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چکیذُ 

-ثذلیل ٍخَد هسئلِ تؤخیش دس هسبئل حولًَملی اص خولِ حولًَمل سیلی، اص هذلْبی دیٌبهیکی هتؼذدی دس هغبلؼبت حولَ

ایي هذلْب اثضاسی لَی ثشای آًبلیض ٍ پیطجیٌی تمبضبی سفش دس حول ٍ ًمل سیلی ّستٌذ، ٍلی ثذلیل . ًمل سیلی استفبدُ ضذُ است

ثشای هطخع ًوَدى ثشخی هسبئلی . ، الصم است کِ تػحیح ضًَذ(اص لجیل ٍخَد سگشسیَى ًبهؼتجش)ٍخَد پبسّبی اص اضکبالت دس آًْب 

ایي همبلِ داسای دٍ . کِ اص ایي اضکبالت ًبضی هیگشدد همبلِ اسائِ ضذُ تؼذادی اص هذلْبی دیٌبهیکی سا ثشسسی ٍ اسصیبثی هیکٌذ

ثخص است، اٍل هؼشفی ٍ تمسیوجٌذی هذلْبی دیٌبهیکی ثِ سِ گشٍُ هذلْبی تؤخیش ثب هتغیشّبی هستمل ٍ هتغیشّبی ٍاثستِ، 

هذلْبی تؤخیش فمظ ثب هتغیشّبی ٍاثستِ ٍ هذلْبی تؤخیش فمظ ثب هتغیشّبی هستمل ٍ دٍم اسائِ یک هذل استبتیکی تمبضبی سفش 

ثشای حولًَمل سیلی ثش پبیِ اعبالػبت آهبسی ثذست آهذُ اص سبلٌبهِ ساّآّي ثشیتبًیب ثشای تخویي هتغیشّبی هختلف تؤثیشگزاس دس 

 . (ثػَست االستیسیتِ)تمبضبی سفش 

تمبضبی سفش، حولًَمل سیلی، هذل تؤخیش، التػبد سٌدی : ٍاطّْبی کلیذی

 

  همذهِ.1
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دس عَل ثیست سبل اخیش هغبلؼبتی ثشای تخویي تؤثیش پبساهتشّبی التػبدی ثش سٍی هیضاى تمبضب دس 

اص لجیل هذل تػحیح خغب ٍ هذل تؼذیل )سفشّبی سیلی، ثکوک کبسثشد هذلْبی دیٌبهیکی التػبدسٌدی 

حدن صیبد اعالػبت، ٍخَد هسئلِ تؤخیش دس سفشّبی سیلی ٍ ثکبسگیشی هذلْبی . ، اًدبم ضذُ است(خضئی

. هختلف، هَخت سختی تحمیمبت ٍ پیطجیٌی هیضاى تمبضب دس سفشّبی سیلی، ثشای  تػویوگیشًذُ ضذُ است

اص ایٌشٍ استفبدُ اص هذلْبی دیٌبهیکی دس هذل کشدى تمبضبی سفشّبی حولًَمل سیلی اّویت هییبثذ، صیشا 

ثب تَخِ ثِ هجبحث فَق دٍ ّذف . ایي هذلْب هیتَاًٌذ اثشی سا کِ تؤخیش سٍی هتغیشّب هیگزاسد، دس ًظش ثگیشد

 :اغلی ایي همبلِ ػجبست است اص

ثبصثیٌی ٍ ثشسسی هذلْبی دیٌبهیکی التػبدسٌدی کِ دس گزضتِ هغشح ضذُ است ضبهل هٌغك  -1

 .هذل، تبسیخچِ، هحذٍدیتْب ٍ اعالػبتی کِ اص آًْب هیتَاى ثذست آٍسد

اسائِ یک هذل استبتیکی التػبدسٌدی ثشای تخویي االستیسیتْْبی هختلف تؤثیشگزاس دس  -2

 . تمبضبی سفشّبی حول ٍ ًمل سیلی

 

