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تِ.استّایعَالًیتطشسادسگیشخَدساختِیفقشدسخَاهغتثذیلتِهؼضلیضذُکِتشایسالپذیذُ

.سٍد،ضشٍسیاستّایهٌاسةتشایکاّصفقش،کِاصاّذافتَسؼِتِضواسهیّویيػلتاتخارسیاست

–چْاسمتَسؼِاقتصادیاصایيسٍدستشًاهِ.استدسایشاىّواًٌذسایشکطَسّاتشاهحائفقشتأکیذضذُ

کاهلیاًکٌیفقشًیاصتِداًصًسثتتِهٌظَسسیطِ.استّاییخْتکاّصفقشدسخاهؼِعشحضذُاختواػیسیاست
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دسآهذهشکض-ّایعشحّضیٌِتذیيهٌظَستااستفادُاصسیضدادُ.پشداصدهی(سالاٍلٍپٌدنتشًاهِچْاسمتَسؼِ)

ّضیٌِسشاًِخاًَاسّایضْشیٍسپسخظفقشتشاساسسٍش دسصذهیاًریيهخاسجسشا66ًِآهاسایشاىاتتذا

اصهذلتااستفادُخاًَاسفقیشضٌاساییگشدیذٍسپس،ضذُهحاسثِخظفقشدساداهِتااستفادُاص.هحاسثِگشدیذ

.ضٌاساییگشدیذثشتشفقشػَاهلهؤٍسٍشتشآٍسدحذاکثشدسستٌواییلَخیت

دسّشدًٍتایحتشاساس تشآٍسد، حاصلاص تشسسی، صىسشپشستسالهَسد تَدىٍافضایصتؼذخاًَاس،

ّایکِافضایصسالدّذ،دسحالیلقشاسگیشیدسفقشساافضایصهیسکًَتدسضش ،غشبٍضوالکطَساحتوا

.ضَدخٌَبتاػثکاّصفقشدسهٌاعقضْشیکطَسهیهٌغقٍِسکًَتدسهالکتَدىآهَصش،
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 .ّایفقش،هذللَخیتکٌٌذُیخاًَاس،تؼییيیسشاًِدسصذهیاًریيّضی66ٌِخظفقش،سٍش
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61............................................ِتفکیکهٌاعقدسصذخاًَاسّایفقیشدسهٌاعقضْشیایشاىت-8-1خذٍل

65..........................................(دسصذ)سْنخاًَاسفقیشاصّشگشٍُسٌیدسهٌاعقضْشیایشاى-9-1خذٍل

65.................................................................تاثیشآهَصشتشٍضؼیتفقشدسهٌاعقضْشیایشاى-40-1خذٍل

66.......................................................تاثیشتؼذخاًَاستشٍضؼیتفقشدسهٌاعقضْشیایشاى-44-1خذٍل

66......................................................تاثیشٍضغفؼالیتتشٍضؼیتفقشدسهٌاعقضْشیایشاى-42-1خذٍل

66...............................................تاثیشٍضغصًاضَییتشٍضؼیتفقشدسهٌاعقضْشیایشاى-48-1خذٍل

67..............................................تاثیشضشایظخغشافیاییتشٍضؼیتفقشهٌاعقضْشیایشاى-41-1خذٍل

احتوال تش تَضیحی هتغیشّای ًْایی اثشًتایحتشآٍسدهذلالخیتتِسٍشحذاکثشدسستٌواییٍ-45-1خذٍل
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کلیاتتحقیق-فصلاٍل


 :هقذهِ-1-1

 
٨٭ف ؼـ خڃاټٟ  ی پؽیؽڄ. چب ثفای ٴؿـاپ قڀؽٴی اوت ضؽا٬ٷ ڀیبقټیٿ ٨٭ف ثڅ ټ١ځبی ڀبتڃاڀی ا٨فاؼ ؼـ تـأ  

ا٘الٞ اق ڂ١ٔیت ٨٭ف ؼـ ثب . اوت چبی ٘ڃالڀی ثٍف ـا ؼـٴیف غڃؼ وبغتڅ تجؽیٷ ثڅ ټ١ٕٹی ٌؽڄ ٰڅ ثفای وبٶ

ڂ ٘فضی اق قڀؽٴی ټفؼٺ ؼـ آپ خبټ١څ  ٰفؼـا ټٍػُ  ٘ج٭بت اختٽب٠ی ا٨فاؼ ټػتٹ٧وٙص تڃاپ  ټیخبټ١څ 

  .ؼڃاـائڅ ڀٽ

 ـڂؼ، ٰڅ اق اچؽا٦ تڃو١څ ثڅ ٌٽبـ ټی چبی ټځبوت ثفای ٰبچً ٨٭ف اتػبؾ ویبوت ،ی ٍٰڃـچب ؼـ چٽڅ 

 اـائڅچبیی  ثفڀبټڅ زڇبـٺ تڃو١څ ویبوتایفاپ ڀیك ؼـ خڇت اټطبئ ٨٭ف ؼـ اق ایٿ ـڂ ؼـ  .ٔفڂـی اوت اټفی

چبی اڂٶ ڂ  ؼـ وبٶ آپثف ثف ؤڂ ٠ڃاټٷ ټ ثب ثفـوی ڂ١ٔیت ٨٭ف .(ثفڀبټڅ زڇبـٺ تڃو١څ 95ټبؼڄ ) اوت ٌؽڄ

تب زڅ ضؽ ؼـ خڇت ٰبچً ٨٭ف ؼـ خبټ١څ  چبی ټڃـؼ ثفـوی ثفؼ ؼـ وبٶ تڃاپ پی بـٺ ثفڀبټڅ تڃو١څ ټیزڇ

 . اوت ٌؽڄضفٰت 

 

-2-1  ضرحٍبیاىهسالِ  

اق ٴؿٌتڅ تب ٰځڃپ ثٍف ؼـ ِؽؼ . قٌتی اوت ٰڅ خبټ١څ اڀىبڀی ـا ٴف٨تبـ غڃؼ وبغتڅ اوت ی ٨٭ف پؽیؽڄ

( 2006) 1ڂڀٵڃ یڃٸیٻ.  ٰٿ وبقؼ ـا اق خبټ١څ ـیٍڅ ایٿ ټ١ٕٷثڃؼڄ اوت اټب تب ٰځڃپ ڀتڃاڀىتڅ  آپاق ثیٿ ثفؼپ 

 . ٰځؽ چبی ثڇؽاٌتی ت١فی٧ ټی تڂ ټفا٬ج٨٭ف ـا ثڅ ٠ځڃاپ ٨٭ؽاپ ؼاـایی ټبڀځؽ ٤ؿا، پځبچٵبڄ 

ڀتیدڅ ی ټػتٹ٧،  چب چب ڂ ټٱبپ ٨٭ف ، پؽیؽڄ ټ٭١ٙی ڀجڃؼڄ، ثٹٱڅ چٽكټبڀی ٨٭ف ڂ ٤ځب ؼـ قټبپ ی پؽیؽڄ

ثځبثفایٿ ڀبثڃؼی آپ چٻ ثڅ یٱجبـڄ ڂ ؼـ ټؽت قټبپ . چبی ضبٰٻ ؼـ ٘ڃٶ تبـیع ثڃؼڄ اوت تؽـیدی ٠ٽٹٱفؼ ڀٝبٺ

ڂ خڇت ؼـ ض٭ی٭ت اټطبئ ٨٭ف ثڅ یٯ ثفڀبټڅ ثٹځؽټؽت ڂ ټىتٽف ڀیبق ؼاـؼ . ټطؽڂؼ، ټیىف ڀػڃاچؽ ثڃؼ

 .ٌځبوبیی ٴفؼؼ پثیفٴؿاـ ثف آأت ـ ٨٭ف قؼایی اق خبټ١څ ثبیؽ ٠ڃاټٷـیكی ثڅ ټځٝڃ ثفڀبټڅ

                                                 
1
 Ulimwengu 
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مڂچً ثـب اوـت٩بؼڄ اق                    ثڅ ؼٸیٷ اچٽیت ټڃٔڃٞ ٨٭ف ؼـ چٽڅ خڃاټٟ ڂ ثڅ ٘ڃـ غـبَ ؼـ ایـفاپ، ؼـ ایـٿ پ   

ٰڅ اق ټفٰك آټبـ ایفاپ تڇیڅ  1388ڂ  1384چبی  ؼـآټؽ  غبڀڃاـچبی ٌڇفی ؼـ وبٶ –چكیځڅ ٘فش چبی  ـیكؼاؼڄ

  .پفؼاقؼ ټی ایٿ ٠ڃاټٷٌځبوبیی ثڅ  ایٿ تط٭ی٫ ٌؽڄ اوت،

 

حذٍدتحقیق-1-3

 .اوت ٴف٨تڅ ټڃـؼ ثفـوی ٬فاـ 1388ڂ  1384تط٭ی٫ ثفای ټځب٫٘ ٌڇفی ایفاپ  ؼـ ؼڂـڄ  ایٿ

 

فرضیاتتحقیق-1-4

 :اوت پمڂچً ؼڂ ٨فٔیڅ ټٙفش ٌؽڄؼـ ایٿ 

 .ا٨كایً آټڃقي غبڀڃاـچبی ٌڇفی ثب٠ث غفڂج آڀڇب اق ٨٭ف ټی ٌڃؼ -1

 .آڀڇب ثڅ ٨٭ف ټی ٌڃؼ ا٨كایً ث١ؽ غبڀڃاـچبی ٌڇفی وجت ڂـڂؼ -2

 

ساختارتحقیق-1-5

 :ایٿ تط٭ی٫ ؼاـای پځح ٨ّٷ ثڅ ٌفش قیف اوت

چبی  ٨٭ف، ٌبغُ ؼـ ٨ّٷ ؼڂٺ اؼثیبت ټڃٔڃٞ ټفثڃٖ ثڅ. ٌؽ  ؼـ ٨ّٷ اڂٶ ثڅ ٰٹیبت تط٭ی٫ پفؼاغتڅ

ی ټفثڃٖ چب ؼچی ا٘ال٠بت ڂ ؼاؼڄ ٨ّٷ وڃٺ ثڅ وبقټبپ. ٴیفؼ ثف ثف ٨٭ف ټڃـؼ ثفـوی ٬فاـ ټیټفثڃٖ ڂ ٠ڃاټٷ ټؤ

ٌؽڄ   ٨ّٷ زڇبـٺ اٸٵڃچبی ټڃـؼ اوت٩بؼڄ ؼـ ایٿ پمڂچً ڂ ـڂي ثفآڂـؼ اـائڅ ؼـ. پفؼاقؼ ثڅ ثڃؼخڅ غبڀڃاـ ټی

. اوت  چب اـائڅ ٌؽڄ ای اق ـڂڀؽ اڀدبٺ پمڂچً، ڀتبیح ڂ پیٍځڇبؼ اڀدبٺ ؼـ ٨ّٷ پځدٻ غالِڅ وف. اوت
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 هرٍریبرادبیاتهَضَع-فصلدٍم


 

هقذهِ-2-1

پؽیؽڄ قٌتی اوـت ٰـڅ    .(34، َ 1369، 2ٴبٸجفایت) تفیٿ ټّیجت ثٍف اوت تفیٿ ڂ ٠ٽڃټی ٬ڃی ٨٭ف 

ٰځڃپ ثٍف ؼـ ِؽؼ اق ثیٿ ثفؼپ ٨٭ف ثـڃؼڄ، اټـب تـب ٰځـڃپ      اق ٴؿٌتڅ تب . وبقؼ ټیخبټ١څ اڀىبڀی ـا ٴف٨تبـ غڃؼ 

 . ٰٿ وبقؼ ټ١ٕٷ ـا اق خبټ١څ ـیٍڅایٿ  ڀتڃاڀىتڅ 

ی ټػتٹ٧ ڀتیدڅ تؽـیدی  چب چب ڂ ټٱبپ چٽكټبڀی ٨٭ف ڂ ٤ځب ؼـ قټبپ ڂ ټ٭١ٙی ڀجڃؼڄ، ای پؽیؽڄ ٨٭ف پؽیؽڄ

 ثځبثفایٿ ڀبثڃؼی آپ چٻ ثڅ یٱجبـڄ ڂ ؼـ ټؽت قټـبپ ټطـؽڂؼ،  . اوت چبی ضبٰٻ ؼـ ٘ڃٶ تبـیع ثڃؼڄ ٠ٽٹٱفؼ ڀٝبٺ

 .ټؽت ڂ ټىتٽف ڀیبق ؼاـؼ ٨٭ف ثڅ یٯ ثفڀبټڅ ثٹځؽ  اټطبئ ؼـ ض٭ی٭ت. ټیىف ڀػڃاچؽ ثڃؼ

ای، ا٬ـؽاټبت ڀٽـبؼیٿ ڂ ٠ٽٹـی ـا ؼـ     اٸٽٹٹی ڂ ټځٙ٭څ ٨٭ف، ڀڇبؼچبی ثیٿ ی ثڅ ټځٝڃـ خٹڃٴیفی اق تڃو١څ

 4ثبڀٯ خڇـبڀی . ٰځی ٨٭ف ڀبٺ ڀڇبؼ ـیٍڅ ی ـا ؼچڅ 1997-2006 ی ؼچڅ 3ثفای ټثبٶ، وبقټبپ ټٹٷ .پیً ٴف٨تځؽ

ثف ڂ ثفغڃـؼاـی ٠ٽـڃټی اق ثڇؽاٌـت، ټىـٱٿ ڂ آټـڃقي     ب اق ٨٭ف، خڇبڀیبپ ـا ثڅ ا٬ؽاٺ ټؤچثفای تط٭٫ ؼڀیبی ـ

ٴؿاـی ٰفؼ ٰڅ اق ٘فی٫  چؽ٦ 5، وبقټبپ تڃو١څ چٽٱبـی ا٬تّبؼی1996ؼـ چٽیٿ ـاوتب ؼـ وبٶ . ؼ٠ڃت ڀٽڃؼ

ټبت ؼـ ایـٿ ا٬ـؽا  . ڀیٽی اق ا٨فاؼی ٰڅ ٨٭یف چىتځؽ اق ٌفایٗ ٨٭ف غبـج ٌـڃڀؽ  2015ټٍبـٰت خڇبڀی تب وبٶ 

چبیی ِڃـت ٴف٨تڅ ڂ  ثیځی ؼـ ایفاپ ڀیك ثفای ټجبـقڄ ثب ٨٭ف پیً. ثىیبـی اق ټځب٫٘ خڇبپ ثب ټڃ٨٭یت ټڃاخڅ ٌؽ

ثػٍی ثـڅ   و٩بڀڅ ایٿ ا٬ؽاټبت ڀتبیح زځؽاپ ـٔبیتاټب ټتأ. اوت یی تڇیڅ ڂ تځٝیٻ ٌؽڄزځؽیٿ ثبـ الیطڅ ٨٭ف قؼا

 .(1384اـٔفڂٺ زیٹف، )چٽفاڄ ڀؽاٌتڅ اوت 

چـبیی   ٰیؽ ؼاٌتڅ ڂ ویبوتچب ثڅ ٔفڂـت اق ثیٿ ثفؼپ ٨٭ف تأ څزڇبـٺ تڃو١څ چٽبڀځؽ ؼیٵف ثفڀبټ ی ثفڀبټڅ

، ؼڂٸت ټٱٹ٧ ثڅ ٌځبوـبیی ڂ  ایٿ ثفڀبټڅ 95 ی ثف ٘ج٫ ټبؼڄ. اوت ـا ثفای قؼڂؼپ ٨٭ف اق خبټ١څ ثڅ اخفا ٴؿاٌتڅ

٠ـڃاټٹی  ټځٝڃـ ٌځبوبیی چٽیٿ ثڅ  .تطت پڃًٌ ٬فاـؼاؼپ ا٬ٍبـ ٨٭یف خبټ١څ ڂ اـت٭بء وٙص قڀؽٴی آڀبپ اوت

                                                 
2
 Galbraith 

3
 United Nations (UN) 

4
 World Bank (WB) 

5
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ضبٔف و١ی ؼاـؼ  ی ثځبثفایٿ ټٙبٸ١څ  .اټفی ٔفڂـی اوت ؽ،ڀٌڃ ٰڅ ټڃخت ٴىتفي ڂ تٍؽیؽ ٨٭ف ؼـ خبټ١څ ټی

ـاچٱبـچبیی ـا ثـفای  تڃو١څ  زڇبـٺ ی ثفڀبټڅاڂٶ ڂ آغف  چبی ثف ثف آپ ؼـ وبٶڂ١ٔیت ٨٭ف ڂ ٠ڃاټٷ ټؤثفـوی  ثب

  .ٰبچً ٨٭ف اـائڅ ؼچؽ

 . ؽڀٌڃ ټیچبی وځدً ٨٭ف ټ١ف٨ی  ـڂيوپه ت١بـی٩ی اق ٨٭ف اـائڅ ڂ اثتؽا ایٿ ٨ّٷ  ټڅؼـ اؼا 

 

تؼاریففقر-2-2

تؼاریفلغَیفقر-2-2-1

ی  ٰٹٽـڅ . ؼـ قثـبپ التـیٿ اوـت    Pauperitasی  ثڅ ټ١ځـبی ٨٭ـف ثفٴف٨تـڅ اق ٰٹٽـڅ      povertyٰٹٽڅ 

Pauper ی  ؼـ قثبپ التیٿ اق ؼڂ ٰٹٽڅPau  ڂ « ٰڃزٯ»ثڅ ټ١ځبیPario  اوت ڂ « ٌڃٺ ټتڃٸؽ ټی»ثڅ ټ١ځبی

ثڅ ؼڀیب آڂـؼ ا٘ال٪   ی ټڃـؼ ڀیبق ثسڅ تڃاڀؽ ثڅ اڀؽاقڄ ای ٰڅ ڀٽی ضبِٹػیك یب ؼاٺ ټبؼڄ ؼـ اِٷ ثڅ قټیٿ قـا٠ی ٤یف

(.ڂیٱیپؽیب)ٌڃؼ  ټی

، «ؼـڂیٍـی »چـبی   ٠جبـت اق ڀؽاٌتٿ ټبیطتـبج اوـت ڂ ثـب ڂالڄ     ؼـ ٸ٥ت «٨٭ف»ی  ڂالڄ ٨بـوی اؼثیبت ؼـ

 ،ثىـیبـ ټطتـبج اوـت    ؼـ ٸ٥ت ثڅ ټ١ځبی ٨فؼی ٰڅ  «٨٭یف»په . ثبٌؽ ټتفاؼ٦ ټی «تځٵؽوتی»ڂ «تڇیؽوتی»

  .اوت ؽڄٌت١فی٧ 

ٰىی ٰڅ پـڃٶ  :اوت ؽڄٌٴڃڀڅ ت١فی٧  ڂ ٨٭یف ایٿ اوت  «ثڃؼپ ٨٭یف» ، ٨٭ف ثڅ ټ١ځبی ؼـ ٨فچځٳ اڀٵٹیىی

 .ٰىی ٰڅ پڃٶ ثىیبـ ٰٽی ؼاـؼ یب چبی اوبوی ڀؽاـؼ ٰب٨ی ثفای ڀیبق

 

 ازًگاُهحققاىتؼریففقر2-2-2

ثىـیبـی اق ټط٭٭ـبپ ڂ    .٨٭ف پؽیؽڄ زځؽ ث١ؽی اوـت ٰـڅ اـائـڅ ت١فیـ٧ خـبټٟ ڂ ٰـبټٹی اق آپ ټٍـٱٷ اوـت        

ت١فی٩ـی اق  ثفاوبن آپ ڀٵبڄ ټت٩بڂتی ثڅ ایٿ پؽیؽڄ ؼاٌتڅ ڂ ڀؽ ا څؼاٌت څ٨٭ف ټٙبٸ١ ی اڀؽیٍٽځؽاڀی ٰڅ ؼـ قټیځڅ

 .اٌبـڄ غڃاچؽ ٌؽ چب آپؼـ اؼاټڅ ثڅ ثفغی اق  ٰڅ ؼچځؽ اـائڅ ټی٨٭ف 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ــفآڂـؼڄ ڀٍــؽپ ڀیــبق، (1356) 6خــبپ ـاذ ــڅ ضــؽ ٩ٰبیــت ت١فیــ٧ ٰــفؼڄ چــب ٨٭ــف ـا ث        .اوــت  ی ثٍــف ث

 .ٰځؽ چبی ثڇؽاٌتی ت١فی٧ ټی ٨٭ف ـا ثڅ ٠ځڃاپ ٨٭ؽاپ ؼاـایی ټبڀځؽ ٤ؿا، پځبچٵبڄ ڂ ټفا٬جت ،(2006)7ڂڀٵڃ یڃٸیٻ

چـبی   چـب ڂ ٴـفڂڄ   ؼـ ټٙبٸ١بت غڃؼ ؼـ غّڃَ ٨٭ف ا٠ت٭ـبؼ ؼاـؼ ٰـڅ ا٨ـفاؼ، غـبڀڃاؼڄ     ،(1985) 8تبڀىځؽ

چبی ٤ؿایی، ټٍبـٰت  تڃاپ ٨٭یف ثڅ ضىبة آڂـؼ ٰڅ ثب ٨٭ؽاپ ټځبثٟ ثفای ٰىت اڀڃاٞ ـلیٻ خٽ١یتی ـا قټبڀی ټی

 .چب ڂ ٌفایٗ ڂ اټٱبڀبت ټ١ٽڃٶ قڀؽٴی، ټڃاخڅ ثبٌځؽ ؼـ ١٨بٸیت

ؼاٌـتٿ اټٱبڀـبت ټـبؼی القٺ ثـفای      آڂـؼپ یب ڀٵبڄ ؼوت ی ڀبتڃاڀی ؼـ ثڅ٨٭ف اق ڀڃ٠ ، (1373)ټڇفیبـ ٘ج٫

ثڅ ِڃـت ټڃ٬ت  –چبی خىٽی ڂ ـڂاڀی  ایٿ ڀبتڃاڀی ټٽٱٿ اوت اق ٨٭ؽاپ اوت١ؽاؼ. ٴیفؼ ټ١یٍت وفزٍٽڅ ټی

چب ڂ ټځبثٟ ټڃخـڃؼ ڀبٌـی    یب اق ٨فاچٻ ڀجڃؼپ ٌفایٗ اختٽب٠ی ڂ ا٬تّبؼی القٺ ثفای اوت٩بؼڄ اق اوت١ؽاؼ -ڂ ؼائٻ

  .ٌڃؼ

 ڂ ؽڀٴؿاـ چبیی اوت ٰڅ ٠ٽی٭بً ثف زٵڃڀٵی ٴؿـاپ قڀؽٴی ا٨فاؼ تأثیف ټی اڀڃاٞ ټطفڂټیت ٨٭ف ؼـ اـتجبٖ ثب

بی ـیكی ثفای آیځؽڄ ڂ ثفای ث٭ چف ٴڃڀڅ ثفڀبټڅؼـ ایٿ ِڃـت . ؽځؼچ ٷ ٰبچً ټیئتڃاڀبیی ا٨فاؼ ـا ثفای ضٷ ټىب

  .(1386ٌب٘فی،) ٌڃؼ ٴؿاٌتڅ چف ـڂقڄ ثبیؽ ٰځبـ

اوت ٰڅ  ایٿ ؼـضبٸی. ثڅ ڀڃ٠ی ټطفڂټیت اٌبـڄ ؼاـؼ ، چٽڅ ایٿ ت١بـی٧  ټ١ت٭ؽ اوت ٰڅ ( 1983) 9وٿ

ٌـڃؼ ٰـڅ ټٽٱـٿ     ټ٩ڇڃٺ ټطفڂټیت چٻ یٯ ټ٩ڇڃٺ اختٽب٠ی ڂ ڀىجی اوت ڂ ثف اوبن چځدبـچبیی ت١فی٧ ټـی 

 . ثبٌځؽ ثب چٻ ٨ف٪ ؼاٌتڅ ی ټػتٹ٧ ٰبټالً چب چب ڂ ټٱبپ اوت ؼـ ٘ی قټبپ

 

فقرازًگاُاسالم-2-3

ټیٿ ـ٨بڄ أٰفؼپ ٨٭ف ڂ ت ٰٿ اوالٺ، زڃپ ؼیٵف اؼیبپ اٸڇی، ثڅ ټىئٹڅ ٨٭ف اچٽیت ثىیبـ ؼاؼڄ ڂ ثف ـیٍڅ

ؼـ ایٿ ت٩ٱف، غؽاڂڀؽ،  آوٽبپ ڂ قټیٿ ڂ چف زڅ ؼـ . اوت ٰفؼڄ ٰیؽأڃټی، ثڅ ٠ځڃاپ یٯ چؽ٦ ا٬تّبؼی، ت٠ٽ

                                                 
6
 Jan Reach 

7
  Ulimwengu 

8
 Townsand  

9
 Sen 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثڇفڄ ٴیفڀؽ ڂ چیر ٨فؼ یب ٴفڂچی چب  تڃاڀځؽ اق ایٿ ڀ١ٽت ی ثځؽٴبپ ټی چٽڅ آڀڇب اوت ـا ثفای اڀىبپ آ٨فیؽ،

 .(1387، ٨فؼ٨فاچبڀی ) ؼ ټطفڂٺ ٰځؽ تڃاڀؽ ٰىی ـا اق ض٫ ټىٹٻ غڃ ڀٽی

ٴیفؼ، خبی ؼاـڀؽ، ٨٭ڇب ټىئٹڅ ٨٭ف ـا اق ڀٝف  چب ت١ٹ٫ ټی زڃپ ٨٭یفاپ ؼـ ٌٽبـ اِځب٨ی ٰڅ قٰبت ثڅ آپ

٠ځڃاپ ٌفٖ اوتط٭ب٪ قٰبت، ٰب٨ی ی ٨٭ف ثڅ  ؼـ ڀٝف آڀبپ، ٔبثٙڅ. اڀؽ ټ٩ڇڃٺ ڂ ضؽڂؼ آپ ټڃـؼ تڃخڅ ٬فاـ ؼاؼڄ

٨٭ف ټڃـؼ ثڅ ایٿ تفتیت . ٌڃؼ یڀجڃؼپ ؼـآټؽ ثفای ٴؿـاپ قڀؽٴی ٨فؼ ڂ ا٨فاؼ تطت وفپفوتی ڂی ٌٽفؼڄ ټ

 .چب، ٨٭ف ڀىجی اوت تڃخڅ آپ

ٴـف آپ اوـت ٰـڅ ټـفاؼ اق ٴـؿـاپ       اوت، ثیـبپ  چب ـڂایبتی ٰڅ ټىتځؽ ٨تڃای آپتتجٟ ؼـ ٰالٺ ٨٭ڇب ڂ ڀیك 

ثٹٱڅ ثـؽاپ   .ٌڃؼ، ڀیىت ٰٽتفیٿ ضؽ ټ١یٍت، ٰڅ ؼـ ا٬تّبؼ ټالٮ ٨٭ف ټٙٹ٫ ٌٽفؼڄ ټی قڀؽٴی تځڇب اٰت٩ب ثڅ

اٸجتـڅ ایـٿ ؼـ ِـڃـتی    . ثـؽ یب ټ١ځبوت ٰڅ ٨٭یف زځبپ یبـی ٌڃؼ تب ثڅ وٙص قڀؽٴی ټتڃوٗ ا٨فاؼ خبټ١څ ؼوت

 (.چٽبپ ټځجٟ)  ی ٨٭فا ؼـ ایٿ وٙص ټٽٱٿ ثبٌؽ ټیٿ چٽڅاوت ٰڅ تأ

 

گیریفقرّایاًذازُرٍش-2-4

 :ٌڃؼ خب ثڅ اغتّبـ ثڅ آڀڇب اٌبـڄ ټی ثفای وځدً ٨٭ف ټٙفش ٌؽڄ اوت ٰڅ ؼـ ایٿ چبی ټت٩بڂتی ـڂي

 

ّایکالىاقتصادیارزیابیفقربراساسضاخص-2-4-1

اڀؽ تب ثـف پبیـڅ    تڃو١څ، تالي ٰفؼڄ ی چب ؼـ قټیځڅ ٨فْ ؼاؼپ ثفغی پیً ڀٝفاپ ثب ټجځب ٬فاـ بضتثفغی ِ

آڀـبپ ثـب    ،ثـف ایـٿ اوـبن   . ،  ڂ١ٔیت ٨٭ف ڂ ڀبثفاثفی ـا اـقیـبثی ٰځځـؽ  یتٽب٠اخ  -چبی ٰالپ ا٬تّبؼی ٌبغُ

ٴؿاـی، ؼـآټؽ وفاڀڅ، ڀـفظ   زڃپ ڀفظ تڃـٺ، ـٌؽ تڃٸیؽ ڀبغبٸُ ؼاغٹی، ڀفظ وفټبیڅچبیی  ټطبوجڅ ـڂڀؽ ٌبغُ

اق اختٽب٠ی پفؼاغتڅ ڂ ؼـ ڀڇبیـت تّـڃیفی    -ـٌؽ ڀ٭ؽیځٵی ڂ ڀفظ اٌت٥بٶ ڂ ثیٱبـی ثڅ اـقیبثی ٰالپ ا٬تّبؼی

  .(1385ټؽڀی،) ؽؼچځ ڂ١ٔیت ٨٭ف ڂ ڀبثفاثفی ـا ثف ایٿ اوبن اـائڅ ټی

ثفغـی اق ایـٿ ٠ڃاټـٷ    ثـڅ تڃٔـیص   ؼـ اؼاټـڅ  ثڅ ټځٝـڃـ زٵـڃڀٵی تبثیفپـؿیفی ایـٿ ټت٥یفچـب ثـف ٨٭ـف        

  .غڃاچؽ ٌؽ پفؼاغتڅ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تڃاڀؽ چٻ اق ٘فی٫ آثبـ ټىت٭یٻ غـڃؼ ڂ  ؼـ ټځب٫٘ یب ٍٰڃـچب ټیچبی ٌؽیؽ تڃـټی  ثفڂق ڂ١ٔیتتَرم، 

ی  چـب ؼـ ڂضٹـڅ   ا٨كایً ٬یٽـت . چٻ اق ٘فی٫ آثبـ ٤یف ټىت٭یٻ غڃؼ ثب٠ث ا٨كایً ضدٻ ٨٭ف ڂ ټطفڂټیت ٴفؼؼ

ؼـڀتیدڅ، ثب٠ث . ٴفؼؼ چبی ٰٻ ؼـآټؽ ڂ ٨٭یف ټی اڂٶ ثب٠ث ٰبچً ټیكاپ ٬ؽـت غفیؽ ا٨فاؼ خبټ١څ ثڅ ڂیمڄ ٴفڂڄ

٤ؿایی ٰٽتـف ڂ ٌـؽت ثیٍـتف ٨٭ـف     ټیٿ اڀفلی أٰبچً ټیكاپ ت٭بٔبی آڀڇب ثفای ٰبالچبی اوبوی ڂ ؼـ ڀڇبیت ت

چب اق ٘فی٫ ایدبؼ ڂ ٠ؽٺ ا٘ٽیځبپ ؼـ ثبقاـچب ثب٠ث ٠ـؽٺ تٽبیـٷ    اق ٘ف٦ ؼیٵف، ا٨كایً ٌؽیؽ ٬یٽت. ٌؽ غڃاچؽ

چـبی ٌـ٥ٹی ؼـ خبټ١ـڅ     چبی ا٬تّبؼی ڂ ٨فِـت  ٴؿاـی ڂ ؼـ ڀڇبیت ټطؽڂؼ ٌؽپ ١٨بٸیت اڀؽاق ڂ وفټبیڅ ثڅ په

چـبی ٌـ٥ٹی ڂ ؼـآټـؽی ؼـ خبټ١ـڅ ثب٠ـث ٰـبچً        چً ٨فِـت ٸڅ ؼـ ڀڇبیت اق ٘فی٫ ٰبأٴفؼؼ ٰڅ ایٿ ټى ټی

 .ؼـآټؽچب، ثیٱبـی ڂ تٍؽیؽ ٨٭ف غڃاچؽ ٌؽ

ثځبثفایٿ، ا٨فاؼ ڂ غبڀڃاـچبی ٨ب٬ؽ . ثبٌؽ چب ڂ غبڀڃاـچبی ٨٭یف ټی ٰبـ ټڇٽتفیٿ ټځجٟ ؼـآټؽ ٴفڂڄ، تیىاری

ؼـ ایٿ ٌفایٗ ثڅ . ؽٌڃڀ ټیٿ ڀیبقچبی اوبوی غڃؼ ؼـ قڀؽٴی ټطفڂٺ ټیأټؽچبی القٺ ثفای تآ٥ٌٷ اق ٰىت ؼـ

یبثـؽ ڂ ایـٿ    ضتی ت٭بٔبی ا٨فاؼ ڂ غبڀڃاـچب ثفای ٰبالچـب ڂ غـؽټبت ٰـبچً ټـی     ، ټؽچبی القٺآ٠ٹت ٨٭ؽاپ ؼـ

ٌؽپ ثبقاـ ڂ تٍؽیؽ ـٰڃؼ ا٬تّبؼی غڃؼ ټكیؽی ثف ٴىتفي ثیٱبـی ڂ ا٨كایً ٌـؽت ڂ ضدـٻ ٨٭ـف ؼـ     ټطؽڂؼ

چـبی   بـٰت ڀیـفڂی ٰـبـ ١٨ـبٶ ؼـ ١٨بٸیـت    ثڅ ٠جبـت ؼیٵف ثبیؽ ٴ٩ت ٰڅ چف زـڅ ټیـكاپ ټٍـ   . ٴفؼؼ خبټ١څ ټی

ا٬تّبؼی ٰٽتف ثبٌؽ ؼـ ڀڇبیت، ټیكاپ ٌؽت ٨٭ف ؼـ خبټ١څ ا٨كایً غڃاچؽ یب٨ت ڂ ثف٠ٱه، ثب ا٨ـكایً ت٭بٔـب   

ٌڃؼ ڂٔـ١یت قڀـؽٴی ټـفؼٺ ثڇتـف ڂ اق      ثفای ٰبـ ڂ ٰبچً ثیٱبـی ٰڅ ؼـ ڀڇبیت ثڅ ا٨كایً ؼـآټؽچب ټځدف ټی

  .ؼٌڃ ټیكاپ ڂ ٌؽت ٨٭ف ؼـ خبټ١څ ٰبوتڅ ټی
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 Absolute Poverty 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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چبیی اوت ٰڅ ثفای ض٩ٛ  ، ټځٝڃـ اق ٨٭ف ټٙٹ٫ ڀبتڃاڀی ؼـ ٰىت ضؽا٬ٷ ڀیبق(1901)11اق ڀٝف ـڂاڀتفی

 . قڀؽٴی القٺ اوت

ڂ  ٨12٭ف ټٙٹ٫ اق ټطفڂټیت یب ڀبتڃاڀی ٨فؼ ؼـ ٰىت ضؽا٬ٷ ٸڃاقٺ ټ١بي، ټ١ت٭ؽ اوت، (1373)ټڇفیبـ

ضؽا٬ٷ ټ١بي ټ٩ڇڃټی اوت ٰڅ ت١فی٧ ڂاضؽی ثفای آپ ڂخڃؼ . ٴیفؼوفزٍٽڅ ټی 13اـٔبی ڀیبقچبی اوبوی

ـ٤ٻ ڂخڃؼ ایٿ ټىئٹڅ، ټ١ٽڃالً ڀیبق ثڅ ټىٱٿ، ٸجبن ڂ ٠ٹی. یبثؽڀؽاـؼ ڂ اق یٯ ٍٰڃـ ثڅ ٍٰڃـ ؼیٵف ت٥ییف ټی

چبی ٤ؿایی ا٨فاؼ ثب  ثب تڃخڅ ثڅ ڀیبق ایٿ ت١فی٧ ؼـ اِٷ . ٌڃڀؽ٤ؿا ثڅ ٠ځڃاپ ڀیبقچبی اوبوی ؼـ ڀٝف ٴف٨تڅ ټی

 . ٌڃؼ ټ١یبـ ٰبٸفی ټڃـؼ ڀیبق ثیبپ ټی

 

14فقرًسبی-2-4-2-2

ؼـ ټڃاـؼی ټّؽا٪ ؼاـؼ ٰڅ وٙص قڀؽٴی ٨فؼ ڀىجت ثڅ ڀىجی ٰڅ ٨٭ف  ٠٭یؽڄ ؼاـؼ،  (2005)15ٴیڃڂاڀی

٨٭ف ڀىجی ثڅ ٠ځڃاپ ڀبتڃاڀی ؼـ اضفاق  ٠جبـتی،ثڅ. ټتڃوٗ ٌفایٗ ؼـآټؽی خبټ١څ، ڂ١ٔیت ټځبوجی ڀؽاٌتڅ ثبٌؽ

 اوتٌڃؼ، ت١فی٧ ٌؽڄټیٰڅ ؼـ خبټ١څ ١٨ٹی ٨فؼ القٺ یب ټٙٹڃة تٍػیُ ؼاؼڄ  16یٯ وٙص ټ١یٍت ټ١ٽڃٸی

 .ای اق ڀبثفاثفی ؼـ خبټ١څ اوت ـی٧، ٨٭ف ثڅ ٘ڃـ اوبوی پؽیؽڄبثف اوبن ایٿ ت١ (.1373ټڇفیبـ،)

17فقرقابلیتی-2-4-2-3

ٌبغُ ٨٭ف ټٙٹ٫ ڂ ٨٭ف ڀىجی ڂ١ٔیت ـ٨بچی ا٨فاؼ ـا ثب ټ١یبـ ؼـآټؽ یب چكیځڅ غـبڀڃاـ ټـڃـؼ وـځدً    

ٴیفی ٨٭ف ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ٨٭ـف ـا   ـڂي ؼیٵفی ثفای اڀؽاقڄ. ٴیفڀؽ ؼچځؽ ڂ ؼـ ٴفڂڄ ٨٭ف ؼـآټؽی ٬فاـ ټی ٬فاـ ټی

 .ٰځؽ ټطفڂټیت اق ٬بثٹیت ی١ځی ٠ؽٺ تڃاڀبیی غفڂج اق ڂ١ٔیت ٨٭ف ت١فی٧ ټی

ثـڅ   "چـب  چب ڂ ٬بثٹیت ٰبال "ټ١فڂ٨ی ثب ٠ځڃاپ  ی ؼـ ټ٭بٸڅ ، (1987)اثتؽا تڃوٗ آټبـتیبوٿ "٬بثٹیت"لڄ ڂا

آټبـتیبوـٿ ـڂیٱـفؼ ټٙٹـڃة ثـڅ     . اختٽب٠ی ثفای ثفـوی ٨٭ف ٌؽ -ٰبـ ـ٨ت ڂ ثڅ وف٠ت ڂاـؼ اؼثیبت ا٬تّبؼی
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 Capability Poverty 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ؼ ټٙٹڃثیت تڃخڅ ؼاٌت، ت٥ییف ؼاؼ ڂ چبی اڀىبپ ڂ ایدب ثڅ ڀ٭ً ٰبـٰفؼی ؼـ ـ٨ٟ ڀیبق چب ـا ٰڅ ڀڇبیتبً اـقي ٰبال

ټتٽفٰك ثف ایٿ اوت ٰڅ ټفؼٺ تڃاپ اڀدـبٺ زـڅ ٰبـچـبیی ـا ؼاـڀـؽ، خـبیٵكیٿ آپ       ـڂیٱفؼ ٬بثٹیتی ـا ٰڅ ٠ٽؽتبً

اختٽب٠ی ا٨فاؼ؛ ثبیؽ ضبِـٷ اڀتػـبة    -اوبن ڀٝفیڅ ٨٭ف ٬بثٹیتی ټتڃخڅ آپ اوت ٰڅ ڂ١ٔیت ا٬تّبؼی. وبغت

ثف پبیڅ ایٿ ڀ٭ؽ، ټٙٹڃثیت . ؼـآټؽ ټطڃـ ثڅ ٨٭ف ثڃؼ ی وٿ، ڀ٭ؽ ڀٝفیڅ ی ٝفیڅڀ ـ ڂا٬ٟ ټجؽأؼ. آڀڇب ثبٌؽ ڀڅ اخجبـ

تڃاپ ؼـآټؽ  اق ؼـآټؽ ټٍبثڅ، ټت٩بڂت اوت ڂ ڀٽی( یٱی وبٸٻ ڂ ؼیٵفی ټ١ٹڃٶ ټثالً) ؼڂ ڀ٩ف ؼـ ٌفایٗ ټت٩بڂت 

چـبی   چبی اڀىبڀی ـا ټ١بؼٶ ثـب آقاؼی  وٿ ؼـ ڀڇبیت، ٬بثٹیت. ا٨فاؼ ـا ټىت٭ٷ اق ٌفایٗ قڀؽٴی ا٨فاؼ اـقیبثی ٰفؼ

 ُ  چـبی تڃوـ١څ اڀىـبڀی ټثـٷ وـڃاؼ، آټـڃقي، وـالټت ڂ ثڇؽاٌـت ڂ ؼیٵـف          اڀىبڀی ٬فاـ ؼاؼ ڂ ثىیبـی ٌـبغ

ثځیبؼی ـا ثڅ ټ١ځبی ٌفایٙی ٬ٹٽؽاؼ ٰفؼ ٰڅ ثفای ا٨ـفاؼ تڃاڀـبیی القٺ ـا ثـفای ـچـبیی اق ٬طٙـی،       چبی ٬بثٹیت

  .(1385ټؽڀی، ) ؼآڂـ چبی خځىی ڂ ټبڀځؽ آپ ٨فاچٻ ټی ٴفوځٵی ڂ وڃء ت٥ؿیڅ، تج١یٓ

 

18پَیاییفقر-2-5

چـب ٰـڅ ثـڅ ٘ـڃـ ؼائٽـی ؼـ ٨٭ـف ثـڅ         ؼـ ثفاثف ث١ٕی اق ا٨فاؼ یب غبڀڃاـ. ایىتب ڂ ثبثتی ڀیىت ٨٭ف ټڃ١٬یت

