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با  1338-1385هاي تجاري ايران، در دوره زماني  در اين مقاله، نوسانات سيكل

هاي اين پژوهش  يافته. استفاده از رويكرد موجك مورد مطالعه قرار گرفته است
هاي  دهد، برخالف روش سنتي كه بر تعريف كالسيك سيكل، يعني سيكل نشان مي

هاي  چندين سيكل تجاري با قدرت متفاوت و فركانسساله تأكيد دارد، 8تا  3
هاي با فركانس  ساله گرفته تا روند كه معرف سيكل4تا  2هاي  از سيكل(مختلف 

استثناي دوره  از سوي ديگر، به. ها وجود دارد زمان در داده طور هم به) پايين است
حاكي از هاي نفتي و غيرنفتي مشابه يكديگر هستند و اين  ، سيكل1360تا  1350

هاي اقتصادي در مصون نگه داشتن بخش غيرنفتي از نوسانات  عدم توفيق سياست
هاي نفتي و  مطالعه ويژگي عدم تقارن نتايج متفاوتي را براي سيكل. نفت است

بر اين، جزء روند موجك انرژي بيشتري در مقايسه با   عالوه. دهد غيرنفتي نشان مي
بر اينكه قسمت اعظم انرژي  هاي ديگر مبني فتهها دارد كه با نتايج يا ديگر مؤلفه

   .هاي اقتصادي در نوسانات بلندمدت آن نهفته، يكسان است سري
  

  .JEL: E32, F44, C5 بندي  طبقه
  .هاي تجاري، اقتصاد ايران، درآمدهاي نفتي سيكل :ها كليدواژه

  

                                                                                                                   
1 Wavelet 
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  مقدمه. 1
. كنند را تجربه مي نوعي آن اقتصادها بههاي بارز اقتصاد است كه تمام  هاي تجاري يكي از ويژگي سيكل
هاي مختلف  ها يا ادوار تجاري پرداخته  و آن را از جنبه هاي مختلف اقتصادي، به سيكل نظريه

  . اند مورد بررسي قرار داده
با توجه به حركت اقتصاد ايران به سمت اقتصاد بازار و تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني، بدون ترديد 

هاي تجاري قرار خواهد گرفت  از  پيش در معرض نوسانات يا به عبارت بهتر، سيكلدر آينده بيش 
هاي  ترين هدف اقتصاددانان كاهش نوسانات تجاري و حفظ سطح فعاليت و از آنجا كه مهم

هاي تجاري و مطالعه رفتار آنها  اقتصادي در سطح اشتغال كامل است، بنابراين، شناسايي سيكل
هاي تجاري  از سوي ديگر، موضوع بررسي سيكل. نوسانات اقتصادي است گامي مؤثر براي كنترل

رو، در  رسد، ازاين هاي آن به يك دهه نمي در اقتصاد ايران نوپا و جديد است و قدمت بررسي
ترين و  هاي ادوار تجاري ايران با استفاده از يكي از مقاوم بندي و ويژگي مطالعه حاضر، به زمان
 .  ها، با عنوان موجك پرداخته شده است ليل دادهمؤثرترين ابزارهاي تح

اين مقاله، بدين صورت تدوين شده كه پس از مقدمه، در بخش دوم، مباني نظري ادوار تجاري 
در بخش سوم، پيشينه كارهاي تجربي داخل و خارج در حوزه . مورد بررسي قرار گرفته است

هاي اساسي  استفاده و ويژگي در بخش چهارم، روش مورد. ادوار تجاري بررسي شده است
دست آمده با استفاده از اين رويكرد،  در بخش پنجم، نتايج به. گيرد موجك مورد مطالعه قرار مي

  .شود گيري ارايه مي شود و در نهايت، در بخش ششم، نتيجه تجزيه و تحليل مي
  
  مباني نظري -2

اند، به اين  مطالعات زيادي انجام دادهتعريف سيكل تجاري از نظر برنز و ميچل كه در اين زمينه 
هاي مشاهده شده در عملكرد كالن يك كشور كه حاصل عملكرد  به نوسان: صورت است

هاي اقتصادي شامل يك  دوران. شود هاي تجاري گفته مي هاي اقتصادي آن است، سيكل بنگاه
دي پديدار و به دنبال هاي اقتصا زمان در بسياري از فعاليت رونق يا انبساط است كه به صورت هم

شود و سپس، بهبود مجدد است كه در نهايت، به رونق بعدي  آن ركود يا انقباض مشاهده مي
با . 1اي ندارند شوند، اما حالت منظم دوره اين سلسله از تغييرات بارها تكرار مي. شود متصل مي

                                                                                                                   
1- Burns and Mitchell(1947), Measuring Business Cycles, NBER, NY, p. 30. 
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ر كلي دو دسته عوامل طو دهد كه به هاي تجاري نشان مي توجه به اين تعريف، مرور ادبيات سيكل
  :كنند آفريني مي در پيدايش ادوار تجاري نقش

ها نتوانستند روشي را براي توضيح و  مانند تغييرات آب و هوايي؛ اين روش: زا عوامل برون - 1
 .هاي تجاري و تكرار مداوم آنها ارايه دهند تعيين سيكل

هاي  هاي عمده، يعني نظريه دسته از نظريهتوانند در قالب دو  زا مي عوامل درون: زا عوامل درون - 2
هاي طرف تقاضا خود به سه  نظريه. طرف تقاضا و طرف عرضه مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند

شوند و از سوي ديگر،  هاي كينزي، نظريه پوليون و انتظارات عقاليي نقسيم مي دسته عمده، گروه
هاي جديد و نظريه ادوار  نظريه كالسيك هاي ادوار تجاري حقيقي، هاي عرضه به نظريه نظريه

  .شوند تجاري كينزي جديد تقسيم مي
هاي طرف تقاضا به تجزيه و  اقتصادداناني مانند ميچل، توگان، كينز و شومپيتر در چهارچوب نظريه

در . دانند ها مي طور كلي باعث پيدايش اين سيكل اند و عوامل غيرپولي را به تحليل ادوار تجاري پرداخته
قابل، اقتصادداناني مانند فريدمن، ويكسل و فيشر عوامل پولي را محور بررسي و تجزيه و تحليل خود م

گيرد و  طور اساسي، سازوكار بازار مورد تجزيه و تحليل قرار نمي در سيستم كينزي به. اند قرار داده
دوام، تغييرات در  يگذاري، تغييرات در مصرف كاالهاي بادوام و ب عواملي مانند تغييرات در سرمايه

