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 49، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  

  *** اهللا عباسيان عزت، **حسن رفيعي، * پيلوار محمد
  
  

ين منبع ارزي كشور، درآمدهاي نفتـي اسـت؛ بنـابراين بررسـي چگـونگي تـأثير ايـن                   تر  مهم: مقدمه
 كه مطالعه حاضر بـه ايـن موضـوع          رسد   مي به نظر درآمدها بر رفاه جامعه موضوعي مهم و ضروري         

  .پرداخته است
 آمارة  از مجموع ( 1387 تا1347 هاي  سالهاي آماري      استفاده از داده   بامطالعه توصيفي حاضر     :روش
ة رابط) VAR(برداري    رگرسيون  و با استفاده از روش خود     ) هاي آماري   هاي بانك مركزي، سالنامه     نامه

  . براي تحليل استفاده شده است6EVIEWSافزار  بين رفاه جامعه و درآمدهاي نفتي بررسي و از نرم
 داده شـود، اثـر   »سـن « هرچه وزن بيشتري به ميانگين درآمد در تـابع رفـاه        دادها نشان     ه يافت :ها  يافته

كوتاه  اثر منفي بر رفاه دارد؛ اما در بلند مدتدرآمدهاي غيرنفتي در . شود كمتر ميدرآمد ملي بر رفاه    
  . اثر مثبت بر رفاه داشته استمدت
هـاي    ايش رفاه جامعه است كه به توزيع درآمـد        اي مناسب براي افز      درآمد ملي زماني نشان دهنده     :بحث

اثري مثبت بـر رفـاه دارد        درآمدهاي غيرنفتي نيز زماني   . نفتي بين اقشار جامعه اهميت بيشتري داده شود       
ها زماني بر رفاه جامعه اثـر مثبـت طـوالني دارد     اين درآمد. كه نظام مالياتي درستي بر اقتصاد حاكم باشد     

 . افزايش ثروت و توليد مصرف شوددر جهته نشود؛ بلكه كه به عنوان مسكن استفاد

  
درآمدهاي غيرنفتي، برداري، درآمدملي،  تابع سن، خودرگرسيون: ها كليدواژه

  درآمدهاي نفتي
  25/12/91: تاريخ پذيرش   16/12/89: تاريخ دريافت

                                                           
 <mohammadpilvar@gmail.com>.  تهـران  بخـشي   ارشد رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان       ي  كارشناس* 
  )نويسنده مسئول(

  . تهرانبخشي توان علوم بهزيستي و ، دانشگاهپزشك روان **
  .سينا همدان دكتر اقتصاد، دانشگاه بوعلي*** 

وضعيت رفاه اجتماعي ايران با درآمدهايةرابط
 1387 تا 1347 هاي سالطي نفتي 
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  مقدمه
تحـوالت  ة نشدني بـر همـ    ي مهم و انكارتأثيرهاي آن در صد سال اخير،  نفت و درآمد  

 را كـه    50 و 30ة  هاي سياسـي دهـ      بحران. اقتصادي و سياسي و اجتماعي ايران داشته است       
 سياسـي و اقتـصادي در كـشور شـدند، بـدون شـك       از لحـاظ  سبب ايجاد تغييرات بنيادي     

 كـه   1908از سال   . هاي زماني نسبت داد    توان به نفت و نوسانات قيمتي آن در اين برهه           مي
ن به نفت رسيدند تـاكنون، همـواره درآمـدهاي نفتـي نقـش مهـم و       ها در خوزستا  انگليسي

ها، بيش از نيمي      توان گفت در اين سال      است و با اطمينان مي     كشور داشته ة  حياتي در بودج  
هـاي نفتـي      شـوك .  شـده اسـت    تأمينمستقيم از اين بخش     به طور    كشور   دخل و خرج  از  
در . دهـد   ا را بر زندگي مردم نشان مـي        اين درآمده  تأثيري  به خوب ،  80  و   60  و   50هاي    دهه
بـا  . هـاي نفتـي هـستيم       درآمـد ة   كننـد   شوك نفتي مثبت شاهد افزايش خيره      بر اثر ،  50ة  ده

 نيازهاي اوليه در اين دهـه بهبـود   تأمين رفاهي و  از لحاظ افزايش قيمت نفت، وضع جامعه      
ة در دهـ  . يميابد؛ ولي با شروع جنگ و كاهش صادرات شاهد كاهش اين درآمدها هـست               مي
در ايـن پـژوهش، رفـاه بـا         .  به درآمدهاي نفتي هستيم     شده  نيز شاهد شوك مثبت وارد     80

كند كه     مي تأكيدخود بر اين نكته     ة  در نظري » سن«. محاسبه شده است  » سن«استفاده از تابع    
، بـه عبـارت ديگـر   .  بيشتري بر رفاه دارد تا نوسـانات درآمـدي  تأثيرتغييرات ضريب جيني  

طبقاتي در جامعه، اثر مثبت بيشتري بر رفاه مـردم دارد تـا افـزايش ميـانگين                 ة  لكاهش فاص 
طبقـاتي در كـشور     ة  كه درآمدهاي نفتي سبب كاهش فاصل       درآمد مردم؛ بنابراين، درصورتي   

، اگر اين درآمدها به شكل مسكن استفاده        در مقابل . شود، رفاه جامعه افزايش خواهد يافت     
 به علـت ، بلند مدت باعث بهبود نسبي رفاه شود؛ ولي در        تكوتاه مد شود، ممكن است در     

  . تورم ناشي از افزايش نقدينگي در كشور بر رفاه اثر منفي خواهد نهاد
رفاه اجتماعي، مطالعات متعددي در كشورهاي مختلف انجـام         ة  در زمين : مباني نظري 

توزيع آن  ة  حوگرفته است؛ رام شاخص سن را به منظور بررسي تأثير دو متغير درآمد و ن              
وي ة نتايج مطالعـ .  ايران، محاسبه كرداز جملهدر اين شاخص براي دو گروه از كشورها         
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دهـد    بستگي شديد اين شاخص با درآمد براي هر دو گروه از كـشورها را نـشان مـي                   هم
 ).1992 ،1رام(

 ورود سرمايه را بـر رفـاه اجتمـاعي بررسـي            تأثير نيز با استفاده از شاخص سن،        2گوپتا
خـارجي  ة منفي بين رفاه اجتمـاعي و ورود سـرماي        ة  رابطة   كنند تأييدوي  ة  نتايج مطالع . ردك

هشام و وانگ نيز عوامل مؤثر بـر رفـاه اجتمـاعي جوامـع شـهري را                 ). 1994گوپتا،  (است  
وري كـارگران     مثبت با بهره  ة  ها نشان داد رفاه اجتماعي رابط       آنة  نتايج مطالع . بررسي كردند 

  ).1997 ،3هشام و وانگ(ها دارد   هزينهمنفي باة و رابط
السينا و رودريك معتقدند كه افزايش نـابرابري درآمـدي و ثـروت درآمـدي و ثـروت،         

ش تعيـين شـود و ايـن موضـوع كـاهش       ا  شود نـرخ ماليـات بـيش از نـرخ بهينـه             سبب مي 
اشد  داشته ب  در پي  آن، كاهش نرخ رشد اقتصادي و كاهش رفاه را           به دنبال گذاري و     سرمايه

 ).1991 ،4السينا و رودريك(

انـد و بـه ايـن نتيجـه            بررسي كـرده   1980ة  ها را در ده     مخارج فيليپيني  بليجر و كوئرو  
رسيدند كه بيكاري و تورم و مخارج دولت در قالب مدل رگرسيوني، سبب كاهش نرخ ارز         

  ).1998 ،5بليجر و كوئرو(شود   آن كاهش رفاه ميبه تبعو افزايش نابرابري درآمدي و 
بررسـي وي حـاكي از آن       . فراير اثر اِعمال ماليات بر سود را بر رفاه بررسي كرده است           
شـود     بهبود رفاه مي   منجر به است اِعمال هرنوع ماليات با افزايش درآمدهاي مالياتي دولت،          

هاي مالياتي را بر رفـاه كـشور اسـلواكي بررسـي              ديويد مور اثر انواع نظام    ). 2005 ،6فراير(
ها  كه سبب محدوديت هزينه براساس اين تحقيق، ماليات بر ارزش افزوده ازآنجا     . تكرده اس 

  ).2005 ،7مور(شود، بر بهبود رفاه نيز اثر بيشتري خواهد داشت  مي
  1984 هـاي   سالمير و روزنبام اثر تغيير ساختار مالياتي بر رفاه خانوارهاي امريكايي در             

افـزايش  ماليات بر درآمد    اي كه     ي نشان داد در دوره    نتايج بررس . اند   را بررسي كرده   1996 تا

                                                           
1. Ram     2. Gupta   3. Hesham & Wang  4. Alesina & Rodrik 
   

5. Blejer& Guerrero  6. Ferrira  7. Moore 
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يافت، رفاه خانوارها كاهش يافته و درنتيجه، مادران تشويق به كـار شـدند و نـرخ اشـتغال                   
ميـر و   ( افزايش اشتغال، رفاه همچنـان كـاهش يافـت           با وجود ها نيز افزايش يافت؛ ولي        آن

  ).2000 ،1روزنبام
هاي نفتي را بر اقتصاد ايران بررسي   اثر تكانهگانترماركوارت محمدرضا فرزانگان و

هاي قيمتي نفت و متغيرهاي كليدي اقتصاد كالن  ها ارتباط پويايي بين تكانه آن. كردند
را با ) توليد ناخالص داخلي سرانه، نرخ ارز واقعي، تورم، واردات، مخارج مصرفي عمومي(

 تحليل كردند 2006 تا 1989زماني ة  براي دور2برداري استفاده از مدل خودتوضيح
هاي نفتي بر   اين تكانهتأثيرآشكار به به طور اين دو محقق ). 2009 ،3فرزانگان و گانتر(