 .(1382 ٴفڀیكیـبپ، ) اڀؽ ڂ ٴـبڄ ڀـڅ   ٴفیجبپ ثڅ  ثفڀؽ، ثىیبـی اق ا٨فاؼ ؼیٵف چٻ چىتځؽ ٰڅ ٴبڄ ثب ٨٭ف ؼوت ټی وف

تـڃاپ اق   ـٮ پڃیـبیی ٨٭ـف ټـی   ثڅ ټځٝـڃـ ؼ . پڃیبیی ٨٭ف ټٙفش اوت ی ڀٵبڄ ثڅ پؽیؽڄ ٨٭ف اق ایٿ ټځٝف ؼـ ضڃقڄ

ثځبثفایٿ ٨٭ف ٨٭ٗ ثڅ ټ١ځبی و٭ڃٖ ثڅ قیف وـٙص  . ٰٽٯ ٴف٨ت "چب اوتط٭ب٪ "ڂ  "چب ٜف٨یت "ټ٩بچیٽی زڃپ 

چبیی ٰڅ ٨٭فا ثتڃاڀځؽ ثڅ یـبـی آڀڇـب ټ١یٍـت غـڃؼ ـا      چب ڂ ؼاـایی آټؽ ڀیىت، ثٹٱڅ ڀؽاٌتٿ ٜف٨یت ټ١یځی اق ؼـ

 .(چٽبپ ټځجٟ) ټیٿ ٰځځؽ، ټٙفش اوتتأ

ت١ـبـی٧ ټػتٹ٩ـی   . ٌـڃؼ  ؼڂ ڀڃٞ ٨٭ف ټكټٿ ڂ ٴؿـا پفؼاغتـڅ  ٴیفی پڃیبیی ٨٭ف ثبیؽ ثڅ اڀؽاقڄثفـوی ثفای 

ا٨ـكایً ؼڂـڄ   20ټ١ت٭ؽڀـؽ ٰـڅ ٨٭ـف ټـكټٿ     ،(2003) 19ٰی ڂ الڂوـڃپ  ټٯ. ؼثفای ٨٭ف ټكټٿ ڂ ٴؿـا ڂخڃؼ ؼاـ

قیجـبیی ڂ  . ؼچځـؽ  ټبڀؽٴبـی ؼـ ٨٭ف ثفای غبڀڃاـ اوت اټب آڀڇب ٘ڃٶ ټٍػّـی ـا ثـفای ٨٭ـف ټـكټٿ اـائـڅ ڀٽـی      

                                                 
18

 Dynamic Poverty                                                                                                                                       
19

  Mckay and Lawson 
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 Chronic Poverty 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 42 

آټؽ غبڀڃاـ ڀىجت ثڅ غٗ ٨٭ف ثفای زځؽ ؼڂـڄ ټتـڃاٸی ت١فیـ٧    ثڃؼپ ؼـ ٨٭ف ټكټٿ ـا پبییٿ ،(1386) ٌڃٌتفیبپ

ؼچـؽ ٰـڅ    ٭ف ټكټٿ ڂ٬تی ـظ ټـی ، اـائڅ ٌؽڄ اوت ٨(2003) 21ثف اوبن ت١فی٩ی ٰڅ اق چڃٸٻ ڂ ٌپبـؼ. ٰځځؽ ټی

 22ثف اوـبن ٴ٩تـڅ ٰڃـٰـڃـاپ   . چب ڂ١ٔیت ٨٭ف ـا ثفای یٯ ؼڂـڄ پځح وبٸڅ یب ثیٍتف تدفثڅ ٰځځؽ ا٨فاؼ  یب غبڀڃاـ

وبٸڇبی ٠ٽف ؼـ ڂ١ٔیت ٨٭ف ثڅ  ی ،  غبڀڃاـچبیی ٰڅ ؼـ ایٿ ټؽت ٨٭یف ثٽبڀځؽ اضتٽبٶ ایځٱڅ ثفای ث٭یڅ(1995)

ثڅ ٠جبـت ؼیٵف ثب تڃخـڅ ثـڅ   . ٌڃؼ ڂ ټڃ٬ت اوت٩بؼڄ ټی 23ؼـ ثفاثف ٨٭ف ٴؿـا٨٭ف ټكټٿ . یبثؽ وف ثفڀؽ ا٨كایً ټی

ف٦ غبڀڃاـ ثڅ قیف غـٗ ٨٭ـف   غٗ ٨٭ف اوتبڀؽاـؼ، ت٩بڂت ٨٭ف ټكټٿ ڂ ٴؿـا ؼـ ټؽت قټبڀی اوت ٰڅ ؼـآټؽ یب ټّ

 .ؽو٭ڃٖ ٰځ

ثیٿ ٨٭ف  اڀؽ ټ١ت٭ؽڀؽ ٰڅ ٨ف٪ ٨٭ف پڃیب ٰبـ ٰفؼڄ ی ڂ ؼیٵف ټط٭٭یٿ ٰڅ ؼـ قټیځڅ (2003) 24آٸیه خبثبڀب

. ٴیفی ڀیىت ثٹٱڅ ثفای اچؽا٦ ویبوتی چٻ ثڅ چٽبپ اڀؽاقڄ ثب اچٽیـت اوـت   ټكټٿ ڂ ٴؿـا تځڇب اق ټځٝف اڀؽاقڄ

ا٨فاؼی ٰـڅ ؼـ ټ١ـفْ ٨٭ـف    . ایٿ اوتفاتمی ټجبـقڄ ثب ٨٭ف ثفای چف ٰؽاٺ اق ٨٭ف ټكټٿ ڂ ٴؿـا ټت٩بڂت اوت ثځبثف

چبی ؼیٵف ڂ ٌبیؽ چٻ اق ٘فی٫ ټؽاغٹڅ ؼڂٸت ؼـ  ثفڀبټڅچبی ڀ٭ؽی ڂ  تڃاپ ثڅ ٰٽٯ اڀت٭بٶ ټڃ٬تی ٬فاـ ؼاـڀؽ، ټی

اټب ٰىبڀی ٰڅ ثڅ ٠ٹت ڀؽاٌتٿ ؼاـایـی یـب ټڇـبـت القٺ    . چبی ثبقاـ اق زځٵبٶ ٨٭ف ـچبیی ثػٍیؽ اِالش ڀبـوبیی

چٽسځـیٿ  . ٴڃڀڅ اِالضبت اضتٽبٸی ؼـ ټٱبڀیكٺ ثبقاـ ڀ٩ٟ قیـبؼی ڀػڃاچځـؽ ثـفؼ    ؼزبـ ٨٭ف ؼائٽی چىتځؽ، اق ایٿ

آڀڇب ثـڅ ټځـبثٟ ڂ اټٱبڀـبت قیـبؼی ڀیـبق      . تڃاپ ایٿ ا٨فاؼ ـا اق ٨٭ف ڀدبت ؼاؼ آټؽ ڀیك ڀٽی ٫ اڀت٭بٶ ؼـاق ٘فی ِف٨بً

ثفای ڀدبت ا٨فاؼ ټجتال ثڅ . تڃقیٟ ټدؽؼ ټځبثٟ ثبٌؽ ی غڃاچځؽؼاٌت ٰڅ ټٽٱٿ اوت ټىتٹكٺ ایدبؼ ڀڃ٠ی ثفڀبټڅ

ف٨ت ٰڅ ټٽٱٿ اوت ثڅ ِڃـت اڀت٭بٶ ٴ پیً ؼاـ ڂ چؽ٨ٽځؽ ؼـ ٨٭ف ټكټٿ، ثبیؽ ڀڃ٠ی ویبوت اڀت٭بٶ ټځبثٟ خڇت

 .(1373ټڇفیبـ،)ؽاٸ١ٽف تدٹی ٰځ آټؽ یب پفؼاغت ټبؼاٺ  ؼائٽی ؼـ
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 Transitory Poverty 
24
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25خطفقر -2-6
 

غٗ ٨٭ف ٠جبـت اوت اق ټػبـخی ٰڅ یٯ ٨فؼ ؼـ یٯ قټبپ ڂ ټٱبپ ټ١یٿ  ،(1998) 26ثڅ ٠٭یؽڄ ـاڂاٸیڃپ

ا٨فاؼی ٰڅ ثڅ ایٿ وٙص ـ٨بڄ ؼوتفوی ڀؽاـڀؽ ٨٭یـف  . ٌڃؼ ثفای ؼوتفوی ثڅ یٯ وٙص ضؽا٬ٷ ـ٨بڄ ټتطٽٷ ټی

.ثبٌځؽ ٨٭یف ټیٙص ضؽا٬ٷ ـ٨بڄ ؼوتفوی ؼاـڀؽ، ٤یفٌڃڀؽ ڂ ٰىبڀی ٰڅ ثڅ ایٿ و تٹ٭ی ټی

ٌڃؼ ٰـڅ   ای ت١فی٧ ټی ٭ف ټ٩ڇڃٺ ټٙٹ٫ یب ڀىجی ؼـ ڀٝف ٴف٨تڅ ٌڃؼ، آوتبڀڅؼـ ت١فی٧ ٨ٰڅ  ثىتڅ ثڅ ایٿ

غؽاؼاؼ ٰبٌـی ڂ  ) ٌڃؼ ایٿ آوتبڀڅ غٗ ٨٭ف ڀبټیؽڄ ټی. ٰځؽ ټفق ثیٿ ٨٭یفاپ ڂ وبیف ا٨فاؼ خبټ١څ ـا ټٍػُ ټی

 .(1381چٽٱبـاپ،

 

27خطفقرهطلق-2-6-1

 .ؼاڀؽ ٰبالچبی ٔفڂـی ټیضؽا٬ٷ غفیؽ وجؽی اق  ی ،  غٗ ٨٭ف ټٙٹ٫ ـا ثڅ ٠ځڃاپ چكیځڅ(1999)28ټؽپ

چبی ٨فچځٵی، اختٽـب٠ی ڂ   ، غٗ ٨٭ف ټٙٹ٫ ٠جبـت اوت اق ټ٭ؽاـ ؼـآټؽی ٰڅ ثب تڃخڅ ثڅ قټیځڅثڅ ٠جبـتی ؼیٵف

القٺ اوت ....( ټىٱٿ ڂ  ټبڀځؽ ٤ؿا، پڃٌبٮ،)چبی ا٨فاؼ  ټیٿ ضؽا٬ٷ ڀیبقی ټڃـؼ ثفـوی ثفای تأ ا٬تّبؼی خبټ١څ

ټیٿ آپ ټڃخـت  اوـت ٰـڅ ٠ـؽٺ تـأ    ....( ّیالت، ټىٱٿ ڂؼـآټؽ، تط ټبڀځؽ ضؽا٬ٷ ټیكاپ) ڂ یب ضؽا٬ٷ ٌفایٙی

چـبی   ـڂي ڀیـبق "ایٿ ـڂي ت١ییٿ غـٗ ٨٭ـف ـا   . ٌڃؼ ٌڃؼ تب ٨فؼ ټڃـؼ ثفـوی ثڅ ٠ځڃاپ ٨٭یف ؼـڀٝف ٴف٨تڅ ټی

 .(1384ڂٺ زیٹف، فاـٔ) ٴڃیځؽ ڀیك ټی "اوبوی

29خطفقرًسبی-2-2-6

یب ثڅ ٌٱٷ یـٯ  ( ټؽ خبټ١څآیب ټیبڀٵیٿ ؼـ)خبټ١څ   ؼـِؽ ټ١یځی اق ؼـآټؽغٗ ٨٭ف ڀىجی چٻ ثڅ ِڃـت 

ڂٺ زیٹـف،  فاـٔـ )ٌـڃؼ   ٴیفڀؽ، ت١فی٧ ټـی  تف اق آپ ٬فاـ ټی ټفق ؼـآټؽی ٰڅ ؼـِؽ ټ١یځی اق ا٨فاؼ خبټ١څ پبییٿ
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27
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28

 Madden 
29
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ؼـِؽ ټیبڀٵیٿ یب ټیبڀڅ ؼـآټؽ خبټ١څ ـا ثـڅ ٠ځـڃاپ ٨٭ـف     50، (1999)ثفغی اق ټط٭٭بپ چٽبڀځؽ ټؽپ  .(1384

 .ٴیفڀؽ ڀىجی ؼـ ڀٝف ټی

ٌڃؼ ٰڅ ثفآڂـؼ غٗ ٨٭ف ټٙٹ٫ ٰڃزٱتف اق غٗ ٨٭ـف   ٴیفی ټی ایٿ ٘ڃـ ڀتیدڅثب ثفـوی ثیٍتف ټٙبٸ١بت 

غٗ ٨٭ف ڀىجی ثف اوبن اٸٵڃی  ڂچبی اڀىبپ  ثڅ ایٿ ؼٸیٷ ٰڅ غٗ ٨٭ف ټٙٹ٫ ثف اوبن ضؽا٬ٷ ڀیبق .ڀىجی اوت

 . ؼچؽ آټؽ ؼـ خبټ١څ ـا ڀٍبپ ټی پ ڀبثفاثفی ؼـزځیٿ غٗ ٨٭ف ڀىجی ټیكا چٻ .ټػبـج ٰٹیڅ ا٨فاؼ خبټ١څ اوت

ٴیفڀؽ ڂ اخٽبٞ ٰٹی ڂ  چف ؼڂ ټ٩ڇڃٺ ٨٭ف ټٙٹ٫ ڂ ٨٭ف ڀىجی ثڅ ټځٝڃـ وځدً ٨٭ف ټڃـؼ اوت٩بؼڄ ٬فاـ ټی

 .تف اق ؼیٵفی اوت ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ٰڅ ٰؽاٺ یٯ اق ایٿ ؼڂ ټ٩ڇڃٺ ټځبوت ِفیطی ټجځی ثف ایٿ

 

 ّابرایهحاسبِخطفقرهؼرفیاًَاعرٍش-2-7

ٰڅ ٰؽاٺ ټ٩ڇڃٺ اق ٨٭ف ټڃـؼ ڀٝف ثبٌؽ ـڂي  ثىتڅ ثڅ ایٿ. چبی ټطبوجڅ غٗ ٨٭ف ثىیبـ ټتځڃٞ اوت ـڂي

یب ټ٩ڇڃٺ ٠یځی یب ؾچځی ثڃؼپ ٨٭ف چف  ثفای ټثبٶ تڃخڅ ثڅ ٨٭ف ټٙٹ٫ یب ڀىجی ڂ. ټطبوجڅ ڀیك ٨ف٪ غڃاچؽؼاٌت

٬بثـٷ   ثڅ ٠جبـت ؼیٵف غٗ ٨٭ف ټ٭ؽاـ ټ١ـیٿ ڂ ٤یـف  . ـڂي ټطبوجڅ غٗ ٨٭ف ثبٌؽ ی ٰځځؽڄ تڃاڀؽ ت١ییٿ ٰؽاٺ ټی

 . آپ ڀیك ټت٩بڂت غڃاچؽ ثڃؼ ی ت٥ییفی ڀیىت ثٹٱڅ ثىتڅ ثڅ ټ٩ڇڃټی ٰڅ اق ٨٭ف ؼـ ڀٝف اوت ـڂي ټطبوجڅ

 

گیریخطفقربراساسًیازکالریرٍشاًذازُ-2-7-1

ثڅ ایٿ . چبی اوبوی اوتڃاـ اوت ٨٭ف ټٙٹ٫ ڂ ڀیبقٴیفی غٗ ٨٭ف ثف اوبن ڀیبق ٰبٸفی ثف ټ٩ڇڃٺ  اڀؽاقڄ

. چف ٨فؼ ـڂقاڀڅ ثڅ ټ٭ؽاـ ټ١یٿ ٰبٸفی ڀیبق ؼاـؼ( ثف اوبن ټتػّّبپ ت٥ؿیڅ)ٴفؼؼ ِڃـت ٰڅ اثتؽا ٨فْ ټی

په غبڀڃاـچبی ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ثف . اوت ٌؽڄ ٰبٸفی ؼـ ڀٝف ٴف٨تڅ 2300 یب ٰبٸفی ڂ 2179ٌڃؼ ڀیبق  ٨فْ ټی

چبی ٤ؿایی ؼـیب٨تی چف  په اق ثفآڂـؼ اـقي. ڀؽٌڃ ثځؽی ټی ای ٘ج٭څ ڄ چكیځڅاوبن وٙص ؼـآټؽ ؼـ ؼڄ ٴفڂ

 2300یب ڂ ٰبٸفی  2179ؼچٯ ؼـآټؽی، اڂٸیٿ ؼچٯ ٰڅ اڀفلی ؼـیب٨تی آپ ثیٍتف اق اڀفلی اوتبڀؽاـؼ ی١ځی 

. ٌڃؼ اغتال٦ اڀفلی ؼـیب٨تی ؼچٯ ټڃـؼ ڀٝف ثب ټ٭ؽاـ اوتبڀؽاـؼ ټطبوجڅ ټی. ٴیفیٻ ٰبٸفی ثبٌؽ ـا ؼـ ڀٝف ټی
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثڅ ؼڀجبٶ آپ ٬یٽت چف ڂاضؽ ٰبٸفی ؼـیب٨تی اق ت٭ىیٻ ټػبـج ٰٷ ؼچٯ ثف ټ٭ؽاـ اڀفلی ؼـیب٨تی ؼچٯ 

اٸت٩بڂت اڀفلی ؼـیب٨تی ثب ټ٭ؽاـ اوتبڀؽاـؼ ثفاثف  ٔفة ٬یٽت چف ڂاضؽ ٰبٸفی ؼـ ټبثڅ ضبِٷ. آیؽ ټی ؼوت ثڅ

 ځڅ ٰٷ ؼچٯ ثفاثف غٗ ٨٭ف غڃاچؽ ثڃؼت٩بٔٷ ایٿ ټػبـج اق چكی. ثبٌؽ ټػبـج اڀفلی ؼـیب٨تی ټبقاؼ ثف ڀیبق ټی

 (.   1384ڂ اـٔفڂٺ زیٹف، 1381غؽاؼاؼ ٰبٌی ڂ چٽٱبـاپ، )

 

درصذهیاًگیيهخارج66ٍ 5گیریخطفقربراساسرٍشاًذازُ-2-7-2

ـ     ٴیفی غٗ ٨٭ف ثف پبیڅ ټ٩ڇڃٺ ڀىجی ټی ثڅ ټځٝڃـ اڀؽاقڄ چـب ڂ   تڃاپ ثب ټطبوـجڅ ټیـبڀٵیٿ ټػـبـج غـبڀڃا

ٰیؽ ٌؽڄ ـڂي اٴف زڅ ثڅ ټ٩ڇڃٺ ڀىجی ٨٭ف تأ اٸجتڅ ؼـ ایٿ. آپ ثڅ ٠ځڃاپ غٗ ٨٭ف ا٬ؽاٺ ڀٽڃؼ ت١ییٿ ؼـِؽی اق

ؼـِؽ  66ؼـِؽ ڂ  یب  50ڀٝف ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ڂ ؼـ ڂا٬ٟ ت١ییٿ  اټب ؼیؽٴبڄ ڀٝفی ټىتؽٸی ثفای ت١ییٿ ؼـِؽ ټڃـؼ

ي اثتؽا ټیبڀٵیٿ ټػـبـج  ؼـ ایٿ ـڂ. تڃاڀؽ آپ ـا ثفای غڃؼ ت١ییٿ ڀٽبیؽ چف ټط٭٫ ټی. اغتیبـی ڂ تدفثی اوت

ڀٝف  ؼـِؽ ټیبڀٵیٿ ټػبـج وفاڀڅ ثڅ ٠ځڃاپ غٗ ٨٭ف ؼـ 66یب  50ٌڃؼ، وپه ؼـ ټفضٹڅ ث١ؽ  وفاڀڅ ټطبوجڅ ټی

   .ٌڃؼ ټیٴف٨تڅ 

 

ّادرصذهیاًِهخارجخاًَار66یا 5تؼییيخطفقربراساس-2-7-3

ڃاـ اوـت، ت١یـیٿ ټیبڀـڅ ټػـبـج     چبی ت١ییٿ غٗ ٨٭ف ٰڅ ثف پبیڅ ټ٩ڇڃٺ ٨٭ـف ڀىـجی اوـت    اق ؼیٵف ـڂي

ؼـ ایـٿ ـڂي ڀیـك   . ؼـِؽ آپ ثڅ ٠ځـڃاپ غـٗ ٨٭ـف اوـت     66ؼـِؽ یب  50چبی ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ڂ ټطبوجڅ  غبڀڃاـ

ثٹٱـڅ  . چٽبڀځؽ ـڂي ٬جٹی ټ١یبـ غبِی ثفای ټطبوجڅ ؼـِؽی اق ټیبڀڅ ټػبـج ثڅ ٠ځڃاپ غٗ ٨٭ف ڂخڃؼ ڀـؽاـؼ 

ټٙبٸ١څ ؼاـؼ ڂ ثف پبیڅ ڀتبیح ټفثڃٖ ثڅ ټٙبٸ١بت ٴؿٌتڅ  ټط٭٫ ثف اوبن تدفثیبت ڂ ٌځبغتی ٰڅ اق خبټ١څ ټڃـؼ

اثتـؽا   ،اٸـؿٰف  ثڅ ټځٝڃـ ت١یـیٿ غـٗ ٨٭ـف ؼـ ـڂي ٨ـڃ٪    . ٰځؽ ِڃـت اغتیبـی ت١ییٿ ټی ؼـِؽ ټڃـؼ ڀٝف ـا ثڅ

چـبی پـځدٻ ڂ ٌٍـٻ     اق ټػـبـج ؼچـٯ   وـپه ڂ ټفتـت  ( ای چكیځـڅ )چـب ؼـ ؼڄ ؼچـٯ ؼـآټـؽی    ټػبـج غبڀڃاـ

 .ؼڃٌ ټیچب ؼـ ڀٝف ٴف٨تڅ  ٵیٿ ثڅ ٠ځڃاپ ټیبڀڅ ټػبـج غبڀڃاـایٿ ټیبڀ .ٌڃؼ ټی ٴیفی ټیبڀٵیٿ
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تؼییيخطفقربرپایِهؼکَسضریباًگل-2-7-4

وپه ټػبـج غڃـاٰی غبڀڃاـ  ڂوځدی ثفآڂـؼ  چبی ا٬تّبؼ ؼـ ایٿ ـڂي اثتؽا ٔفیت اڀٵٷ ثف اوبن ټؽٶ

 .ثڃؼثفآڂـؼی غڃاچؽضبِٷ ایٿ ټطبوجڅ ټ١بؼٶ ثب غٗ ٨٭ف . ٌڃؼ ؼـ ټ١ٱڃن ٔفیت اڀٵٷ ٔفة ټی

ـ   چـبی ټـڃـؼ ټٙبٸ١ـڅ ثـڅ ؼڄ ٴـفڂڄ       ثفای ثفآڂـؼ ٔفیت اڀٵٷ اثتؽا ټػبـج غڃـاٰی ڂ ټػبـج ٰـٷ غـبڀڃا

 :ڀؽٌڃ ټیوځدی ثفآڂـؼ  ټؽٶ قیف ثڅ ـڂي ا٬تّبؼ 4ټؽی ت٭ىیٻ ڂ وپه آؼـ

              

                  
                

                

 

ثفاثف ټػبـج ٰٷ چف ؼچٯ   چبی چف ؼچٯ ڂ  ثفاثف ټػبـج غڃـاٰی غبڀڃاـ  چبی ٨ڃ٪،  ؼـ تٽبٺ  ټؽٶ

چب ثڅ ـڂي ضؽا٬ٷ ټفث١بت تػٽیٿ  ایٿ ټؽٶ. ڀیك خٽالت پىٽبڀؽ ټؽٶ چىتځؽ  ڂ   ، ،  . ثبٌؽ ټی

اڀتػبة ڂ ٔفیت اڀٵٷ  ، ثڇتفیٿ ټؽٶڂ اوتځجب٘بت آټبـی ڂ په اق ثفـوی ٨فڂْ ایٿ ـڂي ڃؼٌ ټی قؼڄ

   .( 1384ڂ اـٔفڂٺ زیٹف، 1381غؽاؼاؼ ٰبٌی ڂ چٽٱبـاپ، ) ؼ ٌڃ ټطبوجڅ ټی

 

ّایفقرضاخص-2-8

ی آپ  ای ـا ٰڅ ټ٭ؽاـ ؼـآټؽ یب چكیځڅ ٴیفی ٨٭ف، ٨فؼ یب غبڀڃاؼڄ تٯ ٌبغّی اڀؽاقڄچبی  ؼـ چٽڅ ټ٭یبن

    ٌڃؼٌؽپ ټڃٔڃٞ، ٨فْ ټی  تف ثفای ـڂٌٿ. ٰځځؽ تف اق غٗ ٬فاـؼاؼی ٨٭ف ثبٌؽ، ٨٭یف ټطىڃة ټی پبییٿ

غبڀڃاـ ـا ثڅ تفتیت ټ٭ؽاـ ؼـآټؽ آڀڇب اق   چف ٴبڄ ایٿ    .ټىبڂی اوت ثب  اٺiڂ ؼـآټؽ غبڀڃاـ ڂخڃؼ ؼاـؼ غبڀڃاـ 

 :ضبِٷ غڃاچؽ ٌؽقیف  ی ـاثٙڅ، ٌڃؼؼاؼڄڀٍبپ   zټفتت ٰفؼڄ ڂ غٗ ٨٭ف ثب  ؼبقیثڅ  ٰٻ

 

 (2-1) 

 

 .ٌڃؼ پفؼاغتڅ ټیچبی ٨٭ف  ت١فی٧، ثڅ ټ١ف٨ی ٌبغُضبٶ ثب تڃخڅ ثڅ ایٿ 
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 3ًسبتسرضوار-2-8-1

تف اق غٗ ٨٭ف   چبی پبییٿ اق ت٭ىیٻ ت١ؽاؼ غبڀڃاـ ٰڅ ـایدتفیٿ ٌبغُ یب اڀؽاقڄ ٨٭ف اوتڀىجت وفٌٽبـ 

(q )غبڀڃاـچبی خٽ١یت   ثف ٰٷ ت١ؽاؼ(n  )آیؽ ؼوت ټی ثڅ : 

                                                   

    (2-2)                                
n

q
H  

اوت٩بؼڄ اق ڀىجت وفٌٽبـ ثڅ ٠ځڃاپ ټ١یبـی اق ٨٭ف، ؼـ ٠یٿ ضبٶ ٰڅ تّڃیفی وبؼڄ ـا اق ټیـكاپ ٨٭ـف ڂ   

ثـڅ ٠جـبـت ؼیٵـف، اق    . ٰځـؽ  ف زیكی ـا ثیبپ ڀٽیؼچؽ، ؼـ ټڃـؼ ٠ٽ٫ ڂ ٌؽت ٨٭ ؼوت ټی ڀیبقټځؽی خٽ١یت ثڅ

تڃاپ ٨ڇٽیؽ ٰڅ ا٨فاؼ ٨٭یف ز٭ؽـ ٨٭یف چىتځؽ ڂ ثفای اق ثیٿ ثفؼپ ٨٭ف آڀڇب ثڅ زڅ ټ٭ـؽاـ   ـڂی ایٿ ٌبغُ ڀٽی

 .ټځبثٟ أب٨ی ڀیبق اوت

 

31ضاخصضکاففقر-2-8-2

ٴیفؼ ڂ ثف اوبن ت٩بڂت ؼـآټؽ ٨فؼ یب  ایٿ ٌبغُ ثفای ثیبپ ٌؽت یب ٠ٽ٫ ٨٭ف ټڃـؼ اوت٩بؼڄ ٬فاـ ټی

ڂ             اٺ ثڅ ِڃـت  ٌٱب٦ ٨٭ف ثفای ٨فؼ یب غبڀڃاـ . ٌڃؼ غبڀڃاـ ٨٭یف اق غٗ ٨٭ف ت١ییٿ ټی

         ثڅ ِڃـت ( ا٨فاؼ ٨٭یف)ټدٽڃٞ غبڀڃاـچبی ٨٭یف 
 
ثف    اق ت٭ىىیٻ . ٌڃؼ ټی ڀٍبپ ؼاؼڄ     

ٌٱب٦ ٨٭ف ټیكاپ پڃٶ یب ؼـآټؽی ـا ٰڅ ثبیؽ ثڅ ا٨فاؼ . آیؽ ؼوت ټی غٗ ٨٭ف ڂ خٽٟ آپ، ڀىجت ٌٱب٦ ٨٭ف ثڅ

 .ٴیفؼ  ٰٿ ٌڃؼ ـا اڀؽاقڄ ټی ٨٭یف اڀت٭بٶ یبثؽ تب ٨٭ف ـیٍڅ

 

32آهذیًسبتضکافدر-2-8-3

   :ٌڃؼ ت١فی٧ ټی قیفثڅ ِڃـت ٌٱب٦ ؼـآټؽی ٌبغُ 

          (2-3)                                                                                      
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 Hed Count Ratio 
31

 Poverty Gap 
32

 Incom Gap Ratio 
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zqت١ؽاؼ ا٨فاؼ قیف غٗ ٨٭ف اوت ڂiy  ( غبڀڃاـ)ؼـآټؽ ٨فؼi اٺ ڂzڀىجت ٌٱب٦ ؼـآټؽی . غٗ ٨٭ف اوتG

ٌڃؼ ڂ ٴڃیبی آپ اوت ٰڅ ؼـآټؽ یب چكیځڅ ټتڃوٗ ا٬ٍبـ ٨٭یف  ٰڅ ثڅ ِڃـت ؼـِؽی اق غٗ ٨٭ف ت١فی٧ ټی

ؼـ ڂا٬ٟ ټٱٽٷ Gڂ  Hاق یٯ ؼیؽٴبڄ ٌبغُ . اق ثیٿ ثفڂؼ خبټ١څ ز٭ؽـ ثبیؽ ا٨كایً یبثؽ تب ٨٭ف ٰبټالً

تڃاپ ؼـیب٨ت ٰڅ چیر یٯ اق آڀڇب ڀىجت ثڅ تڃقیٟ ټدؽؼ ؼـآټؽ ؼـ  ټی Gڂ  Hثب ڀٵبچی ثڅ ٌبغُ. یٱؽیٵفڀؽ

ثڅ ٠جبـت ؼیٵف اٴف ٬ىٽتی اق ؼـآټؽ یٯ غبڀڃاـ ثىیبـ ٨٭یف ـا ثڅ . ؼاغٷ غبڀڃاـچبی ٨٭یف ضىبن ڀیىتځؽ

ثب ایځٱڅ ٠ٽ٫ ٨٭ف ـا ثڅ ٘ڃـ Gٌبغُ. چبی ٨ڃ٪ ت٥ییفی ڀػڃاچځؽٰفؼ ٨٭ف ٰٽتف ثپفؼاقیٻ، ٌبغُغبڀڃاـ ثب 

  (.1373ټڇفیبـ،)ؼچؽ ڂٸی اق ثیبپ ٌؽت ٨٭ف ؼـ ټیبپ ا٨فاؼ ٨٭یف ٠بخك اوت ٰٹی ڀٍبپ ټی

ټ١ت٭ؽ اوت ٰڅ یٯ ٌبغُ ٨٭ف غڃة، ثبیؽ ثتڃاڀؽ ڀىجت ثڅ ت١ؽاؼ ا٨فاؼ ٨٭یف، ٌؽت ٨٭ـف   ، (1976)وٿ

اڂ ایٿ غّڃِیبت ـا ثڅ ِڃـت ؼڂ اِـٷ ټڃٔـڃ٠څ قیـف    . ثبٌؽ  ضىبویت ؼاٌتڅ ،آټؽ ثیٿ ٨٭فا ڂ ڀطڃڄ تڃقیٟ ؼـ

 :ثیبپ ٰفؼڄ اوت

ڀـڃٞ ٰـبچً    ؛ ثؽیٿ ټ١ځی ٰڅ ؼـ ٌـفایٗ ثبثـت، چـف   33اِٷ ټڃٔڃ٠څ چٽبچځٵی یب ت٥ییفات یٱځڃاغت -1

 .چبی ٨٭یف، ٌبغُ ٨٭ف ـا ا٨كایً غڃاچؽ ؼاؼ آټؽ چف یٯ اق غبڀڃاـ ؼـ

 –آټؽ ثیٿ ؼڂ غبڀڃاـ ٨٭یف  ؛ ثؽیٿ ټ١ځی ٰڅ تطت ٌفایٗ ثبثت، چف ڀڃٞ اڀت٭بٶ ؼـ34اِٷ ټڃٔڃ٠څ اڀت٭بٶ -2

ثـڅ ٠جـبـت   . ٌبغُ ٨٭ف ـا ا٨ـكایً غڃاچـؽؼاؼ   -ی١ځی اق یٯ غبڀڃاـ ٨٭یفتف ثڅ یٯ غبڀڃاـ ٰٽتف ٨٭یف

تف، چف ڀڃٞ ا٨كایً ؼـ ټیكاپ ڀبثفاثفی ا٨فاؼ ٨٭یف ثڅ ٠ٹت یٯ یب زځؽ اڀت٭ـبٶ اـتدـب٠ی، ثبیـؽ ثـڅ      وبؼڄ

 .ِڃـت وٙص ٨٭ف ٰٹی ثبالتفی ثفڂق ڀٽبیؽ

. ٰځـؽ  اٸؿٰف تٙجی٫ ڀٽـی  ټڃٔڃ٠څ ٨ڃ٪ ثب چیر ٰؽاٺ اق ؼڂ اِٷ Hتڃاپ ؼیؽ ٰڅ ٌبغُ  آوبڀی ټی ثڅ

چـب ـڂی   یٯ اق غبڀڃاـ آټؽ چف ؼچؽ، پبییٿ ـ٨تٿ ؼـ چبی قیف غٗ ٨٭ف ـا ڀٍبپ ټی ٨٭ٗ ت١ؽاؼ غبڀڃاـ Hزڃپ 

ثـڅ چٽـیٿ   . ثـب اِـٷ ټڃٔـڃ٠څ چٽـبچځٵی ټ٥ـبیفت ؼاـؼ       H ٴؿاـؼ؛ ڂ ثڅ ایٿ ؼٸیٷ  ثیفی ڀٽیټ٭ؽاـ آپ تأ

ٰځؽ، ثـب   ف ت٥ییف ڀٽیثف اثف اڀت٭بٶ ؼـآټؽ اق یٯ غبڀڃاـ ٨٭یف ثڅ یٯ غبڀڃاـ ٰٽتف ٨٭ی Hتفتیت، زڃپ ټ٭ؽاـ 

 .اِٷ ټڃٔڃ٠څ اڀت٭بٶ ڀیك تٙبث٫ ڀؽاـؼ

                                                 
33

 Monotonicity Axiom 
34

 Transfer Axiom 
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تڃاپ ؼیـؽ ٰـڅ ایـٿ ٌـبغُ ثـب اِـٷ ټڃٔـڃ٠څ         ٌبغُ ٌٱب٦ ٨٭ف ټی ی اق ٘ف٦ ؼیٵف، ثب ټٙبٸ١څ

آټؽ چف یٯ اق  ـ٨تٿ ؼـ چف زځؽ پبییٿ. ٰځؽ، ڂٸی ثب اِٷ ټڃٔڃ٠څ اڀت٭بٶ ټ٥بیفت ؼاـؼ چٽبچځٵی تٙجی٫ ټی

ثیف اڀت٭ـبٶ  اټب ٌبغُ ټڃـؼ ثطث ټـب تطـت تـأ    .ٌڃؼ یً ټیكاپ ٨٭ف ټیغبڀڃاـچبی قیف غٗ ٨٭ف ثب٠ث ا٨كا

 .ټت٥یف ڀیىت -ثیف ڀٵؿاـؼآټؽ آڀڇب تأ ایځٱڅ ـڂی ټیبڀٵیٿ ؼـثڅ ٌفٖ  –آټؽ ثیٿ غبڀڃاـچبی قیف غٗ ٨٭ف  ؼـ

آټؽ یٯ غبڀڃاـ ٨٭یف ثڅ یٯ غبڀڃاـ ٨٭یف ؼیٵف، ثب٠ث غڃاچؽ ٌـؽ ٰـڅ ٌـٱب٦     قیفا اڀت٭بٶ ټجٹ٣ ټ١یځی اق ؼـ

 . اوت ڀڃاـ اڂٶ ثڅ چٽبپ اڀؽاقڄ ا٨كایً پیؽا ٰځؽ ٰڅ ٌٱب٦ ٨٭ف غبڀڃاـ ؼڂٺ ٰبچً یب٨تڅ٨٭ف غب
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چبی اغیف ٰبـثفؼ  ڂخڃؼ آټؽڄ ڂ ؼـ وبٶ چبی ٨٭ف ٰڅ اق خٽٟ ٠ځبِف ٬بثٷ تدكیڅ ثڅ ؼوتڅ ؼیٵف اق ٌبغُ

ایٿ ٌبغُ ثیبڀٵف آپ اوت ٰڅ ٨٭ـف ضبِـٷ اق   . اڀؽ ٌؽڄاڀؽ، تڃوٗ ٨ڃوتف، ٴفیف ڂ تڃـثٯ پیٍځڇبؼ  قیبؼی یب٨تڅ

تڃاپ ثب چٻ خٽٟ ٰفؼڄ ڂ ثڅ ټیكاپ ڂاضؽی اق ٨٭ـف ٰٹـی خٽ١یـت     چبی ټػتٹ٧ خٽ١یت ـا ټی ثفـوی قیف ٴفڂڄ

 :٨فټڃٶ اِٹی ټطبوجڅ ایٿ ٌبغُ ثڅ ایٿ ِڃـت اوت. ؼوت یب٨ت

                                 (2-4)                                           
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ـوـیؽڄ   ٌـڃؼ ٰـڅ ثـڅ تـڃاپ      ؼـ ایٿ ٌبغُ ٨٭ف ثڅ ٠ځڃاپ تبث١ی اق ڀىـجت ٌـٱب٦ ٨٭ـف تٹ٭ـی ټـی     

0ؼـ ایـٿ ٨فټـڃٶ اٴـف    . ؼچـؽ  ؼـ ڂا٬ٟ ؼـخڅ اچٽیـت ـا ڀىـجت ثـڅ ٌـٱب٦ ٨٭ـف ڀٍـبپ ټـی        اوت ڂ  

ثبٌــؽ، ثــڅ چٽــبپ ٌــبغُ ڀىــجت وفٌــٽبـ ٨٭ــف،  
n

q
F )0(  1غــڃاچیٻ ـوــیؽ ڂ اٴــف  ثبٌــؽ  ثفاثــف

( ا٨ــفاؼ)چٽــبپ ڀىــجت ٌــٱب٦ ؼـآټــؽ ٰــڅ ثــب ت١ــؽاؼ ٰــٷ غبڀڃاـچــبی  ٌــڃؼ؛ ی١ځــی  ټــی HGضبِٹٕــفة 

 : ثبٌؽ ؼاـیٻ 2زځیٿ اٴف  چٻ.اوت چځدبـ یب ڀفټبٸیك ٌؽڄ خبټ١څ ثڅ

 

(2-5                                                             )+(1-G)
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 Foster, Greer and Torbecke                                                                                                                            

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ڂیمٴی . ضىبویت ثڅ ٠ٽ٫ ٨٭ف اوت F)2(ٔفیت ت٥ییف یب پفاٰځؽٴی ؼـآټؽ ا٨فاؼ ٨٭یف ڂ PCٰڅ ؼـ آپ 

ؼچؽ ٰڅ اق غٗ ٨٭ف ٨بِٹڅ قیبؼتفی  ؼـ ایٿ اوت ٰڅ ثیٍتفیٿ ڂقپ ـا ثڅ غبڀڃاـچبیی ټیF)2(اِٹی ٌبغُ

تف  تڃقیٟ ؼـآټؽ ڀب٠بؼالڀڅ)ؼـ خبټ١څ اق غٗ ٨٭ف ا٨كایً یبثؽ ( ا٨فاؼ)غبڀڃاـچب  ی اق ایٿ ـڂ چف زڅ ٨بِٹڅ. ؼاـڀؽ

تڃاپ اوتځجبٖ ٰفؼ ٰڅ ثفای تٽفٰك ثف ٴفڂڄ ٨٭یفتفیٿ ٨٭فا،  اق ایٿ تطٹیٷ ټی. یبثؽ ایٿ ٌبغُ ا٨كایً ټی( ٌڃؼ

)2(F ڂ ٴفڂڄ ټػتٹ٧، ٌبغُ ٌٱب٦ ٨٭ف ایٿ اضتٽبٶ ڀیك ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ؼـ ؼ. آیؽ ثڇتفیٿ ٌبغُ ثٍٽبـ ټی

ای ثیٍتف اوت ٰڅ ؼـ آپ ت١ؽاؼ ا٠ٕبیی ٰڅ اق غٗ ٨٭ف  ، ٨٭ف ؼـ خبټ١څF)2(یٱىبپ ثبٌؽ، ثف اوبن ٌبغُ

  (.1984، ڂ چٽٱبـاپ  ٨ڃوتف)٨بِٹڅ قیبؼی ؼاـڀؽ ثڅ ڀىجت ثیٍتف ثبٌؽ
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ایٿ ټ١یـبـ، ت١ـؽاؼ ا٨ـفاؼ ٨٭یـف،     . ثبٌؽ ٴیفی ٨٭ف ټٙٹ٫، ٌبغُ وٿ ټی چبی اڀؽاقڄ یٱی اق ثڇتفیٿ ـڂي

چـبی ڀىـجت ا٨ـفاؼ     ایٿ ټ١یبـ ټیبپ ٌبغُ. ٴیفؼ ثف ټی ڂو١ت ڀبتڃاڀی ٨٭فا ڂ تڃقیٟ ؼـآټؽ ثیٿ ا٨فاؼ ٨٭یف ـا ؼـ

یبـ، تـبثٟ ټٙٹڃثیـت چٽـڅ ا٨ـفاؼ     ؼـ ایٿ ټ١. ٰځؽ خیځی اـتجبٖ ایدبؼ ټی ڂ ٔفیت (I) ٌٱب٦ ؼـآټؽی (H)٨٭یف

