتااالیا   تعپاظیا پیدتیاه   لوت ل 
دتده ظارااج ظشران    ظنروده   بز ی  عیت ی  رت با تعافاده ت  وکزی   اکور فا ی روبه

د رصاباد باالویی در تا   جنولره  اتایتن ووتظا 2009   2008 های عال تع  که در
در تار  صرز   تفر  شر ا ی     آن ووتن رصاباد  2012-2010های  عالدتشاه   در 
های گنیکد، ر تبط عیاعرد برا کشرورهای     ا ل   افی هنهزی  عه ل .کیده تع 

   شر ه  شرزایاه لوت رل    اوری   درد  ها بزگاه تردکزز ه   وکزولوژی عای    وولی  
 شوظ . وولی کزز ه کاشد   عیت ی   حسود  د یها بزگاه ییاپذ رصاب بی   ؤثی

با تعافاده ت  رت ( در پژ هشد  زا  ظسبد صزااع تعاان ازد 1392) «پور فیض»
 ISIC درصنر  چدرار در عطح ک های  اد ت تشایال  یار  بیصس  «TOPSIS»وکزی  
هرای وحلیرل    کاررفاره ظسرب  بره عراای ر       ه زا  ر   بر . ظنوده تع بیرعد 
 زفرد رت بریتی   های  لئا ثب    تا های  ل  تبا ت تا ئاووتظ  د تا  تع  که دچز لا ل

 ثبر     هرای   لئاتار   عپس فاصله هی گزازه ت ها صساد کیده،  هیا  ت  شایص
بافر    -تلیراف  زسرو    یعرا   آ راده صزااع ها   زفد رت  حاعبه کز . بی تعاس اافاه
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 زسوجار، وولیر  گلرید    الرو   جراجید دعراباف، وولیر  آجری   وولیر  عراای          
در تعراان دترتی  زار  هسراز . ووجره بره         حدوالر گلد   عیت یکد غیی ظسو
 صرز   ظسراجد در ووعر ه صرزااع تعراان       دارر تظساظد غال  در تعاان ارزد در 

 آ رد. به  جود    یزه رش  هنگام با تشایال بدای تا  تعاان رت ووتظ  د
کاالهرا       صرادرتر ( بیتی شزاعااد تلگوی  زاع  وولیر   1389) «یتفشار»

ظسربد وجراری تعرافاده کریده تعر .      هرای    تردتر  وتد  ورد ظیا  کشور ت   زا 
 ایییهرای   یتریورأث پاظل دااای پواا به بیرعرد  یرزتن    یگوتفشاری با تعافاده ت  تل

عا وئلسون بی وجارر در ن صرز   تاریتن برا کشرورهای     -ت هلی -هکشی یتلگو
پیدتیاه تعر . بری تار  تعراس عری ااه تظسراظد        1386-1378در با ه  « زا» زطقه 

وزوع  حدرول، ظیری ی کرار، شر ر عری ااه      ) گیاد ایییهای  دررت   وأثییکنایا  
ظیی ی کار( بی وجارر در ن صرز   تاریتن برا کشرورهای  زرا        ری بدیهزاکد، فی

 دتشاه    زا  ظسبد وجارر در ن صز   کشور در طول   ان ویییی ظکیده تع .
 کیده تع  تظدار زا  ظسبد صز   پای شیند   طال ه( در 1386) «دژپسز »
ورر صز   در بیرعد کل صرادرتر دترتی  زار  ظسربد ظیسر . در صر     تا  که 

بیرعد وجارر غییظفاد   ل م لحاظ ظف  در وجارر تایتن   جدران تار  صرز      
ت  رشر  هنروتره تار      دظسرب   ار  زتگیچه ر ظ  ویییری   ؛دترتی  زا  ظسبد تع 

 زار      شایص ظشان دترد. تا  پژ ه   زا  گرا  در  حدروالر پای شریند   
تظدارظری بقیه صزااع  درباره  رت  ورد  طال ه صیتر دتده صزااع تا  ی گا  در دکاربی
 .ده تع ظکی

ه ددتظشران   «تفزتا  ع  جن ی     زا  ظسبد»( در  قاله 2016) «یکاجد »
تلنلرل   های تظساظد بی  کشورها  زبع  زا  ظسربد در وجرارر بری     وفا ر تع  که
تفرزتا  عر  جن یر        کزر    رد  ها بی تعاس ع  ویییری  ییلد ت  ووتظااد هساز .

 ر   ار تت   صین  ظسربد  درارر رت براال یوتهر  برید.      ،دتدهکاه  رت لیضه ظسبد 
برا   ددر کشرورهاا  ،شر ه تعر    یگرذتر  هار پاصزاا د که بی  دارر جن ی  جوتن 

تفرزتا  عر  جن یر  بره      ر   ار تت   یوتهر  برود.    رؤثی وری    اوعط عر  پراای   
 دارر عزد  تبساه تع    بی  زار  ظسربد    ش ر بهعا ی در صزااع که  وخددد
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 گذترد.  د ثیت ،های یاص عزد تع  ا  ز   دارردر صزاا د که ظی
د ره »در ت تیری  رت ش ه کشرور بیاااظیرا   آشکار(  زا  ظسبد 2016) 1« راان»

   RCAشر ه  آشکار  با تعافاده ت  د  شایص  زا  ظسبد   طال ه کیده 2« اکاوراا
صز   کشرور   17به تر اابد  زا  ظسبد  RSCAش ه  اقارن آشکار   زا  ظسبد 

تار   ظارااج  یاه تعر . بری تعراس    پیدت 1900–1890–1880 های عالا بیتی بیاااظی
تظ . عپس با تعافاده  صزااع تظادای تا  د ره در ل م  زا  ظسبد صیتر دتشاهوحقیق، 
ظبرود  زار    ت هلی  به و یی  لوت ل تصلد  جود اا  -چدار لا لد هکشی یت  تلگو

للنرد  شرابه صبلرد    هرای   ابدتر ا بییالف. ظاااج پیدتیاه تع ن د ره صزااع در آ
 شاه ه  کاربیییغظسبد در صزااع  طور به زا  ظسبد تا  د ره  دتده تع  که ظشان
گیید. ت  تا  صیرث     تا  ر ظ  در د ره تر اابد ش ر بیشایی به یود  د شود  د

 بوده وا عاای کشورهای تر پااد. آ یاکاشبیه به  لن واًصزااع تا  کشور 
، باا  تا  شود  د تعافاده RCAکه  صاد ت   کیده تع  ( بیان2015) «الرعون»