 ثبصثیٌی ٍ ثشسسی هغبلؼبت پیطیي. 2

 تؼشیف هذلْبی دیٌبهیکی التػبدسٌدی. 2-1

تغییشات ٍ یب . هذلْبی دیٌبهیکی التػبدسٌدی ثشای تَغیف ضبخػْبی التػبدی استفبدُ هیطًَذ

، ( + 1t)گشفتِ هیطَد هوکي است سٍی ّضیٌِ، ًَع اًتخبة ٍ سفتبس ضخع دس صهبى  (t)تػویوی کِ دس صهبى 

(2t + ) ،(3t + )  ٍ ...ایي اثشات ثْْویي غَست دس صهبًْبی آیٌذُ گستشش هییبثذ. تؤثیش ثگزاسد   .

  اثش تؤخیش دس تمبضب.2-2

اثش تؤخیش دس تمبضب ثذیي غَست است کِ ثب ثَخَد آهذى یک تغییش دس هتغیشّبیی هبًٌذ ّضیٌِ ٍ صهبى 

سخ  ( - 3t)دس ٍالغ تغییشی کِ دس هتغیشّب دس صهبى . سفش، هسبفشیي ًویتَاًٌذ اًتخبة خَد سا فَساً تغییش دٌّذ
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 ًیض تؤثیش …ٍ  (t) ،( - 1t)، ( - 2t)هیتَاًذ سٍی تمبضب دس صهبًْبی       ( - 3t)هیذّذ ػالٍُ ثش تمبضب دس صهبى 

اًدبم ضذُ است کِ تؤثیش  (Goodwin)ٍ گَدٍیي  (Oxera)تحمیمبتی تَسظ افشادی ًظیش اُگضسا . گزاس ثبضذ

 .  تؤخیش سا دس تمبضبی سفشّبی حول ٍ ًملی ًطبى هیذّذ

 ثشای ًطبى دادى ػذم توبیل هسبفشیي دس ثشاثش تغییش دس اًتخبة "ػبدت" اص کلوِ 1976دس سبل  گَدٍیي

دس کٌبس صهبًی کِ هسبفشیي ثشای خوغ آٍسی . استفبدُ اص سیستوْبی هختلف حولًَملی، استفبدُ کشد

اعالػبت ٍ دس ًظش گشفتي خزاثیت سیستوْبی هختلف حولًَملی ًیبص داسًذ، اغلت هسبفشیي حبضش ًیستٌذ 

ٍی ّوچٌیي ثیبى کشد کِ دس . سًٍذ هٌظن ٍ سٍصهشُ خَد سا دس استفبدُ اص سیستوْبی حولًَملی ثش ّن صًٌذ

دس استجبط ثب ٍاثستِ ثِ  اٍ. عَالًی هذت اثش ػبدت کوشًگ هیطَد ٍ ًمص پبساهتشّبی هٌغمی هسلظ هیگشدد

صهبى ثَدى ثشخی تؤثیشات ًیض هغبلجی ثیبى کشدُ اهب دس هَسد خضئیبت ٍ چگًَگی ایي ٍاثستگی ثِ صهبى غحجت 

 . ]1[ًکشدُ است 

 ػبهل سا ػٌَاى کشد کِ ثؼلت ٍخَد هسئلِ تؤخیش، ایي ػَاهل سٍی 5 ثغَس خالغِ 2005اُگضسا دس سبل 

 : ]2[ایي ػَاهل ػجبستٌذ اص . تمبضب دس حولًَمل تآثیشگزاس است

 تغییش دس ّضیٌِ -1

 کوجَد اعالػبت -2

 هحذٍدیت سفتبس هسبفشیي -3

 ثشخی هطکالتی کِ ثشای هسبفشیي ثَخَد هیآیذ -4

 تغییش دس کبسثشی صهیي -5

اّویت سٍضْبی دیٌبهیکی التػبدسٌدی دس هذل کشدى تمبضبی حولًَمل سیلی . 2-3

دلیل اّویت هذلْبی دیٌبهیکی دس هذل کشدى تمبضب ثشای حولًَمل سیلی، ایي است کِ هسئلِ تؤخیش، 

