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زض تحمیك حبضط ثَ ثطضؼی اثطات زّض اّل ،تأثیطثرؿ حمیمی ثط تطاظًبهَ ثبًکُبی کفْض ّ
اثطات زّض زّمّ ،اکٌؿ لْضت هبلی ثبًکُبی کفْض ّ ثطگفت آى ثَ ثرؿ حمیمی ثب اؼتفبزٍ
اظ اطالػبت هبُبًَ اظ ؼبل  ۹۲۳۶تب  ۹۲۱۳هیپطزاظین .ثَ ایي هٌظْض اظ یک هسلپبًل پْیبی
تأثیطات ُوجؽتَ هفتطک ثطای لحبظ کطزى ُوجؽتگی همطؼی اؼتفبزٍ کطزٍاینً .تبیح حبلل
اظ هسل پبًل پْیب ثطای ثطضؼی اثطات زّض اّل ثطای ُط ثبًک ًفبى هیزُس کَ تؽِیالت گطزـی
زض زّ زّضٍ گصـتَ زاضای تأثیط هؼٌبزاض ثط هیعاى تؽِیالت گطزـی زض زّضٍ ثؼس اؼت.
ُوچٌیي تغییط تْلیس ًبذبلك زاذلی ثب یک ّ زّ ّلفَ زاضای تأثیطات هتفبّت ثط ثبًکُبی
کفْض ثْزٍ ّ ثطای ثبًک التمبز ًْیي ،پبضؼیبى ،کفبّضظی ،کبضآفطیي ،لبزضات ،پبؼبضگبز ّ
ؼپَ هؼٌبزاض اؼتً .تبیح ثسؼت آهسٍ اظ آظهْى ػلیت گطًدطی ثطای زازٍُبی ُوفعّى لْضت
هبلی ثبًکُب (اثطات زّض زّم) ًفبى هیزُس کَ هیتْاى تؽِیالت گطزـی ضا ثَ ػٌْاى ػلیت
گطًدطی تغییط زض تْلیس ًبذبلك زاذلی زاًؽت .ثطای اضظیبثی ایي تأثیط اظ یک هسل ذْز
ضگطؼیْى ثب ّلفَ  ARDLاؼتفبزٍ ـسٍ اؼتً .تبیح ثسؼت آهسٍ اظ هسل ترویي ظزٍ ـسٍ
تبییس هیکٌس کَ زض زّضٍ ظهبًی هْضز ًظط تغییط زض تؽِیالت اػطبیی تأثیط هٌفی ثرؿ حمیمی
زاـتَ اؼت.
ًاژهىای کلیدی :تطاظًبهَ ثبًک ،هتغیطُبی کالى ،هسل پبًل ثطای زازٍُبی ُوجؽتَ همطؼی
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کبًبلُبی اًتمبل هْخْز ثیي ثرؿ هبلی ّ ثرؿ حمیمی التمبز ٌُگبهی کَ زض هْضز ثجبت
التمبزی ّ هبلی ثحث هیـْز ثیفتط هْضز تْخَ لطاض هیگیطز .ؼیؽتن هبلی لْی ؼیؽتوی
اؼت کَ اذتالالت ثْخْز آهسٍ زاذل ؼیؽتن یب هٌتمل ـسٍ ثَ آى ضا ثَ ثیطّى اظ ؼیؽتن
یؼٌی ؼبیط ثرؿُبی التمبزی ؼطایت ًکٌس ،ثؼجبضت زیگط ایي ؼیؽتن ثبیس ثتْاًس زض همبثل
ـْکُب ّ اذتالالت ثْخْز آهسٍ هحسّز ثطای ترمیك پػاًساظ ثَ فؼبلیتُبی ؼْزآّض
التمبزی ًفْشًبپصیط ثبـس .زض حمیمت هیتْاى گفت کَ اغلت تؼبضیف ثْخْز آهسٍ اظ ثجبت
هبلی ّ ضّیکطزُبی احتیبطی التمبز کالى اذیطاً تْؼط اػضبی هِن ثرؿ ثجبت هبلی هبًٌس
گطٍّ کفْضُبی  ۳۱زض ثعضگتطیي هؤؼؽبت هبلی زًیب هْضز تْخَ لطاض گطفتَ اؼت .اُویت
کبًبلُبی اضتجبطی ثیي ثرؿ حمیمی ّ ثرؿ هبلی زض التمبز کالى هْخت ـسٍ اؼت کَ زض
کویتَ ثبل گطٍّ کبضی تحت ػٌْاى "گطٍّ ّیژٍ ػولیبتی ثطای هطبلؼَ کبًبلُبی اضتجبطی"
تحت ػٌْاى ۹RTF-TCتفکیل ـْزّ .ظیفَ ایي گطٍّ تؼییي هؤلفَُبی کالى هؤثط ثط
تطاظًبهَی ثبًکُب اؼت .هطبلؼَ ثسؼت آهسٍ تْؼط ایي گطٍّ ًفبى هیزُس کَ ؼَ کبًبل
اؼبؼی اًتمبل ثیي ثرؿ حمیمی ّ ثرؿ هبلی ّخْز زاضز :کبًبل تطاظًبهَ لطن گیطًسٍ،
کبًبل تطاظًبهَای ثبًک ّ کبًبل ًمسیٌگی .۳زّ کبًبل اًتمبلی اّل ضا ثَ ػٌْاى کبًبلُبی تؽطیغ
هبلی ۲هیـٌبؼٌس .کبًبل ؼْم کَ هْلؼیت ًمسیٌگی ضا زض تطاظًبهَ ثبًکُب هْضز تأکیس لطاض
هی زُس کَ پػ اظ ثحطاى هبلی اذیط زض آهطیکب هْضز تْخَ ثیفتطی اؼت .ثطذی اظ تحمیمبت
اًدبم ـسٍ زض ایي ظهیٌَ هبًٌس کْاگلیبضیلْ ،۳۱۱۴ 4ؼگّْیبًْ ،۳۱۱۶ 5پؽطاى ۳۱۱۶ 6ثَ
ثطضؼی اثطات التمبز کالى ّ چطذَُبی تدبضی زض اثطات زّض اّل ثط ضّی ؼجس زاضایی
ثبًکُب ّ ضیؽک اػتجبضی آًِب توطکع کطزٍاًس.
کبًبل لْضت هبلی لطنگیطًسٍ ضا هیتْاى ثَ لْضت زّ ثرؿ ذبًْاض ّ ثٌگبٍ هْضز تْخَ
لطاض زاز ،ثَگًَْای کَ زض ایي زّ ثرؿ لطن زٌُسٍ یب ثبًک لبزض ثَ ـٌبؼبیی ضیؽکُب ّ
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احتوبل ّضـکؽتگی ػْاهل التمبزی ًیؽت ّ ثَػجبضت زیگط ًویتْاًس ثَ لْضت لحیحی
ؼطهبیَگصاضیُبی اًدبم ـسٍ تْؼط ایي ػْاهل ضا هْضز پبیؿ لطاض زُس.
زض ؼبلُبی اذیط تطاظًبهَ ثبًکیُبی کفْض زض ّاکٌؿ ثَ ثیثجبتی التمبز کالى زض ثرؿ
حمیمی ّ تغییطات هکطض لْاًیي ًظبضتی زض ثرؿ پْلی ّ ثبًکی زچبض ًْؼبًبت ـسیسی ـسٍ
اؼت .اظ خولَ تغییطات هِوی کَ زض ثرؿ حمیمی التمبز هیتْاى ثَ آى اـبضٍ ًوْز ضکْز
ػویك ّ ازاهَزاضی اؼت کَ گطیجبًگیط ثرؿ تْلیس ـسٍ اؼت .زض اثط ایي ضکْز ػویك،
زاضاییُبی ثبًکُب ثب افعایؿ هطبلجبت هؼْق ّ زضگیط ـسى هٌبثغ هْاخَ ـسٍاًس .اظ ططفی
ـْک اضظیّ ،لْع تحطینُب زض ثرؿ ذبضخی التمبز ّ ّلْع اذتالغ ثعضگ زض چٌس ثبًک
کفْض ًیع هْخت ـسٍ اؼت کَ لْضتُبی هبلی ـجکَ ثبًکی کفْض زچبض ًْؼبًبت ـسیس
زضآهسی ـًْس.
زض تحمیك حبضط ثَ زًجبل یبفتي پبؼخ ؼؤاالت ظیط ُؽتین:
 آیب اتفبلبت ضخ زازٍ زض ثرؿ حمیمی ثَ تطاظًبهَ ثبًکُبی ثعضگ کفْض ؼطایت کطزٍ
اؼت؟
 آیب ضفتبض ثبًکُبی ثعضگ کفْض زض ّاکٌؿ ثَ تغییطات ثرؿ حمیمی ثب ؼبیط ثبًکُب
یکؽبى اؼت؟ (ثَػجبضتی زیگط آیب تغییطات ثرؿ حمیمی زاضای اثط هتفبّت ثط ُطکسام اظ
ثبًکُب اؼت؟)
 آیب لْاًیي تحویل ـسٍ ثَ ـجکَ ثبًکی ُوبًٌس "ثٌس  ۳۳لبًْى ثْزخَ کل کفْض زض ؼبل
 ،"۹۲۱۱کَ طجك آى ثَ هٌظْض حوبیت اظ تْلیس ّ اـتغبل ،ثَ ثبًکُب اخبظٍ زازٍ
هیـْز هطبلجبت غیطخبضی ذْز اظ اـربق ضا ثطاییک ثبض ّ تب پٌج ؼبل تمؽیط ّ اظ
ؼطفمل هطبلجبت ؼطضؼیس گصـتَ ّ هؼْق ذبضج ًوبیٌس ،اثط پبیساض ثط کبُفتؽِیالت
غیطگطزـی ثبًکُب زاـتَ اؼت؟
 آیب ّخْز تحطینُب ثبػث تغییطات زض الالم ظیط ذط تطاظًبهَ ثبًکُبـسٍ اؼت؟
 آیب ػلت کبُؿ ـسیس ضـس التمبزی ؼبلُبی اذیط اًمجبن اػطبی تؽِیالت اظ ططف
ثبًکُب ثْزٍ اؼت (ثطضؼی هؼٌبزاضی اثطات زّض زّم)؟
چبضچْة ایي تحمیك ثسیي لْضت اؼت کَ ،زض ازاهَ ّ زض ثرؿ زّم هجبًی ًظطی ّ
هطبلؼبت تدطثی هْضْع ثیبى ـسٍ اؼت .تحلیل ثطذی هتغیطُبی ؼْز ّ ظیبى یکی اظ
ثبًکُبی ذمْلی کفْض ثَ ػٌْاى ًوًَْ زض ثرؿ ؼْم ثیبى هیگطزز ،ثَ هسل ًظطی ّ
هسل تدطثی اؼتفبزٍ ـسٍ زض ثرؿ چِبضم اـبضٍ ـسٍ ّ زض ثرؿ پٌدن ًیع ًتیدَگیطی ّ
پیفٌِبزات ؼیبؼتی آّضزٍ ـسٍ اؼت.
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هطبلؼبت تدطثی ّ ًظطی گؽتطزٍای زض ظهیٌَ اضظیبثی ػْاهل هؤثط ثط تؽِیالت اػطبیی
ثبًکُب ّ ؼجس زاضا یی آًِب ّخْز زاضز .زض ػوسٍ ایي هطبلؼبت ؼؼی ـسٍ اؼت کَ زّضٍ هْضز
ثطضؼی ـبهل ثحطاىُبی التمبزی ًیع ثبـٌس .ثطْض کلی ایي تحمیمبت ضا هیتْاى زض ؼَ
زؼتَ تمؽینثٌسی ًوْز :گطٍّ اّل اظ هسلُبی ذطی ذاللَ ـسٍ ۹اؼتفبزٍ ًوْزٍاًس .اظ
خولَ کبضُبی اًدبم ـسٍ زض ایي گطٍّ هیتْاى ثَ کبض آضپب ّ زیگطاى ۳۱۱۹ ۳کَ ثطای
ثبًکُبی اؼتطالیب اًدبم ـسٍ اؼت ،اـبضٍ ًوْز .گطالچ ّ زیگطاىً۳۱۱8 ۲یع زض ایي هْضز اظ
زازٍُبی ثبًکُبی کفْض ٌُگکٌک اؼتفبزٍ کطزٍاًس.کبگلیبضیلْ ۳۱۱۴ 4هطبلؼَ هْضزی ضا
زض هْضز کفْض ایتبلیب اًدبم زازٍ اؼت.
گطٍّ زّم اظ هسلُبی ذْزضگطؼیْى ثطزاضی اؼتفبزٍ کطزٍاًس .اظ خولَ تحمیمبتی کَ زض
ایي گطٍّ اًدبم ـسٍ اؼت هیتْاى اظ ثبثْـیک ّ خبًچبض ۳۱۱8 5کَ اظ اطالػبت ثبًکُبی
کفْض خوِْضی چک اؼتفبزٍ کطزٍاًس ،اـبضٍ کطزُْ .گبضت ّ زیگطاىً ۳۱۱8 6یع هطبلؼَ
هْضزی ضا زض هْضز ثبًکُبی اًگلؽتبى زض ایي ظهیٌَ اًدبم زازٍاًس .گطٍّ ؼْم هطبلؼبتی زض
هْضز هکبًیعم ُبی اًتمبلی ثب توطکع ثط ًکْل ّ ظیبى ًبـی اظ ًکْل اًدبم زازٍاًس اظ خولَ
کبضُبیی کَ زض ایي ظهیٌَ هیتْاى ثَ آى اـبضٍ کطز هیتْاى ثَ آلتوي ّ زیگطاى،۳۱۱۳7
پؽطاى ّ زیگطاى ،۳۱۱۶ؼیگّْاًیْ  ّ ۳۱۱۶پبزیال ّ ؼگّْاًیْ ۳۱۱۶۳اـبضٍ ًوْز .ثَ ُط حبل
حبل زض هیبى کبضُبی اًدبم ـسٍ تمطیجبً هیتْاى گفت کَ هطبلؼبت هْضزی کفْضُب ،ثطای
التمبزُبی ًْظِْض ثَ چفن ًویذْضز .اظ خولَ ایي گعاضـبت تٌِب هیتْاى ثَ گعاضـبت
ثجبت هبلی خِبى ۱ؼبل  ۳۱۹۱لٌسّق ثیيالوللی پْل زض هْضز کفْضُبی ثب التمبز ًْظِْض
اضّپبیی اًدبم ـسٍ اؼت.
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 ۳تحلیل دادهىا