 شر ه  لاو ر  یزثد، و  ال گیدد. شایص های  شایص بیتی تاجاد وقارن در تر  
بری تعراس    یییگ جهیظا( تع . تا  RSCAش ه  اقارن )آشکارالرعون  زا  ظسبد 

 -جارگرا »  شوته  وجیبرد آ  رون ظی رالیاد     یییگ تظ ت هظریی های  وفسیی  اژگد
آ ر ه تعر .    به دع  RCA   RSCA قااسه های  بیتی جزء تیالل رگیعیون 3«یتب

گییی  زا   داگی تظ ت ههای  با شایص RSCAدر  قااسه ظریی   وجیبد شایص 
شرایص  »  « د  -کرای »، 5«وو اع ویت  وجاری»، 4«شایص  ااکلد»ت  جنله  دظسب

بدایی ت   زا   یییگ تظ ت ه اوعط شایص الرعون  طور به ،6«یالص وجارر بوظز
 ظناا .  د ظسبد ترتئه

هرای  اوعرط   کوچر  بری      گسرای  بزگراه   وأثییتر اابد ( به 2013) «دبیط»

                                                                                                                                 

1. Varian 

2. Victoria Period  

3. Jarque–Bera 
4. Michaely index 

5. Contribution to Trade Balance 

6. Bowen’s Net Trade Index 
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 زا  ظسبد صز   فی  دعاباف تایتن در شدی تصرفدان پیدتیاره تعر .  ی برا     
 ظنروده   آن  رت بیرعرد (  زا  ظسبد DRCتعافاده ت  شایص هزازه  زابع دتیلد )

ا پیشیف  آا که کز  بیآ ردوا  تع  کار بیدهه عط   کوچ  بهای  او رت بیتی بزگاه
تار    ظاااج! بی طبق گذتشاه تع  اا ییی وأثییر ی  زا  ظسبد صز    ها بزگاهتا  

هرای کوچر       صز   فی  تصفدان دترتی  زار  ظسربد تعر    بزگراه     وحقیق،
   .هساز  اوعط دترتی  زا  ظسبد باالویی 

پیویرال،  هرای   تلنللد صز   در کشرور  اب  بی ( در تر اابد رص2012) 1« ولی»
 ضر ی  تار     ،ش هآشکارتایلز ، اوظان   تعپاظیا با تعافاده ت  شایص  زا  ظسبد 

.  جنولره   طال ره کریده تعر     2007پس ت  بحیتن با تر بر هد عرال   رت کشورها 
 2007بوده که در   ان بحریتن   ددترتی عایاار تصادادی  ازول 2«یوک»کشورهای 

تظ . بری تعراس    جناد وقاضای  لد   رکود در عطح یدوصد   د لاد ش هدچار تظ
،  زا   حوری پیویال   اوظان در کشا ر ی    زابع ت لیه RCA طال ار شایص 

های ظدادی   تصلد صرادرتر تار  کشرورها در هنری        جود دترد. هنهزی  بخ 
  وولیر تر   وژی باالدر صزااع با وکزول قیوحقتظ . تایلز  در تا   صیتر گیفاهها  صو ه

هرای   صزااع  حوری   بخر   ،ظاااجبی تعاس دتر اد بیویی اافاه تع .  -شینیااد
 تظ . تی ظبوده تصلد تصاداد تعپاظیا دترتی  زا  صابل  الصره

 زا  ظسبد، ظی  تر    وریت  وجراری کشرورهای    » ة( در  قال1994) «گالود»
G7 زار  ظسربد   لوت رل     پس ت  بیرعرد « راکارد اد یدر چارچود ا  تلگو 
-1970 هرای  عرال در طرول  رت  G7 شاه تر وجیبد بیتی کشرورهای   ،بی آن  ؤثی

بسرزتاد در   ورأثیی وییییتر ظری  تر   که  دتده. ظاااج ظشان کیده تع تر اابد  1990
که ص رر رصاباد  یت گوظه به ؛  ر هزازه هی  تص  ظیی ی کار دتشاه تع  رفاار  یان

ظوعاظار دالر صیترگیفاه تعر .   وأثییوح   ش ر به دی یال 80آلنان در طول دهه 
ل م  زا  ظسبد  ویا  بزرگبا  کاافوالد آ یکه صزااع  هنهزی  لزوتن کیدهگالود 

د   آشا ی ظد با بیشایا   زا  ظسبد  وتجه اصزااع غذت که درصالد ؛تظ   وتجه بوده

                                                                                                                                 

1. Muller 

2. PIGS country (Portugal, Ireland, Greece, Spain)  
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 ددر صرال تار   ها  جرود دتشراه تعر .     باالویا   ا تد وجاری در تا  بخ    بوده
 دلیرل  تار  بره   تشاه   شراا   ظتی  جود  تی ت   زا  هزازه گوظه ظشاظه که هیچ تع 

 .بوده تع وی  پاای  غالباًها  هزازه  وتد ت لیه در تا  بخ 
تار   ت   هیکر تم   شخص شر  کره   گفاه پی  بیرعد  طال اربه تا  ویوی  با 

تر اابد   طال ه یودرد بخ   ودر رت بی  زا  ظسبد   ؤثی وترد صقیقد  وحقیقار
وریا    تصرلد  ، زا  ظسبد تصادراد تاریتن ال م تعر    درباره تظ    بیتی وحقیق  هکید

تعر .   «فیت تظد ظسبد ذیاای گرا  طبی رد  » اگیید که هناظ  ظری صیتر لا ل تثیگذتر 
به دظبال ر شد بیتی بیرعرد تثری فیت تظرد ظسربد در  زار  ظسربد        ظیز تا   طال ه

 تع . بوده صزااع صادرتود کشور

 الگو ارائه. 3

بی  زا  ظسبد در صال  فیم کلرد  اری     ؤثیلوت ل  ،با ووجه به  باظد ظریی گوظاگون
که ا  کشور بی تعاس  ده   د( ظشان 1975) «لینی»بیتی صزااع صابل بیآ رد تع .  

