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 چکیده 
به  است.    ران یا  ی د یتول  عیصنا  د یکرونا بر تول  روس یو   یریگآثار همه   ی ابیارزمقاله    ن یهدف ا

موج شناسایی  کرونا،  منظور  تجزهای  از  اول  بخش  تحل  هی در  زمان  لی و  دوره  در    ی موجک 
اسفند   از  اسفند    98روزانه  ا  99تا  در بخش دوم    ستاستفاده شده  موجو  های  تاثیر طول 

بر   نقل    یشیپاال  ،یی خودرو   شرکت  12مختلف  و  حمل  و    15و  و  دارویی  غذایی،  شرکت 
و    یی تابلو  یها با استفاده از داده  99تا اسفند    96  ن یاز فرورد  انه ی ماه  ی ، در دوره زمانایبیمه

  روزانه   یهاموج  از طول  قی تحق  نیقرار گرفته است. در ا  لی و تحل  هیمورد تجز  EGLSروش  
ساالنه همچن  تا  و  پول  و   تورم  یحیتوض  یرهایمتغ  نیکرونا  بررسی   یشاخص  منظور  به 

اقتصادی شرکت از  .ها در دوران کرونا بهره گرفته شده استوضعیت  ناشی  و    نتایج  تجزیه 
های اول، دوم  حاکی از آن است که پیک  وستهیپ  موجک  لی اسکالوگرام تبدتحلیل موجک و  

دهد که  های کرونا هستند. تفسیر نتایج تخمین مدل نشان میترین موجو سوم کرونا، قوی
های روزانه، هفتگی و چهارماهه کرونا تاثیر منفی  های روزانه تا ساالنه کرونا، موجاز بین موج

است که موج ماهانه کرونا اثر مثبت بر فروش  معنادار بر فروش شرکت دارد. این در حالی  
دهد. بر اساس نتایج مدل همچنین مشخص شد که تورم تاثیر مثبت  ها را نشان میشرکت

شرکت تولید  و  فروش  بر  بر  است  توانسته  تسهیالت  از  بیشتر  گذاری  سپرده  و  داشته  ها 
 ها اثر داشته باشد.  افزایش تولید و فروش شرکت

 .EGLSهای تابلویی، ونا، موجک، صنایع، داده: کرهای کلیدیواژه
 .JEL :L11  ،O41  ،C23بندی طبقه
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 مقدمه -1
در شهر    2019، برای اولین بار در دسامبر  21کوی-بیماری کرونا ناشی از ویروس سارس

مارس نیز، سازمان جهانی بهداشت شیوع کرونا را    11ووهان چین، شناسایی شد و در  

(. صنایع تولیدی از جمله صنایعی  2020،  3)گودریس و همکاران   اعالم کرد  2گیری همه

رفتار   در  به شدت  ویروس  قرار گرفتند. گسترش  پاندومی کرونا  تاثیر  تحت  که  هستند 

عرضه و  شرکتتقاضاکنندگان  و  صنایع  توانایی  و  بازار  کنندگان  به  کاال  عرضه  برای  ها 

گیری بر  ی اقتصاددانان، بررسی اثرات این همههااست. یکی از دغدغه  مشکل ایجاد کرده

تأث  روسیو  وعیموضوع که ش  نی ا  ی بررساقتصاد جهانی است.   فعال   ی ریکرونا چه    ت یبر 

صنابنگاه  ی اقتصاد و  پگذاشته  ع یها  با  چالش  ها یدگیچی است،    ن یا  .است  روبرو  ییهاو 

ف   یناشطرف    ک ی از    یدگ ی چیپ اثرگذار  یاقتصاد  یهابنگاه  تیعالاز تنوع در    ی و تفاوت 

هر   بر  ا  کیآن  از  بنگاه  ن یاز  و  است  ا  کی هر    گر،ید  طرفها  شبکه  بنگاه  ن یاز  با  ها 

  ر یها تأثدر ارتباط هستند و از آن  یدولتی  نهادهاو    کنندگانعرضه  ان،یاز مشتر  یعیوس

اجزا  کی  ره  یریرپذیتأث  .رندیپذیم از ش  نیا  یاز  مویروس  وعیشبکه  بنگاه    تواندی،  بر 

ن باشد.    یاثر  زیمورد مطالعه  نظر داشت که اگرچه در    د یبا  به عالوه،متفاوت داشته  در 

منتفع    ی فعل  طی ارائه دهنده خدمات از شرا  یهاو شرکت  ی اقتصاد  ی هابنگاه  عضی ، بابتدا

ها  بنگاه  ن یها، اکنندگان آننیکرونا بر تأم  وعیر شیتأث  لی اما ممکن است به دل  شوند،یم

شرکت پ و  فرصت  از  نتوانند  گسترش  توسعه    ی برا  آمده،شیها  استفاده    ت یفعالو  خود 

دل .  کنند به  مثال،  عنوان  در    نه یقرنط  طیشرا  لی به  تجمع  عدم  بسته،    ی فضا  کی و 

بنگاهاز شرکت  یاریبس و  روها  ناچار  به  دورکار  یها  باعث  اند،  آورده  4ی به  امر  و همین 

، 5)سلیمی زاویه   اندتقاضا مواجه شده  شیبا افزا  یدورکار  ین ابزارهادهندگا ارائهشده تا  

1399.)  

نوظهور است و دسترسی به آمار و اطالعات    ی کرونا یک پدیدهبا توجه به این که پدیده

های زیر مجموعه  در این زمینه در ایران بسیار دشوار است، بورس اوراق بهادار و شرکت

بررسی این موضوع است. این موضوع از آن منظر دارای اهمیت  آن فرصت مناسبی برای  

 
1 SARS. COV-2 
2 pandemic 
3 Godderis et al. 
4 Telework 
5 Salimi Zaviye (2020) 
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های شرکت خود  های ماهیانه گزارشهای بورس مکلف هستند؛ در بازهاست که شرکت

را در وب سایت ناشران )کدال( اطالع رسانی نمایند و لذا از شفافیت و سرعت مناسبی  

س طیف وسیعی از تنوع در  ها در بوربرای این موضوع برخوردارند. از طرفی این شرکت

اندازه و می  زمینه  دارند  فعالیت  نوع  و  این    توانند حوزهشرکت  برای  مناسبی  مطالعاتی 

اساس   این  بر  باشند.  امنظور  ا  نیدر  دنبال  به    ی ریگکه همه   میپاسخ هست   نیپژوهش 

منظور در    ن یا  یبرا  چگونه تاثیر گذاشته است؟منتخب  تولیدی    ع یصنا  ت یکرونا بر فعال 

مطالعات    ق، یتحق   نیا پیشینه  و سپس  پرداخته  نظری  مبانی  بررسی  به  دوم  بخش  در 

می میارائه  پرداخته  چهارم  بخش  در  تحقیق  روش  بررسی  به  سپس  در  شود.  و  شود 

 شود.  بخش پنجم تصریح مدل و نتایج ارائه می

 ادبیات موضوع   -2
ویروس   اثرگذاری  نحوه  زمینه  در  مرتبط  مباحث  از  ادوار  یکی  بررسی  اقتصاد  بر  کرونا 

تولید،   نظیر  اقتصاد کالن  نوسانی منظم متغیرهای  الگوهای  تجاری،  ادوار  تجاری است. 

سرمایه قیمتمصرف،  اشتغال،  نرخگذاری،  و  شامل  ها  کلی  طور  به  که  است  بهره  های 

-گیرد. بیمدت اقتصادی شکل میرونق و رکودهایی است که در اطراف مسیر رشد بلند

به وجود  تواند از شوکتی ادواری میثبا از هر دو  یا ترکیبی  های عرضه یا تقاضای کل 

واتسون  و  )شاپیرو  کوا 1988،  1آید  و  بالنچارد  گالی 1988،  2؛  یا  این  1992  3؛  در   .)

میسیستم شوک تکرار  کافی  اندازه  به  دارند.  ها  نگه  نوسان  درحال  را  تا سیستم  شوند 

هایی متمرکز است که نوسانات  تجاری بر شناسایی شوکپس هسته اصلی ادبیات ادوار  

فعالیت بلندمدت  ثبات  با  روند  اطراف  )چاترجی در  آورند  وجود  به  را  اقتصادی  ، 4های 

شوک2000 از  خاصی  انواع  بر  اقتصادی  مکاتب  از  یک  هر  کرده(.  تاکید  اولین  ها  اند. 