  :ٌڃؼ ټی  ٴف٨تڅڀٝف  ؼـڂ ثڅ ِڃـت قیف یٱىبپ 

                 (2-6)  

          

ٴفؼؼ ثیبڀٵف ا٨كایً  چف ز٭ؽـ ایٿ ٌبغُ ثڅ یٯ ڀكؼیٱتف. ثبٌؽ اڀؽاقڄ ٌبغُ وٿ ثیٿ ٩ِف ڂ یٯ ټی

 .ثبٌؽ ٨٭ف ڂ ڀبثفاثفی ټی

 

ضاخصکاکَاًی-2-8-6

 : ٌڃؼ ٴیفی ټی ی قیف اڀؽاقڄ ایٿ ٌبغُ اق ٘فی٫ ـاثٙڅ

 (2-7)       
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غبڀڃاـچبی ( چكیځڅ)ټیبڀٵیٿ ټڃقڂپ ؼـآټؽ    ؼـِؽ غبڀڃاـچبی قیف غٗ ٨٭ف،      ی ٨ڃ٪  ؼـ ـاثٙڅ

ؼچؽ زځؽ  ٌبغُ ڀٍبپ ټیایٿ . ؼچؽ ٰٷ خبټ١څ ـا ڀٍبپ ټی( چكیځڅ)ټیبڀٵیٿ ؼـآټؽ    قیف غٗ ٨٭ف اوت ڂ 

ټؽ ـآټؽ تٽبٺ ا٨فاؼ خبټ١څ ثڅ وٙص ؼـآټؽ ا٨فاؼ ٤یف٨٭یف ثبیؽ ثڅ ا٨فاؼ ٨٭یف خبټ١څ اڀت٭بٶ یبثؽ تب ؼؼـِؽ اق ؼـآ

٭ف ـا اـائڅ ثف چٽیٿ اوبن ٌبغُ ٰبٰڃاڀی ټیكاپ وڇڃٸت یب وػتی اق ثیٿ ثفؼپ ٨. غٗ ٨٭ف ا٨كایً یبثؽ

 (.1980ٰبٰڃاڀی، ) ؼچؽ  ټی

 

ػللفقردرایراى-2-9

چـب   یٱـی اق ایـٿ ٠ٹـت   . ، ؼڂ ٠ٹـت ٠ٽـؽڄ ؼـ ڂ٬ـڃٞ ٨٭ـف ڂخـڃؼ ؼاـؼ     (1376)ثف اوبن ټٙبٸ١څ پـفڂیٿ   

-چـبی ٘جی١ـی   ٠ؽٺ چٽـبچځٵی  ڂ ثڃؼپ ثبقؼچی ٠ڃاټٷ تڃٸیؽ تڃاڀؽ ثڅ ؼٸیٷ پبییٿ ثڃؼپ ؼـآټؽ اوت ٰڅ ټی پبییٿ

تـفیٿ ٠ٹـت ٨٭ـف ؼـ     ؼٸیٷ ؼیٵف اق ڀٝف ایٍبپ ڀبثفاثفی تڃقیـٟ ؼـآټـؽ اوـت ٰـڅ ٌـبیؽ ټڇـٻ       .خ٥فا٨یبیی ثبٌؽ

 شی١ځی ؼـ ایٿ ٍٰڃـچب، ٰٽجڃؼ ؼـآټؽ ثـڅ آپ ٌـؽت ٰـڅ ټٙـف    . اوت اق خٽٹڅ ایفاپ ٍٰڃـچبی ؼـضبٶ تڃو١څ

ـ زڅ ټڇٻ اوت ایٿ ٰڅ ٬ىٽت ا٠ٝٻ ؼـآټؽ، ؼـ ؼوت ٬ٍف ټطؽڂؼی اق خبټ١څ ٬ـفا  اوت، ڂخڃؼ ڀؽاـؼ، ثٹٱڅ آپ

 .اوت چب ٌؽڄ ی ٰثیفی اق خٽ١یت ایٿ ٍٰڃـ ؼاـؼ ٰڅ ایٿ اټف ټځدف ثڅ ٴىتفي ٨٭ف ٠ؽڄ

چبی ـٌؽ ا٬تّـبؼی، خـكء ٍٰـڃـچبی     تڃاپ ثف اوبن ثفغی اق ٌبغُ ٰڅ، ا٬تّبؼ ؼـ ایفاپ ـا ڀٽی ثب ایٿ

وـڇٻ ثػـً ِـځ١ت، اٌـت٥بٶ، ټڇـبـت ڀیـفڂی ٰـبـ ڂ        : چـبیی ڀٝیـف   ثځؽی ٰفؼ، اټب ثف اوبن ټ١یبـ ٨٭یف ٘ج٭څ

ـوـؽ ٰـڅ ؼڂ ٠بټـٷ ؼـ     ثڅ ڀٝف ټـی . ٴیفؼ چبی اڀىبڀی ڂ تڃقیٟ ؼـآټؽ، ؼـ قټفڄ ٍٰڃـچبی ٨٭یف ٬فاـ ټی وفټبیڅ

ٰـبـٴیفی   یٱـی اق آڀڇـب ثیٱـبـی اوـت ٰـڅ ضبِـٷ ثـڅ       . اوـت  ایدبؼ ڂ ٴىتفي ٨٭ف ثیٍتف اق ث٭یڅ وڇیٻ ثڃؼڄ

ـٌـؽ ا٬تّـبؼی ؼـ   ٰـڅ چـؽ٦ آپ، ضـؽاٰثف ٰـفؼپ     . ثڃؼ 60ڂ  50ی  چبی پیٍځڇبؼی تڃو١څ ؼـ ؼچڅ ټٍی غٗ

 .ا٬تّبؼ ایفاپ ثڃؼ ٸؿا ـاچجفؼچبیی اڀتػبة ٴفؼیؽ ٰڅ تڃخڅ ٰٽتفی ثڅ وبغتبـ ثبقاـ ٰبـ ؼـ ایفاپ ؼاٌت

ٸڅ ایـٿ ټىـأ  . آټؽ ؼـ ا٬تّبؼ ایفاپ اوتٸڅ ڀبثفاثفی تڃقیٟ ؼـثبٌؽ، ټىأ ؼیٵفٰڅ ټڇٽتفیٿ ؼٸیٷ ټیؼٸیٷ 

ڃٸیؽ، ټبڀځؽ ؼـآټؽچبی ڀ٩تـی ثفغڃـؼاـڀـؽ، ثیٍـتف    چبیی ٰڅ اق ؼـآټؽچبی ثفڂڀكای غبـج اق ټٱبڀیكٺ ت ؼـ ا٬تّبؼ

 .ڀٽڃؼ ؼاـؼ
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ّایهبارزُبافقرراّبرد- 2-1

اـؼ ٰـڅ  ، وڅ ټطڃـ اوبوی ثفای ټجبـقڄ ثب ٨٭ف ڂخڃؼ ؼ(2002-2001)ثبڀٯ خڇبڀی  ی ثڅ ٴكاـي تڃو١څ

 .چب، تىڇیٷ تڃاڀٽځؽوبقی ٨٭فا ڂ ا٨كایً اټځیت ثڇجڃؼ ٨فِت: ٠جبـتځؽ اق

ایٿ اټف ثؽاپ ټ١ځبیت ٰـڅ  . ڂـقڀؽ ٰیؽ ټیچبی ټبؼی تأ ٽڃاـڄ ثف ټطڃـیت ٨فِت٨٭فا چ، ّا تْثَد فرصت

چب، ڀیفڂی ثف٪، ثبقاـچب ثفای اـائڅ تڃٸیؽٌبپ، ټؽاـن، آة، ویىتٻ ٨بٔـالة ڂ غـؽټبت    ټٍب٤ٷ، ا٠تجبـات، خبؼڄ

چـب،   یدبؼ ٨فِتثفای ا. ثبٌځؽ ڀیبق ٰبـ ٔفڂـی ټی والټتی ڂ ټڇبـت ڂ پیً ی ٰځځؽڄ ثڇؽاٌتی ثڅ ٠ځڃاپ تٕٽیٿ

اِـالضبت ثـبقاـ   . ثبٌـؽ  ای اوبوـی ټـی   اټب اٸٵڃ ڂ ٰی٩یت ـٌؽ ڀیك ټ٭ڃٸڅ. ـٌؽ ٠ٽڃټی ا٬تّبؼ ثىیبـ ټڇٻ اوت

اټب زځیٿ اِالضبتی ثبیؽ ټجتځـی ثـف ٌـفایٗ وـبغتبـی ڂ     . ثف ثبٌؽچب ثفای ٨٭فا ټؤ ڀؽ ؼـ ٴىتفي ٨فِتتڃا ټی

ی ٴـؿاـ، ثبیـؽ    ؼـ ټفضٹڅخجفاپ غىبـت ؼیؽٴبپ چبی خؽیؽ ڂ  زځیٿ ثفای ایدبؼ ٨فِت چٻ. ڀڇبؼی ټطٹی ثبٌؽ

ؼـ خڃاټ١ی ٰڅ ڀبثفاثفی ثىیبـ ثبالوت، ٴىتفي ثفاثفی ؼـ اِٷ ثـفای  . ثبٌؽ وبقڂ ٰبـچبی ټځبوت ڂخڃؼ ؼاٌتڅ

چـبی ٨٭ـفا، قټـیٿ ڂ یـب      خب ضٽبیت ؼڂٸت اق آڀسڅ ٰڅ ؼاـایـی  ؼـ ایٿ. ـای اچٽیت اوتاتىفیٟ ؼـ ٰبچً ٨٭ف ؼ

 .ثبٌؽ، ٔفڂـی اوت چب ٬بثٷ ؼوتفوی ټی ی آپقیفثځبوت ڂ یب آڀسڅ ٰڅ ثفا

ثبٌؽ تبث١ی  چبی ٨٭فا  ڂ اخفای ا٬ؽاټبت ؼڂٸتی ٰڅ ؼـ ـاوتبی ڀیبقاڀتػبة تسْیل تَاًوٌذسازی فمرا، 

چـبی ثـبقاـ ڂ    ؼوتفوـی ثـڅ ٨فِـت   . اق ت١بټٷ ٨فآیځؽچبی ویبوی ڂ اختٽب٠ی ڂ ؼیٵف ٨فآیځؽچبی ڀڇبؼی اوـت 

ثف اق ؼڂٸت ڂ ڀڇبؼچبی اختٽب٠ی اوت ٰڅ ؼـ ڂا٬ٟ ثبیؽ ؼـ ټ٭بثٷ ٨٭فا ؽټبت ثػً ؼڂٸتی ا٤ٹت ڂ ثڅ ٌؽت ټتأغ

ثـڃؼپ ثـڅ ٸطـبٚ      چبی ثبقاـ، ټىئڃٸیت ڂ پبوػٵڃ ی ؼوتفوی ثڅ ٨فِت اټب وڅ ټ٭ڃٸڅ. ټىئڃٶ ڂ پبوػٵڃ ثبٌځؽ

چبی اختٽبٞ  ټبچیت، اټڃـی ویبوی چىتځؽ ڂ ڀیبقټځؽ تٍفیٯ ټىب٠ی ټیبپ ٨٭فا، ٘ج٭بت ټتڃوٗ ڂ ؼیٵف ٴفڂڄ

تڃاڀؽ اق ٘فی٫ ت٥ییفات ؼـ ؼڂٸت تىڇیٷ ٴفؼؼ تب اق ایٿ ٘فیـ٫   چٽٱبـی یب تٍفیٯ ټىب٠ی ١٨بٶ ټی. ځؽثبٌ ټی

ثفی ؼـ غـؽټت ٌـڇفڂڀؽاپ ثـڃؼڄ ڂ ثـڅ ٘فیـ٫      چـبی غـؽټبتی ؼڂٸتـی ثـڅ ٘ـڃـ ټـؤ       ٌفٰت ڀڇبؼچبی ٬بڀڃڀی ڂ

ٹــی چــبی ټط ٴیــفی چــب ڂ تّــٽیٻ زځــیٿ ت٭ڃیــت ټٍــبـٰت ٨٭ــفا ؼـ ٨فایځــؽ چــٻ. ای ٠ٽــٷ ڀٽبیځــؽ ټىــئڃالڀڅ

اق ٘ف٦ ؼیٵف ٰبچً ټڃاڀٟ ڀڇبؼی ڂ اختٽب٠ی . ثبٌؽ چٽٱبـی یب تٍفیٯ ټىب٠ی ټڃـؼ ڀٝف ټی ی ٰځځؽڄ تىڇیٷ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ؼاٌـتٿ   ڀٵـبڄ   ټىـئڃٶ ڂ پبوـػٵڃ  . چبی اختٽب٠ی ٔفڂـی اوت چبی خځىی، ٬ڃټی ڂ ټځكٸت ثفغبوتڅ اق تج١یٓ

 .٠ٽڃټی ڀیك ٔفڂـی اوتزځیٿ ثفای ٨فآیځؽ ـٌؽ   ثبٌؽ ثٹٱڅ چٻ ڀڇبؼچب ڀڅ تځڇب ثفای ٨٭فا وڃؼټځؽ ټی

پـؿیف   چبی ا٬تّبؼی، ثالیبی ٘جی١ـی، ثیٽـبـی ڂ ڀـبتڃاڀی آوـیت     ٨٭فا ؼـ ټ٭بثٷ ثطفاپ ،افسایص اهٌیت

پؿیفی ٨٭فا اټفی ٔفڂـی اوت قیفا اق یٯ وڃ ثب٠ث ثڇجڃؼ قڀؽٴی ٨٭فا ڂ اق وڃی ؼیٵـف   ٰبچً آویت. چىتځؽ

ثف اٸجتڅ ایٿ اټف ڀیبقټځؽ ا٬ؽاټبت ټؤ. ٌڃؼ  ىٯ ثبال ټییچبی ثب ثبقؼڄ ثبال ڂ ـ ٴؿاـی ؼـ ١٨بٸیت ثب٠ث ـڂڀ٫ وفټبیڅ

ثفی ڂخـڃؼ  اق ٘ف٦ ؼیٵف ثبیـؽ وـبقڂٰبـچبی ټـؤ   . چبی ا٬تّبؼی ٴىتفؼڄ اوت ڀڅٱبټٹی ثفای ټؽیفیت ـیىٯ ت

پ ټڃاخـڅ  ڀبټځبوـت ثـب آ  چبی ثیٽبـی یب ٌفایٗ خـڃی   ثبٌؽ تب اق ایٿ ٘فی٫ غٙفچبیی ٰڅ ٨٭فا ؼـ قټیځڅ ؼاٌتڅ

ـ   زځیٿ ت١ییٿ ؼاـایی ثفای ٨٭فا، ټتځڃٞ وبغتٿ ١٨بٸیـت  چٻ. یبثؽٌڃڀؽ، ٰبچً  ټی ئـڅ ٴىـتفڄ   اچـبی غـبڀڃاـ ڂ ا

 . چبی ټػتٹ٧ اوت ثفی ؼـ ټ٭بثٹڅ ٨٭فا ثب تٱبڀڅؤای، ٰٽٯ ټ ڂوی١ی اق وبقڂٰبـچبی ثیٽڅ

ٍٰڃـچبی ؼـ ضبٶ . اـ اوت٨٭ف اټفی ؼٌڃ ٰفؼپ ـاچجفؼ ټجبـقڄ ثب ٰبـ خڇبڀی ثفای ٠ٽٹی ی ثفڀبټڅ ی ئڅااـ

چـبی   چـبی ټٹـی ڂ ڂا١٬یـت    ٰڅ ڀٽبیبڀٵف اڂٸڃیت  ؽچب ـا ثفای ٰبچً ٨٭ف ثفٴكیځځ ڃو١څ ثبیؽ تفٰیجی اق ویبوتت

چب ټجتځی ثف ٌفایٗ ٨فچځٵی، وبغتبـی، ویبوی، اختٽب٠ی ڂ ا٬تّـبؼی چـف    ؼـ ڀتیدڅ ایٿ اڀتػبة. ټطٹی ثبٌؽ

 .ثڃؼ ٍٰڃـ یب خبټ١څ غڃاچؽ

 

ثربرفقرهؤػَاهل-2-11

ڂ وجت تٍـؽیؽ یـب   ٌتڅ ثیفٴؿاأثف ڂ١ٔیت ٨٭ف ت ثیٍٽبـی ڂخڃؼ ؼاٌتڅ ٰڅا٬تّبؼی ڂ اختٽب٠ی  ٠ڃاټٷ

ٰڅ ؼـ ټٙبٸ١څ ضبٔف ټڃـؼ اوـت٩بؼڄ ٬ـفاـ    ؼـ ؾیٷ ثڅ تڃٔیص ثفغی اق ایٿ ٠ڃاټٷ. ؽڀٴفؼ ت١ٕی٧ ایٿ پؽیؽڄ ټی

 .پفؼاغتڅ غڃاچؽ ٌؽ ٴف٨تڅ، 

 

بؼذخاًَار-2-11-1

ثڃؼپ اڀؽاقڄ غبڀڃاـ، ثڅ ؼٸیٷ ڀفظ ثبالی قاؼ ڂ ڂٸؽ ، ـٌؽ خٽ١یت ڂ  چبی خڃاټٟ وځتی، ثبال یمٴییٱی اق ڂ

ؼـ ایٿ خڃاټٟ، ؼـ ټفاضـٷ اڂٸیـڅ ـٌـؽ ڂ ثـڅ ؼٸیـٷ ا٨ـكایً ثـبقؼچی تڃٸیـؽ،         . چبی اختٽب٠ی آڀبپ اوت ڂیمٴی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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چـبی   چـب ڂ ٠ـف٦   ثب ایٿ ضبٶ، ثڅ ؼٸیـٷ پیڃڀـؽ  . یبثؽ تىڇیالت آټڃقٌی ڂ ثڇؽاٌتی، ڀفظ ټفٲ ڂ ټیف ٰبچً ټی

ڂخڃؼ ت١ؽاؼ قیبؼ ثسـڅ ؼـ یـٯ   . آڂـڀؽ ټفؼٺ چیر تالٌی ثفای ٰځتفٶ اڀؽاقڄ غبڀڃاـ غڃؼ ثڅ ٠ٽٷ ڀٽی اختٽب٠ی،

زفا ٰڅ ایٿ ٴىتفؼٴی غبڀڃاؼڄ ٰڅ ثڅ . تف ثڅ پبیبپ ثفوؽ ٌڃؼ ٰڅ ټځبثٟ تڃٸیؽ آپ غبڀڃاؼڄ وفیٟ غبڀڃاؼڄ ثب٠ث ټی

چـبی ٨یكیٱـی غـبڀڃاـ     ث ا٨كایً ڀیـبق ثبٌؽ، ڀڅ تځڇب ثب٠ ټڃٸؽ ټی ٘ڃـ ٠ٽؽڄ ڀبٌی اق ا٨كایً ت١ؽاؼ خٽ١یت ٤یف

چـبی ټتٽـبؼی ؼـ غبڀـڅ     ٌڃؼ ٰڅ ټبؼـ ثڅ ٠ځڃاپ یٱی اق ا٨فاؼ ټڃٸؽ غبڀڃاؼڄ ثفای وـبٶ  ٴفؼؼ، ثٹٱڅ ثب٠ث ټی ټی

چب اٴف ټبؼـ ڂ١ٔیت ټبڀؽپ ؼـ غبڀڅ ـا ڀپؿیفؼ ثبیؽ ټجـبٸ٥ی ـا ثـڅ    ؼـ ایٿ غبڀڃاؼڄ. چب ټفا٬جت ٰځؽ ټبڀؽڄ ڂ اق ثسڅ

په ثبیؽ ٴ٩ت ٰڅ تڃٸؽ ڀڃقاؼاپ . ځٱڅ ؼـ قټبڀی ٰڅ اڂ ٌب٤ٷ اوت اق ٨فقڀؽ اڂ ټفا٬جت ٌڃؼ٨فؼ ؼیٵف ثپفؼاقؼ تب ای

چـبی ا٬تّـبؼی    ٴفؼؼ ٰڅ ٬بثٹیت ٨یكیٱی ڂ ا٬تّبؼی ټبؼـاپ ثفای ټٍـبـٰت ؼـ ١٨بٸیـت   ثڅ ٘ڃـ ٰٹی ثب٠ث ټی

اخـفای   ٌؽڄ ثبیـؽ ٴ٩ـت ٰـڅ ټطـؽڂؼ ٰـفؼپ اڀـؽاقڄ غـبڀڃاـ ڂ        ثفاوبن تدفثیبت ڂ ټٙبٸ١بت اڀدبٺ. ٰبچً یبثؽ

 .تڃاڀؽ ٠بټٷ ټؤثفی ثفای ٰبچً ٨٭ف ثبٌؽ چبی ٰبچً قاؼ ڂ ڂٸؽ ټی ویبوت

 

سيسرپرستخاًَار-2-11-2

ٰځځـؽٴبپ ؼـآټـؽ اق ؼڂ ٘فیـ٫     وٿ ا٨فاؼ ثڅ ٠ځڃاپ یٱی اق ٠ڃاټٷ ټؤثف ؼـ ټڃ١٬یت آڀبپ ثڅ ٠ځڃاپ ٰىت

، ا٨ـفاؼ ؼـ وـځیٿ خـڃاڀی ڂ ټیبڀىـبٸی، اق     «ی ؼڂـاپ قڀـؽٴی  ٨فٔـیڅ » ٰڅ ثف ٘جـ٫   ڀػىت آپ: تأثیفٴؿاـ اوت

تڃاڀځؽ ثـڅ   بـت ڂ تػُّ، ټیوبٸی، ا٨فاؼ ثب ا٨كایً ټڇ ٰڅ ؼـ وځیٿ ټیبپ ؼڂٺ آپ. ثبقؼچی ڂ ٰبـایی ثفغڃـؼاـڀؽ

ی ؼڂـاپ قڀـؽٴی ِـبؼ٪ ثبٌـؽ،     ثڅ ٘ـڃـ ٰٹـی، اٴـف ٨فٔـیڅ    . چبی ثبالتفی ؼوتفوی پیؽا ٰځځؽ ټٍب٤ٷ ڂ پىت

چـبی پـبییٿ    چب ؼـ وځیٿ ڀڃخڃاڀی ڂ پیفی ٬ـفاـ ؼاـڀـؽ، ؼـ ـؼڄ   تڃاپ اؼ٠ب ٰفؼ غبڀڃاـچبیی ٰڅ وفپفوتبپ آپ ټی

 .ثبٌځؽ ؼـآټؽی ٬فاـ ؼاٌتڅ

 

هایِاًساًیآهَزشٍسر-2-11-3

چبیی ٰڅ ٨فؼ ؼـ ثبقاـ ٰبـ چٽفاڄ غـڃؼ ؼاـڀـؽ ا٘ـال٪     چب ڂ تڃاڀبیی ای اق ټڇبـت وفټبیڅ اڀىبڀی ثڅ ټدٽڃ٠څ

اوت ٰڅ وفټبیڅ اڀىبڀی ٰٽتف، ثفای یٯ ٨فؼ، غبڀڃاـ یب خبټ١څ چٽڃاـڄ ثب ٰـبـایی   اټفڂقڄ اثجبت ٴفؼیؽڄ. ٴفؼؼ ټی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زفا ٰڅ ٰبـ٨فټبیبپ تٽبیٷ ڂ اٌتیب٪ ٰٽتـفی  . ڄ غڃاچؽثڃؼتف چٽفا چبی ؼـآټؽی پبییٿ ٰٽتف ڂ ؼـ ڀڇبیت ٜف٨یت

 .چبی ثبالتف ثڅ اڂ ـا ؼاـڀؽ ثفای خؿة ڀیفڂی ٰبـ ثب وفټبیڅ اڀىبڀی ٰٽتف ڂ ضتی پفؼاغت ؼوتٽكؼ

چـبی اڀىـبڀی خڃاټـٟ، ڀ٭ـً ٬بثـٷ       ٰځځؽڄ ټیـكاپ وـفټبیڅ   تطّیالت ڂ آټڃقي ثڅ ٠ځڃاپ یٱی اق اخكای ت١ییٿ

تڃاڀـؽ   زفا ٰڅ ا٨كایً وٙص تطّـیالت ثـفای ٨ـفؼ ټـی    . ثبٌؽ یڅ اڀىبڀی ؼاـا ټیای ـا ؼـ اڀجبٌت وفټب ټالضٝڅ

اق ٘ـف٦ ؼیٵـف، ٰبـ٨فټبیـبپ تڃخـڅ     . (1974، 1970، 37ټیځىـف )چبی ٰىت ؼـآټؽ ثفای اڂ ـا ا٨كایً ؼچـؽ   تڃاڀبیی

غبِی ثڅ ڀیفڂی ٰبـ ټتػُّ ؼاـڀؽ، زفا ٰڅ ؼاٌتٿ ؼـخبت تطّیٹی ثبالتف ثڅ ٠ځڃاپ یٱـی اق ٠ڃاټـٷ ټثجـت    

ٴـفؼؼ   ثیځی ټیكاپ و١ی، تالي ڂ خؽیت ٨فؼ ؼـ اڀدبٺ اټڃـ ټطڃٸڅ ٥ٌٹی ټطىڃة ټی ٴیفی ڂ پیً ای اڀؽاقڄثف

تفی  چبی ٥ٌٹی ثیٍتف ڂ ټځبوت ٰڅ ؼـ ڀڇبیت، ثف ایٿ اوبن ثبیؽ ٴ٩ت ا٨فاؼ ثب وٙڃش ثبالتف تطّیٹی ثب ٨فِت

 .ثبٌځؽ ـڂ ټی ـڂثڅ

 

جٌسسرپرستخاًَار-2-11-4

چـب قپ اوـت، ڀىـجت ثـڅ ټـفؼاپ       ڀٍبپ ؼاؼڄ اوت غبڀڃاـچبیی ٰڅ وفپفوت آپڀتبیح ټٙبٸ١بت ٴڃڀبٴڃپ 

ثځبثفایٿ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ؼـ قڀـبپ وفپفوـت   (.  (1997، 38وفیځب ڂاوبپ) ڀؽتطفٮ ا٬تّبؼی ٰٽتفی ؼاـ

.غبڀڃاـ ثیً اق غبڀڃاـ ټفؼ وفپفوت اوت

 

هَقؼیتجغرافیایی-2-11-5

چبی ټطىڃوی ؼـ ټیكاپ ڂ ٠ٽ٫ ٨٭ف ؼـ ټځب٫٘ ټػتٹـ٧   ت٩بڂت ؼچؽ ٰڅ ټٙبٸ١بت اڀدبٺ ٴف٨تڅ ڀٍبپ ټی

تڃاڀځؽ چٻ ڀبٌی اق ٌفایٗ ا٬ٹیٽـی ڂ قیىـت ټطیٙـی یـب      چب ټی ایٿ ت٩بڂت. ٌڃؼ خ٥فا٨یبیی ٍٰڃـ ټٍبچؽڄ ټی

خٽ١یتی ڂ چٻ ڀبٌی اق ٌفایٗ ا٬تّبؼی، اق خٽٹڅ ثیٱبـی ؼـ ټځب٫٘ ټػتٹ٧ ڂ ټځبثٟ ٘جی١ی ټڃخـڃؼ ؼـ آڀڇـب   

 .ثبٌځؽ

 
                                                 

37
 Mincer 

38
 Srinavasan 
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راییفیسیکیدا-2-11-6

، ٠ڃاټٹی اوت ٰڅ ثڅ ٘ڃـ ٤یفټىت٭یٻ ثب٠ث ا٨كایً ټّف٦ ڂ ؼـڀتیدڅ ـ٨بڄ غـبڀڃاـ  ؼاـایی چبی ٨یكیٱی غبڀڃاـ

ٌڃؼ ټیكاپ اتٱبی غبڀڃاـ ثڅ ټٍب٤ٷ اوتػؽاټی ٰٽتف ٌـڃؼ زـفا ٰـڅ ثـب      ا٨كایً ایٿ ٠ڃاټٷ، ثب٠ث ټی. ٌڃؼ ټی

ؼـ ایـٿ ټٙبٸ١ـڅ ؼاٌـتٿ    . ثبٌؽ ت غڃؼ اٌت٥بٶ ټیچب غبڀڃاـ ٬بؼـ اوت ثڅ ټٍب٤ٹی ثپفؼاقؼ ٰڅ ثڅ ِڃـ ڂخڃؼ آپ

 .ٌؽ ټىٱٿ ثفای غبڀڃاـ ثڅ ٠ځڃاپ ؼاـایی ٨یكیٱی ؼـ ڀٝف ٴف٨تڅ

 

ّایبرًاهِچْارمتَسؼِبِهٌظَرفقرزداییسیاست -2-12

 اوت٭فاـ ټځٝڃـ ثڅثڃؼ  ٌؽڄ ټٱٹ٧ ؼڂٸتؼـ ٬بڀڃپ ثفڀبټڅ زڇبـٺ تڃو١څ ا٬تّبؼی، اختٽب٠ی ڂ ٨فچځٵی 

 تڃقیٟ ڂ ؼـآټؽی ؼچٱڇبی ٨بِٹڅ چًٰب ا٬تّبؼی، ڂ اختٽب٠ی ڀبثفاثفیڇبی بچًٰ اختٽب٠ی، ثجبت ڂ ٠ؽاٸت

 ڂ بـآټؽٰ تػّیُ ٘فی٫ اق ٨٭فا، ڂتڃاڀٽځؽوبقی ټطفڂټیت ڂ ٨٭ف چًٰب ڀیك ڂ ٍڃـٰ ؼـ ؼـآټؽ ٠بؼالڀڅ

 ثب ـا اختٽب٠ی ٠ؽاٸت ڂ ٨٭فقؼایی خبټٟ چبی ثفڀبټڅ پفؼاغتی، چبی یبـاڀڅ ڂ اختٽب٠ی تأټیٿ ټځبثٟ چؽ٨ٽځؽ

 :   ثٵؿاـؼ اخفا ثڅ ڂ تڇیڅ ؾیٷ ټطڃـچبی

ضٽبیتڇبی غؽټبت ڀٝبٺ وبټبڀؽچی ڂ ټتځبوت تڃاڀٽځؽوبقی بیچ ثفڀبټڅ تجییٿ ڂ ٨٭ف غٗ ت١ییٿ        

 خٽ١یت پڃًٌ ثفای اختٽب٠ی، تأټیٿ ڀٝبٺ ڂ ټٙٹ٫ ٨٭ف غٗ قیف خٽ١یت بټٷٰ پڃًٌ ثفای اختٽب٠ی،

 ثف اختٽب٠ی ڂ ا٬تّبؼی چبی ثفڀبټڅ آثبـ ټىتٽف ثجت ڂ پیٵیفی ڂ ڀىجی ٨٭ف غٗ ڂ ټٙٹ٫ ٨٭ف غٗ ثیٿ

 ڂ ٨٭ف ٌٱب٦ ڂ ؼـآټؽی پبییٿ ؼچٯ وڅ ؼـآټؽ ټیكاپ چٽسځیٿ ٨٭ف، غٗ قیف خٽ١یت ٨٭ف، غٗ ڂ١ٔیت

 غفیؽ ٬ؽـت ا٨كایً ٘فی٫ اق ؼـآټؽی پبییٿ ؼچٯ وڅ ثڅ اختٽب٠ی ڂ ا٬تّبؼی چبی څثفڀبټ آثبـ خجفاپ

 زڇبـٺ ثفڀبټڅ ؼڂٺ وبٶ پبیبپ تب ثفٰضؽا ـا ټٙٹ٫ ٨٭ف غٗ قیف غبڀڃاـچبی ٹیڅٰ اوت ټڃ٧ٜ ؼڂٸت .آڀبپ

 پڃًٌ تطت ڂ ٌځبوبیی اختٽب٠ی تأټیٿ ڀٝبٺ ټتڃٸی ڀڇبؼچبی ڂ ؼوتٵبچڇب تڃوٗ بټٷٰ ثّڃـت تڃو١څ

 .ؼچؽ ٬فاـ

٥ٌٹی ټڇبـتڇبی آټڃقي اختٽب٠ی، تڇبیٰټٍبـ خٹت تڃاڀٽځؽوبقی، اٌت٥بٶ، ڂیمڄ چبی ثفڀبټڅ ٘فاضی       

 .ٍڃـٰ ؼـ ؼـآټؽی پبییٿ ؼچٯ وڅ چبی خٽ١یت ثفای ڂیمڄ ثڅ قڀؽٴی، ټڇبـتڇبی ڂ
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  بپٰڃؼٰ ٌځبوبیی ڂ ٨٭فقؼایی چبی ثفڀبټڅ ؼـ غیفیڅ، ټؤوىبت ڂ ؼڂٸتی ٤یف ڀڇبؼچبی تٰټٍبـ اـت٭بی  

          ا٠ٽبٶ ڂ چب څټځٙ٭ چبی ټؽیفیت تڃوٗ ٍڃـ،ٰ ټځب٫٘ ٹیڅٰ ؼـ ٨٭ف، غٗ قیف بیچ غبڀڃاؼڄ ڂ یتیٻ

 ټىئڃٶ ڀڇبؼچبی ڂ چب ؼوتٵبڄ ڂ آڀبپ تڃوٗ ٌؽڄ یبؼ ا٨فاؼ ثفای ا٬تّبؼی ڂ ٨فچځٵی اختٽب٠ی، ضٽبیتڇبی

 .اختٽب٠ی تأټیٿ ڀٝبٺ ؼـ

 ڂ ؼـټبڀی ثڇؽاٌتی، غؽټبت تٕٽیٿ ڂ ٤ؿایی ټٙٹڃة وجؽ ـاوتبی ؼـ ب٨ی،ٰ ڂ وبٸٻ ٤ؿای تأټیٿ اټٱبپ 

 اق ٽتفٰ خٽ١یت ٴف٨تٿ ٬فاـ اق ا٘ٽیځبپ ضّڃٶ چٽسځیٿ ٬یٽت، اـقاپ ټىٱٿ تأټیٿ ڂ ـایٵبپ تڃاڀجػٍی

 اق ؼـآټؽی، پبییٿ ؼچٯ وڅ ؼـ ڂا٬ٟ غبڀڃاـچبی ثفای ـایٵبپ ٠ٽڃټی آټڃقي پڃًٌ تطت وبٶ 18 چدؽڄ

 .چب یبـاڀڅ ټځبثٟ بـآټؽٰ تػّیُ ڂ خبیی خبثڅ ٘فی٫

غبڀڃاؼٴی ٨فؼی، ض٭ڃ٪ اق ؼ٨بٞ ثفای بـی،ٰټؽؼ ڂ اختٽب٠ی بیچ ڄټٍبڂـ ض٭ڃ٬ی، ضٽبیتڇبی ـؼپڂآ ٨فاچٻ 

 .٨٭فا اختٽب٠ی ڂ

 

ّایفقرزداییدربرًاهِچْارمػولکرددٍلتدرراستایاػوالسیاست-2-13

تَسؼِ

٬بڀڃپ ثفڀبټڅ زڇبـٺ تڃو١څ ـاچجفؼچبی اوبوی ؼـ ث١ؽ چؽ٨ٽځؽوبقی  95ؼـ ـاوتبی تط٭٫ اچؽا٦ ټبؼڄ 

 .چب ڂ تڃقیٟ ٰبالچبی اوبوی ٰبالثفٴی ِڃـت ٴف٨تڅ اوت یبـاڀڅ

چب،  تڇیڅ ڂ تځٝیٻ آییٿ ڀبټڅ زتف ایٽځی ـ٨بڄ اختٽب٠ی، تؽڂیٿ وځؽ ٰبچً ٨٭ف ، چؽ٨ٽځؽٰفؼپ یبـاڀڅ

ای ثڅ ټځٝڃـ ٨٭ف قؼایی ڂ ٰٽٯ ثڅ ا٬ٍبـ ڀیبقټځؽ ؼـ ټڃاـؼ  چبی ثڃؼخڅ تػّیُ ا٠تجبـات ڂیمڄ ؼـ ـؼی٧

 .اوت چؽا٦ ثڃؼڄټػتٹ٧ اق خٽٹڅ ٤ؿایی، ؼاـڂیی ڂ ثڇؽاٌتی اق ا٬ؽاټبت ټڃثف ؼـ ـاوتبی تط٭٫ ایٿ ا

چبیی ڀٝیف تڃاڀٽځؽوبقی  ، ویبوتچبی آویت ؼیؽڄ اختٽب٠ی چٽسځیٿ ؼڂٸت ثڅ خڇت ضٽبیت اق غبڀڃاؼڄ

 .اوت قڀبپ، ٰٽٯ چكیځڅ تطّیٷ ؼاڀٍدڃیبپ، ٰٽٯ ثڅ اقؼڂاج ؼاڀٍدڃیبپ ـا ٨فاچٻ ٰفؼڄ
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هطالؼاتتجربیبرخیازهرٍریبر-2-14

ثفغی اق ایٿ ټٙبٸ١بت ثڅ ثفآڂـؼ غٗ ٨٭ف ڂ ټطبوجڅ . اوت ټٙبٸ١بت قیبؼی ؼـ قټیځڅ ٨٭ف اڀدبٺ ٴف٨تڅ

چبی ٨٭ف پفؼاغتڅ ڂ ثفغی ؼیٵف ڀیك ٨٭ف ـا اق ټځٝف  ٰځځؽڄ ثفغی ثڅ ثفـوی ت١ییٿ. چبی ٨٭ف پفؼاغتځؽ ٌبغُ

ؼـ  چب ی اغیف ؼـ ایٿ قټیځڅ اق ټٙبٸ١بتی ٰڅ ؼـ ؼڂ ؼچڅ ٌٽبـی ؼـ ایٿ ټ٭بٸڅ .پڃیبیی ټڃـؼ ثفـوی ٬فاـ ؼاؼڀؽ

 .ڀٽبییٻ ؼاغٷ ڂ غبـج اق ٍٰڃـ ِڃـت ٴف٨تڅ ـا اـائڅ ټی

هطالؼاتخارجی-1-2-14

ثف ثف آپ ـا ؼـ پبڀبټب ټڃـؼ ڂ١ٔیت ٨٭ف ڂ ٠ڃاټٷ ټؤ "تئڃـی ڂ ویبوت ٨٭ف " ؼـ ټ٭بٸڅ، (1990) 39سَّاتَ

ثیفٴؿاـی تأ ٴیفی ٌؽت ثڅ اڀؽاقڄ 1980تب  1960ایٍبپ ثب اوت٩بؼڄ اق ټؽٶ الخیت ؼـ ؼڂـڄ . ثفـوی ٬فاـ ؼاؼ

یت ١چبی غبڀڃاـ ٨٭یف خبټ١څ، ٌبټٷ وبغتبـ ؼـآټؽی، وبغتبـ غبڀڃاؼڄ، وٿ وفپفوت غبڀڃاـ، ڂٔ ڂیمٴی

ټیٿ اختٽب٠ی، ڂ١ٔیت اٌت٥بٶ، وٙص آټڃقي ڂ ڂ١ٔیت ثفغڃـؼاـی غبڀڃاـ ٨٭یف اق ڀٝبٺ تأثبـڂـی، ؼـِؽ 

 . اوت ټىٱٿ غبڀڃاـچبی ٨٭یف ڀٽڃؼڄ

ثـیٿ   ی ثـڅ ثفـوـی ـاثٙـڅ   "٨٭ف ڂ اڀـؽاقڄ غـبڀڃاـ    "ای ثب ٠ځڃاپ ټ٭بٸڅ،  ؼـ  (1995) 40الًدائَ ٍ راٍالیَى

 1996-1991غـبڀڃاـ پبٰىـتبڀی ؼـ  ؼڂـڄ    4794ڂ١ٔیت   ی  ټٙبٸ١څ. ٌؽپ ا٨فاؼ ڂ ث١ؽ غبڀڃاـ پفؼاغتځؽ ٨٭یف

 ٴیثځبثفایٿ ثف ٴىتفؼ. غبڀڃاـ ڂخڃؼ ؼاـؼ ی وفاڀڅ ی غبڀڃاـ ڂ چكیځڅ ی ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ـاثٙڅ ټځ٩ی ٬ڃی ثیٿ اڀؽاقڄ

 .ڀؽا ڄٰیؽ ڀٽڃؼث١ؽ غبڀڃاـ ثڅ ٠ځڃاپ ٠بټٷ ٨٭ف تأ

ڀٵبـڀؽڄ ؼـ . اوت ڀٵبٌتڅ "ثف ثف ٨٭ف ـڂوتبیی ؼـ پبٰىتبپؤ٠ڃاټٷ ټ" ای ثب ٠ځڃاپ ټ٭بٸڅ، (1996) 41هاله

ـ  100ٌبټٷ  ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ی ڀٽڃڀڅ. اوت پفؼاغتڅ ـڂوتبی پځدبة ؼـ پبٰىتبپ ی ثڅ ټٙبٸ١څغڃؼ  ی ټ٭بٸڅ  غـبڀڃا

زځیٿ ثب ؼـ ڀٝف ٴف٨تٿ یٯ  ایٍبپ ثب اوت٩بؼڄ اق ٌبغُ ٨ڃوتف، ٴفیف ڂ تڃـثٯ ڂ چٻ .ثڃؼڄ اوت 1990ؼـ وبٶ 

ثف ثـف ٨٭ـف   ی ټڃـؼ اوت٩بؼڄ ثڅ ثفـوی ٠ڃاټٷ ټؤتبثٟ ٸٵبـیتٽی ثفای اـتجبٖ ثیٿ ؼـآټؽ وفاڀڅ غبڀڃاـ ڂ ټت٥یفچب

                                                 
39

 Sohotu 
40

 Lanjouw and Ravallion    
41

 Malik 
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قټیٿ، ڀفظ ڂاثىتٵی، ڀفظ ټٍبـٰت، وـٿ  ټت٥یفچبی ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ؼـ ایٿ تط٭ی٫ ٌبټٷ ټبٸٱیت  .اوت پفؼاغتڅ

ڀتبیح ایـٿ ټٙبٸ١ـڅ ڀٍـبپ ؼاؼ غبڀڃاـچـبیی ٰـڅ ؼاـای       . وفپفوت، آټڃقي ڂ ڀىجت ت١ؽاؼ ټفؼاپ ثڅ قڀبپ اوت