( بره صرادرتر وولیر تر صاصرل ت  لوت رل      HOVT) « ظ  -ت هلی  -هکشی»ظریاه 
عردد ذیراای    عرو   ار ت ر د. ت   اصل ت  لوت ل کنیاد تهانام  دفیت تن    تردتر ص

لا ل فیت تظد در تلگروی  زار  ظسربد  ترد     لزوتن بهکشور ت   جنوع ذیاای جداظد 
ظسبد فیت تن گا  طبی رد در   طور بهظداده  یییکارگ بهکارتاد  ظشان دتدن. بیتی شود  د

لد به صزااع تعرافاده شر ه   صزااع کشور ت   اییی تر   تفز ده هی  تص  تظیژی وحوا
تر ارابد    زررور  بره صین  تا  ظداده    اییی ظری  تر    لزوتن بهتع .  اییی صین  گا  
 گییظ . صزااع  ورد تر اابد صیتر  د ش ه ونامصین  ظسبد  حدول 

(1) 
),,,( VARESSHPNGEFRCAa 

E:  ظی  تر 
PNG: صین  گا  طبی د وحوالد به صزااع 

RESSH:  ت   جنوع ذیاای جداظد  عدد ذیاای کشور 

VA: تر   تفز ده هی  تص  تظیژی وحوالد به صزااع 
RCAₐ:    زا  ظسبد صز a 

هیا   ییگذتریوأث، باالبی  زا  ظسبد در صال  تلگوی   ؤثیبا تر اابد لوت ل 
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. وحلیل   تر اابد با ووجره  شود  د لی وحل هاوجزت  لوت ل تثیگذتر بی  زا  ظسبد 
، « ضر ی   طلرود  » ین صین  گرا  در صالر  عره عرزاراو    به عزاراوهای گوظاگو

های  افا ر در صبال صین  گا  طبی رد   دهز ه عیاع  ظشان « اوعط»   «ظا طلود»
   تثی آن بی  زا  ظسبد صز   یوته  بود.  ری بدیهوحوالد به صزااع، وییییتر 

 ها داده .3-1

بری   ISIC rev.4 رصنرد  د  کر های  تعراس  بری  پژ ه  تا  تر اابد در  ورد صزااع
 کارک  ظفی 10 صز اد های کارگاه ت  آ ارگییی آ ار، طیح  یکز  لد گزتر  تعاس

 در عرا ی   شرابه    تاریتن  آ رار   یکرز  هرای  دتده ت  وحقیرق  تا  در. هساز  بیشای  
 جدراظد  وجرارر  عرا  ان  بزر ی  طبقره  تعراس  بری  ظسبد  زا  های دتده تلگوعا ی

 هرای  دتده بره  دعایعرد  لر م  لیر به دل ظسبد  زا  وحلیل در چیتکه ، هش تعافاده
  یکرز  هرای  دتده ت  تلنللرد  بری   عطح در ISIC د رصند ک های  تردتر   صادرتر
وطبیرق  . تعر    SITC کر های  تعراس  بی کهگشاه  تعافاده WTO»1»جداظد  وجارر
 .در پیوع  آ رده ش ه تع  )پیوع  تلف( ISIC   SITCک های 

 نرخ ارز .3-1-1

پس  .شاه ظی  تر  در کشور شیتاط  افا ود رت وجیبه کیده تع در طول عالیان گذ
ظرری  تر  در کشررور ت  عیسرراد چزرر  ظییررد برره ظرری  تر  شررزا ر   1381ت  عررال 

 یرزتن لیضره      90تبار تاد دهره    هرای  عرال . در (2)ده تع ظنوویییی  ش ه  ایا  
دهره   روقاضای تر ، ظی  تر  کشور رت دچار تظحیتف بزرگد ت   یزتن  اوعط یود د

رارال رعراظ ه تعر . در     هرزتر  10رت به بیشرای ت    آنها  گذشاه کیده   ب   ت  عال
ترتئره شر ه   ظی  تر  غییرعند در د ره  ورد تر ارابد   یتریی( وی)پیوع  1ظنودتر 
ظری  تر  رعرند   ظری  تر      صرورر  بره  یآ تدعا . در تایتن ظی  تر  پس ت  تع 

-1390 هرای  عرال ب   ت  جد  صین  تر  در  غییرعند اا با تری  جود دتشاه که
تی   ظری  تر    به عه ظی  در تصاداد رعی : ظی  تر  رعند، ظری  تر   بادلره   1393

)برا تر(     با تری(. در تا  وحقیق بیتی تر اابد ت  ظری  تر  غییرعرند  ) دیرعنیغ
                                                                                                                                 

1. World Trade Organization 
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  بزای ودرنینار  به دلیل. تعافاده ت  تا  ظی  ش ه تع ه بدیه بیدظی  تر  صقیقد 
 ض ی  با تر  تعاسدتیلد اا یارجد( تع  که بی  تردکزز گان )صادرکزز گان   

)برا تری( بیتبری برا  یراظگی  صسرابد ظری  تر         دیرعرن یغز . ظری  تر   کز لنل  د
جندوری تعال د در هی عال تع . آ ار ظی  تر  ت  عاا  باظ   یکزی  غییرعند

 آ  ه تع .   به دع  تایتن

 یارزش افزوده انرژ .3-1-2

 اییی  ورد تر اابد در تا  تلگو تر   تفز ده هری بشرکه   رادل ظفر  یرام تظریژی       
تظریژی   ت  وقسرید     ری بدیهوحوالد به صزااع تع .  حاعبه تا  شایص بی تعاس 

آژتظرس  تع  )آ  ه  به دع در هی صز   بی تظیژی  دیفد   ش هیوولتر   تفز ده 
 تص  گا  طبی د در ظرری گیفاره شر ه     یجا به(.  اییی تظیژی 2009تظیژی،  تلنللد بی 

که بخ  لن ه عرب  تظریژی صرزااع کشرور رت گرا  وشرکیل        بیان کید ووتن  دتع . 
 ادآظجرا . ت  (1396یزتئد، )ظ  به    بخ  بزرگ ب  ی در تیایار بیق تع  ده   د
ت  گرا  طبی رد    درصر   70بری  ت    1393بیتی وولی  بیق در کشور وا پااان عال  که

ظنااراظگی تر     ،ت  تظحریتف کروچکد   ظرری  صیفشایص تظیژی با  ،شود  دتعافاده 
وریی تعر . تطاللرار     تفز ده گا  طبی د وحوالد به صزااع کشرور در   یرار جرا ع   

های تظریژی    یبوط به تظیژی صزااع ت  گزتر  ظاااج آ ارگییی ت   ق تر  دیف صا ل
طاللرار  یبروط بره تر      ظفی کارک    بیشای  یکز آ ار تایتن   ت 10های  در کارگاه

بیشرای  یکرز      ظفری کرارک    10 صز اد های کارگاه ت  آ ارگییی طیح تفز ده ت  ظاااج
 تعاخیت  ش ه تع . 1393 وا 1382 های عالآ ار تایتن ت  

 قیمت گاز .3-1-3

آ ر ه تعر     بره دعر   تطاللار صین  گا  بی تعاس ویت ظا ه تظیژی   ترر ظیری   
 .(3 ظنودتر)

 ایرسهم ذخ .3-1-4

بریآ رد شر ه تعر       ای ک  ویالیون  26بیتبی با  1380ذیاای گا  کشور در عال 
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رعری ه    ای ک  ویالیون  33.5به  1396  در عال  34به  یزتن  1394که در عال 
ت  ذیراای گرا ی    درصر   18عدد ذیاای گا ی تایتن صر  د    اوعط طور به 1تع .