رسد كه با تغييرات   ميبه نظرها چنين  اند؛ اما از فحواي كالم آن رفاه جامعه اشاره نكرده
  .يم بودمتغيرهاي كالن اقتصادي مانند تورم، بدون شك شاهد تغييرات رفاهي خواه

گذشـته آغـاز شـده      ة   متغيرهاي كالن اقتصادي بر توزيع درآمد از چند دهـ          تأثيرة  مطالع
او نشان داد توزيـع درآمـد       .  ارائه داد  1955اولين مطالعه را سيمون كوزنتس در سال        . است

ه نابرابرتر اسـت و     توسعه يافت  كشورهاي   نسبت به ه  توسعه يافت شخصي در كشورهاي كمتر     
  ).1955 ،4كوزنتس(وامل اصلي كاهش رفاه در اين كشورهاست اين، خود، از ع

ست و ممكن اسـت در  انابرابري درآمد   ،  گذار بر رفاه  تأثيرعامل مهم   ،   تحقيقات بنابراين
ه چشمگيري باشيم؛ ولي شاهد افزايش رفـاه اجتمـاعي   به نحواي شاهد افزايش درآمد    دوره

وع، ضعف ساختار اقتصادي است كـه  علت اصلي و مهم اين موض   . نظر نباشيم   مدة  در جامع 
  .ن سيستم مناسب توزيع درآمد نيستوجود آوردقادر به 

خاني و    در بررسي افزايش قيمت نفت بر چگونگي توزيع درآمد در كشور استراليا، ولد            
ميچل به اين نتيجه رسيدند افزايش قيمت نفـت اثـر مشخـصي بـر درآمـد حقيقـي نـدارد                     

  ).2002 ،5خاني و ميچل ولد(

                                                           
1. Meyer & rosenboum  2. vector autoregression  3. Farzanegan & Gunther     
   

4. kuznets      5. Valadkhani & Mitchell 
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رفاه اجتمـاعي در خـارج از كـشور بـسيار و در ايـران بـسيار                 ة  در زمين اد مطالعات   تعد
  :كه از آن جمله عبارت است از) 1375پژويان، (محدود است 

متقابل رشد اقتصادي و توزيع درآمد وضـعيت رفـاهي كـشور را بـا       ة  نيلي بررسي رابط  
وي حـاكي از    ة  ج مطالع نتاي.  بررسي كرد  1372 تا 1361ة  استفاده از شاخص سن، براي دور     

 و بـدترين    1362 رفـاهي بهتـرين وضـعيت را در سـال            از نظـر  آن است كه اقتصاد كشور،      
اين محقق، دليـل كـاهش شـديد سـطح رفـاه      .  تجربه كرده است   1367وضعيت را در سال     
دانـد    ، حساسيت شديد شاخص سن به درآمد سـرانه مـي           شده بررسية  اجتماعي را در دور   

  ).1375نيلي، (
خاني وضعيت رفاه اجتماعي و روند تغييرات آن را براي خانوارهاي مختلـف در               موسي

ها بر رفـاه نيـز ارزيـابي          در اين مطالعه، اثر افزايش قيمت     .  بررسي كرد  1376 تا 1363ة  دور
 افـزايش نـاچيزي   1368  تـا  1363ي رفاه از سال ها شاخصنتايج اين مطالعه نشان داد   . شد

همچنـين از   .  بيشترين درصد افزايش را پيدا كرده اسـت        1372  تا 1368داشته؛ ولي از سال     
ها، مقادير واقعي رفـاه كـاهش يافتـه           ازحد قيمت   افزايش بيش  به دليل ،  1376  تا 1373سال  
  ).1378خاني،  موسي(است 

محسن جاللي با استفاده از تـابع رفـاه اجتمـاعي سـن وضـعيت رفـاه اجتمـاعي را در                     
دهـد رفـاه در ايـن دوره     نـشان مـي  دسـت آمـده   به نتايج . د سنجي1382  تا 1376 هاي  سال

 افزايش نابرابري توزيع درآمـد، تـا حـدودي          به علت نرخ افزايش آن     افزايش يافته، هرچند  
  ).1384جاللي، (خنثي شده است 

 به بررسي 1383  تا 1370 هاي سالزاده و احمدي با استفاده از تابع رفاه سن در  صياد
ها بر اين نكته تأكيد دارد كـه رفـاه اجتمـاعي در ايـن                 نتايج كار آن  . رفاه كشور پرداختند  

زاده و    صـياد (سال بهتـر شـده اسـت          به  زماني رو به بهبود رفته و وضعيت آن سال        ة  فاصل
  ).1385احمدي، 
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. مجتهد و احمديان اثر درآمدهاي مالياتي دولت را بر رفاه اجتماعي ايران بررسي كردند             
ماليـات بـر   ين نكته اشاره دارد كه با استفاده از نظـام دقيـق و مـدرن         ها به ا    نتايج تحقيق آن  

مجتهـد و   ( مقبـولي توسـعه و رشـد داد          به نحو توان رفاه اجتماعي را       در ايران، مي  مصرف  
ة جرجرزاده و اقبالي اثر درآمـدهاي نفتـي را بـر توزيـع درآمـد، در دور                ). 1385احمديان،  
ها بيـانگر ايـن بـود كـه        نتايج بررسي آن  .  كردند  بررسي 1381 تا 1347 هاي  سالزماني بين   

در به ويژه   دوساله، سبب افزايش نابرابري درآمدي در كل كشور و          ة  درآمدهاي نفتي با وقف   
جيني همراه است كه بـا اسـتفاده از تـابع            اين امر با افزايش ضريب    . شود  فضاي شهري مي  

  ).1384الي، جرجرزاده و اقب(كاهش رفاه در جامعه است ة نشان دهندسن، 
 تأكيـد  عامل اساسي كاهش رفاه اجتماعي       به عنوان بيشتر مطالعات بر نابرابري درآمدي      

آمده است؛ بنا بـه ايـن تـابع، در              به دست » سن«اين نتايج بيشتر با استفاده از تابع        . اند  كرده
 كـه   توان فرض كـرد    ، بنابراين مي  بررسي رفاه اجتماعي، نقش نابرابري درآمد برجسته است       

منجر د، به نتايج متفاوت ديگري      وش  اگر رفاه اجتماعي با استفاده از ديگر توابع رفاه بررسي           
 درآمدهاي نفتي بر درآمد ملي و همچنين درآمدهاي غيرنفتـي،           با توجه به تأثير   . خواهد شد 

هـاي آن بـر       رسد نفت و درآمـد       مي به نظر . در اين پژوهش از اين دو متغير نيز استفاده شد         
 ايـن   تـأثير ي جامعه اثر انكارنـشدني دارد؛ بنـابراين در ايـن تحقيـق، چگـونگي                وضع رفاه 

هـاي     از روش  VARروش  . شـد  سـال اخيـر بررسـي        40ايـران در    ة  درآمدها بر رفاه جامع   
  . نيازي به مباني نظري نداردوسنجي است  اقتصاد

  
  روش

ة از مجموعـ   (1387  تـا  1347 هـاي   سـال ي اقتصادي   ها  در اين پژوهش، با استفاده از داده      
 و تابع رفاه سن، رفاه اجتمـاعي در ايـن دوره            )هاي آماري   هاي بانك مركزي، سالنامه     نامه آمار

متغيرهـاي مـستقل و     ة  رگرسيون برداري، رابطـ    شد و سپس با استفاده از روش خود         سنجيده  
  .دشو  معرفي ميVARو روش » سن«تابع ، در ادامه. شد رفاه سنجيده شده با تابع سن تحليل 
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برقرار بـودن   هرچند با   . اند   در بحث رفاه اجتماعي را شرط پارتو قرار داده         كارآييمعيار  
آنچـه باعـث اهميـت دوچنـدان تـابع رفـاه            . شود  اين شرط، لزوماً بهترين حالت ايجاد نمي      

فقط معيار پـارتو    اين پژوهش   يعني  .  شد، توجه به بحث توزيع درآمد است       »سن«اجتماعي  
» سـن «.  بلكه در كنار شرط پارتو به بحث توزيع درآمد نيـز توجـه كـرد   را هدف قرار نداد؛   

كنند و درآمد اين سه        كه سه نفر در آن زندگي مي       هستاي     جامعه شودبيان كرد اگر فرض     
د ونفر به ترتيب صفر و يك و ده دالر است، حال اگر دولت سياستي اتخاذ كرد و باعث ش                  

 و يك دالر بماند و درآمد فرد سوم به صد دالر             همان صفر  به ترتيب درآمد فرد اول و دوم      
 كنـد  اضافه مي » سن«برسد، آيا اين سياست باعث افزايش رفاه اجتماعي جامعه شده است؟            

چون وضعيت فرد اول و دوم ثابـت        (كه طبق شرط پارتو رفاه اجتماعي افزايش يافته است          
رد وضـعيت جامعـه بهتـر       توان ادعا ك    لزوماً نمي ، ولي   )و وضعيت فرد سوم بهتر شده است      

 بدتر شدندرآمد فرد اول و دوم، به ثابت ماندن   چون افزايش درآمد فرد سوم و       . شده است 
 توزيـع درآمـد ممكـن اسـت رفـاه      بدتر شدناين  . توزيع درآمد در جامعه منجر شده است      

 معتقـد اسـت در تـابع رفـاه اجتمـاعي بايـد بـه                »سن«.  كاهش دهد  طوركلي  بهاجتماعي را   
  .وزيع درآمد توجه خاص شودموضوع ت

11   )G(uw  

هاي درآمدهاي نفتي، درآمـدهاي غيرنفتـي، درآمـدملي،     در اين مطالعه با استفاده از داده 
بطه بين رفاه اجتماعي و درآمـدهاي   ضريب جيني و ميانگين درآمد افراد جامعه به تحليل را     

بـه  د افراد جامعـه بـراي سـنجش رفـاه           شد؛ از ضريب جيني و ميانگين درآم        نفتي پرداخته   
 . شد استفاده » سن«تابع ة وسيل