ټبٸٱیت قټیٿ ثیٍتف، ڀفظ ڂاثىتٵی ٰٽتف، ڀفظ ټٍبـٰت ثبال ڂ وٙص آټڃقي ثبالتف چىـتځؽ ثـڅ اضتٽـبٶ ٬ـڃی     

 .ٴیفڀؽ غبـج اق ټطؽڂؼڄ ٨٭ف ٬فاـ ټی

: چـبی ٨٭ـف ؼـ ټځـب٫٘ ـڂوـتبیی     ٰځځـؽڄ  ت١ییٿ "٠ځڃاپ ای تطت  ؼـ ټ٭بٸڅ ،(1998)لی ٍ ّوىاراى صاد

 350ٰـڅ ٌـبټٷ   1998 -99چـبی وـبٶ    ؼاؼڄثـب اوـت٩بؼڄ اق    "ټڃـؼی ٍٰبڂـقاپ وبڂخجال٢ ؼـ ایفاپ ی ټٙبٸ١څ

اوـت٩بؼڄ اق ټـؽٶ   ثـب  ایٍـبپ  . ثف ثف ٨٭ف ؼـ ایٿ ټځٙ٭ـڅ پفؼاغتځـؽ  ؤٍٰبڂـق وبڂخجال٤ی ثڃؼ ثڅ ثفـوی ٠ڃاټٷ ټ

، وٿ ٍٰبڂـقاپ، تدفثڅ، وٙص آټڃقي، ڀڃٞ تٱځڃٸڃلی ٨فقڀؽ پىفثیف ټت٥یفچبیی زڃپ ت١ؽاؼ ـٴفویڃپ غٙی تأ

ثبالـ٨تٿ  ٰڅ ڀڃٞ تٱځڃٸڃلی خبـی ڂ ڀؽح ڀٍبپ ؼاؼڀتبی. ـا ټڃـؼ ثفـوی ٬فاـ ؼاؼڀؽ  یٌفایٗ ټطیٙټطّڃالت ڂ 

  .ثف اوتؼـ ٰبچً ٨٭ف غبڀڃاـچبی ٍٰبڂـق ټؤ وٙص آټڃقي

ڂٔـ١یت  "تـڃڀه چبی ٨٭ف ٌڇفی ڂ ـڂوـتبیی ؼـ   ت١ییٿ ٰځځؽڄ" ی ، ؼـ ټ٭بٸڅ(2001) 42گازٍاًی ٍ گَایذ

چبی الخیت ڂ پفڂثیت ثڅ  ایٍبپ ثب اوت٩بؼڄ اق ټؽٶ .ـا ټڃـؼ ثفـوی ٬فاـ ؼاؼڀؽ 1990غبڀڃاـ ؼـ وبٶ  ٨7734٭ف 

ؼاؼ ٰڅ ؼـ چف ؼڂ ټځٙ٭څ ٌڇفی ڀتبیح ڀٍبپ . ثف ثف ٨٭ف ؼـ ټځب٫٘ ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی پفؼاغتځؽثفـوی ٠ڃاټٷ ټؤ

ٌب٤ٹیٿ قپ ڂ ټـفؼ ؼـ  ڀىجت ، اپ٠ڃاټٷ اِٹی اثفٴؿاـ ثف ٨٭ف ٌبټٷ آټڃقي، ڀىجت ڂاثىتٵی ٨فقڀؽ ،ڂ ـڂوتبیی

تّف٦ ټىـٱٿ ڂ وـڇٻ ثڃؼخـڅ     ی ، ٘ج٭څ ٥ٌٹی وفپفوت، ټطٷ ا٬بټت، ڀطڃڄثڅ ت١ؽاؼ ا٠ٕبی غبڀڃاؼڄ غبڀڃاؼڄ

ڀىـجت ثكـٴتـف ٌـب٤ٹیٿ ټـفؼ ڂ قپ ؼـ غـبڀڃاؼڄ اضتٽـبٶ       آټڃقي ثیٍـتف تڃوـٗ ا٨ـفاؼ ڂ    . چىتځؽثفای ٤الت 

ـ         .ؼچؽ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ـا ٰبچً ټی  ، ا٨ـكایً وـڇٻ ٤ـالت ؼـ ثڃؼخـڅ غـبڀڃاـ ڂ قپ وفپفوـت ثـڃؼپ غـبڀڃا

ؼـ . اوـت  زځیٿ ایٿ اضتٽبٶ ؼـ ټځب٫٘ ٌڇفی ثیٍـتف ؼیـؽڄ ٌـؽڄ    چٻ . اوت ڄاضتٽبٶ ٨٭یفٌؽپ ـا ا٨كایً ؼاؼ

 .ٌڃؼ ٿ ٥ٌٷ ٍٰبڂـقی ثؽڂپ قټیځی ٰڅ ټبٸٯ آپ ثبٌؽ ثب٠ث ا٨كایً ٨٭ف ټیټځب٫٘ ـڂوتبیی ثیٱبـی یب ؼاٌت
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ثـڅ   "ای ؼـ اڂٴبڀـؽا  چبی ٨٭ف ټځٙ٭ـڅ  ٰځځؽڄ ت١ییٿ" ای ثب ٠ځڃاپ ؼـ ټ٭بٸڅ ،(2002)ٍ ّوىاراى  43اٍوَرات

ڂ ثـب   1992ؼـآټـؽ غـبڀڃاـ ؼـ وـبٶ    -چبی چكیځڅ ثب اوت٩بؼڄ اق ؼاؼڄ. ای ڂ ټٹی پفؼاغتځؽ ثفآڂـؼ غٗ ٨٭ف ټځٙ٭څ

زځـیٿ ثـفای    چـٻ . اوت٩بؼڄ اق ـڂي ٨ڃوتف، ٴفیف ڂ تڃـثٯ، غٗ ٨٭ف ڂ ٌبغُ ٨٭ف ـا ټڃـؼ ټ٭بیىڅ ٬فاـ ؼاؼڀـؽ 

ڀتبیح ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ وـٙص آټـڃقي، اڀـؽاقڄ غـبڀڃاـ ڂ     . اوت٩بؼڄ ٰفؼڀؽ الخیتثف ثف ٨٭ف اق ټؽٶ ؤت١ییٿ ٠ڃاټٷ ټ

ثیفٴؿاـ اق ٠ڃاټٷ تأ ثڇؽاٌت ڂ وٿ ، ټطٷ ا٬بټت ؼـ ٌڇف یب ـڂوتب، ؼـآټؽ وبالڀڅ، چكیځڅ ثفایڂ١ٔیت ټڇبخفت

ؼاـای ټیبڀٵیٿ وځی ثبالتف ڂ آټڃقي ٰٽتف ڀىجت ثڅ  ؼـ ڀتیدڅ غبڀڃاـچبی ٨٭یف، .ـڂڀؽ ثف ٨٭ف غبڀڃاـ ثڅ ٌٽبـ ټی

ـڂوتبیی ثڃؼپ اضتٽبٶ ٨٭ف ـا ا٨كایً ؼاؼڄ ڂ ټڇبخفت،  ا٨فاؼ ـا اق ؼایفڄ ٨٭ف غبـج . غبڀڃاـچبی ٤یف٨٭یف چىتځؽ

 .وبقؼ ټی

ڀٵبٌتڅ ٰـڅ ؼـ   "پڃیبیی ٨٭ف ؼـ اڀؽڂڀكی"ای ثب ٠ځڃاپ   ټ٭بٸڅ  ،( 2003) 44ٍ آًطَری یَسف آلیس خاتاًا

ڂ ٴؿـا ؼـ ٍٰڃـ اڀـؽڂڀكی ثـفای    ٿ٨٭ف ټكټچكیځڅ غبڀڃاـ ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی  -چبی ؼـآټؽ آپ ثب اوت٩بؼڄ اق ؼاؼڄ

ی ټـؽت ټـڃـؼ   ؼچـؽ ؼـ ٘ـ   ڀتبیح ایٿ تط٭ی٫ ڀٍبپ ټی. اوت ثب ـڂي الخیت ثفـوی ٰفؼڄ 1997ڂ1993ؼڂـڄ 

٘ـڃٶ ټـؽت ٨٭ـف    . ثڅ ـڂ چىتځؽ ٰڅ اٰثفیت غبڀڃاـ ثب ٨٭ف ٴؿـا ـڂ اوت ؼـ ضبٸی ټٙبٸ١څ ٨٭ف ټكټٿ ٰبچً یب٨تڅ

ثف ثف ٨٭ف ڀتـبیح ڀٍـبپ   ؤثب ثفـوی ٠ڃاټٷ ټ .اوت ټكټٿ ڂ ٴؿـا ؼـ ڀڃاضی ـڂوتبیی اق ڀڃاضی ٌڇفی ثیٍتف ثڃؼڄ

ت١ـؽاؼ قیـبؼ ا٠ٕـبی    . ؼچؽ ڀڃٞ ٨٭ف ـا ٰبچً ټی چبی آټڃقي اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ چف ؼڂ ؼاؼ ٰڅ ا٨كایً وبٶ

وبٶ  6ی ٰٽتف اق چب ثڅ ٠الڂڄ ا٨كایً ؼـِؽ ثسڅ. ؼؼاـثڅ ڂیمڄ ٨٭ف ٴؿـا  ـتجبٖ ټثجتی ثب چف ؼڂ ڀڃٞ ٨٭ف غبڀڃاـ ا

زځـیٿ ڀؽاٌـتٿ    چـٻ . ؼچـؽ  وبٶ ؼـ غبڀڃاـ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ټكټٿ ـا ا٨كایً ټـی  55ڂ ا٨فاؼ ثیٍتف اق 

ثبٌـؽ ڂ   چبی ا٬تّبؼی ـا ڀؽاٌـتڅ  یٿ، اضٍبٺ ڂ غبڀڅ وجت ٌؽڄ تب غبڀڃاـ تڃاڀبیی ټ٭بثٹڅ ثب ٌڃٮؼاـایی ټبڀځؽ قټ

 .٬فاـ ٴیفؼ ٨٭ف ټكټٿؼـ ټ١فْ 

ثب اوـت٩بؼڄ اق   "پڃیبیی ٨٭ف ؼـ غبڀڃاـچبی ـڂوتبیی ڂیتځبٺ"ی  ، ؼـ ټ٭بٸڅ(2003) 45خاستیٌَ ٍ لیچ فیلذ

ټٍبچؽڄ ٰفؼ ٰڅ  1997-98ڂ  1992-93چبی  ثفای وبٶٍٰڃـ ڂیتځبٺ  غبڀڃاـ ـڂوتبیی  3494 یڀٹبی پچب ؼاؼڄ
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. اوـت  ضفٰبت ثڅ وٽت ٨٭ف ڂ غفڂج اق ٨٭ف ثیٿ ؼڂ ؼڂـڄ ت٥ییف ٬بثٷ تڃخڇی ؼـ ټیبپ خٽ١یت قیف ٴفڂڄ ؼاٌتڅ

ث١ـؽ  ڀتبیح ضبٰی اق آپ اوت ٰڅ ټڃ١٬یت خ٥فا٨یـبیی،  . ټؽٸی ٰڅ ؼـ ایٿ ټ٭بٸڅ اوت٩بؼڄ ٌؽڄ ټؽٶ الخیت اوت

چب ڂ قیفوبغت چبی ٰٹیؽی ڂ وٙڃش آټڃقي ثفای ا٨فاؼ یب قڂج ثب ت٥ییـف ؼـ ڂٔـ١یت    ؼوتفوی ثڅ ڀڇبؼغبڀڃاـ، 

وٙص آټڃقي ثبالتف ڂ غبڀڃاـ ثب ث١ؽ ٰڃزٱتف اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف . ٨٭ف غبڀڃاـچب ؼـ ڂیتځبٺ ؼـ اـتجبٖ اوت

 .ؼچؽ ـا ٰبچً ټی

ـ   "تطت ٠ځڃاپ  ای ټ٭بٸڅ ؼـ، ( 2003)46وی ویذر ٍ هه ثـب   "ٌـڇفی اتیـڃپی   چـبی  ٨٭ـف ټـكټٿ ؼـ غـبڀڃا

غبڀڃاـ ٌڇفی ثڅ ثفـوی ٨٭ـف ؼـ اتیـڃپی    1500 1997تب  1994چبی  چبی وبٶ ؼاؼڄڂ اوت٩بؼڄ اق ټؽٶ الخیت 

چـبی ٌـٽبٸی تٽفٰـك     ؼـ ټفٰك ڂ ٌـڇف %( 2559)ؽ ٰڅ وٙص ثبالیی اق ٨٭ف ټكټٿ ځؼچ ڀتبیح ڀٍبپ ټی. ځؽپفؼاغت

ٰڅ ٨٭ف ټكټٿ ثب  وبغتبـ غبڀڃاـ، ثیٱـبـی،   ڂ ؼیٵف ایٿ. اڀؽ اق غبڀڃاـچب ٨٭ف ٴؿـا ـا تدفثڅ ٰفؼڄ% 23. یب٨تڅ اوت 

ـ ڀجڃؼ  وٿ،  ڂ چٽسځـیٿ قپ  ، ؼاٌـتٿ ټٍـب٤ٷ ات٩ـب٬ی    ، ٨٭ـؽاپ آټـڃقي، ٬ڃټیـت   ؼاـایی تطت ټبٸٱیت غـبڀڃا

ثـڅ   ات٩ب٬ی چىتځؽ ټٍب٤ٷایٍبپ ٠٭یؽڄ ؼاـڀؽ ٰڅ ٰبـٴفچبیی ٰڅ ؼاـای . ؼـ اـتجبٖ اوتثڃؼپ غبڀڃاـ  وفپفوت

.ٰځځؽ ٨ی ثڅ وٽت ٨٭ف ټكټٿ وڃ٪ پیؽا ټیؼٸیٷ ڀجڃؼ آټڃقي ٰب

ـ    ٰځځؽڄ ت١ییٿ"ؼـ ټ٭بٸڅ  ،(2005)ٍ ّوىاراى47گیذا  ٰـڅ اق  "چبی ٨٭ف ؼـ ٰځیب، تطٹیـٷ ؼـ وـٙص غـبڀڃا

چبی ٨٭ف ثب اوت٩بؼڄ اق ټـؽٶ   ٰځځؽڄ ٌؽ، ثڅ ثفـوی ت١ییٿ ٰٽٯ ٴف٨تڅ 1994ؼـ وٙص غبڀڃاـ ثفای وبٶ  چب ؼاؼڄ

ؼچؽ ٰڅ ڂ١ٔیت ٨٭ف ثڅ ٘ڃـ ٬بثٷ تڃخڇی ؼـ اـتجبٖ ثب وٙص آټڃقي ڂ  ایٿ ټٙبٸ١څ ڀٍبپ ټی. الخیت پفؼاغتځؽ

وفپفوـت   ٰیـؽ ٰـفؼڄ ڂ قپ  ایٍبپ ثڅ اچٽیت آټڃقي قڀبپ ؼـ ٰبچً ٨٭ـف تب . اوت ڂ ـڂوتب ث١ؽ غبڀڃاـ ؼـ ٌڇف

٨٭ـف ؼـ ټځـب٫٘ ـڂوـتبیی ثـڅ غّـڃَ ؼـ ثػـً       . ؼاڀځـؽ  ثف ثف ٨٭ف ټیؤثڃؼپ غبڀڃاـ ـا یٱی ؼیٵف اق ٠ڃاټٷ ټ

  .ؼچؽ اوت ڂ ؼاٌتٿ ٥ٌٷ ٍٰبڂـقی اضتٽبٶ ٨٭یف ٌؽپ ـا ا٨كایً ټی ٍٰبڂـقی تٽفٰك یب٨تڅ
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چـبی  ثـب اوـت٩بؼڄ اق ؼاؼڄ   "ڂی٨٭ف پڃیبی غبڀڃاـچب ؼـ ټبال"ای تطت ٠ځڃاپ  ؼـ ټ٭بٸڅ، (2006) 48تَوَسی

ټـؽٶ ټـڃـؼ   . اڀـؽ  ثڅ ثفـوی پڃیبیی ٨٭ف پفؼاغتڅ 2002ڂ  1998ؼـآټؽ  غبڀڃاـ ټبالڂی ثیٿ ؼڂـڄ چبی -چكیځڅ 

ڀتبیح ثیبڀٵف آپ اوت ٰڅ آټڃقي ا٨ـفاؼ غـبڀڃاـ، ت٥ییـف ؼـ اڀـؽاقڄ     . ڂچً، ټؽٶ پفڂثیت اوتماوت٩بؼڄ ؼـ ایٿ پ

، 1998ثؽڂپ ؼـ ڀٝف ٴف٨تٿ ټڃ١٬یت آپ ؼـ  2002غبڀڃاـ ڂ ڂو١ت ٍٰت قټیٿ ثب اضتٽبٶ ٨٭یف ٌؽپ ؼـ وبٶ 

ثڅ  2002ؼـ  ؼپ٨٭یف ثڃؼڀؽ، اضتٽبٶ ٨٭یف ثڃ 1998ثفای آپ ؼوتڅ اق غبڀڃاـچبیی ٰڅ ؼـ . ـاثٙڅ ټ١ځبؼاـی ؼاـؼ

ٰڅ ټطٷ ا٬بټـت   ؼـ ضبٸی. اـقي قټیٿ قـا٠ی ڂ ټتڃوٗ قټبپ غؽټبت اـتجبٖ ؼاـؼ ٘ڃـ ټ١ځبؼاـ ثب اڀؽاقڄ غبڀڃاـ،

ثـڃؼڄ ٰـڅ ؼـ    ثـفای غبڀڃاـچـبیی   2002ؼـ ڀڃاضی ٌٽبٶ یٯ ټت٥یف اوبوی ؼـ ت١ییٿ اضتٽبٶ ٨٭یـف ثـڃؼپ ؼـ   

  .٨٭یف ڀجڃؼڀؽ 1998

چب ڂ ڀتـبیح ٨٭ـف ټـكټٿ ڂ ٴـؿـا ؼـ      ت١ییٿ ٰځځؽڄ"ای ثب ٠ځڃاپ  ؼـ  ټ٭بٸڅ ،(2006) 49وَهاری ضارها تاتا ٍ

غبڀڃاـ ڀپبٸی ٰڅ ثڅ ِڃـت ڀٽڃڀڅ تّبؼ٨ی اڀتػبة ٌؽڀؽ، ثڅ ثفـوـی ٠ڃاټـٷ    962چبی  ثب اوت٩بؼڄ اق ؼاؼڄ "ڀپبٶ

الخیـت   ـڂي ثـفآڂـؼ  ڂ 2003 ڂ 1995وبٸڇبی  ؼڂـڄ ټڃـؼ ثفـوی. ځؽت١ییٿ ٰځځؽڄ ٨٭ف ټكټٿ ڂ ٴؿـا پفؼاغت

غبڀڃاـچب ثب ٨٭ف  ِؽؼـ 43یب٨ت ضؽڂؼ  ڀتبیح ڂ٬تی ټتڃوٗ ټّف٦ وفاڀڅ غبڀڃاـ ا٨كایً ټیثف اوبن . اوت ثڃؼڄ

  .اڀؽ ؽڄٌ ټیؼـِؽ ثب٬یٽبڀؽڄ ثب ٨٭ف ٴؿـا ټڃاخڅ  57ڂ   ټكټٿ 

چبی ڀماؼی غبڀڃاـ، وفټبیڅ اڀىبڀی  ٴیمچبی ٨٭ف، ـڂی وڅ ٠بټٷ ڂی ی ت١ییٿ ٰځځؽڄ ؼـ ایٿ ټٙبٸ١څ ؼـثبـڄ

ؼ ٰڅ ثفڂت غبڀڃاـ ڂ وفټبیڅ اڀىبڀی چٽجىتٵی ټ١ځبؼاـی اڀٍبپ ؼ ثفآڂـؼڀتبیح ضبِٷ اق . تٽفٰك ٰفؼڀؽڂ ثفڂت 

ڀـؽ ؼاـای وـٙص ٰٽتـفی اق وـفټبیڅ     ثڃؼثـڅ ـڂ   ڂ ا٨فاؼی ٰڅ ثب ٨٭ف ټكټٿ ـڂ ٌتٴؿـا ؼا ثب چف ؼڂ ٨٭ف ټكټٿ ڂ

 .وتا ثڃؼڄـا تبثیف ٴؿـا ت١ؽاؼ قیبؼ ا٨فاؼ ؼـ غبڀڃاـ ڀیك ثف چف ؼڂ ٨٭ف ټكټٿ ڂ ٴؿ. ڀؽا ثڃؼڄاڀىبڀی 

چـبی   ؼـ ٘ـی وـبٶ   "٨٭ف پڃیب ڂ ایىتب ؼـ اوپبڀیب"ثب ٠ځڃاپ غڃؼ  ی څ١بٸٙؼـ ټ ، (2006)50هارتیي ٍ وَئل

ڀتـبیح ؼـ ایـٿ   . ثف ـڂی ټڃٔڃٞ ٨٭ـف تٽفٰـك ٰفؼڀـؽ    چب غبڀڃاـ چبی ؼـآټؽی ثب اوت٩بؼڄ اق ؼاؼڄ 2000تب  1993

اټب . اوت ثڅ آـاټی ـڂ ثڅ ٰبچً ثڃؼڄ آپاق ڀٝف ٌؽت  ڂ ڂ٬ڃٞ ٨٭ف  2000تط٭ی٫ ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ تب ٬جٷ اق وبٶ 
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ِڃـت  چب ؼـ ثیٿ غبڀڃاـ یؼؼچؽ ٰڅ تطفٮ قیب اق ؼیؽٴبڄ پڃیبیی، ڀٍبپ ټی. ایٿ ـڂڀؽ ت٥ییف ٰفؼ 2000ؼـ وبٶ 

 .اوت ټؽت ثڃؼڄ چب ثڅ ِڃـت ٰڃتبڄ خبیی خبثڅ ٿٴف٨تڅ اټب ای

ـ   ت١ییٿ ٰځځؽڄ"ای ثب ٠ځڃاپ  ، ټ٭بٸڅ(2007)ٍ ّوىاراى  51ناتر  "چبی ٨٭ف غبڀڃاـ اڂٰفایٿ ؼـ ٘ـڃٶ ٴـؿا

ٰځځـؽڄ   زځیٿ ثڅ ثفـوی ٠ڃاټٷ ت١یـیٿ  چٻ.  ؼـ ایٿ ټ٭بٸڅ  ڂ٬ڃٞ ڂ ٌؽت ٨٭ف ټڃـؼ ثفـوی ٬فاـ ٴف٨ت.اڀؽ ڀٵبٌتڅ

٫ ڀٍـبپ  ڀتبیح تط٭ی. پفؼاغتځؽ  2004ڂ  1996چبی  ٨٭ف ؼـ اڂٰفایٿ  ثب اوت٩بؼڄ اق ټؽٶ پفڂثیت ؼـ ٘ڃٶ وبٶ

 .چبی ٨٭ف ؼـ اڂٰفایٿ اوت ٰځځؽڄ چبی ڀماؼی اق ت١ییٿ ، ثیٱبـی ڂ ڂیمٴیث١ؽ غبڀڃاـ، ؼاـاییؼاؼ ٰڅ آټڃقي، 

ثـب اوـت٩بؼڄ اق ټـؽٶ     "ٰځځؽڄ ٨٭ف غـبڀڃاـ ٌـڇفی  ټـبٸكی    ت١ییٿ"ؼـ ټ٭بٸڅ  ،(2007)ٍ ّوىاراى 52هَن

پبیـڅ   غـٗ ٨٭ـف ؼـ ټـبٸكی ثـف    . ځـؽ الخیت، ثڅ ثفـوی ٠ڃاټٷ اثفٴؿاـ ثف ٨٭ف غـبڀڃاـ ٌـڇفی ؼـ ټـبٸكی پفؼاغت   

ثځـبثفایٿ  . چـبی ؼـآټـؽی اوـت    چبی ټّف٨ی ثیٍتف اق ؼاؼڄ چبی چكیځڅ چبی ټّف٨ی ټطبوجڅ ٌؽڄ ڂ ؼاؼڄ چكیځڅ

غـبڀڃاـ ٌـڇفی    2403ایٿ تط٭ی٫ ٌبټٷ ڀٽڃڀـڅ  . ٌؽ چبی چكیځڅ ټّف٨ی ٰٽٯ ٴف٨تڅ ثفای ثفآڂـؼ ټؽٶ اق ؼاؼڄ

ؽ ٰـڅ اڀـؽاقڄ، ڀـماؼ ڂ ڀبضیـڅ     ځؼچ ڀٍبپ ټیثفـوی ڀتبیح . ثبٌؽ ټیټفثڃٖ   2005-2004چبی   اوت ٰڅ ثڅ وبٶ

زځیٿ آټڃقي، ت١ؽاؼ ٨فقڀؽ، ت١ؽاؼ  چٻ. ٰځځؽڄ ٨٭ف ؼـآټؽی ؼـ غبڀڃاـ ٌڇفی ټبٸكی اوت قڀؽٴی اق ٠ڃاټٷ ت١ییٿ

ڀتبیح ایٿ ټٙبٸ١څ  .اوت ڂ١ٔیت ٨٭فوبٸػڃـؼڄ ڂ ټطٷ قڀؽٴی اق ٠ڃاټٷ اثفٴؿاـ ؼـ ا٨فاؼ ٨فقڀؽ ثبٸ٣ پىف، ت١ؽاؼ 

 ٰـڅ  ڃؼ ؼـضـبٸی ٌـ  ټـی وبٶ ؼـ غبڀڃاؼڄ ټڃخت ا٨ـكایً ٨٭ـف    ٨15فقڀؽاپ قیف ؽ ٰڅ ت١ؽاؼ ثیٍتف ځؼچ ڀٍبپ ټی

.ؼچؽ ی اڀىبڀی ثڅ ٘ڃـ ٬بثٷ تڃخڇی ٨٭ف ـا ٰبچً ټی وفټبیڅ

٨٭ف ـڂوـتبیی  "ٴیفی ٨٭ف ـڂوتبیی ؼـ زیٿ اڀؽاقڄ"ای تطت ٠ځڃاپ ،  ؼـ ټ٭بٸڅ(2007)ٍ ّوىاراى 53ًٍگ

 2002چٽسځیٿ ٨٭ف ـڂوتبیی ؼـ ٸځف ثفای وـبٶ  ڂ ،  2003ڂ  2002، 1997ؼـ اوتبپ چیڃٸی زیٿ ثفای وبٶ 

ؼـ ایٿ تط٭ی٫ غٗ ٨٭ف اق ـڂي ـاڂاٸیـڃپ  . چبی غبڀڃاـچبی ـڂوتبیی، ټڃـؼ اـقیبثی ٬فاـ ؼاؼڀؽ ثب اوت٩بؼڄ اق ؼاؼڄ

ثڅ ایٿ ِڃـت ٰڅ غٗ ٨٭ف . ٌؽڄ تڃوٗ آټبـ ـوٽی ؼڂٸت زیٿ اوت  ثؽوت آټؽڄ ٰڅ ټت٩بڂت اق غٗ ٨٭ف ا٠الٺ

فای اوتبپ چیڃٸی ٰٽتف اق ټیكاپ ثفآڂـؼ ٌؽڄ ڂ ثفای ٸځف ثیٍتف اق ضـؽ ثـفآڂـؼ ٌـؽڄ    ا٠الٺ ٌؽڄ تڃوٗ ؼڂٸت ث

                                                 
51

 Bruck                                                                                                              
52

 Mok                                                                                                                                                          
53

 Wang                                                                                                                                                        

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 81 

. ڀؽٌـؽ  اق ټـؽٶ الخیـت ڂ پفڂثیـت ثـفآڂـؼ      ثف ثف ٨٭ف ثب اوت٩بؼڄؤثف پبیڅ غٗ ٨٭ف اوتػفاج ٌؽڄ، ٠ڃاټٷ ټ. ثڃؼ

تبڀی، ڀجـڃؼ  قڀـؽٴی ؼـ ټځـب٫٘ ٰڃچىـ   . ٌؽڄ اثف ټ١ځبؼاـی ـڂی ٨٭ف ـڂوتبیی ؼاٌـتځؽ  چبی ثفآڂـؼ ثیٍتف ټت٥یف

چبی ثبثت، ت١ؽاؼ ٰٻ قټیٿ تطت ټبٸٱیت ڂ قڀؽٴی اڀطّـبـی ـڂی   ، ت١ؽاؼ ٰٻ ؼاـاییـغبڀڃا١ؽ ٌفایٗ آثیبـی، ث

اق ٘ـف٦ ؼیٵـف ت١ـؽاؼ ا٠ٕـبی غبڀڃاـچـبی      . ٰځـؽ  چبی ـڂوتبیی ـا ثڅ وٽت ٨٭ف ټتٽبیٷ ټـی  ٍٰبڂـقی، غبڀڃاـ

ڀـؽ،  ؼیؽ ټیثڇتف ی ٰڅ اق ڀٝف ټڇبـت آټڃقي ڀؽ ڂ یب ٰىبڀثڃؼـا ټ٥ٍڃٶ تطّیٷ  یتف قټبپ ٘ڃالڀیـڂوتبیی ٰڅ

 .ڀؽؽٌ ثب اضتٽبٶ ٰٽتفی ثڅ وٽت ٨٭ف ټتٽبیٷ ټی

چبی ٨٭ف ؼـ ټیـبپ غبڀڃاـچـبی    ت١ییٿ ٰځځؽڄ"٠ځڃاپای تطت  ، ؼـ ټ٭بٸڅ(2008) 54اٍستا ٍ هَرّارت -ال

ثـب  . پفؼاغتځؽ 2004ثف ثف ٨٭ف ؼـ ټیبپ غبڀڃاـچبی ٍٰبڂـق آټفیٱب ؼـ وبٶ ؤثڅ ثفـوی ٠ڃاټٷ ټ"ٍٰبڂـق آټفیٱب

چٷ ڂ٬تی ثـڅ  أ٨٭ف ثب اوت٩بؼڄ اق ټؽٶ پفڂثیت ثڅ ایٿ ڀتیدڅ ـویؽڀؽ ٰڅ ٍٰبڂـقاپ ټت چبیثفـوی ت١ییٿ ٰځځؽڄ

 .ٰځؽ پیؽا ټی ٰبچًـوځؽ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ؼـ آڀڇب  وبٶ ټی 65وٿ ثبالتف اق 

٠ڃاټٷ اثفٴؿاـ ثـف ٨٭ـف ـا ؼـ   "چبی ٨٭ف ڂ ـ٨بڄ ؾچځی ٰځځؽڄ ت١ییٿ"ی غڃؼ  ؼـ ټ٭بٸڅ ،( 2008) 55فیلذ تي 

ثف ثف ٨٭ف اق ټؽٶ پفڂثیت اوت٩بؼڄ ؤثفای ت١ییٿ ٠ڃاټٷ ټ .ثفای ٍٰڃـ خبټبئیٱب ټڃـؼ ثفـوی ٬فاـ ؼاؼ 1999وبٶ 

. ٨٭یف خبټ١څ ٬ـفاـ ٴیفڀـؽ   ی ٰڅ غبڀڃاـچب ؼـ ٘ج٭څ اڂ ڀتیدڅ ٴف٨ت ٰڅ ؼالیٷ ټت٩بڂتی ڂخڃؼ ؼاـؼ ثفای ایٿ. ٰفؼ

اـ، خځىیت، وٙص آټڃقي، تدفثڅ ؼـ ثبقاـ ٰبـ، ټطٷ ا٬بټت، ِـځ١ت ڂ ثػٍـی   غبڀڃ ث١ؽثفغی اق ایٿ ؼالیٷ ـا 

 . ٰڅ ٨فؼ ؼـ آپ ټ٥ٍڃٶ ثڅ ٰبـ اوت، ټ١ف٨ی ٰفؼ

ثـڅ   "٨ڇٻ تطفٮ ڂ پڃیبیی ٨٭ف ؼـ ایفاپ"ای تطت ٠ځڃاپ  ؼـ ټ٭بٸڅ ،(2008)صالحی اصفْاًی ٍ هدثَری 

 5090 چـبی ټت٩ـبڂت   ٸیڃپ ثڅ ثفـوـی ڂیمٴـی  آڀڇب ثب اوت٩بؼڄ اق ـڂي ـاڂا. ثفـوی ٨٭ف ټكټٿ ڂ ٴؿـا پفؼاغتځؽ

ڀتبیدی ٰڅ اق ایٿ ثفـوی ضبِـٷ ٌـؽ ثـڅ ایـٿ ِـڃـت      . ٌڃؼ، پفؼاغتځؽ غبڀڃاـ ٰڅ ثب٠ث ٨٭ف ټكټٿ ڂ ٴؿـا ټی

ؼـ ټ٭بثـٷ ٨٭ـف ٴـؿـا    . ٨٭ف ټكټٿ ټٍٱٷ خؽی ؼـ تڇفاپ ڀىجت ثڅ ؼیٵف ټځب٫٘ ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی اوت: اوت

ٰڅ ؼـ ـڂوتب اٰثفیت غـبڀڃاـ ؼاـای ٌـ٥ٷ ٍٰـبڂـقی     ؼٸیٷ ایٿ ثڅ ٌڃؼ ثیٍتف ؼـ ټځب٫٘ ـڂوتبیی ټٍبچؽڄ ټی

                                                 
54

 El-Osta and Morehart                                                                                                                               
55

 Benfild                                                                                                                                                   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 85 

٨٭ف ټكټٿ چٽفاڄ ثـب ا٨ـكایً وـٿ ڂ    . ثڃؼڄ ڂ ؼـآټؽ ضبِٷ اق ایٿ ٥ٌٷ ثىتٵی ثڅ ٠ڃاټٹی ټبڀځؽ آة ڂ چڃا ؼاـؼ

.یبثؽ تف اق ٨٭ف ٴؿـا ٰبچً ټی آټڃقي وفیٟ

اختٽــب٠ی ڂ -ا٬تّــبؼیاثــف ټت٥یفچــبی "ای تطــت ٠ځــڃاپ  ، ؼـ ټ٭بٸــڅ(2009)ٍ ّوىاااراى 56دریٍچااا

 2006چبی ٨٭ـف ؼـ یٱـی اق ـڂوـتبچبی پبٰىـتبپ ؼـ وـبٶ       ثڅ ثفـوی ت١ییٿ ٰځځؽڄ "ؼټڃٴفا٨یٯ ثف ـڂی ٨٭ف

. ؼـ ایٿ ټٙبٸ١څ ثب اوت٩بؼڄ اق ٌبغُ ٨ڃوتف، ٴفیف ڂ تڃـثٯ ثڅ ثفـوی ٌؽت ڂ ٠ٽ٫ ٨٭ف پفؼاغتځـؽ . پفؼاغتځؽ

. ثفڀؽ وف ټی غبڀڃاـچبی ایٿ ـڂوتب ؼـ ڂ١ٔیت ٨٭ف ثڅ ؼـِؽ اق  48ټٙبث٫ ثب ڀتبیح ثڅ ؼوت آټؽڄ ؼـ ایٿ ټ٭بٸڅ، 

ټځ٩ی ثیٿ ټبٸٱیـت   ی ثف ثف ٨٭ف ثب اوت٩بؼڄ اق ـڂي الخیت ثڅ ایٿ ڀتیدڅ ـویؽڀؽ ٰڅ ـاثٙڅؤثب ثفـوی ٠ڃاټٷ ټ

ڀ٩ف ثڅ ثبال ؼاـای ثـبالتفیٿ ٠ٽـ٫ ڂ    8ثڅ ٘ڃـ ټتڃوٗ غبڀڃاـچبی . قټیٿ ڂ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ڂخڃؼ ؼاـؼ

وـڃاؼی   غبڀڃاـچبیی ٰڅ ؼـ ڂ١ٔیت ثـی . زځیٿ ـاثٙڅ ٬ڃی ثیٿ آټڃقي ڂ ٨٭ف ڂخڃؼ ؼاـؼ چٻ. تځؽٌؽت ٨٭ف چى

ڂ ٰـبچً ڀىـجت ثىـتٵی      زځیٿ ثب ا٨كایً ڀفظ ټٍبـٰت چٻ .ـڂڀؽ ٬فاـ ؼاـڀؽ خكء ٨٭یفتفیٿ ا٨فاؼ ثڅ ٌٽبـ ټی

   .یبثؽ اضتٽبٶ و٭ڃٖ ؼـ ٨٭ف ٰبچً ټی

ثڅ   "ـڂاثٗ ثیٿ ٨٭ف ټكټٿ ڂ پڃیبیی غبڀڃاـ"٠ځڃاپ ای تطت  ټ٭بٸڅؼـ ، (2009)ٍ ّوىاراى 57ٍایذیاًتی

ـڂي ثڅ ٰبـ ـ٨تڅ ؼـ ایٿ . پفؼاغتځؽؼـ ٍٰڃـ اڀؽڂڀكی ثفـوی اثف اڀؽاقڄ ڂ وبغتبـ غبڀڃاـ ثف ـڂی ٨٭ف ټكټٿ 

ؽ ٰڅ ځؼچ ڀتبیح ڀٍبپ ټی. اوت 2000ڂ  1997، 1993چبی  چبی ټڃـؼ ثفـوی وبٶ ؼڂـڄڂ  الخیت ،ټ٭بٸڅ

ؼـ ټ٭بیىڅ ثب اڀڃاٞ ټت٩بڂت تفٰیت . ؼچؽ غبڀڃاـ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ټكټٿ ـا ا٨كایً ټی ی ا٨كایً اڀؽاقڄ

 . یبثؽ ٰڅ قڀبپ وفپفوت غبڀڃاـ ثؽڂپ ثسڅ ؼـ ٨٭ف ټكټٿ ٬فاـ ٴیفڀؽ، ٰبچً ټی غبڀڃاـ، اضتٽبٶ آپ

 یٯ ټؽٶ ـٴفویڃپ ٸڃخىتیٯ ثفای ت١فی٧ ٠ڃاټٷ"٠ځڃاپ  ثبای  ، ټ٭بٸڅ(2010)ٍ ّوىاراى  58آچیا

ؼـ ایٿ ټ٭بٸڅ ثب اوت٩بؼڄ اق ټؽٶ الخیت ثڅ ثفـوی . اڀؽ ڀٵبٌتڅ "چبی ؼټڃٴفا٨یٯ ٰٹیؽی ٨٭ف ثب اوت٩بؼڄ اق ؼاؼڄ

ڀتبیح ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ا٨كایً . پفؼاغتځؽ 2003ؼـ وبٶ ٰځیب  غبڀڃاـ ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی  400ثف ثف ٨٭ف ؤ٠ڃاټٷ ټ

ای یٯ غبڀڃاـ ـڂوتبیی اضتٽبٶ ثبالتفی ثفای ثف زځیٿ چٻ. اضتٽبٶ غفڂج اق ٨٭ف ؼاـؼثف ؼـ آټڃقي اثف ټڇٽی 

                                                 
56

 Chaudhry  
57

 Widyanti                                                                                                                                                   
58

 Achia       
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ثف چىتځؽ وٿ وفپفوت ؤاضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ټ ثف اق ٠ڃاټٷ ؼیٵفی ٰڅ. ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ڂخڃؼ ؼاـؼ

 .اوت ثڃؼڄغبڀڃاـ، اڀؽاقڄ غبڀڃاـ، ت١ؽاؼ اضٍبٺ 

 .اوت ٌؽڄ آڂـؼڄثڅ ٘ڃـ غالِڅ ټٙبٸ١بت اـائڅ ٌؽڄ   1-2ؼـ خؽڂٶ 

 

 هطالعات خارخی در زهیٌِ فمر هرٍری تر -1-2خذٍل 

هَرد  ی دٍرُهىاى ٍ  ًَیسٌذگاى

 تررسی

هحاسثِ ٍ رٍش 

 یا ترآٍرد

 ولیذی ًتایح ّاهتغیر

 

 وڃچبتڃ

(1990) 

 

 1980تب  1960ؼڂـڄ  ؛پبڀبټب

 

 الخیت

وبغتبـ ؼـآټؽی، وبغتبـ غبڀڃاؼڄ، 

، ڂ١ٔیت ـوٿ وفپفوت غبڀڃا

 اٌت٥بٶ ڂ ټىٱٿ ڂ وٙص آټڃقي

٠ځڃاپ ٠ڃاټٷ ټت٥یفچبی ټؿٰڃـ ثڅ 

 .ټڃثف ثف ٨٭ف ٌځبوبیی ٌؽڀؽ

 

الڀدبئڃ ڂ ـاڂاٸیڃپ 

(1995) 

 

-1991ؼڂـڄ  ؛پبٰىتبپ

1996 

ضؽا٬ٷ ټفث١بت 

 ټ١ٽڃٸی 

 (تبثٟ ٸٵبـیتٽی)

 

 ث١ؽ غبڀڃاـ

 

 

ٴىتفؼٴی ث١ؽ غبڀڃاـ ثڅ ٠ځڃاپ 

 ٠بټٷ ٨٭ف

 

 (1996)ټبٸٯ 

 

  ؛یٱی اق ـڂوتبچبی پبٰىتبپ

1990 

 

ـٴفویڃپ غٙی 

 ٸٵبـیتٽی

ټبٸٱیت قټیٿ، ڀفظ ڂاثىتٵی، ڀفظ 

ټٍبـٰت، وٙص آټڃقي، ڀىجت 

 ت١ؽاؼ قپ ثڅ ټفؼ، وٿ وفپفوت

ټبٸٱیت قټیٿ ثیٍتف، ڀفظ ڂاثىتٵی 

ٰٽتف، ڀفظ ټٍبـٰت ثبال ڂ وٙص 

 غفڂج اق ٨٭ف اضتٽبٶ; آټڃقي ثبالتف

 

ِبؼ٬ی ڂ چٽٱبـاپ 

(1998) 

 

 99-1998 ؛وبڂخجال٢ ایفاپ

 

