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 كليِ حمَق هادي هتزتة تز ًتايج هطالؼات، اتتكارات ٍ

 ًَآٍري ّاي ًاضي اس تحميك هَضَع ايي پاياى ًاهِ

 هتؼلك تِ داًطگاُ راسي است.
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 تقذری و سپاس:

 آسااه شمار رپوردگار داان  را  هک ره هچ داریم از  آن اوست ، او هک ودودمان بخشیذ و با  ررهوان معرفت و دانش  آشىایمان ساخت. اکنون هک ردسپاس بی

جىاب  آاقی دکتر  آزاد خازنادی هک رد امکل سعً صذر، با حسه  فرهیختً ردیغ اسااددانم ات از زحمات بیام  قرار دارم رب خود واجب میمسیری  نو رد زنذگی

رتیه افتخارات مه شالردی انذ  امکل قذردانی را هب جا آورم.از  زبرگانهم راهنما و راٌگشای اینجانب بوديخلق و فروتنی، همواري رد تمام مراحل پایان

 .كردن رد محضر ایشان است

همچنیه امکل تشک 
هک از زبرگتریه الطاف زنذگی مه قرار لرفته رد راهی  است هک ایشان  را دارم  ر از اسااد زعزی و لرامی  جىاب آاقی دکتر محمذ باقر نجفی 

ی زبرگ  یاری میكردن  ات هب واسطً ودود ایشان راي و رسم ادب  و زنذگی   رد آن حضور ریگمشچ دارد مسیر آنچً را هک وظیفً  خواهم ات رد اداهمبیاموزم.از خذا

 یک دختر رد ربارب پذر است  رد حق ایشان هب جای آورم.

ی زبرگ را سپاس می همچنیه خذا
گویم چرا هک سرکار خانم شیریه قیمتی را هب عنوان دوستی ارزنذي  هب مه هذهی كردي است ات هم افتخار شالردی ایشان را رد 

 . بگیرمام بهري ایشان رد زنذگیاز ودود رپ ارزش کارانهم خود داشتً باشم و 
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  :تقذیم هب

 ام دو سااري رپفروز زنذگی                                             

 پذرم  و ماردم

 باشذ هک دعای خیر ایشان همواري رد اداهم مسیر زنذگی همراهم باشذ و

  :تقذیم هب

 ام، آرزوی زعزیمآفااب زنذگی

رد. هک مهر خوارهاه ایشان  کم از روگ و بوی محبت ماردم نذا
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 چکیده

رسذ. در بزای طی کزدى هزاحل تَسؼِ در ّز کطَر افشایص سطح درآهذ افزاد ٍ کاّص فقز ضزٍری بِ ًظز هی

ّای گًَاگًَی بزای کاّص فقز هَرد استفادُ قزار گزفتِ ایزاى بِ ػٌَاى یک کطَر در حال تَسؼِ تا بِ حال سیاست

ّایی اًذ. سیاستّای اخزا ضذُ اثزات السم را ًذاضتِدّذ کِ سیاستتطذیذ هطکل فقز تاکٌَى ًطاى هیاست، ٍلی 

ًاهِ اًذ، اس ایي رٍ در ایي پایاىکِ تا بِ حال در ایزاى اخزا ضذُ است بیطتز در سهیٌِ تَسیغ هدذد درآهذ ػول کزدُ

ای یص سطح درآهذ آحاد هزدم را فزاّن آٍرد بِ گًًَِظز بز آى است رٍضی هَرد آسهَى قزار گیزد کِ هَخبات افشا

ٍری بز سطح درآهذ افزاد تاثیزگذار خَاّذ بَد در ایي کِ بتَاًٌذ اس چزخِ فقز خارج ضًَذ. اس آًدا کِ بْبَد بْزُ

 ٍری بز کاّص فقز هَرد ٍاکاٍی قزار گیزد.ًاهِ تالش ضذُ است تا اثزات بْبَد بْزُپایاى

تزیي  استفادُ ضذُ است. هْن 0931 -0931یي ایي دٍ هتغیز اس رٍش پاًل دیتا طی دٍرُ بزای بزرسی ارتباط ب

ٍری سزهایِ است کِ بِ ػٌَاى هتغیز هستقل در ًظز ٍری ًیزٍی اًساًی ٍ بْزُهتغیزّای هَرد ًظز در هذل بْزُ

 اًذ ٍ ارتباط آًْا با فقز هَرد بزرسی قزار گزفتِ است. گزفتِ ضذُ

ٍری ًیزٍی اًساًی ٍ فقز ًسبی هَخَد در خاهؼِ هؼکَس دّذ رابطِ بیي بْزُتخویي هذل ًطاى هیًتایح حاصل اس 

ٍری تَاى با تأکیذ بز افشایص بْزٍُری سزهایِ ٍ فقز هَخَد هستقین بَدُ ٍ بٌابزایي ًویاست، اها ارتباط بیي بْزُ

 سزهایِ اًتظار داضت کِ فقز ًسبی هَخَد در خاهؼِ کاّص یابذ.   

 ی در حال تَسؼِ، درآهذ.، پاًل دیتا، کطَرّاٍری، فقزبْزُژگان کلیدی: وا
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 پیشگفتار

ای ّوچَى ایزاى با آى هَاخِ ّستٌذ کاّص سطح فقز کِ کطَرّای در حال تَسؼِای تزیي هسألِهْن

ّای کاّص فقز رٍش باضذ. با تَخِ بِ اّویت ایي هَضَع ٍ گستزدگی ٍ پیچیذگی هزبَط بِ آى تا بِ حال بزای هی

سیاری اس هطالؼات ضَد تا ّوچٌاى بگًَاگَى اهتحاى ضذُ است اها پابزخا بَدى فقز در ساختار کلی خَاهغ باػث هی

ّایی است ٍری یکی اس رٍشصَرت گزفتِ بزای تحقیق خْت اس بیي بزدى ایي هؼضل باضذ. تاکیذ بز افشایص بْزُ

کِ تا بِ حال در بسیاری اس کطَرّای تَسؼِ یافتِ ٍ در حال تَسؼِ هَرد اهتحاى قزار گزفتِ ٍ ًتیدِ هثبت دادُ 

ٍری بز کاّص فقز را هَرد تدشیِ ٍ ُ  ًظز دارد تا هیشاى اثزات بْبَد بْزًاهِ ّن بز ّویي هبٌا در است. ایي پایاى

 ًاهِ حاضز بِ ضزح سیز است: تحلیل قزار دّذ. بز ّویي اساس ساختار پایاى

ّای  ّای اًدام ضذُ در بزًاهِدر فصل اٍل هطالبی در رابطِ با اّویت فقز در خْاى ٍ در ایزاى ٍ چگًَگی بزًاهِ

ّای هَرد آسهَى بیاى بیي بزدى فقز بیاى ضذُ است. در اداهِ هطالب ًیش هدوَػِ سَاالت ٍ فزضیِتَسؼِ بزای اس 

 ّا ارائِ ضذُ است. ضذُ ٍ ّوچٌیي تؼاریف هختصزی اس کلیذ ٍاصُ

-در فصل دٍم تؼاریف هختلفی اس فقز ػٌَاى ضذُ ٍ در اداهِ آى بِ ػَاهل هتفاٍتی کِ اس دیذگاُ اقتصادداًاى بز ضکل

کارّای هذ ًظز در قالب سِ رٍش گفتِ ضذُ است. در اداهِ فقز هَثز ّستٌذ اضارُ ضذُ است ٍ در آخز ًیش راُ گیزی

اًذ بیاى گیزی فقز ضذُ ای اس ػَاهل کِ هٌدز بِ ضکلهطالب فقز هَخَد در ایزاى هَرد هطالؼِ قزار گزفتِ ٍ هدوَػِ

 لی صَرت گزفتِ اًدام ضذُ است. ضذُ است ٍ در ًْایت ًیش هزٍری بز هطالؼات خارخی ٍ داخ

باضذ ابتذا هذل ًاهِ پاًل دیتا هیدر فصل سَم ّن با تَخِ بِ ایٌکِ رٍش هذ ًظز بزای تخویي هذل در ایي پایاى

ّای آى صَرت گزفتِ ٍ در آخز ًیش هباًی ًظزی ّای ایي رٍش ٍ اًَاع تخویيهؼزفی ضذُ ٍ پس اس هزٍری بز هشیت

 گیزد ارائِ ضذُ است. کِ در فصل چْارم هَرد کاربزد قزار هی ّاییای اس آسهَىهدوَػِ

ّای السم بزای بزآٍرد هذل ارائِ ضذُ ٍ هَرد در فصل چْارم با تَخِ بِ هطالب ارائِ ضذُ در فصل سَم ًتایح آسهَى

ذُ ٍ ارتباط اًذ. در آخز ًیش پس ارائِ هذل پیطٌْادی بِ تدشیِ ٍ تحلیل ضزایب بذست آهتدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتِ

 آًْا با فقز ًسبی در ًظز گزفتِ ضذُ بیاى ضذُ است. 

ّای در ًظز گزفتِ ضذُ بِ طَر هدشا بیاى ضذُ ٍ با تَخِ بِ ًتایح تخویي ّز کذام اس در فصل پٌدن هدوَػِ فزضیِ

ًتایح کِ  ای اسآًْا بِ تفصیل هَرد بحث قزار گزفتِ است ٍ در ًْایت ًیش با تَخِ بِ هطالب بذست آهذُ هدوَػِ

 گذار هطالؼات دیگز باضذ بیاى گزدیذُ است.     تَاًذ پایِهی

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 



 

 فصل اول

کلیات تحقیق

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 



2 

 همذهِ-1-1

ثطا٢ٞب٣٤وٝؾُحزؾت٥بث٣ثٝق٥ٜٛ ظ٘س٣ٌافطاززضرٛإٔٔرتّفضااضتمبءزٞسٚٔٛرجبتضفبٜث٥كتطضا

ٞب٢ثبقس.اظٌصقتٝزٚضتبثٝحبَضٚـٞب٢ٔطثٌٛثٝٞطحىٛٔت٣ٔتط٤ٗثط٘بٔٝآٟ٘بفطاٞٓوٙساظاؾبؾ٣

اظآٖظٔبٖوٝحىٛٔتٌٛ٘بٌٖٛثطا٢زؾت٥بث٣ثٝچ٥ٙٗٞسف٣ٔٛضزأتحبٖٚالٕقسٜ ثبٞب٢ٔطوع٢ا٘س،

ثطز٘س٤ٚبآٖظٔبٖحطٚتآٟ٘بضاث٤ٝغٕب٣ٔزاز٘سٚٞب٢ز٤ٍطآٟ٘بٔٛضزتٟبرٓلطاض٣ِٔكىطوك٣ثٝؾطظ٥ٔٗ

٣ٔ ا٤ٗٞسفاؾتفبزٜ ثٝ ثطا٢ضؾ٥سٖ اؾتٕٗبض اظ ٌصقتظٔبٖوٝ ثب پ٥چ٥سٜوطز٘س. ضٚاثٍث٥ٗٚ قسٖ تط

وٕبث٥ف،چطاوٝپؽاظٌصقتٗچٙس٤ٗلطٖٞباظوبضا٣٤الظْثطذٛضزاض٘جٛزوكٛضٞباؾتفبزٜاظا٤ٗضٚـ

و٥ّٝوكٛضٞب٢رٟبٖزضتٛافم٣ا٢قسٚثٝا٤ٗتطت٥تٞب٢ٞطربٔٗٝتط٤ٗذٛاؾتٝثٟتطظ٘س٣ٌوطزٖاظٟٔٓ

پب٤ٝثطا٢ثبالثطزٖؾُحظ٘س٣ٌٚض٤كٝ ا٤ٗض٤ع٢وطز٘س.وٗوطزٖفمطاظرٛا٤ٕٔهٞسفٔكتطنضا

بثطضؾ٣ٚآظٖٔٛق٥ٜٛپ٥كٟٙبز٢ثٝثطضؾ٣ا٤ٗٔٛيٛٔثپطزاظز.٘ب٥٘ٝٔعزض٘ٓطزاضزتبثپب٤بٖ

٘بٔٝذٛاٞسثٛزوٝقبُٔا٢ثطو٥ُّٝٔبِتٔٛرٛززضپب٤بٖثٙبثطا٤ٗآ٘چٝوٝزضا٤ٗفهُث٥بٖقسٜٔمسٔٝ

ثٟطٜ ٚض٢ثٖٝٙٛاٖضٚـپ٥كٟٙبز٢ا٥ٕٞتثطضؾ٣فمطزضرٟبٖٚزضا٤طاٖاؾت،ٕٞچ٥ّٖٙٗتا٤ٙىٝچطا

ٞب،فطٚوٚؾٛأالتقٛزوٝو٥ّسٚاغٜقٛز٥٘ٚعث٥ب٣ٖٔٞففمطا٘تربةقسٜاؾتتٛي٥حزاز٣ٜٔثطا٢وب

٘بٔٝوسأٙس.ٔٛضزثطضؾ٣زضا٤ٗپب٤بٖ
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تط٤ٗثط٘بٔٝحبَحبيطوٝزضاوخطوكٛضٞب٢ز٥٘بٔكتطناؾت،پبنوطزٖچٟطٜضؾسوٟٓٔٝثٝ٘ٓط٣ٔ

تٛأٖطتجٍثٛزٖآٖثبز٤ٍطٔكىالتارتٕب٣ٖثبقس.ّٖتا٥ٕٞتفمطظزا٣٤ضا٣ٔفمطاظؾُحرٛا٣ٕٔٔ

رٛإٔزا٘ؿت.زضٚالٕاظث٥ٗثطزٖفمط٘ٝتٟٙبزاضا٢احطالتهبز٢ثّىٝزاضا٢اضتجبَبتثؿ٥بضظ٤بز٢ثبز٤ٍط

ا٘ؿت.ثط٥ٕٞٗ...زٞب٢ٚا٥ٌطٚٔتغ٥طٞب٢ارتٕب٥ٓ٘٣ٖطرطْٚثعٞىبض٢،َالقٚذٛزوك٣،ق٥ٛٔث٥ٕبض٢

-ت٥٥ٗٗقس،ض٤ك2000ٝوكٛضًٖٛؾبظٔبُّٖٔزضؾب189َتط٤ٗٞسفتٛؾٗٝٞعاضٜوٝتٛؾٍٟٔٓاؾبؼ

2015تبؾبَ»ثبقس.زضا٤ٗث٥ب٥٘ٝچ٥ٖٙٗٙٛاٖقسٜاؾت:٥ٔالز2015٣ٔ٢وٗوطزٖفمطٌٚطؾ٣ٍٙتبؾبَ

س،ٚر٥ٕٗت٣ٔطز٣ٔوٝزضٌطؾ٣ٍٙثٝؾط٥ٔالز٢ر٥ٕٗتافطاز٢وٝوٕتطاظ٤هزالضزضضٚظزضآٔسزاض٘

٣ٔٗثطا٢ا٥َٕٙبٖزض٥ٕٞ ثط٘سٚٔطز٣ٔوٝثٝآةآقب٥ٔس٣٘ؾبِٓزؾتطؾ٣٘ساض٘سثٝ٘هفوبٞف٤بثس.