هٌغك هذلْبی دیٌبهیکی، کبسثشد آًْب سا دس حولًَمل تَخیِ . تؤثیش هیگزاسد (هثل ّضیٌِ سفش)سٍی هتغیشّب 
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استفبدُ اص هذلْبی دیٌبهیکی ثِ    تػویوگیشًذُ کوک هیکٌذ تب ایي هغلت سا دس ًظش داضتِ ثبضذ . هیکٌذ

 ."هسبفشیي ثذلیل فشضیبت اٍلیِ ٍ سفتبسّبیی کِ داسًذ لبدس ًیستٌذ فَساً اًتخبة خَد سا تغییش دٌّذ"کِ 

 هذلْبی دیٌبهیکی. 2-4

هذلْبی تؤخیش ثب هتغیشّبی هستمل ٍ  (الف)هذلْبی دیٌبهیکی سا هیتَاى ثِ سِ دستِ تمسین ًوَد، 

ٍ  (هثل هذل تؼذیل خضئی)هذلْبی تؤخیش فمظ ثب هتغیشّبی ٍاثستِ  (ة)، (هثل هذل تػحیح خغب)ٍاثستِ 

 .(هثل هذل تَصیغ ٌّذسی تؤخیش ٍ هذل تَصیغ حسبثی تؤخیش)هذلْبی تؤخیش فمظ ثب هتغیشّبی هستمل  (ج)

 هذل تػحیح خغب. 2-4-1

هذل تػحیح خغب یک سٍش سٌتی دس سشیْبی صهبًی است کِ اسائِ آى اص لحبػ تبسیخی ثِ ضخػی ثِ ًبم 

-ضْشت هذل تػحیح خغب صهبًی ثیطتش ضذ کِ افشادی ثِ ًبم. ]3[ ثشهیگشدد 1964دس سبل  (Sargan)سشگبى 

هٌغك هذل تػحیح  .]4[سٍی ایي هذل کبس کشدًذ  (1987)دس سبل  (Granger)ٍ گشاًدش  (Angel)ّبی اًگل 

خغب ایي است کِ ػذم ٍخَد تؼبدل دس یک دٍسُ هیتَاًذ دس دٍسُ ثؼذ تػحیح گشدد، صیشا تؼبدل دس ثلٌذ هذت 

 .ثَخَد هیآیذ

 :ساثغِ تػحیح خغب ثػَست صیش تؼشیف هیطَد

ut = yt - βxt                                  (1) 

هذل تػحیح خغب .  استxt ًسجت ثِ yt خغبی سگشسیًَگیشی ut ضشیت تػحیح خغب ٍ βکِ دس ایي ساثغِ 

: ثػَست صیش ًَضتِ هیطَد

Δyt = α1 + α2ut-1 + α3Δxt + α4xt-1 + α5yt-1 + vt                           

(2) 
Δyt = yt - yt-1            (3) 

Δxt = xt - xt-1                (4) 

 هذل تؼذیل خضئی. 2-4-2
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 1995دس سبل  (Gujarati)گَخبساتی . ]5[هؼشفی ضذ  (Nerlove)هذل تؼذیل خضئی اٍلیي ثبس تَسظ ًشالٍ 

فشؼ پبیْبی هذل تؼذیل . ]6[ًطبى داد کِ هذل تؼذیل خضئی ثش پبیِ یک هذل اًؼغبفپزیش التػبدی است 

خضئی ایي است کِ سشهبیْگزاس دس ّش سبل لیوت هَسد اًتظبس خَد سا کِ اهیذ داسد دس آیٌذُ ًیض تثجیت داضتِ 

. ثبضذ، ثش اسبس هیضاى خغبی پیطجیٌی ضذُ دس سبلْبی گزضتِ تؼذیل ٍ ثبصثیٌی کٌذ

دس سیستن حولًَمل سیلی، فشؼ هیطَد هسبفشیي داسای یک سغح تمبضب ّستٌذ کِ هبیلٌذ اص سفشّبی 