زازٍ ُبی اؼتفبزٍ ـسٍ زض ایي ثطضؼی ـبهل تطاظًبهَ ّ لْضت ؼْز ّ ظیبى ثبًکُب ثَ لْضت
هبُبًَ اظ ؼبل  ۹۲۳۶تب  ۹۲۱۳اؼت .اظ آًدب کَ زازٍُبی لْضت ؼْز ّ ظیبى هبُبًَ ثبًکُب
لبثل اػتوبز ًیؽت ،زض ثطضؼیُبی اًدبم ـسٍ اظ تحلیل ایي ثرؿ لطفًظط هیـْز .اظ آًدب
کَ همساض الالم تطاظًبهَ ثَلْضت اؼوی اؼت ثطای لیبغ زازٍُبی تطاظًبهَای ثبًکُب ثب
تْلیس ًبذبلك زاذلی حمیمیُ ،طکسام اظ الالم تطاظًبهَای ضا ثط ـبذك تؼسیل کٌٌسٍ لیوت
تْلیس ًبذبلك زاذلی ۹تمؽین ًوْزٍاین.
ایي تحمیك ثَ زّ ثرؿ اللی تمؽین هیـْز ،زض ثرؿ اّل :ثب اؼتفبزٍ اظ هسلُبی
زازٍای پبًل ثَ ثطضؼی تأثیطات فطزی ثبًکُب ثط ثرؿ حمیمی ذْاُین پطزاذت ،ثٌبثطایي
توطکع اللی ایي ثرؿ ثط ضّی تطاظًبهَ  ۹۹ثبًک ثعضگ کفْض ـبهل ثبًکُبی هلت ،هلی،
لبزضات ،هؽکي ،تدبضت ،ؼپَ ،کفبّضظی ،پبضؼیبى ،پبؼبضگبز ،التمبز ًْیي،کبضآفطیٌجب
ثیؿ اظ  ۳۴زضلس اظ زاضاییُبی ـجکَ ثبًکی کفْض اؼت .زض ثرؿ زّم ثَ آظهْى کطزى زّ
فطضیَ هْخْز ثب اؼتفبزٍ اظ اطالػبت ُوفعّى ـسٍ هیپطزاظین .فطضیَ اّل آظهْى ّخْز