ٔستزذتطٞبٚپؿطٞب،ثَٝٛض٤ىؿبٖ،زضٕٞٝرب،زٚضٜآٔٛظـاثتسا٣٤ضاوبُٔوٙٙسٚثَٝٛض٤ىؿبٖثٝ
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ؾ و٥ّٝ پطٚضـزض ٥ٕٞٗٔستٔطيأىب٘بتآٔٛظـٚ زض ٚ ثبقٙس تبُٚٛحزؾتطؾ٣زاقتٝ ٔبزضاٖ ٥ٔط

«.س٤ٙبثف٣ّٗذٛزوبٞفٞب٢ؾْٛاظ٘طخ٥ٔطوٛزوبٖظ٤طپٙذؾبَتبزٚٚچٟبضْٚٔطيؾٝ

ا٘ؿب٣٘ تٛؾٗٝ 1َجكٌعاضـؾبال٘ٝ ؾب2013َؾبَ ز٥ٔ2010ٚالز٢تب ث٥ؿتٚ ٚٞفتهسٚ ٤ه٥ّ٥ٔبضز

٥ّ٥ٔبضز٘فطثبزضآٔس٢وٕتطاظؾٝٚحسٚز(فمطقس٤س)زالض25/1بزضآٔس٢وٕتطاظاظٔطزْز٥٘بث٥ّ٥ٖٔٛ٘فط

ا٘س.وطزٜزضنساظر٥ٕٗترٟبٖزض٥ٕٞٗؾبَثٛزٜاؾت،ظ٘س50٣ٔ٣ٌزالضزضضٚظوٝتمط٤جبٔٗبز5/2َ

 ٚ ٞٙس زض ر٥ٕٗت ا٤ٗ اظ ٘فط ٖٛ٥ّ٥ٔ نس ٚ ٤ه٥ّ٥ٔبضز تمط٤جبً ٌعاضـ ا٤ٗ َجك رٙٛة ٚ آؾ٥بچ٥ٗ

ا٘ؿب٣٘ثٛزٜ تٛؾٗٝ َطف٣َجكٌعاضـ103:2013،ا٘س)ٌعاضـؾبال٘ٝ اظ .) ؾبَ ُّٔزض 2007ٞب٢ؾبظٔبٖ

٣ٔ ؾبَ تب حسال2005ُتٛاٖز٤سوٝ َٛضذٛقج٥ٙب٘ٝ ز٥٘ب72ثٝ ؾطاؾط ؾٗزثؿتبٖزض ٥ّ٥ٖٔٛوٛزنزض

.(2007تٛؾٗٝٞعاضٜ،)ٌعاضـاٞسافا٘س٘بْ٘ىطزٜا٘سوٝثطا٢ضفتٗثٝٔسضؾٝحجتٚرٛززاقتٝ

وبضٞبٞبٚضاٜٞبٚوٙفطا٘ؽتبثٝحبَثطا٢زؾت٤بفتٗثٝاٞسافتٛؾٗٝٞعاضٜثؿ٥بض٢اظالسأبتٚ٘كؿت

٥ٔالز2015،٢زٞسوٝثبفطاضؾ٥سٖؾبَثطضؾ٣آٔبضٞب٘كب٣ٖٔاضائٝقسٜٚثٝارطاٌصاقتٝقسٜاؾت.أب

پص٤ط٥٘ؿت،ٚتبزؾت٥بث٣ثَٝٛضوبُٔأىبٖثبقس،مطا٣ٔر٥ٕٗتفتحمكٞسفٞعاضٜوٕٝٞبٖ٘هفوطزٖ

٥ٓ٘طچ٥ٗٚتٗساز٢اظوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝوبُٔثٝفمطظزا٣٤ضاٜثؿ٥بضَٛال٣٘ثبل٣اؾت.زض٥ٖٗحبَ

ٌصاقتٗثط٘بٔٝ ثٝارطا ثٝا٘س٥ٌط٢زاقتٝٞب٢چكٓٔٛفم٥تٞب٣٤رٟتفمطظزا٣٤ض٤ع٢ثطظ٤ُٚٞٙسٚ...ثب ،

پ٥فَٛض٢ زض اظث٣ٙ٥وٝ زضآٔسوٕتط ثب افطاز تٗساز ٔطثٌٛثٝ اضلبْ ثطا٢ا٤ٗوكٛضٞب ٞب٢نٛضتٌطفتٝ

٣َؾب25/1َ ثٝنفط2020٣ٔ-2050ٞب٢زالض، ثطذ٣ٔٛاضز ٌعاضـ)ضؾسثٝقستوبٞف٤بفتٝٚزض

(.103:2013ؾبال٘ٝتٛؾٗٝا٘ؿب٣٘،

ا٣ِّّٕثٝوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝٚتط٤ٚذٚتك٤ٛكٞب٢ثْٗ٥زضاثتساتهٛضثطا٤ٗثٛزوٝاؾتفبزٜاظزازٖٚا

حُٔٙبؾج٣ثطا٢اظث٥ٗثطزٖفمطٚقىبفثٜٗ٥تٛا٘سضاؾبظ٣ٔ٢ٞبٚذهٛن٣ٚتأو٥سثطؾبذتٗظ٤طؾبذت

وكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝٚوكٛضٞب٢پ٥كطفتٝثبقس،أبتزطثٝتّدزضچٙس٤ٗٔٛضزثبٖجتزس٤س٘ٓطزضا٤ٗ

تٛا٘سضٚزوٝاؾتفبزٜوطزٖاظتزطثٝوكٛضٞب٢ٔٛفم٣ٕٞچٖٛچ٥ٗ،ٞٙسٚثطظ٣ُٔ٤قس.ٌٕب٣ٖٔضاثُٝ

وٕهثعض٣ٌثطا٢ز٤ٍطوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝثبقس.اظآ٘زبوٝا٤طاٖٞٓثٖٝٙٛا٤ٖهوكٛضزضحبَ

ٞب٣٤وٝزضؾب٤طتٛؾٗٝثبٔكىالتٔكبثٝز٤ٍطوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝٔٛارٝاؾتٚتبثٝحبَاظثط٘بٔٝ

ضاٞىبض٢وٝزضز٤ٍطؾ٣ٔ٣ٗ٘بٔٝپب٤بٖوكٛضٞب٢ٔكبثٝاؾتفبزٜقسٜپ٥ط٢ٚوطزٜاؾت،زضا٤ٗ  قٛزتب

وكٛضٞبٔٛضزاؾتفبزٜلطاضٌطفتٝٚٔٛرتثطٚظٔٛفم٥تقسٜ،ٔٛضزثطضؾ٣ٚآظٖٔٛلطاض٥ٌطز.
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ثبقس،ٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝظزٚزٖفمطاظچٟطٜرٛا٣َٕٔٔٛضوٌٝفتٝقسٞسفٔكتطنٕٞٝوكٕٞبٖ

ا٤طا٥ٖ٘عثٖٝٙٛا٤ٖى٣اظوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝاظلبٖسٜيطٚضتز٘جبَوطزٖفمطظزا٣٤ٔؿتخ٥٘٣ٙؿت.

ثٝقسٜض٤ع٢قسٜٚثٝٔطحّٝارطاٌصاقتٝا٢اظالسأبتَطحٞب،ٔزٕٖٛٝتبوٖٙٛزضثؿ٥بض٢اظثط٘بٔٝ ا٘س.

قٕؿ٣اقبضٜوطزوٝزضآٖا٤طاٖٞزط1404٢رٕٟٛض٢اؾال٣ٔزضافكا٘ساظتٛاٖثٝچكٖٓٔخبَ،٣ٖٔٙٛا

 افك 1404زض اؾت: قسٜ ٖٙٛاٖ َٛض ا٤ٗ ا» ضفبٜ، ؾالٔت، اظ ارتٕب٣ٖ،ثطذٛضزاض تب٥ٔٗ غصا٣٤، ٥ٙٔت

فؿبزٚفطنت ثٝزٚضاظفمط، ٟ٘بزٔؿتحىٓذب٘ٛازٜ تٛظ٤ٕٔٙبؾتزضآٔس، ٔٙساظتج٥ٗىٚثٟطٜٞب٢ثطاثط،

«.ٔح٥ٍظ٤ؿتُّٔٛة 95ٕٞچ٥َٙٗجكٔبزٜ زِٚتٔىّفاؾتثٝٔٙٓٛضاؾتمطاض"ثط٘بٔٝچٟبضْتٛؾٗٝ،

وبٞف٘بثطاثط٢ حجبتارتٕب٣ٖ، زٞهٖساِتٚ وبٞففبنّٝ التهبز٢، ٞب٢زضآٔس٢ٚٞب٢ارتٕب٣ٖٚ

ٕ٘ٙسؾبظ٢فمطااظَط٤كتره٥موبضآٔستٛظ٤ٕٖبزال٘ٝزضآٔسزضوكٛض٥٘ٚعوبٞففمطٚٔحط٥ٔٚتٚتٛا

٤بضا٘ٝ تب٥ٔٗارتٕب٣ٖٚ ٔٙبثٕ ٞسفٕٙس ثط٘بٔٝٚ ثبٞب٢پطزاذت٣، ٖساِتارتٕب٣ٖضا فمطظزا٣٤ٚ ٞب٢ربٕٔ

ث95ٝزض٘ٝثرفذالنٝقسٜاؾت.ثٙسٌٔبز95ٜٔحٛضٞب٢ٔبزٜ"ٔحٛضٞب٢ش٤ُت٥ٟٝٚثٝارطاثٍصاضز.

نٛضتاؾت: ضٚـ"ا٤ٗ الَطح رٟتافعا٤فثٟطٞب٢ زضآٔسٜظْ ٚ ا٤زبزٚض٢ ٚ ٖكب٤ط ٚ ضٚؾتب٥٤بٖ

ثٝفطنت اقتغبَ زٚضٜٞب٢ زض ٔكبضوت٤ٚػٜ ض٤ٚىطز ثب ثطزاقت ٚ وبقت فهَٛ اظ ذبضد ظٔب٣٘ ٞب٢

زض"اِحؿٙٝتٛؾٗٝاقتغبَضٚؾتب٣٤ٚنٙسٚقاقتغب٥َ٘بظٔٙساٖضٚؾتب٥٤بٖٖٚكب٤ط،ثبحٕب٤تاظنٙسٚقلطو

ثٝٔٙٓٛضاضتمبءقبذمتٛؾٗٝا٘ؿب٣٘ثٝؾُحوكٛضٞب٣٤ثبتٛؾٗٝ"ؾ٥٘ٝٗعچ٥ٙٗآٔسٜاؾت:ثط٘بٔٝپٙزٓتٛ

اضتمبءؾُح»ٞب٢آٔٛظـ،ثٟساقتٚاقتغبَزضوكٛض،ؾٙسضاٞجطز٢ا٘ؿب٣٘ثبالٕٚٞب٣ٍٙٞضقسقبذم

تٛاٖثبٛؾٗٝ(.٣ٔثط٘بٔٝپٙزٓت24)ٔبزٜ"قٛز.پؽاظته٤ٛت٥ٞأتٚظ٤طاٖارطا٣ٔ«قبذمتٛؾٗٝا٘ؿب٣٘

ٞبضا٤بفتوٝٞب٢تٛؾٗٝپؽاظا٘مالةچٙس٤ٗٔٛضزز٤ٍطاظانَٛٚثٙسٞبٚتجهطُٜٔبِٗٝٔزٕٖٛٝثط٘بٔٝ

ض٤ع٢ثطا٢فمطظزا٣٤اقبضٜقسٜاؾت.زضآٖٔؿتم٥ٕبًثٝثط٘بٔٝ

ث٣ٙ٥قسٜٚارطاپ٥فٞب٣٤وٝو٥ّٝتساث٥طٚؾ٥بؾتتٛاٖٞب٢پؽاظا٘مالة٣ٔثَٝٛضو٣ّثبٔطٚضثط٘بٔٝ

ا٘س٤ٚبحت٣زضحبَپ٥ٍ٥ط٢ٞؿتٙسضاثٝؾٝزؾتٝو٣ّتمؿ٥ٓوطز.قسٜ

ٞباَٚٔزٕٖٛٝالسأبت٣وٝثٝنٛضتتحتپٛقفلطاضزازٖافطاززضؾبظٔبٖتأ٥ٔٗارتٕب٣ٖٚؾب٤طاضٌبٖ

-ز.ؾبظٔبٖٔس٤ط٤تٚثط٘بٔٝق٥ٓ٘ٛطو٥ٕتٝأسازأبْذ٣ٙ٥ٕ)ضٜ(٤ٚبؾبظٔبٖثٟع٤ؿت٣ٚغ٥طٜرب٢زاز٣ٜٔ

ٞبٟٚ٘بزٞب٢حٕب٤ت٣ٔخُؾبظٔبٖتأ٥ٔٗارتٕب٣ٖٚا٘سؾبظٔبٖث٥بٖوطز1384ٜض٤ع٢زضٌعاضـذٛزتبؾبَ

 ذ٣ٙ٥ٕ)ضٜ( أبْ أساز زاز4650ٜو٥ٕتٝ لطاض تحتپٛقفذٛز ضا ٘فط ؾ٥بؾتٞعاض ا٤ٗؾط٢اظ ثبا٘س. ٞب

-ٚؾجسٞب٢غصا٣٤ٚ...ثٝافطازفم٥ط٥٘ٚبظٔٙسثٝفمطظزا٣ٔ٣٤ٞب٣٤زضلبِتٔؿتٕط٢ٔب٥ٞب٘ٝاُٖب٢وٕه

زل٥كٌطٜٚضؾسثتٛاٖثعضٌتط٤ٗٔكىُا٤ٗؾط٢اظؾ٥بؾتپطزاظ٘س.ثٝ٘ٓط٣ٔ ٞب٢ٞبضاٖسْقٙبؾب٣٤٘ؿجتبً

(.1384چ٥ّط:اضيْٛ)ٞسفزا٘ؿت
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ثبقس.٤ى٣اظٔحٛضٞب٣٤وٝٞب٣ٔتٞب٢ٖٕطا٣٘ٚظ٤طؾبذٔطثٌٛثٝفٗب٥ِتوٝٞبزؾتٝاظؾ٥بؾتزْٚآٖ

زِٚت ٕٝٞ تأو٥س ٔٛضز ٕٞٛاضٜ ا٘مالة رًٙثٛزٜپؽاظ اظ ثٗس ث٤ٛػٜ پطٚغٜٞب ا٘زبْ ،رٟت زض ٞب٣٤

ٞب٢ٖٕطا٣٘آثطؾب٣٘،ٞب٢ٔرتّفثٛزٜاؾت.ثؿ٥بض٢اظپطٚغٜٞب٣ٕٖٔٛ٢ثٝقىُظ٤طؾبذتؾبظٚؾبذت

ٞبٚ...ٞب،ث٥ٕبضؾتبٖٚؾبظٔساضؼ،زا٘كٍب٢ٜ،ربزٜؾبظ٢،ؾبذتوك٣ٌبظ،ؾسؾبظضؾب٣٘،ذٌُِِٛٛٝثطق

ا٘س.زضا٤ٗضاثٌُٝطچٝتٛف٥مبت٣ثسؾتآٔسٜاؾت،أباظرّٕٝالسأبت٣ٞؿتٙسوٝزضا٤ٗظ٥ٔٙٝا٘زبْقسٜ

٥ٌط٢ٔٙبَكاظث٥ٗ٘طفت٤ٝبوبٞفچكٓزٞٙسٜآٖاؾتوٝفمطزضا٤ٗا٢٘ٛاح٣ٔحطْٚ٘كبٖثطضؾ٣ُٔٙمٝ

(.1384چ٥ّط:٘ساقتٝاؾت)اضيْٛ

ؾبَ زض السأبتوٝ ا٤ٗ اظ َطحٞسفٕٙس٤٢بضا٘ٝؾ٥ٔٛٗزؾتٝ قسٜ ٌصاقتٝ ارطا ٖطنٝ ثٝ ٚٞب٢اذ٥ط ٞب

٣ٔ ؾجسٞب٢غصا٣٤ٚوٛپٗٚ... ٕٞبٖاُٖب٢ؾٟبْٖساِتٚ ٔتٗانُثبقس. زض وٝ چٟبض95َْٛض ثط٘بٔٝ

َطحٞسفٕٙسوطز٤ٖبضا٘ٝ ارطا٢آٖٞبتٛؾٗٝشوطقس، اقىبَفمطظزا٣٤اؾتوٝٞسفاظ ٤ى٣ز٤ٍطاظ

ٞع٤ٙٝثطا٢اؾتفبزٜاظوٕهزضآٔسپب٥٘ٗ٥٤بظٔٙسٌطفتٗثٝآٖثرفاظربٔٗٝاؾتوٝثبزاقتٗاُٖب٤٢بضا٘ٝ

ٔجّغ1392ٔجّغقكهسٚقهتٞعاض٥ّ٥ٔبضزض٤بَٚثطا٢ؾب1391َٞب٢ا٘طغ٢ٞؿتٙس.تٟٙبثطا٢ؾبَحبُٔ

لبٖ٘ٛثٛزرٝؾبَ)ٞبزض٘ٓطٌطفتٝقسٜثٛز٥ّ٥ٔبضزض٤بَزضثٛزرٝؾب٥ِب٘ٝثبثتٞسفٕٙس٤٢بضا٘ٝپب٘هسٞعاض

قطٚٔقسثٝوبٞففمطزض1388ث٣ٙ٥زِٚتاذتهبلا٤ٗٔجبِغٍٞٙفتوٝاظؾبَ(.ثطاؾبؼپ٥ف91ٚ92

ٞبؾتوٝٞسفٕٙس٤٢بضا٘ٝقٛز٤ٌٛب٢ا٤ٗاا٘زب٥ٔس،أبقٛاٞس٢وٝزضؾُحربٔٗٝز٤س٣ٜٔؾُحوكٛض٣ٔ

ٚحت٣ثط٘بٔٝؾٟبْٖساِت٥٘عّٖٕىطزٔٛفم٣٘ساقتٝاؾت.

