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چکیده:
بررسی موضوع تقارن و یا عدم تقارن ادوار تجاري هم از لحاظ مبانی نظري الگوهاي 

هاي خطی و نیز در تدوین بینی الگوهاي اقتصادي و هم به لحاظ کارایی پیشچرخه
این تحقیق تقارن در ادوار تجاري ایران در اهمیت است. ها، بسیار حائز گذاريسیاست

، 1338-1386ي هاي سالیانه طی دورهبراي این منظور از دادهبررسی خواهد شد. 
همچون آزمون دو هاي ناپارامترياستفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش

ها اي ویلکاکسون و دیگر روشرتبه-اسمیرنوف و آزمون جمعی-اي کولموگرفنمونه
ن در ادوار تجاري را تأیید همچون دیالنگ و سامرز، نفتچی، سیشل وجود عدم تقار

توان عدم تقارن در ادوار تجاري را تاحدودي کند. تنها براساس روش گالگاتی مینمی
هاي نفتی مشاهده کرد. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه

رد. گیدهند، مورد بررسی قرار میعدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاري توضیح می
.کندنتایج بدست آمده این فرضیه را تأیید می

JEL:C32،Q43 ،E32ي بندطبقه

مدل لوجیتانه نفتی، عدم تقارن، اوج، حضیض،تجاري، تکادوار:هاي کلیدي:واژه

 ،دانشیار و کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمرانبه ترتیب.)saarman2@yahoo.com(
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مقدمه- 1
هاي اقتصادي و بازرگانی در طول زمان ادوار تجاري بیان و توضیح تغییر در فعالیت

و بازرگانی در قالب کلماتی چون نرخ پایین بیکاري، رشد باالي است. رونق اقتصاد
.شوداقتصادي و فراوانی انواع کاالها همراه با افزایش رفاه مردم نمایش داده می

کسادي و بحران نیز خود را به صورت تشدید بیکاري، فشار زندگی، کاهش شدید 
در یک نگاه کلی ادوار دهد. به عبارت دیگر ها نشان میسود و افزایش ورشکستگی

پردازد. می1مدتهاي اقتصادي پیرامون مسیر روند بلندتجاري به بررسی نوسان
هاي اقتصادي نسبت به روند، یعنی هنگام اوج در یک دور تجاري، سطح فعالیت

تر هاي اقتصادي نسبت به روند، در سطح پایینباالتر و در زمان حضیض، فعالیت
تعاریف زیادي براي ادوار تجاري ارائه شده ). 1383الئی، گیرد (صمدي و جقرار می

اي است، اما، تقریباً تمام تعاریف معناي مشابه دارند. به همین دلیل، کمتر مجادله
پیرامون این موضوع انجام گرفته است. 

اند:) تعریفی علمی از ادوار تجاري به صورت زیر ارائه داده1945(2برنز و میچل
هاي کالن اقتصادي نوعی نوسانات با قاعده و منظم در فعالیتادوار تجاري "

کشورهاست که عمدتاً، بوسیله 
شوند. یک چرخه، با یک دوره رونق اقتصادي هاي تجاري سازماندهی میبنگاه

ورکوددورهبهوشروعدهد،رخ میمتعدد اقتصاديهايدر فعالیتکه همزمان
شوند، ولی حالت تغییرات بارها و بارها تکرار میازسلسلهاینشود.میمنتهیانقباض

اي ندارند. به عبارتی مدت زمان ادوار تجاري ممکن است از یک سال تامنظم دوره
"هاي کوچکتر نیست.سال متغیر باشد. این چرخه، قابل تقسیم به چرخه12الی10

هاي ) نیز در تعریفی مشابه آن را فراز و نشیب1995(3دورنبوش و دیگران
دانند. هاي اقتصادي پیرامون رشد اقتصادي میمنظم از رکود و رونق در فعالیت

داخلی ناخالصتولیدتکرار پذیر5را انحرافاتتجاري) نیز، ادوار1997(4لوکاس
داند.حقیقی حول روند بلند مدت آن می

1 Long run-Trend
2 Burns and Mitchell
3 Dorenbusch and et al.
4 Lucas
5 Deviations
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 ه نظریات مختلفی درباره علل پیدایش ادوار تجاري و چگونگی انتقال نوسانات ب
توان نظریات مذکور را براساس نوع هاي اقتصادي ارائه شده است اما میدیگر بخش

هاي طرف عرضه طبقه بندي هاي طرف تقاضا و شوكها در دو گروه شوكمحرك
شود و از عواملی هاي طرف تقاضا موجب انتقال منحنی تقاضاي کل مینمود. شوك

گیرد. خالص صادرات سرچشمه میهاي دولت و گذاري، هزینهنظیر مصرف، سرمایه
توانند نوسانات اقتصادي را بوجود هاي طرف عرضه نیز میدر حالت دیگر شوك

هاي به عنوان یکی از آخرین رهیافت6آورند. زمانی که نظریه ادوار تجاري حقیقی
ادوار تجاري مطرح شد، یک منبع شوك طرف عرضه با عنوان نوآوري در تکنولوژي 

هاي طرف عرضه که عامل ایجاد ادوار تجاري ن ازدیگر شوكمعرفی شد. همچنی
است، افزایش در قیمت کاالهایی مانند نفت است. مکتب کالسیک هیچگونه توضیح 

7دهد. براساس قانون سیاي براي به وجود آمدن ادوار تجاري ارائه نمیقانع کننده

وانست به وقوع تبایست و اساساً نمیاضافه تولید عمومی و رکود و بیکاري نمی
هاي موضعی نیز به برکت ساز و کارهاي درونی و تعادلی بخش بپیوندد و اختالل

توانستند بیش از مدت کوتاهی دوام داشته باشند. بنابراین پیداست که اقتصاد نمی
ها، ها را در عوامل خارجی از قبیل خشکسالی، جنگپیروان این مکتب علل بحران

ها) جستجو کنند. تئوري انتظارات عقالیی (نئوکالسیکهاي طبیعی و غیره فاجعه
داند. طبق این هاي پولی میدلیل اولیه ادوار تجاري را عدم اطمینان درباره سیاست

منتظره در ذخیره پولی موجب افزایش غیر منتظره در سطح تئوري یک افزایش غیر
ره در ذخیره منتظشود. به طور مشابه کاهش غیرها و جهش در تولیدات میقیمت

برخالف نظریه 8هاي جدیدآورد. البته نظریه کالسیکپولی تولیدات را پایین می
میالدي، بر این اساس استوار است 1980و اوایل دهه 1970ها در دهه نئوکالسیک

ها، هاي حقیقی از قبیل تغییر رجحانهاي تولید و نیز پول ناشی از شوكکه نوسان
باشد. این نگرش به نظریه بطه مبادله بازرگانی خارجی میهاي راتکنولوژي و تکانه

هاي جدید از ادوار تجاري واقعی معروف شده است. شایان توجه است که کالسیک
میالدي موضوع قبلی اهمیت تکانه هاي پیش بینی نشده پول بر 1980اواسط دهه 

واقعی است) رها که نظریه ادوار تجاري اي تولید را به نفع موضوع جدید (هنوسان

6 Real Business Cycles
7 SAY
8 New Classical
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هاي حجم پول، چه پیش بینی شده و اند. در تفکر ادوار تجاري واقعی، نوسانکرده
توان گفت اقتصاددانانی که هاي تولید ندارد. میچه پیش بینی نشده اثري بر نوسان

دورهاي تجاري حقیقی را مورد مطالعه قرار دادند، به عوامل مهمی چون تحوالت 
نولوژیک در اثرگذاري روي نوسانات حقیقی تولید و اشتغال عرضه کار و تحوالت تک
ها را مورد بررسی قرار دادند. در یک نگاه کلی، تفاوت بین اشاره کرده و اثرات آن

ها در مکتب دیدگاه نظریه پردازان دورهاي تجاري حقیقی با پیشگامان آن
هاي جدید عبارتند از:کالسیک
ها و هاي دورهاي تجاري حقیقی، شوكمهمترین عامل محرکه در نظریه- الف

هاي پولی در مکتب ها و تنشتنش هاي بازار کار و فناوري بوده که جایگزین شوك
هاي جدید شده است.کالسیک

هاي اقتصاد کالن را نظریه پردازان، دورهاي تجاري حقیقی تجزیه و تحلیل- ب
ه رشد و نظریه به دو قسمت کوتاه مدت و بلندمدت از طریق ادغام کردن نظری

نوسانات اقتصادي تقسیم کردند.
تأکید بر اطالعات ناقص درباره سطح عمومی قیمت، که به خاطر عدم درك - ج

هاي اولیه بازي کرده بود، به دست فراموشی سپرده صحیح، نقش حیاتی در مدل
).1384شد (گرجی و مدنی، 

