
 NARDL     45، رویکرد در ایران نرخ بیکاریبر  سودقیمت نفت و نرخ  تغییراتنامتقارن  آثار بررسی

( نوا  دادند ه  ا تمرار ویود نرخ بهبره وبولی   1969) ٢( و فریدمن1967) 1توبین
ای در عملکرد اتتااد دارد و باعث عدا تخایص بهین  منبابع   تباات منفی گسترده

هنبد هب     یشود ه  منجر ب  افزایش بیکاری خواهد شد. در این را تا هینز بیا  م می
گبذاری صبورت    برای بهبود وضای  اتتاادی نرخ بهره باید وایین باشد تا  رمای 

تبر   گذاری ه  هارایی آ  از نرخ بهره وایین گیرد در غیر ایناورت بخوی از  رمای 
شبود.   ا   صورت نپذیرفت  و در نهایب  منجبر بب  هباهش تولیبد و اشبتغاو مبی       

 (1391)برزانی و ایزدخوا تی، 
ین مطالا  ب  برر ی اثرات تغییرات تیم  نف  و نرخ  بود ببر نبرخ    لذا در ا

 ARDLوردازیم. نتایج تجربی ایبن مطالاب  ببا ا بتفاده از رو       بیکاری در ایرا  می
( ببرای  2013غیرخطی شبین و همکبارا  )   NARDL( و رو  2001خطی وسرا  )

بد ب    های تیم  نف  و نرخ  ود بر نبرخ بیکباری   برر ی اثرات نامتقار  شوک
آمده ا  . هدف اصلی این مقال  برر ی اثر تغییرات تیم  نف  و نبرخ  بود ببر    
نرخ بیکاری در ایرا  بوده و اینک  آیا افزایش و هاهش تیمب  نفب  و نبرخ  بود     
اثرات متفاوتی بر نرخ بیکاری دارند یا ن . با توی  ب  شرایط اتتاادی هوور، توی  

گبذارا  ببوده    های دولتمردا  و  یا   وی ب  اشتغاو و هاهش نرخ بیکاری از اول
تواند راهگوا و راهنمای خوبی برای آنا  باشد. بب  من بور    لذا نتایج این تحقیق می

ه  از  2018تا  1981های  های  ا ن  مربو  ب   او د تیابی ب  اهداف مقال  از داده
  شبده،  ( گرفتIMFالمللی ووو ) بانک مرهزی یمهوری ا ظمی ایرا  و صندوی بین

 ا تفاده شده ا  .
 گهبار  بخبش  و ادبیبات  بر مروری بادی بخش: ا   زیر شرح ب  مقال  ادام 

 شوببم بخببش وببنجم و در بخببش شنا ببی دهببد. رو  مببی ارائبب  را مبببانی ن ببری
 .دهد می ارائ  را  یا تی ویونهادات و گیری نتیج 
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