GDP deflator
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اظ خولَ کبضُبی اًدبم ـسٍ زض ایي ظهیٌَ زض ایطاى هیتْاى ثَ تحمیك اًدبم ـسٍ تْؼط
حیسضی ،لبثطیبى ّ ًیلی ( ّ )۹۲۱۱حیسضی ّ زیگطاى (ً )۹۲۱۹بم ثطز ،کَ ثب اؼتفبزٍ اظ یک
زؼتگبٍ هؼبزالت پْیبی ُوعهبى ثَ ثطضؼی تأثیط هتغیطُبی کالى التمبزی ّ ؼبیط هتغیطُب
ثط تطاظًبهَ یکی اظ ثبًکُبی کفْض پطزاذتٌس ،ثب تْخَ ثَ ـبذكُبی ؼالهت هبلی تؼطیف
ـسٍ زض تحمیك آًِب ثَ لْضت ًؽجت ثسُی کْتبٍهست(ثب ضطایت اؼتبًساضز) ثَ کل ثسُی،
ًؽجت تؽِیالت اػطب ـسٍ ثَ کل زاضایی ًّؽجت زاضاییُب ثب ًمس ـًْسگی ثبال (ـبهل ّخَ
ًمس ،اّضاق لطضَ هطبلجبت اظ ؼیؽتن ثبًکی ـبهل ثبًک هطکعی ّ ؼبیط ثبًکُب) ثَ کل
زاضاییُب ثب ضطیت هطثْطَ ثْزًسً .تبیح ثسؼت آهسٍ ًفبى زاز کَ ثب ّخْز ؼِن اًسک ثبًک
هعثْض زض لٌؼت ثبًکساضی ایطاى ،ـطایط التمبز کالى ثط اخعای تطاظًبهَای کبهالًتأثیطگصاض
ثْزٍ ّ ػالٍّ ثط ثطذی اظ هتغیطُبی تطاظًبهَای ثطّىظا هبًٌس ًؽجت ؼپطزٍُبی کْتبٍ ّ
ثلٌسهست ثَ کل ؼپطزٍُب ثطذی اظ هتغیطُبی کالى ًیع ثط ایي ـبذكُب تأثیطگصاضًس .زض ایي
هیبى تأثیط هتغیطُبی اضظؾ افعّزٍ ثرؿ ذسهبت ّ لٌؼت ،ـبذك لیوت همطفکٌٌسٍ ّ
ـبذك لیوت هؽکي هؼٌبزاض ثْزٍ اؼت.

۳۳

ؼبل ُفتن /ـوبضٍ  /۳۲ثِبض ۹۲۱۴

پژُّؿُبی پْلی-ثبًکی

شکل  .۱هکبًیؽن اًتمبل ـْک ثرؿ حمیمی ثَ تطاظًبهَ ثبًک ّ ثبلؼکػ.هٌجغ :تحلیل ًْیؽٌسگبى.