  . شوند اندازه، علت نوسانات تجاري قلمداد مي انداز بيش اي بادوام و پس كاالهاي سرمايه
هاي سنتي براي  طورمعمول، از روش در كارهاي كاربردي با توجه به تعاريفي كه بدان اشاره شد، به

ها پس از بررسي  روش در اين. شود هاي تجاري و محاسبه آنها استفاده مي تجزيه و تحليل سيكل
را  هاي مربوط، آن از لحاظ نامانايي و انجام آزمون) GDPبراي مثال، (متغير سري زماني مورد نظر 
 برازش - 1: توان به ها مي از اين روش. كنند هاي فيلتر كردن، روندزدايي مي با استفاده از يكي از روش

به عبارت بهتر، . اشاره كرد ،تفاضل گرفتن -4فيلتر هدريك پرسكات و  -3فيلتر كردن  -2منحني 
هاي  پس از آن، سيكل. شوند هاي اقتصادي محاسبه مي ها خارج و سيكل در اين مرحله جزء روند از داده

يل طيفي يا تحل) frequency domain(و بعد فركانس ) time domain(تجاري به دو روش بعد زمان 
)spectral analysis (گيرند مورد مطالعه قرار مي.  

طوري كه  طور معمول با نقايصي همراه هستند، به هاي تجاري به هاي محاسبه سيكل اما اين روش
رو، براي حل اين مشكل و استفاده  ازاين. رود اطالعات مفيدي در خالل استفاده از آنها از دست مي
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ها، در مقاله حاضر با معرفي روش موجك كه تا حد زيادي اين  ادهبهتر از اطالعات موجود در د
  .هاي تجاري ايران پرداخته شده است كند، به تجزيه و تحليل سيكل مشكالت را برطرف مي

  
  پيشينه تجربي -3
  پيشينه تجربي تحقيق در خارج - 3-1

اين تحقيقات . استهاي تجاري انجام شده  تاكنون تحقيقات زيادي در زمينه ماهيت و ريشه سيكل
هاي  دسته نخست، با مطالعه تاريخي سيكل: بندي كرد توان در سه دسته طبقه طور خالصه مي را به

ها دارد، دسته دوم، به مطالعه حركات  تجاري، سعي در كشف عوامل اصلي پيدايش سيكل
ر خود موجود د 2پردازد و دسته سوم، عدم تقارن المللي مي سيكل تجاري در سطح بين 1مشترك
، المللي هايي در سطح بين آوري داده در مطالعات اوليه، با جمع. كند هاي تجاري را مطالعه مي سيكل

ريشه اين مطالعات به كارهايي كه اقتصادداناني مانند . ها كشف شد نهفته در اين داده 3برخي حقايق
اند،  انجام داده) 1977( 7و اخيراً لوكاس) 1958( 6، كوزنتس)1946( 5، ميشل)1923( 4كيچين
طوري كه اين  هاي تجاري بسيار مهم است، به هاي سيكل اين رويكرد در ساخت مدل. گردد بازمي
يكي   .ها داشته باشند موجود در داده 8هاي مندي ها بايد توانايي الزم را براي نشان دادن قاعده مدل

است كه ) 1999( 9تيلور از مطالعات جامعي كه در خصوص رويكرد اول انجام گرفته، كار باسو و
ها  هاي موجود در داده مندي كشور، قاعده 18هاي تجاري  هاي بيش از يك قرن سيكل با مطالعه داده

  .را مورد بررسي قرار دادند
هاي موجود در اين  ، به علت وابستگي1990و  1980هاي  هاي تجاري در دهه گيري بلوك با شكل

، رو ازاين. افتاد زمان اتفاق مي ها به صورت هم ل اين بلوكهاي تجاري در داخ زمينه، نوسانات سيكل

                                                                                                                   
1- Co-movement  
2- Asymmetries  
3- Stylized facts 
4- Kitchin 
5- Mitchell 
6- Kuznets 
7- Lucas 
8- Regularities 
9- Basu and Taylor 
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هاي تجاري  به بررسي حركت مشترك سيكل) 1992( 1برخي از اقتصاددانان مانند باكوس و كهو
  .در اين خصوص پرداختند

به وي يك سيكل تجاري نامتقارن را . گردد بازمي) 1993( 2دسته سوم از مطالعات به كار سيچل
 احتمال اي فاز مقابل متفاوت است و بنابراين، به كه برخي از فازهاي آن با تصوير آينهسيكلي «صورت 

هايي كه در  پيشرفت. كند ، تعريف مي»تر خواهند بود ها پرشيب طور متوسط از رونق ركودها به
احتمال نقش زيادي  در اين دسته از مطالعات در خصوص  اقتصادسنجي صورت گرفته، به

  .داشته استهاي تجاري  سيكل
هاي تجاري  القول هستند كه مشخصه اساسي سيكل بيشتر متخصصان اقتصاد كالن در اين نكته متفق

هاي زماني مختلف است و اين ويژگي براي تمام  بين سري) حركتي هم(حركات مشترك 
گونه استثنايي در خصوص كشور يا زمان خاصي  اقتصادهاي نامتمركز بازار يكسان بوده و هيچ

  .3هاي مشابه هستند ها داراي مشخصه نداشته و اين سيكلوجود 
شود سيكل تجاري شامل  قرار دارد كه در آن عنوان مي NBERدر مقابل اين ايده، ديدگاه 

دهد كه در پي  هاي اقتصادي رخ مي انبساطي است كه تقريباً در زمان مشابهي در بسياري از فعاليت
شوند  دهد كه در فرآيند انبساط سيكل بعدي ادغام مي رخ مي 4ها و بهبودهايي ها، انقباض آن ركود

  ). Burns& Mitchell 1946(شوند  مي
توان با يك فرآيند  سيكل اصلي را مي  نقطه اشتراك اين رويكردهاي متضاد آن است كه مؤلفه

 .اين ديدگاه نيز بدون استثنا نيست. نمايش داد) سال 10( سال  8تا  2توليد داده با طول تقريبي بين 
سال  40تا  10مدتي با طول  ميان  به وجود  سيكل) 2003( 5و كومين و گرتلر) 1977(بعدها بلنچارد 

رويكرد اخير به ديدگاه . سال اشاره كردند 10تري با طول كمتر از  سال همراه با سيكل كوتاه
تر  گردد كه در آن، وي حركات سيكل تجاري را به چندين مؤلفه كوچك باز مي) 1939(شومپيتر 