 ـٴفویڃپ غٙی

غــبڀڃاؼڄ، وــٿ ڂ ت١ــؽاؼ پىــفاپ ؼـ 

تدفثڅ ٍٰبڂـق، وٙص آټڃقي، ڀـڃٞ  

 تٱځڃٸڃلی تڃٸیؽ ڂ ٌفایٗ ټطیٗ

ڀڃٞ تٱځڃٸڃلی خـبـی ڂ ثـبال ـ٨ـتٿ    

 وٙص آټڃقي ټڃثف ؼـ ٰبچً ٨٭ف

 

 

 

ٴبقڂاڀی ڂ ٴڃایؽ 

(2001) 

 

 

 

 1990؛تڃڀه

 

 

ټؽٶ الخیت ڂ 

 پفڂثیت

آټڃقي، ڀىـجت ڂاثىـتٵی، ڀىـجت    

ٌب٤ٹیٿ ټـفؼ ڂ قپ ؼـ غـبڀڃاؼڄ ثـڅ    

٘ج٭څ ٥ٌٹی وفپفوت،  ت١ؽاؼ ا٠ٕب،

ټطٷ ا٬بټت، ڀطڃڄ تّـف٦ ټىـٱٿ،   

 وڇٻ ٤الت ؼـ ثڃؼخڅ غبڀڃاـ

آټڃقي ثبال، ڀىجت ثكـٴتف ٌب٤ٹیٿ 

ٰبچً ; قپ ڂ ټفؼ ؼـ غبڀڃاؼڄ 

 اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف

قپ وفپفوت ثڃؼپ ڂ ا٨كایً وڇٻ 

ا٨كایً ; ٤الت ؼـ ثڃؼخڅ غبڀڃاـ 

 اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف

 

 

اڂٰڃـات ڂ چٽٱبـاپ 

(2002) 

 

 

 1992 ؛اڂٴبڀؽا

 

 

 الخیت

 

وٙص آټڃقي، اڀؽاقڄ غبڀڃاـ ڂ 

ټڇبخفت، وٿ، ثڇؽاٌت، ټطٷ 

 ا٬بټت، ؼـآټؽ وبالڀڅ 

ا٨كایً وٿ، ؼـآټؽ وبالڀڅ ٰٽتف، 

ـڂوتبیی ثڃؼپ، آټڃقي ٰٽتف ڂ 

تڃخڅ ٰٽتف ثڅ ثڇؽاٌت اضتٽبٶ 

٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ـا ا٨كایً ڂ 

 .ٴفؼؼ ثب٠ث ٰبچً ٨٭فټی  ټڇبخفت

 

خبثبڀب ڂ آٸیه 

آڀٍڃـی یڃو٧ 

(2003) 

 

 1997ڂ  1993 ؛اڀؽڂڀكی

 

 الخیت

 

 آټڃقي، ث١ؽ غبڀڃاـ، ؼاـایی

اثف ټځ٩ی آټڃقي ثف چف ؼڂ ڀڃٞ ٨٭ف، 

اثف ټثجت ا٨كایً ث١ؽ غبڀڃاـ ثف چف 

ؼڂ ڀڃٞ ٨٭ف ثڅ ڂیمڄ ٨٭ف ٴؿـا، ڀجڃؼ 

 ؼاـایی ثب٠ث ٨٭ف ټكټٿ

 

خبوتیځڃ ڂ ٸیر ٨یٹؽ 

(2003) 

 

 ڂ  1992-93 ؛ڂیتځبٺ

98-1997 

 

 الخیت

غبڀڃاـ، ټڃ١٬یت ث١ؽ آټڃقي، 

خ٥فا٨یبیی، ؼوتفوی ثڅ ڀڇبؼچب ڂ 

 چب قیفوبغت

اثف ټځ٩ی آټڃقي ڂ اثف ټثجت اڀؽاقڄ 

 غبڀڃاـ ثف ٨٭ف

 

ٰیؽـ ڂ ټٯ ٰی 

(2003) 

 

 1994-1997 ؛اتیڃپی

 

 الخیت

اڀؽاقڄ غبڀڃاـ، ثیٱبـی، وٿ، ؼاـایی 

تطت ټبٸٱیت، آټڃقي، ٬ڃټیت ڂ 

 غبڀڃاـخځىیت وفپفوت 

اثف ټثجت اڀؽاقڄ غبڀڃاـ ثف ٨٭ف ڂ اثف 

 ټځ٩ی آټڃقي ثف ٨٭ف

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 87 

 ات خارخی در زهیٌِ فمرعهرٍری تر هطال -1-2اداهِ خذٍل 

 

 

ٴیؽا ڂ چٽٱبـاپ 

(2005) 

 

 

 1994 ؛ٰځیب

 

 

 الخیت

  

آټڃقي، ث١ؽ غبڀڃاـ، خځىیت 

 وفپفوت غبڀڃاـ

ڂ١ٔیت ٨٭ف ؼـ اـتجبٖ ثب وٙص 

 آټڃقي ثڅ غّڃَ ؼـ ـڂوتب ڂ ث١ؽ

قپ . غبڀڃاـ ؼـ ٌڇف ڂ ـڂوتب اوت

وفپفوت ثڃؼپ غبڀڃاـ ثڅ ٠ځڃاپ 

 اوت ڂ ٠بټٷ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف

ټڃثف آټڃقي قڀبپ ؼـ ٰبچً ٨٭ف 

 .اوت

آټڃقي، ث١ؽ غبڀڃاـ، ڂو١ت قټیٿ  پفڂثیت 1998-2002 ؛ټبالڂی (2006)ثڃٰڃوی 

 قیف ٍٰت، ټطٷ ا٬بټت

ت٥ییف ؼـ اڀؽاقڄ غبڀڃاـ ڂ آټڃقي اثف 

 .ؼاـؼټڇٽی ثف ٨٭ف 

 

 

ثبتب ڂ ٰڃټبـی ٌبـټب 

(2006) 

 

 

 1995-2003 ؛ڀپبٶ

 

 

 الخیت

 

 ٬ڃټیت، وفټبیڅ اڀىبڀی ڂ ثفڂت

. ٬ڃټیت اـتجبٖ ټ١ځبؼاـ ثب ٨٭ف ڀؽاـؼ

اټب وفټبیڅ اڀىبڀی ثف چف ؼڂ ڀڃٞ ٨٭ف 

. ټكټٿ ڂ ٴؿـا تبثیفٴؿاـ اوت

ڀؽاٌتٿ قټیٿ ٍٰبڂـقی ثیٍتف ثف 

 .٨٭ف ټكټٿ اثفٴؿاـ اوت

 

 

 

ټبـتیٿ ڂ ٰڃئٷ 

(2006) 

 

 

 

 2000-1992 ؛اوپبڀیب

 

 

 

٨٭ف ټٙٹ٫ ڂ 

 ڀىجی ڂ پڃیب

 

 

 

 

----- 

اق ڀٝف  ٨2000٭ف تب ٬جٷ اق وبٶ 

ٌؽت ٨٭ف ڂ ڂ٬ڃٞ ٨٭ف ثڅ آـاټی ـڂ 

اټب ؼـ وبٶ . اوت ثڅ ٰبچً ثڃؼڄ

اق . ٰفؼ ایٿ ـڂڀؽ ت٥ییف 2000

ؼچؽ ٰڅ  ؼیؽٴبڄ پڃیبیی، ڀٍبپ ټی

چب  تطفٮ قیبؼی ؼـ ثیٿ غبڀڃاـ

چب  خبیی ِڃـت ٴف٨تڅ اټب ایٿ خبثڅ

 .اوت ټؽت ثڃؼڄ ثڅ ِڃـت ٰڃتبڄ

 

 

ثفیٯ ڂ چٽٱبـاپ 

(2007) 

 

 2004ڂ  1996 ؛اڂٰفایٿ

 

 پفڂثیت

آټڃقي، ؼوتفوی ثڅ قټیٿ، 

ټڃ١٬یت خ٥فا٨یبیی، وٿ، ث١ؽ 

 غبڀڃاـ

اثف ټثجت آټڃقي، ؼوتفوی ثڅ 

قټیٿ ڂ ټڃ١٬یت خ٥فا٨یبیی ثف 

 غفڂج اق ٨٭ف

 

 

ټڃٮ ڂ چٽٱبـاپ 

(2007) 

 

 2005-2004 ؛ټبٸكی

 

 الخیت

 

آټڃقي، ت١ؽاؼ ٨فقڀؽ، ت١ؽاؼ ٨فقڀؽ 

پىف، ت١ؽاؼ وبٸػڃـؼڄ ڂ ټطٷ 

 قڀؽٴی

وبٶ  15وڇٻ ثكـٴتف ثسڅ چبی قیف 

ؼ ڂ ڃٌ ټیټڃخت ا٨كایً ٨٭ف 

وفټبیڅ اڀىبڀی ثڅ ٘ڃـ ٬بثٷ تڃخڇی 

 .ؼچؽ ٨٭ف ـا ٰبچً ټی

 

 

ڂڀٳ ڂ چٽٱبـاپ 

(2007) 

 

 

، 1997ؼڂـڄ  ؛ـڂوتبی زیٿ

 2003ڂ  2002

 

 

 الخیت ڂ پفڂثیت

 

اڀؽاقڄ ڂ وـبغتبـ غـبڀڃاـ، ڀـڃٞ ٰـبـ،     

آټڃقي، ڀـڃٞ قټـیٿ، ڀـفظ آثیـبـی،     

 ڀكؼیٱی ټىب٨ت ثڅ ٌڇف

قڀؽٴی ؼـ ټځب٫٘ ٰڃچىتبڀی، ڀجـڃؼ  

ٌفایٗ آثیبـی ټځبوت، اڀؽاقڄ ثكـٲ 

غـــبڀڃاـ ڂ قڀـــؽٴی اڀطّـــبـی ثـــب 

ٍٰبڂـقی ثب٠ث ا٨كایً ٨٭ف ڂ وٙص 

ب٠ث ٰبچً اضتٽـبٶ  آټڃقي ثبالتف ث

 .اوت٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف

 

اڂوتب ڂ  -اٶ

 (2008)ټڃـچبـت 

 

 2004 ؛آټفیٱب

 

 پفڂثیت

 

ڂ١ٔیت قڀبٌڃیی، وـٿ، خځىـیت،   

 آټڃقي

اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ٍٰبڂـقاپ 

 ٰــبچًوــبٶ  65ټتبچــٷ ثــبالتف اق 

 .یبثؽ ټی

 

 

 (2008)ثٿ ٨یٹؽ 

 

 1999 ؛خبټبئیٱب

 

 پفڂثیت

 

تدفثــڅ ڂ اڀــؽاقڄ غــبڀڃاـ، خځىــیت، 

 آټڃقي

اثف ټثجت اڀؽاقڄ غبڀڃاـ ڂ اثـف ټځ٩ـی   

ــڃؼپ    ــت ث ــفؼ وفپفو ــڃقي ڂ ټ آټ

 غبڀڃاـ ثف ٨٭ف 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ات خارخی در زهیٌِ فمرعهرٍری تر هطال -1-2اداهِ خذٍل 

 

 

 

ِبٸطی ا٩ِڇبڀی ڂ 

 (2008)ټدجڃـی

 

 

 

 1992-95 ؛ایفاپ 

 

 

 

 

 ـڂي ـاڂاٸیڃپ

 

 

 

 ټځٙ٭څ وٱڃڀت، وٿ، آټڃقي

تڇـفاپ  ٨٭ف ټكټٿ ټٍٱٷ خـؽی ؼـ  

ڀىجت ثـڅ ؼیٵـف ټځـب٫٘ ٌـڇفی ڂ     

ؼـ ټ٭بثٷ ٨٭ـف ٴـؿـا   . ـڂوتبیی اوت

ثیٍتف ؼـ ټځب٫٘ ـڂوتبیی ټٍبچؽڄ 

٨٭ف ټكټٿ چٽفاڄ ثب ا٨كایً . ٌڃؼ ټی

تف اق ٨٭ف ٴـؿـا   وٿ ڂ آټڃقي وفیٟ

 .یبثؽ ٰبچً ټی

 

زبؼڂـی ڂ چٽٱبـاپ 

(2009) 

 

 2006  ؛پبٰىتبپ

 

 الخیت

 

ث١ؽ غبڀڃاـ، وـٿ، آټـڃقي، ڀىـجت    

ڀــفظ ټٍــبـٰت، ټبٸٱیــت ثىــتٵی، 

 قټیٿ

ـاثٙڅ ټځ٩ی ثـیٿ ټبٸٱیـت قټـیٿ ،    

 آټڃقي، ڀفظ ټٍبـٰت ڂ ٨٭ف

ـاثٙڅ ټثجت ثـیٿ ڀىـجت ثىـتٵی،    

 ث١ؽ غبڀڃاـ ڂ ٨٭ف

 

 

 

ڂایؽ یبڀتی ڂ 

 (2009)چٽٱبـاپ 

 

 

ڂ 1997، 1993 ؛اڀؽڂڀكی

2000 

 

 

 الخیت

 

اڀــؽاقڄ ڂ وــبغتبـ غــبڀڃاـ، آټــڃقي، 

ــفؼاپ ڂ    ــڇٻ ټ ــتٵی، و ــجت ثى ڀى

 غبڀڃاـٌب٤ٹیٿ ؼـ 

ا٨كایً اڀؽاقڄ غبڀڃاـ اضتٽبٶ 

٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ټكټٿ ـا ا٨كایً 

ؼـ ټ٭بیىڅ ثب اڀڃاٞ ټت٩بڂت . ؼچؽ ټی

تفٰیت غبڀڃاـ، اضتٽبٶ آڀٱڅ قڀبپ 

وفپفوت غبڀڃاـ ثؽڂپ ثسڅ  ؼـ ٨٭ف 

 . یبثؽ ټكټٿ ٬فاـ ٴیفڀؽ، ٰبچً ټی

 

آزیب ڂ چٽٱبـاپ 

(2010) 

ــٱڃڀت،   الخیت 2003 ؛ٰځیب ــڅ و ــڃقي، ټځٙ٭ ــٿ، آټ و

 اڀؽاقڄ غبڀڃاـڂ ت١ؽاؼ اضٍبٺ

ا٨كایً وٿ ڂ آټڃقي ثب٠ث ٰبچً 

٨٭ف ٌؽڄ، ـڂوـتبیی ثـڃؼپ ڂ اڀـؽاقڄ    

 .ؼچؽ ثكٴتف غبڀڃاـ ٨٭ف ـا ا٨كایً ټی

 



 هطالؼاتداخلیهرٍریبر-2-14-2

ثــڅ ٠ځــڃاپ ڀٽڃڀــڅ . اوــت ٨٭ــف ثــفای ٍٰــڃـ ایــفاپ اڀدــبٺ ٴف٨تــڅ ی ؼـ قټیځــڅ اـقٌــٽځؽیټٙبٸ١ــبت  

٨٭ف ڂ تڃقیٟ ؼـآټؽ ڂ وپه ثـڅ ټطبوـجڅ    ی ثڅ ټ٭ڃٸڅ"٨٭ف، غٗ ٨٭ف ڂ ٰبچً ٨٭ف"ی ټ٭بٸڅ ، ؼـ(1375)پژٍیاى

 . پفؼاقؼ غٗ ٨٭ف ټی

اثتؽا ت١فی٩ی اق ٨٭ف ڂ  "٨٭ف ڂ ـاچجفؼچبیی ثفای ٰبچً آپ "ای ثب ٠ځڃاپ  ؼـ ټ٭بٸڅ ،(1376)آسایص 

ایٍبپ ٨ٍبـ ټڇبخفت، تڃقیٟ  .پفؼاقؼ ټیثف ثف ایٿ پؽیؽڄ ؤپیبټؽچبی ٨٭ف اـائڅ ؼاؼڄ ڂ وپه ثڅ تڃٔیص ٠ڃاټٷ ټ

ڀب٠بؼالڀڅ ؼـآټؽ، ؼـآټؽ اڀؽٮ ٍٰبڂـقی ڂ تٯ ټطّڃٸی ثڃؼپ، ټیكاپ ثبالی ـٌؽ خٽ١یت ڂ تٽفٰك ثفڂت ـا اق 

 .ؼاڀځؽ ٨٭ف ټی ی ٠ڃاټٷ پؽیؽآڂـڀؽڄ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. ؼچؽ ٬فاـ ټی ڂاٰبڂی٠ڃاټٷ ڂ٬ڃٞ ٨٭ف ـا ټڃـؼ  "چبی ٨٭ف ٠ٹٷ ڂ ـیٍڅ"ی ، ؼـ ټ٭بٸڅ(1376)پرٍیي  

.ٰځؽ بـڀؽڄ پبییٿ ثڃؼپ ؼـآټؽ ڂ ڀبثفاثفی تڃقیٟ ؼـآټؽ ـا ثڅ ٠ځڃاپ ؼڂ ٠ٹت ٠ٽؽڄ ؼـ ټڃـؼ ڂ٬ڃٞ ٨٭ف ثیبپ ټیڀٵ

ثـف اوـبن یـٯ اٸٵـڃی      "ثف ثـف ٨٭ـف  ؤثفـوی ٠ڃاټٷ ټـ "ثب ٠ځڃاپ  غڃؼ ی ، ؼـ ټ٭بٸڅ(1379)حسي زادُ

ٴیـفی ٌـؽت    ڂ اڀـؽاقڄ  1375ثـفای وـبٶ    پثف ثـف ٨٭ـف ؼـ ایـفا   ؤا٬تّبؼوځدی و١ی ؼـ ٌځبوـبیی ٠ڃاټـٷ ټـ   

ثڅ ثفآڂـؼ ای  ایٍبپ ثب اوت٩بؼڄ اق ـڂي ضؽا٬بت ټفث١بت ؼڂ ټفضٹڅ .اوت ؿاـی چف یٯ اق ایٿ ٠ڃاټٷ ڀٽڃؼڄٴ ثیفأت

وفټبیڅ ٴؿاـی ؼـ ڀیفڂی اڀىبڀی، اِالش وبغتبـ تڃقیٟ ؼـآټـؽ ڂ   ضبِٷڀتبیح ثف اوبن . اٸٵڃی غڃؼ پفؼاغتځؽ

چـبی ٍٰـڃـ ټ١ف٨ـی     ثف ثف ٰـبچً ٨٭ـف ؼـ اوـتبپ   ؤ٠ڃاټٷ ټ تفیٿ ثفڂت، ـٌؽ ٌڇفڀٍیځی ڂ ِځ١تی ٌؽپ ټڇٻ

 .اوت ٌؽڄ

اختٽـب٠ی ٨٭ـف ؼـ    -چـبی ا٬تّـبؼی   ٰځځـؽڄ  ت١یـیٿ "ای تطت ٠ځڃاپ  ؼـ ټ٭بٸڅ ،(1380)ازویا ٍ ّوىاراى 

ـڂوـتبیی ټـڃـؼ    ی آټؽی ثڅ ټطبوجڅ غٗ ٨٭ـف ؼـ خبټ١ـڅ   ثب اوت٩بؼڄ اق ـڂي ټیبڀڅ ؼـ "ټځب٫٘ ـڂوتبیی ٰالٸڅ

ؼـِـؽ اق وـبٰځبپ ـڂوـتبچبی ایـٿ      7/15چبی پمڂچً ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ  یب٨تڅ. ځؽپفؼاغت 1379، ؼـ وبٶ ټٙبٸ١څ

زځؽ ټت٥یـفڄ اوـت٩بؼڄ ٌـؽڄ ڂ ؼـ    ټؽٶ ثف ثف ٨٭ف اق ؤثڅ ټځٝڃـ ثفآڂـؼ ٠ڃاټٷ ټ. غٗ ٨٭ف ٬فاـ ؼاـڀؽټځٙ٭څ قیف 

ـڂوتبڀٍـیځبپ  اق ؼالیٷ ٠ٽؽڄ ٨٭ف ؼـ ایٿ ټ٭بٸڅ . اوت ٰٽٯ ٴف٨تڅ ٌؽڄ 59ـٴفویڃپ اق ـڂي په ـڂڀؽڄ ثفآڂـؼ

قټیځی  زځیٿ ثی چٻ. ٍٰبڂـقی، ٠ڃاټٷ ٥ٌٹی، ـڂاثٗ اختٽب٠ی ڂ ټیكاپ ټٍبـٰت اٌبـڄ ٌؽ -ثڅ ٠ڃاټٷ ا٬تّبؼی

  .آڂـڀؽ ـا یٱی اق ٠ڃاټٷ ټڇٻ ٨٭ف ـڂوتبیی ثڅ ٌٽبـ ټی

چـبی ټػتٹـ٧    ثفآڂـؼ ټیكاپ ٨٭ف ڂ ٌؽت آپ ؼـ ٴـفڂڄ "ی  ؼـ ټ٭بٸڅ، (1383)عرب هازار ٍ حسیٌی ًژاد 

ثڅ ثفآڂـؼ ٌؽت ٨٭ـف ؼـ غبڀڃاـچـبی    FGTچبی ٴفڂڄ  ثب اوت٩بؼڄ اق ٌبغُ  "٥ٌٹی غبڀڃاـچبی ـڂوتبیی ایفاپ

ڀتـبیح ایـٿ ټٙبٸ١ـڅ    . ثب تڃخڅ ثڅ ٥ٌٷ وفپفوت غبڀڃاـ ڂ ټځٙ٭څ خ٥فا٨یبیی ټطٷ وٱڃڀت پفؼاغتځـؽ  ـڂوتبیی

اـچبی ؼاـای وفپفوت ثیٱبـ ڂ اق ٰبـا٨تبؼڄ ٰڅ ؼـ ڀبټٙٹڃثتفیٿ ڂ١ٔیت ـ٨بچی ثـڅ  ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ٴؿٌتڅ اق غبڀڃ

ثفڀؽ، ٌؽت ٨٭ف ؼـ غبڀڃاـچبیی چٻ ٰڅ وفپفوت آڀڇب ثڅ ٍٰبڂـقی اٌت٥بٶ ؼاـؼ ثیً اق وبیف غبڀڃاـچبی  وف ټی

                                                 
59

 Backward 
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ٰڅ وبٰځبپ ټځٙ٭څ ٌف٬ی ٍٰـڃـ ثـیً اق وـبیف ټځـب٫٘ اق ټٍـٱٷ ٨٭ـف ـڀـح         ٔٽٿ آپ. خبټ١څ ـڂوتبیی اوت

 . ثفڀؽ ټی

چـبی ٌـب٤ٷ    ثف ثف ٨٭ف غبڀڃاـؤ٠ڃاټٷ ټ"ؼیٵفی ثب ٠ځڃاپ یؼـ ټ٭بٸڅ  ،(1383)ًژاد عرب هازار ٍ حسیٌی

ثب اوـت٩بؼڄ اق یـٯ ټـؽٶ     ایٍبپ. پفؼاغتځؽٌځبوبیی ٨٭فا  ی ټىت٭یٻ ثڅ ڀطڃڄ ثب ـڂیٱفؼ ٤یف"ـڂوتبیی ؼـ ایفاپ

چـبی   ٌب٤ٷ ـڂوـتبیی ٍٰـڃـ ثـب اوـت٩بؼڄ اق ؼاؼڄ    چبی  ثف ثف ٨٭ف غبڀڃاـؤخیت، ثڅ ثفـوی ڂ ٌځبوبیی ٠ڃاټٷ ټال

ڀتبیح ضـبٰی اق آپ اوـت ٰـڅ ؼـ    . اڀؽپفؼاغتڅ 1379چبی ٌب٤ٷ ـڂوتبیی ٍٰڃـ ؼـ وبٶ  چكیځڅ غبڀڃاـ -آټؽ ؼـ

ٌـؽپ   چبی غبڀڃاـ، ڀ٭ً قیبؼی ؼـ ا٨كایً ٌـبڀه ٨٭یـف   ټیبپ ٍٰبڂـقاپ، ا٨كایً ثبـتٱ٩ٷ ڂ ڀیك ٰبچً ؼاـایی

ثڃؼپ  وڃاؼ ؼـ ٴفڂڄ ٌب٤الپ اوتػؽاټی، ثی. ٰځؽ چبی خٽ١یتی ڂ خ٥فا٨یبیی ای٩ب ټی غبڀڃاـ ڀىجت ثڅ وبیف ټت٥یف

ؼـ ټیـبپ ؼاـڀـؽٴبپ ټٍـب٤ٷ آقاؼ،    .ؼچؽ ا٨كایً ټیـا ٌؽپ ا٨فاؼ  وفپفوت غبڀڃاـ ڂ ٰبچً ؼاـایی، ٌبڀه ٨٭یف

اق ٔفیت ثبالتفی   چب چبی غبڀڃاـ اوت ٰڅ ثڅ ڀىجت وبیف ٴفڂڄ ثف ثف ٨٭ف غبڀڃاـ، ټیكاپ ؼاـاییؤتفیٿ ټت٥یف ټ ټڇٻ

 .اوت ثڃؼڄغڃـؼاـ  ثف

ثفـوی ڂ١ٔیت ٨٭ف ؼـ ټځب٫٘ ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی ایـفاپ  "ثب ٠ځڃاپ  ی ؼـ ټ٭بٸڅ ،(1384)ٍ پرهِ   خالذی

زځـیٿ   چـٻ . ؽټؿٰڃـ ټطبوجڅ ٰفؼڀـ چبی  ڂ١ٔیت ٨٭ف ټځب٫٘ ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی ـا ٘ی وبٶ "(1375-1382)

، ټیـكاپ غـٗ   بڂتټځبوت ټطبوجڅ ڂ ؼـ ٬بٸت وڅ ـڂي ټت٩ ی ثف اوبن ت٥ؿیڅـا غٗ ٨٭ف ټٙٹ٫ ٤ؿایی غبڀڃاـ 

غـڃـاٰی ڂ  )چبی ٰٷ  غٗ ٨٭ف ڀىجی چٻ اق ٘فی٫ ڀ٧ّ ټیبڀٵیٿ چكیځڅ. ڀٽڃؼڀؽثفآڂـؼ ـا ٨٭ف ټٙٹ٫ ٰٷ غبڀڃاـ 

غبڀڃاـ ثڅ ؼوت آټؽڄ ڂ ټیكاپ آپ ؼـ وٙص ٨فؼ ثڅ ت٩ٱیٯ ټځب٫٘ ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی ثفآڂـؼ ٌؽڄ ( ٤یف غڃـاٰی

 :ؽ ٰڅځؼچ بپ ټیڀتبیح تط٭ی٫ ڀٍ. اوت

ثـڅ خـك وـبٶ    ) چب، ټ٭بؼیف غـٗ ٨٭ـف ټٙٹـ٫     ، ټتځبوت ثب ا٨كایً ٬یٽتؼـ ټځب٫٘ ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی -1

 .اوت ڂ غٗ ٨٭ف ڀىجی ـڂڀؽ ١ِڃؼی ؼاٌتڅ( ثفای ټځب٫٘ ـڂوتبیی 1379

 .اوت ټیكاپ غٙڃٖ ٨٭ف ټٙٹ٫ ڂ ڀىجی ؼـ ټځب٫٘ ٌڇفی ثیً اق ټځب٫٘ ـڂوتبیی ثڃؼڄ -2

 .اوت وتبیی ثبالتف اق ټځب٫٘ ٌڇفی ثڃؼڄؼـ ټځب٫٘ ـڂچب  ټیكاپ ٨٭ف ټٙٹ٫ غبڀڃاـ -3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثیً اق ټیكاپ آپ ؼـ ټځـب٫٘   1379-1377چبی  ټیكاپ ٨٭ف ڀىجی ـڂوتبیی، ثف غال٦ اڀتٝبـ، ؼـ وبٶ -4

 . ٌڇفی ثفآڂـؼ ٌؽڄ اوت

زٵـڃڀٵی   ثڅ "چبی ایفاڀی تڃقیٟ ٨٭ف ثیٿ غبڀڃاـ ی ڀطڃڄ"ی  ؼـ ټ٭بٸڅ ،(1384)واضی ٍ تالریخذاداد 

اختٽب٠ی ثب تڃخڅ ثڅ ؼڂ ټ١یبـ ٨٭ف ټٙٹـ٫ ڂ   -ثف ضىت غّڃِیبت ټػتٹ٧ ا٬تّبؼی چب ثیٿ غبڀڃاـ٨٭ف تڃقیٟ

ټڃـؼ ثفـوی وڇٻ ٨٭ف ـڂوـتبییبپ اق   ی ڀتبیح پمڂچً ضبٰی اق آپ اوت ٰڅ ؼـ ٘ی ؼڂـڄ. ڀؽا ڀىجی پفؼاغتڅ

بپ ـڂڀؽ ڀكڂٸی ڂ اوت ڂ ا٨كڂپ ثف ایٿ، ؼـ ٘ی ایٿ ؼڂـڄ وڇٻ ـڂوتبیی ٰٷ ٨٭ف ٍٰڃـ ثیً اق ٌڇفڀٍیځبپ ثڃؼڄ

وـبٶ ٬ـفاـ    55چبیی ٰڅ وفپفوت آڀڇب ؼـ ٴفڂڄ ثـبالتف اق   غبڀڃاـ. اوت وڇٻ ٌڇفڀٍیځبپ ـڂڀؽ ١ِڃؼی ؼاٌتڅ

ـ . ڀـؽ ثڃؼچبی وځی ٨٭یفتف  ځؽ ؼـ ټ٭بیىڅ ثب وبیف ٴفڂڄٌتؼا چـبیی ٰـڅ وفپفوـت آڀڇـب ؼاـای ټٍـب٤ٷ       غـبڀڃا

چٽسځیٿ، ثـب ؼـ ڀٝـف ٴـف٨تٿ    . ڀؽثڃؼټٍب٤ٷ  وبیفؼاـڀؽٴبپ ڀؽ، ٨٭یفتف اق ثڃؼٍٰبڂـقی ڂ ٰبـ وبؼڄ غؽټبتی 

اوـت   ثـڃؼڄ چبیی ؽ ٰڅ ثیٍتفیٿ ټیكاپ ٨٭ف ټفثڃٖ ثڅ غبڀڃاـٌ ڀڃٞ تّؽی ؼـ ٥ٌٷ وفپفوت غبڀڃاـ ټالضٝڅ 

 .ڀؽا ثڃؼڄٰبـٰځبپ ٨بټیٹی ڂ ٰبـٰځبپ ټىت٭ٷ  ٰڅ وفپفوت آڀڇب

ثب اوت٩بؼڄ اق ـڂي "اثف ـٌؽ ا٬تّبؼی ثف ٨٭ف ؼـ ایفاپ " ی ؼـ ټ٭بٸڅ  ،(1386)اتًََری ٍ عثاسی لادی

ثفؼڀؽ ٰڅ اثف ـٌؽ ا٬تّبؼی ثف ٨٭ف  ڀبپبـاټتفیٯ اثف ـٌؽ ا٬تّبؼی ـا ثف ٨٭ف ڂ تڃقیٟ ؼـآټؽ ثفـوی ٰفؼڄ ڂ پی

 .ټجڇٻ اوت

ــڅ، (1386)ًدفاای ٍ ضَضااتریاى ــڃاپ  ؼـ ټ٭بٸ ــب ٠ځ ــف ڂ ثفـوــی  "ای ث ــؽاقڄ ٨٭ ــف، اڀ ــفآڂـؼ غــٗ ٨٭ ث

چبی ٨٭ـف ؼـ ایـفاپ،    ٰځځؽڄ ثب چؽ٦ ثفـوی ت١ییٿ"چبی ـڂوتبیی ڂ ٌڇفی ایفاپ بی آپ ؼـ غبڀڃاـچ ٰځځؽڄ ت١ییٿ

غٗ ٨٭ف ؼـ ثػً ـڂوتبیی، ٌڇفی ڂ ٰٷ ٍٰڃـ ـا ټطبوجڅ ڂ ثب اوت٩بؼڄ اق آپ، غبڀڃاـچبی ٨٭یف ڂ ٤یف٨٭یـف ؼـ  

ڀ٭ً چف یـٯ اق   ،ثیتوپه ثب اوت٩بؼڄ اق تػٽیٿ ټؽٶ ثڅ ـڂي پفڂ. چبی ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ـا ټٍػُ ٰفؼڀؽ ڀٽڃڀڅ

ـ ثفآڂـؼ غٗ ٨٭ف زځیٿ ؼ چٻ. چب ـا ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ٬فاـ ؼاؼڀؽ ٌؽپ غبڀڃاـ ٰځځؽڄ ٨٭ف ثف اضتٽبٶ ٨٭یف ٠ڃاټٷ ت١ییٿ

پبـاټتفیٯ، غٙڃٖ ٨٭ـف   ڀبچبی  ڂ ثب اوت٩بؼڄ اق ـٴفویڃپثڇفڄ ٴف٨تڅ(FEI)ټیٿ اڀفلی ٤ؿایی٤ؿایی، اق ـڂي تأ

ؼچـؽ ٰـڅ ٨٭ـف ؼـ ثػـً ـڂوـتبیی اث١ـبؼ        ڀتبیح ایٿ ټٙبٸ١څ ڀٍبپ ټـی . ٤ؿایی ڂ ٤یف٤ؿایی ـا ټطبوجڅ ڀٽڃؼڀؽ

 .تڃاپ ثڅ اڀؽاقڄ غبڀڃاـ ڂ ثبـ تٱ٩ٷ اٌبـڄ ٰفؼ چبی ٨٭ف ټی ٰځځؽڄ تفیٿ ت١ییٿ اوت ڂ اق ټڇٻ ثكـٴتفی ؼاٌتڅ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 12 

ثفـوی پڃیبیی ٨٭ف ؼـ ایفاپ ثب اوت٩بؼڄ اق " ثب ٠ځڃاپغڃؼ ی  ؼـ ټ٭بٸڅ ،(1386)زیثایی ٍ ضَضتریاى 

غبڀڃاـچبی ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی  یجیفٰتچبی  ثب اوت٩بؼڄ اق ؼاؼڄ  "ټفٰت غبڀڃاـچبی ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی چبی ؼاؼڄ

وپه ثب اوت٩بؼڄ اق ټؽٶ الخیت ڀ٭ً چف . اڀؽ ، غٗ ٨٭ف ـا ټطبوجڅ ٰفؼڄ1382تب  1380چبی  ٍٰڃـ ثفای وبٶ

ف غبڀڃاـچب ـا ټٙبٸ١څ غفڂج اق ٨٭ف ڂ ڂـڂؼ ټدؽؼ ثڅ ٨٭ ی ٨٭ف ثف ڀفظ ټػب٘فڄ ی ڄیٯ اق ٠ڃاټٷ ت١ییٿ ٰځځؽ

چبی ٨٭ف  ٨٭ف ؼـ ثػً ـڂوتبیی اث١بؼ ثكـٴتفی ؼاٌتڅ چف زځؽ ٰڅ اڀت٭بٶ ټیبپ ڂ١ٔیت ،ڀتبیحثف اوبن . ؽڀفؼٰ 

ؼچؽ، خڃاټٟ ٌڇفی ثیٍتف ثب پؽیؽڄ ٨٭ف  چب ڀٍبپ ټی زځیٿ ثفـوی چٻ. ٌڃؼ ؼـ خڃاټٟ ـڂوتبیی ثیٍتف ؼیؽڄ ټی

ثف ثف ٨٭ف ٌبټٷ خځه، وٿ ڂ ڂ١ٔیت وڃاؼ ؤایٍبپ ثب ثفـوی ثفغی اق ٠ڃاټٷ ټ .ثڅ ـڂ چىتځؽ ټكټٿ ـڂ

ٸڅ وڃاؼ وفپفوت اق أټتڃوٗ وٿ غبڀڃاـ ؼـیب٨تځؽ ٰڅ ټى ڂ، ث١ؽ غبڀڃاـ، ڀىجت ڂاثىتٵی غبڀڃاـ وفپفوت

 .ټځب٫٘ ـڂوتبیی اوتثڅ ڂیمڄ ؼـ چب اڀت٭بٶ ثیٿ ڂ١ٔیت ٨٭ف غبڀڃاـ چبی اِٹیت١ییٿ ٰځځؽڄ

ثیف آټڃقي ڂ أثڅ ت "ثیف آټڃقي ثف ٨٭ف ڂ ڀبثفاثفی ؼـآټؽچبأت" ای تطت ٠ځڃاپ ؼـ ټ٭بٸڅ ، (1387)هْرتاًی

ؽ ڀٝفی ثب اق ث١. آټڃقي ٠بٸی ثف ٨٭ف ڂ ڀبثفاثفی ؼـآټؽچب اق ؼڂ ث١ؽ پفؼاغتڅ اوت ی ټػبـج آپ ثڅ ڂیمڄ ؼـ قټیځڅ

اق ث١ـؽ تدفثـی ثـب اوـت٩بؼڄ اق     . ٰبچؽ ٰڅ آټڃقي اق وٙص ٨٭ف ڂ ڀبثفاثفی ؼـآټؽچب ټی ـڂیٱفؼ ٰیځكی ڀٍبپ ؼاؼ

ٍٰڃـ ثب وٙڃش تڃو١څ اڀىبڀی ټت٩بڂت، ثڅ ایٿ ڀتیدڅ ـویؽ ٰڅ ڀـفظ ثجـت ڀـبٺ ؼـ     91ټٍبچؽڄ ؼـ ټڃـؼ  111

ی ثـڅ  ټ٭ٟٙ ؼثیفوتبپ ؼاـای ـاثٙڅ ټ١ٱڃن ڂ ټ١ځبؼاـ ثب ٨٭ف ڂ ڀبثفاثفی ؼـآټؽچبوت ڂ ڀىـجت ټػـبـج آټڃقٌـ   

چبی ایٿ  اق ؼیٵف یب٨تڅ. اوت ڀیك اق وٙص ٨٭ف ڂ ڀبثفاثفی ؼـآټؽچب ثڅ ٘فق ټ١ځبؼاـی ٰبوتڅتڃٸیؽ ڀبغبٸُ ؼاغٹی 

ثیف اق أثب ایٿ ڂیمٴی ٰڅ ایٿ ت. ثیف ټځ٩ی ڂ ټ١ځبؼاـ ټػبـج آټڃقي ٠بٸی ثف ٨٭ف ڂ ڀبثفاثفی ؼـآټؽچبوتأتط٭ی٫ ت

 .ـٴتف اوتاثف ټػبـج آټڃقٌی ؼـ ټ٭بٟ٘ اثتؽایی ڂ ؼثیفوتبپ ثك

ثفـوـی ڂٔـ١یت ٨٭ـف ؼـ ټځـب٫٘ ٌـڇفی ڂ       "٠ځـڃاپ  تطـت  ی ا ؼـ ټٙبٸ١څ ،(1388)پیرائی ٍ ضْسَار

ُ "ـڂوتبیی اوتبپ ٨بـن ٨٭ـف ڂ ثفـوـی آپ ؼـ اوـتبپ ٨ـبـن      ی چـبی ٨٭ـف ثـڅ ټٙبٸ١ـڅ    ، ثب اوت٩بؼڄ اق ٌـبغ

چبی غٗ ٨٭ـف،  ټػبـج، ٌبغُ ی ؼـِؽ ټیبڀڅ 66ڂ  50ثف پبیڅ  ڀىجیایٍبپ په اق ثفآڂـؼ غٗ ٨٭ف . پفؼاغتځؽ

ټطبوـجڅ  1374-86چـبی  ؼـِؽ ا٨فاؼ ٨٭یف، ٌٱب٦ ٨٭ف، ٌبغُ ٨٭ف وٿ ڂ ٌبغُ ٰبٰڃاڀی ـا ؼـ ٘ـڃٶ وـبٶ  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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چـبی ؼڂٺ، وـڃٺ ڂ   چبی ټـؿٰڃـ ثـفای ثفڀبټـڅ   ٠جبـت ؼیٵف ټط٭٭بپ په اق ټطبوجڅ ټیبڀٵیٿ ٌبغُثڅ . ٰفؼڀؽ

 . چب ـا ټ٭بیىڅ ڂ ثفـوی ٰفؼڀؽ زڇبـٺ تڃو١څ آپ

 1374-86چـبی  چب ٘ـی وـبٶ  ٙبٸ١بت ایٍبپ ڀٍبپ ؼاؼ ټتځبوت ثب ا٨كایً وٙص ٠ٽڃټی ٬یٽتڀتبیح ټ

اوـت ڂ  ټ٭بؼیف غٗ ٨٭ف ټٙٹ٫ وبالڀڅ غبڀڃاـ ؼـ ټځب٫٘ ٌڇفی ڂ ـڂوتبیی اوتبپ ٨بـن ـڂڀؽ ِـ١ڃؼی ؼاٌـتڅ  

ؼـِؽ ټیبڀڅ ټػبـج، ؼـ ټځـب٫٘ ٌـڇفی ثـیً اق ټځـب٫٘ ـڂوـتبیی       50ثف اوبن ـڂي  ڀىجیټیكاپ غٗ ٨٭ف 

چب ٘ی ثفڀبټڅ ؼڂٺ، وڃٺ ڂ زڇبـٺ تڃو١څ ڀٍـبپ ؼاؼ ٨٭ـف ؼـ خڃاټـٟ    ټ٭بیىڅ ټیبڀٵیٿ ٌبغُ. اوتبپ ثڃؼڄاوت

 . اوتٌڇفی ڂ ـڂوتبیی، ؼـ ثفڀبټڅ زڇبـٺ ڀىجت ثڅ ثفڀبټڅ ؼڂٺ ڂ وڃٺ ٰبچً یب٨تڅ

 آپ ؼـ ثیٿ غبڀڃاـچبی ی ٰځځؽڄ ثفـوی ٨٭ف ڂ ٠ڃاټٷ ت١ییٿ" ی ؼـ ټ٭بٸڅ  ،(1389)هحوذ زادُ ٍ ّوىاراى

ٰـبـٴیفی   ڂ ثـب ثـڅ   1373-87چـبی   چبی غبڀڃاـچبی ٌڇفی ٍٰڃـ ٘ـی وـبٶ   ثب اوت٩بؼڄ اق ؼاؼڄ "ٌڇفی ٍٰڃـ

زځـیٿ   چٻ. ٴیفی ٨٭ف ـا ټڃـؼ ټطبوجڅ ٬فاـ ؼاؼڀؽ چبی اڀؽاقڄ ، غٗ ٨٭ف ڂ ٌبغُ(LES)ویىتٻ ټػبـج غٙی 