زازٍُبی لْضت هبلی هْضز اؼتفبزٍ ـبهل :تؽِیالت اػطبیی خبضی (گطزـی) ،هیعاى
تؽِیالت غیطخبضی (غیطگطزـی) ّ الالم ظیط ذط ثبًکُبی ًبم ثطزٍ اؼت .ػالٍّ ثط آى
ؼطی ظهبًی کَ زض ًظط گطفتَ ـسٍ اؼت ًیع ثَ لْضت ضـس ایي ؼطفملُب اظ تطاظًبهَ ًؽجت
ثَ زّضٍ هفبثَ ؼبل لجل اؼت .یبزآّض هیـْز کَ زض ازثیبت تدطثی ّ ًظطی کَ زض ایي ظهیٌَ
ّخْز زاضز اظ زاهٌَ اػتجبضی ـطکت ۹کَ اذتالف ثیي ًطخ ؼْز تؽِیالت اػطبیی تْؼط
ثبًک ّ اّضاق زّلتی هٌتفط ـسٍ اؼت ثَ ػٌْاى یک ـبذك اظ ّاکٌؿ ثبًک ثَ ّضّز
ـْکُبی ثرؿ حمیمی ثَ تطاظًبهَ ذْز ًبم ثطزٍ هیـْز .اهب اظ آًدب کَ زض ایي همبلَ ثَ
هتغیط ًطخ ؼْز ثبًکُب ثطای هحبؼجَ ایي ـبذك زؼتطؼی ًساضین ثب خبیگعیٌی آى ثب ضـس
تؽِیالت غیطگطزـی (غیطخبضی) ّ فطن ػمالیی ػول کطزى ثبًک ثب زیسى ػالین ضکْز
اؼتفبزٍ ـسٍ اؼت .زض ازاهَ ایي ثرؿ ثَ تحلیل آهبضی ؼَ هتغیط تطاظًبهَای ثطای یکی اظ
Corporate credit spread
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اثطات زّض اّل (آظهْى ػلیت گطًدط) ،اؼت :آیب هیتْاى تغییط زض تْلیس ًبذبلك زاذلی ضا
ػلیت گطًدطی تغییط زض تؽِیالت غیطگطزـی کل ـجکَ ثبًکی زاًؽت؟ زض هْضز اثطات زّض
زّم ثَ زًجبل ثطضؼی ایي هْضْع ُؽتین کَ آیب هیتْاى تغییط زض تؽِیالت گطزـی ضا ثَ
ػٌْاى ػلیت گطًدطی تغییط زض تْلیس ًبذبلك زاذلی هؼطفی کطز؟ هکبًیؽن ایي اًتمبل زض
ًوْزاض  ۹آهسٍ اؼت.

ثطضؼی اثطات زّض اّل ّ زّم تحْالت التمبز کالى ثط لْضت هبلی ثبًکُب

۳۱

شکل .۲همبیؽَ ضًّس حطکتی تغییطات تؽِیالتگطزـی (ذط پیْؼتَ ،همیبغ هحْض چپ) ّ تْلیس
ًبذبلك زاذلی (ذط تکَای ،همیبغ هحْض ضاؼت).هٌجغ :هحبؼجبت ًْیؽٌسگبى.

ًوْزاض ـوبضٍ ً ۳یع ًفبى زٌُسٍ ضًّس حطکتی ضـس تؽِیالت غیطگطزـی ثبًک هلت ثب زض
ًظط گطفتي ثرؿًبهَ اؼتوِبل ثبًک هطکعی زض ؼبل  ۱۱اؼت .ایي ًوْزاض تبییس هیکٌس کَ
پػ اظ اثالؽ ثرفٌبهَ اؼتوِبل زض ثبًک هلت تغییطات تؽِیالت غیطگطزـی لؼْزی ثْزٍ
اؼت .الجتَ ایي ضفتبض ثطای ؼبیط ثبًکُبی ثعضگ هبًٌس هلی ،تدبضت ،لبزضات ّ حتی
ثبًکُبی ذمْلی ًیع اتفبق افتبزٍ اؼت .ظبُطاً ـجکَ ثبًکی کفْض ثطای ػسم افعایؿ ـسیس
زض ُعیٌَُبی هطبلجبت هؼْق زض ؼبل لجل اظ اثالؽ ثرؿًبهَ ًوًَْای غیطضؼوی اظ ایي
اؼتوِبل ضا پیبزٍؼبظی کطزٍ اؼت.
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ثبًکُبی ثعضگ کفْض اـبضٍ هیـْز .یبزآّض هیـْز کَ ًوْزاضُبی ضؼن ـسٍ ثطای ؼبیط
ثبًکُب کَ زض پیْؼت همبلَ آّضزٍ ـسٍ اؼتً ،یع تمطیجبً هفبثَ ثب ایي ًوْزاض ُؽتٌس .اظ
هدوْػَ تحلیلُبی آهبضی اًدبم ـسٍ ًوًَْای اظ آى ثطای ثعضگتطیي ثبًک کفْض زض ؼبل
( ۹۲۱۳ثبًک هلت) زض ازاهَ آّضزٍ ـسٍ اؼت .زض ًوْزاض  ۹همبیؽَ ضـس تؽِیالت گطزـی
ایي ثبًک ثب تْلیس ًبذبلك زاذلی ًفبى زازٍ ـسٍ اؼت ،تغییط زض تؽِیالت گطزـی ثبًک ثب
تأذیط فبظ ّ ُودِت ثب ضکْز ّ ضًّكثرؿ حمیمی اؼت.

۱۱

ؼبل ُفتن /ـوبضٍ  /۳۲ثِبض ۹۲۱۴

پژُّؿُبی پْلی-ثبًکی

ًبذبلك زاذلی (ذط تکَای ،همیبغ هحْض ضاؼت) .هٌجغ :هحبؼجبت ًْیؽٌسگبى.