 .(4 ظنودتر) ده   د ص( به یود تیادا2016)1396جدان رت وا پااان عال 

 مزیت نسبی .3-1-5

ش ه ت  شایص باالعا تعافاده ش ه تع . آشکاربیتی تر اابد شایص  زا  ظسبد 
ه  قالره یرود بر    درش ه رت آشکارتصطالح  زا  ظسبد ( 1965ی  بار باالعا )ظخسا

  شرایص یرود رت ت    کزر   رفرع   رت (1958) «زظری یل»تایتدتر کید  کار بید   ع د
صلرد کراالی    74ا  کشور در صادرتر کراالاد یراص بری صرادرتر     وقسید عدد 

  .آ رد به دع  ای  صورر بهکشور صز اد  11وولی ی 

(2)                                        

w

iw

j

ij

ij

X

X

X

X

RCA 
 

RCAij : ش ه کشور  آشکار زا  ظسبدj  در کاالیi 

Xij : تر   صادرتر کشورJ  تم ت   حدولi 

Xj :  صادرتر ونام کاالهای صز اد ووعط کشور  ترj 

Xiw :تر   کل صادرتر کاالی i در عطح جدان 
Xw :تر   صادرتر ونام کاالهای صز اد جدان 

بری تار  شرایص      رؤثی با  حاعبه تا  شایص بیتی صزااع، تر اابد لوت رل  
تظجام یوته  ش . تطاللار تار  شرایص ت  گرزتر   یرزتن صرادرتر    تردتر      

WTO  آ  ه تع . به دع 

 شاخص بازار .٦-3-1

بدای  ض ی  صزااع کشرور تعر .  قر تر      ییوبشایص با تر  اییی  جا ی، بیتی 
تایتن در لیصه دتیلرد      یفیباک   آشزا ظامبه ت تی ونا د صزااع  «ا »تا   اییی 

تلنللد،  ثل صز   پوشاک   ظساجد، صزااع با با تر ر  بره رشر   ثرل صرزااع      بی 

                                                                                                                                 

1. BP statistical annual report 2017 
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بیتی صزااع بر  ن   «صفی»  ظد، فلزتر تعاعد    وتد شینیااد   عوی     وتد  
 ها تع .  دتشا  تا   اژگد

هرای   بیتی  ق تر شایص صزااع با بیرعد ظری کارشزاعران یبریه   گرزتر    
هرای   صلد بیوی صادرتود ت  صرورر  10 ا  د در یدوص وولی تر صز اد کشور، 

 .تع   هشش  تظاخاد صادرتود گنیک   صزااع با با ترهای جداظد ر  به ر

 ها تحریم .3-1-7

 جندروری تعرال د تاریتن   ی  افرا ر   گسرایده للیره    هرا  وحیادبا ووجه به  صوع 
 :شود  د  ای و یاف صورر بهبه شکل  اییی  جا ی  ها وحیادشایص 

بره ت تی   «ار  »(   1979)1358به ت تی صبل ت  عرال   «صفی»  ق تر پااه  اییی
للیه تایتن تعر .   آ یاکا یها وحیادی  د ر به دلیل شی ع ظخسا 1358عال ب   ت  

ی ج ا  توحاداه تر پا   بییرد کشرورهای داگری للیره     ها وحیادبا شی ع    ان هد
بره   «صفی» (  2006) 1385عال به ت تی ب   ت   «ا »بیتبی  ds85تایتن  ق تر  اییی 
 .(1396یزتئد، ) تع  1385ت تی صبل ت  عال 
به ت تی  «ا »بیصیتری بساه جا ع وحیاند بیتبی با  به یاطی ds90  ق تر  اییی

 ن تع .آ  اصبلبه ت تی  «صفی»(    2011)1390ب   ت  عال 
هنره صرزااع ت     ییایپذیوأث به لل  ها وحیاد زفد  زا  ظسبد ت   صوع  وأثیی

 فیتفکزرد د لر    به دلیلبوده که  ها وحیادتلنللد در هزگام  ضع  شیتاط ج ا  بی 
. هنهزی  برا  دتده تع یود صیتر  وأثییللیه تایتن هنه صزااع کشور رت  ورد  آ یاکا
های وحیاد باظکد، هنه صزااع کشور که بیتی  بادالر یود ت  عیساد براظکد   بساه

هرای وولیر ی     الد که به تفزتا  هزازره های  تفزتا  هزازهبه لل  کزز   تعافاده  د
 .گیدظ  ،  اضیر  دشود  دصزااع  زجی 

 برآورد روش .3-2

  GMM افتهی میهای تعم گشتاور روش .3-2-1

 ویکیبرد  هرای  دتده ددر تصادادعرزج   ورد تعرافاده  تلگوهای جنله ت  پواا تلگوهای
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  ایییهرای  عرن   در  تبسراه   صفره  برا   اییری  صضور با ر تبط تا  پواااد. هساز 
 بیصریتر  نرگیعیو فی ض بیید صورر تا  در. شود  د تلگوعا ی تلگو، ووضیحد

 ظاهنسراظد    یطا جنالر با  ت در ن ووضیحد  اییی هنبساگد دچار تلگوها ،ظبوده
 ظاعا گاری   وور  دچار OLS ایه  ظز ه وخنی  شیتاط تا  در. شوظ   د  ترااظس