دی متکی است را در عقاید  های مربوط به ادوار تجاری که بر الگوهای رشد اقتصادیدگاه

می اسمیت  مکانیسمآدام  از  ناشی  اقتصادی  نوسانات  یافت.  برای  توان  که  است  هایی 

های  ها و دستمزدها و نرخپذیری قیمتاند. انعطافرسیدن به تعادل در نظر گرفته شده

بازار اصلی یعنی محصول، کار، سرمایه را در اشتغال کامل فراهم می -بهره تعادل سه 

 
1 Shapiro & Watson 
2 Blanchard & Quah 
3 Gali 
4 Chatterjee 
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اقتصاد  ساز حقیقی  متغیرهای  بر  تاثیری  و  است  مبادله  و  سنجش  وسیله  فقط  پول  د. 

سیاست میندارد. پس  به سمتی سوق  را  اهمیت شوکگذاران  و  نقش  از  که  های  دهد 

چشم اقتصادی  نوسانات  ایجاد  در  شوکپولی  به  و  کند  بیاورند  پوشی  روی  عرضه  های 

شوک1989،  1)مانکیو  تغیی(.  صورت  به  کالن  مهم  های  متغیرهای  انتظار  غیرقابل  رات 

از   ارزی حاصل  درآمد  و  ارز حقیقی  نرخ  دولتی،  مخارج  پول،  اقتصاد کالن چون حجم 

به صورت شاخصصادرات و شوک بهرههای بخشی  از تحوالت  های  وری در بخشهایی 

های  (. در بخش تقاضا شوک1385،  2شود )درگاهی و پرخیده مختلف در نظر گرفته می

و سرمایهزیادی  دولت،  مخارج  شامل  که  دارد  حجم  جود  و  خصوصی  بخش  گذاری 

 نقدینگی است.

نگاه دیگر می اقتصاد جهانی را جزو  از  بیماری کرونا در  اقتصادی شیوع  توان پیامدهای 

طبقهشوک عرضه  اقتصادی طرف  کرد. شوکهای  عرضه شوکبندی  هستند  های  هایی 

دهند و اتفاقی است که تولید کل  ف حرکت میکه تورم و فعالیت واقعی را در جهت مخال

  (.2020،  3بکارت و همکاران کند )تر میاقتصاد را برای برخی صنایع دشوارتر و پرهزینه

بهرهشوک در  معناداری  تغییرات  موجب  همچنین  عرضه  بخش  میهای  به وری  شوند. 

تکنولوژی یا نرخ رشد  های انرژی و  های طرف عرضه شامل قیمت حاملطور کلی شوک

وری نیروی کار در تولید است. همچنین یکی از طرق متفاوت ایجاد شوک عرضه،  بهره

از همه  ناشی  عرضه  است. شوک  بیشگیریبیماری  نیروی  ها  عنوان شوک عرضه  به  تر 

بر از دست دادن مستقیم    19شود. چندین مطالعه قبل از کووید  کار در نظر گرفته می

ناشی کار  شده  نیروی  متمرکز  میر  و  مرگ  سیدورنکو از  و  کیبین  )مک  (. 2006،  4اند 

کیبین  ؛ مک 2010و همکاران،    5اند )کوگ برون برخی نیز به تعطیلی مدارس اشاره کرده

و میر، عوارض ناشی   (. به عالوه شوک عرضه نیروی کار، به دلیل مرگ2020،  6و فرناندو 

به مراقبت نیاز  از  ناشی  و عوارض  نظر    از عفونت  اعضای آسیب دیده در  گرفته شده  از 

 (.   2010است )کوگ برون، 

 
1 Mankiw 
2 Dargahi & Charkhandeh (2006) 
3 Bekaert et al. 
4 McKibbin & Sidorenko 
5 Keogh‐Brown et al. 
6 McKibbin & Fernando 
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گذاری را اجرا کردند که اثرات  ، کشورهای بسیاری طرح فاصله19گیری کووید  در همه

تری از پیامدهای مستقیم مرگ و میر را داراست؛ زیرا اگر اقدامات فاصله  اقتصادی بزرگ

آ جمعیت  از  بخشی  فقط  شود،  انجام  میاجتماعی  میلوده  نهایت  در  و  اما  شود  میرند، 

نمی را  اقتصاد  بر  آن  عمیق  فرناندو،  اثرات  و  کیبین  )مک  گرفت  نادیده  (. 2020توان 

از بیماری کووید   باعث کاهش نیروی کار    19میزان باالی مرگ و میر و عوارض ناشی 

تولید میمی مانع  نیز خود  این  فاصله  شود. همچنین سیاستشود؛ که  و  های  اجتماعی 

فروشگاه و  )تعطیلی کارخانه  قرنطینه  محدودیتاقدامات  و  قرنطینه  با  ها،  های حرکتی( 

می تولید  کاهش  به  منجر  بیماری،  شیوع  از  جلوگیری  و  انتقال  کاهش  با  هدف  شود. 

شیوع این ویروس و مشاهدات آمار ناشی از مرگ و میر و درجه باالی سرایت آن، یکی از  

دولت اقدامات  فاصلهها اولین  طرح  و  قرنطینه  انجام  موجب  ،  که  بود  اجتماعی  گذاری 

فعالیت از  بسیاری  در  دلیل  محدودیت  به  کارگران  وقتی  طرفی  از  گردید.  صنایع  های 

گسترده میاخراج  دست  از  را  درآمدشان  هزینه،  ناچار  به  کاهش  دهند،  را  خود  های 

ا به دلیل عدم اطمینان نسبت  های خود رگذاریها و صنایع نیز سرمایهدهند. شرکتمی

های این پدیده، تعطیلی بسیاری  اندازند. بنابراین یکی از پیامدبه تاخیر می  19به کووید  

و   )بالدوین  بود  درگیر  کشورهای  داخلی  ناخالص  تولید  کاهش  و  مشاغل  از 

 (. 1،2020دیمائورو 

هزینهگیریهمه الگوهای  بر  شدت  به  مصرفها  میهای  تاثیر  مصرفگذکننده  -ارند. 

کنندگان به منظور کاهش خطر قرار گرفتن در معرض ویروس، تقاضا برای محصوالت و  

دهند. در روزهای اولیه  خدماتی که منجر به تماس نزدیک با دیگران است، را کاهش می

ذخیره رفتار  و  شیوع،  شد  فروشی  خرده  بخش  در  تقاضا  مستقیم  افزایش  باعث  سازی 

(. پس در سمت تقاضا  2021،  2افزایش یافت )باکر و همکاران گیر  ها به طور چشمهزینه

 گیری منجر به کاهش مخارج بخش خصوصی شده است. کاهش درآمد و ترس از همه

اگرچه بعضی از تاثیرات ممکن است با افزایش مخارج دولت جبران شود، اما اثر شوک  

( خرید  به  مردم  تمایل  عدم  علت  به  است.  منفی  مدت  کوتاه  در  رعایت  تقاضا  دلیل  به 

مصرفی   تقاضای  شغلی(  دیدگی  )آسیب  خانوارها  درآمد  کاهش  و  بهداشتی(  نکات 

 
1 Baldwin & Di Mauro 
2 Baker et al. 
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انداز به دلیل عدم اطمینان از آینده و بسته  خانوارها کاهش یافته و همچنین افزایش پس

شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه به دلیل رعایت نکات بهداشتی و شیوع  

بیش افزایش  بر  میتر  ویروس  واردات  و  صادرات  کاهش  و  ارز  نهایت  قیمت  در  و  شود 

 (.1399، 1شود )طاهری نمهیل منجر به کاهش تولید و فروش می

های  های عفونی بسیار باال است. هزینههای اقتصادی واقعی بیماریها هزینهعالوه بر این

درآمد آینده به  مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی بیماری مانند مرگ و میر، از دست دادن  

مراقبت دلیل  به  سرپرستان  درآمد  و  وقت  دادن  دست  از  و  مشاغل  تعطیلی  های  دلیل 

هزینه به  میپزشکی  اضافه  بیماری  به  مربوط  اقتصادی  کانالهای  نتیجه  در  های  شود. 