پطاکٌسگی تغییطات تْلیس ًبذبلك زاذلی ّ تؽِیالت گطزـی زض ًوْزاض  ۲آّضزٍ ـسٍ
اؼت .ثب تمؽینثٌسی ایي ًوْزاض زض هجسأ لفط هحْضُبی افمی ّ ػوْزی ثَ چِبض ثرؿ ،ضثغ
اّل ًوْزاض ًفبىزٌُسٍ ضـسُبی ثبالی التمبزی ّ خِؿ زض تؽِیالت غیطگطزـی اؼت،
زّ زلیل ػوسٍ ثطای ػسم تطبثك ُنحطکتی هیتْاى شکط کطز :اّل ایٌکَ تأذیط فبظ ّضّز
ـطایط کالى ثَ تطاظًبهَ ثبًک ّ زّم ایيکَ ثبًک هلت ثَ ػٌْاى ثعضگتطیي ثبًک کفْض
تمویوبت غیطثِیٌَ ای ضا زض خِت افعایؿ ـسیس تؽِیالت اػطبیی زض حبلتی کَ التمبز زض
ضکْز ثْزٍ اؼت گطفتَ اؼت .الجتَ اظ خولَ زالیل ػوسٍ ایي ػولکطز غیط ثِیٌَ ضا هیتْاى
ففبض ُعیٌَ ثِطٍای ثبًک زاًؽت .زض ضثغ چِبضم ًوْزاض کبُؿ تؽِیالت غیطگطزـی ثبًک ّ
ضـس هثجت التمبزی ًفبى زازٍ ـسٍ اؼت کَ هٌطمی ثٌظط هیضؼس.
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ـکل  .۲همبیؽَ ضًّس حطکتی تغییطات تؽِیالتغیطگطزـی (ذط پیْؼتَ ،همیبغ هحْض چپ) ّ تْلیس

ثطضؼی اثطات زّض اّل ّ زّم تحْالت التمبز کالى ثط لْضت هبلی ثبًکُب

۱۹

(همیبغ هحْض افمی) .هٌجغ :هحبؼجبت ًْیؽٌسگبى.

 ۴تصریح هدل ً رًش تحقیق

ُوچٌیي ضّؾ تحلیلی ّ هسلی کَ ثطای اضظیبثی کوی ایي تغییطات زض ثرؿ اّل تحمیك
اؼتفبزٍ هیـْز ثَ لْضت ظیط اؼت:
 تؼییي ثطذی اظ ؼطفملُبی لْضت هبلی هِن کَ ثَ ًظط هیضؼس زض زّضٍ هْضز ثطضؼی
(ؼبل  ۳۶تب  )۱۳زچبض ًْؼبًبت ـسیس ـسٍاًس.
 ثطضؼی ضًّس حطکتی ّ تغییطات ؼطفملُبی هِن زضلْضت لعّم
 تبضیدگصاضی اثط ـْکُبی کالى ـبهل تحطینُبّ اؼتوِبل هطبلجبت زض ؼبل ۱۱
 اؼتفبزٍ اظ ًوْزاضُبی پطاکٌسگی خِت اؼترطاج ُنحطکتی ثب ضکْز ّ ضًّك
 ترویي هسل زازٍُبی پبًل پْیب ثب ُوجؽتگی همطؼی ثَ ضّؾ۹تأثیطات ُوجؽتَ
هفتطک( )CCEثطای اضظیبثی تغییطات اـبضٍ ـسٍ ثط لْضت هبلی ثبًکُبی هِن کفْض
 اؼتفبزٍ اظ آظهْى ػلیت گطًدط ۳ثطای ثطضؼی اثطات زّض اّل(اًتمبل ثرؿ حمیمی ثَ
تطاظًبهَ ثبًک) ّ اثطات زّض زّم(اًتمبل اظ تطاظًبهَ ثبًکُب ثَ ثرؿ حمیمی)
ثب تْخَ ثَ ًکبت گفتَـسٍ زض ثرؿ لجلی زض ایي لؽوت ثب اؼتفبزٍ اظ اطالػبت
ثبًک ُبی ثعضگ کفْض ثَ ثطضؼی ّ تحلیل کوی اضتجبطی کَ زاضای ـکل کلی ثَ لْضت
هؼبزلَ  ۹اؼت هیثبـینُ .وبًطْض کَ زض همبلَ پؽطاى ۳۱۱۶۲اـبضٍ ـسٍ اؼت اظ ایي هسل

1

Dynamic Panels with Cross-Sectional Dependence
Granger Causality
3
pesaran
2
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ـکل  .۴پطاکٌسگی تغییطات تؽِیالت غیطگطزـی(همیبغ هحْض ػوْزی) ّ تْلیس ًبذبلك زاذلی

۱۳

ؼبل ُفتن /ـوبضٍ  /۳۲ثِبض ۹۲۱۴

پژُّؿُبی پْلی-ثبًکی

ثطای حبلتی کَ خعء اذالل ُوجؽتگی غیط لبثل هفبُسٍ زاضًس اؼتفبزٍ هیـْز .ایي ضّؾ ثب
اؼتفبزٍ اظ هیبًگیي هتغیط ّاثؽتَ ثَ یک ترویيظى ؼبظگبض ثطای ضطایت ترویي ظزٍ ـسٍ
زؼت پیسا هیکٌس.

)

۱

۲

)( ۱

(

۱

ثَ ػجبضت زیگط هؼبزالتی کَ ثطای ثطآّضز ضاثطَ تجؼی زض ایي ثرؿ ثَ لْضت هؼبزلَ ۳
اؼت ،زض ایي هؼبزلَ زازٍُبی پبًل ثب اثطات ُوجؽتَ هفتطک هتغیط ّاثؽتَ هیتْاًس ضـس
تؽِیالت گطزـی ّ غیطگطزـی ثبًکُب اؼت.
∑

۱

()۳

۱

۲

∑ ۱

۰

هتغیطُبی ًفبى زازٍ ـسٍ زض هؼبزلَ  ۹زض خسّل  ۹هؼطفی ـسٍاًس.
خسّل۹
معرفی متغیرها
ًبم هتغیط

هؼطفی هتغیط

تؽِیالت گطزـی ثطای ثبًک  iام زض ظهبى t
تْلیس ًبذبلك زاذلی زض ظهبى t

Loanit
GDPt
هتغیط هدبظی ثطای تحطین ّ ثرفٌبهَ اؼتوِبل تؽِیالت غیطگطزـی
Dt
تغییط زض تؽِیالت غیطگطزـی زض ظهبى tثطای ثبًک i
NPLit
 Loanbarهیبًگیي همطؼی تغییط تؽِیالت گطزـی
هیبًگیي همطؼی تغییط زض تؽِیالت غیطگطزـی
Nplbar

۰
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()۹

)

)( ۲

۱

)( ۱

۱

(

ثطضؼی اثطات زّض اّل ّ زّم تحْالت التمبز کالى ثط لْضت هبلی ثبًکُب

۱۲

یبززاـت .هٌجغ :تحلیل ًْیؽٌسگبى.