  .كرد جزيه ميت
بنابراين، در اين مقاله . مقاله حاضر به دسته سوم از مطالعات كه بدان اشاره شده، مربوط است

شود، بلكه  هاي تجاري در نظر گرفته نمي فرض خاصي در خصوص علت يا علل اصلي سيكل پيش

                                                                                                                   
1- Backus and Kehoe 
2- Sichel 
3- Lucas, 1977, P. 217. 
4  Revivals 
5 Comin & Gertler (2003) 
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هاي بادوام هاي اقتصادي مانند عرضه و تقاضاي كاال نكته مورد توجه آن است كه بسياري از پديده
ها و بسياري از  دوام، رابطه درآمد و مصرف، رفتار كارگزاران اقتصادي در بورس و كم
. دهند هاي پولي و مالي در زمان و مقياس متفاوت، تأثيرهاي متفاوتي از خود نشان مي سياست

هاي تجاري نيازمند درك كامل آنچه در سطوح متفاوت آن سيكل  براساس اين، فهم رفتار سيكل
  .افتد، است هاي متفاوت اتفاق مي زمان و

متفاوت  1مقياس -هاي زمان  تواند در دوره فرض اساسي اين مقاله آن است كه فعاليت اقتصادي مي
بنابراين، يك حركت . زمان در دوره زماني مورد مطالعه وجود دارند طور هم صورت گيرد كه به

هاي زماني مختلف  ها كه در دوره دههاي موجود در دا مؤلفه سيكلي مشاهده شده، مجموع تك
ها را مورد تجزيه و  توان اهميت نسبي هر يك از اين مؤلفه با اين توصيف مي. افتد، است اتفاق مي

در اين مقاله، با . ها رسيد وجود آمده در سيكل تحليل قرار داد و به درك بهتري از تغييرات به
هاي  هاي سيكل ص داخلي، برخي از ويژگيشناسي موجك و تجزيه توليد ناخال استفاده از روش

مقياس مورد تجزيه و  -هاي زمان تجاري مانند انرژي، فراواني و نامتقارن بودن با توجه به مؤلفه
  . گيرد تحيل قرار مي

  
  پيشينه تجربي در داخل - 3-2

توان به دو دسته كلي تقسيم كرد؛ دسته اول، شامل مطالعاتي است كه از  مطالعات داخل را مي
 نژاد توان به مطالعه عباسي در اين زمينه مي. طور مستقيم به مطالعه حاضر مرتبط هستند برخي جهات به

هاي توليد ناخالص داخلي  ، سيكل)2005(نژاد و محمدي  عباسي. ، اشاره كرد)2005(و محمدي 
ا برخي از اند و توانايي آن را ب فصلي ايران را با استفاد از تحليل موجك مورد بررسي قرار داده

كه دهد  نتايج مطالعه آنها نشان مي. اند زدايي مقايسه كرده 2هاي رايج در اقتصاد در زمينه نوفه روش
 پرسكات - هاي زماني، تفاوت زيادي با روش هودريك  روش موجك در شرايط تغييرات هموار سري

ديگر هاي  ز روشهاي زماني با تغييرات ناگهاني، بهتر ا ها در سري ندارد و براي تشخيص سيكل
 8دهند كه  نتايج تجزيه توليد ناخالص داخلي ايران با استفاده از تبديل موجك، نشان مي. كند عمل مي

كه  دهد همچنين تحليل نوسان نشان مي. فصلي وجود دارد 8- 16سيكل  14فصلي و  16- 32سيكل 

                                                                                                                   
1 Time-scale 
2 Drift 
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ندارد، اما در تغيير زيادي در واريانس ضرايب موجك در دوران پيش از جنگ با جنگ وجود 
نوعي در  پژوهش حاضر به. دوران پس از جنگ، نوسان توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است

هاي رشد توليد ناخالص داخلي  ادامه مقاله اين نوسيندگان بوده كه در آن عالوه بر اينكه سيكل
ها  ي سيكلها شود، برخي ديگر از ويژگي بدون نفت و توليد ناخالص داخلي با نفت مقايسه مي

  .گيرد مانند نامتقارن بودن نيز مورد تجزيه و تحليل دقيق قرار مي
دسته دوم از مطالعات داخل، مطالعاتي هستند كه به بررسي عوامل مؤثر بر ادوار تجاري ايران، 

هاي تجاري سياسي،  هاي مختلف اقتصادي، سيكل چگونگي تأثيرگذاري ادوار تجاري بر بخش
هاي تجاري كشورهاي  هاي تجاري ايران و سيكل حركتي سيكل ي ايران، همثبات نوساناتي اقتصاد

طور كلي در دو دسته اول  طور كه مشخص است، اين دسته از مطالعات به همان. اند اوپك پرداخته
گيرند و اين  از مطالعات صورت گرفته خارجي كه در بخش قبلي بدان پرداخته شد، قرار مي

از اين سري . به دسته سوم از مطالعات خارجي مربوط استدرحالي است كه مطالعه حاضر 
  :هاي زير اشاره كرد توان به پژوهش مطالعات مي

وري در ايران با استفاده از رهيافت كالمن فيلتر براي  ، براي محاسبه بهره)1386(نژاد و كاوند  عباسي
دست آمده براي  ج بهنتاي. هاي تجاري پرداختند به موضوع سيكل 1384تا  1367هاي فصلي   داده

هر سه . توليد بالقوه و سيكل توليد با روش هدريك پرسكات و باكستر كينگ مقايسه شده است
  .كند هاي اخير تأييد مي روش، افزايش ثبات اقتصادي را در سال

منظور  ، مدل ادوار تجاري واقعي براي اقتصاد ايران را به)1388(نژاد، شاهمرادي و كاوند  عباسي
  .هاي فناوري در اقتصاد ايران نسبتاً پايدار هستند  بررسي كردند؛ شوك 1384تا  1367هاي فصلي   داده

، به محاسبه شكاف توليد ناخالص داخلي واقعي با استفاده از يك مدل )1386(كاوند و باقري 
ق روش هاي محاسبه شده از طري  دهد شكاف نتايج اين مطالعه نشان مي. اند حالت پرداخته -فضا

پرسكات دارد و هر دو روش نشان  -حالت دامنه نوسانات كمتري نسبت به روش هدريك  –فضا 
هاي اخير كاهش يافته كه اين امر معياري از افزايش ثبات اقتصادي  دهد، ميزان نوسانات در سال مي

  .ايران است
تعديالتي در الگوهاي ادوار تجاري حقيقي در يك اقتصاد كوچك  هب، )1388(اربابي و شهرستاني 

منظور بررسي خصوصيات ادوار تجاري اقتصاد ايران  باز، با يك مدل تعادل عمومي پويا به
، تغييرات فناوريشوك تنها دهد كه با در نظر گرفتن  هاي اين پژوهش نشان مي يافته. پرداختند
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تر از مقادير مشاهده شده اقتصاد ايران است كه با در  بسيار پايينهاي متغيرهاي كالن الگو  نوسان
 يابد مينتايج الگو سازگاري بهتري با مشاهدات اقتصاد ايران  ،هاي قيمت نفت نظر گرفتن نقش شوك

 .تواند برخي از خصوصيات ادوار تجاري اقتصاد ايران را توضيح دهد و مي

نتايج، . كردندادوار تجاري اعضاي اوپك را بررسي زماني  وجود هم) 1387(و همكاران شايگاني 
با توجه رو،  ازاين. زماني شديد بين ادوار تجاري كشورهاي عضو اوپك است حاكي از وجود هم

كه چنانچه اعضاي اوپك بتوانند  شده استگيري حاصل  به اثر متغيرهاي كيفي خارجي، اين نتيجه
 شرط زمان است و پيش هاي تجاري آنان هم ، سيكلزا مصون سازند هاي برون خود را در مقابل شوك

 .شود ميبين آنها محقق ) زماني ادوار تجاري يعني هم(هاي مشترك اقتصادي  همكاري

زمان و به كمك روش  با استفاده از سيستم معادالت هم، )1387(كاغذيان و آزاده  شريف
. كردنددر اقتصاد ايران بررسي را ثر بر ادوار تجاري ؤعوامل م (VAR)برداري  رگرسيون خود

نرخ تورم، نرخ رشد (هاي وارد شده از سمت متغيرهاي موجود در مدل  تكانه ،دهد نتايج نشان مي
سبب  ،بر شكاف توليد) ارز، نرخ رشد نقدينگي و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز

امل در ايجاد و تداوم ييدي مستقيم و مثبت اين عوأافزايش شكاف توليد شده كه اين امر خود ت
  .ادوار تجاري در اقتصاد ايران است

با اقتصاد ايران اي و حركات نامنظم  نوسانات چرخه به بررسي، )1387(و همكارانش  هوشمند
دهد كه ادوار تجاري  نشان مي آنها نتايج تحقيق .پرداختندت اپرسك -استفاده از فيلتر هادريك 

ادوار تجاري جهت متغيرهاي قيمتي در اقتصاد ايران مخالف . اي غيرپولي است اقتصاد ايران پديده
كه اين پديده مطابق نتايج مطالعه بوده موافق با ادوار  جهتكنند و دستمزد واقعي در  نوسان مي

نتايج آزمون عليت گرنجري حاكي از آن است كه نوسانات صادرات . استكيدلند و پرسكات 
  .عنوان منبع اصلي ادوار تجاري در اقتصاد ايران شناخته شود تواند به نفت و گاز مي

با استفاده از  1338-1380، ادوار تجاري در اقتصاد ايران را طي دوره )1383(جاليي و  صمدي
نتايج حاصل از بررسي . هاي آماري و ابزار اقتصادسنجي مورد بررسي و تحليل قرار دادند تحليل

هاي مربوط از يك همبستگي سريالي نسبتاً قوي  دهد، داده شان ميادوار تجاري در اقتصاد ايران ن
سال برآورد  11همچنين طول يك دور كامل تجاري در اقتصاد ايران، حدود . برخوردار هستند

گذاري بخش  در نهايت، روشن شد، متغيرهايي مانند درآمدهاي نفت و گاز، سرمايه. شده است



 33 ...هاي تجاري ايران با استفاده از تحليل موجك تجزيه و تحليل سيكل

گيري ادوار  ترين عوامل شكل ش خصوصي عمدهخصوصي، كسري بودجه دولت و نقدينگي بخ
  . آيند تجاري در اقتصاد ايران به شمار مي

هاي تجاري  گرايي ارتباط جريان تجاري و تقارن سيكل به منطقه، )1389(و همكاران منطقي 
افزايش جريان تجاري ايران با  ،دهد نشان مي آنها نتايج بررسي. پرداختندمتقابل كشورهاي عضو 
  . شود نميهاي تجاري منجر  به تقارن بيشتر سيكللزوم  بهكشورهاي مورد مطالعه 

توانند در ايجاد نوسانات اقتصادي  كه عوامل پولي و مالي مي دادندنشان  ،)1388(اقبالي و  گرجي
 هاي اي پولي در ايجاد سيكله هاي مالي بيشتر از سياست رسد كه سياست ثيرگذار باشد و به نظر ميأت

  .اند ثر بودهؤتجاري م
 
  )متدولوژي(شناسي  روش -4

بخش وجود  شود روشي رضايت هاي تجاري انجام مي طور سنتي در زمينه سيكل در تحقيقاتي كه به
هاي  ها، زمان اتفاق افتادن سيكل هاي موجود در داده زمان با تجزيه فركانس ندارد كه بتواند هم

طور مثال، در روش  به. ها را نيز در دوره زماني مورد بررسي مشخص كند فركانس مربوط به آن
هاي موجود  تحليل فوريه، سري زماني مورد نظر در فضاي فركانس تجزيه شده و تعداد فركانس

توان زمان دقيق شروع و پايان رخدادي را مشخص كرد، زيرا  شود؛ اما نمي در آن تشخيص داده مي
. رود شود و تمام اطالعات زماني آن از بين مي دوره زماني، يكسان نگريسته ميدر اين روش، كل 

هاي زماني كه در آن محتواي زماني از اهميت چنداني برخوردار نيست و تأكيد روي  براي سري
بنابراين، تحليل فوريه براي مطالعه . محتواي فركانسي است، اين محدوديت چندان مهم نيست

به عبارت . كند، مناسب است اي كه گشتاورهاي آن در طول زمان تغيير نمي هاي مانا و دوره سري
بهتر، يكي از فروض اساسي اين روش، مانا بودن سري زماني مورد بررسي است، حال آنكه 

هاي آن  هاي اقتصاد نامانا هستند و بسياري از ويژگي هاي زماني به علت پويايي بسياري از سري
 .كند تغييرات ناگهاني و زمان شروع و پايان رخدادها در طول زمان تغيير مي، 1مانند روند، جمله رانش

هايي مانند روش تبديل فوريه  توان با روش هاي زماني نامانا را نمي بنابراين، تجزيه و تحليل سري
 ،3كنند هايي كه در طول زمان تغيير مي طور خالصه ناتواني در تحليل و برخورد با سيكل به. 2انجام داد

                                                                                                                   
1- Boashash 1987. 
2 Time- varying cycles 
3- Gabor. 
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 كارگيري ترين مشكالت به هاي مانا از مهم هاي تجاري و تأكيد بر داده مندي در سيكل فقدان قاعده
  .هاي تجاري است تحليل فوريه در تحليل سيكل
را  2روش تبديل زمان كوتاه فوريه 1946در سال  1هاي مانا، گابور براي رهايي از فرض فركانس

يك (سري زماني به صورت كلي، هر بار قسمتي  جاي تحليل كل در اين روش، به. پيشنهاد كرد
فركانس  -از سري زماني با استفاده از تبديل فوريه تحليل و سري زماني به فضاي زمان) پنجره

. شود، اما مشكل اساسي اين روش انتخاب طول مناسب پنجره و ثابت بودن آن است نگاشت مي
كند، روش تبديل زمان كوتاه فوريه روشي نامناسب  بيان مي) 1994( 3طور كه كيسر رو، همان ازاين

 سازي تر براي موضعي بنابراين، بايد روشي مناسب. است 4فركانس - سازي زمان و ناكارا در موضعي
  .فركانس به كار برد -زمان

يكي از . روشي كه در مقاله حاضر براي اين منظور به كار برده شده، روش تبديل موجك است
هاي فركانسي   ها، توانايي آنها در تجزيه يك سري زماني به مؤلفه هاي بسيار مهم موجك بليتقا

بنابراين، . زمان است فركانس هم -مختلف در هر نقطه از زمان يا به عبارت ديگر، تحليل زمان 
خوبي قابليت  گيرد، به روش موجك برخالف تحليل فوريه كه در دامنه فركانس صورت مي

در روش تبديل فوريه، يك . ها در هر نقطه زماني را داراست هاي موجود در داده انستشخيص فرك
از آنجا كه هر تابع سينوسي . شود هاي متفاوت تبديل مي سري زماني به توابع سينوسي با فركانس

 خوبي رو، اين روش در فضاي فركانس به فركانس مشخص، اما ماندگاري نامحدود در زمان دارد، ازاين
از سوي . كند، اما در فضاي زمان چنين توانايي را ندارد عات موجود را تجزيه و تحليل مياطال

كه موجك (بندي تابعي  ديگر، تبديل موجك، سري زماني را به توابعي كه حاصل انتقال و مقياس
طور بهينه  ها به در اين روش از آنجا كه طول موجك. كند است، تبديل مي) شود ناميده مي 5مادر
با باز يا پهن كردن . توان تحليل مقطعي يا موضعي را انجام داد راحتي مي كند، بنابراين، به ير ميتغي

سازي  توان حركات با فركانس پايين و با فشرده موجك و تبديل آن به يك موجك طوالني مي
طور  توان حركات با فركانس باال را شكار كرد؛ به موجك و تبديل آن به يك موجك كوتاه، مي
هاي كوتاه و براي شكار  توان از موجك مدت، مي مثال، براي شكار تغييرات ناگهاني يا كوتاه

                                                                                                                   
1 Short-time Fourier Transform 
2- Kaiser  
3 Time-frequency Llocalization  
4 Shifted and Scaled Versions of a Mother Wavelet 
5- Daubechies 1990. 
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اين همان كاري است كه تبديل . هاي طوالني استفاده كرد حركات كند و ماندگار از موجك
  .دهد موجك انجام مي

ول موجك ا. موجك پدر و  موجك مادر: شوند بندي مي توابع موجك به دو دسته كلي طبقه
. رود به كار مي) روند(مقياس سري  - ترين مؤلفه زمان داراي انتگرال يك بوده و براي بازسازي طوالني

موجك مادر نيز داراي انتگرال صفر بوده و براي شكار اجزاي سيكلي حول روند به كار گرفته 
در طول با استفاده از موجك مادر كه  تبديل موجك نيز به صورت تبديل متغير . شود مي

شود، انجام  كشيده يا منقبض مي شود و با پارامتر مقايس  انتقال داده مي زمان با پارامتر موقعيت 
  : شود و با معادله زير نشان داده مي

,

Ψ دهي است كه طول موجك را  عامل مقياس  پارامتر . مزدوج مركب تابع پايه مادر است .
بندي موجك به  مقياس. شود موقعيت زماني است كه موجك در آن متمركز مي كند و  كنترل مي

. رابطه معكوسي با فركانس دارد بنابراين، پارامتر . معناي كشيده شدن و منقبض كردن آن است
و زمان بستگي ) يا فركانس(قياس بدين ترتيب، تبديل موجك يك سري زماني به دو پارامتر م

شود كه ابزاري قدرتمند براي تحليل متغيرهاي  مقياس منجر مي -اين امر به بازنمايي زمان. دارد
  .1نامانا است

طور مثال، اگر تبديل موجك در يك  هاي مختلف انجام داد؛ به توان در سطح تبديل موجك را مي
تجزيه  و  توان به دو مؤلفه  سري زماني را مي سطح انجام شود، آنگاه با استفاده از آن، يك

 4تا  2هاي بين  معرف سيكل يا روند و  4هاي با دوره باالتر از  معرف سيكل كرد كه در آن، 
به ). سال داريم 4تا  2سال و بين  4هاي باالتر از  ها ساليانه باشد سيكل طور مثال، اگر داده به(است 

  : توان به صورت زير نوشت سري زماني را مي نشان داد كه در سطح توان  همين ترتيب مي

 2و  2هاي بين  معرف سيكل هاي  و مؤلفه) روند( 2هاي با دوره باالتر از  سيكل 
  .است

                                                                                                                   
1- Levy and Dezhbakhsh, 2003a. 
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هاي  بنابراين، در اين مقاله داده 1سال قرار دارند 8تا  3هاي تجاري سنتي بين  از آنجا كه بيشتر سيكل
با . شود هشت تا دو مرحله تجزيه مي 2توليد ناخالص داخلي واقعي با استفاده از موجك پايه سيملت