گذارند.  های عفونی بر اقتصاد اثر میها شیوع بیماریزیادی وجود دارد که از طریق آن

ا از  بیماریبنابراین  که شوک  است  بیش ین جهت  واگیر  عنوان شوک عرضه  های  به  تر 

گروه مشاوران مکنزی تاثیر بحران کرونا در بخش صنعت را در  شود.  نیروی کار تلقی می

 (.2020، 2مورد بررسی قرار داده است )هیرت و همکاران  1شکل 

 
کارها( بر اساس و کسب و   تولید(صنعت   بخش در کرونا بحران های(: ویژگی1)  شکل

 مکنزی  گروه گزارشات

 
1 Taheri Namhil. (2020) 
2 Hert et al. 

ویژگی های 
صنعتی کرونا

نگرانی از 
حضور در 

مغازه دورکاری

کاهش 
درآمد 
دولت

عدم ثبات 
نشبکه تامی
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ساختار سنتی 
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شبکه 
فروش

بهداشت 
فردی 
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بسته شدن 
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در کتابی با عنوان »اقتصاد در زمان    CEPRهمچنین مرکز مطالعات سیاست اقتصادی  

« به بررسی اثرات اقتصادی کرونا پرداخته است. ضربات سه گانه وارد بر بخش  19کووید  

 (: 1398، 1ارائه شده است )میرجلیلی و همکاران  شکلتولید در زمان بحران کرونا در  

 
 (: ضربات سه گانه به بخش تولید2)  شکل

 منبع: معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

با توجه به جدید بودن موضوع، اکثر مطالعات انجام شده در خارج کشور است و تاکنون  

ای داخلی درباره این موضوع مشاهده نشده است. از این رو به تعدادی از مطالعات  مطالعه

 شود.  مرتبط و نزدیک با موضوع در داخل پرداخته می

قادری  و  »تاثیر ع1398)  2شهرکی  با عنوان  بر  ( در تحقیقی  اجتماعی  و  اقتصادی  وامل 

ها« نشان دادند که عوامل اقتصادی مثل متغیرهای درآمد، داشتن بیمه،  مخارج خانواده

مخارج   سرپرست خانواده،  بودن  متاهل  و  باسواد  اجتماعی شامل  عوامل  و  بیمه  مخارج 

شناختی  جمعیتها به بازار سالمت داشته و متغیرهای  آموزش تاثیر مستقیم بر خانواده

و   کاال  خرید  بر  مستقیمی  تاثیر  سالمند  جمعیت  و  خانوار  بعد  سرپرست،  سن  مثل 

توانند از کاال و  خدمات سالمت داشته است. نتایج نشان داده که افراد با درآمد باالتر می

 تری استفاده کنند.  خدمات سالمت بیش

کر1399)  3منتی  ویروس  اثرات  »بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در  جهانی«  (  اقتصاد  بر  ونا 

شد و  نشان داد که این بحران بیش از هر چیز تهدیدی برای سالمت عمومی شناخته می

شد و براورد شد که ضربه اقتصادی  رفته رفته تبدیل به یک تهدید اقتصادی در جهان  

گیری این ویروس  خواهد بود. همچنین اثرات همه  2008گیری آن بیش از بحران  همه

 
1  Mir Jalili et al. (2019) 
2 Shahraki & Ghaderi (2019) 
3 Menati (2020) 

ضربات سه گانه به 

 بخش تولید

اخالل در عرضه 

مستقیم که مانع 

 تولید است

اخالل در زنجیره 

 تامین
 کاهش شدید تقاضا
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مهم اقتصاد جهانی نظیر بازارهای مالی، بازار نیروی کار، بازار انرژی را مورد  های بر بخش

برای   را  تماس  ردیابی  سیستم  کشورها  اکثر  که  رسید  نتیجه  این  به  و  داد  قرار  بحث 

و   مرزها  بستن  و  کردند  اجرا  بیماری  معرض خطر  در  افراد  کردن  قرنطینه  و  شناسایی 

 ی اجتماعی از اقدامات مهم دیگر بود. گذاراستفاده از ماسک و رعایت فاصله

( در تحقیقی با عنوان »نقش دولت در شرایط مواجهه با  1399)  1کشاورزی و همکاران 

بیماری شیوع  اثر  درک  به  پاندمیک«  تحلیل  بیماری  و  اقتصاد  بر  واگیر  و  عفونی  های 

واکنش و  پرداختند  پاندمی  بحران  با  مالی دولتنقش دولت در شرایط مواجهه  بر    های 

به   دولت  مخارج  تکانه  اثر  که  داد  نشان  نتایج  و  شد  تحلیل  اقتصادی  کالن  متغیرهای 

تری  اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای کالن اقتصادی در شرایط بیماری بازخورد کم

 داشته است. 

های  ها، شوکگیری از نظریه شوک عرضه کینزین( با بهره2020)  2گوریری و همکاران 

مرب همهاقتصادی  به  شوکوط  را  کرونا  اثبات  گیری  و  کردند  معرفی  عرضه  طرف  های 

که شوکمی بزرگکنند  تغییرات  باعث  عرضه  میهای طرف  تقاضای کل  در  شود.  تری 

های ناشی از تامین مواد اولیه، نواقص بازار و  هند که شوکمحققین این بررسی نشان می

بخش بین  کم  اپیدجانشینی  شرایط  در  اقتصادی  بیشهای  رکود  به  منجر  کرونا  تر  می 

کم می استفاده  الگو،  این  در  بهینه  و  مطلوب  و سیاست  سیاستشود  از  و  تر  پولی  های 

 های واسط متمرکز است.  دیده و حذف بخشپرداخت بیمه به کارگران آسیب

گذاری اجتماعی که  ( با توجه به اپیدمی کرونا و طرح فاصله2020)  3باروت و همکاران 

شان با استفاده از  ش میزان کار و ارزش افزوده و بازده شده است، در پژوهشباعث کاه

های تولید و با استفاده از پرسشنامه به بررسی نتایج این شوک در  الگوی استاندارد شبکه

نتایج نشان داد که طرح شش هفته گذاری اجتماعی،  ای فاصلهکشور فرانسه پرداختند. 

کاهش   به  تولید   6/5منجر  بخش  درصدی  بر  عالوه  گردید.  داخلی  که  ناخالص  هایی 

ترین  ها بیشهایی که ارزش افزوده آنمستقیما تحت تاثیر فاصله گذاری هستند، بخش

می نشان  را  بخشکاهش  باالدستیدهد،  بیشهای  یعنی  تقاضای  اند؛  از  را  فاصله  ترین 

 نهایی دارند.

 
1 Keshavarzi et al. (2020) 
2 Guerrieri et al. 
3 Barrot et al. 
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با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی تاثیرات   (2020)  1آدامز پرسل و همکاران 

بر درآمد و عرضه نیروی کار در کشورهای انگلستان و آمریکا    19منفی بیماری کووید  

نشان می مطالعه  این  نتایج  کارگران جوان،  پرداختند.  برای  اقتصادی  منفی  پیامد  دهد، 

 کسانی که درآمد کار پایین دارند، بسیار ناگوار است.  

همکاران چا و  مطالعه (2020)  2نونا  بررسی  در  به  ماتریسی،  الگوی  از  استفاده  با  ای 

بیماری کووید  شوک با  ارتباط  وتقاضا در  پرداختند.  19های عرضه  آمریکا  برای کشور   ،

بندی  برای انجام تجزیه و تحلیل، شوک عرضه صنایع را به ضروری و غیر ضروری دسته

های مختلف، برای کار در خانه  دور برای بررسی شغل  اند و یک شاخص کار از راهکرده

کرده به شوکایجاد  نسبت  پایین  دستمزدهای  با  مشاغل  که  داده  نشان  نتایج  های  اند. 

 که مشاغل با دستمزد باال مصون هستند. پذیرند درصورتینامطلوب بسیار آسیب

تودو  و  ب2020)  3اینو  را  توکیو  قرنطینه  اقتصادی  اثر  تحقیقی،  در  از  (  جلوگیری  رای 

میلیون بنگاه   6/1های عرضه حدود ، با استفاده از یک الگو در زنجیره19گسترش کووید 

ژاپن شبیه سازی کردند. آن اثر  در  تقاضا و عرضه  به علت کمبود  که  داشتند  تاکید  ها 

کند. اگر  های تامین به مناطق دیگر گسترش پیدا میمنفی این قرنطینه از طریق زنجیره

ماه تعطیل شود، تاثیر غیر مستقیم بر سایر   1های تولیدی غیر ضروری، در توکیو فعالیت

می  2مناطق   باعث  و  بود  خواهد  توکیو  بر  مستقیم  تاثیر  تولید    3/5شود  برابر  درصد 

 ناخالص داخلی ساالنه از دست برود. 

برای  2020)  4فرناندس کرونا  ویروس  اقتصادی  اثرات  به  پژوهشی  در  کشور   30( 

است. نتایج نشان داده که اثرات اقتصادی شیوع کرونا به دلیل مقایسه با بیماری  ختهپردا

بحران   یا  بیشدست  2008سارس  محور  خدمات  اقتصادهای  است.  شده  گرفته  تر  کم 

می قرار  منفی  تاثیرات  به  تحت  که  و...  یونان  و  اسپانیا  مانند  کشورها  بعضی  گیرند. 