شوند. یک یم میهاي کاربردي ادوار تجاري در ایران به دو گروه تقسپژوهش
اند. در این گروه به بررسی ادوار تجاري و عوامل مؤثر بر نوسانات اقتصادي پرداخته

)، ختایی و دانش 1376توان به طور نمونه به پژوهش جاللی نائینی (گروه می
) اشاره کرد. گروه 1384) و طیب نیا و قاسمی (1384)، دیکاله (1380جعفري (

توان به وار تجاري اختصاص دارد. در این گروه میهاي پولی اددیگر، به جنبه
ها به مسأله ) اشاره کرد. این پژوهش1380هاي جاللی نائینی و نظیفی (پژوهش

هاي هاي پولی بر سطح تولید پرداخته و بر عدم تقارن تکانهاثرات نامتقارن تکانه
اما آنچه که در این مقاله به آن پرداخته اند. پولی مثبت و منفی تأکید کرده

هاي طرح شده و عوامل مختلف ، شناسایی و جمع آوري واقعیتشود، بررسیمی
اي که در مطالعات یاد شده به آن پرداخته شده ي ادوار تجاري به گونهایجاد کننده

کند:بدین ترتیب مقاله حاضر دو هدف زیر را دنبال میاست، نیست. 
عدم تقارن در ادوار تجاري ایرانالف) بررسی 
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 هاي نفتی عدم تقارن احتمالی در ادوار تجاري ایران ب) بررسی اینکه آیا تکانه
دهند؟را توضیح می

هاي ناپارامتري همچون آزمونهاي ناپارامترياز روشاین اهداف را با استفاده
و دیگر 10رتبه اي ویلکاکسون-و آزمون جمعی9اسمیرنف- اي کولموگروفدو نمونه

گالگاتی و گالگاتی و ،13، سیشل12، نفتچی11ها همچون الگوي دیالنگ و سامرزروش
مورد آزمون قرار خواهیم داد. اهمیت این رویکرد به موضوع آن است که 14ولفگانگ

وسیله ههایی که ببینیدر صورت وجود پدیده عدم تقارن ادوار تجاري، پیش
شود. شود، دیگر درست نبوده و از کارایی آنها کاسته میهاي خطی برآورد میمدل

ها و همچنین بررسی موضوع تقارن در ایجاد ثبات اقتصادي و کاهش نوسان
هاي واند در تدوین سیاستتهاي اجتماعی ناشی از آن بسیار مهم است و میهزینه

فید باشد.ها ممناسب اقتصادي براي محدود کردن دامنه نوسان
ي حاضر در شش بخش تنظیم شده است: در بخش اول پیشینه تحقیق مقاله

هاي اقتصادي در گیرد. در بخش دوم به شناسایی چرخهمورد بررسی قرار می
هاي اقتصاد ایران خواهیم پرداخت. در بخش سوم روش آزمون فرضیه تقارن چرخه

تقارن در ادوار تجاري ایران شود. در بخش چهارم، فرضیه اقتصادي توضیح داده می
گیرد. در بخش هاي گفته شده در بخش سوم مورد آزمون قرار میبراساس روش

هاي نفتی بر عدم تقارن ادوار تجاري پرداخته پنجم به تحلیل چگونگی تأثیر تکانه
ي نتایج و پیشنهادات شود ودر نهایت در بخش ششم جمع بندي موضوع و ارائهمی

است.سیاستی ارائه شده

پیشینه تحقیق-2
هاي تجاري اشکال مختلفی دارد که برخی از آنها در تقارن یا عدم تقارن چرخه

مطالعات بین المللی از تأیید تجربی برخوردار است و برخی دیگر داراي تأیید 
هاي اقتصادي به این معنا است که تجربی نیست. به طور کلی، نامتقارن بودن چرخه

9 Kolmogorov- Smirnov Two-Sample Test
10 Wilcoxon Rank-Sum Test
11 Delong and Summers
12 Neftei
13 Sichel
14 Gallegati and Gallegati and Wolfgang
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اي از مرحله مخالف دیگر این چرخه باشد تواند تصویر آینهنمییک مرحله از چرخه 
هاي رونق و رکود در ابعاد متفاوت هستند. موضوع نامتقارن بودن و چرخه

تاریخچه طوالنی در تحقیقات اقتصاد کالن دارد و توسط هاي اقتصادي،چرخه
) مطرح 1969(18)، فریدمن1950(17)، هیکس1936(16)، کینز1927(15میچل

)، 1989(19)، سیشل1984ي اخیر توسط نفتچی (ده است. ولی در چند دههش
) و رمزي و 1993)، سیشل (1993(21)، ام سی کوئین و تورلی1991(20روتمن
تري بررسی شده و مورد آزمون تجربی قرار گرفته ) به طور عمیق1996(22روتمن

امتري که بر هاي پار) آزمون2003(23است. همچنین اخیراً کلمنتس و کرولزینگ
اند، با وجود اینکه است را پیشنهاد داده24سوئیچینگ- هاي مارکفمبناي فرآیند

25اي از زمان کار بدوي همیلتونسوئیچینگ به طور فزاینده- هاي مارکفمدل

) نشان دادند که 2003اند، تنها اخیراً کلمنت و کلرولزینگ () مشهور شده1989(
سوئیچینگ مربوط است.- هاي مارکفها با مدلچگونه مفاهیم متفاوت عدم تقارن

واقعی بر GDPدهد که یک مدل غیرخطی براي نرخ هاي رشد نشان میهامیلتون
هاي خطی برتري دارد.مدل

)، 1984نتایج بدست آمده از مطالعات انجام گرفته یکسان نیستند. نفتچی (
رمزي و روتمن ) و 1993)، ام سی کوئین و تُرلی (1991)، روتمن (1993سیشل (

هاي زمانی یافتند اما دیالنگ و سامرز ) رفتار نامتقارن را در برخی از سري1996(
) وجود عدم تقارن در ادوار 1991(26) و وِست الند و اُهلن1989)، سیشل (1984(

هاي زمانی ها و دورهها، سريتجاري را تأیید نکردند. گذشته از مختلف بودن کشور

15 Mitchell
16 Keynes
17 Hicks
18 Friedman
19 Sichel
20 Rothman
21 McQueen and Theorlet
22 Ramsey and Rothman
23 Clements and Krolzing
24 Markov-Switching Processes
25 Hamilton
26 Westlund and Ohlen
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 بکار گرفته شده هايتایج ممکن است همچنین به علّت روشآزمون شده، تنوع ن
گیرد برابري احتمال ) مورد آزمون قرار می1984باشد. آنچه در روش نفتچی (

انتقال حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر در وضعیت رکودي و وضعیت رونق با 
است. همچنین یک روش مشابه با نفتچی توسط 27استفاده از فرایند مارکوف

) به کار گرفته شده است. 1993) و ام سی کوئین (1989)، سیشل (1986(28کفال
29) و هاسلر و همکاران1993)، سیشل (1986به عالوه، نتایج دیالنگ و سامرز (

(گشتاور سوم مرکزي تقسیم بر توان سوم انحراف 30) بر پایه ضریب چولگی1994(
) 1991(31تیااُ و تی سی معیار) است. عالوه بر این دو روش محققان دیگر همچون 

هاي ) از روش1992(33) و براننر1992(32هاي زمانی غیرخطی و هاسیاز سري
ها بدون اشکال نیست اند. اما هیچ کدام از این روشاستفاده کرده34شبه ناپارامتري

شده توسط ها همیشه صریح و آشکار نیستند. در روش پیشنهادو محدودیت
کند و برآیند بررسی را به دو قسمت تقسیم میهاي تحت ) سري1984نفتچی (

)). همچنین 1991رساند (رجوع شود به وست الند و اُهلن (فقدان اطالعات را می
اند. از ) به توان کم این روش اشاره کرده1989) و سیشل (1986دیالنگ و سامرز (

گیري عدم تقارن است،آنجائیکه ضرایب چولگی یک روش پرکاربرد براي اندازه
هاي زمانی استفاده مطالعات زیادي از این روش براي بررسی عدم تقارن در سري

اند. اما استفاده از ضریب چولگی برخی مشکالت بالقوه را در بردارد. توزیع این کرده
هاي آماره به توزیع تحت بررسی خیلی حساس است (یک ویژگی معمول آماره

داري بر توزیعش تواند به طور معنیرمال میمرتبه باال) و انحرافات مالیم از توزیع ن
اثر بگذارد. از طرف دیگر اگر این آزمون فرض تقارن را رد کند، داللت روشنی از 

هاي عدم تقارن عرضه نشده است. با این وجود مشکل اصلی در بیشتر ویژگی
ها این است که در نظر دارند انواع خاص عدم تقارن را نشان دهند در حالی روش