Ytایي سغح تمبضب ثب . سیلی استفبدُ کٌٌذ
 .داسد (X)ًطبى دادُ هیطَد کِ ساثغِ خغی ثب همذاس ّضیٌِ سفش   *

Yt
*
 = β0 + β1Xt + ut         (5) 

 :فشضیِ تؼذیل خضئی کِ ًشالٍ اسائِ کشد ثػَست صیش است

Yt - Yt-1 = δ(Yt
*
 - Yt-1)                      (6) 

( 10  ) سوت چپ هؼبدلِ فَق تغییش ٍالؼی ٍ سوت ساست هؼبدلِ . ضشیت تؼذیل ًبم داسد

 :داسین (6)دس ساثغِ  (5)ثؼذ اص خبیگزاسی ساثغِ . تغییشی کِ توبیل ثِ آى داسین سا ًطبى هیذّذ

Yt = δ(β0 + β1Xt + ut) + (1- δ)Yt-1 = δβ0 + δβ1Xt + (1- δ)Yt-1 + δut                   (7) 

 :سشػت تؼذیل ًیض اص ساثغِ صیش ثذست هیآیذ

n = Ln(1-p) / Lnφ1         (8) 

هثال ) سْن تؼذیل تمبضب Pاص تمبضب تؼذیل گشدد، % p تؼذاد دٍسّْبی الصم ثشای ایٌکِ nکِ دس ایي ساثغِ 

  لذس هغلك ضشیت هشثَط ثِ تؤخیش اٍلیي دٍسُ، کِ ایي همذاس دس هذل تؼذیل خضئی فَق φ1ٍ  (%95یب % 90

 .است (δ – 1)ثشاثش 

هذل تَصیغ ٌّذسی ٍ هذل تَصیغ حسبثی تؤخیش  . 2-4-3

 :هذل تَصیغ ٌّذسی تؤخیش. الف

هذل تَصیغ ٌّذسی تؤخیش . ]7[هغشح ضذ  (Koyck)ایذُ ایي هذل اٍلیي ثبس تَسظ ضخػی ثِ ًبم کَیک 

 :سا هیتَاى ثػَست صیش ًَضت

Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + β2Xt-2 + . . . + βkXt-k + ut                    
(9) 
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 داسای ػالهت یکسبى ّستٌذ ٍ ثػَست تٌبصل ٌّذسی βk … , β1 , β0کَیک فشؼ کشد کِ توبم ضشایت 

. ( استX ًسجت ثِ Yt خغبی سگشسیًَگیشی ut). کبّص پیذا هیکٌٌذ

Βk = β0 λ
k
                 k = 0,1, . . .      (0< λ <1)                                                                (10) 

 .سشػت تؼذیل است (1)ٍ  (لذس ًسجت) ًشخ کبّص λکِ دس ایي ساثغِ 

 :کَیک هذل خَد سا ثِ ضکل صیش تجذیل کشد

Yt = α(1- λ) + β0Xt + λYt-1 + vt                               
(11) 

vt = ut – λut-1                                       (12) 

فشضیِ هذل تَصیغ ٌّذسی تؤخیش لبثل پزیشش است صیشا ّش چِ ثِ گزضتِ ثشهیگشدین تؤثیش هتغیشّب ثش 

 . ثتذسیح کوتش      هیطَدYtسٍی 

 هذل تَصیغ حسبثی تؤخیش. ة

Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + β2Xt-2 + . . . + βkXt-k + ut                                            
(13) 

 داسای ػالهت یکسبى ّستٌذ ٍ ثػَست تٌبصل βk … , β1 , β0 فشؼ هذل ایي است کِ توبم ضشایت 

 .( استX ًسجت ثِ Yt خغبی سگشسیًَگیشی ut). حسبثی کبّص هییبثٌذ

βi = (k + 1- i )λ             i = 1,2,…,k                                           (14) 

فشضیِ هذل تَصیغ حسبثی تؤخیش لبثل پزیشش است صیشا ّش چِ ثِ گزضتِ ثشهیگشدین تؤثیش هتغیشّب ثش 