ن بحران قرار خواهند گرفت و این بحران باعث  گردشگری متکی هستند، تحت تاثیر ای

 شود.  های تامین میایجاد اثرات منفی در زنجیره

 
1 Adams-Prassl et al. 
2 Chanona et al. 
3 Inoue & Todo 
4 Fernandes 
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همکاران  و  مطالعه2020)  1شن  در  همه(  »تاثیر  عنوان  با  بر ای  کرونا  ویروس  گیری 

ها« پرداختند. نتایج نشان داد که عملکرد شرکت در سه ماهه اول سال  عملکرد شرکت

صنایعی  2020 برای  همه ،  تاثیر  تحت  که  گردشگری  و  نقل  و  حمل  قرار  مانند  گیری 

 اند، کاهش چشمگیری داشته است.  گرفته

)  2چودهاریو همکاران  مطالعه2020و  در  »استراتژی(  عنوان  با  دیگر  با  ای  مقابله  های 

همه کووید  تاثیرات  این    19گیری  تاثیرات  بررسی  به  آشامیدنی«  و  غذایی  صنایع  در 

صنای در  میبیماری  آشامیدنی  و  غذایی  یافتهع  میپردازند.  نشان  تاثیرات  ها  که  دهد 

گیر، مانند انقضا محصول، کمبود سرمایه در گردش و فعالیت  مدت این بیماری همهکوتاه

 کنندگان، بسیار شدید بوده است.  محدود توزیع 

همکاران  و  مطالعه2020)  3پیوروانتو  در  کووید  (  »تاثیر  عنوان  با  عملکرد  در    19ای 

گیری بر عملکرد  های اندونزیایی« به بررسی تاثیرات همهصنعت: مطالعه اکتشافی شرکت

تاثیرات همهشرکت می این مطالعه برخی  نتایج  مانند کاهش    19گیری کووید  پردازند. 

 دهد.واردات مواد اولیه، کاهش فروش، کاهش ظرفیت تولید را نشان می

های ایاالت  روی شرکت  19ی با عنوان »تاثیر کووید  ( در تحقیق 2021)  4بلوم و همکاران 

می نشان  بنگاهمتحده«  بیشدهد  اقتصادی  سال  های  اواسط  در  را  فروش  افت  ترین 

کرده  2020 سال  گزارش  اواسط  در  بعد  سال  یک  اما  را    2021اند؛  بزرگ  فروش  زیان 

 کنند.  بینی میپیش

بر   19گیری کووید  ای دیگر زیر عنوان »تاثیر همه( در مطالعه2021و همکاران )  5وت -د

نشان می اروپا«  اتحادیه  کووید  صنایع  بحران  اقتصاد  19دهند که  بر  توجهی  قابل  تاثیر 

سابقه سیاسی در سراسر اروپا و جهان شده  های بیاتحادیه اروپا داشته و باعث واکنش

های دوم و  های اقتصادی، مربوط به موجدهد که شوکمیاست. نتایج این تحقیق نشان  

رود تا  اند و انتظار میتر تحت فشار قرارگرفتههای بعدی در مقایسه با موج اول بیشموج

 در اتحادیه اروپا و منطقه یورو به سطح قبل از بحران برسد.  2022اواسط سال 

 
1 Shen et al. 
2 Chowdhury et al. 
3 Purwanto et al. 
4 Bloom et al. 
5 De Vet et al. 
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 1رچ یوالدک «،  19ها در سراسر جهان در طی شیوع کووید  در پژوهشی با عنوان »شرکت

پردازد که تحت تاثیر  ها در سراسر جهان می( به بررسی مشاغل مختلف و شرکت2021)

ها و مشاغل  اند. نتایج نشان دهنده این است؛ که بسیاری از شرکتگیری قرار گرفتههمه

 های آسیب دیده هستند.  ژه در بخشمجبور به تعطیلی موقت به وی

 شناسی تحقیق روش-3

 تجزیه و تحلیل موجک -1-3

باپتیست جوزف فوریه   1822در سال   فرانسوی، جان  در کتاب    2ریاضیدان و فیزیکدان 

تجزیه دوره  نظریه  تابع  هر  که  داد  نشان  )سیگنال حرارت  می3ای  صورت  (  به  تواند 

توابع  بی  مجموعه از  دورهنهایتی  پیچیده  همکاران نمایی  و  )اوزگونل  شود  تعریف  ،  4ای 

گراپس 2004 تجزیه 1995)  5(.  داد  نشان  نیز  مجموعه  (  شامل  بیموجک  از  ای  نهایت 

امکان  مبنایی  سایر  توابع  خالف  بر  اطالعات  به  سریع  دسترسی  آن،  در  که  است  پذیر 

پایهروش بر  رو  این  از  دارد.  وجود  آنا ها  فوریه،  آنالیز  موجک  ی  صورت    تواندیملیز  به 

یا افقهای زمانی، در مقیاسسری  تجزیه های زمانی متفاوت تجزیه  های زمانی مختلف 

و همکاران  )این  از  2008،  6گردد  ترکیب خطی  به صورت  آنالیز موجک، سیگنال  در   .)

ها،  (. بر اساس طول داده2008و    2007،  7شود )سفتر و ازونتوابع موجک نشان داده می

اصلی موجک  پیوستدو موج  تبدیل موجک  اولین موج،  دارد.  است  (  8CWTه ) ها وجود 

های زمانی تعریف شده و بر روی محور حقیقی کامل طراحی شده  که برای کار با سری

( است. این موجک ممکن است برای  9DWTاست. موجک دوم، تبدیل موجک گسسته )

در   سری  یک  عمق  آزمایش  و  و هافرکانسجداسازی  )کونلون  شود  مطالعه  متفاوت  ی 

)   11: موجک پدر شوندیم ها به دو نوع تقسیم  (. در این زمینه موجک 2008،  10همکاران 
 

1 Waldkirch 
2 Jean Baptiste Joseph Fourier 
3 Signal 
4 Özgönenel et al. 
5 Graps 
6 In et al.  
7 Cifter & Ozun  
8 Continuous Wavelet Transformation 
9 Discrete Wavelete Transformation 
10 Conlon et al. 
11 Father Waveletes 
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)   مادر و همکاران جنسا)  ))   1و موجک  زیر    هاموجک این    (.2002  ،2ی  به صورت 

 شوند:تعریف می

(1 ) ∫(𝑡)𝑑𝑡 = 0             

∫(𝑡)𝑑𝑡 = 1     
داده  قسمت نشان  پدر  موجک  از  استفاده  با  سیگنال،  یک  کم  فرکانس  با  و  صاف  های 

تر و با فرکانس  ها با جزئیات بیشمنظور نشان دادن قسمتشود و موجک مادر، به  می

می استفاده  موجک باال  رابطهشود.  صورت  به  ترتیب  به  مادر،  و  پدر  )های  )2ی  و   )3  )

 شود.نشان داده می

(2 ) 𝜑𝑗,𝑘(𝑡) = 2
𝑗

2𝜑(
𝑡−2𝑗𝑘

2𝑗 )     

(3 ) 
𝑗,𝑘

(𝑡) = 2
𝑗

2(
𝑡−2𝑗𝑘

2𝑗 )      
و    𝜑𝑗,𝑘  ،توابع موجک تقریب زننده

𝑗,𝑘
 بندی شدهیهای ترجمه شده و مقیاسنسخه  

𝜑    و    2هستند که در آن𝑗  .تخمین سری موجک متعامد    فاکتور مقیاس یا اتساع است

 آید. ( به دست می4) به صورت رابطه  f(t)به یک سیگنال 

𝑓𝑗(𝑡) = ∑ 𝑆𝑗,𝑘𝜑𝑗,𝑘(𝑡) +𝑘 ∑ 𝑑𝑗,𝑘𝑗,𝑘
(𝑡) +𝑘 . . . + ∑ 𝑑𝐼,𝑘𝐼,𝑘

(𝑡)𝑘               (4)  

ای از یک تا تعداد ضرایب در  دامنه  kهای چند تحلیلی و  تعداد مقیاس  jدر این رابطه  

,𝑑𝑗,𝑘)   3اجزاء متناظر است. همچنین، ضرایب جزئیات  . . . . , 𝑑𝐼,𝑘  )  نوسانات فرکانس باالتر

دهند.  ( نشان می5)  را به صورت رابطه  4گیرند و انحرافات مقیاس ریز روند را در نظر می 

 کند: ( محاسبه می6گیرند و به صورت رابطه )( رفتار روند را می𝑆𝑗,𝑘)   ضرایب سطح صاف

(5)            𝑑𝑗,𝑘 = ∫
𝑗,𝑘

(𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡     j=1,….J             

(6)             𝑆𝑗,𝑘=∫ 𝜑𝑗,𝑘(𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡 
آن   در  صافی   𝑆𝑗,𝑘که  ضرایب  تخمین   5نشانگر  ضرایب  یا    𝑑𝑗,𝑘و    6یا  جزئیات  ضرایب 

 موجک هستند. 