27 markov processes
28 Falk
29 Hassler et al.
30 Cofficient of Skewness
31 Tiao and Tsay
32 Hussey
33 Brunner
34 Seminonparaetric Methods
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توانند انواع دیگر عدم تقارن را بیابند. با توجه به این نکته آنها به سختی میکه
) عدم تقارن را براساس دو مؤلفه مختلف تعریف کرد: عدم تقارن در 1993سیشل (

. منظور از عدم تقارن در شیب تغییرات، 36و عدم تقارن در عمق35شیب تغییرات
ي صنعتی، آن است که دوره رکود و هادر کشور37مطابق با واقعیت هاي آشکار شده

دهد در حالی که دوره رونق و اوج اقتصادي با کسادي در اقتصاد به سرعت رخ می
شود که عمق گیرد. عدم تقارن در عمق، هنگامی مشاهده میکندي شکل می

حضیض در یک چرخه تجاري بیشتر از بلندي اوج در دوره رونق باشد و براي 
براي این کند.م تقارن از ضریب چولگی استفاده میآزمون کردن هر دو نوع عد

کار ههاي فصلی بیکاري و تولید صنعتی قبل از جنگ را بمنظور داده
هاي خطی با توزیع پدیده عدم تقارن، شواهدي را علیه استفاده از مدلبرد.می

) در پایان نامه خود عدم تقارن 1380(در ایران نظیفی.38سازدمتقارن، فراهم می
هاي این تحقیق هاي تجاري ایران را مورد بررسی قرار داده است. یافتهدر چرخه

کند. همچنین ي عدم تقارن در ادوار تجاري را تأیید نمیوجود احتمالی پدیده
هاي نفتی در ایجاد ادوار )، در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر تکانه1384دیکاله (

هاي نفتی در ایجاد ادوار تجاري در بودن تکانهتجاري در ایران به بررسی معنی دار 
پردازد. در این پژوهش همچنین می1338-1382اقتصاد ایران طی دوره 

هایی هاي ادوار تجاري به لحاظ طول دوره، وسعت و شدت و نقش متغیرویژگی
هاي دولت، واردات، حجم پول در ایجاد ادوار تجاري ایران مورد بررسی چون هزینه

هاي رونق در اقتصاد ایران هاي این تحقیق دورهگیرد. براساس یافتهقرار می
اي ) در مقاله1380هاي رکودند. همچنین ختائی و دانش جعفري (تر از دورهطوالنی

هاي گذشته، دهند که طی دهههاي اقتصادي نشان میتحت عنوان نماگر دوران
ماه بوده است. 32رونق ماه و متوسط دوره41متوسط دوره رکود اقتصادي ایران 

تر از دوران رکود بوده است که عکس به عبارت دیگر، همواره دوران رونق کوتاه
نتیجه به دست آمده توسط دیکاله است.

35 Steepness
36 Deepness
37 Stylized Facts
38 Baldwin and Krugman
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 هاي اقتصادي در اقتصاد ایرانشناسایی چرخه- 3
توان جمع یک روند زمانی بلندمدت، یک سري زمانی را حداقل در قالب نظري می

اي، نوسانات فصلی و یک جزء نامنظم دانست. از این رو تولید یک جزء چرخه
هاي تجاري، توان به عنوان ترکیبی از روند بلندمدت، چرخهناخالص داخلی را می

نوسانات فصلی و جزء نامنظم در نظرگرفت. این تحلیل شبیه روشی است که اداره 
هاي صلی در سريهاي فبه منظور تعدیل داده39ملی تحقیقات در اقتصاد آمریکا

توان هاي زمانی متغیرهاي اقتصادي می. بنابراین براي سري40بردکار میه زمانی ب
فرض کرد:

)1(ttttt ISCTY 

، 41جزء روندtTیک متغیر سري زمانی، tYکه در آن 
t

C42ايجزء چرخه ،tS

در صورت استفاده از است.44معرف نوسانات نامنظمtIو 43نوسانات فصلی
شود و رابطه زیر جایگزین رابطه حذف میtSهاي سالیانه جزء نوسانات فصلی داده

شود.باال می
)2(

t t t tY T C I  

مباحث مهم چگونگی جداسازي اجزاي مذکور است. بطور کلی هشت روش یکی از 
اي از یک سري زمانی وجود دارد مختلف به منظور جداسازي اجزاي روند و چرخه

، روش بوریج و 45که عبارتند از: روش روند زمانی خطی همراه با شکست ساختاري
، 48ها، روش تحلیل طیفی، نظریه موجک47پرسکات- ، فیلتر هادریک46نلسون

39 National Burea of Economic Research
40 Fatooq Arby
41 Trend
42 Cycle
43 Seasonal fluctuation
44 Irregular Fraction
45 Bjornland
46 Beverdige and Nelson
47 Hodrick and et al.

)1385عباسی نژاد و محمدي (48
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.51و روش بالنچارد و کوا50، اجزاي مشاهده نشده49میانگین متحرك
هاي تجاري اقدام در ایران نیز در چندین مطالعه براي بررسی وضعیت دوره

هاي امکان پذیر و قابل تطابق با ها با استفاده از روششده است. اصوالً این تالش
هاي رسمی انجام ط سازمانهاي ملّی منتشر شده توسدامنه زمانی و تنوع داده

هاي تجاري، استفاده از روند زمانی هاي بدست آوردن دورهاند. یکی از روشگرفته
هاي توان از روشمتغیر سري زمانی تولید حقیقی است. براي این منظور می

زدایی استفاده از رگرسیون است، به هاي روندزدایی استفاده کرد. یکی از روشروند
برازش کردن تولید روي متغیر زمان و مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر که با طوري

هاي تجاري را به دست آورد. صمدي و جالیی، با استفاده از توان دورهروندي، می
. اما انداستخراج کرده1338- 1382ایران را طی دوره هاي تجاري این روش، دوره

ت است که اقتصاد کشور از ثبات باید توجه کرد که این تحلیل روندي تا زمانی درس
نسبی برخوردار باشد، در غیر این صورت، باید تغییرات ساختاري را نیز در نظر 

). قابل 1383گرفت که روش مذکور قادر به توضیح آن نیست (صمدي و جالیی، 
ذکر است که با توجه به ماهیت تصادفی تولید ناخالص داخلی، استفاده از این روش 

هاي میانگین هاي تجاري صحیح نیست و بهتر است از روشبراي تشخیص دور
پرسکات استفاده کرد. در روش میانگین متحرك، -متحرك و یا فیلتر هادریک

اي انتخاب شود که با مدت دوره شود طول دوره میانگین متحرك به گونهسعی می
ست. تجاري برابر باشد. مشکل اصلی این روش، تعیین طول دوره میانگین متحرك ا

مدت و هاي میانعالوه بر آن، استفاده از این روش اختالالت بسیاري را در فرآیند
ترین ). یکی از متداول1380آورد (ختایی و دانش جعفري، مدت بوجود میبلند

-هاي تجاري، استفاده از روش روند زمانی فیلتر هادریکهاي استخراج دورهروش
دل دورهاي تجاري حقیقی شکل گرفته است پرسکات با توجه به دیدگاه حاکم بر م

گونه پیش نیاز اطالعاتی درباره ترین ویژگی استفاده از آن، این است که هیچو مهم
یکی مورد استفاده قرار داد توان آن را به صورت مکاننقاط اوج و حضیض ندارد و می

). همچنین در یکی از جدیدترین مطالعات انجام شده درباره1384پور، (اصغر
استفاده شده است. هاهاي تجاري در ایران، از نظریه موجکهتحلیل و شناسایی دور

49 Moving Avrage
50 Unobserved Components
51 Blanchard and Quah
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 دهد که روش موجک در شرایط تغییرات هموار نتایج این تحقیق نشان می
پرسکات ندارد و براي تشخیص -هاي زمانی، تفاوت زیادي با روش هادریکسري
کند هاي دیگر عمل میبهتر از روشهاي زمانی با تغییرات ناگهانی، ها در سريدوره

).1385(عباسی نژاد و محمدي، 
هاي تجاري از فیلتر در تحقیق حاضر، به منظور تعیین و شناسایی چرخه

-شود. از نظر تکنیکی فیلتر هادریک استفاده می52پرسکات-آماري هادریک

هاي زمانی مختلف را توسط پرسکات یک فیلتر خطی دو طرفه است که سري
نماید. با استفاده از قل سازي واریانس آنها با توجه به دوره تأخیر، یکنواخت میحدا

صورت ه) ب2، جزء روند در رابطه ((HP)پرسکات –روش تخمین آماري هادریک
شود.زیر محاسبه می