  .3آيد دست مي به) سال 8تا  4(  D2 و )سال 4تا  D1  )2اين كار دو مؤلفه سيكلي 
  
  ناخالص داخلي ايرانمقياس توليد  - هاي زمان هاي اساسي مؤلفه بررسي ويژگي - 5

مقياس توليد ناخالص داخلي ايران مانند  -هاي زمان  هاي اساسي مؤلفه در اين بخش، ويژگي
از آنجا كه . گيرد ها مورد بررسي قرار مي و نامتقارن بودن سيكل) ها تعداد سيكل(انرژي، فراواني 

ها براي دو  ين، تحليليكي از عوامل اساسي در نوسانات اقتصادي ايران، بخش نفت است، بنابرا
توليد ناخالص داخلي بدون  -2افزوده بخش نفت و  توليد خالص داخلي همراه با ارزش -1: حالت
هاي مورد استفاده نرخ رشد توليد ناخالص  داده. افزوده بخش نفت انجام خواهد گرفت ارزش

بوده كه از  1338-1385دوره زماني ذكر شده در ) با نفت و بدون نفت(داخلي براي دو حالت 
آنها در شكل   تجزيه اين دو سري زماني همراه با مؤلفه. سايت بانك مركزي استخراج شده است

  .، نشان داده شده است1شماره 
نمودار نرخ رشد توليد ناخالص داخلي همراه با نفت : نمودار سمت چپ رديف اول -1شكل

)GDP ( و بدون نفت)GDPNO(دار روند توليد ناخالص نمو: ، نمودار سمت راست رديف اول
تا  2هاي  نمودار سيكل: ، نمودار سمت چپ رديف دوم)SN2(و بدون نفت ) S2(داخلي با نفت 

: و نمودار سمت راست رديف دوم) DN1(و بدون نفت ) D1(ساله توليد ناخالص داخلي با نفت 4
  ).DN2(و بدون نفت ) D2(ساله توليد ناخالص داخلي با نفت8تا  4هاي  نمودار  سيكل

                                                                                                                   
1 Symmlet 8 (S8) 

توان هاي تجاري با استفاده از موجك تاكنون مطالعات زيادي انجام گرفته است كه از آن جمله مي در زمينه مطالعه سيكل -  2
  . اشاره كرد Raihan et al 2005و  Crivellini et al, 2004 ، Crowley, 2007 ،Jagric and Ovin, 2004:به

3- Crowley, 2007. 
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افزوده  ، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بدون ارزش1351طور كه مشخص است، تا سال  همان

، نرخ رشد بدون 1355تا سال  1351از سال . نفت كمتر از رشد توليد ناخالص داخلي با نفت است
بيشتر ، نوسانات نرخ رشد با افزودن نفت 1360تا سال  1355نفت نوسانات بيشتري داشته و از سال 

 1372از سال . اند ، نوسانات زياد، اما مشابهي داشته1372بعد از آن، اين دو نرخ رشد تا سال . است
اين موضوع در نمودار روندهاي توليد . به بعد نيز اين دو نرخ رشد نوسانات كم و مشابهي دارند

 1350كه از سال  دهد سال نشان مي 4تا  2هاي  نمودار سيكل. خوبي نمايان است ناخالص داخلي به
اين دو  1362جز سال  ها به ، حالت بدون نفت نوسانات بيشتري داشته است و در مابقي سال1353تا 

ها مشاهده  ترين نوساناتي كه در اين سيكل طور مشخص عمده به. اند سيكل نوسانات مشابهي داشته
ه بر اين، نوساناتي بين عالو. قرار دارند 1368تا  1350و  1345تا  1343هاي  شود، بين دوره مي
، براي توليد 1381تا  1378هاي  ، براي هر دو سري زماني و بين سال1377تا  1375هاي  سال

  .شود ناخالص داخلي همراه با نفت مشاهده مي
تا  1350و  1342تا  1339هاي  ساله نيز عمده نوسانات بين سال8تا  4هاي تجاري  براي سيكل

هاي  هاي توليد ناخالص داخلي با نفت و بدون نفت بين سال كلنوسانات سي. ، قرار دارد1381
هاي تجاري توليد ناخالص داخلي با نفت از سال  ، مشابه است، اما نوسانات سيكل1342تا  1339
هاي تجاري توليد ناخالص داخلي بدون نفت بيشتر است و بعد  ، از نوسانات سيكل1360تا  1350

توان از تحليل تجزيه موجك نكات زير  طور خالصه مي به. شود از آن، نوسانات اين دو يكسان مي
  :را برداشت كرد
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تا  2هاي  از سيكل( هاي مختلف باال و پايين  چندين سيكل رشد با قدرت متفاوت و با فركانس - الف
  .ها وجود دارد زمان در داده طور هم به) هاي با فركانس پايين است ساله گرفته تا روند كه معرف سيكل4
، از انرژي و قدرت 1368تا  1350و  1345تا  1343هاي  ساله بين دوره4تا  2هاي  سيكل -ب

ها با  هاي حالت با نفت و بدون نفت نيز در برخي دوره اند و قدرت سيكل بيشتري برخوردار بوده
  .يكديگر متفاوت است

، از انرژي و قدرت 1381تا  1350و  1342تا  1339هاي  ساله نيز بين سال8تا  4هاي تجاري  سيكل - ج
هاي  هاي حاوي نفت بيشتر از سيكل ، قدرت سيكل1360تا  1350اند و در دوره  بيشتري برخوردار بوده
هاي توليد نفتي و غيرنفتي حاكي از  ، شباهت سيكل1360تا  1350استثناي دوره  به. بدون نفت بوده است
 .فتي از نوسانات نفت استهاي اقتصادي در مصون نگه داشتن بخش غيرن عدم توفيق سياست

، نشان داده شده است كه در آن، 1هاي توليد ناخالص داخلي در جدول شماره  توزيع انرژي مؤلفه
  :1شود به صورت زير محاسبه مي jدر سطح  Dدرصد توزيع انرژي براي هر مؤلفه 

  
. انرژي كل سري زماني است ضرايب مؤلفه و   معرف پارامتر انتقال تابع موجك پايه،  

  :برخوردارند؛ بنابراين) واريانس(هاي متعامد از خاصيت حفظ انرژي  موجك
∑   

  .انرژي روند سري زماني است 
  

 مقدار انرژي نرخ رشد  بدون نفت - 1جدول 

S2 D1 D2 

25/85 با نفت  09/6  65/8  

60/83 بدون نفت  09/9  31/7  

 
  :سازد هاي مختلف مشخص مي هاي با فركانس ، دو نكته را در خصوص سيكل1مطالعه جدول شماره 