اصلی  سیگنال  یک  از  موجک  سری  )تقریب  )f t رابطه صورت  به  بخش7)  ،  از  های  (، 

    :سیگنال جزئیات و سیگنال صاف تشکیل شده است

 
1 Mother Waveletes 
2 Gençay et al. 
3 Detail 
4 Trend 
5 Smoothness Coefficients 
6 Approximation Coefficients 
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(7 ) f(t)≈ SJ(t)+ DJ(t)+ DJ−1(t)+…+ DI(t) 

 شوند.( تعریف می9( و )8ی )به صورت رابطه  DJ(𝑡)و  SJ(𝑡)ی فوق  در رابطه

(8 ) SJ(𝑡) = ∑ 𝑆𝐽,𝑘𝜑𝐽,𝑘(𝑡)𝑘        

(9 ) DJ(𝑡) = ∑ 𝑑𝐽,𝑘𝐽,𝑘
(𝑡)𝑘          

رابطه در  موجود  )عبارات  تجزیه 7ی  یک  متعامد    (  سیگنال  اجزاء  در   +SJ(t)سیگنال 

DJ(t)+ DJ−1(t)+…+ DI(t)    (  5-3)  دهد. تخمین رابطهمختلف نشان میهای  مقیاسدر

تواند به عنوان  شود. بنابراین، هر نقطه مینامیده می  (MRD)  1یک تجزیه چند تحلیلی 

های زمانی مختلف  ای از جزئیات موجک و سطح صاف موجک، بر روی مقیاسمجموعه

در حالی که  کنند، ها را تسخیر میتجزیه شود، ضرایب سطح صاف عمدتاً رفتار روند داده

 دهند.  های ریز نشان میضرایب جزئیات، انحراف از رفتار روند را برای مقیاس

،  ها به صورت روزانه باشنداگر داده   ی شود،م  یهتجز  سطح  J  در  یکه سری زمان  یهنگام

  27تا    8نوسانات    3روزه، سطح    9تا    4نوسانات    2روزه، سطح    3تا    2نوسانات    1سطح  

برای دادهرا نشان می   3𝐽تا    2𝐽نوسانات    Jروزه و سطح   این تحلیل  های هفتگی،  دهد. 

( است  برقرار  نیز  ساالنه  و  فصلی  وا  ی، جنساماهانه،    2فرناندز   (.2002  یتچر،سلککو 

های متعامد هستند.  های استفاده شده، موجک ترین موجک عادی  دهد یم ( نشان  2006)

( بهترین نوع موجک، موجک های  1399همچنین بر اساس تحقیق منصوری و فرازمند )

استفاده شده است. تصویر   4کو ایفلتس که در این تحقیق از موجک    متعامد هستند؛ متعامد  

 است:  شکلکلی آن به صورت 

 
 (: شمای کلی موجک کو ایفلتس 3)  شکل

 های تحقیق منبع: یافته

با جزئیات    طورهمان موجک  فرکانس  مرتبه موجک،  افزایش  با  است،  نمودارها مشخص  از  که 

 بیشتری همراه خواهد بود. 

 
1 Multi-Resolution Decomposition 
2 Fernandez 
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 تصریح مدل و معرفی متغیرهای پژوهش-2-3

پذیر نباشد، تابع  های تولید امکاناگر تکنولوژی به صورتی باشد که جانشینی میان نهاده

لئونتیف  تابع  به صورت  نهاده  1تولید  میان  جانشینی  برابر صفر  که کشش  تولیدی  های 

 است، به صورت زیر است: 

(10 ) Q =  min (K/α, L/Β)        
های نیروی کار و سرمایه  به ترتیب نهاده  Kو    Lمقدار محصول تولید شده،    Qکه در آن  

نیز به ترتیب بیانگر تعداد واحد سرمایه و نیروی کار الزم برای تولید یک    Βو    αهستند.  

واحد محصول است. با این تکنولوژی تولید الزم است، کار و سرمایه در یک نسبت ثابت  

ای باشد که کار و سرمایه  . اگر تکنولوژی تولید به گونه(K/L = α/Β)با هم ترکیب شوند  

به صورت خطی در می تولید  تابع  باشند  آید که کشش  به طور کامل جانشین یکدیگر 

 نهایت است.جانشینی نهاده ها بی

(11 ) Q =  αK +  ΒL 
α  وΒ  ،(.1397ضرایب ثابت هستند )شاکری 

تولید   تابع  و دوره  تعریف شده    Q= f (L ,K ,…)از آن جا که  کوتاه مدت  و در  است 

احتماال   و  بوده  کار  قوانین  تابع  کار  نیروی  کار    Kو  L یکساله  نیروی  اما  ثابت هستند. 

 شود.  تواند بر اساس کیفیت کار تعریف مجددمی

(12 ) L=h.I.C.�̅� 

h:   م بخش  تاب  زانیشاخص  اساس  آوری  بر  که  اثرگذاری  سالمت    19  د یکوومیزان 

بوده و شاخص مربوط به شاخص     h≤1    ≥0آوری سالمت. شاخص تابشودیم  ده یسنج

اگر  بیماری است.  کرونا  و    h=0زایی  است  شدید  کرونا  وضعیت  صورت  این  در  باشد 

سازی  باشد مشکل خاصی وجود ندارد. برای این شاخص در ابتدا متغیرها نرمال   h=1اگر

شدند و سپس بر اساس تجزیه و تحلیل موجک روند بلندمدت یا وضع مطلوب ایجاد شد  

 و سپس بر اساس روش زیر شاخص تاب آوری ایجاد گردید:  

 حد آستانه( -بر )وضع مطلوبحد آستانه( تقسیم -شاخص= )وضع موجود

 قبل(   مطلوب= حرکت متغیر بر مدار بلندمدت )ایجاد شده توسط مرحله وضع

 
1 Leontief 
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 حد آستانه= پراکندگی متغیر از دو برابر انحراف معیار خود متغیر

مزیت اصلی در این تعریف در این هست که آمار کرونا به صورت خام مورد استفاده قرار  

تاب اساس  بر  و  آسیبنگرفته  و  شدآوری  درمانی  ارزیابی  پذیری سیستم  مورد  کرونا  ت 

 گیرد.  قرار می 

Iشود. در صورتی که  : شاخص دورکاری است که بین صفر و یک تعریف میI    برابرصفر

 (. 2020، چانونا و همکارانباشد، این شغل قابلیت دورکاری ندارد )

Cدر این تحقیق ابتدا با استفاده از لگاریتم متغیرهای تعداد  است که    19: شاخص کووید

(  lnc(، تعداد مبتالیان روزانه کرونا )ltd(، تعداد کل مرگ و میر کرونا )ltcالیان )کل مبت

( روزانه  میر  و  مرگ  تعداد  جمعlndو  کل  (  تعداد  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  و  آوری 

از کرونا ضریب همبستگی   ناشی  میر  و  تعداد کل مرگ  با  نشان    99مبتالیان  درصدی 

روزان مبتالیان  تعداد  روزانه ضریب همبستگی  داد. همچنین  میر  و  تعداد مرگ  با    71ه 

روزانه   میر  و  و مرگ  مبتالیان  تعداد  متغیرهای  این که  به  توجه  با  داد.  نشان  درصدی 

ی شوک ناشی از کرونا است، از هر  کرونا شاخص بهتری برای نشان دادن وضعیت روزانه

به عنوان    ( LNC)  روزانه دو در مدل نهایی استفاده شد و در نهایت متغیر تعداد مبتالیان  

انتخاب گردید. در این صورت تابع تولید به صورت زیر    19متغیر کلیدی شاخص کووید  

 خواهد شد:

(13 ) β. Kα → Q = A (h.I.C.L) βKα Q = A L 

شرایط   تحت  یا  و  دورکاری  طریق  از  یا  کار  نیروی  کرونا،  دوره  در  اینکه  به  باتوجه 

هر دو    Kو    Lهای کرونایی فعالیت داشته است، فرض شده است در این دوره،  پروتکل

   ثابت هستند. 