.  ثتذسیح کوتش هیطَدYtسٍی 

 

 اعالػبت ٍ سٍش تحمیك. 3

 اعالػبت. 3-1
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ّوبًغَسکِ گفتِ ضذ دس اًتْبی ایي همبلِ لػذ ثش ایي است کِ یک هذل تمبضبی سفش ثشای حول ٍ ًمل 

، خْت تخویي االستیسیتْْبی ]8[سیلی ثش پبیِ اعبالػبت آهبسی ثذست آهذُ اص سبلٌبهِ ساّآّي ثشیتبًیب 

 2003 تب سبل 1996اعالػبت ثشداضتی ثػَست سبلیبًِ اص سبل . هختلف تؤثیشگزاس دس تمبضبی سفش اسائِ ضَد

 ایستگبُ هجذأ ثسوت لٌذى، خبرثیت هشکض تدبسی 46است کِ ایي اعالػبت ضبهل تؼذاد ثلیغْبی دسخِ دٍ اص 

ّوچٌیي یک هتغیش . یب اسصش افضٍدُ ًبخبلع هیجبضذ GVA( Gross Value Added)ضْش، ّضیٌِ سفش ٍ 

 سخ داد دسًظش گشفتِ ضذ کِ دس ایي تػبدف لغبس 2000 اکتجش 17 کِ دس "ّبتفیلذ"هدبصی ثؼلت تػبدف فدیغ 

دلیل استفبدُ اص ایي هتغیش هدبصی ایي . سشیؼبلسیش اص خظ خبسج ضذُ ٍ ثِ سبختوبًْبی اعشاف ثشخَسد هیکٌذ

است کِ ثجیٌین آیب ایي حبدثِ دس اًتخبة سیستوْبی حولًَمل سیلی اص عشف هشدم، تؤثیشگزاس ثَدُ است یب 

 : ایستگبّْبی هجذأ ثِ ضشح صیش است46. خیش

Banbury, Bath Spa, Birmingham International, Birmingham New Street, Birmingham 

Stns, Bournemouth, Bristol Parkway, Bristol Temple Meads, Bury St Edmunds, Cardiff 

Central, Chichester, Chippenham, Coventry, Derby, Ely, Folkestone Central, Folkestone 

Stns, Folkestone West, Gloucester, Grantham, Huntingdon, Ipswich, Kings Lynn, 

Leicester, Lincoln Central, Margate, Market Harborough, Moreton in Marsh, Newark 

North Gate, Newbury, Newport(South Wales), Northampton, Norwich, Nottingham, 

Peterborough, Portsmouth Harbour, Portsmouth Stns, Rugby, Salisbury, Southampton 

Central, Stafford, Swindon, Warwick, Wellingborough, Weston-Super-Mare, and 

Worcester Shrub Hill. 

 سٍش تحمیك. 3-2

اص آًدب کِ اعالػبت ّطت سبلِ ثشای ثکبسگیشی هذلْبی دیٌبهیکی کبفی ًیست اص یک هذل استبتیکی 

فشضیِ اغلی ایي هذل ایي است کِ ّش یک اص ضشایت هذل اص لحبػ آهبسی ثب اّویت ٍ ثب . استفبدُ ضذُ است

دیگش فشؼ هذل ایي است کِ ضشایت ّضیٌِ سفش، اسصش افضٍدُ ًبخبلع ٍ خبرثیت هشکض تدبسی . هؼٌی ّستٌذ

خبرثیت هشکض تدبسی ضْش یک ضبخع فؼبلیت التػبدی است ٍ . ضْش ثشای ایستگبّْبی هجذأ یکسبى است

. ّضیٌِ سفش ضبخػی است کِ هیتَاًذ ًَع سیستن حول ٍ ًمل اًتخبثی تَسظ افشاد سا هطخع کٌذ
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 :هؼبدلِ هذل تمبضب ثػَست صیش است