٘كب٣ٖٔ ٚرٛزارطا٢چ٥ٙٗثط٘بٔٝزضوُقٛاٞسٚآٔبضٞب ثَٝٛضٔخب٣ََؾبَزٞسثب تب1380ٞب٢ٞب٣٤،

ا٤طاٖ،تٛظ٤ٕٔطوعآٔبض)تط٘جٛزٜاؾتپب40/0ٗ٥٤ٌبٜاظثٝغ٥طاظزٚؾبَآذط،يط٤تر٥ٞ٣ٙ٥چ1391

 وكٛض: وُ ٚ ضٚؾتب٣٤ قٟط٢، ذب٘ٛاضٞب٢ زض رٟب1380٣٘–1391زضآٔس ٌعاضـ َجك َطف٣ اظ .)

ا٘ؿب٣٘قبذم 1ٞب٢تٛؾٗٝ ا٤طاٖضتجٝ ،76 زاضز، ٥ٔبٖث٥فاظز٤ٚؿتوكٛضزضز٥٘ب ٔمب٤ؿٝا٤طاٖثبزضضا

ثبٚرٛزا٤ٙىٝا٤ٗوكٛضٞبزضآٔسؾطا٘ٝتٛاٖز٤سلعالؿتبٖٚآِجب٣ٔ٣٘وكٛضٞب٥ٓ٘٣٤طنطثؿتبٖ،ٌطا٘بزا،

-ٞب٢تٛؾٗٝا٘ؿب٣٘زضٚي٥ٗتثٟتط٢٘ؿجتثٝا٤طاٖلطاضٌطفتٝتط٢٘ؿجتثٝا٤طاٖزاض٘ساظ٘ٓطقبذمپب٥٤ٗ

ز٥ُِ ٞط ثٝ السأبتنٛضتٌطفتٝ، ا٤ٗاؾتوٝ ٌٛاٜ وكٛضٞب، ز٤ٍط ثب آٟ٘ب ٔمب٤ؿٝ ٚ آٔبض ٔكبٞسٜ ا٘س.

ثطضؾ٣ُّٖ ٔٛفم٥تچكٓ)ٞسفا٤ُٗٔبِٗٝ فمطظزا٣٤ثب زض ٥٘ؿت( تٛف٥كا٤ّٖٕٗىطزٞب ٥ٌطٔٛارٖٝسْ

.ضؾس٣ٔتطزضا٤ٗظ٥ٔٙٝ،ثطا٢ضفٕا٤ٗٔكىُيطٚض٢ثٝ٘ٓطا٘س.ث٥ّٕٖٞٝٗتا٘زبُْٔبِٗبتٌؿتطزٜ٘كسٜ





                                                           
1-Human Development Index 
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عا٤فزضآٔسٚت٥ِٛسافطازافآٖاؾتو٢ٝفمطٚايحاؾتوٝاظالسأبتالظْثطا٢ذبضدقسٖاظٌؿتطٜ

 وٙس، قٛزوٝاظَط٤كآٖزضآٔسافطازثٝنٛضت٣٘بٔٝثطضٚق٣تأو٥س٣ٔثط٥ٕٞٗاؾبؼزضا٤ٗپب٤بٖپ٥سا

-(ث٥ب1390٣ٖٔٞب٢زِٚتثبقس.زض٥ٕٞٗضاثُٝٔتٛؾ٣ّٕٚٞىبضاٖ)ٔؿتمُاظوٕهافعا٤فپ٥ساوٙسوٝ

لبثَّجكتئٛض٢»وٙٙس: ٥تتحمكزاضز:ٔحٛض٘رؿتافعا٤فو٣ٕٞب٢التهبز٢،افعا٤فت٥ِٛساظزٚٔزطا

ٚض٢وُٖٛأُت٥ِٛسثبقس.ٔحٛضز٤ٍطاضتمبءثٟطٜٞبؾتوٝتحمكآ٥ٖ٘بظٔٙسافعا٤فٖٛأُت٥ِٛس٣ٟٔ٘بزٜ

ثطضؾ٣ضاٞىبضٞب٣٤وٝ«.ثبقسپص٤ط٣ٔٞب٢ٔٛرٛزأىبٖتطاظْطف٥ت٥ٌط٢ُّٔٛةاؾتوٝثبثٟطٜ(   )

٘كب٣ٖٔ قسٜ اؾتفبزٜ فمط ث٥ٗثطزٖ اظ ثطا٢وبٞفٚ حبَ ثٝ زضتب السأبتنٛضتٌطفتٝ اوخط زٞسوٝ

اؾت،ٌصاض٢ٝٔٛازا٥ِٚٝٚؾطٔب٤ضاؾتب٢افعا٤ف ا٤ٙىٝزِٚتثٌٝٛ٘ٝثطا٢افعا٤فت٥ِٛسثٛزٜ ا٢زض٤ٚب

زذ اظَط٤كؾٛثؿ٥سٚ... افطازثتٛا٘ٙسثبوؿتزضآٔسثبالتطثٝؾُحافعا٤فزضآٔسذب٘ٛاضٞب تب بِتوطزٜ

ٚض٥ٔ٢عاٖتأح٥طثٟجٛزثٟطٜ٘بٔٝا٤ٗاؾتوٝأبضٚـٔٛضزُٔبِٗٝزضا٤ٗپب٤بٖٔهطفثبالتط٢زؾت٤بثٙس.

 ثطا٢وبٞففمطٔٛضزُٔبِٗٝٚالٕقٛزٚٔمساضا٤ٗتأح٥طاتثطآٚضزقٛز.

 اّویت هَؾَع -1-3

ٚضقسزضآٖتط٤ٗتغ٥٥طاظثعضي ات٣َفطا٤ٙستٛؾٗٝزضٞطوكٛضوبٞففمطٚافعا٤فؾُحزضآٔسٞب

ض٤ع٢لجُٚثٗساظا٘مالة،اظا٥ِٚٗوكٛضٞب٣٤ثبقس.ا٤طا٥ٖ٘عثبَطاح٣ٚا٘زبْچٙس٤ٗٔٛضزثط٘بٔٝوكٛض٣ٔ

فمطٕٞچٙب٤ٖى٣ض٤ع٢التهبز٢ضاثطا٢لطاضٌطفتٗزضٔؿ٥طتٛؾٗٝا٘تربةٕ٘ٛزٜاؾت،أباؾتوٝثط٘بٔٝ

٘كبٖ ثٛزًُٖٔٗفمط پب٤ساض ا٤طاٖاؾت. ًٔٗالتربٔٗٝ ؾ٥بؾتاظ ثب٤سزض ا٤ٗاؾتوٝ ٞبٌصاض٢زٞٙسٜ

ٞب٢پب٥٤ٗثبقٙس؛ٚزٞهتط٤ٖٗٛأُت٥ِٛس،ظ٥ٔٗ،ؾطٔب٤ٝ،تىِٙٛٛغ٥٘ٚ٢ط٢ٚوبض٣ٔتزس٤س٘ٓطقٛز.ٟٔٓ

فمٍنبحت٥٘ط٢ٚوبض٣ٔ ٞب٢ارطازضا٤طاٖاظ٤هؾٛ،ثؿ٥بض٢اظؾ٥بؾتثبقٙس.تبوٖٙٛزضآٔس٢اوخطاٌ

ٚاظؾ٣٤ٛز٤ٍط٥٘ط٢ٚوبضثعضٌتط٤ٖٗبُٔت٥ِٛس٢ قسٜزضرٟتتغ٥٥طاتزضتٛظ٤ٕٔزسززضآٔسثٛزٜ

ثٙبثطا٤ٗزضا٤ٗپب٤بٖزضآٔسرب٣ٔٝٗٔافطازوٓ ٚض٢ثطا٢وبٞففمطتٕطوعقسٜ٘بٔٝثطافعا٤فثٟطٜثبقس.

ٚض٢ثبثبالثطزٖلبث٥ّتافطازٚزضآٔسؾطا٘ٝ،ؾجتافعا٤فزضآٔسافطازقسٜٚاظا٤ٗاؾت.ظ٤طاافعا٤فثٟطٜ

٣ٔ تالـ٣َٔط٤ك تحم٥ك ا٤ٗ زض ثٙبثطا٤ٗ وٕهوٙس. وبٞففمط ثٝ ثٟجٛزتٛا٘س تأح٥طات ٥ٔعاٖ تب قٛز

ٚض٢ثطوبٞففمطٔٛضزثطضؾ٣لطاض٥ٌطز.ثٟطٜ
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 ّای تحمیكَألس-1-4

 ػَاهلی کِ هَجب پیذایص فمز در ایزاى ضذُ است، کذاهٌذ؟ -1-4-1

 ٍری بز کاّص فمز در سطح ایزاى هؤثز است؟آیا بْبَد بْزُ -1-4-2

ٍری با کاّص فمز در ارتباط است، کاًالی کِ هَجب تأثیزگذاری بْبَد اگز بْبَد بْزُ -1-4-3

 کٌذ؟ضَد بِ چِ غَرتی ػول هیٍری بز فمز هیبْزُ

 ّای تحمیكفزؾیِ-1-5

 ّای اغلیفزؾیِ -1-5-1

 ٚض٥٘٢ط٢ٚوبضاحط٢ٔٗٙبزاضثطوبٞففمطزضا٤طاٖزاضز.ثٟجٛزثٟطٜ -

 ٚض٢ؾطٔب٤ٝاحط٢ٔٗٙبزاضثطوبٞففمطزضا٤طاٖزاضز.ثٟجٛزثٟطٜ -

  ّای فزػیفزؾیِ -1-5-2

ؾُحؾٛازٚفمطزاضا٢اضتجبٌٔٗٙبزاض٢ٞؿتٙس. -

-  فمط اؾتبٖٚ ت٥ِٛس٘بذبِمزاذ٣ّٞط اضتجبٌٔٗٙبزاض٢ٚرٛزث٥ٗافعا٤ف٘ؿجتٔربضدزِٚت٣ثٝ

زاضز.

ث٥ٗافعا٤ف٘ؿجتقٟط٘ك٣ٙ٥ٚفمطاضتجبٌٔٗٙبزاض٢ٚرٛززاضز. -

 رٍش تحمیك-1-6

ٝؾ٣ٗقسٜ٘بٔٚض٢ٚوبٞففمطزضا٤ٗپب٤بٖثطا٢ثطضؾ٣اَالٖبتٔٛرٛززضضاثُٝثباضتجبٌث٥ٗثٟجٛزثٟطٜ

.اظآٚض٢قسٜٔسَتر٥ٕٗظزٜقسٜٚاضتجبٌث٥ٗٔتغ٥طٞبثطضؾ٣قٛزرٕٕاؾتتبثباؾتفبزٜاظاَالٖبت

آٚض٢قسٜر1390ٕٕتبؾب1385َآ٘زبوٝاَالٖبتٔطثٌٛثٝزٚاظزٜٔمُٕثٝنٛضتؾط٢ظٔب٣٘اظؾبَ

ٌطزز.ثطا٢ثطآٚضزٚتر٥ٕٗٔسَاؾتفبز1٣ٜٔاؾت،ثٙبثطا٤ٗاظق٥ٜٛپبُ٘ز٤تب

                                                           
1- Panel Data  
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افعا٤فتٗسازلبثُشوطاؾتوٝاظٔع٤ت ثطا٢تر٥ٕٗٔسَآٖاؾتوٝثب اظضٚـپبُ٘ز٤تب ٞب٢اؾتفبزٜ

ذ٣ُوٕتط،زضرٝآظاز٢ث٥كتطٚوبضا٣٤ث٥كتطٞبؾجتزاقتٗاَالٖبتث٥كتط،تغ٥٥طپص٤ط٢ث٥كتطٚٞٓزازٜ

-٘بٔٝاظا٤ٗضٚـاؾتفبز٣ٜٔقٛ٘س،ث٥ّٕٖٞٝٗتزضا٤ٗپب٤بٖٔب٣٘ٚٔم٣ٔ٣ُٗؾط٢ظٞب٢٘ؿجتثٝزازٜ

ٌطزز.

 للوزٍ تحمیك-1-7

ا٤ٗپب٤بٖزازٜ زض اؾتفبزٜ ؾبَٞب٢ٔٛضز ٔطثٌٛثٝ 1385ٞب٢٘بٔٝ زاز1390٣ٜٔتب آٖاظ زض ٞب٢ثبقسوٝ

٤ّٛ٥ٝٚبضؼ،وطٔبٖ،ٕٞساٖ،ِطؾتبٖ،وٟىفٞب٢وكٛضوٝثٝتطت٥ت٥ٌالٖ،وطٔب٘كبٜ،زٚاظزٜٔٛضزاظاؾتبٖ

ث٤ٛطاحٕس،٤عز،ٞطٔعٌبٖ،لع٤ٚٗ،ٌّؿتبٖ،ذطؾبٖقٕب٣ِٞؿتٙس،اؾتفبزٜقسٜاؾت.

 تؼزیف هفَْهی هتغیزّا-1-8

 فمز -1-8-1

٘كب٣ٖٔ فمط اظپس٤سٜ تٗبض٤فٖٙٛاٖقسٜ فمطزٔطٚض ٔؿٍّٚٚاحس٢اظ ز٤سٌبٜ ٥ٔبٖالتهبززا٘بٖزٞس، ض

ثبقسوٝث٥كتطثطض٢ٚفمط٘ؿج٣تبو٥س٘بٔٝتٗط٤ف٣اظفمطٔس٘ٓط٣ٔأبزضٟ٘ب٤تزضا٤ٗپب٤بٖٚرٛز٘ساضز.

تٗط٤فٔٛضز٘ٓطتٛا٘سزضٞطُٔٙمٝٚٞطربٔٗٝزاضزٚا٤ٗفمط٣ٔ ثُٝٔٙمٝٚربٔٗٝز٤ٍطٔتفبٚتثبقس.