)3(   })()()(
2

1 211
2

1   


t tttttt t TTTTTYMIN 

سازي جزء روند را کنترل فرایند یکنواختمطابق رابطه مذکور پارامتر خطی 
تر طوریکه با افزایش ضریب خطی، سري مورد مطالعه یکنواخته نماید. بمی
است، چرا که با انتخاب ولی مشکل این روش، انتخاب دقیق مقدار گردد. می

مقدار آن ادوار تجاري به درستی محاسبه نخواهند شد. عالوه بر این حاصل نادرست
شود و در نتیجه اي و نامنظم بصورت تفاضل تولید و روند محاسبه میجزء چرخه

). این در حالی است که 2000، 53باید این دو جزء نیز مجدداً تفکیک شوند (برلند
اي معرفی تقریباً در غالب مطالعات انجام گرفته مجموع دو جزء بعنوان جزء چرخه

شود سپس زدایی میزمانی مورد نظر رونداند. بدین ترتیب در مرحله اول سري شده
از تفاوت سري زمانی با جزء روند استخراجی مجموع دو جزء ادوار تجاري و جزء 

آید. پس از آن جهت جداسازي جزء نامنظم از ادوار تجاري دست میه نامنظم ب
شود. به این صورت که طبق خصوصیت آماري این فیلتر باقیمانده حاصل اقدام می
راي خصوصیت متغیر تصادفی است. بنابراین با اعمال مجدد این فیلتر بر از آن دا

سري زمانی مورد نظر، جزء ادوار تجاري و عالوه بر آن باقیمانده حاصل که جزء 
) 2)، (1هاي (نمودار).59، ص1381گردد (هاشم پور ،باشد استخراج مینامنظم می

باشند که اري و جزء نامنظم میمدت، ادوار تج) به ترتیب بیانگر روند بلند3و (
) انحراف تولید ناخالص2اند. نمودار (پرسکات محاسبه شده- توسط فیلتر هادریک

52 Hodrick and et al.
53 Bjornland
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دهد. جهت مدت که نشانگر ادوار تجاري است را نشان میداخلی از روند رشد بلند
در نقاط برگشتی .است54شناسایی ادوار تجاري احتیاج به شناخت نقاط برگشتی

دو طرف نقطه معکوس یا به عبارتی، نقاط ماکزیمم یا مینیمم مسیر حرکت در 
) مشاهده 2طور که در نمودار (همان). 1387نسبی هستند (هوشمند و همکاران، 

شود، حداقل هفت دوره و حداکثر هشت دوره تجاري قابل شناسایی است که می
) ارائه 1می توان براساس نقاط اوج یا نقاط حضیض مشخص نمود. نتایج در جدول (

شده است.

1338- 1386هاي مدت طی سالروند بلند:1نمودار 

هاي بانک مرکزيمحاسبات تحقیق با استفاده از دادهخذ: أم

1338-1386هاي ادوار تجاري طی سال:2نمودار 

هاي بانک مرکزيمأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از داده

54 Turning Points



١٢٥...                                                            عدم تقارن در ادوار تجاري ایرانبررسی 

 1338-1386هاي جزء نامنظم طی سال:3نمودار 

هاي بانک مرکزيمأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از داده

1338-1386فهرست نقاط اوج و حضیض طی دوره : 1جدول 

نقاط اوج فاصله زمانی بین دو نقطه اوج 
(سال)

نقاط حضیض فاصله زمانی بین دو نقطه 
حضیض (سال)

1339 7 1343 6
1346 6 1349 4
1351 5 1353 6
1356 7 1359 8
1363 8 1367 7
1371 5 1374 4
1376 6 1380 6
1382 - 1384 -

)2مأخذ: توسط محقق با استفاده از نمودار (

هاي اقتصاديروش آزمون فرضیه تقارن چرخه-4
در شیب هاي اقتصادي براساس دو مؤلفه مختلف، تقارن آزمون فرضیه تقارن چرخه

گیرد. یک زمانی تولید ناخالص داخلی انجام میو تقارن در عمق، بر روي سري
توان با استفاده از فیلتر به دو جزء روند ایستا و چرخه ایستا سري زمانی را می

اي یک سري زمانی انجام تفکیک کرد. بررسی پدیده تقارن، براي جزء چرخه
ه تقریباً همیشه در حال افزایش یا کاهش گیرد چرا که جزء روند از این جهت کمی

است، نامتقارن است. آزمون فرضیه تقارن در شیب تغییرات براساس سه روش 
) است. در این 1986گیرد. روش اول مربوط به دیالنگ و سامرز (متفاوت انجام می

اي سري روش آنچه مورد آزمون است ضریب چولگی تفاضل مرتبه اول جزء چرخه
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کارگیري روش هوش دوم آزمون فرضیه تقارن درشیب تغییرات، به بزمانی است. ر
گیرد برابري احتمال ) است. آنچه در این روش مورد آزمون قرار می1984نفتچی (

انتقال حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر در وضعیت رکودي و وضعیت رونق است. 
) است. بدین صورت که با استفاده از 2004روش سوم مربوط به گالگاتی (

هاي معین و مناسبی به بررسی طول دوره رکود و رونق، وسعت وگستردگی شاخص
پردازد. آزمون فرضیه تقارن در ونق میهاي رکود و رو سپس شیب تغییرات دوره

گیرد. در این روش ضریب چولگی ) انجام می1993عمق، براساس روش سیشل (
گیرد. این دو نوع اي سري زمانی محاسبه شده و مورد آزمون قرار میجزء چرخه

روش دیگر .55تواند به صورت همزمان یا جداگانه وجود داشته باشندعدم تقارن می
هاي ناپارامتري دو عدم تقارن در ادوار تجاري استفاده از آزمونبراي بررسی 

باشد. رتبه اي ویلکاکسون می- اسمیرنف و آزمون جمعی-اي کولموگروفنمونه
کند. در ها را فراهم میها و رونقاي امکان مقایسه توزیع رکودهاي دو نمونهآزمون

نمونه است.فرضیه صفر تساوي جمعیت تحت بررسی دواین دو آزمون

عدم تقارن درشیب چرخه هاي اقتصادي- 1- 4
الگوي دیالنگ و سامرز- 1- 1- 4

هاي اقتصادي آزمون فرضیه تقارن در شیب تغییرات سري در مراحل مختلف چرخه
از روش دیالنگ و سامرز، از طریق محاسبه ضریب چولگی تفاضل مرتبه اول جزء 

شود که آیا نرخ آزمون مشاهده میگیرد. با ایناي سري زمانی انجام میچرخه
اي سري زمانی، حول میانگین خود متقارن است یا خیر؟ زیرا تغییرات جزء چرخه

که ضریب چولگی در یک توزیع متقارن مانند توزیع نرمال صفر است، اگر این 
ضریب مثبت باشد توزیع داراي دنباله راست و اگر ضریب منفی باشد، توزیع داراي 

ت که به معناي عدم تقارن در شیب سري زمانی در مراحل مختلف دنباله چپ اس
شود. اگر یک سري زمانی، عدم تقارن در شیب را نشان بدهد چرخه تعبیر می

اي آن منفی انتظار آن است که ضریب چولگی براي تفاضل مرتبه اول جزء چرخه
بزرگتر هاي سریع در سري (ضمن داشتن فراوانی کمتر) باید باشد، چرا که کاهش

هاي مالیم در آن باشد. از آنجا که مشاهدات مربوط به اقتصاد کالن داراي از افزایش

55 Sichel
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 همبستگی سریالی است، لذا محاسبه خطاي استاندارد ضریب چولگی به همان
گیرد، اشکال دارد و باید خطاي استاندارد انجام میi.i.dروش که براي یک توزیع 

) 1987(56وست- رلو و یا به روش نوويضریب چولگی را یا به روش مونت کا
) فرمول ضریب چولگی همانند روش 1987وست (-در روش نوويمحاسبه کرد.

اي سري زمانی اقتصاد دیالنگ و سامرز است، به این صورت که ابتدا جزء چرخه
:57کالن را با استفاده از فیلتر جدا کنیم

)4(c
t

t
tt yyy 

t
ty58=جزء روند و غیر ایستا

c
ty59= جزء چرخه اي ایستا

کنیم :سپس، ضریب چولگی را از رابطه زیر حساب می

)5(
3

( )

( )
( ) / c

t

c c
c t t
t y

y y
SK y

T



   
   

 
کنیم:وست تعریف می-را براي محاسبه خطاي استاندارد به روش نوويtZمتغیر 

)6(
3

)( 









 


 c
ty

t
c

c
t

t

yy
Z


c
ty=ايتفاضل مرتبه اول جزء چرخه
c
ty= میانگین مرتبه اول جزء چرخه اي در نمونهf

)( c
ty

=اي انحراف معیار مرتبه اول جزء چرخه
تست فرضیه ، بر عدد ثابت را به دست آورده و براي tZسپس رگرسیون 

کنیم. ضریب ثابت این رگرسیون وست را محاسبه می- تقارن، خطاي معیار نووي
)(اي یعنی همان ضریب چولگی تفاضل مرتبه اول جزء چرخه c

tySK باشد می
.تواند عدم تقارن را نشان دهدکه در صورت منفی بودن می

56 Newey-West
در (noise)البته الزم به توضیح است که عالوه بر جزء سیکلی و جزء روند، جزء دیگري به نام اخالل ٥٧

تأثیر است:شود که در مطاله و محاسبه ضریب چولگی بیمعادله ظاهر می c
t

t
tt yyy

58 Nonstationary
59 Stationary
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60الگوي نفتچی- 2- 1- 4

نفتچی براي انجام آزمون تقارن براساس مؤلفه اول، یک الف) کلیات نظري الگوي 
سري زمانی کالن اقتصادي را انتخاب کرده و آن را به دو گروه به صورت دوره رکود 

ي بهبود تفکیک میکند. سپس احتماالت انتقال از یک وضعیت به وضعیت و دوره
را انتخاب tXزند. به این صورت که توالی زمانی دیگر را در هر دوره تخمین می

کند و سپس احتمال را تعریف میtIکرده و براساس تغییرات آن سري زمانی 
زند.انتقاالت را از یک وضعیت به وضعیت دیگر تخمین می

)7(01
{ }

01
t

t
t

X
I

X

 
   

stIsبا tIکند که او فرض می  همبستگی دارد و براي راحتی کار فرض )0(
}{کند که می tI.با توجه به یک سري زمانی مرتبه دوم از فرایند مارکوف است

مثبت و در دوره کسادي، مقدار آن منفی tIاین تعریف، در دوره بهبود، مقدار 
سري زمانی صورت وجود پدیده عدم تقارن در شیب تغییرات. از آنجا که در 61است

هاي اقتصادي، براساس تجربه کشورهاي صنعتی، انتظار در مراحل مختلف چرخه
رسد که داریم که بهبود به تدریج ولی رکود با سرعت شکل گیرد، پس به نظر می

باید این رابطه برقرار باشد:
p)1-به1- حرکت از انتقال(>p)1به +1(انتقال حرکت از +)8(

استفاده 62توان از تشکیل تابع درستنماییتوان میبراي محاسبه احتمال انتقال می
}{شود با توجه به اینکه فرض می.کرد tI 63یک سري زمانی درجه دوم مارکوف

شود:است، لذا تابع درستنمایی آن به صورت زیر نوشته می

بر مطالعه نفتچی وارد شده است. روتمن معتقد است )1991و روتمن ()1989انتقاداتی از سوي سیشل (٦٠
نین چآید. همکه اگر سري زمانی را از درجه اول فرایند مارکوف انتخاب کنیم، نتایج بهتري به دست می

مار و آ) معتقد است چون روش نفتچی یک آزمون ناپارامتري است، لذا ساختار کمتري بر 1989سیشل (
(noise)دلیل از قدرت کمتري برخوردار است و نسبت به اخاللکند و به همیناطالعات وضع می

حساسیت دارد. 
چنانچه سري زمانی هم جهت با دوره باشد؛ اما اگر سري زمانی هم جهت با دوره نباشد برعکس این 61

تعریف صادق است.
62 Likelihood
63 Second-Order Markov
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 )9(1 1 2 2

3 3 2 2 1 1 2 2 1 1

( ) ( , )...

( , ) ( , )

T T T T t T TL S P I i I i I i

P I i I i I i P I i I i

      

      

را tIنمونه است که TSجمله آخر در واقع احتمال شرط اولیه است و منظور از 
توان به میijکند. همچنین تابع درستنمایی را با توجه به تعریف عددي می

صورت زیر بازنویسی کرد:

)10(
11 11 00

0 0 11 11 00

00 01 01 10 10
00 01 01 10 10

( , , ) ( ) (1 ) ( )

(1 ) ( ) (1 ) ( ) (1 )

n T n
T ij

T n T n T

L S      

    

 

  

ijij Tn , تعداد مشاهدات در نمونه
ij احتمال انتقال 1,0, ji

)1,11( 2110   KKK IIIP

)1,11( 2101   KKK IIIP

)1,11( 2100   KKK IIIP

)1,11( 2111   KKK IIIP

),( 11220 iIiIP 

tIvOrderMarkoSecond 
}{تمامی چهار پارامتر این تابع درستنمایی به ij 0و به وضعیت و شرایط اولیه

توانیم پارامترها وجود داشته باشد، میTSبستگی دارد. لذا چنانچه نمونه مشخص 
توان داشت، تخمین زد می0را با توجه به فرض هاي مختلفی که در مورد ارزش 

توان با تخمین حداکثر درست نمایی تخمین احتمال انتقاالت می).1980، 64(کدم
0011 ,ی حاکی را به دست آوریم که اولی حاکی از حرکت در دوره رکود و دوم

1100از حرکت در دوره رونق است. بعد از به دست آوردن 
ˆ,ˆ  فرضیه برابري

):(احتمال انتقال حرکت در دو دوره رکود و رونق  11000  H را آزمون
دهیم و مشتق مرتبه اول و دوم آن را کنیم. پس تابع درستنمایی را تشکیل میمی

آوریم.به دست می

64 Kedem
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کنیم. براي آزمون استفاده میijدست آوردن تخمین ه از مشتق اول براي ب
شود. بنابراین فرضیه تقارن در شیب، فاصله بیضوي به روش نفتچی تشکیل می

خواهیم داشت:
)12()(]ˆ)[(]ˆ[ 2  KTH 

درجه ij ،kمشتق مرتبه دوم تابع درستنمایی نسبت به THدر عبارت فوق 
0011سطح اطمینان انتخابی است. براي تخمین آزادي و  , همانطور که گفته ،

نمایی را مساوي با صفر قرار شتق مرتبه اول لگاریتم تابع درستشد، کافی است م
(شرایط اولیه) داشت 0توان راجع به هاي مختلفی که میدهیم. با توجه به فرض

. بعد از محاسبه مشتق اول تابع لگاریتم 65یابیمهاي مختلفی دست میبه جواب
ها، براي آزمون فرضیه تقارن، فاصله ijها و تخمین ijدرستنمایی نسبت به 

آوریم. براي محاسبه فاصله اطمینان تقریبی از اطمینان بیضوي را به دست می
کرامر تقریبی از ماتریس - ماتریس واریانس و کوواریانس نیاز است. طبق قضیه رائو

واقع، مشتق مرتبه دوم تابع . درTHکوواریانس عبارت است از -واریانی
کنیم و منفی معکوس آن را به عنوان ها محاسبه میijدرستنمایی را نسبت به 

ي فاصله اطمینان بیضوي مورد استفاده کوواریانس براي محاسبه-ماتریس واریانس
نماید:دهیم. عبارت زیر این فاصله اطمینان را محاسبه میقرار می

براي محاسبه ٦٥
ijها آن است که یکی از فرض

0 را اصال در نظر نگیریم، به این صورت که وقتی سایز
طور که بیلینگزلی نشان داده است، اطالعاتی که )، همانTنمونه خیلی بزرگ است (یعنی 

0براي محاسبه

ijقتیدارد، قابل چشم پوشی است. (وT( فرض دیگر آن است که بگوییم فرایند .
tI در زمان

t=1 شروع شده و در نتیجه
0 شامل اطالعات مفیدي براي تخمین نیست. اگر هیچ کدام از فرض هاي

فوق را نداشته باشیم،
01,1مانی مرتبه دوم که بستگی به حوادث( را براي یک سري ز 12  II دارد، به (

صورت زیر تعریف می کنیم:
)1,1( 120 nNN iIIIPLim  
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0011مرکز این بیضی تخمین حداکثر درستنمایی دو پارامتر  , است. از آنجا که
دهد، لذا هر قدر فاصله درجه فرضیه تقارن را نشان می45تمام نقاط روي خط 

درجه بیشتر باشد، حاکی از شدت عدم تقارن است. چنانچه 45مرکز بیضی از خط 
0011بیضی رسم شده (با فرض اینکه محور عمودي و افقی به ترتیب نشانگر 

ˆ,ˆ 

درجه باشند و این خط را قطع نکند آنگاه فرضیه 45باشند) زیر خط 
11000 :  Hشود.رد می

الگوي گالگاتی- 3- 1- 4
هاي ادوار به لحاظ یکی از مباحث مهم در مطالعات ادوار تجاري، بررسی ویژگی

باشد. بدین صورت که با استفاده از طول دوره، گستردگی و شدت آنها می
هاي معین و مناسبی به بررسی طول دوره رکود و رونق، وسعت و سپس شاخص

شود. جهت دستیابی به این مهم از تجاري پرداخته میشیب آنها در یک دور 
هاي مورد استفاده مارکو گالگاتی و مارو گالگاتی و ولفگانگ پوالسک شاخص

باشد:شود که به شرح زیر میاستفاده می

هاي رکود و رونقالف) زمان و طول دوره
انجامد هایی که به طول میبه صورت تعداد سالن و طول یک دوره رکود مدت زما

شود. حال آنکه مدت زمان تا اقتصاد از نقطه اوج به نقطه حضیض برسد تعریف می
انجامد تا هایی که به طول میو طول یک دوره رونق عبارت است از تعداد سال

جهت tSاقتصاد از نقطه حضیض خود به نقطه اوج دست یابد. شاخص وضعیت 
در tSصورت که شود. به اینو طول دوره تعریف میدست آوردن مدت زمان هب

هاي رکود (از سال بعد از نقطه اوج تا نقطه حضیض) مقدار یک و در طول سال
بنابراین متوسط مدت زمان و طول کند.هاي رونق مقدار صفر را اختیار میسال
روابط زیر به دست آورد:توان با استفاده از هاي رکود و رونق را میدوره
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دورهاي رکود و رونق66ب) وسعت و گستردگی

وسعت و گستردگی یک دوره رکود عبارت است از قدرمطلق فاصله بین نقطه اوج و 
حضیض در یک دور تجاري، وسعت و گستردگی یک دوره رونق به صورت 

شود.تعریف میقدرمطلق فاصله بین نقطه حضیض تا اوج در یک دور تجاري،
هاي رکود و رونق را با استفاده از روابط زیر به دست توان وسعت دورهبنابراین می

آورد:
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به ترتیب عبارتند از فاصله بین نقطه اوج تا حضیض و حضیض تا tTPوtPTکه 
باشد.اوج که به صورت اختالف بین مقادیر رشد میان نقاط اوج و حضیض می

دورهاي رکود و رونقج) شیب 
اي از مراحل ادوار تجاري (رکود یا رونق) را به صورت یک مثلث چنانچه مرحله

ارتفاع این مثلث و طول دوره، قاعده این تصور کنیم، بدین صورت که وسعت آن،
توان شدت یک دوره رکود یا رونق را از رابطه زیر به دست آورد:مثلث باشد، می

)19(
)(

)(
)(

EXPREC

EXPREC
EXPREC DURATION

AMPLITUDE
STEEPNESS 

66 Amplitude
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 هاي اقتصاديعدم تقارن در عمق چرخه- 2- 4
الگوي سیشل - 1- 2- 4

روش سیشل براي آزمون فرضیه تقارن در عمق، مشابه با روش دیالنگ و سامرز 
است، به این معنا که این آزمون از طریق محاسبه ضریب چولگی براي جزء 

گیرد. بنابراین، الزم است ابتدا سري زمانی مورد اي سري زمانی انجام میچرخه
.67فکیک شودبررسی به دو جزء روند (غیر ایستا) و چرخه (ایستا) ت

اسمیرونف-اي کولموگروفآزمون دو نمونه-2- 2- 4
است که با KSاسمیرونف، آماره آزمون - اي کولموگروفدر آزمون دو نمونه

ها محاسبه ها و رونقمحاسبه ماکزیمم قدرمطلق تفاصل بین توزیع تجربی رکود
شود. محاسبه می

)20(0max ( ) ( ))x C EKS F x F x  

CF وEFها هستند. مقادیر بحرانی ها و رونقبه ترتیب تابع توزیع تجربی رکود
68ها توسط گیبونز و چاگرابورتیتحت فرضیه تساوي توزیعKSتوزیع تجربی 

).1997، 69بندي شده است (پایرو) جدول1992(

ویلکاکسوناي رتبه- آزمون جمعی- 3- 2- 4
ها ترکیب شده ها و رونقاي ویلکاکسون مقادیر مطلق رکودرتبه- در آزمون جمعی

ها در نمونه هاي مقادیر مطلق رکود- ، بوسیله مجموع رتبهWاست. آماره آزمون 
.آیدترکیب شده رتبه بندي شده به دست می

)21(
1

( )
T

t t
t

W I r X X


 

پرسکات فیلتر مناسبی براي این منظور است. همچنین، او آزمون -سیشل معتقد است فیلتر هودریک67
دهد که به طریق مشابه در این رساله نیز زمانی انجام میفرضیه تقارن در عمق را براي لگاریتم سري 

گیرد.لگاریتم سطح تولید ناخالص داخلی مورد آزمون قرار می

68 Gibbons and Chakraborti
69 Piero
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)22(1

0
t

t
t

if X X
I

if X X

  


T تعداد مشاهدات وr(.)ها، رتبه شمارنده است. تحت فرضیه صفر تساوي توزیع
با رابطه زیر داده شده است.wتوزیع مجانبی 

)23(1 1 2( 1) ( 1)
,

2 12

T T TT T
W N

    
 

1T2ها در نمونه اول و تعداد رکودT1ها در نمونه دوم و تعداد رونق 2T T T 

).1997، 70(پایرواست

آزمون فرضیه تقارن در ادوار تجاري ایران- 5
هایی که در بخش قبلی مقاله تشریح شده است در این بخش با استفاده از تکنیک

پردازیم. اطالعات مورد بررسی به به بررسی فرضیه تقارن در ادوار تجاري ایران می
از 76هاي ثابت سال و به قیمت1338- 1386هاي ساالنه و طی سالصورت

Microfitهاي کامپیوتري اند. نرم افزارنامه بانک مرکزي استخراج شدهتراز 4،
Eviews 6 ،Matlab وSASآوري اطالعات و آزمون فرضیه تقارن به منظور جمع

اند.مورد استفاده قرار گرفته

روش دیالنگ و سامرز-5-1
هاي زمانی مورد نظر در مراحل مختلف براي آزمون فرضیه تقارن در شیب سري

زمانی تولید ناخالص سري ،چرخه اقتصادي در ایران به روش دیالنگ و سامرز
هاي کنیم. با استفاده از فیلتر تفاضل مرتبه اول، این سريداخلی را انتخاب می

براي تفاضل مرتبه اول جزء و ضریب چولگی را71کنیمزدایی میزمانی را روند
کنیم. ضریب چولگی تخمین زده شده هاي زمانی محاسبه میاي این سريچرخه

اي تولید ناخالص داخلی منفی است. اما براي تفاضل مرتبه اول جزء چرخه

70 Piero
زمانی، باید مطمئن بود که فیلتر زدایی کردن سري) در انتخاب فیلتر به منظور روند1993به نظر سیشل (71

انتخابی خودش عدم تقارن را در سري ایجاد نکند و آزمون فرضیه تقارن داراي توزیع استاندارد باشد. 
بایست خطی باشد و ثانیاً جزء سیکلی استخراج شده ایستا باشد. از این رو او این اوال فیلتر انتخابی میبنابر

پرسکات را براي آزمون -آزمون فرضیه تقارن در شیب و فیلتر هادریکفیلتر تفاضل مرتبه اول را براي
کند. فرضیه تقارن در عمق پیشنهاد می
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 هاي زمانی اقتصاد کالن عمدتاً طور که قبالً توضیح داده شد، از آنجا که سريهمان
-ی هستند، لذا براي محاسبه خطاي استاندارد روش نوويداراي همبستگی سریال

اي تولید ناخالص داخلی تعریف را براي تفاضل اول جزء چرخهZوست، متغیر 
کنیم تا معنادار بودن وست را محاسبه می- کنیم و از آنجا خطاي معیار نوويمی

مین ضریب چولگی محاسبه شده آزمون شود. رگرسیون متغیر را بر عدد ثابت تخ
کنیم. نتایج به صورت زیر وست را محاسبه می- زده و خطاي معیار به روش نووي

.72شودمیارایه
)24(/

. /

Z e

std error

  


0 16
0 63

)منفی شدن ضریب ثابت این رگرسیون که بیانگر  )c
tSk yتواند ظاهراً است، می

عدم تقارن سري زمانی تولید ناخالص داخلی را نشان دهد. اما این موضوع با توجه 
شود. به عبارت دیگر، فرضیه تقارن سري به خطاي استاندارد محاسبه شده رد می

.توان رد کردزمانی تولید ناخالص داخلی را نمی

دیالنگ و سامرزخالصه نتایج آزمون فرضیه تقارن در شیب به روش: 2جدول 
سري زمانی ( )c

tSk y وست-انحراف معیار نووي P-Value

تولید ناخالص داخلی 16/0- 63/0 801/0
مأخذ:محاسبات تحقیق

روش نفتچی-5-2
براي آزمون فرضیه تقارن در شیب سري زمانی تولید ناخالص داخلی، رشد آن را 

کنیم. به ازاء تغییر مثبت عدد یک و به ازاء میانتخاب و تغییرات آن را محاسبه
را تعریف tIرا انتخاب و براساس آن سري زمانی - 1تغییر منفی یا صفر عدد 

کنیم. براي آزمون فرضیه تقارن در شیب براي سري زمانی تولید ناخالص داخلی می
کنیم:به روش نفتچی به طریق زیر عمل می

)25({ } { }

1 0
{ }

1 0

t

t

X gdp

if lgdp
I

if lgdp



 
   

است. اما با توجه به انحراف معیار برآورد شده Zمقدار ثابت در این رگرسیون در واقع برآوردي از میانگین 72
.آن، این میانگین از نظر آماري با صفر تفاوت معناداري ندارد
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با فرض اینکه تولید ناخالص داخلی یک سري زمانی فرایند درجه دوم مارکوف، تابع 
کنیم:درست نمایی را به صورت زیر تعریف می

)26(00 00 01 01 10 1011 11
0 00 00 11 11 01 01 10 10(1 ) (1 ) (1 ) (1 )n T n T n Tn TL             

ij ها حاکی از احتمال انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر است. لذا با استفاده
از ماکزیمم کردن لگاریتم تابع درست نمایی فوق و محاسبه مشتق مرتبه اول آن 

}تخمین  }ij73ها به صورت زیر خواهیم داشت:
)27(= 0.41, = 0.63, = 0.48, = 0.18															

احتمال انتقال حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر براي سري زمانی تولید ناخالص 
ˆداخلی در وضعیت رکودي  / 00 0 ˆو در وضعیت رونق 41 / 11 0 باشد و می18

ˆبنابراین  ˆ 00 طور که گفته شد، آزمون فرضیه تقارن باید از است. اما همان11
طریق محاسبه فاصله اطمینان بیضی صورت گیرد و لذا احتیاج به محاسبه تقریبی 

- کوواریانس احتمال انتقال است. از این رو طبق قضیه رائو-از ماتریس واریانس
)کرامر، ماتریس )THکنیم. را محاسبه میTH مشتق مرتبه دوم تابع درست

11نمایی نسبت به  00,  است. به این ترتیب، فاصله اطمینان را با استفاده از فرمول
کنیم:زیر محاسبه می

)28(00 00 2
00 00 11 11

11 11

ˆ
ˆ ˆ, ( ) ( )

ˆT kH
 

     
 

          
بنابراین معادله بیضی براي سري زمانی تولید ناخالص داخلی استخراج 

درجه که برابري احتمال انتقال در وضعیت 45شود. اگر بیضی رسم شده با خط می
دهد، نقطه اشتراك داشته باشد و یا به عبارت دیگر آن رکودي و رونق را نشان می

شود. بنابراین معادله بیضی میرا قطع کند، فرضیه عدم تقارن در ادوار تجاري رد
نماییم. حل می00دهیم وآن را بر حسب بدست آمده را مساوي صفر قرار می

خط - 095700/0+ و 32379/0معادله دو جواب دارد. معادله بیضی در دو نقطه 
داخلی، به کند و فرضیه عدم تقارن در شیب در تولید ناخالص درجه را قطع می45

.شودروش نفتچی رد می

٧٣
0.نادیده گرفته شده است
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 روش گالگاتی- 5-3
سال و متوسط 125/3، 1338- 1386متوسط دوره رکود در ایران در دوره زمانی 

طور که سال به دست آمد. همان625/2طول دوره رونق در فاصله زمانی مذکور 
هاي مورد بررسی، متوسط طول دوره رکود در ایران ازشود، در سالمالحظه می

متوسط طول دوره رونق در آن بیشتر است. 
- 1386هاي رکود در اقتصاد ایران براي دوره زمانی وسعت و گستردگی دوره

بنابراین در آید.دست میهب21/0هاي رونق مقدار و براي دوره103/0مقدار 1338
هاي رکود هاي رونق بیشتر از دورهدوره مورد بررسی وسعت و گستردگی براي دوره

است.
مقدار 1338-1386اقتصاد ایران در دوره زمانی هاي رکود برايشیب دوره

)3آید خالصه نتایج در جدول (دست میهب08/0هاي رونق و براي دوره033/0
هاي رونق بیشتر از هاي مورد بررسی شیب دورهارائه شده است. بنابراین در سال

هاي رکود است. دوره

روش گالگاتیخالصه نتایج : 3جدول
طولوسعت و گستردگیشیب

ایران رونقرکودرونقرکودرونقرکود

033/008/0103/021/0125/3625/21386-1338
مأخذ: محاسبات تحقیق

روش سیشل-5-4
زمانی تولید ناخالص داخلی  به روش سیشل فرضیه تقارن در عمق براي سري

نتایج حاکی از تأیید فرضیه تقارن است. به عبارت گیرد. و مورد آزمون قرار می
زمانی (به صورت روند زدایی دیگر، رد فرض عدم تقارن در عمق براي این سري

شده) به این معنا است که، عمق حضیض اقتصادي با بلندي اوج اقتصادي در 
در ) نتایج آزمون فرضیه تقارن 4اي ندارد. جدول (اقتصاد ایران تفاوت قابل مالحظه

دهد. هاي زمانی مورد بررسی ارایه میعمق را براي سري
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خالصه نتایج آزمون عدم تقارن در عمق براساس روش سیشل: 4جدول 
سري زمانی براي محاسبه ضریب چولگی 

aجزء سیکلی

وست-انحراف معیار نووي P-Value

تولید ناخالص داخلی  0007804/0- 735433/0 9916/0

a-پرسکات-با استفاه از فیلتر هادریک
مأخذ: محاسبات تحقیق

اسمیرنوف-اي کولموگرفآزمون دو نمونه-5-5
به منظور بررسی عدم تقارن در ادوار تجاري به روش ناپارامتري از نرخ رشد تولید 

یا پایین نرخ رشد شود. نرخ رشد هر سال، باال وناخالص داخلی واقعی استفاده می
هاي رکود و رونق متقارن باشند، آنها تصایر گیرد. اگر دورهها قرار میکلیه دوره

باشند. بنابراین مجموعه رکودها توسط رابطه زیر تعیین اي معکوس هم میآینه
شود.می

)29(:{ }t tC X X X X 

ها و مجموعه رونق

)30(:{ }t tE X X X X 

tX نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سالt وXهاست. میانگین تمام دوره
بنابراین اگر در یک سال معین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بیشتر از نرخ 

نرخ رشد دهد و اگر در یک سال دیگر میانگین باشد این سال یک رونق را نشان می
دهد.پایین نرخ میانگین قرار بگیرد، این سال رکود را نشان می

اسمیرنوف فرضیه صفر یعنی -اي کولموگرفبراساس نتایج آزمون دو نمونه
ها و شود یعنی تفاوتی بین توزیع رکودها رد نمیها و رونقتساوي توزیع رکود

اي دو نمونهآزمون) نتایج 5). جدول (=p/.6753شود (ها مشاهده نمیرونق
دهد.اسمیرنوف را نشان می-کولموگرف
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 اسمیرنوف-اي کولموگرفنتایج آزمون دو نمونه: 5جدول 
اسمیرنوف-آزمون کولموگرف

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
data:  x: V1 in SDF6 , and y: V2 in SDF6
ks = 0.1958, p-value = 0.6753
alternative hypothesis:
cdf of x: V1 in SDF6 does not equal the
cdf of y: V2 in SDF6 for at least one sample point.

مأخذ: محاسبات تحقیق

اي ویلکاکسونرتبه-آزمون جمعی- 5-6
ها شود که تعداد رونقمطابق آزمون ناپارامتري ویلکاکسون انجام شده، مالحظه می

اي تعداد آید. طبق آزمون مزبور تفاوت مرتبهمیدستهب27ها تعداد رکودو 21
-) نتایج آزمون جمعی6). جدول (=p/.6804دار نیست (ها معنیها و رونقرکود
دهد.اي ویلکاکسون را نشان میرتبه

اي ویلکاکسونرتبه-نتایج آزمون جمعی: 6جدول 
اي ویلکاکسونرتبه-آزمون جمعی

Exact Wilcoxon rank-sum test
data:  x: V1 in SDF6 , and y: V2 in SDF6
rank-sum statistic W = 535, n = 21,  m = 27, p-value = 0.6804
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0

مأخذ: محاسبات تحقیق

ش هاي نفتی بر عدم تقارن ادوار تجاري به روچگونگی تأثیر شوك- 6
لوجیت

ها همچون هاي ناپارامتري و دیگر روشاگر چه نتایج بدست آمده با استفاده از روش
دیالنگ و سامرز، نفتچی و سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاري را تأیید 

توان عدم تقارن در ادوار تجاري را تا حدودي کند اما براساس روش گالگاتی مینمی
مبنا قرار دادن نتایج ناشی از این روش، به تحلیل چگونگی مشاهده کرد. بنابراین با 

پردازیم. با توجه به اینکه متغیر هاي نفتی بر عدم تقارن ادوار تجاري میتأثیر شوك
وابسته در این بررسی متغیري با مقادیر صفر و یک (متغیر کیفی) است، مدل 

دل لوجیت انتخاب مناسب براي بررسی عوامل مؤثر بر چنین متغیري را می توان م
کرد. 