ڀتبیح ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ثیٍتفیٿ . پفؼاغتځؽ 1387ثف ثف ٨٭ف ؼـ وبٶ ؤثب اوت٩بؼڄ اق ټؽٶ پفڂثیت ثڅ ثفـوی ٠ڃاټٷ ټ

ٰبچً اضتٽبٶ ٨٭ف غبڀڃاـچبی ٌڇفی ټفثڃٖ ثڅ تطّـیالت وفپفوـت غـبڀڃاـ ڂ خځىـیت وفپفوـت غـبڀڃاـ       

زځیٿ وٿ وفپفوت غبڀڃاـ، ڀىجت ت١ؽاؼ ا٨فاؼ ؼاـای ؼـآټؽ ؼـ غبڀڃاـ ڂ ث١ؽ غبڀڃاـ ڀیك ؼـ ٰبچً  چٻ. ثبٌؽ ټی

 .ثبٌځؽ ثف ټیؤاضتٽبٶ ٨٭ف ټ

 .اوت ثڅ اغتّبـ آڂـؼڄ ٌؽڄ 2-2ی  ٨٭ف  ؼـ خؽڂٶ  ؽڄ ؼـ قټیځڅٌ ټٙبٸ١بت ؼاغٹی اـائڅ

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ی فمر هرٍری تر هطالعات داخلی در زهیٌِ -2-2خذٍل 
هَرد  ی دٍرُهىاى ٍ  ًَیسٌذگاى

 تررسی
هحاسثِ ٍ رٍش 

 یا ترآٍرد
 ولیذی ًتایح ّاهتغیر

 (1375)پمڂیبپ، 
 

ـڂي ڀیبقچبی  1373 ؛ایفاپ
 (پمڂیبپ) اوبوی

 ثفآڂـؼ غٗ ٨٭ف ڂ ٌٱب٦ ٨٭ف -----             

 
 
 (1376)آوبیً، 

 
 

 ایفاپ

 
 

 تڃِی٩ی

 
 

----- 

ــڅ   ــٟ ڀب٠بؼالڀ ــبخفت، تڃقی ٨ٍــبـ ټڇ
ؼـآټؽ، ؼـآټـؽ اڀـؽٮ ٍٰـبڂـقی ڂ    
تٯ ټطّڃٸی ثـڃؼپ، ټیـكاپ ثـبالی    
ـٌــؽ خٽ١یــت ڂ تٽفٰــك ثــفڂت اق 

 .اوت ٠ڃاټٷ پؽیؽ آڂـڀؽڄ ٨٭ف
 
 (1376)پفڂیٿ، 

 
 ایفاپ

 
 تڃِی٩ی

       
             ----- 

ٟ یپبییٿ ثڃؼپ ؼـآټؽ ڂ ڀبثفاثفی تڃق
 ؼـآټــؽ اق ٠ٹــٷ پؽیــؽ آڂـڀــؽڄ ٨٭ــف

 .اوت
 
 

 (1379)ضىٿ قاؼڄ، 

 
 

 1375 ؛ایفاپچبی  اوتبپ

 
 

ضؽا٬ٷ ټفث١بت ؼڂ 
 ای ټفضٹڅ

 
ڀىجت ٌڇفڀٍـیځی، ڀـفظ ثیٱـبـی،    
ــی، ـٌــؽ     ــؽ ا٬تّــبؼی، ؼاـای ـٌ

 خٽ١یت، وبغتبـ تڃٸیؽ

ڀیـفڂی اڀىـبڀی،   وفټبیڅ ٴؿاـی ؼـ 
ــؽ ڂ    ــٟ ؼـآټ ــبغتبـ تڃقی ــالش و اِ
ثفڂت، ـٌؽ ٌڇف ڀٍیځی ڂ ِـځ١تی  

تـفیٿ ٠ڃاټـٷ ټـڃثف ثـف      ٌؽپ ټڇـٻ 
ٰبچً ٨٭ف ؼـ اوـتبپ چـبی ٍٰـڃـ    

 .اوت ټ١ف٨ی ٌؽڄ
 ،اقٰیب ڂ چٽٱبـاپ

(1380) 
ـڂوتبی ٰالٸڅ اوتبپ 

 1379 ؛ٴٹىتبپ
ـٴفویڃپ زځؽ 

ـڂي ) ټت٥یفڄ
 (په ـڂڀؽڄ

ي، ټبٸٱیت قټیٿ، ا٠تجـبـات، آټـڃق  
 اختٽب٠ی-ټیكاپ ټٍبـٰت ویبوی

ثی قټیځـی اق ٠ڃاټـٷ ټڇـٻ ٨٭ـف ؼـ     
 .اوت ییـڂوتب

 
 

٠فة ټبقاـ ڂ 
 (1383)ڀماؼ  ضىیځی

 
  ؛ټځب٫٘ ـڂوتبیی ایفاپ

 1379وبٶ 

 
 
 FGTـڂي 

 
 

 ٥ٌٷ ڂ ټځٙ٭څ خ٥فا٨یبیی

ـ  ــبڀڃا ــتبپ غ ــ٥ٷ   یوفپفو ــڅ ٌ ٰ
زځـــیٿ  ٍٰـــبڂـقی ؼاـڀـــؽ ڂ چـــٻ

ٰځیٿ ټځٙ٭څ ٌف٪ ٍٰڃـ ټڃاخـڅ  بو
تـف ڀىـجت ثـڅ ټځـب٫٘      ٠ٽی٫ثب ٨٭ف 

 .ؼیٵف چىتځؽ
 
 
 

٠فة ټبقاـ ڂ 
 (1383)ڀماؼ  ضىیځی

 
 
 

ټځــب٫٘ ـڂوــتبیی ایــفاپ،   
1379 

 
 
 

 الخیت

 
 
 

٥ٌٷ وفپفوت غبڀڃاـ، ثـبـ تٱ٩ـٷ،   
 ؼاـایی، آټڃقي

ــٷ ڂ    ــبـ تٱ٩ ــبڂـقاپ ث ــبپ ٍٰ ؼـټی
ٰبچً ؼاـایی ڂ ؼـ ټیـبپ ٌـب٤ٹیٿ   
اوتػؽاټی، ثیىڃاؼ ثڃؼپ وفپفوـت  

٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ـف ـا  غبڀڃاـ اضتٽبٶ 
ٌـب٤ٹیٿ ت١ـبڂڀی   . ؼچـؽ  ا٨كایً ټی

ؼاـای ٌبڀه ٰٽتف ثفای ٨٭یف ٌؽپ 
ــب٤ٷ آقاؼ    ــبپ ټٍ ــتځؽ ڂ ؼـ ټی چى
ټٍب٤ٷ تڃٸیؽی ڀىجت ثڅ غـؽټبتی  

 .٨٭یفتفڀؽ
 
 
 

غؽاؼاؼٰبٌی ڂ 
 (1384)ثب٬فی، 

 
 
 

 1371-79؛ایفاپ

 
 
 

 ٨٭ف ټٙٹ٫ ڂ ڀىجی

 
 

ٌڇفی یب ـڂوتبیی، پبیڅ تطّیٹی 
وٿ، ټځٙ٭څ وفپفوت غبڀڃاـ، 

 خ٥فا٨یبیی، ڀڃٞ ٥ٌٷ ڂ ڀڃٞ ١٨بٸیت

وفپفوت ثـبالتف اق   ثبچبیی  غبڀڃاـ
ــبیف   55 ــب و وــبٶ ؼـ ټ٭بیىــڅ ث

. چبی وځی ٨٭یفتف چىـتځؽ  ٴفڂڄ
چبیی ٰـڅ وفپفوـت آڀڇـب     غبڀڃاـ

ؼاـای ټٍب٤ٷ ٍٰـبڂـقی ڂ ٰـبـ   
وبؼڄ غؽټبتی چىتځؽ، ٨٭یفتف اق 

چٽسځـیٿ،  . وبیف ټٍب٤ٷ چىتځؽ
ؽی ؼـ ثب ؼـ ڀٝف ٴف٨تٿ ڀڃٞ تّـ 

٥ٌٷ وفپفوت غبڀڃاـ ټالضٝـڅ  
ٌڃؼ ٰڅ ثیٍتفیٿ ټیكاپ ٨٭ـف   ټی

ټفثڃٖ ثڅ غبڀڃاـچبیی اوـت ٰـڅ   
وفپفوت آڀڇب ٰبـٰځبپ ٨بټیٹی ڂ 

 .ٰبـٰځبپ ټىت٭ٷ چىتځؽ
اثف ـٌـؽ ا٬تّـبؼی ثـف ٨٭ـف ټـجڇٻ       ـٌؽ ا٬تّبؼی ـڂي ڀبپبـاټتفیٯثفڀبټڅ اڂٶ، ؼڂٺ ڂ  ؛ایفاپاثڃڀڃـی ڂ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .اوت (1361-81)وڃٺ تڃو١څ  (1386)٠جبوی
 

ڀد٩ی ڂ ٌڃٌتفیبپ 
(1386) 

 
 1382 ؛ایفاپ

 
 پفڂثیت

پفوـت، تطّـیالت،   فث١ؽ، خځه و
وٿ، ڀطڃڄ تّـف٦ ټٹـٯ، ڂٔـ١یت    
ٌــ٥ٹی، ت١ــؽاؼ ثبوــڃاؼ، ټطّــٷ ڂ  

 ٌب٤ٷ، ثبـ تٱ٩ٷ

ث١ؽ غبڀڃاـ، وٿ ڂ ت١ؽاؼ ټطّٷ اثف 
 .ټثجت ثف ٨٭ف ؼاـڀؽ

 

 
قیجبیی ڂ ٌڃٌتفیبپ، 

(1386) 

 
 1380-82ایفاپ، 

 
 الخیت

خـځه، وـٿ، وــڃاؼ، ث١ـؽ، ڀىــجت    
 ڂاثىتٵی ڂ ټتڃوٗ وٿ غبڀڃاـ

ټىــبٸڅ وــڃاؼ وفپفوــت اق ت١یــیٿ 
ــؽڄ ــیٿ   ٰځځ ــبٶ ث ــٹی اڀت٭ ــبی اِ چ

چـب ثـڅ ڂیـمڄ ؼـ    ڂ١ٔیت ٨٭ف غبڀڃاـ
 .ټځب٫٘ ـڂوتبیی اوت

 
 

ضؽا٬ٷ ټفث١بت  ٍٰڃـ 91 (1387)ټڇفثبڀی
 ټ١ٽڃٸی

ڀبٺ ؼثیفوـتبپ   تبثیف ټځ٩ی ڀفظ ثجت آټڃقي ڂ ټػبـج اپ
 ڂ ټػبـج آټڃقي ٠بٸی ثف ٨٭ف

 
 
 

پیفایی ڂ 
 (1388)ٌڇىڃاـ

 
 
 

ثفڀبټڅ اڂٶ تب زڇبـٺ  ؛٨بـن
 (1374-86)تڃو١څ 

 
 
 

٨٭ف ڀىجی ڂ 
 ٌبغُ ٨٭ف

 
 
 

----- 

ټیكاپ غٗ ٨٭ـف ڀىـجی ثـف اوـبن     
ؼـِؽ ټیبڀـڅ ټػـبـج، ؼـ    50ـڂي 

ــب٫٘   ــیً اق ټځ ــڇفی ث ــب٫٘ ٌ ټځ
ټ٭بیىـڅ  . اوت ـڂوتبیی اوتبپ ثڃؼڄ

چب ٘ی ثفڀبټڅ ؼڂٺ، ټیبڀٵیٿ ٌبغُ
وڃٺ ڂ زڇبـٺ تڃو١څ ڀٍبپ ؼاؼ ٨٭ـف  
ؼـ خڃاټــٟ ٌــڇفی ڂ ـڂوــتبیی، ؼـ 
ثفڀبټڅ زڇبـٺ ڀىجت ثـڅ ثفڀبټـڅ ؼڂٺ   

 .اوت ڂ وڃٺ ٰبچً یب٨تڅ
 

ټطٽؽ قاؼڄ ڂ 
 (1389)چٽٱبـاپ

 
 ؛ټځب٫٘ ٌڇفی ایفاپ

1387 

 
 پفڂثیت

وٿ وفپفوت غبڀڃاـ، ڀىجت ت١ؽاؼ 
ا٨ـــفاؼ ؼاـای ؼـآټـــؽ ؼـ غـــبڀڃاـ، 

 تطّیالت، خځىیت ڂ ث١ؽ غبڀڃاـ 
 

ــف     ــبٶ ٨٭ ــبچً اضتٽ ــتفیٿ ٰ ثیٍ
غبڀڃاـچــبی ٌــڇفی ټفثــڃٖ ثــڅ    
ــبڀڃاـ ڂ  تطّـــیالت وفپفوـــت غـ

 .ثبٌؽ خځىیت وفپفوت غبڀڃاـ ټی



 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فصلسَم

 
سازهاًذّیٍ

ّاتَصیفدادُ
 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ّاسازهاًذّیٍتَصیفدادُرٍشتحقیق،-فصلسَم


ِهقذه-3-1
چبی ټفثڃٖ ثڅ  ؼاؼڄـیكثڅ ټځٝڃـ ثفـوی ڂ١ٔیت ٨٭ف ڂ ٌځبوبیی ٠ڃاټٷ ټؤثف ثف آپ اثتؽا ثبیؽ 

ټڃـؼ ټٙبٸ١څ  ی تب ڂ١ٔیت ـڂٌځی اق ڀٽڃڀڅ غبڀڃاـ ـا ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ٬فاـ ؼاؼڄ اختٽب٠ی-غّڃِیبت ا٬تّبؼی

ِڃـت ٴف٨تڅ ڂ ـڂي تط٭ی٫ ټ١ف٨ی  ،چب آٌځبیی ثب ثفغی ټ٩بچیٻ ؼاؼڄق وبقټبڀؽچی ٬جٷ ا. ضبِٷ ٴفؼؼ

 .ٴفؼؼ ټی



هفاّینکلی-3-2
تڃاڀؽ ثڅ اچـؽا٦   وبقؼ ٰڅ ثب  اڀتػبة زڅ اثكاـچبیی ټی ثفای ټط٭٫ ـڂٌٿ ټیآٌځبیی ثب ثفغی اق ټ٩بچیٻ 

ټڃـؼ ثفـوی ثفای غبڀڃاـ ڂ ؼـ ثفـوی ڂ١ٔیت ٨٭ف غبڀڃاـ ڀیبق ثڅ ا٘ال٠بتی ؼـ ټڃـؼ ڂاضؽ . یبثؽ ټڃـؼ ڀٝف ؼوت

ثځبثفایٿ ٔفڂـی اوت ٰـڅ ثـب ایـٿ ټ٩ـبچیٻ آٌـځب      . چٽسځیٿ ټ١یبـی ثفای ت١ییٿ ڂ١ٔیت ټ١یٍتی آڀبپ ؼاـیٻ

 .ٌڃیٻ

 

ٍاحذتحلیل-3-2-1

اڀتػبة چف . چبی ټػتٹ٩ی زڃپ ٨فؼ، قپ ڂ ٌڃچف یب غبڀڃاـ ثیبپ ٰفؼ تڃاپ ثف ضىت ڂاضؽ ـا ټی وٙص ٨٭ف

ثـفؼپ ثـڅ    زڃپ چؽ٦ ڀڇبیی ټٙبٸ١بت ټفثڃٖ ثڅ ٨٭ـف پـی  . وبقؼ غبِی ـا ټٙفش ټیچب، ټىبئٷ  یٯ اق ایٿ ڂاضؽ

. تٯ ا٨فاؼ اوت٩بؼڄ ٌڃؼ ثبٌؽ، ثڇتف آپ اوت ٰڅ ثڅ ٠ځڃاپ ڂاضؽ تطٹیٷ ڀیك اق تٯ ټیكاپ ـ٨بڄ ڂ آوبیً ا٨فاؼ ټی

ٷ اوـت٩بؼڄ  ټٙبٸ١بت اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ ایٿ قټیځڅ اق غبڀڃاـ ثڅ ٠ځڃاپ ڂاضـؽ تطٹیـ   فایٿ ؼـ ضبٸی اوت ٰڅ ؼـ ثیٍت

ٌـڃڀؽ   آڂـی ټی ثف اوبن ڂاضؽ غبڀڃاـ خٽٟ ٠ٹت ایٿ ٰبـ آپ اوت ٰڅ ا٘ال٠بت ټڃـؼ اوت٩بؼڄ ټ١ٽڃالً. اوت ٌؽڄ

، (ٰځځؽ یب وبٸػڃـؼٴبپ ٰڃؼٰبپ، قڀبڀی ٰڅ ٰبـ ڀٽی) چبی ث١ٕی اق ا٠ٕبی غبڀڃاـ  آټؽ ڂ چكیځڅ ڂ ت١ییٿ ټیكاپ ؼـ

ثبٌځؽ، ڂٸی اق ټځبثٟ  آټؽ ڀ٭ؽی ڀؽاٌتڅ اـ، ټٽٱٿ اوت ؼـثفغی اق ا٠ٕبی غبڀڃ. اٴف چٻ ټٽٱٿ ثبٌؽ آوبپ ڀیىت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٴفؼڀـؽ،   ټیبپ ا٠ٕبی غبڀڃاـ ټ١ٽڃال ټځبثٟ قیبؼی ثڅ ِڃـت چؽیڅ، ڂاٺ ڂ ٰٽٯ ټجبؼٸـڅ ټـی  . ؼیٵفی ثڇفڄ ثجفڀؽ

اوت٩بؼڄ اق غبڀڃاـ ثڅ ٠ځڃاپ ڂاضؽ تطٹیٷ ایٿ ټكیت أب٨ی ـا ؼاـؼ ٰڅ ثـڅ  . ؽځٰڅ ؼـ خبیی ثڅ ثجت ثفو ثؽڂپ ایٿ

ؼاـڀؽ، ثـڅ   "ٰبالچبی ٠ٽڃټی " ی تڃاپ آپ ٬ىٽت اق ټڃاؼ چكیځڅ ـا ٰڅ ثفای ا٠ٕبی غبڀڃاـ خځجڅ ٹڅ ټیایٿ ڂوی

چب  ثبٌځؽ یب ټٍبـٰت زځؽیٿ ڀ٩ف ؼـ چكیځڅ ت٭ىیٻ ٬بثٷ  چبی غبڀڃاـ ٤یف ټٽٱٿ اوت ثفغی اق ؼاـایی. ضىبة آڂـؼ

ثب ڂخڃؼ ایٿ، ایـٿ  . ٌڃؼ   ىت ثفآڂـؼثب٠ث ٴفؼؼ ٰڅ وٙص ـ٨بڄ ڂ آوبیً ٨فؼی چف ٰؽاٺ اق آڀڇب ٰٽتف اق آڀسڅ چ

تفتیـت ا٠ٕـبی ټػتٹـ٧ اق     ایٿ  اټٱبپ ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ت٭ىیٻ ټځبثٟ غبڀڃاـ ثیٿ ا٨فاؼ ټػتٹ٧ یٱىبپ ڀجبٌؽ ڂ ثڅ

 .ڀجبٌځؽ وٙص قڀؽٴی ڂ ـ٨بڄ ټىبڂی ثفغڃـؼاـ

قڀـبپ ڂ   ټثالً -ای اق ایٿ ڀڃٞ ٠ؽٺ تىبڂی ؼـ ټیكاپ ټّف٦ ثیٿ ا٠ٕبی ټػتٹ٧ غبڀڃاؼڄ ٰځځؽڄ ؼالیٷ ٬بڀٟ

 ی اق ټط٭٭ـیٿ ؼـثـبـڄ   یثـڅ چٽـیٿ خڇـت، ٠ـؽڄ ا    . تڃو١څ ڂخڃؼ ؼاـؼ ضبٶ چبی ؼـ ؼـ ثىیبـی اق ٍٰڃـ -ټفؼاپ

 .اڀؽ ټځبوت ثڃؼپ غبڀڃاـ ثڅ ٠ځڃاپ ڂاضؽ تطٹیٷ ؼـ ثفـوی ٨٭ف اٜڇبـ تفؼیؽ ڀٽڃؼڄ

 

درآهذیاّسیٌِ:گیریرفاُخاًَارهؼیاراًذازُ-3-2-2

ڀػىت : چبیی اق ایٿ ؼوت ڂخڃؼ ؼاـؼ خبیٵكیځی ثفای ـ٨بڄ غبڀڃاـ ڀبـوبیی ؼـ اوت٩بؼڄ اق ؼـآټؽ ثڅ ٠ځڃاپ

ٴیـفؼ ڂ یـب    ثڅ ٠ځڃاپ ټثبٶ ٰبـچبیی ٰڅ ؼـ ټځـكٶ ِـڃـت ټـی   . ٰڅ ټطبوجڅ ؼـآټؽ ثب ټٍٱالتی ټڃاخڅ اوت ایٿ

ؼـآټـؽ   ٰـڅ  ؼٸیـٷ ؼیٵـف ایـٿ   . ٌڃؼ ـوؽ ؼـ ټطبوجڅ آپ ټځٝڃـ ڀٽی تڃٸیؽ غڃؼ غبڀڃاـ ٰڅ ثڅ ټّف٦ غبڀڃاـ ټی

یبثـؽ ڂ   ا٨كایً ڀٽـی  ؼچځؽ، اٸكاټبً ٴف٨تٿ ټیكاپ ټّف٦ ڂ ـ٨بڄ غڃیً ـا ا٨كایً ټی ڃاـچبیی ٰڅ اق ٘فی٫ ڂاٺغبڀ

چـبیی اق   ضبٶ تڃو١څ ؼـآټؽ ٴـفڂڄ  ٰڅ ؼـ ثىیبـی اق ٍٰڃـچبی ؼـ وڃٺ ایٿ. ـوؽ ڂا١٬ی ثڅ ڀٝف ټی ثفآڂـؼ آپ ٤یف

اوت ٰڅ ټٙـبث٫ ٨فٔـیڅ ؼـآټـؽ ؼائٽـی      ایٿ ؼـ ضبٸی. چبی ٌؽیؽ چٽفاڄ اوت خبټ١څ ټثٷ ـڂوتبییبپ ثب ڀڃوبپ

ثجـبت ثـفای ثـفآڂـؼ وـٙص      ثجبتی چىتځؽ ٰڅ ایٿ ـ٨تـبـ ثـب   ؼاڀیٻ ٰڅ ا٨فاؼ ؼـ ٘ڃٶ قټبپ ثڅ ؼڀجبٶ ټّف٦ ثب ټی

ثڃؼپ ٬یٽت ٰبالچـبی   ثځؽی ثڅ ٠ٹت پبییٿ ٰڅ ؼـ ٌفایٗ خیفڄ زڇبـٺ ایٿ. ـوؽ تف ثڅ ڀٝف ټی قڀؽٴی آڀڇب ټځبوت

ټـبقاـ ڂ ضىـیځی    ٠فة) ٴفؼؼ آڂـؼ ټی چبی ټّف٨ی ثف ثیٍتف اق وٙص چكیځڅ وٙص ؼـآټؽ غبڀڃاـ اوبوی ټ١ٽڃالً

 .(1383ڀماؼ، 
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رٍشتحقیق-3-3

ټت٥یف ڂاثىتڅ، یٯ ټت٥یف ٰی٩ی اوت ڂ ؼڂ ضبٸت ٨٭یف ثڃؼپ یب ڀجڃؼپ  څٰ ثب تڃخڅ ثڅ ایٿؼـ ایٿ ټٙبٸ١څ، 

 ټػبـج وفاڀڅغٗ ٨٭ف، اٴف  ټطبوجڅ ١ؽ اقثځبثفایٿ ث. اوت ٌؽڄؼچؽ، اق ټؽٶ الخیت اوت٩بؼڄ  غبڀڃاـ ـا ڀٍبپ ټی

  (.Y=0)ِڃـت، غبڀڃاـ ٨٭یف ڀیىت  ؼـ ٤یف ایٿ ڂ (Y=1)ٌڃؼ  غبڀڃاـ ٰٽتف اق آپ ثبٌؽ، غبڀڃاـ ٨٭یف تٹ٭ی ټی

 : اضتٽبٶ ٨٭یف ثڃؼپ غبڀڃاـچب ـا ټی تڃاپ ثڅ ِڃـت قیف ڀڃٌت 60دىتیٯثب ؼـ ڀٝف ٴف٨تٿ یٯ تبثٟ ٸ

 (3-1                                 )                              
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ثـفؼاـ پبـاټتفچـبی   . ٰځؽ ٴیفی ټی یٯ ټت٥یف ڂاثىتڅ ؼڂتبیی اوت ٰڅ ٨٭ف ـا اڀؽاقڄ iY، 1-4 ؼـ ـاثٙڅ

ـ  ،ث١ؽ غبڀڃاـ ٌبټٷ  Xiثفؼاـ ټت٥یفچبی تڃٔیطی. ٌڃؼټؽٶ اوت ٰڅ ثبیؽ ثفآڂـؼ  ٰـڅ ؼـ   وٿ وفپفوت غـبڀڃا

خب ٰڅ چؽ٦، آقټڃپ ٨فٔیڅ  ایٿ ټٙبٸ١څ، ټت٥یفی ثفای ڀٍبپ ؼاؼپ وٿ وفپفوت غبڀڃاـ ڂاـؼ ټؽٶ ٌؽ، ڂ اق آپ

ی ؼڂـاپ قڀـؽٴی،   ؼـ ِڃـت تأییؽ آقټڃپ ٨فٔـیڅ . ٴف٨تڅ ٌؽ ؼڂـاپ قڀؽٴی اوت، تڃاپ ؼڂٺ آپ ڀیك ټؽ ڀٝف ٬فاـ

ڂ ڀطڃڄ تّف٦  خځىیت وفپفوت غبڀڃاـ ،غبڀڃاـ ټطؽة ثبٌؽ تبثٟ ثفآڂـؼی ثبیؽ ڀىجت ثڅ ټت٥یف وٿ وفپفوت

ـ ٰڅ ثڅ ٠ځڃاپ ټت٥یف ټدبقی ڂاـؼ ټؽٶ ٌؽڀؽ  ټٹٯ ثـڅ ِـڃـت ټت٥یفچـبی     ، وٙص تطّیالت وفپفوت غـبڀڃا

ٰڅ ټت٥یف ټدبقی ثڅ ٠ځـڃاپ   ټڃ١٬یت خ٥فا٨یبیی ڂ ټدبقی ثفای وٙڃش ټػتٹ٧ تطّیٹی ثڅ ټؽٶ أب٨څ ٴفؼیؽ

اوت ٰڅ ؼـ ڂا٬ٟ، ټ١ځی ؼاـی آڀڇـب ضـبٰی اق ڂخـڃؼ     خ٥فا٨یبیی ڂاـؼ ټؽٶ ٌؽڄخبیٵكیځی اق ٌفایٗ ڂ ټڃ١٬یت 

 .ثبٌؽ ٠ڃاټٷ اثفٴؿاـی اوت ٰڅ ټػتُ آپ ټځٙ٭څ خ٥فا٨یبیی ټی

تڃاپ ثڅ ِڃـت  ټی یٯ اق ټت٥یفچبی ټىت٭ٷ ـا ؼـ ایٿ ِڃـت، اثف خكیی ڀبٌی اق ت٥ییف یٯ ڂاضؽی چف

 : قیف ڀڃٌت

           (3-2                                                        )
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ثبثت ڀجڃؼڄ ڂ ؼـ ټطؽڂؼڄ ت٥ییف ټت٥یفچبی ټىت٭ٷ،  61چبی غٙی، ؼـ ایځدب اثف ڀڇبیی ثفغال٦ ټؽٶ

یفغٙی ٰڅ ڀىجت ثڅ پبـاټتفچب ٤ ثفآڂـؼ ټؽٶ الخیت ثڅ ایٿ ِڃـت، ثڅ ؼٸیٷ ایٿ. ټ٭بؼیف ټػتٹ٩ی ـا ؼاـاوت

ـا ثڅ ِڃـت غٙی تجؽیٷ ڀٽڃؼڄ ڂ ټڃـؼ  1-4ثڅ چٽیٿ ؼٸیٷ ثب اڀدبٺ ت٥ییفاتی . اوت، ثڅ وبؼٴی ټیىف ڀیىت

  :ؼچځؽ ثفآڂـؼ ٬فاـ ټی

(3-3)
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 :     ٴیفی اق ٘ف٨یٿ ـاثٙڅ آغف، غڃاچیٻ ؼاٌت ثب ٸٵبـیتٻ

 (3-4)
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 .ٌڃؼ دىتیٯ ثڅ یٯ تبثٟ غٙی تجؽیٷ ټیثڅ ایٿ تفتیت تبثٟ ٸ

ٌڃؼ،  ڀٍبپ ؼاؼڄ Xای اق ٠ڃاټٷ ټڃثفڀؽ ٰڅ اٴف آڀڇب ثڅ ِڃـت ثفؼاـ  ؼـ ڂخڃؼ یب ٠ؽٺ ڂخڃؼ ٨٭ف، ټدٽڃ٠څ

 :تڃاپ ـاثٙڅ قیف ـا ڀڃٌت ټی

     (3-5                                                         )  iii UXY    

بچی ثب ڀٵ. چىتځؽتبثٟ تڃقیٟ تدٽ١ی ڀفټبٶ  خٽالت اغتالٶ ؼاـای تڃقیٟ ټىت٭ٷ ڂ یٱىبپ ثب Uiٰڅ ؼـ آپ 

 iY1اٺ ـا ڀٍبپ ټی ؼچؽ،  iاضتٽبٶ ٨٭یف ثڃؼپ غبڀڃاـ  iY، اق آڀدب ٰڅ (3-3)ټدؽؼ ثڅ ټت٥یف ڂاثىتڅ ـاثٙڅ 

ؼـ ڀتیدڅ . اضتٽبٶ ٨٭یف ڀجڃؼپ غبڀڃاـ ـا ڀٍبپ ټی ؼچؽ
i

i

Y

Y

1
ڀىجت اضتٽبٶ ٨٭یف ثڃؼپ ثڅ ٨٭یف ڀجڃؼپ ـا  

، (4-3)ثف ایٿ اوبن ؼـ ـاثٙڅ . ؼچؽ ڀٍبپ ټی
iX

Y
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ضبٰی اق ؼـِؽ ت٥ییف ٌبڀه ٨٭یف ٌؽپ غبڀڃاـ ثڅ ٨٭یف  

  .اوتiXڀجڃؼپ آپ  ثڅ اقای یٯ ڂاضؽ  ت٥ییف 
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 Marginal effect 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ؼـ ایٿ ـڂي ثب اوت٩بؼڄ اق . ٌڃؼ ثڅ ټځٝڃـ ثفآڂـؼ ټؽٶ الخیت اق ـڂي ضؽاٰثف ؼـوتځٽبیی اوت٩بؼڄ ټی

ٰځیٻ ٰڅ ثب  ؼاؼڄ ڂ ٔفایت ـا ٘ڃـی ثفآڂـؼ ټی تبثٟ تڃقیٟ خٽالت اغالٶ، تبثٟ ٸٵبـیتٻ ؼـوتځٽبیی ـا تٍٱیٷ

. چبی ڀٽڃڀڅ، ضؽاٰثف ٌڃؼ تڃخڅ ثڅ ؼاؼڄ



 ّاتَصیفدادُ-3-4

ؼـ غبڀڃاـ ٌڇفی اق ټبـ ایفاپ آټفٰك  غبڀڃاـ ؼـآټؽ -چبی ٘فش چكیځڅ  ؼاؼڄـیكؼـ ایٿ ټٙبٸ١څ، اق  

ټ١بؼٶ  1384غبڀڃاـچبی ٌڇفی ټٍٽڃٶ ایٿ ٘فش، ؼـ وبٶ  .اوت ٌؽڄاوت٩بؼڄ   1388ٸی إ 1384چبی  وبٶ

ؼـ  ڂ 19381ثب  1387، وبٶ   15018  ثب 1386غبڀڃاـ ، وبٶ  14175ثب  1385وبٶ ڂ ؼـ ، غبڀڃاـ12925

، ثڅ 1388ڂ  1384چبی  ثفای وبٶ ٬جٷ اق اـائڅ ټؽٶ ڂ ثفآڂـؼ آپ. اوت ثڃؼڄغبڀڃاـ  18665 ټ١بؼٶ  1388وبٶ 

چبی ټفٰك آټبـ ایفاپ ټڃـؼ پفؼاقي  ا٬تّبؼی اختٽب٠ی غبڀڃاـچبی ټڃـؼ ثفـوی، ـیكؼاؼڄټځٝڃـ اـائڅ غّڃِیبت 

 .پفؼاقیٻ اڂٸیڅ ٬فاـ ٴف٨ت ٰڅ ؼـ اؼاټڅ ثؽاپ ټی

بررسیبؼذخاًَار،سي،جٌسٍسطحسَادسرپرستآى-3-4-1

آپ  ؼـِؽ 9152ٰڅ اق ایٿ ت١ؽاؼ   ثڃؼڄغبڀڃاـ  12925ټ١بؼٶ  1384ڀٽڃڀڅ ټڃـؼ ثفـوی ؼـ وبٶ  

، 1385چبی  ؼـ ٘ی وبٶ. اوت ثڃؼڄقپ وفپفوت ( ڀ٩ف 1137) ؼـِؽ ټبث٭ی 858ټفؼوفپفوت ڂ ( ڀ٩ف 11788)

ٌؽڄ اق ت١ؽاؼ غبڀڃاـ ټفؼوفپفوت ٰبوتڅ ڂ ثڅ ت١ؽاؼ  ڀٍبپ ؼاؼڄ 1-3خؽڂٶ ؼـ ٘ڃـ ٰڅ  چٽبپ 1387ڂ  1386

 ، ټ١بؼٶ1388وبٶ ٌڇفی ؼـ ڀٽڃڀڅ ؼـ غبڀڃاـ  18665ٰڅ اق  ثڅ ٘ڃـی. ٌڃؼ وفپفوت ا٨كڂؼڄ ټی غبڀڃاـ قپ

  .اوت ثڃؼڄقپ وفپفوت ( ڀ٩ف 2104)ؼـِؽ  11527ټفؼوفپفوت ڂ ( ڀ٩ف 16561)ؼـِؽ  88573

ڀ٩ف، وبٶ  4509، 1385، ؼـ وبٶ ڀ٩ف 4519 ٌڇفیثفای غبڀڃاـچبی غبڀڃاـ  ث١ؽ ټتڃوٗ 1384ؼـ وبٶ 

تڃاپ  ثب ټٍبچؽڄ ایٿ ـڂڀؽ ټی .اوت ثڃؼڄڀ٩ف  3593، 1388ڂ ؼـ وبٶ  ڀ٩ف  3598، 1387ڀ٩ف ، وبٶ  4503، 1386

اوت ڂ ثب ٰبچً ث١ؽ  خٽ١یت ټڃـؼ تڃخڅ ٬فاـ ٴف٨تڅ چبی تځٝیٻ چبی ټڃـؼ ثفـوی ویبوت ثفؼ ٰڅ ٘ی وبٶ پی

 .اوت غبڀڃاـ چٽفاڄ ثڃؼڄ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ایراىضْری  هٌاطكتعذاد ٍ درصذ سرپرستاى خاًَار ترحسة خٌس ٍ گرٍُ سٌی در-1-3خذٍل 

 خٌس 

 

 گرٍُ سٌی                    

 ول زى هرد

درصذ از  تعذاد

 ول

درصذ از  تعذاد

 ول

درصذ از  تعذاد

 ول

 

 سال

1384 

 29/4 555 2/0 26 09/4 529 سال ٍ ووتر از آى 25

 67/23 3060 56/0 72 12/23 2988 سال 35تا  26

 54/27 3559 45/1 187 09/26 3372 سال 45تا  36

 28/21 2750 09/2 270 19/19 2480 سال 55تا  46

 22/23 3001 5/4 582 72/18 2419 سال 55تیطتر از 

  100100  1292512925  88//88  11371137  9191//22  1178811788  ولول
 

 

 سال    

1385        

 49/4 638 2/0 29 29/4 609 سال ٍ ووتر از آى 25
 11/22 3135 71/0 101 4/21 3034 سال 35تا  26
 11/27 3841 41/1 200 69/25 3641 سال 45تا  36
 85/21 3097 33/2 330 52/19 2767 سال 55تا  46

 45/24 3464 6/4 651 85/19 2813 سال 55تیطتر از 

  100100  1417514175  99//2525  13111311  9090//7575  1286412864  ولول
 

 

 1386سال 

 19/4 630 24/0 37 95/3 593 سال ٍ ووتر از آى 25

 35/22 3357 59/0 89 76/21 3268 سال 35تا  26

 71/26 4008 7/1 251 01/25 3757 سال 45تا  36

 95/21 3297 20/2 333 74/19 2964 سال 55تا  46

 1/24 3726 7/4 706 1/20 3020 سال 55تیطتر از 

  100100  1501501188  99//4343  14161416  9090//5757  1360213602  ولول
 

 

 

 1387سال 

 22/3 624 2/0 38 02/3 586 سال ٍ ووتر از آى 25

 25/21 4112 67/0 130 54/20 3982 سال 35تا  26

 02/27 5237 64/1 318 4/25 4919 سال 45تا  36

 51/22 4363 36/2 458 15/20 3905 سال 55تا  46

 26 5045 42/5 1050 6/20 3995 سال 55تیطتر از 

  100100  1938119381  1010//2929  19941994  9898//7171  1738717387  ولول
 

 سال

1388 

 

 88/2 538 19/0 35 69/2 503 سال ٍ ووتر از آى 25

 49/20 3825 78/0 145 72/19 3680 سال 35تا  26

 94525 4842 58/1 295 36/24 4547 سال 45تا  36

 26/23 4341 49/2 465 77/20 3876 سال 55تا  46

 43/27 5119 24/6 1164 19/21 3955 سال 55تیطتر از 

  100100  1866518665  1111//2727  21042104  8888//7373  1656116561  ولول
 1388ڂ  1384چبی  یځڅ ؼـآټؽ غبڀڃاـ ٌڇفی ؼـ وبٶكچبی ٘فش چ ٌؽڄ ثف ـیكؼاؼڄټطبوجبت اڀدبٺ : ټبغؿ             

اٰثف ټفؼاپ وفپفوت غبڀڃاـ ؼـ  1388اٸی  1384چبی  ؼـ وبٶ ،1-3ؼـ خؽڂٶ ثف اوبن اـ٬بٺ ټځؽـج 

  .اوت ثڃؼڄ وبٶ 55ثبالتف اق قڀبپ  ثفای  ٴفڂڄ وځیٰڅ ایٿ  اڀؽ ؼـ ضبٸی ٬فاـ ؼاٌتڅوبٶ  45تب  36ٴفڂڄ وځی 

ثفای ایٿ ثفـوی، زځیٿ ؼـ  چٻ. تڃاپ ٴ٩ت اټیؽ ثڅ قڀؽٴی ؼـ قڀبپ ثیً اق ټفؼاپ اوت ثب تڃخڅ ثڅ ایٿ ڀتبیح ټی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ؼـ  آپڂ ا٬ٹیت ( ؼـِؽ 28ضؽڂؼ )وبٶ  45تب  36ؼـ ٴفڂڄ وځی  (ؼـ ٰٷ) اٰثف وفپفوتبپ غبڀڃاـ، 1384وبٶ 

ڇٻ غبڀڃاـ ؼـ ـڂڀؽ ت٥ییفات ؼـ و زځیٿ چٻ .ڀؽا ٌتڅ٬فاـ ؼا(  ؼـِؽ 4ضؽڂؼ )وبٶ  25ٴفڂڄ وځی ٰٽتف اق 

وبٶ ڂ ا٨كایً ؼـ وڇٻ  46چبی وځی ٰٽتف اق  ، ڀٍبڀٵف ٰبچً ؼـ وڇٻ غبڀڃاـ ؼـ ٴفڂڄبڂتچبی وځی ټت٩ ٴفڂڄ

ؼـ ( ؼـ ٰٷ)، اٰثف وفپفوتبپ غبڀڃاـ 1388ٰڅ ؼـ وبٶ  ٘ڃـی ثڅ. ثبٌؽ وبٶ ڂ ثیٍتف ټی 46چبی وځی  ٴفڂڄ

 .اڀؽ وبٶ ٬فاـٴف٨تڅ 55ٴفڂڄ وځی ثیٍتف اق 

( ؼـِؽ20)ڀ٩ف  2585ثبوڃاؼ ڂ ( ؼـِؽ80)ڀ٩ف  10340 ، 1384ؼـ وبٶ  وفپفوتبپ غبڀڃاـ ٰٷاق  

وڃاؼ ـڂ  ، ؼـِؽ وفپفوتبپ غبڀڃاـ ثی1385چبی پیً ـڂ ثڅ اوتثځبی وبٶ  ٰڅ ثفای وبٶ  ضبٸی ؼـ. ڀؽثڃؼوڃاؼ  ثی

اق ( ڀ٩ف14414)ؼـِؽ  77522 ضبٰی اق آپ اوت ٰڅ1388ڀتبیح ثفای وبٶ . (2-3خؽڂٶ) اوت ثڃؼڄ ثڅ ا٨كایً

چبی ټڃـؼ  ؼـ وبٶ 2-3٘ج٫ خؽڂٶ  .ځؽوڃاؼ چىت ثی(  ڀ٩ف 4251)ؼـِؽ  22578وفپفوتبپ غبڀڃاـ ثبوڃاؼ ڂ 

 .چىتځؽ اثتؽایی ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ؼاـای تطّیالت  ی وفپفوتبپ غبڀڃاـ ؼـ ڀٽڃڀڅٰثف اثفـوی، 

 1388 الی 1384ّای   تحصیلی در سالٍضعیت سَاد سرپرستاى  خاًَار ترحسة خٌس ٍ گرٍُ -2-3خذٍل

 خٌس

 گرٍُ تحصیلی                     

 خوع زى هرد

 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد

  

 

 