                                                                                                                   
1 Deepness 
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بيشترين درصد انرژي را  S2در هر دو حالت، جزء هموار موجك يا روند سري زماني  -الف
  .داراست

هاي  سيكل كه شباهت بيشتري به 8تا  4هاي  افزوده نفت را در نظر بگيريم، سيكل اگر ارزش -ب
تا  2هاي  ، دارند، درصد بيشتري از انرژي را در مقايسه با سيكل)سال 8تا  3(تجاري كالسيك 

تا  2هاي  در صورتي كه بخش نفت را در نظر نگيريم، سيكل. اند ساله به خود اختصاص داده4
  .دهند ساله به خود اختصاص مي8تا  4هاي  ساله درصد بيشتري از انرژي را در مقايسه با سيكل4
  
  ها فراواني سيكل  - 5-1

ها و نامتقارن بودن آن، از تعريف سيكل با توجه به نرخ رشد استفاده  براي بررسي فراواني سيكل
رسند، مشخص  ها به اوج و حضيض مي در اين تعريف، ابتدا نقاط زماني كه در آن مؤلفه. كنيم مي

هاي اقتصادي كه به ترتيب  رونق در فعاليتهاي ركود و  شده است و سپس، با استفاده از آن، دوره
 .شوند افتد، تعريف مي هاي رشد اتفاق مي با كاهش و افزايش نرخ

در . ، نشان داده شده است2در جدول شماره  D2و  D1هاي تجاري براي دو مؤلفه  فراواني سيكل
. تر بوده استها بيش هر دو مؤلفه براي دو سري زماني مورد بررسي تعداد ركودها از تعداد رونق

شود، اما براي  ها مشاهده مي بدون نفت و با نفت تعداد يكساني از ركودها و رونق D1براي مؤلفه 
هاي فازهاي مشاهده شده در حالت بدون  ساله بوده، فراواني8تا 4هاي  كه معرف سيكل D2مؤلفه 

  .نفت كمتر از حالت با نفت است
  

 D2و  D1هاي تجاري دو مؤلفه  تعداد سيكل - 2جدول 

D1 D2 

 بدون نفت با نفت بدون نفت با نفت

 8 10 19 19 تعداد ركودها

 8 9 18 18 ها تعداد رونق

 16 19 37 37  ها تعداد سيكل
  .هاي پژوهش يافته: مأخذ
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  عدم تقارن - 5-2
هاي فازهاي  توان با مطالعه ويژگي وجود عدم تقارن در يك شاخص از فعاليت اقتصادي را مي

عمق به معناي فاصله نقاط . 5مورد بررسي قرار داد  4و شيب 3، ارتفاع2، تداوم1مختلف مانند عمق
دهد كه فاصله بين نقاط حضيض از  مطالعات انجام شده نشان مي. اوج يا حضيض از روند است

براي بررسي اين ويژگي از عمق . روند در مقايسه با فاصله بين نقاط اوج از روند، بيشتر است
براي مشخص كردن مفهوم ساير معيارها، هر فاز را ابتدا به صورت يك مثلث . تفاده شده استاس

. توان تداوم فاز و ارتفاع آن را ارتفاع فاز در نظر گرفت قاعده اين مثلث را مي. گيريم در نظر مي
براي نتايج تحليل عدم تقارن . توان با نسبت ارتفاع و تداوم نشان داد در اين صورت شيب را مي

  .نشان داده شده است 4و  3هاي شماره  از توليد ناخالص داخلي در جدول D2و  D1هاي  مؤلفه
براي حالت بدون نفت، شاهد پديده  - الف: دهد كه نشان مي D1، براي مؤلفه 3بررسي جدول شماره 

عمق هستيم، زيرا فاصله حضيض از روند در مقايسه با فاصله اوج از روند، بيشتر است، اما براي توليد 
وجود دارد، زيرا ) عمق معكوس(افزوده نفت نيز در آن وجود دارد، پديده  ناخالص داخلي كه ارزش
ارتفاع رونق از ركود بيشتر است، حال  - ب. ايسه با حضيض بيشتر استفاصله اوج از روند در مق

تداوم رونق از ركود  - ج. كند بيني مي المللي ارتفاع يكساني را پيش آنكه حقايق مشاهده شده بين
براي حالت توليد ناخالص داخلي بدون نفت بيشتر است كه مطابق شواهد مشاهده شده است، در 

با توجه به  - د. نفت را نيز در نظر بگيريم، تداوم ركود بيشتر خواهد بود افزوده حالي كه اگر ارزش
در حالت . دست آمده است دست آمده براي ارتفاع و تداوم، نتايج متفاوتي نيز براي شيب به نتايج به

بدون نفت، شيب ركود از رونق بيشتر است كه با حقايق مشاهده شده همخواني دارد، در حالي كه 
افزوده نفت را در نظر نگيريم، حقايق  بنابراين، اگر ارزش. ا نفت، شيب رونق بيشتر استبراي حالت ب

افزوده نفت در نظر  كند، در حالي كه اگر ارزش صدق مي D1المللي براي مؤلفه  مشاهده شده بين
  .آيد دست مي گرفته شود، نتايج معكوسي به

  

                                                                                                                   
1 Duration 
2 Amplitude  
3 Steepness 
4- Crivellini et al 2004. 
5- Granger, 1966. 
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 D1هاي   لفهؤتجزيه و تحليل م - 3جدول 

D1 شيب عمق تداوم ارتفاع 

 ركود رونق ركود رونق ركود رونق ركود رونق

 800/3 445/4 112/2 337/2 316/1 222/1 435/4 685/4 با نفت

 745/4 351/4 653/2 531/2 158/1 333/1 179/5 410/5 بدون نفت

 272/4 398/4 383/2 434/2 237/1 278/1 807/4 047/5  متوسط

  .هاي پژوهش يافته: مأخذ
 

شواهدي  - الف: دهد ، نتايج متفاوتي را نشان مي4در جدول شماره  D2تحليل عدم تقارن براي مؤلفه 
ارتفاع  - ج. تر است در هر دو حالت، ركود از رونق طوالني - ب. در خصوص عمق وجود ندارد

افزوده نفت را در توليد ناخالص داخلي در نظر گرفت، باالتر  رونق از ركود در صورتي كه ارزش
بنابراين، در حالت  - د. ست، در حالي كه درصورت در نظر نگرفتن آن، ارتفاع ركود بيشتر استا