ز:قٛ٘عز٤هاؾتوٝثٝا٤ٗنٛضت1٣ٔا٣ِّّٕفمطث٥كتطثٝتٗط٤فٔطوعث٥ٗ

ٔزٕٖٛٝا٤ٖٗٛأُقبُٔ:ثبقس.٤ٚبفمساٖآٟ٘ب٘كبٖزٞٙسٜفمط٣ٔزا٢اظٖٛأُٞؿتٙسوٝوٕجٛٔزٕٖٛٝ

ا٥ٙٔت،ؾالٔ ٔؿىٗٚؾطپٙبٜ، ٔحسٚزٜقره٣، ظٔبٖ، تأىب٘بتآٔٛظـٚپطٚضـ،زؾتطؾ٣ثٟٝ٘بزٞب،

.ثبقسٞب٢حمٛل٣،ؾ٥بؾتٚاَالٖبت٣ٔتٚپؿترؿٕب٣٘،اضتجبَبتارتٕب٣ٖ،ٔٙبن

 ٍریبْزُ -1-8-2

ٚض٢ضاثٟط1833ٜزضؾب3َثٝوبضثطز.٤هلطٖثٗساظاٚ،٥ِتط2و1766ٝٙٚض٢ضاا٥ِٚٗثبضزضؾبَٚاغٜثٟطٜ

 ٔفْٟٛ وطزٖ»ثٝ ت٥ِٛس اؾتٗساز ٤تٗط« ٔجبضن، ؾ٥ٛضؾٖٛ(.1389فوطز)٘ٓط٢، اظ4چبز تٗط٤فذٛز زض

٣ٔثٟطٜ ظثبٖؾبزٜ ذطٚر٣ثبثٟطٜ»٤ٛ٘ؿس:ٚض٢ثٝ ٔمساض چٝ ا٤ٙىٝ ثتٚضٚز٢ثٝٚض٢لسضتت٥ِٛساؾت،

تط٤ٗ٘ٛٔاؾت)چبزٚض٥٘٢ط٢ٚوبضضا٤ذ وٙسٔحبؾجٝثٟط٥ٜٙٗاٚث٥ب٣ٖٕٔٞچ«.آ٤سذهٛلثٝزؾت٣ٔ

(.4،ل2011ؾ٥ٛضؾٖٛ،

                                                           
1- International Center Poverty  

2- Quesnay 

3- Littre  

4- Chad Syverson  

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 



9 

٥ٌط٢ذطٚر٣٘ؿجتثٝحزٓٔكرمٚض٢ضأٗبزَا٘ساظٜ،ثٟط1ٜؾبظٔبٖٕٞىبض٢التهبز٢ٚتٛؾٗٝاضٚپب

ُٚض٢ضاحبنثٟط2ٜپطٚوٛپٙىٛ.(2001ٚ2008وٙس)ؾبظٔبٖٕٞىبض٢التهبز٢ٚتٛؾٗٝ،ضٚز٢تٗط٤ف٣ٔٚ

احطثرك٣ٔ٣ ثطا٢ت٥ِٛسٔحهَٛٔف٥سزا٘سرٕٕوبضا٣٤ٚ اؾتفبزٜ ثٛزٖٔٙبثٕٔٛضز ٥ٔعأٖٛحط وبضا٣٤ضا

)پطٚوٛپٙىٛ،وٙسط٤ف٣ٔ)ا٘زبْزضؾتوبض(ٚاحطثرك٣ضا٥ٔعاٖزؾت٥بث٣ثٝاٞساف)ا٘زبْوبضزضؾت(تٗ

23تب:ث٣ .)٣ٔ ٘ٓط تٛاٖثٟطٜضؾس٣ٔثٝ ا٤ٗنٛضتتٗط٤فوطز: ثٝ ٘ٓط٣ٔٚض٢ضا ٚض٢اثعاضضؾسثٟطٜ ثٝ

ثبقس.٥ٌط٥ٔ٢عاٖتحمكاٞساف،اظ٘ٓطضؾ٥سٖثٝاحطثرك٣ٚوبضا٣ٔ٣٤ا٘ساظٜ

 بٌذی جوغ-1-9

ا٥ٕٞتٔكىُفمطزضرٟبٖٚزضا٤طاٖپطزاذتٝقس،ٕٞچ٥ُٙٗٔبِج٣زضا٤ٗثٝا٢زضا٤ٗفهُثٝاضائٝٔمسٔٝ

ا٘سٚا٥ٕٞتذهٛلاضائٝقسوٝتبوٖٙٛزضا٤طاٖاظچٝرٟبت٣ثطا٢ٔجبضظٜثبفمطٚاضزٖطنُٖٕٝقسٜ

ٞب٢ٔٛرٛزثطا٢ٔحس٤ٚت٘بٔٝٚٔٛيٛٔزضا٤طاٖثٝچٝنٛضتاؾت.زضازا٥٘ٝٔعؾٛأالتٚفطٚوپب٤بٖ

ٔٛيٛٔٞب٢ٚاغٜو٥ّستحم٥كآٖتٛي٥حزازٜقس،زضا٘تٟب٥٘عتٗبض٤ف٣ٔرتهطاظضٚـٚطضؾ٣ٔٛيٛٔث

اضائٌٝطز٤س.

تطثطضؾ٣ذٛاٞسقس.پؽاظآٖٞٓزضفهُزْٚٔفب٥ٞٓفمطُّٖٚثٛرٛزآٔسٖآٖزضرٟبٖثَٝٛضٌؿتطزٜ

ٚض٢ثٝلطاضذٛاٞسٌطفتٚا٤ٙىٝچطاثٟطٜٔٛايٕفمطزضا٤طاُّٖٖٚثٛرٛزآٔسٖآٖٔٛضزتزع٤ٝٚتح٥ُّ

قسٜاؾتتٛي٥حزازٜذٛاٞسقس.ٖٙٛاٖضٚـپ٥كٟٙبز٢ثطا٢ٔٛارٝثبفمطزض٘ٓطٌطفتٝ

 

                                                           
1- Organization for Economic  Co- operation and Development  

2- Procopenco  

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 



 

 فصل دوم

 هبانی نظری و پیشینه تحقیق
 

 

 

 

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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 همذهِ -2-1

ٚض٢ثطا٢ُٔبِٗٝٔكىُفمطُٚٔبِٗٝتبح٥طثٟطٜ٘بٔٝپب٤ب٤َٖٗٛضوٝزضفهُاَٚاقبضٜقسٞسفاظإٞبٖ

ث٥ٕٞٝٗز٥ُِثطا٢زاقتٗوبٞففمطزضا٤طا٣ٖٔ تٗط٤فتطثٝٔؿأٍِٝ٘ب٥ٕٖ٣ٞكثبقس. اثتساالظْاؾتتب

زؾت٤بفت.پؽاظآٖ٘ٛثتثٝٔطٚض٘بٔٝپب٤بٖٚايح٣اظفمطضااضائٝزازتبثطاؾبؼآٖثٝثطضؾ٣اٞساف

ثب٤سزض٘ٓطزاقتضؾسوٝاظ٘ٓطالتهبززا٘بٖ،زضز٥٘بٔٛرجبتفمطضافطاٞٓوطزٜاؾت.ٔزٕٖٖٛٝٛا٣ٔ٣ّٔ

 ٥ٕٖكثطا٢زاقتٍٗ٘ب٣ٞزل٥كوٝ ٚ زازتط لطاض ٔس٘ٓط ضا ٘ىتٝ ثب٤سزٚ ٔٛيٛٔ ثٝ قٙبؾب٣٤و٥ّٝتط اَٚ، .

اؾت،ظ٤طاتٗسازث٥كٕبض٢اظٖٛأُٚرٛز٘بٔٝپب٤بٖتطاظٔٛيٛٔا٤ٖٗٛأُٔؤحطثطفمطوبض٢ثؿ٥بضٌؿتطزٜ

تٛا٘سث٥ٗوكٛضٞبٚرٛإٔٔرتّفقٛ٘س،زْٚآ٘ىٝ،ٖٛا٤ُٔبزقس٥ٌ٣ٜٔط٢فمط٣ٔزاضزوٝٔٛرتقىُ

ا٢اظٔٛاضزٞؿتٙسوٝاغّتاظز٤سٌبٜالتهبززا٘بٖٔكتطن٤ٚبغ٥طٔكتطنثبقس.أبثَٝٛضو٣ّٔزٕٖٛٝ

ٔرتّفثٖٝٙٛاٖٖٛأُا٤زبزوٙٙسٜفمطث٥ب٣ٖٔ َٛضاؾتٙجبٌوطزوُٝٔبِٗٝٚتٛاٖا٣ٔٗ٤زض٘ت٥زٝقٛ٘س.

ثطا٢اظث٥ٗثطز٤ٖٚبوبٞففمطثبقس.٣ٔٙبؾتحّتٛا٘سضاٌٜصاض٣ٔتٕطوعض٥ٕٞ٢ٖٚٗٛأُتأح٥ط

قٛزوٝتٕطوعض٢ٚٞب٢التهبززا٘بٖث٥ب٣ٖٔثٙبثطا٤ٗزضازأٝپؽاظتٗط٤ففمطٔٛاضزٔرتّف٣اظز٤سٌبٜ

،ؾپؽضاٞىبضٞب٢ٔجبضظٜثبفمطقٛزؾجتٔجبضظٜثبفطآ٤ٙسقىٌُطفتٗفمطزضؾُحرٛإٔتٛا٘س٣ٔآٟ٘ب

ٞب٢ارطاقسٜثطا٢وبٞففمطاضائٝتٛي٥حبت٣زضضاثُٝثبفمطزضا٤طاٖٚضٚـثٙس٢قسٜٚپؽاظثٝزؾتٝ

٘بٔٝاضائٝقسٜاؾت.پطزاذتٝذٛاٞسقسٚزضازأٝآٖتٛي٥حبتٔطتجٍثبضٚـپ٥كٟٙبزقسٜا٤ٗپب٤بٖ

 تؼزیف فمز -2-2

٘كب٣ٖٔ فمط اظپس٤سٜ تٗبض٤فٖٙٛاٖقسٜ فٔطٚض ٔؿٍّٚٚاحس٢اظ ز٤سٌبٜ ٥ٔبٖالتهبززا٘بٖمطززٞس، ض

زٚ٘فطاظپ٥كٍبٔبُٖٔبِٗبتفمطزضاٍّ٘ؿتبٖتالـوطز٘ستبثطا٢تٗط٤ففمط1ثٛتٚضاٚ٘تط٢ٚرٛز٘ساضز.

ثطا٤ٗاؾبؼفمطُّٔكثٝحسالُٔٗبـثطا٢ازأٝ ث٥ٗزٚٔفْٟٛفمطُّٔكٚفمط٘ؿج٣تفبٚتلبئُقٛ٘س.

ا قطا٤ٍ ثٝ ٘ؿج٣ فمط ٚ زاضز اقبضٜ ظ٘سظ٘س٣ٌ ثطا٢ ثٝؾتب٘ساضز ربٔٗٝ ٞط زض اقبض٣ٌٜ ذهٛل

٣ٔ،ٖوٙسوٝ:(.ٔٛؾؿٝاؾتب٘ساضزٞب٢ظ٘س٣ٌوب٘بزا٥٘عچ٥ٙٗث٥ب1381:11٣ٖٔوٙس)ذسازوبق٣ٕٚٞىبضا«

تطاظفمساٖزضآٔساؾتٚقبُٔثؿ٥بض٢اظوٕجٛزٞباظزاضا٣٤ٚا٥ٔسثٝظ٘س٣ٌٚٔفْٟٛفمطثؿ٥بضٌؿتطزٜ

                                                           
1- Booth & Rowntree  

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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ا٤ٗحبَو٣ٕبظ٢ٚؾب٤طقبذمآٔٛظـٚتٛإ٘ٙسؾ ثب ٞب٢ؾبظ٢ثؿ٥بض٢اظ٤ٚػ٣ٌٞب٢ارتٕب٣ٖاؾت.

(.1،2003:16)ٔطوعُٔبِٗبتاؾتب٘ساضزٞب٢ظ٘س٣ٌوب٘بزا«.ٔطثٌٛثٝفمطثؿ٥بضپ٥چ٥سٜاؾت

ٔؿبِٝ فمط تب٘ؿٙس ز٤سٌبٜ ٣ٔاظ اٚ زاضز. اقبضٜ ٔحط٥ٔٚت٘ؿج٣ ثٝ ا٢اؾتوٝ ٌطٜٚ»٤ٌٛس: ٚ ٚافطاز ٞب

ٔرتّفظٔب٣ٔ٣٘ذب٘ٛازٜ رٛإٔ زض غصا٣٤،ٞب ضغ٤ٓ ثطا٢ثسؾتآٚضزٖ ٔٙبثٕ فبلس وٝ ثبقٙس فم٥ط تٛا٘ٙس

ثَٝٛضٌؿتطزٜ ا٢تك٤ٛك٤بقطوتزضفٗب٥ِتٚقطا٤ٍظ٘س٣ٌٚأىب٘بتضفب٣ٞوٝٔطؾْٛٞؿتٙس٤ٚب

 لطاض تب٥٤س ثبقٙس٣ٔٔٛضز ٥ٌط٘س، 2،1979)تب٘ؿٙس«. :71 ٚ تٛزاضٚ ٔب٤ىُ اؾ٥ٕت(. ٖٙٛا3ٖاؾت٥فٗ چ٥ٙٗ

٣ٔ:وٙٙس ٥ٔعاٖحسالُٔكره٣اظزضآٔسالظْالتهبززا٘بٖتٛؾٗٝاظٔفْٟٛفمطُّٔكاؾتفبز٣ٜٔ» وٙٙستب

ثٝٔٙٓٛضا٥َٕٙبٖاظٔٗبـزائ٣ٕث٥بٖ ثطا٢ثطآٚضزٜوطز٥ٖ٘بظٞب٢ٔبز٢اؾبؾ٣غصا،پٛقبنٚؾطپٙبٜضا

ا٢تبُٔٙمٝز٤ٍطحسالُٔمبز٤طٔٗبـاظوكٛضتبوكٛضٚاظُٔٙمٝوطزٜثبقٙس.أبٚلت٣زلتو٥ٙٓوٝا٤ٗ

ثٝٔكىالتا٤ٗتٗط٤فوٙٙسٕٚ٘ب٤بٍ٘ط٥٘بظٞب٢ٔرتّفضٚا٘كٙبذت٣،التهبز٢ٚارتٕب٣ٖٞؿتٙس،فطق٣ٔ

(.2009:75)تٛزاضٚٚاؾ٥ٕت،«ثط٤ٓپ٣ٔ٣

ٞب٢اؾبؾ٣زض٘ٓطٌطفت٥ٔٚتاظلبث٥ّتث٥بٖوطزوٝفمطضاثب٤سثٝنٛضتٔحط1981زضؾب4َآٔبضت٥بؾٗ

ٔحط٥ٔٚتذٛز اٚ ٘ٓط اظ ٕٞچ٥ٙٗ اؾت. فمط قٙبؾب٣٤ ٔتساَٚ ٖبُٔ وٝ زضآٔسٞب ثٛزٖ پب٥٤ٗ نطفأ ٝ٘ ٚ

فٔتفبٚت٣زاقتٝثبقس.آ٘چٝو٤ٝٞب٢ٔتفبٚت،تٗبضٞبٚٔىبٖٔف٣ٟٔٛ٘ؿج٣اؾتوٕٝٔىٗاؾتزضظٔبٖ

ا٘زبْچكٓ لبث٥ّت٣زضتح٥ُّفمط ٔحط٥ٔٚت٣ٔا٘ساظ ٚ ٔب٥ٞتُّٖٚفمط اظ ضا زٞسا٤ٗاؾتوٝزضنٔب

ثب٘هرٟب٣٘ثطا٢تٗط٤فذٛزاظفمطٔزٌٕٖٛٝؿتطـ٣ٔ ث٥ب٣ٖٔزٞس. وٙسوٝوٕجٛز٤با٢اظٖٛأُضا

٣ٔ فمط ٘كبٖزٞٙسٜ ٟ٘بزٞب،فمساٖآٟ٘ب زؾتطؾ٣ثٝ پطٚضـ، أىب٘بتآٔٛظـٚ قبُٔ: ا٤ٗٔزٕٖٛٝ ثبقس.

ٞب٢تٚپؿتٔٙبنؾالٔترؿٕب٣٘،اضتجبَبتارتٕب٣ٖقره٣،ٔؿىٗٚؾطپٙبٜ،ا٥ٙٔت،ظٔبٖ،ٔحسٚزٜ

(.2006:4ا٣ِّّٕفمط،ثبقس)ٔطوعث٣ٗ٥حمٛل٣،ؾ٥بؾتٚاَالٖبتٔ

ثٝ٘ٓط٣ٔ ٕٞبٖتٗط٤فاضائٝقسٜتٛؾٍثب٘هضؾسثٟتط٤ٗتٗط٤فثطا٢فمطثبٌؿتطـزأٙٝتٗط٤ففمط،

ثب٤ؿتثٝو٥ّٖٝٛا٤ُٔبزقسٜثب٘هرٟب٣٘ٚٞب٢فمط٣ٔثطا٢تزع٤ٝٚتح٥ُّزازٜرٟب٣٘ثبقس،ثطا٤ٗاؾبؼ

رٛإٔا٤ٗفمطٕٔىٗاؾتزضاظؾ٣٤َٛٞٓجكتٗط٤فآٔبضت٥بؾٗٚي٥ٗتآٟ٘بزضؾُحرٛإٔزلتوطز.

ٔرتّففطقزاقتٝثبقس.

 گیزی فمز ػَاهل تاثیزگذار بز ضکل -2-3

وٝٞطوساْاظثٙس٢ٕ٘ٛززؾتٝو٣ّثرفچٙسزضتٛا٣ٖٔضازضا٤ٗٔٛضزٞب٢ٔرتّفالتهبززا٘بٖٜز٤سٌب

ٞطوساْاظزلتٚتٕطوعثطزض٘ٓطزاقت،قٛ٘س.اِجتٝثب٤ستط٢تمؿ٣ٔٓ٥ٞب٢وٛچهزؾتٝٞبثٝا٤ٗثرف

                                                           
1- Center for the Study of  Living Standards  

2- Townsend  

3- Michael P. Todaro  & Stephen  C.Smith  

4- Amartia Sen  
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ٕٔىٗاؾت،وٝثطذ٣اظٖٛأُشوطتٛا٘سضاٜحُثطذٛضزثبٕٞبٖٖبُٔثبقس،ٌطچٖٝٛا٤ُٔبزقس٣ٜٔ

ٔكىُٔتفبٚتاظ ثب ثطذٛضز وٝاِجتٝزضچ٥ٙٗٔٛاضز٢٘حٜٛ ٔخُحٛازثَج٣ٗ٥، لبثُوٙتطَ٘جبقٙس، قسٜ

ز٤ٍطٖٛا٤ُٔبزقسٜذٛاٞسثٛز.

 ػَاهل ًْادی -2-3-1

ُّٖتفبٚتث٥ٗضقسالتاظ٘ٓطثؿ٥بض٢اظالتهبززا٘بٖٔسَ ثٝتٟٙب٣٤لبزض٥٘ؿتٙس، ٤بفت٣ٍهبز٢ٚتٛؾٗٝٞب

٥ٔبٖوكٛضٞب٢ٔرتّفضاث٥بٖوٙٙس.التهبززا٘بٖٟ٘بزٌطاثطا٤ٗثبٚضٞؿتٙسوٝثٝغ٥طاظٖٛا٣ّٔٔب٘ٙسؾطٔب٤ٝ

پؽ ...ف٥ع٤ى٣، ٔتغ٥طٞب٢ٔب٣ِٚ ٞؿتٙس.٣ٔا٘ساظ، تأح٥طٌصاض التهبز ثط وٝ ثطز ٘بْ تٛاٖٖٛأُز٤ٍط٢ضا

ثطا٥ٍ٘ع٥٘ؿتٍٕٚٞبٌٖصاض٘سچٙساٖرساَثطّٖٕىطزالتهبز٢تبح٥ط٣ٔا٤ٙىٟٝ٘بزٞب»وٙس:٘ٛضثث٥ب٣ٖٔ

(.زضحم٥متض٤ٚىطزٟ٘بز٢ثٝضقس،٤هتفبٚتٖٕس1،1990ٜ)زاٌالؼ٘ٛضث«ا٘سوٕبث٥فآٖضاپص٤طفتٝ

ٟ٘بز٢ تغ٥٥طاتاضظق٣ٚ تغ٥٥طاتف٣ٙ، ثب ضقسٕٞطاٜ تٗط٤فتٛؾٗٝآٖضا ٥ٔطزض زاضز. ؾب٤طض٤ٚىطزٞب ثب

زضٚالٕا٘س٤كٕٙسأٖرتّفاظقبذم1384ٔتٛؾ٣ّ،)وٙسٔٗطف٣ٔ٣ ٞب٢ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛرٟتثطضؾ٣احط(.

ٟ٘بزٞب٢٘بْثطز٣ٜٔ ( ثطضقسالتهبز٢اؾتفبزٜٟ٘بزٞب ثبقس( ثطاثط٢حمٛل٣ٚغ٥طٜ تٛا٘سحمٛقٔبِى٥ت،

٣ٔ التهبز٢ ضقس ثٝ زؾت٥بث٣ ٔٙٓٛض ثٝ ٟ٘بز٢ تغ٥٥طات ثط تبو٥س ِصا زضوٙٙس. تٛؾٗٝ آٚض٘سٜ پس٤س ٖٕال

(.٥٘4:1392ب٥٘ٚىٛ٘ؿجت٣،وكٛضٞبؾت)٥َت

زٞٙس.آٟ٘ب٘ٛضثٕٚٞىبضا٘فثطا٢تج٥٥ّٖٗتتفبٚت٥ٔبٖوكٛضٞب٢حطٚتٕٙسٚفم٥طتج٥٥ٗربِج٣اضائ٣ٔٝ

زضنساظ25ا15٣ِزٞٙسوٝتٛؾٗٝحبنُ٘ٛٔذبن٣اظٟ٘بزٞباؾتوٝزضحبَحبيطتٟٙبزض٘كب٣ٖٔ

ٔؿأِٝو ٟ٘بزٞب ا٤ٗ٘ٛٔذبلاظ ٚ زاضز ٟ٘بزكٛضٞب٢رٟبٖٚرٛز چٙس٘ٛٔذبلاظ ٤ه٤ب اظ ا٢فطاتط

وٙسوٝالتهبززا٘بٖ(،ثٝا٤ٗ٘ىتٝاقبض2008٣ٜٔ)2(.زضا٥ٔٗ٤بٖضٚزض٤ه2008اؾت)٘ٛضثٕٚٞىبضاٖ،

٣ٔ اؾ٥ٕت آزاْ ظٔبٖ ٤ٚػ٣ٌاظ وٝ ثطازا٘ؿتٙس وبضأس٢، قفبف٥ت، ٔب٘ٙس ٚٞب٣٤ وٓ فؿبز حمٛل٣، ثط٢

آٖاؾتوٝٞٙٛظچ٥عا٘سو٣ٞبزاضا٢ا٥ٕٞتاؾتأبٔؿأِٝان٣ّق٥ٜٛزؾت٥بث٣ثٝٔكبضوتثطا٢حىٛٔت

تٛاٖثؿ٥بض٢اظٟ٘بزٞبضاچٝثٝنٛضتضؾ٣ٕٚچٝغ٥طضؾ٣ٕ٘بْثطزٚرٛز٘ساضز.ثٙبثطا٣ٔٗ٤زضا٤ٗٔٛضز

ٞؿتٙس، ٔٛحط التهبز٢افطاز ثطظ٘س٣ٌضٚظٔطٜ ٣ٔوٝ ٘تب٤ذٟ٘بزٞب زض ا٘تربةافطاز ٘حٜٛ زض تبح٥ط ثب تٛا٘ٙس

ٟ٘بزٞب٣ٔ٣٤ آ٘چٝوٝزضا٤ٗتحم٥كٔٛضزتبو٥سلطاضٌطفتٝ، أب ثبقسوٝثٝالتهبز٢تغ٥٥طات٣ا٤زبزوٙٙس.

قٛ٘س.ثط٥ٕٞٗاؾبؼزضٌصاض٘سٚثٝا٤ٗٚؾ٥ّٝثٝفمطٔطتج٣ٍٔ٘ح٢ٛثطؾُحضفبٜٚزضآٔسافطازتبح٥ط٣ٔ

ٕ٘ٛ٘ٝاظٟ٘بزٞب٣٤وٝثطضٚ٘سزضآٔس٢افطازٔٛحطٞؿتٙسٔٛضزثحجلطاضذٛاٞسٌطفت.ازأٝپٙذ

 

                                                           
1- Douglas C. North  

2- Rodrik  
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 حمَق هالکیت  -2-3-1-1

تط٤ٟٗ٘بزٞب٣٤وٝثطچطذٝالتهبز٢زضؾُحرٛإٔٔٛحطاؾت،حمٛقٔبِى٥تٚچ٤٣ٍٍ٘ٛى٣اظٟٔٓ

اؾت،اٚث٥ب1ٖحمٛقٔبِى٥تاقبضٜوطزآزاْاؾ٥ٕتثبقس.اظرّٕٝا٥ِٚٗالتهبززا٘ب٣٘وٝثٝارطا٢آ٣ٖٔ

ثرف ٔبِى٥تثطا٢ حمٛق اؾتتب ٥٘بظ ٔجبزالتآظاز ثطلطاض٢ ٚ التهبز٢ ثبال٢ ضقس زاقتٗ ثطا٢ وطز

ذهٛن٣ثبا٥ٙٔتوبُٔثطلطاضثبقس.

ٔبِى٥تذهٛن٣ثبٖج2٣ٔپ٥ط٥ٕٞٚٗٔجحجحت٣ٔبضوؽ پكت٥جب٣٘اظ اشٖبٖوطزوٝ سقٛزوٝضق٥٘ع

(.3،2011سٚزض٘ت٥زٝآٖفمطاظث٥ٗثطٚز)ؾبٔجٗٚض٢ؾط٤ٕثبقثٟطٜ

ٟ٘بزٌطا٤بٖاٖتمبززاض٘سوٝتره٥مٔٙبثٕزضربٔٗٝاظَط٤كؾبذتبضٞب٢ٟ٘بز٢ٔتفبٚتٚذهٛنبضٚاثٍ

زض٥ٌطز.ا٤ٗالتهبززا٘بٖاٖتمبززاض٘سوٝث٥كتطٔٙبثٕزضوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝؾ٥بؾ٣ٔرتّفنٛضت٣ٔ

اغّت٤هتجب٣٘ افطاززاضا٢ٔٙبنتؾ٥بؾ٣اؾتٚ افطاززاضا٢لسضتؾ٥بؾ٣ٚ ٘رجٍبٖٔح٣ّٚ اذت٥بض

قٛزٖٕسٜث٥ٗ٘رجٍبٖٔح٣ّٚافطاززاضا٢لسضتؾ٥بؾ٣زضفطا٤ٙستره٥مٔٙبثٕٚرٛززاضزوٝثبٖج٣ٔ

اظحمٛقٔبِى٥تٚتره٥مٔٙبثٕزضزؾتآٟ٘بثبقس.زضچ٥ٙٗفًب٣٤،٘جٛز٤هتٗط٤فٚايحٚضٚقٗ

)نٕس٢،٘فٕافطاززاضا٢لسضتؾ٥بؾ٣نٛضت٥ٌطزجذٛاٞسقسوٝتره٥مٔٙبثٕثٝحفبْتاظآٖثبٖ

(.1389:13انفٟب٣٘زال٣ِض٘ب٣٘،

ح٥طحمٛقٔبِى٥تثطضقسالتهبز٢ٚا٥ٍ٘عٜالتهبز٢زضؾُحربٔٗٝث٥بٖنٕس٢ٕٚٞىبضاٖزضضاثُٝثبتأ

طازثطا٢تهطفوبالٞبٚٔهطفآٟ٘بثبٖسْا٥َٕٙبٖضٚثطٚؾت.ا٤ٗتٛا٘ب٣٤ٚلسضت،تٛا٘ب٣٤اف»وٙٙس:٣ٔ

قٛز.ثٙبثطا٤ٗثطا٢وبٞفا٤ٖٗسْٚؾ٤ّٝ٥هلسضتلب٣٘ٛ٘ث٢ٚٝاُٖب٣ٔٝاظَط٤كٞٙزبضٞب٢ارتٕب٣ٖٚث

تبح٥طٌصاض٢ثطا٥ٍ٘عٜفٗب٥ِت(٥٘بظاؾت.ا٤ٟٗ٘بزثب)حمٛقٔبِى٥تٔٛحطا٥َٕٙبٟ٘ب،٤هٟ٘بزلب٣٘ٛ٘ٔب٘ٙس

قٛزافكٞبذٛزثٝ٘ؿُآت٣ٔس٘ٓطافطاز،ثبٖج٣ٔالتهبز٢ثطا٢ا٤زبزحطٚترس٤سٚا٘تمبَرس٤ستالـ

وٝو٥ّسز٤ٍط٢زضپ٥كطفتض٤ع٢آٖ)ض٤ع٢افطازظ٤بزتطقسٜٚثطا٢پص٤طـض٤ؿهٚثط٘بٔٝظٔب٣٘ثط٘بٔٝ

آٔبز٣ٌزاقتٝثبقٙسا لتهبز٢اؾت( ٥٘عٔٗتمسٞؿتٙسٟ٘بزٞب٢التهبز2010٢)4اث٥ٙؿٖٛٚآؾٓاٚغّٛض«. )

س،ظ٤طاثٖٝم٥سٜآٟ٘با٤ٟٗ٘بزٞبٞؿتٙسوٝا٥ٍ٘عٜوٙكٍطاٖان٣ّالتهبز٢ضاثبقٙثطا٢ضقسالتهبز٣ٟٔٓٔ٢

ثَٝٛض٤ٚػٜثطؾطٔب٤ٝقى٣ُٔ زضٚالٕآٟ٘ب تىِٙٛٛغ٢ٕٚٞچ٥ٙٗزٞٙس. ا٘ؿب٣٘، ٌصاض٢زضٔٙبثٕف٥ع٤ى٣،

ٌصاضز.اظ٘ٓطآٟ٘ب،ا٤ٟٗ٘بزٞب٘ٝتٟٙبثطّٖٕىطزالتهبز٢،ثّىٝثط٘حٜٛتٛظ٤ٕزضآٔسؾبظٔبٟ٘ب٢ت٥ِٛساحط٣ٔ

ٌصاض٘س.٥٘عاحط٣ٔ

                                                           
1- Adam Smith 

2- Marx  

3- Sembene    

4- Rabinson  and Asemoglu  
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ضاث٥ٙؿٖٛ)1آؾٓاٚغّٛٚرب٘ؿٖٛرب٣٤ز٤ٍط ٚ2006 تٛي٥حٟ٘بزحمٛقٔبِى٥تث٥ب20ٖ: اضتجبٌثب زض )

٣ٔض٢حمٛقٔبِى٥تٚرٛززاضزطاوٙٙسوٝ،ؾٝ٘ىتٝو٥ّس٢ثطا٢ثطل:

٢الكبضا٢وٝا٥ٍ٘عٜثطا٢ٕٞٝا٢اظربٔٗٝثٌٝٛ٘ٝارطاوطزٖحمٛقٔبِى٥تثطا٢ثرفٌؿتطزٜ -

 زضؾُحربٔٗٝٚرٛززاقتٝثبقس.

ٞب٢لسضتٕٙسثَٝٛض٤ىٝا٤ٗافطاز٘تٛا٘ٙسٔحسٚز٤تزضاٖٕبَ٘رجٍبٖٚؾ٥بؾتٕساضاٖٚز٤ٍطٌطٜٚ -

 ز٤ٍطاٖضاؾّتٕ٘ب٤ٙس.ٌصاض٢زضآٔسٚؾطٔب٤ٝ

ٞب٢ِٔٛسا٢وٕٝٞٝافطازثتٛا٘ٙسزضفٗب٥ِتٞب٢ثطاثطث٤ٚٝػٜزضؾطٔب٤ٝا٘ؿب٣٘ثٌٝٛ٘ٝا٤زبزفطنت -

التهبز٢قطوتوٙٙس.

زٚقطٌظ٤طت٥ًٕٗ - تٓان٣ّوتبةاِٚؿ٥ٖ٘ٛعا٤ٗاؾتوٝتٛؾٗٝالتهبز٢زضز٥٘ب٢رس٤سثب

قٛز:٣ٔ

ٚؾ٥ٕاظحمٛقت٥ًٕٗقسٜ)ذهٛنبحمٛقٔبِى٥تٚلطاضزازٞب(زاقتٝافطازثب٤سٔزٕٖٛٝا٢ -

 ثبقٙسٚ

 .(1385:62بزِٚتض٘ذثجط٘س)فطًٞٙ،ٔبِى٥ٗ٘جب٤ساظغبضتثرفذهٛن٤٣ -

زٞسوٝتٟٙبضاٜضٞب٣٤وكٛضٞب٢فم٥طاظفمطٚاؾتفبزِٜٔٛساظثَٝطظ٢ٔبٞطا٘ٝ٘كب2٣ٖٔزٚؾٛت٥ٕٛٗٙٞچ

تٗط٤فحمٛقٔبِى٥تذهٛن٣ٚحفبْتاظآ٣ٖٔتجس٤ُزاضا٣٤ٞب٢ذٛز٣٤ٚازاض ثٝؾطٔب٤ٝ، ثبقس)ٞب

(.1385:100تف٣ًّ،

2009ؾبٔجٗ) ث٥ب29٣ٖٔ: ثطلطاض٢حمٛقٔبِى٥تٚحىٛٔتذٛةٔٙزطثٝوٙسوٖٝسٜ( ا٢ٖم٥سٜزاض٘س:

ا٢ٖٞٓم٥سٜقٛزٖٚس٣ٜٔقٛز،٣ٙٗ٤ثٟجٛزٟ٘بزٞب٢التهبز٢ثبٖجضقسالتهبز٢افعا٤فزضآٔسؾطا٣ٔٝ٘

ٞب٢ثبالزٚ٘ت٥زٟٝٔٓزضثطوٙس:ثحجقٛز.زضازا٥٘ٝٔعشوط٣ٔزاض٘سضقسذٛزٔٙزطثٝثٟجٛزٟ٘بز٣ٔ٢

اَٚا٤ٙىٝ اظرّٕٝحفبْت،زٞسوٝثٟجٛزو٥ف٥تٟ٘بزٞب٢التهبز٢ثرك٣اظا٤ٗازث٥بت٘كب٣ٖٔ:زاض٘س.

٘ت٥زٝحثٟتطاظأٛاَٚحمٛقلطاضزاز٢ٚحىٛٔتذٛةثٝاحتٕبَظ٤بزثطوبٞففمطتب ٥طثؿعا٣٤زاض٘س.

ْٟٛضچ٥ٟٙٗ٘بزٞب٣٤ثبٖجت٥ًٗفلسضتزضزؾت٘رجٍبٖثٝ٘فٕز٤ٍطالكبضربٔٗٝاظ:ز٤ٍطا٤ٗاؾتوٝ

ٌطزز.رّٕٝفم٥طتط٤ٗآٟ٘ب٣ٔ



ٌطززوٝحمٛقلطاضزازٞبٗاقبضٜوطزٜاؾتثطلطاض٢حمٛقٔبِى٥تؾجت٣ٔاظَطف٣ٕٞبَٖٛضوٝؾبٔج

٥ٌط٘سوبٞف٤بثس.زضا٤ٗٞب٣٤وٝزض٤٣َهٔجبزِٝقى٣ُٔثَٝٛضوبُٔارطاٌطززٚثس٤ٗٚؾ٥ّٝٞع٤ٙٝ

ّعْت٥٥ٗٗحمٛقٔبِى٥تٚحٕب٤تاظا٤ٗحمٛقٚارطا٢لطاضزازٞب،ٔؿت»وٙس:(ث٥ب1990٣ٖٔ)ضاثُٝ٘ٛضث

وٙٙس.تجس٤ُٞب٢ٔٗبٔالت٣ضات٣ٔٗ٥٥ٗثط٤ٓثبٞٓٞع٤ٙٝنطفٔٙبثٕاؾت.ٟ٘بزٞبٚتىِٙٛٛغ٢وٝثٝوبض٣ٔ

                                                           
1- Johnson  

2- De Soto  

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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ٞب٢ظ٥ٔٗ،٥٘ط٢ٚوبضٚؾطٔب٤ٝثٝؾتبزٜوبالٞبٚذسٔبت،٥٘بظٔٙسنطفٔٙبثٕاؾتٚا٤ٗتجس٤ُ٘ٝتٟٙبٟ٘بزٜ

ثٙبثطا٤ٟٗ٘بزٞب٘مك٣ٟٔٓزضبزٞب٥٘عتج٥ٗت٣ٔتبث٣ٗاظزا٘فف٣ٙثٝوبضٌطفتٝقسٜاؾت،ثّىٝاظٟ٘ وٙس.

«.وٙٙسٞب٢ت٥ِٛسا٤فب٣ٔٞع٤ٙٝ

٣ٔ تٟٙب٣٤ ثٝ ذٛز ٥٘ع ٔجبزِٝ وبٞفٞع٤ٙٝ ل٥ٕتثٙبثطا٤ٗ فطآ٤ٙس ثط ٘ت٥زٝ؛تٛا٘س، زض ٚ ثبقس ٔٛحط ٌصاض٢

وٙس.ٕافعا٤فپ٥سا٣ٔٞبلسضتذط٤سافطازافعا٤فپ٥ساوطزٜٚؾُحضفبٜافطاززضؾُحرٛأوبٞفل٥ٕت

ضؾسثٟتط٤ٗضاٜثطا٢زضؾتقىٌُطفتٗحمٛقٔبِى٥تزضؾُحرٛإٔحٕب٤تاظثبثت٣ز٤ٍطثٝ٘ٓط٣ٔ

٣ٔزِٚت٣ٔ التهبز٢ ثبظ٢ ضؾ٣ٕ لٛاٖس ثٝ زازٖ قىُ ان٣ّ ٔحٛض زِٚتضا ٟ٘بزٌطا٤بٖ ٚثبقس. زا٘ٙس

قىُ قىُٔٗتمس٘سثطحؿت٘حٜٛ ْبٞط٣ٔٞب٢ٔتف٥ٌط٢ا٤ٗلٛاٖس، ثبظاض ّٖٕىطز يٕٗبٚت٣اظ ٌطزز.

زض ٚ زاضز ضا لب٣٘ٛ٘ قىُ ثٝ ذكٛ٘ت اظ اؾتفبزٜ ا٘حهبض٢ أت٥بظ وٝ ؾبظٔب٣٘ ٖٙٛاٖ ثٝ زِٚت آ٘ىٝ

ثب٤ؿتثٖٝٙٛاَٖطفؾْٛٚاضزقسٜٚزضثبضٜاذتالفبتزاٚض٢ٞب٥ٔ٢بٖثبظ٤ٍطاٖالتهبز٣ٔ٢انُىبن

1388وٙس٣ٙٔٛٔ) ٘ٓط15٣ٔ: ثٝ ٟ٘بزٞب٣٤اؾتوٝضؾسح(. ىٕطا٣٘ذٛةثٟتط٤ٗضٚـثطا٢زؾت٥بث٣ثٝ

ثطا٢ثطلطاض٢حمٛقٔبِى٥تالظْٞؿتٙس.

ٞبٟٚ٘بزٞب٣٤وٝثٝٚاؾُٝآٟ٘بؾٙت»٤ٌٛٙس:زضتٗط٤فحىٕطا2010٣ٔ٣ٕ٘ٚٞىبضا٘فزضؾب1َوبفٕٗ

قٛزقبُٔٔٛاضزظ٤طاؾت:التساضزض٤هربٔٗٝاٖٕب٣َٔ

 قٛ٘ساؾبؼآٖحبوٕبٖا٘تربة٣ٔفطا٤ٙس٢وٝثط -

 ا٢وبضآٔسفطِٔٛٝٚارطاوٙسٞب٢زضؾتضاثٌْٝٛ٘ٝطف٥تحىٛٔتزضرٟتا٤ٙىٝؾ٥بؾت -

 «.وٙساحتطاْقٟطٚ٘ساٖٚٔطزْثٟٝ٘بزٞب٣٤وٝتٗبٔالتالتهبز٢ٚارتٕب٥ٔ٣ٖبٖآٟ٘بضااضائ٣ٔٝ -

 ًْاد تَارث  -2-3-1-2

تٛاٖزض٘ٓطٌطفت:ٕٔٗٛالثطا٢افطاززٚ٘ٛٔٔٙجٕزضآٔسضا٣ٔ(1391:16اظ٘ٓطٔكٟس٢احٕس)

 زضآٔس٘بق٣اظوبض -

اظ - ؾطٖتزضآٔسحبنُ اؾتضقس زازٜ ٘كبٖ تبض٤ر٣ تزطثٝ زاضا٣٤؛ ٚ ؾطٔب٤ٝ اظ ٘بق٣ زضآٔس

 .ؾطٔب٤ٝٚزاضا٣٤،ثٝٔطاتتث٥كتطاظؾطٖتضقسزضآٔس٘بق٣اظوبضاؾت

زاضا٣٤ اضثضؾ٥سٖٔٙتم٣ُٔٞب٢اظَطف٣ٞٓاوخط َط٤كثٝ اقربلزضؾُحرٛإٔاظ قٛز؛ٔطثٌٛثٝ

ثٝقىُوٝاذتالفزضآٔس٢٘بق٣اظا٤ٗزاضا٣٤ثٙبثطا٤ٗٚايحاؾت ٣ٔٞب اظٞب٢ٔرتّفٕ٘ٛزپ٥سا وٙس.

ٟٓٔ ؾطٔب٤ٝرّٕٝ ٥ٔعاٖ آٟ٘ب ٣ٔتط٤ٗ ا٘زبْ ذٛز پطٚضـوٛزوبٖ ض٢ٚ ثط افطاز اؾتوٝ زٞٙس،ٌصاض٢

ٞب٢فم٥طثٝرب٢نطفٚلتثطا٢تطث٥تفطظ٘ساٖثٝوبضذب٘ٛازٜقٛزتبظٔبٖٚزضآٔسثبٖج٣ٔٔحسٚز٤ت

ؾتآٚضزٖزضآٔسقٛزتبزضآ٤ٙسٜفطظ٘ساٖآٟ٘ب٥٘عثٝيٗفزضثسوطزٖثپطزاظ٘س٥ٕٞٚٗأطٔٛرت٣ٔ

                                                           
1- Kaufmann et al  

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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ا٤ٗتطت٥تظ٘ز٥طٜ ثٝ ٔجتالثبقٙسٚ ثبالتط زض ز٘جبَآٖفمط ثٝ زضآٔسوٓٚ قىُا٢اظ ذب٘ٛاضٞب ا٤ٌٗٛ٘ٝ

ث٥ٍطز.

 جٌگ، ًااهٌی ٍ استؼوار  -2-3-1-3

ثطزٖاظٔح٥ٍؾ٥بؾ٣ٚارتٕب٣ٖپب٤ساضاظثعضي ثطا٢ضؾ٥سٖثٝزضآٔسٞب٢ثبالتطقطٌتط٤ٗپ٥فثٟطٜ ٞب

طاززٞسث٥كتط٤ٗزضنسافنٛضتٌطفتٝ٘كب٣ٖٔ(2007)1ُٔبِٗبت٣وٝتٛؾٍافطاز٢ٕٞچٖٛوب٥ِطاؾت.

ٞب٣٤ثبز٤ٍطٞب٢زاذ٤ٚ٣ّبرًٙوٝزضچٙسؾبٌَصقتٝزض٥ٌطرًٙوٙٙسوكٛضٞب٣٤ظ٘س٣ٔ٣ٌفم٥طزض

ثٛزٜ ٣ٔوكٛضٞب آٟ٘ب اظرّٕٝ افغب٘ؿتا٘س، وطز.بٖ،تٛاٖثٖٝطاق، اقبضٜ ٔٛظأج٥هٚؾط٤ال٘ىب ٤ب ٚ ضٚآ٘سا

ٛزضاتطنوٙٙس٥ٕٞٚٗأط،ذب٘ٝٚوبقب٘ٝذّتٔزجٛضٞؿتٙسثطا٢٘زبتظ٘س٥ٌكبٖٔطزْزضا٤ٗٔٙبَكاغ

،ثٝز٘جبَآ٥ٖ٘عثؿ٥بض٢اظٔكىالتٟب٘تٛا٘ٙست٥ِٛس٢ثطا٢ٌصضاٖظ٘س٣ٌزاقتٝثبقٙسٌطززتبآ٘ؾجت٣ٔ

قٛزٚثطفمطزضا٤ٗرٛإٔزأٗز٤ٍطاظرّٕٝوٕجٛزثٟساقتٚٞزْٛث٥ٕبض٤ٟب٢ٔرتّفٔع٤سثطّٖت٣ٔ

.ظ٘س٣ٔ

( احٕس 1391ٔكٟس٢ :15٣ٔ )٤ٛ٘ ؿس: ؾطچكٕٝ» ا٘ؿبٖاظ ثسثرت٣ ٚ فمط رًٙٞب٢ اؾت. رًٙ ٞب

وٙس،أبثطا٢ٌط٣ٞٚذبل،وٕٝٞبَٖجمٝٔطفٝاؾت،ٔٙبفٕ٘بپص٤ط٢ثطا٢فمطاا٤زبز٣ٔٞب٢رجطاٖذؿبضت

اقت٥بقثٝرًٙ»وٙس:(٥٘عث٥ب1383٣ٖٔ)2زضا٤ٗضاثُٝٚثّٗ.«پ٣ِٛٚٔب٣ِفطاٚا٣٘ظ٤بز٢ثٝز٘جبَزاضز

وٝذ٤٢ٛغٕبٌط٢،قبذمآٖاؾت،تبحسظ٤بز٢زضث٥َٗجمٝثبال،ٚث٤ٛػٜزضث٥َٗجمٝٔٛضٚح٣ٔطفٝضا٤ذ

اقتغب٣ِ وٝاظث٥ٙبزٚثٙب، قغُان٣ّٚچك٥ٍٕطَجمٝثبال،حىٛٔتوطزٖاؾت، ثطا٥٘ٗ٤ع، ٖالٜٚ اؾت.

«.٤غٕبٌطا٘ٝاؾت

ٞب٢ظٔب٣٘ٔرتّف،اظحطوتزضزضثطٕٞٝطٜثٛزٖز٤ٍطاظوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝثّٖٝتٔؿتٌٗط٣ٞٚ

ٕبضز٣ّ٥ِٗثطوٙبضثٛزٖاظپس٤سٜاؾت٘ىتٟٝٔٓا٤ٗاؾتوٝأبا٘س،فمطظزا٣٤ٚتٛؾ٤ٝٗبفتٗثبظٔب٘سٜٔؿ٥ط

٘ىٝثَٝٛضوبُٔتبٖٚات٥ٛپ٣ٚرٛززاضزوٝثبٚرٛزآٞب٣٤ٕٞچٖٛافغب٘ؿثطا٢تٛؾ٤ٝٗبفت٥٘ٗؿت،ظ٤طأخبَ

٘جٛزٜٔؿتٕٗ ٣ٔطٜ ٥٘بفتٝ تٛؾٗٝ أب غ٥طٔؿتم٥ٓوكٛضٞب٢ا٘س، ٔٗطوؾُّٝ زض ا٤ٗوكٛضٞب چٙس ٞط ثبقٙس،

زضا٤ٗوكٛضٞبٟ٘بزٞب٢ثٝرب٢ٔب٘سٜاظزٚضاٖاؾتٕٗبض٤بقجٝاؾتٕٗبضتٛا٣ٖٔزضٚالٕا٘س.ٕقسٜز٤ٍطٚال

.ا٤زبزفمطٔٗطف٣وطزأُٖٛاظ،ضا







                                                           
1- Caleer  

2- Veblen  

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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 تبؼیؽ جٌسیتی ٍ لَهیتی -2-3-1-4

انَٛٚٞٙزبضٞب٢فط٣ٍٖٙٞٚم٥ست٣ربٕٔٗٝٔىٗاؾتٔبٕ٘اظا٤فب٢٘مفظ٘بٖثبقسٚٔخالؾجتقٛزوٝ

٘ه٥تثبقٙسٚث٣ٕ٥٘ٝاظر٥ٕٗت٤هوكٛضاظحمٛقؾ٥بؾ٤٣بالتهبز٢ٔحط٤ْٚٚباظت٥ّٗٓٚتطث٥تث٣

قٛز.٣تٛؾٗٝاظث٥ٗضفت٤ٝبت٥ًٗف٣ٔت٣ٕ٥٘اظر٥ٕٗتوكٛضزضضٚ٘سوّا٤ٗتطت٥تٔكبضو

 ثبٖج٣ٔا٤ٗٚرٛز غ٥طضؾ٣ٕ، َٛضضؾ٤٣ٕب ثٝ تحه٥ُٟٚ٘بزٞب ازأٝ َطقٔرتّفٔخُٕٔٙ اظ تب قٛز

ٔرطث٣ثطثؿ٥بضاحطاتحت٣زاقتٗقغُپطزضآٔسظ٘بٖاظزاذُقسٖثٝثبظاضوبضٕٔٙقٛ٘سٚا٤ٗٔٛيٛٔ

وكٛض٢ٔخُوٙس،(زضا٤ٗضاثُٝث٥ب1998٣ٌٖٔصاضز.آٔبضت٥بؾٗ)٣ٞب٢آت٣ا٤ٗرٛإٔٔ٘ؿُض٢ٚتطث٥ت

تبو٥سثطاضتمبءآٔٛظـ٣ٕٖٔٛٚثٟجٛزرب٤ٍبٜظ٘بٖتٛا٘ؿتٝ ُٖٕاؾتزضاظ٥ٔبٖثطزٖفمطٔٛفكغاپٗثب

وٙس.

ٌطٜٚال٥ّت ث٣ًٗاظ ثبقٙس. فط٣ٍٙٞزاقتٝ ٔكبثٝ ٕٔىٗاؾتٔٛإ٘ ٔصٞج٥٘٣ع ٥٘ٞب٢ل٤٣ٔٛب ٕٔىٗٞب ع

اؾت،ثٝز٥ُِٞٙزبضٞب٢ارتٕب٣ٖذبلاظزؾت٥بث٣ثٝذسٔبت٣ٕٖٔٛ)ٔخُٔسضؾٝ،أىب٘بتثٟساقت٤٣ب

ا٤ٗال٥ّت ثبقٙس. ٔحطْٚ زا٘كٍبٜآٔٛظـقغ٣ّ( ثٝ ٕٔىٗاؾتاظٚضٚز ٔكبغُثرفزِٚت٣ٕٔٙٞب ٤ب ٞب

ٞب٢آٟ٘ب٤ٚبط٤ٓٔكبغ٤ُٚبفٗب٥ِتٞب٥ٓ٘٣٤طتحقٛ٘س.آٟ٘بحت٣ٕٔىٗاؾتزضرب٥٘ٝٗٔعثبآظاضٚاش٤ت

ٖٙٛاٖ تحت آ٘چٝ ٔكبثٝ ٔٛضز٢ اؾت ٕٔىٗ قطا٤ٍ ثستط٤ٗ زض ثبقٙس. ضٚثطٚ أٛاِكبٖ ف٥ع٤ى٣ ترط٤ت

1پبوؿبظ٢ل٣ٔٛ» ؾجتقسٖسٜ« ض٢ٚثسٞسوٝ ارتٕبٔٞٙس٢اتفبقافتبز، ثب ضاثُٝ زض ٚ قطقآفط٤مب زض

(.2005:104رفط٢ز٢.ؾبـ،سٞٙس)وخ٥ط٢ثبفطاضاظآ٘زبظ٘س٣ٌذٛزضا٘زبتث

 رضذ باالی جوؼیت  -2-3-1-5

ثبقس.زال٤ُِٚس٣ٔٚثبالثٛزٖ٘طخظازتط٤ٗٔكىالتٔكتطنوكٛضٞب٢فم٥طٚزضحبَتٛؾٗٝاظثعضي

زاقتٗٞبثطا٢تٛاٖثٝتٕب٤ُذب٘ٛازٌٜٛ٘ب٣ٌ٘ٛثطا٢ثبالثٛزٖ٘طخضقسر٥ٕٗتٚرٛززاضز،اظرّٕٝآٟ٘ب٣ٔ

فطظ٘سث٥كتطثٝرٟتث٥كتطثٛزٖتٗساز٥٘ط٢ٚوبضاقبضٜوطز.زضثطذ٣ٔٛاضزٞٓپب٥٤ٗثٛزٖؾُحثٟساقت

ٌطزز.ذب٘ٛازٜٚوٕجٛزاَالٖبتزضا٤ٗظ٥ٔٙٝٔٛرتافعا٤فتٗسازفطظ٘سا٣ٖٔ

ت،زض٘ٓطٌطفتٗثبقس،أبآ٘چٟٝٔٓاؾا٤ٟٙبتٟٙبلؿٕت٣اظُّٖا٤زبزوٙٙسٜافعا٤ف٘طخضقسر٥ٕٗت٣ٔ

ض٤ع٢ثطا٢آ٤ٙسٜثبقسوٝزضرٛإٔفم٥ط٤بزضحبَتٛؾٗٝوٝثٝذٛز٢ذٛزثبٔكىُثط٘بٔٝا٤ٗ٘ىت٣ٔٝ

ثؿ٥بضثعضيپٙزٝ٘ط٣ْٔٚر٥ٕٗتزؾت ا٘فزبضر٥ٕٗتٔكىُضا تط٣ٔوٙٙس، ضؾسزضا٤ٗثٝ٘ٓط٣ٔوٙس.

تٛا٘ؿتٝ وٝ وكٛضٞب٣٤ وٙت٥ٔبٖ ضا ر٥ٕٗت ضقس ٘طخ تٛا٘ؿتٝا٘س، وٙٙس، ٔٛفكطَ ّٖٕىطز ضاا٘س زضتط٢

(.2،2012:65ثطٔٙط،ز٤ٛ٤ؽ،وبض)فمطظزا٣٤زاقتٝثبقٙس

                                                           
1- Ethnic Cleaning   
2- Bermner & Daivis & Carr  

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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٥ٌط٢ضازضٞب٢اذ٥ط،اغّتوكٛضٞبافتچك٣َٓزٞٝ»٤ٛ٘ؿس:(زضا٤ٗٔٛضز2005٣ٔ)1رفط٢ز٢.ؾبـ

وطزٜ رٟبٖقبُٔتٕبْوكٛضٞب٢حطٚتٕٙس٘طخثبضٚض٢تزطثٝ ٣ٕ٥٘اظ ا٘س. انُالحب آ٘چٝ ثٝ تمط٤جب ٘طخ»

ا٘س.ا٤ٗانُالحثس٤ٗٔٗٙبؾتوٝٞطٔبزض٢ثٝقٛز،ضؾ٥س٤ٜٚب٘عز٤هقسٌٜفت٣ٔٝ«رب٣٤ثبضٚض٢ربثٝ

پطٚضـ٣ٔ ٔتٛؾ٤ٍهزذتطضا ٘طخربثَٝٛض زض٘ؿُثٗس٢رب٤ٍع٤ٗاٚقٛز. رب٣٤ثبضٚض٢زٚزٞستب

رب٣٤،ا٘سو٣ث٥فاظزٚاؾتٚطاؾت.)زضٚالٕ٘طخربثٝفطظ٘ساؾت،و٤ٝى٣اظآٟ٘بثَٝٛضٔتٛؾٍزذت

ّٖتا٤ٗأطاحتٕبَظ٘سٜٕ٘ب٘سٖزذتطتبضؾ٥سٖثٝؾٗت٥ِٛسٔخُاؾت(.زضٔمبثُ،زضفم٥طتط٤ٗوكٛضٞبٞط

زٞس.زضچ٥ٙٗقطا٣ُ٤،ر٥ٕٗت٣ّٔٔبزض٢ثَٝٛضٔتٛؾٍزٚزذتطٌٚب٣ٞؾٝزذتط٤ٚبث٥كتطپطٚضـ٣ٔ

(.109،2005ز٢ؾبـ،«)قٛز٣زٚثطاثط٣ٔزضٞط٘ؿّ

ثطا٢ربٔٗٝٚذٛزذب٘ٛاضزضثطزاضز.اظ َج٥ٗتبايبفٝقسٖر٥ٕٗتذب٘ٛاضٞب٢فم٥طثؿ٥بض٢اظٔكىالتضا

ؾطٔب٤ٝ ثطا٢ ٔب٣ِ تٛا٘ب٣٤ آٟ٘ب وٝ اؾت ا٤ٗ ذب٘ٛاضٞب ٔكىالت تطث٥ترّٕٝ ٚ تحه٥الت ض٢ٚ ٌصاض٢

ؾطپطؾت اظَطف٣ٞٓذب٘ٛاز٣ٜٔفطظ٘ساٖ٘ساض٘س. وبضوٙس. ثب٤ؿت٣ثطا٢زاقتٗزضآٔسؾبٖبتث٥كتط٢ضا

٣ٔ ٚاضز وبض ثبظاض ثٝ ثطا٢زاقتٗزضآٔسذ٣ّ٥ؾط٤ٕ ٕٔٗٛالزِٚتفطظ٘ساٖ ا٤ٗقٛ٘س، ثب ٔٛارٝ ٞٓزض ٞب

ت٤بثس.ثس٤ٗتطت٥قٛ٘سٚو٥ف٥تذسٔبتزضثرفآٔٛظـوبٞف٣ٔ٣ٌ٣ٔثط٘بٔٝا٘فزبضر٥ٕٗتزچبضث٣

٥ٌط٘سٚزضتط٢اظتٛا٘ب٣٤لطاض٥٘٣ٔطٚٞب٢ثبظاضوبضزضٔمب٤ؿٝثبؾب٤طوكٛضٞب٢تٛؾ٤ٝٗبفتٝزضؾُحپب٥٤ٗ

قٛ٘س.افتسٚرٛإٔزضتّٝفمطٌطفتبض٣ٔ٘ت٥زٝآ٘چٝوٝثطا٢ذبضدقسٖاظچطذٝفمطالظْاؾت،اتفبق٣ٕ٘

 ضزایط هحیطی ٍ حَادث  -2-3-2

 هحیط جغزافیایی -2-3-2-1

ؾتسزضرٛإٔٚثَٝجٕآٖثطؾُحزضآٔسافطازقطا٤ٍٔح٤ٚ٣ُ٥ى٣ز٤ٍطاظٖٛأُتبح٥طٌصاضثطؾُحزاز

،تٗج٥طثؿ٥بضْط٤ف2ٚٞبٚفّعٞبٞب،٥ٔىطٚة٥ٓ٘طـٔٛؾْٛثٝتفتًربضززا٤ٕٛ٘س،زضوتبةث٣ُٔٙمٝاؾت.

٢وٕهوطزٜاؾت.٢ٚزضا٤ٗوتبةث٥ٌٝط٢ا٥ِٚٝتٕسٖثكطزٞسرغطف٥بثٝقىُزل٥م٣زاضزوٝ٘كب٣ٖٔ

ٌطچ٣ٍٍ٘ٛتفبٚتآٔط٤ىب،آفط٤مب،اضٚپبٚآؾ٥باظ٘ٓطا٘ٛأوٙسوٝث٥بٖ٘ىبتثطرؿت٣ٕٟٔٚٝاقبض٣ٜٔ

ا٣ّٞ ثْٛٚؾِٟٛتحُٕؾبظ٢ح٥ٛا٘بت،ٔرتّفٔحهٛالتث٣ٔٛ، ٌؿتطـفٙبٚض٢ٚ أىبٖ قٙبؾ٣٘مُ،

ٍثبتٛؾٗٝالتهبز٢اؾت.اِجتٝا٥ٕٞتث٣ًٗاظا٤ٖٗٛأُثبْٟٛضٞبٚز٤ٍطٖٛأُرغطاف٥ب٣٤ٔطتجث٥ٕبض٢

ٞب٢ٔرتّفرب٘ٛض٢ثٝ٘مبٌٔرتّف٘مُٚاضتجبَبترس٤س،وٓٚثٝتجٕآٖا٘تمبَٔحهٛالتٌٚٛ٘ٝٚحُٕ

تٛاٖاظتبح٥ط٢ضاوٝ(.أبثَٝٛضو101،2005٣ٕ٘٣ّث٥فتحتتبح٥طلطاضٌطفت)ز٢ؾبـ،ٚرٟبٖ،وٓ

پٛق٣وطز.قطا٤ٍٔح٣ُ٥ثطتٛؾٗٝالتهبز٢زاض٘س،چكٓ

                                                           
1- Jeffrey D Sachs  

2- Guns, Germs, and Steel 

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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ا٥ٕٞتٞع٤ٙٝ ٘مفٚ اؾ٥ٕتاظ التهبز٢وبٔالٚٞب٢ٌعافحُٕآزاْ تحمكتٛؾٗٝ ر٥ٌّٛط٢اظ ٘مُزض

ٞب٢٘عز٤ى٣ٚثطذٛضزاض٢اظأىبٖٔجبزالتتزبض٢زض٤ب٣٤ٚآٌبٜثٛز.٢ٚثٝذهٛل،أت٥بظات٤ٚٚػ٣ٌ

حبئعا٥ٕٞتذبن٣ٔ٣ٞعٙ٤وٓ زا٘ؿتٚثطآٖتبو٥سزاقتٚٔٗتمسثٛزالتهبزٞب٣٤وٝاظٞٓفبنّٝٝضا

.(100،2005)ز٢ؾبـ،ضؾٙسظ٤بز٢زاض٘س،آذط٤ٗٔٙبَم٣ٞؿتٙسوٝثٝتٛؾٗٝالتهبز٣ٔ٢

تضاثٝتٛأٖح٥ٍظ٤ؿتٛاٖثٝٔح٥ٍظ٤ؿتاظا٤ٗرٟتٍ٘بٜوطزو٣ٔٝ(اٖتمبززاضز1391٣ٔظض٤جبف)

لطاض حطٚتتحتتبح٥ط ا٥ِٚٝ تٛظ٤ٕ اَٚآ٘ىٝ پ٥بٔسزاضز؛ زٚ ذٛز ٌطفتوٝ ٘ٓط زض فمط ّٖتا٥ِٚٝ ٔخبثٝ

٣ٔقٛز.اٚزضازأٝاظظثب٤ٖه٥ٌطزٚزْٚآ٘ىٝأىبٖٚفمساٖأىبٖاؾتفبزٜاظٔح٥ٍٔتبحطاظآٖٚال٣ٕٔ

تٛا٘ٙسظ٘س٣ٌٌطْؿ٣ثٝز٥ُِزاقتٗظغبَؾ٣ًٔٙوٙس:وكبٚضظاٖا٥ٍّ٘ث٥ب18٣ٖٔؾ٥بحفطا٘ؿ٢ٛزضلطٖ

ؾًٙثطا٢ذٛزتطت٥تزٞٙس.حبَآ٘ىٝزٞمب٘بٖفطا٘ؿ٢ٛثٝز٥ُِ٘جٛزظغبَٞب٢ؾطزٚضاحت٣ضازضظٔؿتبٖ

ٚؾٛذتٌطٔبظازضثؿ٥بض٢اظٔٙبَك٘بچبض٘سوٝظٔبٖظ٤بزتط٢ضاثرٛاثٙسٚ٘بچبضوبضوٕتط٢وٙٙسٚا٤ٗ

 مطث٥كتطآٟ٘باؾت.ذٛزز٣ّ٥ِثطا٢ف

زضنساظافطاز٢وٝزضؾطتبؾطز٥٘بثبزضآٔس٢وٕتطاظ76تمط٤جب2007زٞسوٝتبؾبَآٔبضٞبٞٓ٘كب٣ٖٔ

ا٘س،ٔخُرٙٛةغطث٣چ٥ٗٚقٕبَقطل٣وطز٘سزضٔٙبَكضٚؾتب٣٤لطاضٌطفت٤ٝهزالضزضضٚظظ٘س٣ٔ٣ٌ

 ثٍٙالزـ. رٙٛة ٚ غطث٣ قٕبَ ضٚؾتب٣٤ ٔٙبَك ٚ ٣ٔٞٙس آٔبضٞب ثٝ تٛرٝ ث٥ٗثب ٔٗٙبزاض٢ اضتجبٌ تٛاٖ

زٞسٞب٢آٔبض٢٘كب٣ٖٔٔٛل٥ٗترغطاف٥ب٣٤ربٔٗٝٚتبح٥طآٖثطزضآٔسٔطزْٔكبٞسٜوطز.ثطا٢ٔخبَثطضؾ٣

ثطاثطفمطث٥كتطاظٔٙبَكقٟط٢زضپطٚاؾت.4ثطاثطٚزضٔٙبَكآٔبظٖٚحسٚز6ٞب٢آ٘سحسٚزوٝزضوٜٛ

وٙٙس،زضا٤ٗٞبثبقطا٤ٍؾرتظ٘س٣ٔ٣ٌٞبٚٔطزاةٞب،وٜٛٞب،زقتٔٙبَم٣ٔخُث٥بثبٖزضٚالٕٔطزْزض

قٛز،ثٝا٢اؾتوٝاغّتت٥ِٛسٔحهٛالتوكبٚضظ٢زچبضٔكى٣ُٔٔٙبَكقطا٤ٍر٢ٛٚذبنثٌٝٛ٘ٝ

تغ٥٥طاتثؿ٥بض٢قٛزٚثٝا٤ٗتطت٥تزضآٔسافطاززؾترٛـَٛضٔخبَثبَٛفب٤ٖٚبؾ٥ُٚأخبَآٖٔٛار٣ٔٝ

 ٌطزز.٣ٔ

تٛاٖٖبُٔاذتالَزضثسؾتآٚضزٖاِجتٝثب٤سثٝا٤ُّٗٔتزلتوطزوٝ،تٟٙبٔٛل٥ٗتثسرغطاف٥ب٣٤ضا٣ٕ٘

ٌطززٚرٛزفبنّٝظ٤بزاظثبظاضٞب،پب٤ترت،زضآٔسثبالتطزا٘ؿت.زضثطذ٣اظٔٙبَكآ٘چٝوٝثبٖجفمط٣ٔ

ثبقس.اظَطف٣ٞٓوكٛضٞب٣٤ٞؿتٙسوٝثبٞب٣ٔٔساضؼ٤ٚبحت٣ربزٜٔطاوعٟٔٓقٟط٢،ٔٙبَكزضٔب٣٘ٚ

ا٘س.ٚرٛززاقتٗقطا٤ٍٔح٣ُ٥ؾرتثبظٞٓزضثسؾتآٚضزٖزضآٔسثبالتطٔٛفكثٛزٜ

 حَادث ًاگْاًی ٍ غیزهٌتظزُ  -2-3-2-2

٘ح٢ٛٔٙزطثٝٞب٣٤وٝزضاوخطوكٛضٞب٢فم٥طٔكتطناؾتثطٚظحٛازح٣اؾتوٝث٤ٝى٣ز٤ٍطاظ٤ٚػ٣ٌ

ثطٞٝ زض افطاز قسٖ ٣ٔفم٥ط ظٔبٖ اظ ث٥ٕبض٢ا٢ ق٥ٛٔ ٚ ذكىؿب٣ِ ٔخُ َج٣ٗ٥ حٛازث ثطٚظ ٞب٢ٌطزز.

فطا٣ٔٓٞزاضٚا٥ٌط ثبظؾبظ٢ٔٛرجبتوبٞفزضآٔسضا ذب٘ٛاضٞب٢فم٥ط، زض حب٣ِاؾتوٝ ا٤ٗزض آٚضز.

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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ٔب٘سٚزضٚالٕرجطاٖوطزٖٖثبل٣ٔ٣قٛزتبؾبِٟبثٗسٞچٙبٞب٢التهبز٢وٝاظا٤ٗحٛازث٘بق٣ٔ٣يطثٝ

ٞب٣٤اؾتوٝزضآٔسثبالتط٢زاض٘س.تطاظذب٘ٛازٜٞب٢فم٥طثؿ٥بضؾرتا٤ٗحٛازثثطا٢ذب٘ٛازٜ

ذب٘ٛازٜ ٘بپص٤ط٢ثٝ نسٔبترجطاٖ زال٣ّ٤وٝ ز٤ٍط ٣ٔاظ ثٝٞب٢فم٥ط ٔٙزط حٛازح٣اؾتوٝ ثطٚظ ظ٘س،

ز ثعضٌؿبَ افطاز قسٖ وكتٝ ٤ب ٥ِّٛٗٔ٣ٔتٚ ذب٘ٛاضٞب٢فم٥ط ز٤سٜض نسٔٝ فطز ذهٛلاٌط ثٝ ٌطزز،

ٞبو٥٘ٝبظٔٙسٔطالجتزائ٣ٕٞؿتٙس،ؾجتقىُؾطپطؾتذب٘ٛاضثبقس.ٌب٥٘٣ٞعٚرٛزافطازث٥ٕبضزضذب٘ٛازٜ

ثّٙسٔستثطا٢ذب٘ٛازٌٜطفتٗٞع٤ٙٝ ٣ٔٞب٢ثؿ٥بضزض قٛزٚا٤ٗزضحب٣ِاؾتوٝاغّتزضوكٛضٞب٢ٞب

ا٘س٤ٚبا٤ٙىٝزضا٤ٗظ٥ّٖٕٔٙٝىطزٞبزضؾتقىٍُ٘طفتٝٞب٢حب٣ٔا٤ٌٗٛ٘ٝذب٘ٛازٜٝؾبظٔبٖتٛؾ٥٘ٝٗبفت

 ي٥ٗف٣زاض٘س.

 هطکالت ساختاری-2-3-3

 رضذ التػادی آّستِ ٍ ًابزابزی -2-3-3-1

ظٔبٖ اظ حطٚتٕٙس ٚ وكٛضٞب٢فم٥ط زض اذتالفث٥ٗزضآٔس وٝ ا٤ُّٗٔتتٛافكزاض٘س زضثبضٜ التهبززا٘بٖ

تط٢زاقتٝنٙٗت٣قسٖثطذ٣اظوكٛضٞبآغبظقس،اظ٘ٓطآٟ٘بوكٛضٞب٣٤وٝثتٛا٘ٙسضقسالتهبز٢پطقتبة

2-3وٙٙسثبثتٞط٤هزضنسضقسالتهبز٢تٛا٘ٙسثبؾطٖتث٥كتط٢فمطظزا٣٤وٙٙس.آٟ٘بث٥ب٣ٖٔثبقٙس،٣ٔ

اِجتٝثب٤سزض٘ٓط(.2011ؾبٔجٗ،٤بثس)وٙٙسوبٞف٣ٔ٣ٔفمطظ٘س٣ٌزضنساظر٥ٕٗتافطاز٢وٝظ٤طذٍ

زٞٙس.اظرّٕٝٔٙبثٕا٥ِٚٝ،ٟ٘بزٞب،زاقتوٖٝٛأُثؿ٥بض٢ضقسالتهبز٤٢هوكٛضضاتحتتأح٥طلطاض٣ٔ

زؾتطؾ٣ثٝثبظاض،تزبضت،ٚاثؿت٣ٍثٝوبالٚثؿ٥بض٢اظٖٛأُز٤ٍط.

-وكٛضٞب٣٤وٝاظ٘بثطاثط٢ثبال٣٤ض٘ذ٣ٔاظَطف٥٘٣عثب٤سا٤ٗ٘ىتٝضازض٘ٓطٌطفتوٝضقسالتهبز٢زض

ث٥ٕٞٝٗز٥ُِظٔب٣٘ث٥كتط٤ٗتأح٥طثطض٢ٚ(.1،2007)ض٥ِٚكٗثط٘ستأح٥ط٢وٕتط٢ثٝرب٢ذٛاٞسٌصاقت

ٞب٣٤ٔتٕطوعقٛزوٝزضآ٥ٖٔب٥ٍ٘ٗزضآٔسافطازوبٞففمطضاذٛا٥ٞٓزاقتوٝضقسالتهبز٢زضثرف

تطاظؾبو٥ٙٗبَثرفوكبٚضظ٢وٝاغّتؾُحزضآٔسافطاززضآٖپب٥٤ٗوٕتطاظحسَٕٔٗٛثبقس،ثَٝٛضٔخ

قٟطٞباؾت.

 ًبَد ًَآٍری  -2-3-3-2

٣ٔ لطاض تحتتبح٥ط ؾُحزضآٔسوكٛضٞب٢ٔرتّفضا ثعضٌتط٤ٖٗٛا٣ّٔوٝ ثسؾتٌطفتٗثبظاضاظ زٞس،

قطوت تٛا٘ؿتٝتٛؾٍ زاقتٗ٘ٛآٚض٢، ثب ٞب٣٤اؾتوٝ ٘ٓطا٘سوٝ ضآثعضيفطٚـؾٟاظ ثبظاض تط٢اظ

ؾجتٔتفبٚتقسٖرصةقسٖثٝ آ٘چٝوٝاظاثتسا أب ثسؾتآٚضزٜٚزضآٔسٞب٢ٍٞٙفت٣ثسؾتآٚض٘س.

                                                           
1- Revellation  

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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٣ٔؾٕتزاقتٗ٘ٛآٚض٢زضؾُحت٥ِٛسات٣ٔ تٛاٖثٖٝٛأٌُٛ٘بٌٖٖٛٙٛاٖزازو٤ٝى٣اظآٟ٘بقٛزضا

ثَٝٛضيٗفزضارطا٢حمٛقٔبِى٥تزضوكٛضٞب٢ٌٛ٘بٌٖٛاؾت،وٝز ضا٤ٗضاثُٝاظلجُثحجقس.

-تطا٥ٍ٘عٜثطٚظ٘ٛآٚض٢ٚٔٗطف٣فٙبٚض٢تٛاٌٖفتوٝوكٛضٞب٢حطٚتٕٙسثبزاقتٗثبظاضٞب٢ثعضيو٣ٔ٣ّ

ٚض٢افعا٤ف٤بفتٝٚثبظاضثٟطٜٞب٢ٔرتّفزاض٘سٚزض٘ت٥زٝٞب٢رس٤سث٥كتط٢ضاثطا٢وبضآفط٤ٙبٖٚقطوت

ا٢ضا٥ٍ٘عٜ٘ٛآٚض٢ث٥كتطا٤زبزذٛاٞسقس.التهبززا٘بٖا٤ٗٚاوٙفظ٘ز٥طٜتطذٛاٞسقسٚٔزسزااٌؿتطزٜ

(.2005:105٘بٔٙس)ز٢ؾبـ،ظا٣ٔضقسزضٖٚ

11زضنساظر٥ٕٗترٟب37ٖٚزضآٔسأطٚظ٢فمٍزٞسوٝوكٛضٞب٢وٓثطضؾ٣ٞب٢آٔبض٢٘كب٣ٖٔ

اذتهبل٣ٔ ثٝذٛز ت٥ِٛس٘بذبِمزاذ٣ّرٟبٖضا اظ٤هزضنساظ ا٤ٗزضحب٣ِاؾتوٝوٕتط زٞٙس،

ث٥ؿتوكٛضاؾت.2000زضنسوُاذتطاٖبتحجتقسٜزضآٔط٤ىباظؾ٢ٛٔرتطاٖبٖا٤ٗوكٛضٞبزضؾبَ

زضنساظوُاذتطاٖبتٔٛرٛز98اَٚزضحجتاذتطاٖبتو٣ٍٕٞٝاظوكٛضٞب٢پطزضآٔسٞؿتٙس،ثبِغثط

زٞٙس.زضچٟبٖضاثٝذٛزاذتهبل٣ٔ

 ٍری پاییي بْزُ -2-3-3-3

تٛؾٗٝ اقتطانوكٛضٞب٢ ٚرٜٛ اظ ز٤ٍط پب٤ب٤ٖى٣ ا٤ٗ زض ُٔبِٗٝ ان٣ّ ٔحٛض وٝ ٥٘٣ٔبفتٝ ثبقس،٘بٔٝ

ثعضيثٟطٜ اظ ٤ى٣ ٚالٕ زض اؾت. وكٛضٞب ا٤ٗ زض فمط آٚض٘سٜ ثٛرٛز ُّٖ اظ اؾتوٝ پب٥٤ٗ تط٤ٗٚض٢

ٖالٜٚثطو٥ٕبث٣ٚوٙٙس،پٙزٝ٘ط٣ْٔٚبآٖزؾتٞبٚٔكىالتاؾبؾ٣وكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝوٝثچبِف

ثٖٝجبضت٣ز٤ٍطزضا٤ٗوكٛضٞباظٔحسٚز٤تٔٙبثٕ،ٔؿأِٝپب٥٤ٗثٛزٖؾُحثٟطٜ ٚض٢اظٖٛأُآٟ٘باؾت.

آ٤س.زضا٤ٗضاثُٝؾجحب٣٘ٚٔٙبثٕٚأىب٘بتت٥ِٛس٢ٔٛرٛزٞٓثٝنٛضتوبضاٚث٥ٟٙٝاؾتفبزٜث٣ُٕٕٖ٘ٝ

ا٤ٙىٝوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝزضؾُٛحوٕتطاظأىب٘بتت٥ِٛس»س:زاض٘(٥٘عاشٖب1387٣ٖٖٔع٤عٔحٕسِٛ)

ٞب٢ٔرتّفت٥ِٛس٢ثؿ٥بضٚض٢زضثرفوٙٙس،ثٝا٤ٗز٥ُِاؾتوٝزضا٤ٗوكٛضٞب٥ٔعاٖثٟطٜذٛزت٥ِٛس٣ٔ

ثبا٤ٗفطو،اظَط٤كاضتمبءؾُحثٟطٜ افعا٤فزازٕٚٞچ٥ٙٗٞبضاتٛاٖوبضا٣٤ثرفٚض٣ٔ٢پب٥٤ٗاؾت.

«.ٞب٢ت٥ِٛس٢ٚضقست٥ِٛسٔحهٛالتضااضتمبءزازتٛا٥ٖٔعاٖفٗب٥ِت٣ٔ



زضثّٙسٔست،حطٚت٣وٝحبنُّٖٕىطزثبظاضثبقس»٤ٛ٘ؿس:آفط٤ٙبٖذٛز٣ٔٞٓزضوتبةحطٚت1ِؿتطتبضٚ

توٝثطا٢ثسؾتآٚضزٖحطٚتٚثٙبثطا٤ٗٚايحاؾ«.ٚض٢زاقتٝثبق٤ٓ٥بثسٍٔطا٤ٙىٝضقسثٟطٜافعا٤ف٣ٕ٘

زضآٔسحبنّٝآٖ،اظَط٤كثبظاضثب٤سحتٕبت٥ِٛس٢ٚرٛززاقتٝثبقسٚثطا٢افعا٤فٔساْٚآ٥ٖ٘بظاؾتتب

وٙسوٝزضآٔسپب٥٤ٗثبا٤زبز٤هزٚضٚض٢افعا٤ف٤بثس.تٛزاضٚا٤ٗفطآ٤ٙسضاثٝا٤ٗنٛضتٔٗطف٣ٔ٣ثٟطٜ

ؾطٔب٤ٝ ظ٤طؾبذتٌصاض٢زضثبَُٔٛرتوٕجٛز ٚ نٙب٤ٕ ؾالٔتٚ ٣ٔآٔٛظـٚ ٞب ٘ٓقٛز. ا٤ٗاظ اٚ ط

                                                           
1- Lester Taro  

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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ا٘ساظٜ»وٙسوٝ:قٛز.ٕٞچ٥ٙٗاٚزضرب٣٤ز٤ٍطث٥ب٣ٔ٣ٖٔٚض٢ٚضوٛزالتهبز٢ٔٛاضزثبٖجوٓقسٖثٟطٜ

زْٚ،٥ٔعاٖ٘بثطاثط٢زضٔمساضٔتٛؾٍزضآٔس٣ّٔٚضٞطوكٛضثٝزٖٚبُٔثؿت٣ٍزاضزاَٚ،ٌؿتطز٣ٌفمطز

.ٚايحاؾتوٝثطا٢ٞط٥ٔعاٖزضآٔسؾطا٣ّٔٝ٘،ٞطچمسضتٛظ٤ٕزضآٔس٘بثطاثطتطثبقس،ٕا٤ٗزضآٔستٛظ٤

٘طخفمطث٥كتطاؾت.ث٥ٕٞٝٗتطت٥تثطا٢ٞطتٛظ٤ٕزضآٔس،ٞطچ٥ٔٝعاٖزضآٔسٔتٛؾٍوٕتطثبقس،٘طخفمط

(.1388:76)تٛزاضٚٚاؾ٥ٕت،«ث٥كتطاؾت

آ٘چٝوٟٝٔٓمزاذ٣ّزضفطآ٤ٙستٛؾٗٝاظ٘ٓطاٚافعا٤فزضآٔس٘بذبِ أب تط٤بفت٣ٍأط٢يطٚض٢اؾت،

 ٞطچٝؾٟٓاؾت،٘حٜٛتٛظ٤ٕا٤ٗافعا٤فزضآٔسث٥ٗتٗسازافطاز٢اؾتوٝزضا٤ٗافطا٤فؾ٥ٟٓٞؿتٙس.

٤ٝبثس.اظ٘ٓطاٚٔزٌٕٖٛؿتطـ٣ٔث٥كتطٖساِت٣فمطٚث٣،حطٚتٕٙساٖاظزضآٔسٞب٢افعٚزٜقسٜث٥كتطثبقس

ٚض٢افطازربٔٗٝؾجتافعا٤فالسأبت٣وٝٔٙزطثٝثٟجٛزؾالٔتٚآٔٛظـٚتغص٤ٝقٛزثبافعا٤فزازٖثٟطٜ

قٛز.افعا٤فزضآٔس٣ّٔؾطا٘ٝث٥كتط٣ٔزضآٔسآٟ٘بقسٜٚثٝا٤ٗتطت٥تؾٟٓٔكبضوتآ٘بٖزض



 

 دیذگاُ تَدارٍ ٍ اسویت ازٍری ٍ فمز  :  چزخۀ بْزُ(1-2)ًوَدار

 ّای پژٍّصیافتِهأخذ: 


ثطا٤ٗاؾبؼزضٚض٢پب٥٤ٗٚفمط٤هاضتجبٌزٚؾ٤ٛٝثطلطاضاؾت،َجكز٤سٌبٜتٛزاضٚٚاؾ٥ٕت٥ٔبٖثٟطٜ

.ٚض٢ثطوبٞففمطز٘جبَذٛاٞسقس٘بٔٝتأح٥طثٟطٜا٤ٗپب٤بٖ

ٔكبث٣ٟث٥ب٣ٖٔ اضائٝز٤سٌبٜ زاقت٤ٗىؿط٢اظوبالٞ،وٙسوبٞففمطآٔبضت٥بؾ٥٘ٗعثب ٚذسٔبتفمٍثب ب

ثٝلبث٥ّتنٛضت٣ٕ٘ ثّىٝثٟتطاؾتثٝرب٢تٛرٝنطفثٝافعا٤فزضآٔس، ٥ٌٚطز، ٞب٢ٔٛرٛززضفمطا

لبث٥ّت ا٤ٗلبث٥ّتافعا٤فؾُحا٤ٗ ثٝ اؾتتٛرٝ ٔٗتمس اٚ وطز. تبو٥س افعا٤فؾُحٞب ثٝ ٔٙزط ذٛز ٞب

.(8:ل1390ظاٞس٢انُ،ثؿب٥َبٖ،)زقٛزضآٔسقسٜٚاظَطف٣ٔبٕ٘اظؾمٌٛٚزضافتبزٖثٝزأبٖفمط٣ٔ

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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ٞب٢ان٣ّٞطْحطٚتٚض٢ٖجبضتاؾتاظؾتٖٛثٟطٜ»وٙس:ٚض٢ضاثٝا٤ٗنