
 NARDL     61، رویکرد در ایران نرخ بیکاریبر  سودقیمت نفت و نرخ  تغییراتنامتقارن  آثار بررسی

را در هم  مبوارد   یکاریو نرخ بنف ، نرخ  ود  م یت نینامتقار  ب همجمابستگی
از  ا ب .  رهبا یمتغ نیاز ویود رابط  نامتقار  بلندمبدت بب   یدهد، ه  لاه ینوا  م

 مینب یمبدت و بلندمبدت بب   هوتباه  یهبا  تقبار   شود تبا ببا برر بی    یم یرو،  ا نیا
ببر نبرخ    ینامتقبارن  ریتأثو نرخ  ود نف   م یبلندمدت ت ومدت  هوتاه یها شوک

در هم  موارد عدا تقار  ویبود دارد.  دهد ه   ینوا  م جینتا .ریخ ایدارند  یکاریب
و نبرخ  بود   نفب    مب  یت یمثب  و منف راتییه  تغ دهنده این ا   نوا امر  نیا

مبدت و   تباه ببا عبدا تقبار  در هو   ی ایبرا  دارنبد.   کبار یبر نرخ ب یمتفاوت راتیتأث
در  ورداخب .  میمبدت و بلندمبدت خبواه    هوتباه  یبلندمدت، در ادام  ب  برآوردها

مدت اثرات تیم  نف  بر نرخ بیکاری مانادار نیسب  در لالیکب  هباهش و     هوتاه
ای  افزایش نرخ  ود اثرات مانادار و متفاوتی بر نرخ بیکاری ایرا  دارند هب  نتیجب   

تغییرات تیم  نف  ببر متغیرهبای اتتابادی و    منطقی ا   ب  این دلی  ه  اثرات 
شبود.   لتی اذها  عمومی، بر خظف نرخ  ود با گذش  مدت زمبانی آشبکار مبی   

بلندمدت اگرگ  هاهش تیم  نف  اثر ماناداری بر نرخ بیکاری ندارد امبا افبزایش   
آ  اثر مانادار و مثبتی بر بیکاری دارد. هاهش و افزایش نرخ  ود نیز اثبرات منفبی   

هبای توخیابی مبدو د لب  ببر       دار و متفاوتی بر نرخ بیکاری دارند. آزمبو  مانا
 CUSUMهای  خوبی مدو و عدا ویود خودهمبستگی  ریالی داشت  و نتایج آزمو 

د ل  بر وایداری آ  دارند. در بلندمدت هاهش و افزایش نرخ  بود   CUSUMSQو 
 ری دارد.تاب  تویهی بر نرخ بیکا نسب  ب  تغییرات تیم  نف  اثرات

 مدت مدل غیرخطی ضرایب کوتاه .5 جدول

 احتمال tآماره  ضریب متغیر
UR(−1) 0.78 3.61 0.00 
UR(−2) 0.39- 2.32- 0.02 

IRN 0.22- 1.84- 0.07 
IRP 0.20- 1.95- 0.06 
OPN 0.01 0.65 0.52 
OPP 0.01 1.55 0.13 

C 9.44 2.95 0.00 

 های تحقیق منبع: یافت 

 