  .بدون نفت، شدت ركود از رونق بيشتر و در صورت در نظر گرفتن نفت شدت رونق بيشتر است
و  D1توان پديده شيب را براي هر دو مؤلفه  طور خالصه در صورت در نظر نگرفتن نفت، مي به

D2  ها هستند؛ براي مؤلفه  تر از رونق براي هر دو مؤلفه ركودها طوالني(مشاهده كردD1 ها  رونق
افزوده  ، اما اگر ارزش)ترند برعكس، ركودها بزرگ D2تر از ركودها هستند و براي مؤلفه  بزرگ

براي هر دو (نفت را در نظر گرفتيم، آنگاه براي هر دو مؤلفه شاهد شيب معكوس خواهيم بود 
  ).ها هستند تر از رونق تر و كوچك مؤلفه ركودها طوالني

تا  3هاي  سيكل(، تجزيه و تحليل عدم تقارن براي مؤلفه كالسيك سيكل تجاري 5در جدول شماره 
در ). سال 8تا  2هاي  سيكل(است  D2و  D1نشان داده شده كه تقريباً برابر مجموع دو مؤلفه ) سال 8

لمللي كه با استفاده از مؤلفه سيكل كالسيك تجاري مورد بررسي قرار ا زمينه حقايق مشاهده شده بين
طور مثال، تداوم رونق  به(شود  شود و ديگر حقايق تأييد نمي گرفته است، تنها شيب و تداوم تأييد مي

  ). ها يكسان نيست از ركود بيشتر و ارتفاع
زمينه حقايق مشاهده شده مقايسه نتايج تعريف كالسيك از سيكل تجاري با دو مؤلفه ديگر در 

طور كلي در صورتي كه نفت در نظر گرفته نشود، آنگاه نتايج دو مؤلفه با نتايج  به. جالب است
كه  تعريف كالسيك از سيكل تجاري در خصوص شيب و تداوم همخواني دارد، اما در صورتي
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در خصوص حقايق نفت در نظر گرفته شود، آنگاه نتايج دو مؤلفه با نتايج سيكل كالسيك تجاري 
  . المللي همخواني ندارد مشاهده شده بين

 
 D2هاي   لفهؤتجزيه و تحليل م - 4جدول 

D2 شيب عمق تداوم ارتفاع 

 ركود رونق ركود رونق ركود رونق ركود رونق

 332/2 564/2 908/2 901/2 400/2 333/2 730/5  994/5 با نفت

 153/2 098/2 828/2 986/2 875/2 750/2 150/6 585/5 بدون نفت

 243/2 331/2 868/2  943/2 638/2 542/2 940/5 790/5  متوسط

  .هاي پژوهش يافته: مأخذ
  

  تعريف كالسيك سيكل تجاريتجزيه و تحليل  - 5جدول 
 

 شيب عمق تداوم ارتفاع

  
 ركود رونق ركود رونق ركود رونق ركود رونق

 752/5 283/5 789/3 862/3 571/1 643/1 594/7 383/7 با نفت

 922/5 074/5 620/3 068/4 467/1 714/1 335/7 463/7 بدون نفت

 837/5 179/5 704/3 965/3 519/1 679/1 464/7 423/7  متوسط

  .هاي پژوهش ياقته: مأخذ
  
  گيري نتيجه -6

هاي زمان مقياس توليد ناخالص داخلي با استفاده از رويكرد  هاي مؤلفه در اين مقاله، ويژگي
هاي زمان مقياس  در اين روش، توليد ناخالص داخلي به مؤلفه. مورد مطالعه قرار گرفتموجك 

هاي مقاله  يافته. هاي رشد با فركانس متفاوتي هستند، تجزيه شد متفاوت كه هر يك معرف سيكل
  :اند از عبارت
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تا  2هاي  در اين روش مشاهده شد كه جزء روند موجك انرژي بيشتري در مقايسه با مؤلفه -الف
بر اينكه قسمت  را مبني 2و لوي و دژبخش 1هاي گرنجر اين موضوع يافته. ساله دارد8تا  4ساله و 4

  .كند هاي اقتصادي در نوسانات بلندمدت آن نهفته است، تأييد مي اعظم انرژي سري
تا  3هاي  عالوه بر اين، برخالف روش سنتي كه بر تعريف كالسيك سيكل، يعني سيكل -ب
هاي متفاوت  دارد، در اينجا مشاهده شد كه چندين سيكل رشد مختلف با فركانس ساله تأكيد8
  .ها وجود دارد زمان در داده طور هم به
هاي تجاري در دوره رونق درآمدهاي نفتي و جنگ است و انرژي  عمده انرژي سيكل -ج

طوري كه در  ساله در حالت با نفت و بدون نفت متفاوت است، به8تا  4ساله و 4تا  2هاي  سيكل
ساله از انرژي بيشتري برخوردارند و در حالت بدون نفت اين 8تا  4هاي  حالت با نفت سيكل

  .ساله هستند كه از انرژي بيشتري برخوردارند4تا  2هاي رشد  سيكل
دهد كه براي توليد خالص داخلي  نشان مي D2و  D1تجزيه و تحليل عدم تقارن براي دو مؤلفه  -د

براي هر دو (مشاهده كرد  D2و  D1توان پديده شيب را براي هر دو مؤلفه  ميحقيقي بدون نفت، 
تر از ركودها هستند و  ها بزرگ رونق D1ها هستند؛ براي مؤلفه  تر از رونق مؤلفه ركودها طوالني

افزوده نفت را در نظر گرفتيم، آنگاه  ، اما اگر ارزش)ترند برعكس ركودها بزرگ D2براي مؤلفه 
تر و  براي هر دو مؤلفه ركودها طوالني(مؤلفه شاهد شيب معكوس خواهيم بود براي هر دو 

عالوه بر اين، براي سيكل تجاري كالسيك پديده شيب قابل ). ها هستند تر از رونق كوچك
طور كلي درصورتي كه نفت در نظر گرفته نشود، آنگاه نتايج دو مؤلفه با نتايج  به. مشاهده است

تجاري در خصوص شيب و تداوم همخواني دارد، اما درصورتي كه تعريف كالسيك از سيكل 
نفت در نظر گرفته شود، آنگاه نتايج دو مؤلفه با نتايج سيكل كالسيك تجاري در خصوص حقايق 

  . مشاهده شده، همخواني ندارد
  

                                                                                                                   
1- Levy and Dezhbakhsh, 2003b. 
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