Sهاي رونق عدد هاي رکود عدد یک و به ازاء سال( متغیر وابسته): به ازاء سال
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کند.صفر را انتخاب می
DLM2نرخ رشد نقدینگی :
DLAOنرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت :
DLASنرخ رشد ارزش افزوده گروه خدمات :
DLAAنرخ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزي :
DLAIنرخ رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن :

=مدل لوجیت: 13.2174 − 5.4191 − 2 − 20.1322 − 1− 0.035291 − 1 − 0.5528
(2.6475)      ( -2.5386) ( -1.9483) (-1.7969) (-2.3981)− 0.22146 (− 1) + 0.24 (− 1) − 3.0293

(-2.6628) ( 0.29195) ( -1.9791)
Goodness of fit=0.8913

Factor for the calculation of marginal effects=0.22373 )31              (

درصد 10افزوده گروه خدمات در سطح اهمیت تمام ضرایب بجز نرخ رشد ارزش
دارند. مدل نهایی به صورت زیر است معنی

)32(

= 13.22309 − 5.4711 − 2 − 19.7648 − 1− 0.03498 − 1 − 0.537
(2.6486) (-2.5519) (-1.9407)    (-1.7944) (-2.4304)− 0.21759 − 1 − 3.2056

(-2.6293) (-2.2523)
Goodness of fit = 0.913
Factor for the calculation of marginal effects = 0.22397

گیري کرد که نرخ رشد توان نتیجهبراساس نتایج حاصل از تخمین مدل، می
اي از شوك نفتی است، عدم در یک دوره قبل که نمایندهنفتارزش افزوده گروه

دهد. عالمت منفی تقارن در ادوار تجاري براساس روش گالگاتی را توضیح می
ضریب نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت رابطه معکوس بین تکانه نفتی و احتمال 

نرخ رشد ارزش دهد. به عبارت دیگر، هر چه را نشان میوقوع رکود (دوري از رونق)
یابد. براي افزوده گروه نفت افزایش یابد احتمال وقوع رکود در دور بعد کاهش می

هاي توضیحی عامل محاسبه تأثیر نهایی را محاسبه اثر نهایی در هر یک از متغیر
باید در ضرایب به دست آمده، ضرب کرد. بنابراین اثر نهایی یک واحد تغییر در 

ده گروه نفت در یک دوره قبل بر احتمال وقوع رکود متغیر نرخ رشد ارزش افزو
(Pr( ))S  هاي است. همچنین اثر نهایی یک واحد تغییر در متغیر-008/0برابر 1
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 نرخ رشد ارزش افزوده گروه هاي صنایع و معادن، کشاورزي، نرخ رشد نقدینگی در
جنگ بر احتمال وقوع رکود یک دوره قبل و رکود در دو دوره قبل و متغیر مجازي 

(Pr( ))S  باشد.می-72/0و -22/1، -43/4، -12/0، - 05/0بترتیب  برابر 1

هاي سیاستیگیري و توصیهنتیجه-7
پرسکات براي تولید ناخالص داخلی واقعی حداقل - با استفاده از فیلتر هادریک

هفت دوره و حداکثر هشت دوره تجاري قابل شناسایی است که می توان براساس 
اي براساس فاصله نقاط اوج یا نقاط حضیض مشخص نمود. متوسط دوره چرخه

سال 857/5حضیض سال و متوسط دوره بین دو نقطه288/6زمانی دو نقطه اوج 
روش گیرد. درآزمون فرضیه تقارن در شیب براساس دو روش انجام میباشد.می

اول که مربوط به دیالنگ و سامرز است، با محاسبه ضریب چولگی تفاضل اول سري 
گیرد. به استناد به نتایج آزمون ضریب زدایی شده، این آزمون انجام میزمانی روند

توان شیب را براي سري زمانی تولید ناخالص داخلی نمیچولگی، فرضیه تقارن در 
رد کرد. روش دیگر آزمون فرضیه تقارن در شیب، به روش نفتچی است. در این 

اي به نقطه گیرد برابري احتمال حرکت از نقطهروش آنچه مورد آزمون قرار می
ر مرحله اي به نقطه دیگر ددیگر در مرحله رکود، با احتمال انتقال حرکت از نقطه

توان فرضیه تقارن را رد رونق است. در مورد سري زمانی تولید ناخالص داخلی نمی
توان براي کرد. همچنین فرضیه عدم تقارن در عمق براساس روش سیشل را نمی

سري زمانی روندزدایی شده تولید ناخالص داخلی رد کرد. به این معنا که عمق 
اي ندارد. همچنین بر اوت قابل مالحظهحضیض اقتصادي با بلندي اوج اقتصادي تف

اي رتبه اي ویلکاکسون و آزمون دو نمونه- اساس دو آزمون ناپارامتري جمعی
شود. خالصه نتایج اسمیرنوف فرض تقارن در ادوار تجاري رد نمی-کولموگرف

هاي فرضیه تقارن براساس دو مؤلفه تقارن در عمق و تقارن در شیب و آزمون
شود. با محاسبه طول و وسعت و گستردگی ) ارایه می7دول (ناپارامتري در ج

هاي رکود و رونق در ایران به روش گالگاتی، متوسط دوره رکود در ایران در دوره
سال و متوسط طول دوره رونق در فاصله زمانی 125/3، 1338- 1386دوره زمانی 

ر ایران از سال به دست آمد. بنابراین، متوسط طول دوره رکود د625/2مذکور 
هاي رکود در متوسط طول دوره رونق در آن بیشتر است. وسعت و گستردگی دوره

هاي رونق و براي دوره103/0اقتصاد ایران براي دوره زمانی مورد بررسی مقدار 
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هاي رکود براي اقتصاد ایران در دوره زمانی آید. شیب دورهبه دست می21/0مقدار 
آید. به دست می08/0هاي رونق اي دورهو بر033/0مورد بررسی مقدار 

نتایج آزمون تقارن درشیب و تقارن عمق:7جدول 
آزمون ناپارامتري

آزمون تقارن در عمق 
به روش سیشل

آزمون فرضیه تقارن در شیب

سري زمانی -آزمون جمعی
اي ویلکاکسونرتبه

اي آزمون دو نمونه
-کولموگرف
اسمیرنوف

روش دیالنگ و 
روش نفتچیسامرز

تولید ناخالص شودتأیید میشودتأیید میشودتأیید میشودتأیید میشودتأیید می
داخلی

مأخذ: محاسبات تحقیق

توان عدم تقارن در ادوار تجاري را تاحدودي تنها براساس روش گالگاتی می
چگونگی مشاهده کرد. بنابراین با مبنا قرار دادن نتایج ناشی از این روش به تحلیل

هاي نفتی بر عدم تقارن ادوار تجاري پرداخته شد. با توجه به اینکه تأثیر شوك
متغیر وابسته در این بررسی متغیري با مقادیر صفر و یک (متغیر کیفی) است، مدل 

باشد. براساس مناسب براي بررسی عوامل مؤثر بر چنین متغیري مدل لوجیت می
ه نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت که گیري کرد کتوان نتیجهاین روش می

دهد. لذا اي از شوك نفتی است، عدم تقارن در ادوار تجاري را توضیح مینماینده
گذاران و متولیان امر ي سیاستی مطالعه حاضر آنست که سیاستترین توصیهمهم

ي کسب شده از با استفاده از تجارب موفق سایر کشور هاي نفتی و نیز تجربه
ي ارزي، به جاي تزریق درآمد تحقق یافته نفت به اقتصاد کشور (که رهحساب ذخی

آن از یک فرم هموار شده (فیلتر شده)، موال همراه با نوسانات شدید است)مع
هاي ها و نوسانات درآمداستفاده نمایند. در چنین شرایطی از ورود مستقیم شوك

هاي نفتی بر ادوار تجاري هنفتی به اقتصاد داخلی جلوگیري شده و اثرات منفی تکان
را کاهش خواهد یافت.
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