هرای   ر   بره  ظسرب   پواا پزل کزز ، ر   ظند ترتئه رت  زاعبد بیآ ردهای   بوده
 ظاهنسراظد  ظنرودن  لحراظ  ظریی ؛تع  بییوردتر هااد  زا  ت  پزلد های دتده داگی
 کره   قط رد  هرای  رگیعریون  در  وجود های وور  صذف بیشای، تطاللار فیدی،
   باالوی ادکارت با   تلگو دهز گد ووضیح ص رر تفزتا  با وی دصیق وخنی  آن ظایجه

 ,Baltagi) تع  دتر  صفه  تبساههای   اییی ت  تعافاده لیبه دل کنای یطد هد هنهزی 

 هری  یراص   شراه ه  صابرل  غیری  تثریتر  پزل، های دتده یتلگو در که  هزگا د. (2001
 شرود،   آ رده  رد  ووضریحد   ایییهرای  در  صفره  برا   تبسراه   اییری   جود    قطع

 بریآ رد  هرای  ر    ت  باار    ( Baltagi, 1995) ظبروده  عا گار  OLS بیآ ردگیهای
( 1991) 1«باظر     آرالظرو » GMM افاره ا دیو نر  گشراا رهای  ارا  2SLS یت د  یصلره 

 در  شرکل  دلیرل  بره  ،یت د  یصلره  بیآ ردکززر ه (. Baro & Lie, 1996د )کی تعافاده
 تعر    نکر     دهزر    رد  ترتئه ضیتا  بیتی بزرگد های  ترااظس تبزترها، تظاخاد

 باظر     آرالظرو  بزرابیتا   ؛(Matías, 1995) ظباشر   دتر   زد آ اری لحاظ ت  بیآ ردها
 پیشرزداد   شرکل  تار   صرل  بیتی رت (GMM) افاها دیو ن شاا رهایگ ر   (1991)

 ال  ه. شود  د تعافاده ر  تا   ت    ادالر تا  بیآ رد  زرور به ظایجه در تظ ؛ کیده
 تعراس  بری  کره  تعر   تبرزتری   ایییهرای    یفد ها ر   تا  لهی ع به تلگو وخنی 
 تعرافاده  تبزتری  اییی لزوتن به  تبساه  اییی  صفه ت  تغل . ظنااز   د لنل ها وفاضل

 دتشراه  رت  اری  شریتاط  باا   اییی تا  بگییاد ظری در تبزتری  ایییرت  Z تگی شود  د
 :باش 

 ؛باش  دتشاه هنبساگد تیالل جنله با ظباا  تبزتری  اییی 
 دترد هنبساگد ووضیحد جنالر با تبزتری  اییی. 
 .دهر    رد  بدبود رت ی وخن پاا تری ظنوظه، وور  کاه  طیاق ت  وخنی  تا 

                                                                                                                                 

1. Arellano & Bond 
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 لر م    تعرافاده   رورد  تبزترهرای  تلابرار  بره  ر   تا  های  ظز ه وخنی  عا گاری
تر ارابد     فیضریه  تا  آ  ون بیتی. دترد بساگد تیالل جنالر با ها آن هنبساگد

 آ  رون  تار   در «صرفی  فیضریه ». شود  د تعافاده «عارگان» آ  ون ت  تبزترها تلابار
 بری   بازرد  صرفی  فیضریه  رد ل م که تع  تیالل جنالر با تبزترها هنبساگد ل م

 تع .   تلگو در تبزتری  ایییهای صحیح تظاخاد
 یتلگرو  ت  ظسربد   زار   بی  ؤثی لوت ل بی  رتبطه بیرعد بیتی  طال ه تا  در
 تعرافاده  افاره ا دیو نر  گشراا رهای  ر   بی تعراس  پواا های  ظز ه وخنی  بی  بازد
  تراراظس    ظاهنسراظد  عریاالد،  هنبسراگد   یزره   در تاسراا  پزرل  ر   .شرود   د

 GMM عیسراد  بیآ ردگری . تعر    شرکالود  دترتی ووضیحد  ایییهای  تاد در ن

 بریتی . تعر   آ رده فیتهد تلگو در  ایییها بیید بیتی رت  شکالر تا  رفع ت کان
  ( 2000) «1باظر     بلوظر ل » تعافاده د  وردشزاع ر   ت  پواا، پزل یتلگو بیآ رد

 یطاهرای  بریتی  کروچکد  ظنوظه ودحیح وا تع  ش ه تعافاده( 2005) «جیی ز ا »
  حانرل  برودن   ت در ن شیوه تا  .یده شودب کاره ب( 2000باظ  )   بلوظ ل تعااظ ترد
  تبسراه   اییری  دترتی   پوارا  تلگوهرای  در  قراطع   ارژه  تثی   ووضیحد  ایییهای

 ظسربد   زار   ظسربد  پاار تری  گو،تل تا  ت  تعافاده لل . کز    د کزایل رت دتر  صفه
  ر ر  کووراه  های عیاع  صبال در صزااع  تردتر   صادرتر که  زرور ، ب ا تع 

 ضر ف . ظر ترد   ارادی  ویییریتر  آن بی تثیگذتر تصلد لوت ل ت  ییایپذیوأث به دلیل
  نکر   ،باشر   کوچر    قراطع  و  تد که   اظد در افاها دیو ن گشاا رهای وخنی 
 بیتبری   قراطع  و  تد تازکه با ووجه به تازجا در که بیزجا    ترا بیآ ردهای به تع 
 .باشز  ا رظات بیآ ردها ر د د  تظارار تع ، صزااع و  تد

 نتایج تجربی. 4

 بریآ رد  ایییهرای تلگرو    جن د هدهای راشه  تص  درجه  تبا ت با تعافاده ت  آ  ون
فرولی  -داکرد »ت : آ  رون   تظر   لبرارر  تر ارابد هرای  رورد     . تهرد آ  رون  ظشو  د
لری      -لوا »(   آ  ون 2002) 1«پسیتن   شی -تاد»(، آ  ون 1993) 2«افاها دیو ن

                                                                                                                                 

1. Blondel & Bond 

2. Augmented Dickey-Fuller 
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راشره   فیتازر  لی    چرو  جرود ار      -(. فیض تعاعد آ  ون لوا 2002) 2«چو
پسریتن   شری  بره تر ارابد     -که آ  ون تارد  در لی  تا  ؛ تص  در بی   قاطع تع 

بره آن آ  رون راشره  تصر       ر   ار ت  ت   پریدت د  ظاهنگزد در بی  تثیتر  قاطع  د
 ADF, IPS, LLCهرای   . در تا   طال ره برا تعرافاده ت  آ  رون    شود  دظاهنگ  گفاه 