Cross correlation
Wald test

1
2
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ًوْزاضُبی ُوجؽتگی هتمبطع۹تمطیجبً ثطای توبهی ثبًکُب ثدع هلت ،هلی ّ هؽکي ًفبى
هیزُس کَ زض  ۹تب  ۳فمل اثتسایی ضـس تؽِیالت زض ثبًکُبی ثعضگ کفْض ّ تْلیس ًبذبلك
زاذلی زض ذالف خِت ُن حطکت هیکٌٌس .ثَػجبضت زیگط ثبًکُب ثب ّلفَ تمطیج ًب یکؽبلَ ؼجس
زاضایی ذْز ضا خِت کبُؿ ُعیٌَُبی ضکْز التمبزی ثَ ضّظهیکٌٌس.
کَ تؽِیالت گطزـی زض ُط زّضٍ گصـتَ زاضای تأثیط هؼٌبزاض ّ هثجت ثط هیعاى تؽِیالت
گطزـی زض زّضٍ ثؼس اؼتُ .وچٌیي ضـس تْلیس ًبذبلك زاذلی ثب یک ّ زّ ّلفَ زاضای
تأثیطات هتفبّت ثط ثبًکُبی کفْض ثْزٍ ّ ثطای ثبًک التمبز ًْیي ،پبضؼیبى ،کفبّضظی،
کبضآفطیي ،لبزضات ،پبؼبضگبز ّ ؼپَ هؼٌبزاض ُؽتٌس.
ًتبیح ثسؼت آهسٍ اظ هسل ترویيظزٍ ـسٍ زازٍُبی پبًل ثب ضطایت هتفبّت ثطای هتغیط
ّاثؽتَ ضـس تؽِیالت غیطگطزـی زض ُط ثبًک ثب اثطات ثبثت ًیع ًفبى هیزُس اثالؽ
ثرفٌبهَ اؼتوِبل لبًْى ثْزخَ کفْض ثط ـجکَ ثبًکی کفْض (همساض آهبضٍ هتغیط
 ) DU_REVاثط هؼٌبزاض ّ پبیساضی ثط کبُؿ تؽِیالت اػطبیی غیطگطزـی ًساـتَ اؼت.
همساض  probایي هتغیط زض خسّل تمطیجبً ۱٫۱۳اؼت.
ػالٍّ ثط آى زض ثرؿ زّم تحمیك اًدبم ـسٍ ثب اؼتفبزٍ اظ آظهْى ػلیت گطًدط ثَ اضظیبثی
اثطات زّض اّل ّ زّض زّم ثطای کل ـجکَ ثبًکی هیپطزاظینُ .وبًطْض کَ لجالً ًیع یبزآّضی
ـسٍ اؼت زض ایي ثرؿ اظ زازٍُبی ُوفعّى زض ؼطفملُبی گفتَ ـسٍ اؼتفبزٍ ـسٍ اؼت.
ـکل کلی اضظیبثی اثطات زّض اّل ّ زّم ثطای هؼبزالت ػلیت گطًدطی زض هؼبزالت ۴ ّ ۲
ًفبى زازٍ ـسٍ اؼت .هؼبزلَ ۲کَ ثطای اثطات زّض اّل اؼتفبزٍ هیـْز ثب زض ًظط گطفتي زّ
هؼبزلَ ثَ ـکل ضـس تؽِیالت غیطگطزـی npltثَ لْضت تبثؼی اظضـس تْلیس ًبذبلك
زاذلیّ ّrgdptلفَُبی آًِب اؼت .زض هؼبزلَ ۴کَ ثطای اضظیبثی اثطات زّض زّم اؼتفبزٍ
ـسٍ اؼت ضـس زض تؽِیالت گطزـی loantـجکَ ثبًکی کفْض ثَ لْضت تبثؼی اظ تْلیس
ًبذبلك زاذلی ّ ّلفَُبی آًِب اؼت .ایي آظهْى تمطیجبً هفبثَ آظهْى ّالس ۳ثطای لفط ثْزى
ثطذی اظ ضطایت هتغیطُب اؼت.
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ًتبیح ثسؼت آهسٍ اظ آظهْى ػلیت گطًدط ثطای اثطات زّض اّل ّ زّم زض خسّل  ۳آّضزٍ
ـسٍ اؼتُ .وبًطْض کَ زض ایي خسّل ًفبى زازٍ ـسٍ اؼت اثطات زّض اّل یؼٌی ثطضؼی
ػلیت گطًدطی ثیي ضـس تؽِیالت غیطگطزـی ّ تْلیس ًبذبلك زاذلی (ثب تْخَ ثَ همساض
آهبضٍ آظهْى) کَ  ۳٫۱۴ ّ ۱٫8۴اؼت زض ؼطح  8زضلسهؼٌبزاض ًیؽتٌسُ .وچٌیي اثطات زّض
زّم یؼٌی ثطضؼی ضاثطَ ػلیت گطًدطی ثیي تؽِیالت گطزـی ّ تْلیس ًبذبلك زاذلی فمط
زض یک حبلت زض ؼطح  8زضلس هؼٌبزاض اؼت کَ همساض آهبضٍ آى  ۹۳٫۱۲هیثبـس.
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پژُّؿُبی پْلی-ثبًکی

۱8

ثطضؼی اثطات زّض اّل ّ زّم تحْالت التمبز کالى ثط لْضت هبلی ثبًکُب

خسّل۳
آزمون علیت گرنجربرای وجود اثرات دور اول و دوم

اثطات زّض اّل

زّض تؽِیالت گطزـی ػلیت گطًدطی تْلیس ًبذبلك زاذلی ًیؽت
اثطات
تْلیس ًبذبلك زاذلی ػلیتگطًدطی تؽِیالت گطزـی ًیؽت
زّم
یبززاـت .هٌجغ :هحبؼجبت ًْیؽٌسگبى.

