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 چکیده

اقتصاایی اتاک  اه هما ارر  ا ری ا جاه اقتصااییانا            های نرخ بیکاری از جمله شاخص
تیاتتگذارا  ب یر اتک. ع ا ل  تعدیی بر این شاخص اثرگذار ب یر   بسیاری از  تغیرهای 

با ا جه به شارای  اقتصاایی ایارا  بعنا ا    ا ر       یهند. اقتصایی آ  را احک اأثیر قرار  ی
ن تیستم بانکداری اتال ی،  طالعه های اقتصایی   همچنی صایر نندر نفک   اعمال احریم

رتاد.   اثرگذاری قیمک نفک   نرخ ت ی بعن ا  ی   تغیر  لیدی ضر ری به نظر  ی   بررتی
یر این  طالعه به  نظ ر آز      بررتی اثرات اغییرات قیماک نفاک   نارخ تا ی بار نارخ       

    خطای سسارا   ARDL 1بیکاری یر    ر ایرا  از  ادل خ یرگرتای   باریاری باا  قفاه     
( اتاتفایر  2013)٣غیرخطی نا تقاار  شاین   همکاارا     ARDL (    دل2001) ٢همکارا 

شدر اتک. عدم اقار  یر  دل غیرخطی ا ت  جمع جزئی  ثباک    نفای قیماک نفاک       
یهاد  اه اغییارات  تغیرهاای      خطای ن اا   ای    ARDL شا ی.  ادل   نرخ ت ی  عرفی  ی

اثرات  حد یی بر نرخ بیکاری یاری یا بد   اثر اتک ا ا اثارات    دت ا ضیحی  دل، یر   اار
اصا یر  تفاا ای از اثارات     NARDL ادل   بلند دت  عنایاری یر اما ی   اری  جا ی یاری. 

 ادت   یر   ااار   اه  حاالی  یهاد. یر  اغییرات قیمک نفک   نرخ ت ی بر نرخ بیکاری ارائه  ی
داری   انهاا اغییارات نارخ تا ی بار آ       افزایش    اهش قیمک نفک اثری بر نرخ بیکاری نا 

اثرگذار اتک، یر بلند دت عال ر بر نرخ ت ی، افزایش قیمک نفک هم بر نارخ بیکااری  ا ثر    
 دت   بلند دت افک نرخ تا ی اثارات    یهندر این اتک  ه یر   اار اتک. نتایج  طالعه ن ا 

 به  اهش آ  یاری.ات بی تری نسبک بی تری نسبک به افزایش آ    افزایش قیمک نفک اثر
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