Jit = α + β1Fit + β2Et + β3Git + β4Hit + βd1D1 + βd2D2 + . . . + βd46D46 + eit                              
(15) 

 46دس هدوَع ) تؼذاد ثلیغْبی دسخِ دٍ اص ایستگبّْبی هجذأ ثِ سوت لٌذى  Jitکِ دس ایي ساثغِ 

 خبرثیت هشکض Etهیبًگیي همذاس ّضیٌِ ثِ اصای ّش سفش اص ایستگبّْبی هجذأ ثِ سوت لٌذى،   Fit، (ایستگبُ

 , … , D46 اسصش ًبخبلع افضٍدُ،  Git هتغیش هدبصی دس ًظش گشفتِ ضذُ ثشای حبدثِ ّبتفیلذ، Hitتدبسی ضْش، 

D2 , D1   ٍ هتغیشّبی هدبصی هشثَط ثِ ایستگبّْبی هجذأeitخغبی تػبدفی هیجبضذ  .

همبدیش تخویٌضدُ ضذُ اص هتغیشّبی خبرثیت هشکض تدبسی ضْش، ّضیٌِ سفش ٍ اسصش افضٍدُ ًبخبلع، ثْتش 

آهذُ  (1)خالغِ ًتبیح دس خذٍل . است ثػَست االستیسیتِ ثیبى ضَد تب لضبٍت ثْتشی سٍی آًْب داضتِ ثبضین

. است

 

ًتبیح هشثَط ثِ هذل استبتیکی استفبدُ ضذُ ثشای ثشآٍسد تمبضبی سفش دس حول ٍ ًمل سیلی . (1)خذٍل 

 tآصهَى  خغبی استبًذاسد (یکسبلِ)االستیسیتِ  هتغیشّب

 -067/4 189/0 -767/0 ّضیٌِ سفش

 843/2 797/0 267/2 خبرثیت هشکض تدبسی

 083/2 432/0 899/0 اسصش افضٍدُ ًبخبلع

هتغیش هدبصی هشثَط ثِ حبدثِ 

 ّبتفیلذ
112/0 062/0 825/1 

R  ضبخع ثشاصًذگی هذل 
2
 = 96/0 
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ػالهت االستیسیتْْبی هشثَط ثِ ّضیٌِ سفش، خبرثیت هشکض تدبسی ضْش ٍ اسصش افضٍدُ ًبخبلع هغبثك 

افضایص پیذا کٌذ تمبضب ثشای سفش سیلی % 1االستیسیتِ ّضیٌِ سفش ًطبى هیذّذ کِ اگش لیوت . اًتظبس است

-االستیسیتِ خبرثیت هشکض تدبسی ضْش ٍ اسصش افضٍدُ ًبخبلع ًیض ًطبى هی. کبّص پیذا هیکٌذ % 767/0

 % 899/0ٍ  % 267/2دٌّذ کِ ثِ اصای افضایص یک دسغذی آًْب تمبضب ثشای حول ٍ ًمل سیلی ثتشتیت 

هیبى سِ هتغیش رکش ضذُ، خبرثیت هشکض تدبسی ضْش اّویت ثیطتشی داسد صیشا تؤثیش ثیطتشی . افضایص هییبثذ

-حبدثِ ّبتفیلذ ًطبى هی (هدبصی) ثشای هتغیش فشضی 112/0االستیسیتِ . سٍی تمبضب دس حولًَمل هیگزاسد

-دّذ کِ ثؼذ اص آى اتفبق، ثش خالف اًتظبس، هشدم ّوچٌبى حولًَمل سیلی سا ثشای هسبفشت خَد هٌبست هی

 .داًٌذ

:  ضبیبى رکش است کِ هذل اسائِ ضذُ داسای هطکالتی اص لجیل هَاسد صیش است

 .هذل اسائِ ضذُ هَاسد ًظیش سشػت تؼذیل هذل ٍ االستیسیتْْبی ثلٌذهذت سا ثذست ًویذّذ -1

خغش ثشآٍسد سگشسیَى ًبهؼتجش ثؼلت استفبدُ اص اعالػبتی کِ هذام دس حبل تغییش است ٍخَد  -2