د. فیضیه صفی در تا  آ  ون  جود گید  ایییهای تلگو تر اابد  د جن د هدعطح 
   جود راشه  تص    فیضیه  قابل پااااد رت بیان   راشه  تص  لگارااد  اییی تع 

 .کز   د

 آزمون ریشه واحد  .١ جدول

 
ADF IM, Pesaran, Shin Levin, Lin, Chu 

 
LEVEL 1st DIF LEVEL 1st DIF LEVEL 1st DIF 

RCA 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PNG- Real 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 

PNG- Nom 0.37 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 

RESSH 0.18 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 

E-Real 0.45 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 

E-Nom 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 

VA 0.22 0.00 0.50 0.00 0.09 0.00 

 های پژ ه   زبع: اافاه

بی تعاس ظاااج آ  ون پااااد،  اییی تر   تفز ده تظریژی   عردد ذیراای   صینر      
 بار  اکه با تع  ح ظاپااا بوده در عط گا  طبی د تعند   ظی  تر  تعند   صقیقد

گیدظ     ایییهای صینر  گرا  طبی رد  تص رد،  زار  ظسربد        گییی پااا  د وفاضل
ت را   ؛ش ه در عطح پااا هساز .  اییی ظی  تر  غییرعند در عطح ظاپااا تع  آشکار

 .شود  ددر وفاضل  یوبه ت ل پااا 
 ، بریتی جلروگییی ت    بیید ت   ایییها پااا   بیید ظاپااا باشز که دصورودر 

گریدد. در   تر ارابد  رد   جن د هدبی   رگیعیون کاذد صبل ت  بیآ رد تلگو، آ  ون 
صورر ظاپااااد  ایییهای تلگو، تگی ویکی  یطد بلز   ر تا   ایییها پااا    یان 
                                                                                                                                 

1. Im-Pesaran and Shin 

2. Levin, Lin and Chow 
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بیصیتر باش ، ظاااج صاصرل ت  وخنری  تلگرو، صابرل تلانراد         جن د هدرتبطه  ها آن
پرژ ه  ظارااج برا      ار در ت صحیح یوته  بود. وخنی ادی  ورد تلابار ظریاه تصاد
 بلز  ر ر . ظاااج آ  ون کائو ت  بیصیتری رتبطره  شود  دترتئه  «کائو»ووجه به آ  ون 

 = .Real term model Prob) صکاار  دترد  0.05تصلد تلگو در عطح های  بی   اییی

0.05   nominal term model Prob. =0.04). 

 یبضرا نیتخم .4-1

. در بیآ ردهرای  شرود   رد به تر اابد لوت ل پیدتیاره   «2-4»با ووجه به ووضیحار 
هرای تعرند عریی   راظد در تلگوهرای       تصادادی ر    یعوم در تعافاده ت  دتده

ت ررا بییررد ت  ؛ تعررافاده ت   قررادای صقیقررد  ایییهرای تعررند تعرر   دتصادادعرزج 
 تردتود تفریتد برا ووجره بره      تظ  که ودنینار صادرتود   تصاداددتظان بی تا  لقی ه

کززر     قادای تعند   ظه  قادای صقیقد تع . تا  گی ه ت  تصاداددتظان تعرا الل  رد  
عرا ی تار  د     بیتی صقیقد کیدن  اییی ظی  تر    صین  گا  ووجه به دلیل  تص د

 اییی ظیز صائز تهنی  تع . در تر ارابد  اییری ظری  تر  صقیقرد  قر تر شرایص       
در ظری گیفاه ش ه تع  که  یزتن وورم در تا  کشور کرد   در   دفی ش لن هصین  

 ح  ده باثباود تع    ت  طیفد وض یف تر   پول  لد تایتن   تفزتا  ظری  تر   
آ رده  بره  جرود  تعند صاشیه باالاد ت  صین  ظسبد تر تن رت بریتی تار  کشرورها    

 کزز . عافاده  دهای تا  صو ه ت تعند در تر اابدهای  ت   اییی ر   اتتع    ت  
شر ه ت    آشکاربی  زا  ظسبد  تثیگذترلوت ل تصلد  وأثییبیتی تر اابد  زابیتا ب

لوت رل   ورأثیی ، ددرعرا  بره ورا باروتن    شود  د قادای تعند    قادای صقیقد تعافاده 
ت ل  ردارف آ رده شر ه تعر .    2د. ظاااج صاصل در ج  ل کیگوظاگون رت تر اابد 

 .Prob  تلر تد دتیرل پیتظارز  قر تر      tی شره آ راره    ق تر ضیتا ، تل تد دتیرل ک 
 .ده   د ایییها رت ظشان 
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با استفاده از مقادیر  -ی تصادفا اثرات بپنل پویا  الگویبا استفاده از  مزیت نسبی  ارزیابی یالگو .2 جدول

 اسمی -واقعی 
Coefficient(PROB.) 

NOMINAL  TERM VARIABLE M. 
Coefficient(PROB.) 

REAL TERM VARIABLE M. Variable 
17.06 
(0.00) 

-9.757 
[-2.21](0.03) C 

0.70 
[14.95](0.00) 

0.642 
[12.16](0.00) LRC(-1) 

0.17 
[4.01](0.00) 

0.332 
[1.92](0.05) LVA 

-0.54 
[-25.64](0.00) 

-1.106 
[-3.33](0.00) LE 

-0.47 
[-9.88](0.00) 

-0.475 
[-7.25](0.00) LPNG 

6.97 
[6.13](0.00) 

-15.646 
[-2.74](0.00) LRESSH 

2.21 
[6.01](0.00) 

0.258 
[2.90](0.00) MI 

0.98 
[18.01](0.00) 

0.567 
[5.23](0.00) DS90 

0.41(0.52) 0.354(0.55) SARGAN 

(0.76) (0.74) AR(1) 

(0.89) (0.93) AR(2) 

0.91 0.92 R-squared 

 های پژ ه   زبع: اافاه

تر   تفز ده هی  تصر  تظریژی وحروالد بره صرزااع برا        ده   دظشان وحقیق ظاااج 
ش ه در تروباط  ساقید تع     وجر  تفرزتا   زار  ظسربد     آشکار زا  ظسبد 

