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های تیمب  نفب     ( ب  تحلی  نامتقار  تکان 1397شهریار زروهی و همکارا  )
دهبد هب     ها نوا  می فتی بر نرخ بیکاری در ایرا  ورداختند. نتایج آ و درآمدهای ن

 هر دو متغیر اثرات نامتقار  بر نرخ بیکاری در ایرا  دارند.

مبانینظری.2

 اتتاباد  ببر  اصلی عرضب  و تقاضبا   هاناو دو طریق از تواند می نف  تیم  تغییرات
 نبامطلوب  شبوک  موباب   ه   ،عرض هاناو ب  توی  (. با2014، 1بگذارد )هیلیا  تأثیر

هبای شبوک  بم  عرضب  را      تئوریک مبدو  بینی ویش مطالاات اهثر ا  ، عرض 
هباهش  بطح    و تیم   طح افزایش ب  منجر نف  تیم  افزایش هنند ه  تأیید می

(. این مسأل  ب  این عل  ا   هب  نفب  در   2002، ٢شود. )براو  و یو   می تولید
ز عوام  اصلی تولید ا  . بنابراین افزایش تیمب   هنار نیروی هار و  رمای  یکی ا

نف  منجر ب  افزایش تیم  تولید شود ه  ممکن ا   عرض  ه  را هباهش دهبد   
شبود. بانبوا  مثباو     مبی  بیوتر بیکاری و تولید هاهش ها، تیم  ه  موی  افزایش

های تیمب    ( دریافتند ه  رابط  منفی بین شوک1989) 4( و مورک1983) ٣همیلتو 
های نفتی موی  رهبود اتتابادی    ویود دارد و نوا  دادند ه  شوک GDPو نف  
( رابط  مثبتی بین تیم  واتای نف  و بیکاری 1998) 5شوند. هروت و همکارا  می

 1973( نوا  دادند ه  شوک تیم  انر ی 1984) 6بد   آوردند. نا   و الیا یانی
 ما  و فرانسب  ایجباد هبرد. در   یک تکان  تورمی عمده در امریکا، هانادا، انگلی،، آل

 نفب   تیمب   افبزایش  ا ب ،  هب   تقاضای منفی شوک مواب  ه  تقاضا هاناو مورد
شبود هب     مبی  نفب   صادرهننده هوورهای ب  نف  واردات از درآمد انتقاو ب  منجر

ممکن ا   اثرات متفاوتی بر هوورهای صادرهننده و واردهننده نف  داشت  باشد. 
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