(14 ) 
β. Kα. Lα Q = A. (h.I.C) 

LnQ = Ln A + β Ln K + α lnL + α LnhIC 

 در این صورت تابع تولید به صورت زیر خواهد شد: 

(15 ) I   Ln (hIC) +Ɛ^ + β ^LnQ = α 

است،   نداشته  روشنی  و  مشخص  تغییرات  تقاضا  بخش  که  این  به  توجه  با  همچنین 

( است که  iQiPشود. ارزش فروش شرکت )ی تقاضا در فروش شرکت مشخص مینتیجه

با تعادل عرضه و تقاضا محقق شده است. لذا هر آنچه که تقاضا شده عرضه شده است و  
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و      iPدهد؛ لذا با ضرب  تاثیرات تقاضا در شرایط کنونی بر فروش شرکت خود را نشان می

کمک  با  مدل  این  و  ادغام  مردم  به  کرونا  شرایط  در  دولت  که  تسهیالتی  و  مالی  های 

 توان به مدل اصلی تحقیق رسید: تولیدکنندگان پرداخت کرده است؛ می

(16 ) Ln M+e^ LnP +λ^ Ln h.I.C + γ^ + β^ = αi QiLnP 

 (: شرح متغیرهای تحقیق1)جدول

 منبع  شاخص متغیر 

 iQi P ارزش فروش شرکت )میلیون ریال( 
 سایت کدال به آدرس: 

https://www.codal.ir 

گذاری )بعد از کسر  میزان سپرده 

 ذخیره قانونی( 
M 

 بانک مرکزی 
https:// cbi.ir 

 p قیمت محصوالت
 سایت کدال به آدرس: 

https://www.codal.ir 

 C آمار کرونا 
 سایت وزارت بهداشت 

http://behdasht.gov.ir 

 مستخرج از تجزیه و تحلیل موجک  B های کرونا موج

 h آوری شاخص تاب
)وضع    بر  میحد آستانه( تقس  -)وضع موجود   

 حد آستانه( -مطلوب

 ( 2020چانونا و همکاران ) I دورکاری 
 های تحقیق منبع: یافته

حال با توجه به توضیحات باال و به منظور بررسی تاثیر پاندومی کرونا بر فعالیت صنایع  

ایران،   از تجزمنتخب  اول  از اسفند    ی موجک در دوره زمان  ل یو تحل  ه یدر بخش  روزانه 

های مختلف بر تاثیر طول موجدر بخش دوم    .ستاستفاده شده ا  1399تا اسفند    1398

، در  ای شرکت غذایی، دارویی و بیمه  15و  و حمل و نقل    ی ش یپاال  ، ییخودرو  شرکت  12

روش  و از    ییتابلو  یهابا استفاده از داده  99تا اسفند    96  نیاز فرورد  انهیماه  یدوره زمان

EGLS  قرار    لیو تحل   هیتجزبررسی و  مورد  های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت(  )داده

 ر اساس چند معیار انجام شده است:انتخاب شرکت های بورسی بگرفته است. 

اولین معیار سابقه تحقیقات و بررسی انجام شده در مورد تاثیرپذیری شرکت ها   -1

تحقیقات   اساس  بر  که  بود  فعالیت  نوع  اساس  بر  کرونا  هایدون از  و  ،  1کومار 

 
1 Koomar & Haydon 
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جکسون   2020 گروه    2020،  1و  مطالعات  این  نتایج  اساس  بر  گرفت.  انجام 

ای  ، غذایی، دارویی و بیمهو حمل و نقل ی ش یپاال  ،یی خودروصنعتی شرکت های 

 انتخاب شد.

ها ارزش شرکت در گروه صنعتی بود: به این دومین معیار برای انتخاب شرکت -2

ارزش مرتب  صورت که شرکت به کمترین  ارزش  باالترین  اساس  بر  و  ها  شدند 

 شرکتی که ارزش باالتری داشت برای گروه صنعتی مربوط انتخاب شد.  

سومین معیار وجود آمار و اطالعات مربوط به تولید و فروش شرکت بود و لذا   -3

انتخاب  -شرکت دایره  از  بودند،  نقص  یا  و  کمبود  زمینه دچار  این  در  که  هایی 

 خارج شدند.  

 شوند:بندی می( دسته2)جدولصورت   بر اساس این معیارها، شرکت های منتخب به

 های مورد بررسی  (: شرکت2)جدول
گروه  

 صنعتی 
 ضریب دورکاری  شرکت 

گروه  

 صنعتی 
 شرکت 

 خودرویی 068/0 283/0 آسیا، البرز، دانا، ما، ملت  بیمه
خپارس،  خودرو، خاهن،  

 خزامیا، خبهمن 

 غذایی 
غپینو، غمارگ، غاذر،  

 غدشت، غبشهر 
 شنفت، شبهرن، شسپا  پاالیشی 127/0 08/0

 دارویی 
دپارس، دفارا، دتماد،  

 دروز، دیران 
08/0 021/0 

حمل و  

 نقل

حفارس، حتوکا، حپترو،  

 حتاید 

 تجزیه و تحلیل موج های کرونا -3-3
تا    4  کوایفلتسو با استفاده از موجک    2019در این مرحله با استفاده از نرم افزار متلب  

)به    NCو تعداد مبتالیان روزانه     LNCهای روزانۀ لگاریتم تعداد مبتالیانسطح، داده  8

تا   آن  گزارش  که  است  شده  انجام  کرونا(  شوک  اثرات  سازی  تجزیه  مقایسۀ    6منظور 

 نشان داده شده است. شکلسطح  در 

 
3 Jakson 
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 سطح  6(: تجزیه روزانه ی آمار کرونا و لگاریتم آمار کرونا تا 4)  شکل

 های تحقیق منبع: یافته

از تجزیه همان اول، دوم و  ها مشخص هست، در سری اصلی موجسیگنال   طور که  های 

بیش نشان دادهترین موجپنجم  از خود  را  نوسانی  برای  های  که  این در حالی است  اند؛ 

دهد.  تری را نشان میهای اول و دوم و سوم کرونا درجه نوسان بیشسری لگاریتمی موج

از تکانه بعد  اثر  به عبارتی در سری لگاریتمی کرونا  تکانه  این  اولیه کرونا، رفته رفته  ی 

بررسی  کم نشان داده است.  از خود  را  پ  لیتبداز طریق    اسکالوگرام تری    وسته یموجک 

 نیز موید همین مطلب است.  
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  DWTتجزیه روزانه آمار کرونا و لگاریتم آمار   (:5)  شکل

 تخمین و برآورد مدل-4

 های مانایی  نتایج آزمون-4-1

 مرحله اول: بررسی همبستگی بین مقاطع 

برای هر متغیر   ابتدا  تابلویی، در  نوع داده های  به  توجه  با  داده ها  مانایی  بررسی  برای 

می انجام  مقطعی  خودهمبستگی  در  آزمون  مورد  شود  مقطعی  همبستگی  که  صورتی 

از آزمون بگیرد،  قرار  با وابستگی مقطعی مانند  تایید  و    1PANICهای آزمونهای مانایی 
2CIPS    های رایج بدون وابستگی مقطعی  از آزموناستفاده خواهد شد و در غیر اینصورت

و فیلیپس    ADF)فولر)دیکی(،  IPS(، ایم، پسران و شین ) LLCمانند لوین، لین و چو )

( شود.  PPپرون  می  استفاده  های  (  آزمون  توسط  مقطعی  خودهمسبتگی    LMآزمون 

  CDو    5تصحیح شده مقیاس شده   -اریب   LM،  4پسران مقیاس شده   LM،  3پاگان -بروش

 
1 Bai & Ng - PANIC 
2 Cross-sectional IPS (CIPS) 
3 Breusch-Pagan LM 
4 Pesaran scaled LM 
5 Bias-corrected scaled LM 
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ها به صورت خالصه  نتایج آزمون خودهمبستگی مقطعی دادهبررسی شده است.    1پسران 

 ( گزارش شده است. 3)جدول در 

 های وابستگی بین مقاطع آزمون(: نتایج  3)جدول
  پسران جهینت

CD 
LM  تصحیح   -اریب

 شده مقیاس شده 

LM    پسران

 مقیاس شده 

  بروش

 LMپاگان  

 ریمتغ

  یدارا 

  یوابستگ

 ی مقطع

24 

(0000/0 ) 

79 

(0000/0 ) 

79   

(00/0 ) 