آظهْى

۱٫8۴

۱٫۶7

۳٫۱۴

۱٫۹7

۹۳٫۱۲
۱٫۶7

۱٫۱۱۲
۱٫۶۲

ًتبیح ثسؼت آهسٍ اظ آظهْى ػلیت گطًدطی ثطای اثطات زّض اّل زض ـجکَ ثبًکی ًفبى
هیزُس کَ ضـس تْلیس ًبذبلك زاذلی ػبهل هؤثط ثط ضـس زض تؽِیالت غیط گطزـی ًیؽت.
ـبیس ثتْاى ػلت ایي هْضْع ضا زض کْتبٍ ثْزى طْل زّضٍ ّ یب ثِن ذْضزى ًظن آهبضی
تؽِیالت غیطگطزـی ـجکَ ثبًکی ثسلیل ثرؿًبهَ اؼتوِبل زاًؽت.
ثب تْخَ ثَ ًتبیح آظهْى گطًدط ثِتط اؼت کَ ثدبی اؼتفبزٍ اظ هسلُبی ذْزضگطؼیْى
ثطزاضی زض ایي ثرؿ اظ هسلُبی ذْزضگطؼیْى ثب هتغیط ثطّىظا ۹ARDLاؼتفبزٍ ـْز.
ًتبیح ثسؼت آهسٍ اظ ترویي هؼبزلَ ذْزضگطؼیْى ثب هتغیط ثطّىظاARDLثطای تْلیس
ًبذبلك زاذلی (هؼبزلَ اّل زض هدوْػَ هؼبزالت  )۴زض خسّل  ۲زض ضویوَ همبلَ آّضزٍ
ـسٍ اؼت .ضطیت هتغیط ضـس تؽِیالت اػطبیی ـجکَ ثبًکی کفْض ثب یک ّ زّ ّلفَ ثَ
تطتیت  -۱٫۲۴ ّ ۱٫۳۲اؼت کَ زض ؼطح  8زضلس زاضای اثط هؼٌبزاضی ثط ضـس تْلیس ًبذبلك
زاذلی اؼت ،ثٌبثطایي اثطات زّض زّم زض ـجکَ ثبًکی ًفبى هیزُس کَ ضـس تؽِیالت
گطزـی زض ـجکَ ثبًکی ثَ ػٌْاى ػبهل هؤثط ّ هؼٌبزاض ثط ضـس تْلیس ًبذبلك زاذلی ـٌبذتَ
هیـْز.

 ۵نتیجوگیری
زض ایي همبلَ ثب اؼتفبزٍ اظ زّ گطٍّ هسل ثَ ثطضؼی تأثیط ضـس تْلیس ًبذبلك زاذلی ثط لْضت
هبلی ثبًکُب ثب تأکیس ثیفتط ثط تطاظًبهَ ثبًک پطزاذتَاین .ثب تْخَ ثَ ازثیبت تدطثی ّ ًظطی
گؽتطزٍای کَ زض ایي ظهیٌَ ّخْز زاضز ،ؼؼی ـسٍ اؼت کَ ثب اؼتفبزٍ اظ هسلُبی هتفبّت
Autoregressive Distributed Lag model

1
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آظهْى
تؽِیالت غیطگطزـیؼلیت گطًدطی تْلیس ًبذبلك زاذلی ًیؽت
تْلیس ًبذبلك زاذلی ػلیت گطًدطی تؽِیالت غیطگطزـی
ًیؽت

آهبضٍ
() F

Prob

۱۶

ؼبل ُفتن /ـوبضٍ  /۳۲ثِبض ۹۲۱۴
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التمبزؼٌدی ثَ زًجبل یبفتي اثطات زّض اّل ّ زّم ثطای ثبًکُبی هْخْز زض ـجکَ ثبًکی
کفْض ثبـین .زض گطٍّ اّل ثب اؼتفبزٍ اظ هسلُبی زازٍُبی پبًل ثب اثطات فطزی هتفبّت
ّاکٌؿ تؽِیالت گطزـی ،تؽِیالت غیطگطزـی ّ الالم ظیطذط تک تک ثبًکُبی ثعضگ
کفْض ضا ثَ ضـس تْلیس هْضز ثطضؼی لطاض زازینً .تبیح ثسؼت آهسٍ اظ هسل ترویي ظزٍ ـسٍ
پبًل پْیب ثب زازٍُبی ُوجؽتَ همطؼی ثَ ضّؾ تأثیطات ُوجؽتَ هفتطک (ً )CCEفبى
زٌُسٍ اثطپصیطی تطاظًبهَ ثبًکُب اظ ثرؿ حمیمی اؼت ،ثَ طْضیکَ ضـس تْلیس ًبذبلك
زاذلی ثب ّلفَ زاضای تأثیطات هتفبّت ثط ضـس تؽِیالت گطزـی ثبًکُبی کفْض ثْزٍ ّ ثطای
ثبًک التمبز ًْیي ،پبضؼیبى ،کفبّضظی ،کبضآفطیي ،لبزضات ،پبؼبضگبز ّ ؼپَ هؼٌبزاض
ُؽتٌسُ .وچٌیي ضـس تؽِیالت گطزـی ُط ثبًک ثب یک ّ زّ ّلفَ ثَ تطتیت زاضای تأثیط
هؼٌبزاضثط هیعاى تؽِیالت گطزـی زض زّضٍ ثؼس اؼت .هیبًگیي تؽِیالت گطزـی (ثَ هٌظْض
حصف ُوجؽتگی همطؼی) ثَ لْضت ُوعهبى ّ ثب یک ّ زّ ّلفَ ًیع هؼٌبزاض اؼت .ثٌبثطایي
ثبًکُبی کفْض ثب تْخَ ثَ اًساظٍ آًِب زاضای اثطپصیطی هتفبّتی اظ اتفبلبت ثرؿ حمیمی
ثْزٍاًس.
ُوچٌیي ًتبیح ثسؼت آهسٍ اظ هسل ترویي ظزٍ ـسٍ زازٍُبی پبًل پْیب ( )CCEثطای
هتغیط ّاثؽتَ ضـس تؽِیالت غیطگطزـی کَ ثَ ػٌْاى یک ـبذك ثطای ًفبى زازى اثطات
زّض اّل اؼت ،تبییس هیکٌس کَ اثط تؽِیالت غیطگطزـی ُط ثبًک ثب یک ّلفَ ّ هیبًگیي
تؽِیالت غیطگطزـی ثبًکُب هؼٌبزاض اؼت .ضـس تْلیس ًبذبلك زاذلی ثدع ثطای ثبًک
پبؼبضگبز تأثیط هؼٌبزاضی ثط ؼبیط ثبًکُب ًساـتَ اؼت.
اثالؽ ثرفٌبهَ اؼتوِبل لبًْى ثْزخَ کفْض ثط ـجکَ ثبًکی کفْض اثط هؼٌبزاض ّ پبیساضی
ثط کبُؿ تؽِیالت اػطبیی غیطگطزـی ًساـتَ اؼت .ػالٍّ ثط آى هتغیط هدبظی اػوبل
تحطین ُب زاضای اثط هؼٌبزاضی ثط الالم ظیط ذط ثْزٍ اؼت .ظیطا خعء اللی ایي الالم زض
تطاظًبهَ ثبًکُب هیعاى اػتجبضات اؼٌبزی اضظی لبزض ـسٍ اؼت.
زض هسلُبی گطٍّ زّم ثب اؼتفبزٍ اظ آظهْى ػلیت گطًدطی کَ هؼبزالت آًِب زض ثبال آّضزٍ
ـسٍ اؼت ،ثَ آظهْى کطزى ایي فطضیَ پطزاذتین کَ آیب تغییط زض تْلیس ًبذبلك زاذلی ثط
تطاظًبهَ ُوفعّى ـجکَ ثبًکی کَ هتفکل اظ تطاظًبهَ  ۹۹ثبًک ثعضگ کفْض اؼت تأثیط زاـتَ
اؼت یب ذیطً .تبیح ثسؼت آهسٍ اظ ایي آظهْى ًیع ًفبى هیزُس ثسلیل اؼتوِبل ثسُی اظ
ططف ـجکَ ثبًکی ّ پبییي ًگَ زاـتي ضـس تؽِیالت غیطگطزـی ثَ لْضت همٌْػی اثطات
زّض اّل لبثل اؼترطاج ًیؽت .ثَ ػجبضت زیگط فطضیَ ایٌکَ تغییط زض تْلیس ًبذبلك زاذلی
ػلیت گطًدطی تغییط زض هیعاى تؽِیالت غیطگطزـی اؼت تبییس ًویـْز .اهب زض هْضز اثطات
ًْع زّم ّاکٌؿ ثب ًک ثَ ـْک ثرؿ حمیمیً ،تبیح ثسؼت آهسٍ ًفبى هیزُس کَ ثبًکُب