 قرادای تعرند   صقیقرد     یتا  ضریا  در تلگرو   ص  د وأثیی. شود  دش ه آشکار
آ  ه با  قادای  زا  ظسربد رتبطره    دع  بهاکسان تع . ظی  تر  در هی د  وخنی  

شر ه در کشرور   آشکاربا تفزتا  ظی  تر    زا  ظسربد   ده   د  ظشان  دترد  زفد
تا   اییی در  قادای تعرند    تص رد بری  زار       ییگذتریوأثااب .  یزتن  کاه   د

ظی  تر  تعرند بری شرایص     ده   د  ظاااج ظشان  تع  ش ه  افا رآشکارظسبد 
RCA  کنایی دتشاه تع .   وأثییبه ظسب   قادای  تص د 

ظاااج در  قادای صقیقد   تعند، تفزتا  صین  گا  طبی د به صزااع  تعاسبی 
 زفد دتشاه تع . ضیا   اییری ظسرب  ذیراای در هری د       وأثیی RCAبی شایص 

ت   بره د ر صقیقد  یت ا ظاااج تلگو ؛تلگو  ورد تر اابد ت  لحاظ آ اری   زادتر تع 
 RCAتار  ضریا  بری شرایص      ورأثیی تظارار ت لیه تع . در تر اابد  قادای  تص د 

 .دترد  ثب  وأثیی  در  قادای تعند تا   اییی تع   زفد 
بساه جرا ع   دهز ه ظشان  تعند  ددر بیآ رد  قادای  تص  DS90 اییی  جا ی 
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   للیه صزااع  دد   عیساد باظکد کشرور تعر    2011در عال  ی آ یاکاها وحیاد
بی وولیر تر   ییگذتریوأثع ووتن ی با  ع   فیتگیی   جا ها وحیادکه  ده   دظشان 

تر ارابد تار     یتیبصز اد صادرتود کشور رت در  قادای تعند دترظ . شایص با تر 
بی  زا  ظسربد   وأثییصاکد بی با ترها ت کان های  که آاا ر ظ  فیضیه بیان ش ه تع 

 وأثییپذاییظریاه ت لیه    وأای ظاااج وحقیق ت   !رت دترظ  اا یییها  ش ه کشورآشکار
. دترد تعرند ظشران  های   اییی یباالی  زا  ظسبد ت  وییییتر تا  شایص در تلگو

اا  ب ا  شکل که با گسای  وقاضا اا بدبود کیفی  ظشان وجاری  حدوالر دتیلد
 دزولار دتیلد رت بدای در  ووتن  دت  طیاق با تراابد صحیح در با ترهای جداظد 

 . شر ش ه کشور یوتهر    آشکارد د که  زجی به تفزتا   زا  ظسبکیجدان لیضه 
  بر     با تفز ده ش ن به  ق تر لیض ت  ووتظ  د  قادای  ثب      زادتر تا  ضیا 

 ش ه کشور بگذترد.آشکار ثباد بی  زا  ظسبد  وأثیی

 آزمون سارگان. 4-2

  ابی بودن  ایییهای ووضریحد   لر م یودهنبسراگد بری   ایییهرا برا         زرور به
. در تار   شرود   رد  ردش ه، ت  آ  رون عرارگان تعرافاده    بیآ یجنالر تیالل تلگو

بری   ایییهرای  سراقل تلگرو        دیودهنبسراگ ود آ  ون فیض صفی صاکد ت  ظبر 
شر ه در بریآ رد تلگرو     بی بودن تبرزتر تعرافاده  جنالر تیالل تع  که به   زد   ا

 شرود  نرد ظد که فیضیه صفی تا  آ  ون رد کیتظدار  ووتن  دتع . با ووجه به ظاااج 
    ایییهای  ورد تعافاده در تا  بیآ رد   ابی هساز .

  یوسازیسنار .4-3

شوظ .  ض ی    د گوظاگون عه  ض ی  کلد در ظری گیفاههای  در تر اابد عزاراو
  ری بدیه طلود،  ض ی   اوعط    ض ی  ظا طلود. در  ض ی   طلود رش  

 10  ری بدریه   صین  گا  ثاب  یوته  بود. در  ض ی   اوعرط رشر     درص  15
 5  ری بدریه   در  ض ی  ظرا طلود رشر    تفزتا   درص  10  صین  گا   درص 
هرای   ااب . صین  گرا  بری تعراس صینر      تفزتا   د درص  15صین  گا     درص 
ت ا ت   ؛تی تا  ظداده وولی  در کشور تع  تی در جد  رعی ن به صین  عااه  قااسه
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رعند در  ورد صین  گا  صرادرتود کشرور    تظدارظری  ی سئول گاه هیچکه  آظجااد
 دتش .ها  ترجاع رعند به تا  صین  ووتن ندظ تظ ، ظکیده

 سناریوهای مورد بررسی. ٣ جدول

 نامطلوب متوسط مطلوب وضعیت
 %5 %10 %15 وری بهرهرشد 

 %15 %10 0 رشد قیمت گاز

زر   تظاخاد عزاراوهای گوظراگون برا تر ارابد ظرریتر کارشزاعران  خالرف   بیآا      
در طرول د ره   هرا  وحریاد  جرود دتئنرد    به للر  های تصاداد تایتن تع .  ظیفی 

در هریچ  ضر یاد صرذف     هرا  وحریاد تر اابد   فضاعا ی شیتاط تصاداد  قا  اد، 
رت کراه   دریف تظریژی ارا تفرزتا  تر          ری بدیهرش   ووتن  دظخوته  ش . 

 کره  ادآظجرا ، ت ا ت  تفز ده در ظری گیف  که به   زای تفزتا  عااده یی جد تع 
هرای هری د ره    ورابع صینر    های جاری بروده،  تر   تفز ده  ورد تر اابد به صین 

کاه   دریف تظریژی در     ری بدیهبیتی جلوگییی ت  تثی  ایییهای پولد،    تع 
دتظ    فزا ری بدای با تصالح تلگوهای  کار بیدنه بکه ظاشد ت   شود  دظری گیفاه 

  دیف تع .