، β  ،5/0=β=25/0(شـد     و بـا سـه سـناريو محاسـبه          » سن«ابتدا، رفاه با استفاده از تابع       
75/0=β .(از 1387 تـا  1347 زمـاني ة  بـراي دور سـري زمـاني   به صـورت هاي ديگر    داده ،

هـاي    كه داده   ازآنجا. آوري شد   اي آماري جمع  ه  هاي بانك مركزي، سالنامه     نامه آمارة  مجموع



  49 شماره ، سيزدهم اجتماعي، سالرفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي  
  

  
64 

 هستند، قبل از هـر اقـدامي بـراي بـرآورد       سري زماني هاي     در اين مطالعه داده     شده استفاده
  فـولر   آزمـون ديكـي  بـا  از متغيرهـا  هـر يـك  پايايي و عدم پايـايي  ة ها، مسئل  روابط ميان آن  

وقتي پاياسـت كـه ميـانگين،     سري زماني، در اقتصادسنجي . انجام شد  )ADF( 1 يافته تعميم
بمانـد و مهـم      زمـان ثابـت   در طـول    ،  بستگي آن   پراكنش و درنتيجه ضريب هم      پراكنش، هم 

بعـد از آزمـون ايـستايي متغيرهـا، بـه روش            . شود مينباشد در چه مقطعي از زمان بررسي        
سـپس بـا اسـتفاده از آزمـون         و  رگرسيوني متغيرها   ة   رابط )OLS( 2حداقل مربعات معمولي  

مفهـوم اقتـصادي    . شـود   مـي هـا بررسـي       جمعـي آن    هم )AEG( 3 يافته عميمت  گرينجر انگل
 براساس مباني نظري بـا يكـديگر   سري زمانيجمعي آن است كه وقتي دو يا چند متغير           هم

 شكل دهند، هرچند ممكن است خـود ايـن   يبلند مدتتعادلي ة شوند تا رابط  ارتباط داده مي  
بـه  زمان، يكـديگر را     در طول   ،  )ناپايا باشند (ه باشند   هاي زماني روندي تصادفي داشت      سري
هـاي بهينـه      وقفـه . اسـت ) پايا(ها باثبات     تفاضل بين آن  اي كه     به گونه كنند؛    ي دنبال مي  خوب

در . شـود   محاسـبه مـي    )SBC( 4بيـزين    معيار شوارز  از طريق  VARبراي استفاده در الگوي     
ة  رابطـ تجزيه و تحليلراي بررسي و ب )VAR( 5برداري توضيح  بعدي از الگوي خود   ة  مرحل

  .شد  استفاده EVIEWS6افزار  اين تحقق از نرمانجام دادن  براي .شود متغيرها استفاده مي
، الزم اسـت   شـده  اسـتفاده VARهاي اين تحقـق از مـدل      كه براي آزمون فرضيه     ازآنجا

ر را براسـاس    كنند رفتـار متغيـ      الگوهايي كه سعي مي    .اين مدل توضيحاتي داده شود    ة  دربار
زمـان توضـيح دهنـد،      همبه صورتآن و تعدادي از متغيرهاي مختلف ديگر ة  مقادير گذشت 

 از  VARبرداري يـا     توضيح  الگوي خود . شوند   ناميده مي  6هچند متغير  سري زماني الگوهاي  
  ).1378نوفرستي، ( اين جمله است

  

                                                           
1. augmented dickey-fuller test   2. ordinary least squares 
 

3. augmented engle-granger test   4. schwarz criterion 
 

5. vector auto-regressive     6. multivariate time-series models 
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   شدهمتغيرها و الگوهاي استفاده
NI(fw(  معادالت   

  )noir,oir(fw   
رفاه عبارت است از قدرت خريد و توانـايي كـسب تـسهيالت و امكانـات                : )W (رفاه

در مندي يا مطلوبيت      شدن، رفاه را مترادف با بهره      پذير  ي و محاسبه   كم به منظور زندگي؛ اما   
ـ          بر اين اساس  ). 1381فيتز پتريك،   (گيرند     مي نظر ابع رفـاه   ، رفاه اجتمـاعي كـه در قالـب ت

از توابـع   . رفـاه افـراد جامعـه خواهـد بـود         ة  شود، برابر با مجموع     اجتماعي نمايش داده مي   
  ).1378خاني،  موسي( است »سن«معروف در اين زمينه، تابع رفاه اجتماعي 

مقدار ارزي كه پس از فروش نفت در يك سـال عايـد كـشور               : )OIR (درآمدهاي نفتي 
  .شود مي

غيـراز فـروش نفـت نـصيب          درآمدهايي كه از جاهايي به    : )NOIR (درآمدهاي غيرنفتي 
  .شود كشور مي

افراد جامعه يـا كـشور      ة  درآمد ملي جمع كل درآمدهايي است كه هم       : )NI (درآمد ملي 
  ).1380تقوي، (كنند  تحصيل مي

  
  ها يافته

براي تشخيص مانايي متغيرها از     . شد  مانايي بررسي    از لحاظ ها    قبل از آزمون مدل، داده    
 استفاده شده است و مشخص شد درآمد ملي و رفاه بـا سـه                يافته مون ديكي فولر تعميم   آز

 درآمـدهاي    و اول مانا هستند و متغيرهاي درآمـدهاي نفتـي        ة  گيري مرتب   سناريو، در تفاضل  
روي ،   يافتـه  آزمون انگل گرينجر تعميم   . شوند  دوم مانا مي  ة  گيري از مرتب    غيرنفتي با تفاضل  

 نتايج آن نشان داد تركيب خطـي        ول مربعات معمولي انجام گرفت      پسماندهاي روش حداق  
  . متغيرها ماناست؛ لذا رگرسيون كاذب وجود ندارد
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  ).با عرض از مبدأ و روند( براي بررسي پايايي متغيرها  يافته آزمون ديكي فولر تعميم.1جدول 

ة آمار  متغيرها
ADF 

  درصد 99كينون در سطح  تي مكة آمار
  بودن جمعية مرتب  ))درصد 90) ((درصد 95(

  2ة تفاضل مرتب ))-۳٫۲۱) ((-۳٫۵۶ (-۴٫۲۸-۶٫۳۸  نفت درآمد
  2ة تفاضل مرتب ))-۳٫۲) ((-۳٫۵۴ (-۴٫۲۵-۸٫۹۹  غيرنفتي درآمد

  1ة تفاضل مرتب ))-۳٫۱۹) ((-۳٫۵۲ (-۴٫۲۱-۴٫۹۱  درآمد ملي
  1ة تفاضل مرتب ))-β  ۶٫۱۴-۴٫۲۱-) ۳٫۵۲-)) (۳٫۱۹= ۰٫۲۵- رفاه
  1ة تفاضل مرتب ))-β  ۴٫۶۷-۴٫۲۱-) ۳٫۵۲-)) (۳٫۱۹= -۰٫۵ رفاه
  1ة تفاضل مرتب ))-β  ۴٫۳۸-۴٫۲۱-) ۳٫۵۲-)) (۳٫۱۹= -۰٫۷۵رفاه 

  

و ) 1980( 1 سـيمس بـا ايـن حـال   ،   شـوند  VARگيري وارد الگـوي       متغيرها بايد با تفاضل   
كننـد؛ حتـي اگـر         از متغيرها را توصـيه مـي        نكردن گيري  تفاضل )1992 (2دوان از قبيل ،  ديگران

، تعيين ارتبـاط    VARها معتقدند كه هدف تجزيه و تحليل          واحد باشند، آن  ة  متغيرها داراي ريش  
ها  گرايي در داده گيري اطالعات هم   ها معتقدند تفاضل    آن. بين متغيرها و نه تخمين پارامترهاست     

هم نشان داد كه اگـر      ) 1976(ر  فول. زدايي نياز ندارد    ها به روند    معتقدند داده نيز  . برد  بين مي   را از 
 خور ها حتي اگر مناسب باشد، دستاورد در  گيري داده   نظر باشد، تفاضل     مد VAR مجانبي   كارآيي

  .شود گيري استفاده مي ها بدون تفاضل از داده، توجهي ندارد؛ بنابراين در اين پژوهش
رايب ابتـدا ضـ   ،  ن رگرسيون كاذب بـين متغيرهـاي الگوهـا        وجود نداشت  تشخيصبراي  

ضريب تعيين رگرسيون   ة   مقايس تاشد؛    رگرسيون به روش حداقل مربعات معمولي محاسبه        
. كاذب اسـت يـا واقعـي      دست آمده   به   كه رگرسيون    كندمشخص  ،  دوربي واتسون ة  با آمار 

دوربـي واتـسون بـه صـفر        ة  ، آمـار  طرف ديگر از  اگر ضريب تعيين رگرسيون زياد باشد و        
دوربـي واتـسون بيـشتر باشـد، امكـان وجـود            ة   از آمـار   نزديك باشد؛ يعني ضريب تعيـين     

 بـر  كـه     يافتـه  بـا اسـتفاده از آزمـون انگـل گرينجـر تعمـيم            . رگرسيون كاذب وجـود دارد    
مـشخص  دسـت آمـده     به  رگرسيون  عي بودن   قكاذب با وا  هاي رگرسيون انجام شد،       پسماند

                                                           
1. Sims     2. Doan 
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ات معمـولي تخمـين زده      الگوها با استفاده از روش حـداقل مربعـ        ة  بنابراين، ابتدا هم   .شود مي
دسـت  تي بـه  ة دوربي واتسون و سپس آمار ة  ضريب تعيين و آمار   ة  شوند و سپس با مقايس      مي

  .شود  ميكاذب يا واقعي بودن رگرسيون بررسي،  يافتهاز آزمون انگل گرينجر تعميمآمده 

  . يافتهآزمون حداقل مربعات معمولي و انگل گرينجر تعميم. 2 جدول

ف
ردي

  

ضريب   الگوها
  تعيين

 دوربي
  واتسون

ة آمار
ADF  

تي ة آمار
  95/0كينون  مك

1  )ni(fw 1 ۰٫۸۵ ۰٫۹۳ ۸٫۷۱- ۳٫۵۲- 
2  )noir,oir(fw 1  ۰٫۴۶ ۰٫۳۶ ۶٫۶۳- ۳٫۵۲- 
3  )ni(fw 2  ۰٫۷۶ ۰٫۲۳ ۶٫۱۳- ۳٫۵۲- 
5  )noir,oir(fw 2 ۰٫۳۲ ۰٫۲۴ ۵٫۰۱- ۳٫۵۲- 
7  )ni(fwz  ۰٫۶۷ ۰٫۱۴ ۴٫۵۷- ۳٫۵۲- 
8  )noir,oir(fwz   ۰٫۲۵ ۰٫۲۲ ۴٫۶۳- ۳٫۵۲- 

 
 هيچ يك است؛ بنابراين در    تر    كوچككينون   تي مك ة   از آمار  ADFة  الگوها آمار ة  در هم 

  .)2جدول (شت از الگوها رگرسيون كاذب وجود ندا
مناسـب بـراي مـدل از       ة  خـاب وقفـ   انت،  VARبـرداري     توضيح  هاي خود   در برآورد مدل  

از معيارهايي مانند شوارتز و حنان كوئين       ،  براي اين منظور  . اي برخوردار است    اهميت ويژه 
معيار شـوارتز   ،  بهينهة  وقف كردن   در اين پژوهش، معيار مشخص    . كنند  و آكائيك استفاده مي   

به ر حنان كوئين    دهد، معيا   مختلف را نشان مي   ة  است؛ ولي در مواقعي كه سه معيار سه وقف        
بهينـه بـا اسـتفاده از ايـن         ة  براي انتخاب وقفـ   .  كه ميانگين دو معيار ديگر است      رود  ميكار  

  .شود وقفه استفاده مية درج كردن معيارها، كمترين مقدار اين آماره براي مشخص
بين درآمد ملي و رفاه اجتماعي است، رفـاه در  ة اول، بررسي رابط ة  اولين الگو در فرضي   

  . محاسبه شده استβ=25/0گو با اين ال
  )NI(Fw 1  
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 .بهينه براي الگوي اول از سناريوي اولة  تعيين وقف.3 جدول

Log L HQ SC AIC  وقفه)Lag(  
۴۶۹٫۱۲- ۲۴٫۸۲ ۲۴٫۸۲ ۲۴٫۷۹ 0 

۴۰۷٫۶۱- ۲۲٫۱۳ ۲۲٫۴۱ ۲۱٫۹۷ 1 

۴۰۹٫۸۳- ۲۱٫۹۷* ۲۲٫۱۴* ۲۱٫۸۸* 2 

۴۰۵٫۷۸- ۲۲٫۳۶ ۲۲٫۶۱ ۲۲٫۰۷ 3 
  

 است؛ البته دو معيار ديگر نيز       2بهينه در اين الگو با استفاده از معيار شوارتز          ة  طول وقف 
  .شدبررسي  VAR در 2ة ؛ بنابراين اين الگو با وقف)3جدول  (ددا نشان 2بهينه را ة وقف

19779925209/3) + 2-(NI*07/0 - e19692074999/1 -) 1-(NI*06/0 - e00363287612/3 = 1W  
87/0 = 2

R = F65/22  
درصد تغييرات متغيـر وابـسته       87د  دازده شده نشان      برداري تخمين  خودرگرسيونة  معادل
 44/3 برابـر  1ة تي براي درآمد ملي در اين الگو در وقفة آمار. شود اين الگو تبيين مي   ة  به وسيل 

  . بر رفاه اثر مثبت دارد3 با ضريب حدود 1ة دهد درآمد ملي در وقف  كه نشان ميبود
اي  برداري، به توابع واكنش ضـربه   عموالً در استنتاج نتايج مربوط به الگوي خودرگرسيون       م

زا را    هاي مربـوط بـه متغيرهـاي درون         اي، مؤلفه   واكنش ضربه . شود  پراكنش توجه مي  ة  و تجزي 
شـوند؛ سـپس تـأثير        كند كه با متغيرهاي خاص وارد مـي         هايي تفكيك مي    ها با جهش   تكانهبه  

متغيرهـاي  ة  هاي مقادير جـاري و آينـد        يك انحراف معيار، تكانه   ة  هاي به انداز   تغيير در جهش  
  .شود ميه بررسي ده سالة تأثير اين تكانه در دور در اين پژوهش، .كند زا را مشخص مي درون

  . رفاه به تكانه در درآمد مليواكنش. 4جدول 
  درآمد ملي  رفاه  دوره
۱ ۰٫۱۲۸۵۲۵ ۰٫۰۰۰۰۰۰ 
۲ ۰٫۰۵۱۸۵۲ ۰٫۰۷۲۷۸۴ 
۳ ۰٫۰۰۴۱۹۶ ۰٫۰۹۴۰۲۱ 
۴ ۰٫۰۲۹۴۹۳- ۰٫۱۱۶۷۰۸ 
۵ ۰٫۰۴۹۲۹۹- ۰٫۱۲۸۰۰۱ 
۶ ۰٫۰۶۲۲۷۶- ۰٫۱۳۶۸۲۷ 
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  درآمد ملي  رفاه  دوره
۷ ۰٫۰۷۰۴۴۴- ۰٫۱۴۲۴۹۸ 
۸ ۰٫۰۷۵۹۰۲- ۰٫۱۴۶۸۵۳ 
۹ ۰٫۰۷۹۶۲۲- ۰٫۱۵۰۱۸۸ 
۱۰ ۰٫۰۸۲۳۱۳- ۰٫۱۵۲۹۸۹ 

  

 
  . و متغير درآمد مليخود متغيروارد شده به ة  واكنش رفاه به تكان.1 نمودار

  
يك انحراف معيار به متغير رفاه اِعمال شـود، در ابتـداي دوره، بـه               ة  اي به انداز    گاه تكانه هر
. يابد   سپس در سال دوم و سوم اين اثر كاهش مي          شته؛گذا   بر اين متغير اثر مثبت       1285/0ة  انداز

  .)1 و نمودار 4جدول (شود  ه ميشاهدماثر منفي اين تكانه بر رفاه ، از سال چهارم تا سال دهم
يك انحراف معيار به متغير درآمـد ملـي اِعمـال شـود، در اول               ة  اي به انداز    هرگاه تكانه 

 تـأثير  و ايـن     گذارد  مي مثبت بر رفاه     ي؛ ولي در سال دوم اثر     هشتدادوره هيچ اثري بر رفاه ن     
اثـر  ،  )سال اول  (كوتاه مدت  در   در مجموع . كند  مثبت و افزايشي تا پايان دوره ادامه پيدا مي        

ـ   ،  )سال پـنجم   (ميان مدت در  .  است 1285/0ة  به انداز  بر رفاه مثبت و      تكانه وارد ة  اثـر تكان
 نيـز تكـرار     بلنـد مـدت    متغير درآمد ملي مثبت اسـت و ايـن اثـر در              از طريق ه بر رفاه    شد
  .)4جدول  (شود مي
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پراكنش است كه بعـد از آمـدن تكانـه          ة  برداري، تجزي   رگرسيون  هاي خود   از كاربردهاي مدل  
 از  هـر يـك   هـاي     بيني به عناصري كـه تكانـه        در اين روش، پراكنش خطاي پيش     . شود  يمطرح م 

 تغييـرات   چند درصـد  دهد    ي، اين موضوع نشان مي    به عبارت . شود ، تجزيه مي  دارد  دربرمتغيرها را   
پراكنش به عنوان معياري براي عملكرد پويايي، قادر        ة  تجزي شود؛ لذا   متغير ديگر، توضيح داده مي    

  . كند از متغيرهاي ديگر تعيينهر يكه بر وارد شدة  تكاندر مقابلرا اتي هر متغير ثب است بي

  .پراكنش براي متغير رفاهة  تجزي.5 جدول
  درآمد ملي  رفاه  )S.E(بيني  خطاي پيش  دوره
۱ ۰٫۱۲۸۵۲۵ ۱۰۰ ۰ 
۲ ۰٫۱۵۶۵۴۰ ۷۸٫۳۸ ۲۱٫۶۱ 
۳ ۰٫۱۸۲۶۵۴ ۵۷٫۶۲ ۴۲٫۳۷ 
۴ ۰٫۲۱۸۷۵۳ ۴۱٫۹۹ ۵۸ 
۵ ۰٫۲۵۸۲۰۱ ۳۳٫۷۸ ۶۶٫۲۱ 
۶ ۰٫۲۹۸۷۷۷ ۲۹٫۵۷ ۷۰٫۴۲ 
۷ ۰٫۳۳۸۴۳۱ ۲۷٫۳۸ ۷۲٫۶۱ 
۸ ۰٫۳۷۶۶۴۶ ۲۶٫۱۷ ۷۳٫۸۲ 
۹ ۰٫۴۱۳۲۲۹ ۲۵٫۴۵ ۷۴٫۵۴ 
۱۰ ۰٫۴۴۸۲۶۳ ۲۵ ۷۴٫۹۹ 

 
ه نـشان   ده سـال  هـاي مختلـف       بيني متغيرهـاي مربـوط را در دوره         ستون دوم خطاي پيش   

گـذارد    بيني سال بعد تأثير مي      يشر خطاي پ  ببيني هر سال،      خطاي پيش كه     اين به دليل . دهد  مي
افـزايش  در حـال    بينـي     زماني با گذشت زمان، خطاي پيش     ة  دهد، طي دور    و آن را افزايش مي    

سـال دوم تـا    (ميـان مـدت  و ) سـال اول  (كوتاه مـدت  متغير درآمد ملي در   ).5 جدول (است
 نـشان ه را    متغيـر رفـا    هـاي   به صورت افزايشي نوسان   ) سال پنجم تا دهم    (بلند مدت و  ) پنجم
 .دهد  سال قبل توضيح مينسبت به رفاه را هاي دهد و هر سال، مقدار بيشتري از نوسان مي

زير اسـت،   شكل رياضي   آن به    معادله   ، كه دوم با سناريوي اول   ة  بررسي و تحليل معادل   
  .شود  ميبررسي  درآمدهاي نفتي و غيرنفتي بر رفاهتأثير

  )NOIR,OIR(Fw 1  
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  .بهينه براي الگوي دوم از سناريوي اولة ن وقف تعيي.6 جدول
 Lag(  AIC SC  HQ  Log L(وقفه 

0  39/48  52/48  43/48  25/892-  
1  39/42  91/42  57/42  21/772-  
2  19/42  10/43  51/42  53/759-  
3  02/41*  33/42*  48/41*  03/729-  
4  33/41  03/43  93/41  72/725-  

  

  .)6ل جدو ( است3بهينه براي اين الگو ة وقف
)+2 -(*NOIR07/0-e29785659685/2)+1-(*NOIR06/0-e31927127395/1=1W  

-)1 -(*OIR06/0-e03456092119/1)+3-(*NOIR06/0-e16083528583/1  
7649665757/1)+3-(OIR*06/0-e66180202606/2)+2-(*OIR07/0-e61658023211/7  

74/13  =F               75/0 = 2R  
  شـده  هاي تعيين    از متغيرها در وقفه    هيچ يك دهد    شان مي برداري ن   رگرسيون  خودة  معادل
درصد تغييرات متغير وابسته با ايـن        75دهد    مدل باال نشان مي   . شته است ي ندا تأثيربر رفاه   

  .شود الگو توضيح داده مي

  .العمل رفاه به تكانه در درآمدهاي نفتي و غيرنفتي عكس .7جدول 
  نفتيدرآمدهاي   درآمدهاي غير نفتي  رفاه  دوره
1  166947/0  0  0  
2  117442/0  010620/0-  005381/0  
3  112351/0  015529/0-  009690/0  
4  056875/0  009509/0-  024793/0  
5  032287/0  018644/0-  031379/0  
6  003648/0  022873/0-  036151/0  
7  005207/0  010355/0-  041320/0  
8  007822/0-  006224/0-  038136/0  
9  004405/0-  003948/0  032361/0  
10  001409/0  024393/0  033050/0  
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  .هاي نفتي و غيرنفتي  و متغيرهاي درآمدخود متغيراِعمال شده به ة العمل رفاه به تكان عكس. 2 نمودار

  

يك انحراف معيار به متغير رفاه وارد شود، در سـال اول بـر ايـن                ة  اي به انداز    اگر تكانه 
 كاهشي وجود دارد    به صورت سال دوم تا هفتم اين اثر مثبت         از   گذاشته، اما   متغير اثر مثبت    

تـوان    را مي شود و در سال دهم دوباره اثر مثبت اين تكانه             تا سال هشتم و نهم كه منفي مي       
  .)2، نمودار 7جدول (ديد 

يك انحراف معيـار بـه متغيـر        ة  به انداز ي  ا  تكانهدهد اگر     نشان مي  7جدول  ستون سوم   
؛ ولي از سال    نداشتهد شود، اين تكانه در سال اول هيچ اثري بر رفاه            درآمدهاي غيرنفتي وار  

از سال نهم تا دهـم نيـز        .  بود  شاهد اثر منفي اين تكانه بر رفاه جامعه        توان   مي دوم تا هشتم  
  .شود اثر اين تكانه بر رفاه مثبت مي

نـه  اثر ايـن تكا ،  دوم و سوم و حتي چهارم   هاي  سالدرخور توجه اين است كه در       ة  نكت
 در  3ة  بهينـ ة   وقفـ  به دليـل  شود، بسيار اندك است و اين         كه به درآمدهاي غيرنفتي وارد مي     

، ؛ ولي از سال هفتممشهود استسال پنجم و ششم افزايش اين اثر منفي بر رفاه  . مدل است 
  .شود ديد را مياثر تكانه  شدن  و مثبتكند  مياثر منفي شروع به كاهش
يـك انحـراف معيـار بـه        ة  به انداز اي    ند اگر تكانه  ك  مشخص مي  7ستون چهارم جدول    

در سـال  . متغير درآمدهاي نفتي وارد شود، اين تكانه در سال اول هيچ اثري بر رفـاه نـدارد                
 بـودن   علـت كـم   . شـود    ديـده مـي     مثبت بر رفاه   به صورت دوم و سوم اثر اندك اين تكانه        
 افزايشي تكانه بر رفاه جامعه      اين اثر . در الگوست  3ة  بهينة  ضرايب در سال دوم و سوم وقف      

مشهود تا سال هفتم ادامه دارد و در سال هشتم و نهم كاهش اين اثر افزايشي تكانه بر رفاه                   
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 نسبت به ،  بر رفاه را  افزايش اثر مثبت اين تكانه      توان    مي؛ ولي در پايان و سال دهم باز         است
بـه  انه بـر رفـاه مثبـت و         اثر تك ،  )سال اول  (كوتاه مدت  در   در مجموع . بودسال قبل شاهد    

متغير درآمد نفت بر رفاه اثر مثبت داشـته و          ) سال پنجم  (ميان مدت در  .  است 166/0ة  انداز
هـر دو متغيـر بـر       ) سال دهم  (بلند مدت در  . متغير درآمدهاي غيرنفتي اثر منفي داشته است      

  .اند گذاشتهرفاه جامعه اثر مثبت 

  .پراكنش براي متغير رفاهة  تجزي.8 جدول
  درآمدهاي نفتي  درآمدهاي غير نفتي  رفاه  )S.E(خطاي پيش بيني   رهدو
1  166947/0  100  0  0  
2  204464/0  66/99  269803/0  069271/0  
3  234016/0  12/99  646298/0  224351/0  
4  242288/0  98/97  756963/0  256434/1  
5  247140/0  88/95  296627/1  819692/2  
6  250841/0  09/93  090084/2  814118/4  
7  254486/0  49/90  196213/2  313477/7  
8  257521/0  46/88  203150/2  335052/9  
9  259614/0  07/87  190896/2  73896/10  
10  262847/0  94/84  998569/2  05739/12  

  

. دهـد   افزايشي تغييـرات متغيـر رفـاه را نـشان مـي           به طور   درآمدهاي نفتي از سال دوم      
 افزايـشي تغييـرات رفـاهي را        به صـورت  م تا سال هشتم     درآمدهاي غيرنفتي نيز از سال دو     

 سال قبل كمتر شـده اسـت؛ ولـي    نسبت بهدهي  دهند و در سال نهم اين توضيح     توضيح مي 
 از اين   هيچ يك ،  )يك سال  (كوتاه مدت  در   در مجموع . يابد  ميدوباره در سال دهم افزايش      

  .)8جدول  (دهند متغيرها تغييرات رفاهي را توضيح نمي
 به بعـد   ولي از سال چهارم      ؛تغييرات دفاه را توضيح نداده    و متغير در سه سال اول       هر د 

 ميـان مـدت   در  . افتد اتفاق مي افزايش نسبتاً سريع توضيح تغيرات رفاه توسط اين دو متغير           
 درآمدهاي غيرنفتي در توضـيح      نسبت به درآمدهاي نفتي   ) ده سال  (بلند مدت و  ) پنج سال (



  49 شماره ، سيزدهم اجتماعي، سالرفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي  
  

  
74 

  .دادنشان ش بيشتري رات متغير رفاه نقيتغي
، در ايـن وضـعيت    .  محاسـبه شـده اسـت      β=5/0 بـا    »سن«در سناريوي دوم، تابع رفاه      

  .هاي ميانگين درآمد و ضريب جيني برابر است متغيراهميت 
)NI(Fw 2  

  .الگوي اول از سناريوي دومة بهينة  تعيين وقف.9 جدول
 Lag(  AIC SC  HQ  Log L(وقفه 

0  84/30  93/30  87/30  1055/584-  
1  86/26  12/27*  95/26  4600/504-  
2  73/26  16/27  88/26*  9065/497-  
3  71/26*  31/27  92/26  5296/493-  

  

بايد معيار حنان كوئين را مـالك قـرار داد          ،  ة  هاي بهين    سه معيار وقفه   تفاوتبا توجه به    
  . است2بهينه  ةكه ميانگين دو معيار ديگر است؛ بنابراين طبق اين معيار وقف

3169806892/8)+2-(*NI05/0-e61908728751/3-)1-(*NI05/0-e57319458052/4 = 2W  
83/0 = 2R = F 49/44  

 83ايـن الگـو     .  نداشته اسـت   تأثير درآمد ملي بر رفاه      2ة  دهد در وقف    مدل باال نشان مي   
  .كند رات متغير وابسته را تبيين مييدرصد تغي

  .درآمد ملية كانالعمل رفاه به ت عكس. 10 جدول
  درآمد ملي  رفاه  دوره
۱ ۲٫۳۰۸۱۷۷ ۰ 
۲ ۲٫۶۲۷۴۱۰ ۰٫۶۳۹۱۶۴ 
۳ ۲٫۱۹۶۴۲۴ ۰٫۶۱۰۷۱۳ 
۴ ۱٫۶۸۵۷۳۵ ۰٫۷۲۸۱۹۶ 
۵ ۱٫۲۱۶۸۰۵ ۰٫۷۳۸۲۹۴ 
۶ ۰٫۸۵۱۴۲۱ ۰٫۷۸۶۰۷۱ 
۷ ۰٫۵۷۳۵۵۶ ۰٫۸۲۱۸۴۸ 
۸ ۰٫۳۶۹۶۲۹ ۰٫۸۷۰۹۷۲ 
۹ ۰٫۲۱۹۸۶۵ ۰٫۹۲۳۴۲۹ 
۱۰ ۰٫۱۱۰۲۱۱ ۰٫۹۸۳۴۷۹ 
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  .ي و متغير درآمد ملخود متغيراِعمال شده به ة  رفاه به تكانكنشوا .3 نمودار

  

يك انحراف معيار به متغير رفاه وارد شود، اثر اين تكانه بـر رفـاه               ة  اي به انداز    اگر تكانه 
 مثبت ولـي كاهـشي ادامـه    به صورت مثبت تا سال دهم تأثير اين بوده ودر سال اول مثبت    

يك انحراف معيار ة به اندازاي  كند اگر تكانه شخص ميم 10ستون سوم جدول . كند پيدا مي 
؛ ولـي از سـال دوم       شـته ي بر رفاه ندا   تأثيربه متغير درآمد ملي وارد شود، در سال اول هيچ           

  سـال دوم انـدكي كـاهش       نسبت بـه   تأثير و در سال سوم اين       هدادنشان   مثبت بر رفاه     تأثير
توان   را مي  اين تكانه بر رفاه      تأثيرزايش  اين كاهش مقطعي است و از سال چهارم اف        . يابد  مي
  . مثبت افزايشي تا سال دهم ادامه داردتأثير اين .ديد

  . براي متغير رفاهپراكنشة تجزي. 11 جدول
  درآمد ملي  رفاه  )S.E(بيني  خطاي پيش  دوره
۱ ۲٫۳۰۸۱۷۷ ۱۰۰ ۰ 
۲ ۳٫۵۵۵۲۰۷ ۹۶٫۷۶۷۸۳ ۳٫۲۳۲۱۷۰ 
۳ ۴٫۲۲۳۳۵۷ ۹۵٫۶۱۸۵۹ ۴٫۳۸۱۴۰۹ 
۴ ۴٫۶۰۵۲۹۲ ۹۳٫۸۱۴۹۵ ۶٫۱۸۵۰۵۰ 
۵ ۴٫۸۲۰۲۰۸ ۹۲٫۰۰۸۲۰ ۷٫۹۹۱۸۰۲ 
۶ ۴٫۹۵۷۵۴۳ ۸۹٫۹۳۰۷۰ ۱۰٫۰۶۹۳۰ 
۷ ۵٫۰۵۷۸۲۹ ۸۷٫۶۸۵۷۴ ۱۲٫۳۱۴۲۶ 
۸ ۵٫۱۴۵۵۶۶ ۸۵٫۲۳۶۹۹ ۱۴٫۷۶۳۰۱ 
۹ ۵٫۲۳۲۳۹۱ ۸۲٫۶۰۸۲۴ ۱۷٫۳۹۱۷۶ 
۱۰ ۵٫۳۲۵۱۵۶ ۷۹٫۷۹۸۰۳ ۲۰٫۲۰۱۹۷ 
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 1ة   وقفـ  بـه علـت   د و ايـن     ده  تغييرات رفاهي را توضيح نمي    ،  در سال اول  ،  درآمد ملي 
متغيـر  ة  بـه وسـيل   دهي تغييـرات رفـاهي        از سال دوم تا سال دهم افزايش توضيح       . الگوست

. شـود    سال قبـل بيـشتر مـي       نسبت به دهي هر سال       اين نقش توضيح   رخ داده و  درآمد ملي   
 بـر   بلند مدت هاي ملي در      اين باشد كه افزايش درآمد    ة  نشان دهند بسا    چهافزايش اين نقش    

 اصلي خود   تأثير ولي   ؛ نيز مؤثر است   ميان مدت  و   كوتاه مدت  در   .گذارد  مي مثبت   تأثيراه  رف
  .دهد نشان مي بلند مدترا در 

ـ كـه در آن     دوم با سـناريوي دوم    ة  تحليل و بررسي معادل     اول يـا  ة  دوم از فرضـي   ة  معادل
  : شود  ميبين درآمدهاي نفتي و غيرنفتي با رفاه بررسية رابط

)NOIR,OIR(Fw 2  
  .الگوي دوم از سناريوي دومة بهينة تعيين وقف. 12 جدول

Log L HQ SC AIC وقفه )Lag(  
۱۰۰۳٫۸۸۸- ۵۴٫۴۷ ۵۴٫۵۵ ۵۴٫۴۲ ۰ 
۸۷۳٫۶۷۴۳- ۴۸٫۰۵ ۴۸٫۳۹ ۴۷٫۸۷ ۱ 
۸۵۹٫۳۱۸۲- ۴۷٫۹۰ ۴۸٫۴۹ ۴۷٫۵۸ ۲ 
۸۲۷٫۳۴۵۱- ۴۶٫۸۰* ۴۷٫۶۴* ۴۶٫۳۴* ۳ 
۸۲۱٫۷۷۹۳- ۴۷٫۱۲ ۴۸٫۲۲ ۴۶٫۵۲ ۴ 

  

طوركـه    معيار اين تحقيـق شـوارتز اسـت؛ ولـي همـان           .  است 3نه در اين الگو     بهية  وقف
  .اند  را انتخاب كرده3ة دو معيار ديگر نيز وقف، دهد  نشان مي12 جدول

)+2-(*OIR07/0-e15009590522/3)+1-(*OIR06/0-e90184897115/1- = 2w  
-e23765228082/3)+1-(*NOIR05/0-e97373485969/1-)3-(*OIR05/0-e28726558908/4  

7558270613/10)+3-(*NOIR06/0-e37113499508/8)+2-(*NOIR06/0  
81/0 = 2R = F 19/66  

اين الگـو تبيـين     ة  به وسيل رفاه  ة  درصد تغييرات متغير وابست    81دهد    مدل فوق نشان مي   
  .شته است نداتأثيرمدنظر بر رفاه ة  از متغيرها در سه وقفهيچ يك. شود مي
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  .ه تكانه در درآمدهاي نفتي و غيرنفتيرفاه ب واكنش. 13 جدول
  درآمدهاي نفتي  درآمدهاي غيرنفتي  رفاه  دوره
۱ ۲٫۴۰۴۴۷۶ ۰ ۰ 
۲ ۲٫۵۸۰۰۵۶ ۰٫۰۴۰۲۹۰- ۰٫۰۵۱۱۴۲- 
۳ ۲٫۱۱۸۳۸۴ ۰٫۰۴۲۸۷۰- ۰٫۱۳۲۴۴۲ 
۴ ۱٫۵۸۲۹۰۹ ۰٫۱۲۰۲۵۷- ۰٫۴۴۶۸۰۴ 
۵ ۱٫۱۳۳۸۷۰ ۰٫۲۴۴۴۶۹- ۰٫۸۰۴۱۶۷ 
۶ ۰٫۷۹۴۵۹۵ ۰٫۳۸۱۶۳۷- ۱٫۰۶۲۹۸۱ 
۷ ۰٫۵۴۹۸۳۰ ۰٫۵۳۳۶۷۶- ۱٫۱۶۰۱۰۱ 
۸ ۰٫۳۸۱۸۸۴- ۰٫۶۸۲۹۱۷- ۱٫۱۰۱۷۶۷ 
۹ ۰٫۲۷۷۶۸۶- ۰٫۸۲۷۶۵۲ ۰٫۹۷۲۳۲۱ 
۱۰ ۰٫۲۲۷۴۱۷- ۰٫۹۷۱۴۳۴ ۰٫۸۸۹۰۴۰ 

  

  
  .هاي درآمدهاي نفتي و غيرنفتي اعمال شده به خود متغير و متغيرة  واكنش رفاه به تكان.4 نمودار

  

يك انحـراف   ة  اي به انداز    گر تكانه شود ا    مشخص مي  13 با بررسي ستون دوم از جدول     
 شـته و   مثبت و افزايشي بر رفـاه دا       تأثيرمعيار به متغير رفاه اعمال شود، در سال اول و دوم            

اثر  از سال هفتم تا دهم    . اثر اين تكانه بر رفاه از سال سوم تا ششم مثبت ولي كاهشي است             
  .شود منفي مياين تكانه بر رفاه 

يك انحراف معيار بـه متغيـر       ة  به انداز اي    دهد اگر تكانه   نشان مي  13جدول  ستون سوم   
 ايـن  شـته و ي بـر رفـاه ندا  تـأثير درآمدهاي غيرنفتي وارد شود، اين تكانه در سال اول هيچ  

 نهـم و دهـم      هاي  سالتكانه از سال دوم تا هشتم اثر منفي و افزايشي بر رفاه دارد؛ ولي در                
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 نهم و دهـم     هاي  ساله اثر اين تكانه بر رفاه در        ك  طوري  ؛ به دهد رخ مي اين متغير   ة  تغيير روي 
  .مثبت و افزايشي است

يك انحراف معيـار    ة  به انداز اي    شود اگر تكانه    مشخص مي ،  13 جدول   در ستون چهارم  
 ي بـر رفـاه جامعـه نخواهـد        تـأثير در سال اول هـيچ      ،  به متغير درآمدهاي نفتي اعمال شود     

در .  بود اندك و منفي اين تكانه بر رفاهتأثيرهد شاتوان   ميه،  يك سال  اي  بعد از وقفه  . داشت
عدد چندان بزرگـي نـشان   ،  بعدهاي سال نسبت بهتأثير اين تكانه مثبت است؛ ولي ،  سال سوم 

، از سال چهارم تـا سـال هفـتم   . تأثير است دهد و در كل در سال سوم نيز اثر اين تكانه بي    نمي
 كاهش اثر مثبت اين تكانه بر رفاه      ،  شتم تا دهم  از سال ه  .  بر رفاه مثبت و افزايشي است      آناثر  

  .ولي كاهشي است،  اثر اين تكانه بر رفاه مثبت نيزدر دو سال آخر. مشهود است
 به متغيرهاي درآمدهاي نفتي و غيرنفتي بـر          شده واردة   تكان كوتاه مدت ، در   در مجموع 

 درآمـدهاي نفتـي     جهـت ، از  اين تكانه بر رفاه    تأثير،  ميان مدت رفاه بدون اثر است؛ ولي در       
از ،  شاهد كاهش اثر اين تكانه بـر رفـاه  بلند مدت بيشتر از درآمدهاي غيرنفتي است؛ اما در        

  شدهواردة اثر تكان، بلند مدتبا گذشت زمان و در ، عكس هب. درآمدهاي نفتي هستيم لحاظ
  .گيرد ي ميدرآمدهاي نفتي پيش،  تكانهبر اثربه درآمدهاي غيرنفتي بر رفاه افزايش يافته و 

  . براي متغير رفاهپراكنشة تجزي. 14 جدول
  درآمدهاي نفتي  درآمدهاي غيرنفتي  رفاه  )S.E(بيني  خطاي پيش  دوره
۱ ۲٫۳۲۵۶۳۰ ۱۰۰ ۰ ۰ 
۲ ۳٫۱۹۸۵۳۱ ۹۹٫۶۵۹۰۱ ۰٫۳۰۴۳۴۳ ۰٫۰۳۶۶۴۵ 
۳ ۴٫۰۱۲۳۸۳ ۹۹٫۵۱۸۱۸ ۰٫۴۵۱۱۷۵ ۰٫۰۳۰۶۴۵ 
۴ ۴٫۳۸۹۲۷۴ ۹۹٫۱۹۸۲۶ ۰٫۶۱۴۴۹۸ ۰٫۱۸۷۲۴۱ 
۵ ۴٫۵۸۶۱۱۲ ۹۷٫۹۷۸۶۵ ۱٫۵۳۱۴۳۵ ۰٫۴۸۹۹۱۸ 
۶ ۴٫۶۷۳۰۳۰ ۹۵٫۴۷۹۲۰ ۳٫۳۳۰۲۸۷ ۱٫۱۹۰۵۰۹ 
۷ ۴٫۷۵۲۴۴۰ ۹۲٫۳۱۷۰۸ ۵٫۰۰۶۱۸۹ ۲٫۶۷۶۷۲۸ 
۸ ۴٫۸۵۳۳۷۰ ۸۹٫۲۸۷۰۸ ۶٫۷۰۱۰۲۶ ۴٫۰۱۱۸۹۲ 
۹ ۴٫۹۴۲۵۹۷ ۸۷٫۷۱۸۰۲ ۷٫۲۶۸۵۷۹ ۵٫۰۱۳۴۰۲ 
۱۰ ۵٫۰۱۰۳۳۹ ۸۷٫۰۵۰۹۶ ۷٫۰۸۰۳۶۷ ۵٫۸۶۸۶۷۲ 
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درآمـدهاي  ة  بـه وسـيل   دهي متغيـر رفـاه        هد توضيح د  نشان مي  14ستون چهارم جدول    
 مثبت و افزايشي وجـود دارد؛  به صورت، شود و تا سال نهم    غيرنفتي از سال دوم شروع مي     

درآمـدهاي نفتـي    ، نـه    در سـال اول   . افتـد  اتفاق مي  آن   ي در كاهش اندك ،  ولي در سال دهم   
 درآمـدهاي  يـان مـدت  مدر  . غيرنفتـي درآمـدهاي     و نـه   دهند  تغييرات رفاهي را توضيح مي    

 نيـز متغيـر     بلنـد مـدت   در  . ندشـت دهي بيشتري دا     درآمدهاي نفتي توضيح   نسبت به غيرنفتي  
، بر ايـن اسـاس    . دهد  درآمدهاي غيرنفتي تغييرات رفاهي را بيشتر از متغير ديگر توضيح مي          

 .متغير درآمدهاي غيرنفتي در اين الگو متغير كليدي است

در سـناريوي   . كنـد  را بررسي مي  بين درآمد ملي و رفاه       ة رابط اولة  اول از فرضي  ة  معادل
   : محاسبه شده استβ=75/0و » سن«سوم، رفاه با استفاده از تابع 

)NI(Fw 3  
  .الگوي اول از سناريوي سومة بهينة  وقفتعيين .15 جدول

 Lag(  AIC SC  HQ  Log L(رفاه 

۰ ۳۶٫۳۱۱۵۹ ۳۶٫۳۹۷۷۸ ۳۶٫۳۴۲۲۶ ۶۸۷٫۹۲۰۳- 
۱ ۳۱٫۳۱۸۱۳ ۳۱٫۵۷۶۷۰ ۳۱٫۴۱۰۱۳ ۵۸۹٫۰۴۴۵- 
۲ ۳۱٫۱۳۰۶۲ ۳۱٫۵۶۱۵۶* ۳۱٫۲۸۳۹۵* ۵۸۱٫۴۸۱۸- 
۳ ۳۱٫۰۶۹۳۳* ۳۱٫۶۷۲۶۵ ۳۱٫۲۸۳۹۹ ۵۷۶٫۳۱۷۳- 

  
بهينـه در ايـن     ة  معيـار وقفـ   .  است 2بهينه براي اين الگو     ة  دهد وقف    نشان مي  15 جدول

  .داند ه مي را بهين2ة تحقيق شوارتز است؛ البته معيار حنان كوئين هم وقف
 

8867601003/51) + 2-(*NI000334868690607/0-)1 -(*NI000399574572359/0 = 3W  
83/0 = 2R = F 46/95  

ايـن الگـو    ة  به وسـيل  درصد   82به ميزان    دهد تغييرات متغير وابسته     مدل فوق نشان مي   
  .شود توضيح داده مي
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  . رفاه به تكانه در درآمد مليواكنش. 16 جدول
 دوره رفاه درآمد ملي

۰ ۳۰٫۵۳۲۶۴ ۱ 
۳٫۷۹۹۹۲۴ ۳۷٫۵۴۳۴۰ ۲ 
۳٫۹۶۰۸۷۹ ۳۳٫۵۳۸۹۴ ۳ 
۴٫۵۰۷۵۸۲ ۲۷٫۴۱۹۸۵ ۴ 
۴٫۵۹۰۳۰۳ ۲۱٫۲۷۹۸۲ ۵ 
۴٫۷۵۸۷۰۰ ۱۶٫۲۰۲۵۲ ۶ 
۴٫۹۱۳۱۹۸ ۱۲٫۲۳۲۱۴ ۷ 
۵٫۱۲۳۲۵۵ ۹٫۲۶۳۴۲۴ ۸ 
۵٫۳۷۲۵۶۹ ۷٫۰۸۹۵۸۰ ۹ 
۵٫۶۶۶۳۲۰ ۵٫۵۲۷۸۳۲ ۱۰ 

  

  
 . خود متغير و متغير درآمد ملي واكنش رفاه به تكانه اعمال شده به.5نمودار 

  
يـك انحـراف   ة  به انـداز  اي    دهد اگر تكانه    ا نشان مي  ر 5 و نمودار  15ستون دوم جدول    

 اول و دوم اثر افزايشي و مثبـت بـر ايـن متغيـر               هاي  سالمعيار به متغير رفاه وارد شود، در        
؛ يعني اثر مثبت    ودبشاهد كاهش اثر اين تكانه      توان    ، مي دارد؛ ولي از سال سوم تا سال دهم       

  .شود  سال قبل كمتر مينسبت بههر سال ، اين تكانه بر رفاه
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يـك انحـراف   ة بـه انـداز  اي  اگر تكانهتوان دريافت   مي 15با بررسي ستون سوم جدول      
ي نـدارد؛ ولـي از      تـأثير معيار بر متغير درآمد ملي وارد شود، اين تكانه در سال اول بر رفاه               

  .گذارد آن ميبت و افزايشي بر  مثياثر، سال دوم تا دهم

  .پراكنش براي متغير رفاهة تجزي .17 جدول
  درآمد ملي  رفاه  )S.E(بيني  خطاي پيش  دوره
۱ ۳۰٫۵۳۲۶۴ ۱۰۰ ۰ 
۲ ۴۸٫۵۴۰۵۹ ۹۹٫۳۸۷۱۷ ۶۱۲۸۳۰ 
۳ ۵۹٫۱۳۳۲۲ ۹۹٫۱۳۸۴۰ ۰٫۸۶۱۶۰۳ 
۴ ۶۵٫۳۳۶۸۵ ۹۸٫۸۱۸۲۸ ۱٫۱۸۱۷۱۵ 
۵ ۶۸٫۸۶۸۰۳ ۹۸٫۴۹۲۰۹ ۱٫۵۰۷۹۰۸ 
۶ ۷۰٫۹۰۸۲۰ ۹۸٫۱۲۷۲۳ ۱٫۸۷۲۷۷۰ 
۷ ۷۲٫۱۲۳۰۷ ۹۷٫۷۲۵۷۲ ۲٫۲۷۴۲۷۷ 
۸ ۷۲٫۸۹۵۷۹ ۹۷٫۲۷۹۷۳ ۲٫۷۲۰۲۷۱ 
۹ ۷۳٫۴۳۶۵۲ ۹۶٫۷۸۴۴۱ ۳٫۲۱۵۵۸۷ 
۱۰ ۷۳٫۸۶۱۹۴ ۹۶٫۲۳۲۸۳ ۳٫۷۶۷۱۷۲ 

  

توانـد تغييـرات      متغير درآمد ملي نمي   ،  دهد در سال اول     پراكنش نشان مي  ة  جدول تجزي 
درآمد ملي  ة  به وسيل دهي تغييرات رفاه      توضيح،  متغير رفاه را توضيح دهد؛ ولي از سال دوم        

دهـي    يعني اين توضـيح    ؛ افزايشي و مثبت وجود دارد     به صورت شروع شده و تا سال دهم       
 7/3 بلنـد مـدت   و در 5/1 ميان مدتدر ، در كل. شود  سال قبل بيشتر مي  نسبت به هر سال   

 .شود درآمد ملي توضيح داده مية به وسيلرات متغير رفاه يتغي

ـ    تح بـين رفـاه و     ة  رابطـ ،  در ايـن معادلـه     :دوم بـا سـناريوي سـوم      ة  ليل و بررسي معادل
الگـو محاسـبه شـده و سـپس         ة  بهينـ ة  ابتدا، وقف . شود  ميمطرح  درآمدهاي نفتي و غيرنفتي     

 بر   شده هاي اِعمال   شود و بعد اثر تكانه      برداري معادله تخمين زده مي      روش خودرگرسيون  به
ي بـر متغيـر وابـسته       تـأثير هـا چـه       تكانـه ايـن   گـردد   مـشخص   شود تا     ها بررسي مي    متغير
ـ       بعد از بررسي اثر تكانه    . گذارند  مي دهـي    تـا توضـيح   خواهـد شـد      هها پراكنش مـدل تجزي

  :متغيرهاي مستقل بررسي شودة به وسيلتغييرات متغير وابسته 

3Fw)NOIR,OIR(   
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  .الگوي دوم از سناريوي سومة بهينة  تعيين وقف.18 جدول
Log L HQ SC AIC وقفه)Lag(  

254/1102-  78951/59 87408/59 74346/59 0 
8740/968- 20441/53 54268/53 02022/53 1 

8169/953- 01514/53 60711/53 69281/52 2 

8337/921- 91095/51* 75662/52* 45047/51* 3 
4546/916- 24482/52 34419/53 64619/51 4 

  

ة بهينة  هر سه معيار وقف   .  است 3نظر    بهينه براي الگوي مد    ةدهد وقف   نشان مي  18جدول  
  .اند، هرچند معيار اين تحقيق شوارتز است  را مشخص كرده3

)+2-(*NOIR05/0-e01335368246/2)+1-(*NOIR000205828667375/0=3W  
-e6564548776/9)+1-(*OIR000104218359937/0-)3-(*NOIR05/0-e23326680637/4  

9554047349/79)+3-(*OIR000488915835726/0)+2-(*OIR05/0  
83/0 = 2R = F 20/73  

ايـن  ة  به وسيل درصد تغييرات متغير وابسته      82دهد    برداري نشان مي    رگرسيون  مدل خود 
  .شود الگو توضيح داده مي

  . رفاه به تكانه در درآمدهاي نفتي و غيرنفتيواكنش .19 جدول
  درآمدهاي نفتي  درآمدهاي غير نفتي  رفاه  دوره
1  78514/29  0  0  
2  92132/29  078117/2-  535180/0-  
3  89291/33  008120/2-  290104/0-  
4  73614/26  693956/1-  9971194/1  
5  74301/19  663148/4-  986288/3  
6  859928/9  010099/7-  749517/6  
7  796912/1  424640/7-  530528/9  
8  200156/5-  526097/8-  985620/9  
9  677118/9-  022458/6-  507599/8  
10  49497/11-  314038/0  571992/5  
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  . و متغيرهاي درآمدهاي نفتي و غيرنفتيخود متغيراِعمال شده به ة  رفاه به تكانواكنش. 6ر نمودا

  

يـك انحـراف   ة به انـداز اي  شود اگر تكانه  مشخص مي6  و نمودار 19 با بررسي جدول  
 مثبـت   تـأثير معيار بر متغير رفاه اِعمال شود، در سال اول اثر مثبت بر اين متغير دارد و اين                  

از سال چهارم تا سال هفتم اثـر   . يافت افزايشي ادامه خواهد     به صورت ل دوم و سوم     در سا 
شود و اين     اثر اين تكانه منفي مي    ،  از سال هشتم تا دهم    . ولي كاهشي است  ،  اين تكانه مثبت  

  . افزايشي استبه صورت منفي تأثير
ـ ة  به انداز اي    دهد اگر تكانه     نشان مي  19 جدول   ستون درآمدهاي غيرنفتي   ك انحـراف   ي

ي ندارد؛ ولي از سال     تأثيرمعيار به اين متغير وارد شود، اين تكانه در سال اول بر رفاه هيچ               
از سال پـنجم تـا      .  كاهشي است  در عين حال  و   اين تكانه بر رفاه منفي       تأثير،  دوم تا چهارم  

يافته اين اثر منفي كاهش     ،  در سال نهم  . است منفي و افزايشي بر رفاه جامعه         آن تأثيرهشتم  
  .شود مي مثبت  آنو در سال دهم اثر

يك انحراف  ة  به انداز اي    شود اگر تكانه    مشخص مي ،  19 با بررسي ستون چهارم جدول    
در سال اول اين تكانه هيچ اثري بر رفاه ندارد؛ ولـي از             ،  معيار به درآمدهاي نفتي وارد شود     

از سال چهارم تا    . هشي است  كا در عين حال  و  اثر اين تكانه بر رفاه منفي       ،  سال دوم تا سوم   
؛ ولي از سال نهم تا دهم اثر اين تكانـه مثبـت ولـي               شود  ميمثبت و افزايشي    آن  اثر  ،  هشتم

 نـسبت بـه   درآمـدهاي نفتـي     ،  بلنـد مـدت    و   ميـان مـدت   در  ،  در مجموع . شود  كاهشي مي 
  .گذارد  مي بيشتري بر رفاهتأثير، درآمدهاي غيرنفتي
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  .ر رفاهپراكنش براي متغية تجزي .20جدول 

خطاي پيش بيني   دوره
)S.E(  درآمدهاي نفتي  درآمدهاي غير نفتي  رفاه  

1  78514/29  100  0  0  
2  27345/42  74231/99  190630/0  067058/0  
3  22076/54  70333/99  231915/0  064752/0  
4  51091/60  57450/99  316553/0  108946/0  
5  94522/63  69857/98  048069/1  253362/0  
6  42864/65  54482/96  735684/2  719492/0  
7  55894/66  36652/93  808165/4  825311/1  
8  04073/68  92824/89  203900/7  867856/2  
9  51142/69  10131/88  280467/8  618223/3  
10  67614/70  86673/87  041371/8  091899/4  
  

ول شود درآمدهاي غيرنفتي در سـال ا       مشخص مي ،  پراكنشة   تجزي 20 با بررسي جدول  
نقـش   ،؛ ولـي از سـال دوم تـا نهـم          شـته دهـي تغييـرات رفـاهي ندا        هيچ نقشي در توضـيح    

متغيـر درآمـدهاي    از لحـاظ   مثبـت و افزايـشي       به صـورت  دهي تغييرات متغير رفاه       توضيح
 سال قبـل انـدكي كمتـر        نسبت به ، در سال دهم اين نقش       با اين حال  ؛  دهد رخ مي غيرنفتي  

  .شود مي
ة بـه وسـيل   دهـي تغييـرات متغيـر رفـاه           دهـد توضـيح      مـي  نشان 20ستون پنجم جدول    

 مثبـت و افزايـشي تـا سـال     به صورتدرآمدهاي نفتي از سال دوم شروع شده و اين نقش         
درآمدهاي غيرنفتي تغييرات رفـاهي     ،  بلند مدت  و   ميان مدت  در   در مجموع . دهم ادامه دارد  

كليدي در اين الگـو درآمـدهاي      دهند؛ بنابراين متغير      را بيشتر از درآمدهاي نفتي توضيح مي      
  .ستاغيرنفتي 
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  بحث 
شود درآمد ملي در هر سه سناريو بر رفاه اثر       مشخص مي ،  هاي پژوهش   يافتهبا توجه به    

بـا   بيشتري به ميانگين درآمد داده شود، اين اثر مثبت بر رفاه             اهميتمثبت دارد؛ ولي هرچه     
اي بـر رفـاه داشـته          كننـده  ت و تعيين  تواند اثر مثب    زماني درآمد ملي مي   . كاهش همراه است  

ي اقتـصادي   ها  سياست،  به عبارت ديگر  . شته باشد  بيشتري دا  اهميتباشد كه ضريب جيني     
 بـه   هوارد شـد  هـاي     تكانـه با توجه بـه     . ي باشد كه نابرابري درآمدي را كم كند       در جهت بايد  

، در مجمـوع  دها  شود اين درآم     اين درآمدها بر رفاه، مشخص مي      تأثيردرآمدهاي غيرنفتي و    
  مالياتي ناكارآمد كه قادر به اخذ ماليـات از ماليـات           نظام. اند  گذاشتهبر رفاه جامعه اثر منفي      

بـدتر  بلكه در مواقعي باعث ، كند  به توزيع درآمد كمكي نمينه تنها واقعي نيست،   دهندگان
ي غيرنفتي بر   اثر درآمدها ،   ناكارآمد نظامبنابراين، در اين    . شود   اين شكاف درآمدي مي    شدن

 بلند مدت ؛ ولي در    دارد اثر مثبت بر رفاه      كوتاه مدت درآمدهاي نفتي در    . شود  ميرفاه منفي   
سكن مقطعـي     بـه عنـوان   درواقع، اين درآمدها بيشتر     . يابد  ميبر رفاه كاهش    آن  اثر مثبت    مـ 

 از دسـت كـم     اثر مثبت خود را كـم      بلند مدت در  ،  دليلبه همين    اقتصادي شده و     نظاموارد  
در توانند بر رفاه اثر مداوم و مثبت داشته باشند كـه              صورتي مي   درآمدهاي نفتي در  . دهند  مي

درآمدهاي نفتي درصـورتي    . گرفته شوند به كار   اقتصادي كشور   نظام   توليد ثروت در     جهت
توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت و افزايشي داشته باشند كه باعث كاهش شـكاف طبقـاتي                   مي

 مسكن اسـتفاده شـده و صـرف ورود          به عنوان كه اين درآمدها      درصورتي. در جامعه شوند  
بـه  بلكـه  رنـد،   بر رفاه ندا   ي مثبت تأثير بلند مدت  در   نه تنها كاالهاي مصرفي به كشور شوند،      

  .دارنداثر منفي ،  تورم ناشي از آنعلت
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