 1384سال 

 20 2585 5516 667 14584 1918 ثیىڃاؼ

 30 3879 2521 286 2758 3593 اثتؽایی

 16522 2097 0536 47 15586 2050 ویٱٷ

 19584 2564 0563 81 19521 2483 ؼیپٹٻ

 4519 541 0512 15 4507 526 ٰبـؼاڀی

 758 1008 0529 38 755 970 ٰبـٌځبوی

 152 155 0502 2 1518 153 ٰبـٌځبوی اـٌؽ

 0553 68 0501 1 0552 67 ؼٰتفی

 0522 28 0 -- 0522 28 ڀبټٍػُ

  100100  1292512925  818818  11371137  91129112  1178811788  ولول

 

 1385سال 

 19567 2789 5506 718 14561 2071 ثیىڃاؼ
 29558 4192 2545 347 27513 3845 اثتؽایی

 19504 2698 0578 110 18526 2588 ویٱٷ

 17554 2486 0554 75 17 2411 ؼیپٹٻ

 4564 658 0513 18 4551 640 ٰبـؼاڀی

 7576 1101 0524 36 7552 1065 ٰبـٌځبوی

 15163 164 05023 3 1514 161 ٰبـٌځبوی اـٌؽ
 0552 74 0502 3 055 71 ؼٰتفی

 05087 13 05007 1 0508 12 ڀبټٍػُ

  100100  1417514175  91259125  13111311  9017590175  1286412864  ولول

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1386سال 

 2052 3032 5556 835 14563 2197 ثیىڃاؼ

 28508 4218 2504 306 26 3912 اثتؽایی
 1954 2912 0587 130 18552 2782 ویٱٷ

 17572 2657 0552 78 17517 2579 ؼیپٹٻ

 4571 719 051 15 457 704 ٰبـؼاڀی
 8506 1208 0532 48 7574 1160 ٰبـٌځبوی

 1516 174 0501 2 1515 172 ٰبـٌځبوی اـٌؽ

 0561 89 0501 2 056 87 ؼٰتفی
 0506 9 -- -- 0506 9 ڀبټٍػُ

  100100  1501815018  91439143  14161416  9015790157  1360213602  ولول

 

 

 

 1387سال 

 20567 4006 5592 1146 14575 2860 ثیىڃاؼ

 28514 5455 2529 445 25585 5010 اثتؽایی
 19545 3770 0599 192 18546 3578 ویٱٷ

 16576 3249 0559 114 16517 3135 ؼیپٹٻ

 5509 985 0519 35 459 950 ٰبـؼاڀی
 8508 1563 0528 55 758 1508 ٰبـٌځبوی

 1522 239 0502 5 152 234 ٰبـٌځبوی اـٌؽ

 0554 104 0501 2 0553 102 ؼٰتفی
 0505 10 -- -- 0505 10 ڀبټٍػُ

  100100  1938119381  1012910129  19941994  8917189171  1738717387  ولول

 

 

 

 1388سال 

 22578 4251 6599 1305 15578 2946 وڃاؼ ثی

 29575 5554 2545 457 2753 5097 اثتؽایی

 1857 3490 058 150 1759 3340 ویٱٷ

 15542 2879 0557 106 14586 2773 ؼیپٹٻ

 457 877 0518 34 4552 843 ٰبـؼاڀی

 7524 1352 0525 46 7 1306 ٰبـٌځبوی

 0599 185 0502 3 0598 182 ٰبـٌځبوی اـٌؽ

 0534 63 0501 1 0533 62 ؼٰتفی

 0508 14 0501 2 0506 12 ڀبټٍػُ

  100100  1866518665  1112711127  21042104  8817388173  1656116561  ولول

 1388ڂ  1384چبی  یځڅ ؼـآټؽ غبڀڃاـ ٌڇفی ؼـ وبٶكچبی ٘فش چ ټطبوجبت اڀدبٺ ٌؽڄ ثف ـیكؼاؼڄ: ټبغؿ               

ؼـِؽ اق وفپفوتبپ غبڀڃاـ ؼاـای تطّیالت آټڃقي ٠بٸی ثڃؼڀؽ ٰڅ ایٿ وڇٻ  14ضؽڂؼ  1384ؼـ وبٶ 

، وڇٻ 1388اوت اټب ؼـ وبٶ  ؼـِؽ ـویؽڄ 15ـڂ ثڅ ا٨كایً ثڃؼڄ ڂ ثڅ  1387اٸی  1385چبی  ؼـ وبٶ

ڀتبیح، ثب تڃخڅ ثڅ . اوت یب٨تڅؼـِؽ ثڃؼڄ ٰڅ ٰبچً  1355وفپفوتبپ غبڀڃاـ ؼـ تطّیالت آټڃقي ٠بٸی 

ٌڃؼ ٰڅ وڇٻ ټفؼاپ وفپفوت غبڀڃاـ ؼـ ټ٭بٟ٘ آټڃقي ٠بٸی ثیٍتف اق قڀبپ وفپفوت غبڀڃاـ  ټٍبچؽڄ ټی

 .اوت

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٍضؼیتزًاضَییٍفؼالیتسرپرستاىخاًَار-3-4-2

اٰثفیت غبڀڃاـ . اوت ثڅ ت٩ٱیٯ خځه اـائڅ ٌؽڄڂ١ٔیت قڀبٌڃیی ڂ ١٨بٸیت وفپفوتبپ غبڀڃاـ  3-3خؽڂٶ ؼـ 

ضؽا٬ٷ غبڀڃاـچب ثڅ ؼٸیٷ ایځٱڅ زځیٿ ؼـ ایٿ ثفـوی  چٻ .ثبٌځؽ چٷ ثڃؼڄ ڂ ؼاـای ٥ٌٷ ټیأتؼـ ایٿ ڀٽڃڀڅ ټ

 .اڀؽ، وفپفوتی غبڀڃاـ ـا ثف ٠ڇؽڄ ٴف٨تځؽ چٽىفاپ غڃؼ ـا ثف اثف ٘ال٪ اق ؼوت ؼاؼڄ

 11516، تځڇب 1384اق ثیٿ غبڀڃاـچبی قپ وفپفوت ؼـ وبٶ  3-3ثفاوبن  ا٘ال٠بت ټځؽـج ؼـ خؽڂٶ 

اڀؽ ڂ یب چفٴك  ؼـِؽ آڀڇب ؼاـای چٽىف چىتځؽ ڂ ټبث٭ی یب چٽىفاپ غڃؼ ـا ثف اثف ٘ال٪ یب ٨ڃت اق ؼوت ؼاؼڄ

ؼـِؽ اق  قڀبڀی ٰڅ ضتی ثب ڂخڃؼ ؼاٌتٿ چٽىف وفپفوتی غبڀڃاـ ـا  22583زځیٿ تځڇب  چٻ. اقؼڂاج ڀٱفؼڀؽ

ؼـ ټڃـؼ قڀبپ وفپفوت غبڀڃاـ ثؽڂپ چٽىف ڀیك . ثبٌځؽ ؽ ؼاـای ٥ٌٹی ثفای ٴؿـاپ قڀؽٴی ټیٴیفڀ ثف٠ڇؽڄ ټی

 . ثبٌځؽ ؼـِؽ ؼاـای ٥ٌٷ ټی 13546تځڇب 

 20ؼـِؽ غبڀڃاـچبی قپ وفپفوت، ؼاـای چٽىف ڂ ضؽڂؼ  1253تڃاپ ٴ٩ت ٰڅ  ڀیك ټی 1388ثفای وبٶ 

ؼـِؽ  11بڀڃاـچبی قپ وفپفوت ٰڅ ؼـ ضؽڂؼ ثفای ؼیٵف غ. ؼـِؽ قڀبپ ؼاـای چٽىف ٥ٌٹی ثفای غڃؼ ؼاـڀؽ

 . ثب ٰبچً ـڂثڅ ـڂ ثڃؼڄ اوت 1384ڀىجت ثڅ وبٶ تڃاپ ٴ٩ت  ټیثبٌځؽ  آڀبپ ٌب٤ٷ ټی

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1388 الی 1384ّای   سرپرستاى خاًَار ضْری در سال( ًفر)ٍضع زًاضَیی ٍ ٍضع فعالیت -3-3خذٍل 

 

 

 

 

 

 

سااال 

1384 

 ٍضع

             

 ت    فعالی

ٍضاااااع 

 زًاضَیی

 

 

 ضاغل

 

تیىار          

 (خَیای وار)

 

 درآهذ تذٍى وار

 

 

 هحصل

 

 

 خاًِ دار

 

 

 سایر

  

  

  

هر زى هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى  ولول

 د

 هرد زى

دارای 

 وسرّ

29 9519 1 237 62 1518 -- 9 34 3 1 125 1153811538  

 تی ّوسر  

 (فَت)

97 

 

45 2 3 691 98 2 -- 118 7 4 13 10801080  

 ّوسر تی

 طالق

26 15 -- 1 25 6 -- -- 4 -- -- 1 7878  

ّرگسازدٍاج 

 ًىردُ
13 127 -- 12 14 11 13 35 1 1 -- 2 229229  

  1292512925  141141  55  1111  157157  4444  1515  16331633  792792  253253  33  97069706  165165  ولول

 

 

 

 سال

 

1385 

دارای 

 ّوسر

41 10046 1 283 92 1921 1 21 34 2 3 147 1259212592  

تی ّوسر  

 فَت

88 48 4 1 793 95 -- -- 116 8 9 9 11711171  

ّوسر  تی

 طالق

29 28 -- 1 46 11 -- -- 7 1 -- 1 124124  

ّرگسازدٍاج 

 ًىردُ

17 158 -- 17 20 32 9 32 1 -- -- 2 288288  

  1417514175  159159  1212  1111  158158  5353  1010  20592059  951951  302302  55  1021028080  175175  ولول

 

 سال

 

1386 

دارای 

 ّوسر

30 10640 1 281 127 2036 - 10 18 -- - 155 1329813298  

تی ّوسر  

 فَت

97 50 3 1 903 144 1 -- 97 6 3 8 13171317  

ّوسر  تی

 تر طالق

29 18 1 -- 42 13 - - 4 - - 1 108108  

ّرگسازدٍاج 

 ًىردُ

12 150 1 17 33 31 10 40 -- - - 1 295295  

  1501815018  165165  77  66  119119  5050  1111  22242224  11051105  299299  66  1085810858  168168  ولول

 

 

 

 سال

 

 

1387 

دارای 

 ّوسر

46 13313 4 324 159 2923 1 6 27 3 1 199 1700617006  

تی ّوسر  

 فَت

 

119 

 

59 

 

5 

 

3 

 

1293 

 

197 

 

-- 

 

-- 

 

120 

 

8 

 

15 

 

7 
  

18261826  

ّوسر  تی

 طالق

 

37 

 

29 

 

1 

 

3 

 

63 

 

19 

 

-- 

 

-- 

 

8 

 

1 

 

1 

 

5 
  

167167  
ّرگسازدٍاج 

 ًىردُ

37 182 3 16 40 48 12 37 2 -- -- 5   

382382  

  1938119381  216216  1717  1212  157157  4343  1313  31873187  15551555  346346  1313  1358313583  239239  ولول

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1388 اٸی 1384چبی  یځڅ ؼـآټؽ غبڀڃاـ ٌڇفی ؼـ وبٶكچبی ٘فش چ ټطبوجبت اڀدبٺ ٌؽڄ ثف ـیكؼاؼڄ: ټبغؿ     

ؼـِؽ ٌب٤ٷ چىتځؽ ٰڅ ؼـ ټ٭بیىڅ ثب  77ضؽڂؼ  1388ثفای غبڀڃاـچبیی ثب وفپفوتی ټفؼ ؼـ وبٶ 

 .ایٻ ثب ٰبچً ټڃاخڅ ثڃؼڄ ،ؼـِؽ اٌت٥بٶ ټفؼاپ وفپفوت غبڀڃاـ 83ثب  1384

زځیٿ  چٻ. ضبٔف ټفؼوفپفوت ڂ ثب وڃاؼ چىتځؽ ی تڃاپ ٴ٩ت اٰثفیت غبڀڃاـ ؼـ ڀٽڃڀڅ ؼـ ټدٽڃٞ ټی

چب خكء  ٴیفڀؽ ڂ ا٬ٹیت آپ وبٶ ٬فاـ ټی 55وبٶ ڂ ثیٍتف اق  36-45ثیٍتف وفپفوتبپ غبڀڃاـ ؼـ ٴفڂڄ وځی 

زځیٿ ؼـ  چٻ .وفپفوتبپ غبڀڃاـ اثتؽایی اوتتطّیالت ثیٍتف . وبٶ ڂ ٰٽتف چىتځؽ 25وفپفوتبپ غبڀڃاـ 

. ثبٌځؽ ټی چٷ ڂ ؼاـای ٥ٌٷ أڀٽڃڀڅ ټڃـؼ ثفـوی اٰثفیت وفپفوتبپ غبڀڃاـ ټت

 

 

 

 

 

 

 









  

  1388الی  1384ّای   سرپرستاى خاًَار ضْری در سال( ًفر)ٍضع زًاضَیی ٍ ٍضع فعالیت -3-3اداهِ خذٍل 

 

 

 

سااال 

1388 

دارای 

 ّوسر

5252  12500 2 416 158 2909 -- 6 46 2 1 171 1626316263  

تی ّوسر      

 فَت

134 58 4 1 1422 197 -- -- 95 9 14 8 19421942  

ّوسر  تی

 طالق

42 29 1 7 54 16 -- -- 6 -- -- -- 155155  

ّرگسازدٍاج 

 ًىردُ

26 144 1 17 36 44 8 24 1 -- 1 3 305305  

  1866518665  182182  1616  1111  148148  3030  88  31663166  16701670  441441  88  1273112731  254254  ولول

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فصلچْارم

 
ًتایج

ٍ

برآٍردهذل


 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٍبرآٍردهذلًتایج-فصلچْارم



هقذهِ-4-1

 ،ؼچؽ ـا تڃٔیص ټییب ٨٭یف ڀجڃؼپ ٬جٷ اق ثفآڂـؼ ټؽٶ ثڅ ؼٸیٷ ایځٱڅ ټت٥یف ڂاثىتڅ ؼڂ ضبٸت ٨٭یف ثڃؼپ ڂ 

 .ٌڃؼ ټی پفؼاغتڅاپ ثؽڅ ؼـ اؼاټڅ ٰ ڀیبق ثڅ ٌځبوبیی غبڀڃاـ ٨٭یف ؼاـیٻ

ضٌاساییخاًَارفقیر-4-2

اق غٗ ٨٭ف  ،ټت٩بڂت اق ٨٭فؼـ ټٙبٸ١بت . ثبٌؽ ټیثفای ت١ییٿ ڂ١ٔیت ٨٭ف غبڀڃاـ ڀیبق ثڅ غٗ ٨٭ف  

ت٩ٱیٯ غبڀڃاـ ٨٭ف اق ٤یف آپ، اق غٗ ٨٭ف ڀىجی ڂ ثڅ ټځٝڃـ ؼـ ایٿ ټٙبٸ١څ . ٌڃؼ ټٙٹ٫ ڂ یب ڀىجی اوت٩بؼڄ ټی

ثڅ ایٿ ِڃـت . اوت اوت٩بؼڄ ٌؽڄؼـِؽ ټیبڀٵیٿ چكیځڅ وفاڀڅ غبڀڃاـ  66ڂ  50اق ـڂي  آپ ڀیكټطبوجڅ ثفای 

ڂ ٌؽڄ  ټطبوجڅ 1388ڂ  1384چبی  وفاڀڅ غبڀڃاـ ٌڇفی ـا ؼـ وبٶ ٰڅ اثتؽا ثب تڃخڅ ثڅ ث١ؽ غبڀڃاـ، چكیځڅ

غٗ ٨٭ف ؼـ ڀٝف ٠ځڃاپ  ثڅ ؼوت آټؽڄ ٠ؽؼ ثڅؼـِؽ ټتڃوٗ ایٿ چكیځڅ،  66ؼوت آڂـؼپ  ثڅ  بپه ثو

 ؼـ ټٙبٸ١څتڃاڀؽ آپ ـا  چف ټط٭٫ ټی. ؼـِؽ اغتیبـی ڂ تدفثی اوت 66ؼـِؽ ڂ  یب  50ت١ییٿ . ٌڃؼ ټی څٴف٨ت

 .(1386ڀدٻ، ؛1384اـٔفڂٺ زیٹف، ؛ 1381غؽاؼاؼٰبٌی ڂ چٽٱبـاپ،) غڃؼ ت١ییٿ ڀٽبیؽ

 درصذ هیاًگیي ّسیٌِ سراًِ خاًَار 66خط فمر ساالًِ هحاسثِ ضذُ تر اساس   -1-4خذٍل 

 ـیبٶ وبٶ

1384 10303343 

1385 11850398 

1386 14301899 

1387 16043904 

1388 16296635 

 ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ                            

 

ټیٿ أثفای ت 1384ؼچؽ ٰڅ ثف اوبن ـڂي ٨ڃ٪، چف ٨فؼ ؼـ غبڀڃاـ ٌڇفی ؼـ وبٶ  ایٿ ڀتبیح ڀٍبپ ټی

ـیبٶ  16296635ایٿ ـ٬ٻ  1388ـیبٶ القٺ ؼاٌتڅ ٰڅ ؼـ وبٶ 10303343چبی غڃؼ ضؽڂؼ  ضؽا٬ٷ ڀیبق

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 چبی ؼڂٺ، وڃٺ ڂ زڇبـٺ ثفڀبټڅ بٶو چٽبڀځؽ 1388ثڅ ٠جبـت ؼیٵف غٗ ٨٭ف ؼـ وبٶ . اوت ا٨كایً یب٨تڅ

 .چب ؼڂـ اق اڀتٝبـ ڀیىت اوت ٰڅ ایٿ ـڂڀؽ ثب تڃخڅ ثڅ ـٌؽ ٬یٽت څا٨كایً یب٨تزڇبـٺ تڃو١څ 

ڀٽڃڀڅ ـا ثڅ ؼڂ  ثب چكیځڅ وفاڀڅ چف غبڀڃاـ، ڂ ټ٭بیىڅ آپ( 1-4اـ٬بٺ ټځؽـج ؼـخؽڂٶ )غٗ ٨٭ف  ټطبوجڅثب 

 1384ؼـِؽ غبڀڃاـ ڀٽڃڀڅ ؼـ وبٶ  45516ثفاوبن ایٿ خؽاوبقی،  .اوت ٌؽڄٴفڂڄ ٨٭یف ڂ ٤یف آپ ت٩ٱیٯ 

 . اوت ؼـِؽ ثڃؼڄ 42576ټ١بؼٶ  1388ٰڅ ایٿ ـ٬ٻ ثفای وبٶ  ٌؽڀؽ ؼـ ضبٸی ٨٭یف ټطىڃة ټی

 

 (درصذ)  اًذازُ فمر در هٌاطك ضْری ایراى تر اساس خط فمر ًسثی -2-4خذٍل 

 1388 1387 1386 1385 1384 وبٶ

 42576 42597 45515 46514 45516 اڀؽاقڄ ٨٭ف 

 ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ              

 

 ٶؼـ ضب، 1385ثڅ اوتثځبی وبٶ  1388تب  1384چبی  ؼـِؽ غبڀڃاـ ٨٭یف  ٘ی وبٶ ِڃـت ایٿ   ؼـ

ـڂڀؽ  ثفڀبټڅ زڇبـٺ تڃو١څ چبی ثڅ ٠جبـتی ؼیٵف وڇٻ غبڀڃاـ ٨٭یف ڀىجت ثڅ ٰٷ خٽ١یت ؼـ وبٶ. ٰبچً اوت

ٰڅ ثڅ ثفـوی ٨٭ف ثب اوت٩بؼڄ اق ( 2006)ی ِبٸطی ا٩ِڇبڀیایٿ ڀتیدڅ ثب ټٙبٸ١څ .اوت ڀكڂٸی ـا تدفثڅ ٰفؼڄ

چبی ٬جٷ اق چبی وبٶی غڃؼ ثب اوت٩بؼڄ اق ـیكؼاؼڄاڂ ؼـ ټٙبٸ١څ. چبی غبڀڃاـ پفؼاغتڅ اوت، ټٙبث٭ت ؼاـؼؼاؼڄ

ٴیفؼ ٰڅ ٨٭ف ثف اوبن ڂ ڀتیدڅ ټی فاپ پفؼاغتڅثڅ ثفـوی ٨٭ف ڂ تڃقیٟ ؼـآټؽ ؼـ ای 1388اڀ٭الة تب وبٶ 

 .اوت ٰبچً یب٨تڅ 1388تب  1384چبی ټ١یبـچبی ٠یځی ؼـ وبٶ

چبی ا٬تّبؼی  یمٴی، ثڅ ثفـوی ڂثیٍتف ث١ؽ اق ټطبوجڅ غٗ ٨٭ف ڂ ٌځبوبیی غبڀڃاـ ٨٭یف، خڇت ڂاٰبڂی

 .(8-4اٸی  3-4خؽاڂٶ ) غڃاچؽ ٌؽ پفؼاغتڅایٿ ٴفڂڄ اختٽب٠ی 

 درصذ خاًَارّای فمیر در هٌاطك ضْری ایراى تِ تفىیه گرٍُ سٌی -3-4خذٍل 
 1388 1387 1386 1385 1384 ٴفڂڄ وځی

 2598 3525 4529 452 4525 وبٶ ڂ ٰٽتف 25

 20575 22514 22586 22534 24504 وبٶ 35تب  26

 27536 27575 27506 28539 27577 وبٶ 45تب  36

 22541 21545 21503 20584 20575 وبٶ 55تب  46

 2655 25541 24576 24523 2352 وبٶ 55ثیٍتف اق 

 تط٭ی٫ټطبوجبت : ټځجٟ                  

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٶ وب 45تب  36ٴفڂڄ وځی تدٽٟ غبڀڃاـ ٨٭یف ؼـ  1388 اٸی 1384 چبی وبٶؼـ  3-4ثف ٘ج٫ خؽڂٶ 

چفزځؽ ٰڅ  .اڀؽ وبٶ ٬فاـ ٴف٨تڅ 45تب  36ؼـِؽ اق غبڀڃاـ ٨٭یف ؼـ ٴفڂڄ وځی  27ثڅ ٠جبـتی ؼیٵف ضؽڂؼ  .اوت

وبٶ ؼـ  46ٰٽتف اق ایٿ ؼـِؽ ؼـ ٴفڂڄ وځی اوت  ت٥ییف ڀٽڃؼڄ 1388اٸی 1384چبی  چب ٘ی وبٶ ؼـِؽ ٴفڂڄ

ایٿ ؼـِؽ ا٨كایً ځی ؼـ ث٭یڅ ٴفڂڄ چبی و ٰڅ ؼـ ضبٸی اوت ٰبچً یب٨تڅ 1384ڀىجت ثڅ وبٶ  1388وبٶ 

 .اوت یب٨تڅ

 

 1388ٍ  1384ّای  ترای سالسرپرستاى خاًَار  رًٍذ تغییر ٍضعیت فمر تا افسایص سي -1-4ًوَدار

 

 3-4خؽڂٶ : ټځجٟ    

اق ٰٷ ٨٭فا اثتؽا ؼـِؽ ا٨فاؼ ٨٭یف ، وفپفوتبپ غبڀڃاـ ثب ا٨كایً وٿ 1384ؼـ وبٶ ، 1-4ټٙبث٫ ڀٽڃؼاـ 

ٰځؽ اټب ؼـ  وبٶ ٌفڂٞ ثڅ ٰبچً ټی 45تب  36ڂ ث١ؽ اق ـویؽپ ثڅ ڀ٭ٙڅ اڂج ؼـ ٴفڂڄ وځی  یبثؽ ټیا٨كایً 

ت١ٽ٫ . اوت ڀیك ټٍبچؽڄ ٌؽڄ 1388ایٿ ټڃـؼ ؼـ وبٶ . یبثؽ ؼڂثبـڄ ا٨كایً ټی وبٶ 55ثیٍتف اق ٴفڂڄ وځی 

تځؽ ٰڅ ڂاـؼ ٬فاـ ؼاـڀؽ ا٨فاؼی چى وبٶ 55ثیٍتف اق ثیٍتف ضبٰی اق آپ اوت ٰڅ ا٨فاؼی ٰڅ ؼـ ٴفڂڄ وځی 

چب  اڀؽ ڂ ڀیبق ثڅ پڃًٌ خؽی ثیٽڅ تبټیٿ اختٽب٠ی ڂ وبیف ثیٽڅ ؼڂـاپ ثبقڀٍىتٵی ڂ یب اقٰبـ ا٨تبؼٴی ٌؽڄ

 . ؼاـڀؽ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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آټڃقي ڂ وٙص تطّیالت وفپفوت غبڀڃاـ، یٱی اق ٠ڃاټٹی اوت ٰڅ ثف ٬فاـ ٴف٨تٿ ا٨فاؼ غبڀڃاـ ؼـ 

وفپفوتبپ غبڀڃاـی ٰڅ قیف غٗ ٨٭ف ٬فاـ ؼاـڀؽ ثب تڃخڅ ثڅ ټؽاـٮ  4-4ؼـ خؽڂٶ  .ی ٨٭فا تأثیفٴؿاـ اوتقټفڄ

، ؼیپٹٻ، ٰبـؼاڀی، ٰبـٌځبوی، (قیف ؼیپٹٻ)وڃاؼ، تطّیالت اثتؽایی، ویٱٷ  ٴفڂڄ ثی 8تطّیٹی غڃؼ ثڅ 

ڂـڂؼ ثڅ ټ٭بٟ٘  ،ټڃـؼ ثفـوی چبی ؼـ وبٶ٨ڃ٪،  خؽڂٶثف اوبن  .ٰبـٌځبوی اـٌؽ ڂ ؼٰتفی ت٭ىیٻ ٴفؼیؽڀؽ

ا٨كایً وٙص  ـڂؼ ټیاوت ڂ ثڅ چٽیٿ ؼٸیٷ اوت ٰڅ اڀتٝبـ  چٽفاڄ ثڃؼڄ اؼـِؽ ٨٭فٰبچً  ثبتطّیٹی ثبالی 

  .چبی ٰبچً ٨٭ف ثبٌؽ وڃاؼ یٱی اق ٠ٹت

 تِ تفىیه گرٍُ تحصیلی ضْری ایراىدرصذ خاًَارّای فمیر در هٌاطك  -4-4خذٍل 
 1388 1387 1386 1385 1384 ٴفڂڄ تطّیٹی

 32533 29514 29595 28544 29531 ثی وڃاؼ

 35509 35593 34591 37 37507 اثتؽایی

 17595 1858 19522 18545 16543 ویٱٷ

 1056 1155 12509 12541 12583 ؼیپٹٻ

 1572 159 1568 1564 1575 ٰبـؼاڀی

 2502 2524 1581 1551 1587 ٰبـٌځبوی

 0511 0526 0515 0529 0526 ٰبـٌځبوی اـٌؽ

 051 0511 0512 0511 0514 ؼٰتفی

 0509 0512 0507 0515 0534 ڀبټٍػُ

 تط٭ی٫ټطبوجبت : ټځجٟ                 

. اڀؽوڃاؼ ثڃؼڄؼاـای وفپفوت ثی 1384ؼـِؽ غبڀڃاـچبی ٨٭یف ؼـ وبٶ  29ثف اوبن ڀتبیح ټطبوجبت، 

ؼچؽ ٰڅ ټی ٿ تطٹیٷ ڀٍبپای. اوت ؼـِؽ ـویؽڄ 32533ثڅ ا٨كایً اڀؽٰی ثب ایٿ ټیكاپ  1388ؼـ وبٶ 

 .ٌڃؼغبڀڃاـچبی ثیٍتفی ؼـ ٴفڂڄ ٨٭فا ټی ف٨تٿثب٠ث ٬فاـٴ 1388وفپفوتبپ غبڀڃاـ ؼـ وبٶ   وڃاؼی ثی

ټڃـؼ ثفـوی  چبی ثفاوبن ټطبوجبت اڀدبٺ ٌؽڄ، ؼـ وبٶ. اوت اـائڅ ٌؽڄ 5-4خؽڂٶ  ث١ؽ غبڀڃاـ ؼـ

  .ٰځځؽ اٰثفیت ا٨فاؼ ٨٭یف ؼـ غبڀڃاـچبی پځح ڀ٩فڄ ڂ ثیٍتف قڀؽٴی ټی

 تِ تفىیه تعذ خاًَار ایراىدرصذ خاًَارّای فمیر در هٌاطك ضْری  -5-4خذٍل 
 1388 1387 1386 1385 1384 ث١ؽ غبڀڃاـ

 11537 10516 10547 10525 9553 یٯ ڂ ؼڂ ڀ٩فڄ

 42535 43509 43502 41583 39561 وڅ ڂ زڇبـڀ٩فڄ

 46527 46575 46551 47565 50587 پځح ڀ٩فڄ ڂ ثیٍتف

 تط٭ی٫ ټطبوجبت: ټځجٟ               

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تڃاپ ثب ټ٭بیىڅ ؼـِؽ  ڀ٩ف اوت ټی 4ڂ  3ڃوٗ ث١ؽ ؼـ غبڀڃاـچبی ٌڇفی ٍٰڃـ ثیٿ ٰڅ ټت یخبی اق آپ

 1388ؼـیب٨ت ٰڅ غبڀڃاـچبیی ثیٍتفی ثب ایٿ ث١ؽ ؼـ وبٶ  1388اٸی  1384چبی  ٨٭فا ؼـ ایٿ ث١ؽ ٘ی وبٶ

 .اڀؽ ؼـ ؼایفڄ ٨٭ف ٬فاـ ٴف٨تڅ 1384ڀىجت ثڅ وبٶ 

 ،خؽڂٶ اـ٬بٺ ټځؽـج ؼـ ایٿثب تڃخڅ ثڅ . اوت ڂٟٔ ١٨بٸیت وفپفوتبپ غبڀڃاـ اـائڅ ٌؽڄ 6-4ؼـ خؽڂٶ 

تڃاڀؽ ټبڀٟ اق ٬فاـٴیفی  ثځبثفایٿ ِف٦ ؼاٌتٿ ٥ٌٷ ڀٽی. ٤ٷ چىتځؽبثیٍتفیٿ ؼـِؽ وفپفوتبپ غبڀڃاـ ٨٭یف ٌ

ڂٸی ایٿ ڂٟٔ  .اوت یب٨تڅٰبچً  84ڀىجت ثڅ وبٶ  88ایٿ ؼـِؽ ؼـ وبٶ  .غبڀڃاـ ؼـ قټفڄ ٨٭یفاپ ٴفؼؼ

 . زځبپ اؼاټڅ ؼاـؼ چٻ

 تِ تفىیه ٍضع فعالیت ایراىدرصذ خاًَارّای فمیر در هٌاطك ضْری  -6-4خذٍل 
 1388 1387 1386 1385 1384 ڂٟٔ ١٨بٸیت

 70517 71551 72535 7354 7651 ٌب٤ٷ

 3533 2565 2582 352 2576 (خڃیبی ٰبـ) ثیٱبـ 

 23575 22592 21559 20507 17559 ؼاـای ؼـآټؽ ثؽڂپ ٰبـ

 0514 0517 0528 0529 0533 ټطّٷ

 1503 0591 1508 1524 1559 غبڀڅ ؼاـ

 1558 1584 1589 158 1563 وبیف

 ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ             

ثځبثفایٿ . چبی ټڃـؼ ثفـوی اوت ، ثیٱبـی تځڇب ٠ٹت ا٨كایً ت١ؽاؼ ٨٭فا ؼـ وبٶ 6-4ثب تڃخڅ ثڅ خؽڂٶ 

 .  تڃاڀؽ ؼـِؽ ٨٭ف ـا ؼـ خبټ١څ ٰبچً ؼچؽ تڃخڅ ثڅ اټف اٌت٥بٶ ټی

 تِ تفىیه ٍضع زًاضَیی ایراىدرصذ خاًَارّای فمیر در هٌاطك ضْری  -7-4خذٍل 
 وبٶ

 ڂٟٔ قڀبٌڃیی

1384 1385 1386 1387 1388 

 88517 89527 89521 89597 90523 ؼاـای چٽىف

 9585 8558 9505 7584 8512 ثی چٽىف ثف اثف ٨ڃت

 0578 0584 0566 0579 0551 ثی چٽىف ثف اثف ٘ال٪

 152 1531 1508 1539 1513 چفٴك اقؼڂاج ڀٱفؼڄ

 ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ               
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ؼچؽ ٰڅ  ایٿ ثفـوی ڀٍبپ ټی. اوت ټځؽـج ٌؽڄ 7-4خؽڂٶ ثفـوی ڂ١ٔیت قڀبٌڃیی غبڀڃاـ ٨٭یف ؼـ 

 (.1388ؼـِؽ ؼـ وبٶ  88ڂ  1384ؼـِؽ ؼـ وبٶ  90ضؽڂؼ ) چىتځؽاٰثفیت غبڀڃاـ ٨٭یف ؼاـای چٽىف 

ثؽڂپ چٽىف ثف اثف  آڀڇب ؼـِؽ ث١ؽی ټت١ٹ٫ ثڅ ا٨فاؼی اوت ٰڅ ثف اثف ٨ڃت ثؽڂپ چٽىف چىتځؽ ڂ ٠ؽڄ ٰٽی اق

 . ٘ال٪ چىتځؽ

 . اوت اـائڅ ٌؽڄ 8-٨4٭ف، ؼـِؽ غبڀڃاـ ٨٭یف ثڅ ت٩ٱیٯ ټځب٫٘ ؼـ خؽڂٶ  قاتفی  ّڃیف ـڂٌٿتثڅ ټځٝڃـ 

   ٰٽتفیٿ ؼـِؽ غبڀڃاـچبی ٨٭یف ؼـ خځـڃة  1388 ٸیإ1384چبی   ڀتبیح ټځؽـج ضبٰی اق آپ اوت ٰڅ ؼـ وبٶ

ڂ ثیٍتفیٿ آڀڇب ؼـ  -٨٭یف ټفثڃٖ ثڅ ڀڃاضی ٌٽبٶ ٍٰڃـ ثڃؼڄٰڅ ٰٽتفیٿ ؼـِؽ غبڀڃاـ  1386ثڅ خك ؼـ وبٶ -

  .٤فة وبٰٿ چىتځؽ

 *درصذ خاًَارّای فمیر در هٌاطك ضْری ایراى تِ تفىیه هٌاطك -8-4خذٍل 

 1388 1387 1386 1385 1384 هٌطمِ خغرافیایی

 11534 11573 12503 12535 13545 ٴیالپ، ټبقڀؽـاپ، ٴٹىتبپ،اـؼثیٷ: ٌٽبٶ

 11517 10597 13564 9578 9566 غڃقوتبپ، ٨بـن، ثڃٌڇف ڂ چفټكٴبپ: خځڃة

 22594 22514 21518 28515 25529 ټفٰكی، ا٩ِڇبپ، وٽځبپ، یكؼ، تڇفاپ، ٬ٻ ڂ ٬كڂیٿ: ټفٰك

آؾـثبیدــبپ ٌــف٬ی ڂ ٤فثــی، ٰفټبڀٍــبڄ، ٰفؼوــتبپ، : ٤ــفة

چٽؽاپ، زڇبـټطبٶ ڂ ثػتیبـی، ٸفوتبپ، ایالٺ، ٰڇٱیٹڃیـڅ ڂ  

 قڀدبپثڃیفاضٽؽ ڂ 

32567 30527 29567 31542 29526 

 25529 23574 23548 19545 18593 غفاوبپ، ویىتبپ ڂ ثٹڃزىتبپ ڂ ٰفټبپ: ٌف٪

 .اوت چب ثف اوبن ټٍبثڇت ا٬ٹیٽی ِڃـت ٴف٨تڅ ای اوتبپ ثځؽی ټځٙ٭څ ت٭ىیٻ * ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ

ثڅ ٘ڃـ غالِڅ، ثب ثفـوی زٵڃڀٵی تڃقیٟ غبڀڃاـ ٌڇفی ٨٭یف ؼـ ٰٷ ٍٰڃـ ثف اوبن ثفغی اق 

 :ضبِٷ ٌؽڄ اوتایٿ ڀتبیح  ، 1388ڂ  1384چبی  غّڃِیبت ا٬تّبؼی ڂ اختٽب٠ی ؼـ وبٶ

  وبٶ ٬فاـ ؼاٌتځؽ 45تب  36اٰثفیت وفپفوتبپ غبڀڃاـ ٨٭یف ؼـ ایٿ ڀٽڃڀڅ ؼـ وٿ. 

 غبڀڃاـ ٨٭یف ؼاـای تطّیالت اثتؽایی ثڃؼڀؽی قیبؼی اق وفپفوتبپ  ٠ؽڄ. 

   ٰفؼڀؽ ؼـ اث١بؼ پځح ڀ٩فڄ ڂ ثبالتف قڀؽٴی ټیثیٍتف غبڀڃاـچبی ٨٭یف. 