 سناریو نتایج  .4-4

( scenario2 اوعرط ) (، scenario1 طلود )با تلنال شیتاط عزاراوها در عه صال  
 ایییهای صقیقرد ظشران    ی(، تر اابد ظاااج عزاراوهای تلگوscenario3ظا طلود )  
در  قرادای   یییورأث ،  ری بدریه  درصر   15، در صال   طلود   با تفرزتا   ده   د

 ؛با صال  پااه اکسان تع  باًاوقی قادای  ش ه تاجاد ظش ه   تا آشکار زا  ظسبد 
ش ه کاه  یوته  ااف .  قرادای  آشکارت ا با تفزتا  صین  گا   ق تر  زا  ظسبد 

تظر . تر ارابد    پو  اک اگی صیتر گیفاه باًاوقیها  پااه    قادای صال   طلود عزاراو
برا در ظرری گریفا  شریتاط تصادراد در       دهر    رد  ایییهای تعند ظشران   یعزاراو
شر ه  آشکارز  بی  قادای شایص  زار  ظسربد   ووتظ  دتعند های   اییی   ر کوواه
هرای   تی صیتر گییظر . در صالر    بوده   در صال   طلود، باالوی ت   قادای پااه  ؤثی

یوتهر   وری صریتر     اوعط   ظا طلود  ق تر شایص بره ویویر  در عرطوح پراای     
 .شود  د شاه ه  قادای تعند  یوعا اعزارظاااج  4. در ظنودتر گیف 
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 متغیرهای اسمی یوسازیسنار .4نمودار 

 
 های پژ ه  اافاه زبع: 

  یبند جمع

بی  زا  ظسبد به تا   درد دعر  اافر  کره تر         ؤثیتا   طال ه با تر اابد لوت ل 
لا ل در تفرزتا   زار      اوی  ددتفز ده صاصل ت   دیف هی  تص  تظیژی در صز   

ش ه ار  رتبطره  زفرد    آشکاری  ظی  تر     زا  ظسبد ظاااج ب بی تعاسظسبد تع    
 .تلنلل تعر    ظاااج  ورد تظارار در ظریاار وجارر بی  بییالفکه تا   شود  د شاه ه 

که در تصاداد تایتن صزااع بیتی وولی تر یود به کاالهرای   شود  دت  تا   تص ی  ظایجه 
صزاا د که  تبساگد براالاد بره    ر   اتتی    وتد یام  تردتود ظیا  ز  هساز . ت    تعطه

رش    ووعر ه   یگذتر ه ف تردتر دترظ  بیتی  حورا  رش    ووع ه کشور  زاع  
 .(121-118ص  ، ص1396یزتئد، )ظ  به   سازظی

تلگو با  ایییهای صقیقرد   ت ا  که در ده   د ورد تر اابد ظشان  یظاااج تلگو
 ی زفد دتشاه   در تلگو وأثییه ش آشکارلا ل فیت تظد  زابع طبی د بی  زا  ظسبد 

 تعند تثی  ثب  دترد. 
 ایییهرای   یصینر  گرا  در تلگرو    وأثییکه  ده   دتر اابد ظاااج وحقیق ظشان 

  ایییهای صقیقد بی  زا  ظسبد، هی د   زفد تع .   یتعند   تلگو
 ثبر  بری    وأثیی اییی  جا ی شایص با تر در تلگو  ایییهای صقیقد   تعند 

ار   ه تبر  ؛شرود   دش ه آشکارعب  بدبود  زا  ظسبد  ،تلگو گذتشاه  ب  لیض ت  

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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بدبرود ظشران وجراری در صرزااع     ارا   ذکیشر ه   زد که با رش  وقاضای با ترهرای  
 ش ه رت در ظری دتش .آشکارتظارار بدبود  زا  ظسبد  ووتن  د

بی ر ی تلگو صقیقد  زار  ظسربد    د ثب  بسیار کن وأثیی ds90 اییی  جا ی 
 ورأثیی گف   ووتن  دبا ووجه به  ق تر کد ضیا     در  تصع تع دتشاه ش ه آشکار

ش ه در بخر     جا ی ترتئههای  چز تظد در  زا  ظسبد ظخوته  دتش . عاای  اییی
دتر ظبودظ  که تلباه به   زرد لر م     ورد تر اابد   زد ی  یفد  اییی وحیاد در تلگو

 بی صزااع ظیس . ها وحیاد طلق  ییگذترثت
با تفرزتا    دتد کههای صقیقد ظشان   اییی یگوظاگون تلگوهای  عزاراو تر اابد
 زا  ظسبد صزااع کشور ر ظ  ظز لد در پی  یوته  گیف     قااسه  ،صین  گا 

گواای تا  ظکاره   ،کز   دتفزتا  پی ت   ری بدیهکه فقط  ظخس تا  صال  با صال  
باار    ،شر ه آشکارد تثی کاهز گد صین  بری  زار  ظسرب    یعا  دیزثتع  که بیتی 

 دنار یصوکزولوژی   دتظ  به ص   طلوبد تثی تفزتاشد تاجاد ظنااز  وا تثی تصالصار 
در تلگو  ایییهای صقیقد( ت  بی  بی د. هنهزی  با تر اابد تثی  ایییهای تعند در )

 ایییهرای تعرند ظشران     یظارااج تلگرو   کره  دکری لزوتن  ووتن  د   ر کوواهشیتاط 
شر ه صرزااع   آشکار زا  ظسبد  ووتن  د  ر  در کوواه  ری یهبدبا تفزتا   ده   د

هرای تعرند  زار  ظسربد      ت ا با  هد با تفزتا  صین  ؛ ورد تر اابد رت تفزتا  دتد
های و ر ال صینر  بر  ن     عیاع  وأثیی به هنی  دلیلظز لد   کاهز ه یوته  ش . 

  بری  زار  ظسربد    ظووت  د ها بزگاهدر ظری گیفا  وکزولوژی وولی    ووتظااد رصاباد 
 .  دتشاه باش ش ه آثار  زفد آشکار
دعایابد بره شرایص  زار      بیتید ظاااج  طیح در بخ  عزاراوها، بیرعبا 

 ر ر بری ویییریتر وکزولروژاکد ت  صبیرل تعرافاده ت         در کوواه ووتن  دظسبد باالوی 
فرزتا   د وا با تکیوییییتر صیناد تعافاده  یجا بهر    هوکزولوژی ج ا    باا  دتظ 

صیکر    زا  ظسبد به عن  ووع ه صزااع صرادرتود   برا تر   تفرز ده براالوی     
های تظیژی  زا  ظسبد صاصل ت   های صا ل با تصالح صین  بلز   رت ا در  ظنود؛

دتظ    فزون وولی  ت  کراه    در  رعاظ بهپس باا  هنوتره با  ،دع  یوته  رف 
 .جلوگییی کیدش ه آشکار زا  ظسبد 
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