ثطضؼی اثطات زّض اّل ّ زّم تحْالت التمبز کالى ثط لْضت هبلی ثبًکُب

۱7

فيرست هنابع
حیسضیُ ،بزی ،ؼْزٍ لبثطیبى ّ فطُبز ًیلی ( " ،)۹۲۱۱تأثیط هتغیطُبی کالى التمبزی ثط تطاظًبهَ
ثبًکُب ثب ضّیکطز آظهْى تٌؿ" ،ثیؽت ّ یکویي ُوبیؿ ؼبالًَ پژُّفکسٍ پْلی ّ ثبًکی .۹۲۱۱
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ثب زیسى ًفبًَُبی ضکْزی اظ ثرؿ حمیمی ثب کبُؿ ضـس تؽِیالت گطزـی هْخت تؼویك
ایي ضکْز ـسٍاًس ،هسل ترویي ظزٍ ـسٍ  ARDLثطای اطالػبت ایي زّضٍ ًیع هْیس ُویي
هْضْع اؼت .ثب تْخَ ثَ ضطایت ثسؼت آهسٍ ثطای همساض ُوفعّى تؽِیالت گطزـی(همبزیط
 )-۱٫۲۴ ّ ۱٫۳۲زض ـجکَ ثبًکی هیتْاى گفت کَ زض ثلٌسهست ًَ تٌِب افعایؿ همساض ایي
ؼطفمل اظ لْضت هبلی ثبًکُب ثبػث افعایؿ ضـس تْلیس ًبذبلك زاذلی ًفسٍ اؼت ثلکَ
ثبػث افت تْلیس ًبذبلك زاذلی ًیع ثْزٍ اؼت.
ُوبًطْض کَ هیزاًین اظ خولَ اُساف ضّیکطز حؽبثساضی ثَ لْضت هبلی ثبًکُب اففبء
اطالػبت ّ ثیبى حمیمیت زض ظهبى هْضز ًظط اؼت ،ثَ ػجبضت زیگط زض ایي ضّیکطز
حؽبثساضاى زضلسز ُؽتٌس کَ ثب تْخَ ثَ فؼبلیتُبی تؼِسی ّ ًمسی ثبًک ثط ؼْزآّضی
ثبًک توطکع کٌٌس .اهب زض هْضز ضّیکطز التمبزی ثَ تطاظًبهَ ثبًک کَ ایي ًْع ًگبٍ هرتك ثَ
ًبظط التمبزی (ثبًک هطکعی) هی ثبـس توبم ؼؼی ذْز ضا ثط خلْگیطی اظ ثحطاى ثبًکی ّ
ثیثجبتی التمبزی هتوطکع هی کٌسً .تبیح ثسؼت آهسٍ اظ ایي تحمیك اظ ایي ًظط ثطای ًبظط
ثبًکی هِن اؼت کَ ًفبى هیزُس ـجکَ ثبًکی کفْض زض ظهبى کبُؿ ضـس التمبزی زض
ثرؿ حمیمی ثب زض ًظط گطفتي ؼیبؼتُبی اًمجبضی ُنخِت ثب ضکْز ػول کطزٍ ّ هْخت
تؼویك ثیفتط ضکْز التمبزی ـسٍ اؼت.
ثطای خلْگیطی اظ ایي اهط ثَ ًظط هیضؼس کَ ًبظط ثبًکی هیثبیؽت زّ ضاٍحل ضا زض ًظط
ثگیطز :اّل ایٌکَ ثب افعایؿ شذیطٍگیطی تؽِیالت (شذیطٍگیطی ػبم ّ ذبق هطبلجبت) زض
زّضاى ضًّك ّ اؼتفبزٍ اظ ایي شذیطٍگیطی ثطای زّضاى کبُؿ ضـس التمبزی ،ثبًکُب ضا
هلعم ثَ ثجبت زض ضفتبض اػطبی تؽِیالت کٌٌس (زض زّضاى ضکْز التمبزی ّ ضـس هٌفی ثبیس
ثٌبثطایي
یبثس)
کبُؿ
تؽِیالت
ثطای
شذیطٍگیطی
زؼتْضالؼولٌحٍْیوحبؼجَیصذیطٍیوطبلجبتجبًكُبّهؤؼؽبتبػتجبضی (همْثفْضایپْلْاػتجبض)
زض ؼبل  ۹۲۳8ثِتط اؼت کَ هْضز ثبظثیٌی لطاض گیطز .هْضززّم ایٌکَ ثب لطاض زازى هحسّزیت
(کف ّ ؼمف اػتجبضی)ثطای ًؽجت تؽِیالت گطزـی (خبضی) ثَ کل زاضایی اظ ثیثجبتی
ـسیس زض ایي ؼطفمل تطاظًبهَای ثبًکُب خلْگیطی ًوبیس .اگطچَ ایي پیفٌِبزات اظ زیسگبٍ
حؽبثساضی ثبػث افعایؿ ُعیٌَ فطلت ثبًکُب هیـْز اهب اظ زیس ًبظط التمبزی هْخت
افعایؿ ثجبت ثیفتط زض ثرؿ حمیمی ّ ُوْاضتط ـسى هؽیط زضآهسی ثبًک ذْاُس ـس.

ثبًکی-پژُّؿُبی پْلی

۹۲۱۴  ثِبض/۳۲ ٍ ـوبض/ؼبل ُفتن

۱۳

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 10:27 +0330 on Tuesday September 28th 2021
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شکل .۸هیبًگیي ؼبالًَ ًؽجت تؽِیالت گطزـی ثَ کل زاضاییُب
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