975 

(00/0 ) 

Lpq  

  فروشارزش )

 ( شرکت

  یدارا 

  یوابستگ

 ی مقطع

42 

(00/0 ) 

177 

(00/0 ) 

177   

(00/0 ) 

2104 

(00/0 ) 

Lp  

  متیق)

 ( محصوالت

  یدارا 

  یوابستگ

 ی مقطع

56 

(00/0 ) 

267 

(00/0 ) 

267 

(00/0 ) 

3143 

(00/0 ) 

LM   

 ( سپرده گذاری )

 تحقیق های منبع: یافته

بر اساس نتایج این آزمون متغیرهای مدل دارای وابستگی مقطعی هستند. بر این اساس  

های مرسوم مانایی )بدون همبستگی مقاطع( مانایی، دارای اشکال بوده  استفاده از آزمون

آزمونو می از  نیز  بایست  مقاطع  بین  وابستگی  واحد  ریشه  بررسی  با  همزمان  هایی که 

بررسی   میمورد  سری  قرار  تجزیه  شامل  تحقیق  متغیرهای  سایر  شود.  آزمون  دهند، 

مانایی   آزمون  نتایج  هستند.  مانا  متغیر،  نویزهای  کردن  خارج  دلیل  به  کرونا  موجک 

 ( گزارش شده است. 4) جدولها به صورت خالصه در داده

 نتایج آزمون مانایی (:  4)  جدول

 
1 Pesaran CD 

 متغیر CIPS  آزمون   PANICآزمون   نتیجه

 مانا 
61803/3 

(00030/0 ) 

15966/3- 

(01/0> ) 
Lpq   فروش شرکت به میلیون ریال( )لگاریتم ارزش 

 مانا 
58353/2- 

(00978/0 ) 

98735/2- 

(05/0> ) 
Lp  )لگاریتم قیمت محصوالت( 
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 های تحقیق منبع: یافته

، ریشه واحد با فرض خودهمبستگی بین مقاطع برای متغیرهای  CIPSبر اساس آزمون  

  PANICتحقیق رد شده و داده ها مانا در سطح صفر هستند. همچنین بر اساس آزمون  

 وجود رابطه همجمعی بین مقاطع در متغیرها تایید می شود.  

 های تشخیص مدل نتایج آزمون-4-2

 های بررسی تعیین مدل مرحله اول: آزمون

آزمون از  استفاده  با  تابلویی  مدل  نوع  تعیین  منظور  هوندا به  هو   1های  کینگ  بین   2و 

بین   LRهای تلفیق شده(، با استفاده از آزمون های اثر تصادفی و مدل تلفیقی )دادهمدل

مدل اثرات ثابت و تلفیقی و با استفاده از آزمون هاسمن بین مدل اثرات ثابت و اثرات  

 شود.  تصادفی انتخاب انجام می

 های تشخیصی (: نتایج بررسی آزمون5)  جدول
 نام آزمون  آماره  احتمال  نتیجه

 LMآزمون   3/541 ( 00/0) تابلویی با اثرات ثابت 

 آزمون هاسمن  341008/28 ( 0000/0) تابلویی با اثر ثابت 

 نوع آزمون عرض از مبدأ  روند  نتیجه

 اثرات تصادفی مقطعی و تلفیقی زمانی
971236/3- 

(0000/1 ) 

0524/103 

(0000/0 ) 
 آزمون هوندا 

 اثرات تصادفی مقطعی و تلفیقی زمانی
971236/3- 

(0000/1 ) 

0524/103 

(0000/0 ) 
 آزمون کینگ هو 

 های تحقیق منبع: یافته

( مدل اثرات ثابت مقطعی و تلفیق شده زمانی مورد تایید قرار  5)  جدولبر اساس نتایج  

 گیرد.  می

 مرحله دوم: آزمون بررسی خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس 

های   آزمون  از  مقطعی  واحدهای  بین  خودهمبستگی  بررسی  پاگان  برای  ،  LMبروش 

و برای بررسی ناهمسانی واریانس بین واحدهای    CD  پسرانو    LMشده    اس یپسران مق 

 
1 Honda 
2 King-Wu 

 مانا 
95390/0- 

(34013/0 ) 

04235/3- 

(01/0> ) 
LM   در استان به میلیارد ریال(گذاری )لگاریتم سپرده 
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های تابلویی استفاده شده است.  در داده LRناهمسانی واریانس مقطعی  مقطعی از آزمون

 ( ارائه شده است:6)  جدولها در نتایج این آزمون

 (: نتایج بررسی آزمون های تشخیصی خودهمبستگی مقطعی در مدل 6)  جدول
 نوع آزمون احتمال  آماره  نتیجه

 LMبروش پاگان   00/0 93/2378 همبستگی مقطعیوجود  

 LMپسران مقیاس شده   00/0 23/69 وجود همبستگی مقطعی

 CDپسران   00/0 97/45 وجود همبستگی مقطعی

 آزمون وولدریج 2/10 ( 0000/0) 39/0

 7/644 ( 0000/0) وجود ناهمسانی واریانس مقطعی 

عدم وجود ناهمسانی واریانس   LRآزمون  

 زمانی 
(8/0 ) 3/6 

 های تحقیق منبع: یافته

یعنی   یک  و  صفر  بین  همبستگی  خود  ضریب  به  توجه  عدم  39/0با  الزم  شرط   ،

ضریب   طرفی  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد  𝑊𝑎𝑙𝑑𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠خودهمبستگی  = 𝜌 =
−1

𝑇−1
= بر    دهنده نشان   0.02 مبنی  فرضیه صفر  است.  تایید  زمانی  عدم خودهمبستگی 

ی و ناهمسانی واریانس بین مقاطع تایید شده و ناهمسانی  بر اساس این نتایج، خودهمبستگلذا  

 واریانس و خودهمبستگی زمانی تایید نخواهد شود.  
انجام شده مشخص شد که مدل در   ی هااستفاده از آزمون با نتیجه کلی ارزیابی نوع مدل 

به    ی خواهد بود و از طرف   دیی مورد تا  ی قیتلفبخش مقطع اثرات ثابت و در بخش زمان  

مورد    یمقطع  ی رفع مشکل ناهمسان  یبرا  یاستفاده از روش وزن  یمقطع  ی ناهمسان  لیدل

برا   د ییتا که  است،  گرفته  وزن    نیا  یقرار  دو  از  استفاده  با  مقطع   ی کی منظور    ی وزن 

(Cross-Section Weight  )نامرتبط  ظاهر  به  یمقطع  یهاوزن  و  (Cross-Section 

SUR  )گرفت  یبررس   مورد شد    قرار  وزنو مشخص  ظا  ی مقطع  ی هاکه  نامرتبط  هبه  ر 

طرف   یبهتر  ی معنادار از  و  وابستگ   یداشته  ن  یمقطع  یعدم  روش    زیرا  اساس    CDبر 

 .دهدیم  قرار د ییتا مورد  زین گاناپ-بروشLM پسران 

 برآورد مدل -3-4

از آزمون بر اساس روش  بعد  برآورد   EGLS  Panelهای مانایی و تعیین مدل اکنون  به 

 ( نشان داده شده است.  7)  جدولشود. نتایج این برآورد در نهایی مدل پرداخته می
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 (: نتایج تخمین مدل 7)  جدول
 Panel EGLS (Cross-section weights)روش برآورد:  

 (LPQ)   ارزش فروش شرکتمتغیر وابسته:  

 ماهانه   1396-1399دوره ی زمانی:  

شرکت   27مقطع:    

 احتمال  tی  آماره  ضریب ها متغیر

B1 88/114- 98/3- 0001/0 

B3 98/10- 78/2- 0057/0 

B5 69/0 54/3 0004/0 

B7 23/0- 06/3- 0023/0 

LHIC 026/0- 25/3- 0012/0 

LM 42/0 05/4 0001/0 

LP 99/0 080/24 0000/0 

C 93/16 25/11 0000/0 

 𝑅2 98/0 )ضریب تعیین(

 F  آماره 

 )احتمال( 

2293 

(00/0 ) 

Durbin-Watson stat 5/1 
 های تحقیق منبع: یافته

دهنده معناداری متغیر در سطح  دهنده ارزش احتمال هستند و *،**،*** به ترتیب نشاناعداد داخل پرانتز نشان

 باشد.می % 10و  % 5و  1%

 گیری و پیشنهادهانتیجه -5
امروزه اقتصاد بسیاری از کشورها به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر شیوع کرونا  

های مختلف اقتصادی مانند صنعت خودروسازی، حمل و نقل، پاالیشی  قرار دارد. بخش

از بخش بسیاری  ...و  قرار گرفتهو  تاثیر کرونا  اقتصاد تحت  از  های موثر  اند. شیوع کرونا 

وم آن، اقتصاد ایران را در وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار  و تدا 1398انتهای سال 

گیری این ویروس قبل از هر چیز یک فاجعه انسانی بزرگ است که تا به  داده است. همه

ها انسان را در کره زمین تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر شیوع  حال میلیون

بنگاه تعطیلی  سبب  ویروس  ااین  صنایع  و  همه  ها  و  است  جهان  سراسر  در  قتصادی 

اساس،   این  بر  قرار داده است.  آستانه رکودی کمرشکن  را در    ن یا  اصلی   هدفکشورها 
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به منظور  است.    رانیا  یدی تول  عیصنا   دیکرونا بر تول  روسی و  یریگآثار همه   یاب یارزمقاله  

روزانه از   ی موجک در دوره زمان ل یو تحل هیدر بخش اول از تجزهای کرونا، شناسایی موج

تاثیر طول موج های مختلف  و در بخش دوم    ستاستفاده شده ا  99تا اسفند    98اسفند  

،  شرکت غذایی، دارویی و بیمه ای  15و  و حمل و نقل    یش ی پاال  ،ییخودرو  شرکت  12بر  

و روش   یی تابلو یها با استفاده از داده 99تا اسفند  96 نی از فرورد انهیماه یدر دوره زمان

EGLS قرار گرفته است.  ل یو تحل ه یمورد تجز 

مییافته نشان  تحقیق  فروش  های  ارزش  بر  معناداری  اثر  متغیرها  همه  که  دهد 

) شرکت تعیین  ضریب  همچنین  دارند.  مطالعه  مورد  دوره  طی  بورسی    % 2R )  98های 

می که  نشان  توس  98دهد  وابسته(  )متغیر  شرکت  فرش  ارزش  تغییرات  ط  درصد 

معناداری کل رگرسیون را نشان    Fشود. آماره  متغیرهای موجود در مدل توضیح داده می

نشانمی پژوهش  این  در  که  است.  دهد  معنادار  شده  برآورد  مدل  که  است  آن  دهنده 

بنابراین فرضیه اصلی این پژوهش مبنی بر تاثیر معنادار کرونا بر فعالیت صنایع پذیرفته  

 شود.  می

موجسیگنال  تجزیه اصلی  نشان داد، در سری  و پنجم  های طول موجک  اول، دوم  های 

دادهترین موجبیش نشان  از خود  را  نوسانی  برای سری  های  که  این در حالی است  اند؛ 

اول و دوم و سوم کرونا درجه نوسان بیشلگاریتمی موج به  تری را نشان میهای  دهد. 

-ی اولیه کرونا، رفته رفته این تکانه اثر کم تکانه  عبارتی در سری لگاریتمی کرونا بعد از 

نیز    وستهیموجک پ  لیتبداز طریق    اسکالوگرامتری را از خود نشان داده است. بررسی  

های  ترین موجهای اول، دوم و سوم کرونا، قویموید همین مطلب است. به عبارتی پیک 

همان شدند.  داده  تشخیص  سریکرونا  تجزیه  هست  مشخص  به هطورکه  مربوط  ای 

طول موج های روزانه، هفتگی، ماهانه و چهار ماهه مورد تایید قرار    LNCموجک متغیر  

 گرفت.  

ی  همان موج اول کروناست که روزانه است و ضریب منفی آن نشان دهنده  B1متغیر  

  5این است که موج روزانه کرونا بر فعالیت صنایع تاثیر منفی دارد و با سطح احتمال زیر 

درصد معنادار نیز هست. بنابراین موج روزانه کرونا منجر به کاهش فعالیت صنایع طی  

 دوره مورد مطالعه شده است.  
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زیر    B3متغیر   احتمال  سطح  و  منفی  ضریب  و  کروناست  هفتگی  آن    5موج  درصد 

تاثیر معنادار منفی دارد    دهندهنشان فعالیت صنایع  بر  این است که موج هفتگی کرونا 

 یعنی موج هفتگی کرونا باعث کاهش فعالیت صنایع طی دوره مورد مطالعه شده است.  

درصد    5مثبت و سطح احتمال زیر  موج ماهانه کروناست و با داشتن ضریب    B5متغیر  

نشان دهنده این است که موج ماهانه کرونا تاثیر معنادار مثبت بر فعالیت صنایع دارد و  

دوره مورد مطالعه شده است.   فعالیت صنایع طی  افزایش  باعث  ماهانه  اگرچه  این موج 

مص که  دارد  وجود  انتظار  این  اما  بگیرد  قرار  تحقیق  مورد  بایست  می  اتفاق  -رفاین 

 های ماهانه در شرایط کرونا انجام داده باشند. کنندگان تقاضای خود را در دوره

درصد آن    5موج چهار ماهه کرونا است که ضریب منفی و سطح احتمال زیر    B7متغیر  

 به این معناست که موج چهار ماهه کرونا بر فعالیت صنایع تاثیر معنادار منفی دارد.

تورم   دهد  می  نشان  نتایج  دوره  سایر  فروش شرکت طی  ارزش  بر  معنادار  مثبت  تاثیر 

-مورد مطالعه دارد. هر چه قیمت محصوالت شرکت باالتر رود فروش شرکت افزایش می

متغیرهای   بین  از  همچنین  بخش  یابد.  گذاری  سپرده  یا  و  تولید  بخش  به  تسهیالت 

 ده است.  خصوصی در بانک، متغیر سپرده گذاری معناداری باالتری برای مدل ایجاد کر 

توصیه ایران،  منتخب  فروش صنایع  ارزش  بر  پاندمی کرونا  تاثیر  به  توجه  با  های  اکنون 

شوند تا بتوان با استفاده از مطالعه حاضر به بهبود وضعیت موجود  سیاستی زیر بیان می

 کمک کرد.

سیاست • از  گرفتهیکی  کار  به  کشورها  اغلب  که  و  هایی  قرنطینه  اند، 

ای که  و کاهش میزان فعالیت اجتماعی است؛ و نکته  گذاری اجتماعیفاصله

کاهش   به  منجر  قرنطینه  که  است  این  دارد  وجود  این سیاست  اعمال  در 

ها خواستار  شوند و آنچشمگیر فعالیت افراد و مشاغل و کسب و کارها می

های  گیری از سیاستاند. دولت باید با بهرهدریافت کمک مالی از دولت شده

، تبعات ناشی از این ویروس را بر افراد و کسب و کارها به  مختلف اقتصادی

 حداقل برساند. 

های الزم برای افزایش قابلیت دورکاری مشاغل  در راستای ایجاد زیرساخت •

 تالش شود.



 

 

 

 

 

 

 

 

 201                            1401 بهار /1شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش  قانون • و  افزایش  زمان  و  کننده  محدود  قوانین  وضع  هنگام  گذار 

پذیر  صنایع آسیب  ها بر مشاغل وها، به میزان آسیب ناشی از آنمحدودیت

 توجه داشته باشد. 

بزرگ • با شوک عرضه  که  از صنایعی  را در  دولت حمایت  بودند  تری مواجه 

 های حمایتی خود قرار دهد.اولویت سیاست

گذاری تاثیر مثبت معنادار بر فروش شرکت متغیر سپردهبا توجه به اینکه   •

فروش شرکت از  دارد می توان این نتیجه را برداشت کرد که مسئله کاهش  

بهبود   که  طوری  به  دارد؛  اهمیت  عرضه  از  طرف  از  بیشتر  تقاضا  طرف 

به   نسبت  باالتری  اهمیت  کرونا  دوران  در  مردم  کاری  و  معیشتی  وضعیت 

 ها دارد.  اعطای تسهیالت به شرکت

که در انجام    معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهوازاز    بدین وسیله  :سپاسگزاری

 .  شودیم  یف را مساعدت نمودند، قدردانمول ق یتحق  نیا

نومنافع  تضاد م  سندهی:  اعالم  منافع  کندیمقاله  تضاد  ارائه شده  مقاله  انتشار  در    ی که 

 وجود ندارد.  

در رشته    این مطالعه بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد مریم هوشداری:  ی مال  منابع

راهنما  اقتصاد توسط    ییبه  که  است  افقه  مرتضی  سید  و  منصوری  امین  سید  دکتر 

گرنت   شماره  با  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  پژوهشی    SCU.EE1401.30460معاونت 

 حمایت مالی شده است.  
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