 .داسد

هحبسجبت هوکي است غیش لبثل اعویٌبى ثبضٌذ صیشا هتغیشّبی خبرثیت هشکض تدبسی ضْش ٍ  -3

 .ًبخبلع، ثْطذت ثِ ّن ٍاثستِ ّستٌذ اسصش افضٍدُ

خوؼجٌذی ٍ ًتیدْگیشی . 4

ّوَاسُ هحممیي سا ثش آى داضتِ تب  (اص خولِ حولًَمل سیلی)ٍخَد هسئلِ تؤخیش دس هغبلؼبت حولًَملی 

دس ایي همبلِ دس اثتذا تؼذادی اص هذلْبی . اص هذلْبی دیٌبهیکی هختلف دس هغبلؼبت خَد استفبدُ کٌٌذ

دیٌبهیکی اص خولِ هذل تػحیح خغب، هذل تؼذیل خضئی، هذل تَصیغ حسبثی تؤخیش ٍ هذل تَصیغ ٌّذسی 

تؤخیش هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ سپس هذلی ثشای تخویي االستیسیتْْبی هختلف تؤثیشگزاس سٍی تمبضبی سفش 

اعالػبت ثذستآهذُ ثشای سبخت ایي هذل اص سبلٌبهِ ساّآّي ثشیتبًیب ثشداضت گشدیذ ٍ اص آًدب کِ . اسائِ ضذ
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ایي اعالػبت ثشای یک دٍسُ صهبًی ّطت سبلِ ثَد ٍ ایي هذت صهبى خْت ثْشّگیشی اص یک هذل دیٌبهیکی 

 ایستگبُ هجذأ 46اعالػبت ضبهل تؼذاد ثلیغْبی دسخِ دٍ اص . کبفی ًیست، اص هذل استبتیکی استفبدُ ضذ

ثسوت لٌذى ثَد ٍ هتغیشّبی تؤثیشگزاس سٍی تمبضبی سفش خبرثیت هشکض تدبسی ضْش، ّضیٌِ سفش ٍ اسصش 

ثؼذ اص سبخت هذل، تحلیلْبی آهبسی ٍ تخویي االستیستْْبی هختلف . افضٍدُ ًبخبلع دس ًظش گشفتِ ضذ

هطخع ضذ خبرثیت هشکض تدبسی ضْش ثیطتشیي تؤثیش سا سٍی تمبضبی سفش حولًَمل سیلی داضتِ است ٍ ثؼذ 

 .اص حبدثِ ّبتفیلذ ثش خالف اًتظبس، هشدم ّوچٌبى حولًَمل سیلی سا ثشای هسبفشت خَد هٌبست هیذاًٌذ

 پیطٌْبدات. 5

ّوبًغَس کِ هالحظِ ضذ دس هذلْبی هؼشفی ضذُ تفبٍتی ثیي سفشّبی کبسی ٍ سفشّبی تفشیحی ًجَد، دس 

. حبلیکِ اًتظبس هیشٍد، دس هذلْبی دیٌبهیکی تؤثیش ایي دٍ ًَع سفش ثش سٍی تمبضب، ثب ّن هتفبٍت ثبضذ

ّوچٌیي هذل اسائِ ضذُ یک هذل استبتیکی است ٍ ّوبًغَس کِ گفتِ ضذ ثؼلت استفبدُ اص دادّْبیی کِ دس 

دس ضوي ثْتش است فبغلِ ّش ایستگبُ اص ایستگبُ . حبل تغییش است، خغش ثشآٍسد سگشسیَى ًبهؼتجش ٍخَد داسد

اًتظبس هیشٍد دس هغبلؼبت ثؼذی ثب حل ایي هطکالت ٍ . هجذأ ًیض ثؼٌَاى یک هتغیش دس ًظش گشفتِ ضَد

. ثکبسگیشی هتغیشّبی ثیطتش، هذلْبی هٌبسجتشی اسائِ ًوَد
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