 وڇٻ ثیٍتفی اق غبڀڃاـ ٨٭یف ؼـ ټځب٫٘ ٤فثی وٱڃڀت ؼاٌتځؽ. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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پ تڃا ایٿ خؽاڂٶ ټیؼـ . ؼچځؽ تّڃیف ؼیٵفی اق غبڀڃاـچب ؼـ ڂ١ٔیت ٨٭ف اـائڅ ټی 14-4اٸی  9-4خؽاڂٶ 

 .٨٭فا ٬فاـ غڃاچځؽ ٴف٨ت ی ٨ت ٰڅ زڅ وڇٽی اق چف ٴفڂڄ ؼـ قټفڄؼـیب

 (درصذ)هٌاطك ضْری ایراى   سْن خاًَار فمیر از ّر گرٍُ سٌی در -9-4خذٍل                
 وبٶ

 ٴفڂڄ وځی

1384 1385 1386 1387 1388 

 44524 43543 46519 4351 44568 وبٶ ڂ ٰٽتف 25

 43532 44584 46517 4656 45585 وبٶ 35تب  26

 45511 44513 45578 48535 45555 وبٶ 45تب  36

 41521 40596 43525 44501 44504 وبٶ 55تب  46

 41532 41594 45506 45576 45512 وبٶ ثڅ ثبال 55

 ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ          

تب  26ؼـِؽ اق وفپفوتبپ غبڀڃاـی ٰڅ ؼـ ٴفڂڄ وځی  46، ضؽڂؼ 1384ؼـ وبٶ  9-4ثب تڃخڅ ثڅ خؽڂٶ 

ٴفڂڄ وځی ثیٍتفیٿ ؼڂ زځیٿ ایٿ  چٻ .ڀؽؼثف ٬فاـ ؼاـڀؽ ؼـ ڂ١ٔیت ٨٭ف ثڅ وف ټیوبٶ  45تب  36ڂ وبٶ  35

، ثیٍتفیٿ ؼـِؽ 1388اټب ؼـ وبٶ  (.ؼـِؽ 2758ڂ  24؛ 3-4خؽڂٶ) اوت ؼـِؽ ٨٭فا ـا ؼـ غڃؼ خبی ؼاؼڄ

   چبی وځی خؽڂٶ ثف اوبن ڀتبیح، وڇٻ ٨٭یفاپ ؼـ ٴفڂڄ.  اوت ثڃؼڄوبٶ  45تب  36ټفثڃٖ ثڅ ٴفڂڄ وځی ٨٭فا 

 .اوت اڀتڇبی ثفڀبټڅ زڇبـٺ تڃو١څ  ڀىجت ثڅ وبٶ اثتؽای ثفڀبټڅ ؼـ ضبٶ ٰبچً ثڃؼڄ  ؼـ وبٶ  9- 4

 تاثیر آهَزش تر ٍضعیت فمر در هٌاطك ضْری ایراى -10-4خذٍل 
 1388 1387 1386 1385 1384 ٴفڂڄ تطّیٹی

 60572 60558 66599 66569 66519 ثی وڃاؼ

 50543 54585 56512 57573 55579 اثتؽایی

 41506 41554 44575 44574 45573 ویٱٷ

 29539 29552 30586 32566 29521 ؼیپٹٻ

 15562 16504 15516 16526 18585 ٰبـؼاڀی

 11591 11596 10518 8599 10581 ٰبـٌځبوی

 4586 8579 5575 11559 9568 ٰبـٌځبوی اـٌؽ

 1257 8565 8599 9546 11576 ؼٰتفی

 50 100 55556 76592 71543 ڀبټٍػُ

 ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ          

ؼـِؽ اق وفپفوتبپ غبڀڃاـ   6057ڂ  6652ثڅ تفتیت   1388ڂ  1384ؼڂ وبٶ ؼـ ،  10-4ټٙبث٫ خؽڂٶ

، (ثڅ خك ټ٭ٟٙ ؼٰتفی) چبی آټڃقي چف ؼڂ وبٶ ثب ا٨كایً وبٶؼـ  زځیٿ چٻ. ٌؽڀؽ وڃاؼ ٨٭یف ټطىڃة ټی ثی

تطّیالت آټڃقي ٠بٸی  اقتڃاپ ٴ٩ت وفپفوتبپ غبڀڃاـی ٰڅ  ثڅ ٠الڂڄ ټی .اوت یب٨تڅؼـِؽ ا٨فاؼ ٨٭یف ٰبچً 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تڃاپ آټڃقي ـا ثڅ ٠ځڃاپ  ؼـ ایٿ ِڃـت ټی .اڀؽ ثفغڃـؼاـ چىتځؽ وڇٻ ٰٽتفی اق ٨٭فا ـا ؼـ غڃؼ خبی ؼاؼڄ

 . ٱی اق ٠ڃاټٷ غفڂج اق ٨٭ف ؼاڀىتی

 ایراىتاثیر تعذ خاًَار تر ٍضعیت فمر در هٌاطك ضْری  -11-4خذٍل          
 1388 1387 1386 1385 1384 ث١ؽ غبڀڃاـ

 26594 25519 27507 27575 26583 یٯ ڂ ؼڂ ڀ٩فڄ

 36588 37 39562 41501 39508 وڅ ڂ زڇبـڀ٩فڄ

 6053 61559 62568 62504 60514 پځح ڀ٩فڄ ڂ ثیٍتف

 ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ            

ؼـِؽ اق غبڀڃاـچبی  60ضؽڂؼ  1388تب  1384 چبی ٶؼـ وبؼچؽ  ڀٍبپ ټی 11 -4ٰڅ خؽڂٶ چٽبڀٙڃـ

ؼـِؽ 27ایٿ ؼـِؽ ثفای غبڀڃاـ یٯ ڂ ؼڂڀ٩فڄ ضؽڂؼ ٰڅ ٌؽڀؽ ؼـ ضبٸی  پځح ڀ٩ف ڂ ثیٍتف ٨٭یف ټطىڃة ټی

 .ٌڃؼ  ٨٭فؼایفڄ ا٨كایً ث١ؽ غبڀڃاـ ثب٠ث ڂـڂؼ غبڀڃاـ ثڅ  اڀتٝبـ ؼاٌتتڃاپ  ثځبثفایٿ ټی .اوت ثڃؼڄ

 چبی ٶؼـ وب. اوت ایفاپ اـائڅ ٌؽڄتبثیف ڂٟٔ ١٨بٸیت ثف ڂ١ٔیت ٨٭ف ؼـ ټځب٫٘ ٌڇفی ، 12-4خؽڂٶ ؼـ 

 .ـڂڀؽ ٨٭ف ؼـ ټځب٫٘ ٌڇفی ثڅ ٌٽبـ ټیثف ثف ؤټاق ٠ڃاټٷ ؼاـثڃؼپ  ڂ غبڀڅ ټڃـؼ ثفـوی،  ثیٱبـی

 تاثیر ٍضع فعالیت تر ٍضعیت فمر در هٌاطك ضْری ایراى -12-4خذٍل 
 1388 1387 1386 1385 1384 ڂٟٔ ١٨بٸیت

 43514 43509 44549 45592 45 ٌب٤ٷ

 59524 61556 62562 68508 62589 (خڃیبی ٰبـ) ثیٱبـ 

 39521 40526 43598 43562 42535 ؼاـای ؼـآټؽ ثؽڂپ ٰبـ

 28595 25 31515 30516 3252 ټطّٷ

 51557 44597 5854 47593 55536 غبڀڅ ؼاـ

 63564 65567 74542 69501 65507 وبیف

 ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ

، وفپفوتبپ غبڀڃاـ  1388 تب 1384ؼچؽ ٰڅ ؼـ وبٶ  ڀٍبپ ټی 13-4ټطبوجبت ټځؽـج ؼـ خؽڂٶ ڀتبیح 

اڀؽ ٰٽتفیٿ ؼـِؽ  زځیٿ وفپفوتبپ غبڀڃاـی ٰڅ اقؼڂاج ڀٱفؼڄ چٻ. ؼاـای چٽىف ثیٍتفیٿ ؼـِؽ ٨٭فا ـا ؼاـڀؽ

 . اڀؽ ٨٭فا ـا ؼـ ٴفڂڄ غڃؼ خبی ؼاؼڄ

 تاثیر ٍضع زًاضَیی تر ٍضعیت فمر در هٌاطك ضْری ایراى -13-4خذٍل 
 1388 1387 1386 1385  1384 ڂٟٔ قڀبٌڃیی

 43528 43572 45549 46574 45565 ؼاـای چٽىف

 40547 39516 46562 43581 43589 ثی چٽىف ثف اثف ٨ڃت

 40 41592 41567 41594 38546 ثی چٽىف ثف اثف ٘ال٪

 31548 28553 24575 3156 28582 چفٴك اقؼڂاج ڀٱفؼڄ

 ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 67 

 تاثیر ضرایط خغرافیایی تر ٍضعیت فمر هٌاطك ضْری ایراى -14-4خذٍل 

 1388سال  1387 1386 1385 1384سال  هٌطمِ خغرافیایی

 37572 38557 39552 43521 43525 ٴیالپ، ټبقڀؽـاپ، ٴٹىتبپ،اـؼثیٷ: ٌٽبٶ

 37590 39543 46541 41583 40558 غڃقوتبپ، ٨بـن، ثڃٌڇف ڂ چفټكٴبپ: خځڃة

 36570 35581 3459 39559 37527 ا٩ِڇبپ، وٽځبپ، یكؼ، تڇفاپ، ٬ٻ ڂ ٬كڂیٿټفٰكی، : ټفٰك

آؾـثبیدبپ ٌـف٬ی ڂ ٤فثـی، ٰفټبڀٍـبڄ، ٰفؼوـتبپ،     : ٤فة

چٽؽاپ، زڇبـټطبٶ ڂ ثػتیبـی، ٸفوتبپ، ایالٺ، ٰڇٱیٹڃیـڅ  

 ڂ ثڃیفاضٽؽ ڂ قڀدبپ

 

50532 

 

49594 

 

 

47596 

 

45556 

 

42594 

 57591 54537 60508 58589 56509 ٰفټبپغفاوبپ، ویىتبپ ڂ ثٹڃزىتبپ ڂ : ٌف٪

 ټطبوجبت تط٭ی٫: ټځجٟ     

ؼـِؽ غبڀڃاـچبی ٨٭یف اق ٰٷ غبڀڃاـ چٽبپ ټځٙ٭څ ثڅ اوتثځبی  ضبٰی اق آپ اوت ٰڅ 14-4ڀتبیح خؽڂٶ 

زځیٿ ٰٽتفیٿ ڂ ثیٍـتفیٿ   چٻ. اوت ٰبچً  یب٨تڅ 1384ڀىجت ثڅ وبٶ   1388ټځب٫٘ ٌف٬ی ٍٰڃـ، ؼـ وبٶ 

 ؼـِؽ غبڀڃاـچبی ٨٭یف ؼـ چف ټځٙ٭څ ثڅ تفتیت ټفثڃٖ ثڅ غبڀڃاـچبی وبٰٿ ټفٰك ڂ ٌف٪ ٍٰڃـ اوت ؼـ ضـبٸی 

 .(8-4خؽڂٶ ) اڀؽ ڀڃاـ ٨٭یف ؼـ ٰٷ ڀٽڃڀڅ ؼـ ٤فة ٍٰڃـ وٱڃڀت ؼاٌتڅثیٍتفیٿ ؼـِؽ غب ٰڅ

ٌـؽڄ ثـف اوـبن غّڃِـیبت ا٬تّـبؼی ڂ       چبی ټ١ف٨ـی  ؼـ ټدٽڃٞ، ثب ثفـوی وڇٻ غبڀڃاـ ٨٭یف ؼـ ٴفڂڄ

 :اختٽب٠ی ڀتبیح قیف ضبِٷ ٌؽ

  1388وبٶ ٬فاـ ؼاٌتځؽ  ڂ ؼـ وبٶ  35تب  26،  وفپفوتبپ غبڀڃاـی ٰڅ ؼـ ٴفڂڄ وځی 1384ؼـ وبٶ ،

وبٶ ٬فاـ ٴف٨تځؽ ثیٍتفیٿ وڇٻ ٨٭فا ـا ؼـ ٴفڂڄ وځی  45تب  36وفپفوتبپ غبڀڃاـی ٰڅ ؼـ ٴفڂڄ وځی 

 .چبی وځی ؼاٌتځؽ غڃؼ ڀىجت ثڅ وبیف ٴفڂڄ

  وڃاؼ ڂ تطّیالت اثتؽایی وڇٻ ثیٍتفی اق ٨٭فا ـا  ، وفپفوتبپ غبڀڃاـ ثی1388ڂ  1384ؼـ چف ؼڂ وبٶ

 .ڀؽّیٹی خبی ؼاؼچبی تط ؼـ ٴفڂڄ غڃؼ ڀىجت ثڅ وبیف ٴفڂڄ

  ڀ٩ف ـا تطت تٱٹ٧ ؼاٌتځؽ ٨٭یفتف اق وبیف وفپفوتبپ ثڃؼڀؽ 4وفپفوتبپ غبڀڃاـی ٰڅ ثیً اق. 

 ٰثفیـت  چٷ ثڃؼپ آڀبپ ؼـ چف ؼڂ وبٶ ټڃـؼ ثفـوـی ثب٠ـث ٬فاـٴیـفی ا   أثیٱبـی وفپفوتبپ غبڀڃاـ ڂ ټت

 .چب ٴٍتڅ اوت ٨٭فا ؼـ ایٿ ٴفڂڄ

  ټځب٫٘ ٌف٬ی ٍٰڃـ ثیٍتف اق وـبیف ټځـب٫٘ اوـت   ڀىجت خٽ١یت ٨٭یف ثڅ ٰٷ خٽ١یت چف ټځٙ٭څ ؼـ. 

ثـڅ ـڂ   ثـب ا٨ـكایً ـڂ   1384، ڀىجت ثڅ وـبٶ  1388ی ؼڂ وبٶ ایٿ ڀىجت ؼـ وبٶ  زځیٿ ثب ټ٭بیىڅ چٻ

 .اوت ثڃؼڄ
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برآٍردهذل-4-3

ټٙبٸ١څ  اق٬ىٽت ایٿ ؼـ چبی ٘فش چكیځڅ ؼـآټؽ غبڀڃاـچبی ٌڇفی ایفاپ،  ث١ؽ اق پفؼاقي اڂٸیڅ ـیكؼاؼڄ

چبی  ڂیمٴیثیف أت تب ٌڃؼ چبی ٨٭ف ثب اوت٩بؼڄ اق ټؽٶ ا٬تّبؼوځدی پفؼاغتڅ ټی ٰځځؽڄ یٿثڅ ثفـوی ت١ی

ټت٥یفچبی تڃٔیطی  .ثفـوی ڀٽبییٻـا  ٨٭ف ی غبڀڃاـ ؼـ ؼایفڄٴف٨تٿ  اضتٽبٶ ٬فاـ ثفاختٽب٠ی غبڀڃاـ  -ا٬تّبؼی

ټدؿڂـ وٿ ٰڅ ثڅ . ثبٌؽ ټی( وبٶ) وٿ وفپفوت غبڀڃاـڂ  ،(ڀ٩ف) ث١ؽ غبڀڃاـ :ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ثڅ ٌفش ؾیٷ اوت

ټ١ٱڃن  Uـڂؼ ٰڅ ـاثٙڅ وٿ ڂ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف  اڀتٝبـ ټی. اوت ٠ځڃاپ ټت٥یف ٰځتفٶ ڂاـؼ ټؽٶ ٌؽڄ

ڂ ( 1)ڂ ڀطڃڄ تّف٦ ټٹٯ ثڅ ِڃـت ټبٸٯ( 0)ڂ قپ ( 1)خځىیت وفپفوت غبڀڃاـ ثڅ ِڃـت ټفؼ. ثبٌؽ

وڃاؼ، اثتؽایی، ـاچځٽبیی، ؼیپٹٻ،  ٴفڂڄ ثی 8ثڅ ٰڅ ڀڃاـ غبوفپفوت وڃاؼ  وٙص. ڀؽٴفؼیؽڂاـؼ ټؽٶ ( 0)ټىتبخف

ثڅ . ٌؽ ڂ ثفای چف ٴفڂڄ ټت٥یف ټدبقی ؼـ ڀٝف ٴف٨تڅ ڀؽٰبـٌځبوی، ٰبـٌځبوی اـٌؽ ڂ ؼٰتفی ت٭ىیٻ ٴفؼیؽ

ِڃـت  ٠ځڃاپ ټثبٶ، ؼـِڃـتی ٰڅ وفپفوت غبڀڃاـ ؼاـای تطّیالت ؼـ ټ٭ٟٙ اثتؽایی ثبٌؽ یٯ ڂ ؼـ٤یف ایٿ

ټفٰك، ٤فة ڂ ٌف٪ ؼـڀٝف  پځح ټځٙ٭څ ٌٽبٶ، خځڃة،ټت٥یف ټدبقی ثفای  4زځیٿ  چٻ. ؽٌ ٩ِف ؼـ ڀٝف ٴف٨تڅ

ڀتبیح ضبِٷ اق ثفآڂـؼ ټؽٶ الخیت ثڅ ـڂي ضؽاٰثف ؼـوتځٽبیی ثفای ؼڂ وبٶ  15-4 ڂٶخؽ  .ٌؽ ٴف٨تڅ

 . اوت 1388ڂ  1384
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  تَضیحی هتغیرّای ًْایی اثرًتایح ترآٍرد هذل الخیت تِ رٍش حذاوثر درستٌوایی ٍ  -15-4خذٍل 

 فمرا گرٍُ در ضْری خاًَار گرفتي لرار احتوال رت

 

 هتغیر

 1388سال  1384سال 

ضریة 

 ترآٍرد ضذُ
 zzp  اثف ڀڇبیی 

dy/dx 
ضریة 

 ترآٍرد ضذُ
 zzp  اثف ڀڇبیی 

dy/dx 

 051195 05000 054939 051161 05000 054713 تعذ خاًَار

 -050393 05007 -051609 -050420 05032 -051697 سرپرست خٌس

 -050388 05000 -051607 -050382 05000 -051554 (سال)سي

 050003 05000 050012 050003 05000 050012 تَاى دٍم سي 

 -052293 05000 -150096 -052226 05000 -059486 اتتذایی

 -053118 05000 -155189 -053167 05000 -154963 راٌّوایی

 -053821 05000 -250870 -054232 05000 -251547 دیپلن

 -053992 05000 -258577 -054145 05000 -257530 وارداًی

 -054330 05000 -352091 -054709 05000 -353783 وارضٌاسی

 -054088 05000 -451555 -054225 05000 -353997 وارضٌاسی ارضذ

 -053720 05000 -258149 -054076 05000 -350786 دوتری

 -050708 05000 -052906 -050962 05000 -053890 ی تصرف هله ًحَُ

 050215 05124 050885 0507010 05000 052823 سىًَت در ضوال

 -050731 05000 -053101 -050481 05000 -051977 سىًَت در خٌَب

 050198 05071 050817 050780 05006 053152 سىًَت در غرب

 051767 05000 057179 051320 05000 055317 سىًَت در ضرق

 356508 05000 356508 355390 05000 355590 ثاتت

 Loglikelihood=-7158.7293 

Pseudo R
2 
=0.1955 

McFadden R
2 
=0.155 

Observation=12925 

Loglikelihood=-10387.642 

Pseudo R
2 
=0.1848 

McFadden R
2 
=0.1 

Observation=18665 
 ڀتبیح ضبِٷ اق ثفآڂـؼ ټؽٶ: ټځجٟ            

، غبڀڃاـ ټت٥یفچبی ث١ؽ غبڀڃاـ، خځه ڂ وٿ وفپفوت 1388ڂ  1384چبی   ؼـ وبٶ ،ڀتبیحثف اوبن 

ثڅ خك وٱڃڀت ؼـ )خ٥فا٨یبیی  ی تّف٦ ټٹٯ ڂ وٱڃڀت ثف اوبن ټځٙ٭څ ی ، ڀطڃڄوٙص وڃاؼ وفپفوت غبڀڃاـ

  .ؼـ ٨٭ف ؼاـڀؽغبڀڃاـ اثفات ټ١ځبؼاـی ثف اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ( 1388ٌٽبٶ ثفای وبٶ 

 :اچٻ ڀتبیح ثڅ ٌفش ؾیٷ اوت

اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی  ، ثب ا٨كایً ث١ؽ غبڀڃاـ،1384ثڅ ٘ڃـی ٰڅ ؼـ وبٶ  .ـؼـؼث١ؽ غبڀڃاـ ـاثٙڅ ټثجت ثب ٨٭ف ؼاث١ؽ غبڀڃاـ ـاثٙڅ ټثجت ثب ٨٭ف ؼا ●

، 1388غبڀڃاـ ؼـ وبٶ ثفای اضتٽبٶ ایٿ ؼـ ضبٸی ٰڅ . ٨تیب ؼـِؽ ا٨كایً ټی ٨11561٭ف ؼایفڄ ؼـ غبڀڃاـ 

 . اوت ثڃؼڄؼـِؽ 11595اڀؽٰی ثیٍتف ڂ ټ١بؼٶ 
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ټفؼ  1384ٰڅ ؼـ وبٶ  ثڅ ٘ڃـی وفپفوت ثڃؼپ اثف ټځ٩ی ثف ٨٭ف ؼاـؼوفپفوت ثڃؼپ اثف ټځ٩ی ثف ٨٭ف ؼاـؼ  ټفؼوفپفوت ثڃؼپ ڀىجت ثڅ قپټفؼوفپفوت ثڃؼپ ڀىجت ثڅ قپ●

ؼ ٰڅ ایٿ ـ٬ٻ ؼـ وبٶ اؼ ؼـِؽ ٰبچً ټی 452وفپفوت ثڃؼپ غبڀڃاـ، اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ـا ثڅ ټیكاپ 

وفپفوت غبڀڃاـ ؼـ  ٨٭ف ؼـ ټیبپ قڀبپ  ٰبچًتڃاڀؽ ڀٍبڀٵف  ڂ ایٿ غڃؼ ټی یب٨ت ؼـِؽ ٰبچً 359ثڅ  1388

 .ثبٌؽ 1384 وبٶ ڀىجت ثڅ 1388وبٶ 

ای ثف اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف  ثڅ ؼٸیٷ ڂـڂؼ ټت٥یف وٿ ڂ ټدؿڂـ آپ، وٿ وفپفوت غبڀڃاـ اثف ؼڂٴبڀڅ● 

اټب ثب ا٨كایً وٿ، اضتٽبٶ . یبثؽ ٌؽپ غبڀڃاـ ٰبچً ټی اثتؽا ثب ا٨كایً وٿ وفپفوت، ٌبڀه ٨٭یف. غبڀڃاـ ؼاـؼ

  یی  ـاثٙڅـاثٙڅؼـض٭ی٭ت  .یبثؽ ا٨كایً ټی ثبقڀٍىتٵیچبی ٰڇڃٸت ڂ  پ وبٶیؽوفاـ٬٨فاـٴیفی غبڀڃاـ ؼـ ٨٭ف ثڅ ؼٸیٷ 

  ..ڂاـڂڀڅ اوتڂاـڂڀڅ اوت  UUوٿ وفپفوت غبڀڃاـ ڂ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف یٯ وٿ وفپفوت غبڀڃاـ ڂ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف یٯ 

چبی آټڃقي وفپفوتبپ غبڀڃاـ ڂ ڂـڂؼ آڀبپ ثڅ ټ٭بٟ٘ تطّیٹی ثبالتف، ٌبڀه ٨٭یف ٌؽپ آڀبپ ـا  چبی آټڃقي وفپفوتبپ غبڀڃاـ ڂ ڂـڂؼ آڀبپ ثڅ ټ٭بٟ٘ تطّیٹی ثبالتف، ٌبڀه ٨٭یف ٌؽپ آڀبپ ـا    ا٨كایً وبٶا٨كایً وبٶ●

ـ 1384وبٶ  ؼـٰڅ  ٘ڃـی ثڅ .ؼچؽؼچؽ  وڃاؼ ٰبچً ټیوڃاؼ ٰبچً ټی  ڀىجت ثڅ وفپفوتبپ ثیڀىجت ثڅ وفپفوتبپ ثی ؼـ ټ٭ٙـٟ   ی ٰـڅ ، وفپفوتبپ غـبڀڃا

ؼـِؽ اضتٽبٶ ٬فاـٴیـفی   22526ثڅ ټیكاپ وڃاؼ  ثی وفپفوتبپآټڃقي ؼیؽڄ ثڃؼڀؽ ڀىجت ثڅ تطّیٹی اثتؽایی 

ؼـ ټ٭ـبٟ٘   زځیٿ چٻ. ثڃؼ ڄؽیـو ؼـِؽ  22593، ثڅ 1388ٰڅ ایٿ اضتٽبٶ ؼـ وبٶ  ثڃؼ ٰبچً یب٨تڅٌبپ ؼـ ٨٭ف

ك ټ٭بٟ٘ ٰبـٌځبوی اـٌؽ ڂ ؼٰتفی ٌبچؽ ا٨كایً اضتٽبٶ غفڂج اق ٨٭ف ؼـ چـف  ثڅ خاق اثتؽایی تطّیٹی ثبالتف 

چـبی آټـڃقي ؼـ وـبٶ     ؼـیب٨تیٻ ٰڅ ا٨كایً وبٶ 1388ڂ  1384ثب ټ٭بیىڅ ؼڂ وبٶ ٠الڂڄ  ثڅ. ایٻ ؼڂ وبٶ ثڃؼڄ

ٷ ٷ ثیف تطّیثیف تطّیأأتت٠جبـت ؼیٵف  ثڅ. ثڃؼی ثیٍتفی اق ؼایفڄ ٨٭ف ٴفؼیؽڄ ثب٠ث غفڂج ٠ؽڄ 1388ڀىجت ثڅ وبٶ  1384

ثـڅ   تڃاڀـؽ  ټـی   ایٿ ڀتیدـڅ . ٰبچً یب٨تٰبچً یب٨ت  13841384ڀىجت ثڅ وبٶ ڀىجت ثڅ وبٶ   13881388ؼـ ټ٭بٟ٘ ٠بٸی ثف غفڂج اق ٨٭ف ؼـ وبٶ ؼـ ټ٭بٟ٘ ٠بٸی ثف غفڂج اق ٨٭ف ؼـ وبٶ 

ټـڃـؼ  ثبٌؽ ٰڅ ثبیـؽ   1388اٸتطّیالپ آټڃقي ٠بٸی ڂ ڀیب٨تٿ ٥ٌٷ ایٿ ٴفڂڄ اق ا٨فاؼ ؼـ وبٶ  اڀجڃڄ ٨بـ٢ؼٸیٷ 

 .ؼٴیف٬فاـ ٴكاـ ا٨تّبؼی  ویبوتتڃخڅ 

  اضتٽبٶ غفڂج اق ٨٭ف وفپفوـتبپ غـبڀڃاـی ٰـڅ ِـبضت     ..ټځ٩ی ثب ٨٭ف ؼاـؼټځ٩ی ثب ٨٭ف ؼاـؼثڃؼپ ټطٷ وٱڃڀت اـتجبٖ ثڃؼپ ټطٷ وٱڃڀت اـتجبٖ   ټبٸٯټبٸٯ●

 7ثڅ ټیكاپ  1388ڂ ؼـ وبٶ  956ثڅ ټیكاپ  1384خف ثفای وبٶ تځؽ ڀىجت ثڅ وفپفوتبپ غبڀڃاـ ټىتأغبڀڅ چى

  .اوت ؼڄثڃؼـِؽ 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 74 

اـٴیفی وٱڃڀت ؼـ ټځب٫٘ ٌٽبٶ، ٤فة ڂ ٌف٪ اضتٽبٶ ٬ف څ،ثف اوبن ت٭ىیٻ ثځؽی خ٥فا٨یبیی ِڃـت ٴف٨ت●

، ثفای ټځب٫٘ ٌٽبٶ ڂ ٤فة 1384ؼـ ټ٭بیىڅ ثب وبٶ  1388ایٿ اضتٽبٶ ؼـ وبٶ . ؼچؽ ؼـ ٨٭ف ـا ا٨كایً ټی

ؼـ . اوت ؼـِؽ ا٨كایً یب٨تڅ 4اټب ثفای ټځٙ٭څ ٌف٪ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ثڅ ټیكاپ . اوت ٰٽتف ٌؽڄ

 7ڂ  1384ؼـِؽ ؼـ وبٶ  4كاپ ټ٭بثٷ وٱڃڀت ؼـ ټځب٫٘ خځڃثی ٍٰڃـ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ـا ثڅ ټی

   .اوتٰبچً ؼاؼڄ 1388ؼـِؽ ؼـ وبٶ 
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گیریٍپیطٌْاداتبٌذی،ًتیجِجوغ-فصلپٌجن



گیریبٌذیًٍتیجِجوغ-5-1

اختٽب٠ی ڀبٌی اق ٨٭ف ڀڅ تځڇب چبیی آویت. اوت ٨٭ف پؽیؽڄ ڀبټٙٹڃثی اوت ٰڅ ثٍف ـا ؼـٴیف غڃؼ وبغتڅ

ٰځی ٨٭ف ؼـ  ثڅ ټځٝڃـ ـیٍڅ.ثڇفڄ ڀیىتځؽ ؼاـؼ ثٹٱڅ ٰٷ خبټ١څ ڀیك اق ٴكڀؽ آپ ثی ټی غبڀڃاـ ٨٭یف ـا اق ـٌؽ ثبق

تف اق ؼـټبپ یٯ ټ١ٕٷ، پیٍٵیفی اق ٠ڃاټٷ ثڃخڃؼآڂـڀؽڄ  اټب ټڇٻ. چبی ټځبوجی اتػبؾ ٴفؼؼ خبټ١څ ثبیؽ ویبوت

. ٌځبوبیی ٌڃڀؽ ٴفؼڀؽ ثب٠ث ٴىتفي ؼاټځڅ ٨٭ف ټی ثیف ٴؿاٌتڅ ڂأٹی ـا ٰڅ ثف ٨٭ف تثځبثفایٿ ثبیؽ ٠ڃاټ. آپ اوت

ٌؽڄ ؼـآټؽ غبڀڃاـ ټفٰك آټبـ ایفاپ و١ی -چبی ٘فش چكیځڅ ثب اوت٩بؼڄ اق ـیكؼاؼڄ ټٙبٸ١څثڅ چٽیٿ ټځٝڃـ ؼـ ایٿ 

 .ڃؼٌ پفؼاغتڅ زڇبـٺ تڃو١څ ی چبی اڂٶ ڂ آغف ثفڀبټڅ ثف ثف ٨٭ف ؼـ وبٶؤٌځبوبیی ٠ڃاټٷ ټ ثڅ

غبڀڃاـ ٌڇفی ؼـ وبٶ  18665ڂ  1384غبڀڃاـ ٌڇفی ؼـ وبٶ  12925چبی ایٿ ٘فش ٌبټٷ  ؼاؼڄ

. وبٶ ٬فاـ ؼاٌتځؽ 36-45اٰثفیت غبڀڃاـ ؼـ ڀٽڃڀڅ ټڃـؼ ثفـوی ټفؼ وفپفوت ڂ ؼـ ٴفڂڄ وځی  .ثڃؼڀؽ 1388

 . چٽسځیٿ ؼـِؽ ثبالیی اق وفپفوتبپ غبڀڃاـ ثبوڃاؼ ڂ ٌب٤ٷ ثڃؼڀؽ

 -٨٭ف ؼـ ثیٿ غبڀڃاـچبی ټڃـؼ ټٙبٸ١څ چكیځڅ وفاڀڅ چف غبڀڃاـ ٌڇفی ـا ثب غٗ ٨٭فثفای ت١ییٿ ڂ١ٔیت 

ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽ ڂ ڄ ټڃـؼ ټ٭بیىڅ ٬فاـ ؼاؼ  -ؼـِؽ ټیبڀٵیٿ چكیځڅ وفاڀڅ غبڀڃاـ ٌڇفی 66ثب اوت٩بؼڄ اق ـڂي 

 .اوت ـڂ ثڃؼڄ ٰڅ ؼـِؽ ا٨فاؼ ٨٭یف ؼـ وبٶ آغف ثفڀبټڅ زڇبـٺ تڃو١څ ڀىجت ثڅ وبٶ اڂٶ ثب ٰبچً ـڂثڅ

ټڃـؼ ثفـوی ثڅ ؼڂ ٴفڂڄ ٨٭یف ڂ ٤یف آپ، ثڅ تڃِی٧   ی ثځؽی ڀٽڃڀڅ ث١ؽ اق ٌځبوبیی غبڀڃاـ ٨٭یف ڂ ت٭ىیٻ

 ثفـوی ټٍػُ ٴفؼیؽؼـ ایٿ . ٌؽ څآټبـی غبڀڃاـ ٨٭یف ثف اوبن غّڃِیبت ا٬تّبؼی اختٽب٠ی آڀبپ پفؼاغت

ـچبی ثب خٽ١یت پځح ڀ٩فڄ ڂ ثیٍتف ڂ زځیٿ غبڀڃا وبٶ ٬فاـ ؼاـڀؽ، چٻ 36-45ٰڅ غبڀڃاـچبیی ٰڅ ؼـ ٴفڂڄ وځی 

ثڅ ٠الڂڄ اٰثف . ثبٌځؽ ٨٭فا ټی ی وڃاؼ یب ؼاـای تطّیالت پبییٿ چىتځؽ ؼـ قټفڄ ثیآپ غبڀڃاـچبیی ٰڅ وفپفوت 

 . غبڀڃاـچبی ٨٭یف ٍٰڃـ ؼـ ټځب٫٘ ٌف٪ ڂ ٤فة ٍٰڃـ وبٰٿ چىتځؽ
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الخیت ڂ ـڂي ثفآڂـؼ چبی ٨٭ف ثب اوت٩بؼڄ اق ټؽٶ  ٰځځؽڄ ؼـ ٬ىٽت ؼڂٺ ټٙبٸ١څ ثڅ ثفـوی ت١ییٿ

ٌؽ ڂ اثف ڀڇبیی یٯ ڂاضؽ ت٥ییف ؼـ چفیٯ اق ټت٥یفچبی تڃٔیطی ثف اضتٽبٶ  ضؽاٰثف ؼـوتځٽبیی پفؼاغتڅ

 . ٨٭یفٌؽپ غبڀڃاـ ثفآڂـؼ ٴفؼیؽ

ثڃؼپ ڂ وٱڃڀت ؼـ ٌف٪، ٤فة ڂ  ڀتبیح ضبِٷ اق ثفآڂـؼ ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ا٨كایً ث١ؽ غبڀڃاـ، قپ وفپفوت 

ڂ ٬فاـٴیفی ؼـ  چبی آټڃقي ٰڅ ا٨كایً وبٶ ؼچؽ، ؼـضبٸی ف ـا ا٨كایً ټیٌٽبٶ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭

. ؼٌڃ ثڃؼپ ڂ وٱڃڀت ؼـ خځڃة ثب٠ث ٰبچً ٨٭ف ؼـ ټځب٫٘ ٌڇفی ٍٰڃـ ټی ، ټبٸٯ ټ٭بٟ٘ تطّیٹی ثبالتف

ثب ټ٭بیىڅ . ثفاوبن ڀتبیح ثفآڂـؼ، ث١ؽ غبڀڃاـ یٱی اق ٠ڃاټٷ ټڇٻ ؼـ اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی غبڀڃاـ ؼـ ٨٭ف اوت

، ثب٠ث ٬فاـٴیفی غبڀڃاـ 1388تڃاپ اٜڇبـ ڀٽڃؼ ٰڅ ا٨كایً ث١ؽ غبڀڃاـ ؼـ وبٶ  ټی 1388ڂ  1384بی چ وبٶ

 .ٴفؼیؽ ٨٭ف  ی ڄ٨٭یف ثیٍتفی ؼـ ؼایف

 1384ڀىجت ثڅ وبٶ  1388قپ وفپفوت ثڃؼپ غبڀڃاـ اق ؼیٵف ٠ڃاټٷ اثفٴؿاـ ثف ٨٭ف اوت ٰڅ ؼـ وبٶ 

ؼـ ڀتیدڅ خڇت اټطبئ ٨٭ف ثبیؽ ثڅ ایٿ ٴفڂڄ تڃخڅ . اوت ٨تڅ٨٭ف ٰبچً یباثفٴؿاـی آپ ثف اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ثف 

 .ای ٌڃڀؽ ڂیمڄ

ٌؽ ؼـ چف ؼڂ  ٘ڃـ ٰڅ ؼـ ڀتبیح ثفآڂـؼ ڀٍبپ ؼاؼڄ چٽبپ. ثف ؼـ ٰبچً ٨٭ف اوتؤآټڃقي یٱی اق ٠ڃاټٷ ټ

ت١ؽاؼ ثیٍتفی ـا اق ٴفڂڄ ٨٭فا غبـج ڂ ٬فاـٴیفی ؼـ ټ٭بٟ٘ تطّیٹی ثبالتف  چبی تطّیٷ وبٶ، ا٨كایً وبٶ

 .وبغت 

پیطٌْادات-5-2

چبی ٰځتفٶ خٽ١یت ثفای ټت١بؼٶ وبغتٿ  ثف اوبن ایٿ ټٙبٸ١څ ڂ ڀتبیح ضبِٷ اق آپ، ا٠ٽبٶ ویبوت

زځیٿ ثفآڂـؼ ټؽٶ ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ثب ا٨كایً وٿ  چٻ. قؼایی اوت چبی ٔفڂـی ؼـ ٨٭ف ث١ؽ غبڀڃاـ یٱی اق ویبوت

ؼـایٿ ِڃـت ایدبؼ زتف ضٽبیتی اق ٬جیٷ ثیٽڅ . ؽیبث وفپفوتبپ غبڀڃاـ، اضتٽبٶ ٬فاـٴیفی ؼـ ٨٭ف ا٨كایً ټی

 .یبثؽ ثبقڀٍىتٵی ڂ ثیٽڅ ؼـټبڀی ثفای ایٿ ا٨فاؼ ٔفڂـت ټی
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اٸجتڅ ثڇتف اوت . چب خٹڃٴیفی ٰفؼ تڃاپ اق اڀت٭بٶ ٨٭ف ؼـ ثیٿ ڀىٷ ٴؿاـی ثف ـڂی آټڃقي ټی ثب وفټبیڅ

اٸتطّیالپ آټڃقي ٠بٸی ثبٌؽ تب ثتڃاڀځؽ اق  چبی ٥ٌٹی ثیٍتف ثفای ٨بـ٢ ایٿ اټف چٽفاڄ ثب ٨فاچٻ آڂـؼپ ٨فِت

 .ٰځځؽ غڃؼ اوت٩بؼڄ چبی ټڇبـت

چبی ٍٰڃـ ڂ ثفـوی  ی ٨٭ف ثڅ تٽفٰك ثیٍتفی ؼـ اوتبپ ـ قټیځڅؼ ټٙبٸ١بت آتی ؼٌڃ  ؼـ آغف پیٍځڇبؼ ټی

 .چب پفؼاغتڅ ٌڃؼ ثف ثف آپ ؼـ چف یٯ اق اوتبپؤڂ١ٔیت ٨٭ف ڂ ٠ڃاټٷ ټ
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پیَست

4881تشآٍسدسال

 





. 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
   owner*   -.0962193      .01216   -7.92   0.000  -.120044 -.072395   .678375
    east*    .1320393      .01585    8.33   0.000   .100966  .163113   .152418
    west*    .0780276      .01307    5.97   0.000   .052416  .103639    .29323
   south*   -.0481264      .01752   -2.75   0.006  -.082455 -.013798   .107544
   north*    .0701071      .01637    4.28   0.000   .038028  .102186   .140426
    edu7*   -.4076368      .01441  -28.28   0.000   -.43589 -.379384   .005261
    edu6*   -.4225275      .00906  -46.63   0.000  -.440286 -.404769   .011992
    edu5*   -.4709516      .00697  -67.52   0.000  -.484622 -.457281   .077988
    edu4*   -.4145064      .00859  -48.25   0.000  -.431346 -.397667   .041857
    edu3*   -.4232862        .011  -38.49   0.000  -.444839 -.401733   .198375
    edu2*   -.3167578      .01338  -23.67   0.000   -.34299 -.290525   .162244
    edu1*   -.2226994      .01461  -15.24   0.000  -.251336 -.194063   .300116
     sex*   -.0420904       .0196   -2.15   0.032  -.080505 -.003675   .912031
    age2      .000317      .00002   13.48   0.000   .000271  .000363   2303.13
     age    -.0382874      .00242  -15.82   0.000  -.043032 -.033543   45.7377
    size     .1160875      .00394   29.44   0.000   .108359  .123816   4.19946
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =  .43894721
      y  = Pr(poor) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx compute, dydx at(mean)

                                                                              
       _cons     3.539075   .2336792    15.15   0.000     3.081072    3.997078
       owner    -.3890607   .0491524    -7.92   0.000    -.4853977   -.2927238
        east     .5317442   .0642449     8.28   0.000     .4058266    .6576618
        west     .3152877   .0527183     5.98   0.000     .2119617    .4186136
       south    -.1977201   .0729677    -2.71   0.007    -.3407341   -.0547061
       north     .2823435   .0656576     4.30   0.000     .1536569      .41103
        edu7    -3.078604   .3952022    -7.79   0.000    -3.853186   -2.304022
        edu6    -3.399708   .2873781   -11.83   0.000    -3.962959   -2.836458
        edu5    -3.378384   .1226981   -27.53   0.000    -3.618867     -3.1379
        edu4    -2.753028    .131495   -20.94   0.000    -3.010753   -2.495302
        edu3    -2.154774   .0781125   -27.59   0.000    -2.307872   -2.001677
        edu2    -1.496327   .0791784   -18.90   0.000    -1.651514   -1.341141
        edu1    -.9486954   .0665797   -14.25   0.000    -1.079189   -.8182017
         sex    -.1697605   .0786624    -2.16   0.031     -.323936    -.015585
        age2      .001287   .0000955    13.48   0.000     .0010999    .0014741
         age    -.1554678   .0098292   -15.82   0.000    -.1747326   -.1362029
        size     .4713782    .015902    29.64   0.000     .4402108    .5025457
                                                                              
        poor        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -7158.7293                       Pseudo R2       =     0.1955
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(16)     =    3479.12
Logistic regression                               Number of obs   =      12925

Iteration 4:   log likelihood = -7158.7293
Iteration 3:   log likelihood = -7158.7328
Iteration 2:   log likelihood = -7160.9445
Iteration 1:   log likelihood = -7251.4895
Iteration 0:   log likelihood = -8898.2908
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4888تشآٍسدسال

 









. 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
   owner*   -.0708432      .00999   -7.09   0.000  -.090414 -.051273   .690008
    east*    .1767565      .01247   14.17   0.000   .152314  .201199   .186767
    west*    .0198258      .01098    1.81   0.071  -.001691  .041343   .291401
   south*   -.0731203      .01359   -5.38   0.000  -.099751  -.04649   .126065
   north*    .0215457        .014    1.54   0.124  -.005888  .048979   .128529
    edu7*   -.3720015      .01595  -23.33   0.000  -.403254 -.340749   .003375
    edu6*   -.4088121      .00574  -71.20   0.000  -.420065 -.397559   .009912
    edu5*   -.4330016      .00572  -75.65   0.000  -.444219 -.421784   .072435
    edu4*   -.3992359      .00639  -62.51   0.000  -.411754 -.386718   .046986
    edu3*   -.3821756       .0085  -44.97   0.000  -.398833 -.365518   .154353
    edu2*   -.3118874      .01018  -30.63   0.000  -.331846 -.291929   .186874
    edu1*   -.2293367      .01122  -20.44   0.000  -.251328 -.207346   .297562
     sex*    -.039308      .01462   -2.69   0.007  -.067958 -.010658   .887276
    age2     .0003126      .00002   17.47   0.000   .000278  .000348    2491.9
     age    -.0388949       .0019  -20.45   0.000  -.042622 -.035167   47.6919
    size     .1195007      .00331   36.05   0.000   .113004  .125998   3.98596
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =  .41004008
      y  = Pr(poor) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx compute, dydx at(mean)

                                                                              
       _cons     3.650865   .1952904    18.69   0.000     3.268102    4.033627
       owner    -.2906466   .0407558    -7.13   0.000    -.3705266   -.2107667
        east     .7179463   .0509466    14.09   0.000     .6180928    .8177998
        west     .0817214   .0451344     1.81   0.070    -.0067404    .1701832
       south    -.3101552   .0594456    -5.22   0.000    -.4266665   -.1936439
       north     .0885769   .0572524     1.55   0.122    -.0236358    .2007895
        edu7    -2.814963   .3978126    -7.08   0.000    -3.594661   -2.035265
        edu6    -4.155511   .3520155   -11.80   0.000    -4.845449   -3.465573
        edu5    -3.209119    .101844   -31.51   0.000     -3.40873   -3.009509
        edu4    -2.857783    .109557   -26.08   0.000    -3.072511   -2.643055
        edu3    -2.078039   .0679427   -30.59   0.000    -2.211205   -1.944874
        edu2    -1.518947   .0622351   -24.41   0.000    -1.640925   -1.396968
        edu1    -1.009664   .0536772   -18.81   0.000    -1.114869   -.9044584
         sex    -.1609128   .0593472    -2.71   0.007    -.2772312   -.0445944
        age2     .0012922    .000074    17.46   0.000     .0011471    .0014373
         age    -.1607842   .0078677   -20.44   0.000    -.1762047   -.1453637
        size     .4939941   .0135916    36.35   0.000      .467355    .5206332
                                                                              
        poor        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -10387.642                       Pseudo R2       =     0.1848
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(16)     =    4708.25
Logistic regression                               Number of obs   =      18665

Iteration 5:   log likelihood = -10387.642
Iteration 4:   log likelihood = -10387.642
Iteration 3:   log likelihood = -10387.673
Iteration 2:   log likelihood = -10391.176
Iteration 1:   log likelihood = -10516.703
Iteration 0:   log likelihood = -12741.766
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Education and Family Size Effect on the Probability Escape of Poverty 

In Urban Households in Iran: Comparison between Years 84 and 88 

 

Abstract 

 
 

Poverty is a severe problem that human being has been facing for a long time. So, 

adoption of proper policies for declining poverty, which is the goal of the Development 

Program, is essential. 

In Iran, like other countries, elimination of poverty is emphasized. As in the Fourth 

Development Plan, there are some policies that their concentration is on declining poverty. To 

Elimination Poverty needs to knowledge of the poverty phenomenon and its determinations.  

For this purpose,This study is focused on comparing status of poverty among Urban 

families in Iran in the years 2005 and 2009 (The first and the last year of plan) by using micro 

data of the household Expenditure and Income surveys (HEIS) Collected by the Statistical 

Center of Iran. First we calculated per capita expenditure in families and then we estimated 

poverty line based on 66% of Mean of Per capita Expenditure Approach. Then poverty and its 

determinants in Iran were investigated by logit model  and maximum likelihood estimation 

method. 

Results indicated that for two years, increase in family size, female-headed and habitant 

in east, west and north increase possibility of poverty. While increasing years of education, 

ownership of housing and habitant in south reduce poverty in urban areas of Iran. 

 

 

Keywords: poverty line, 66% of Mean of Per capita Expenditure Approach, determinants of 

poverty, logit model. 
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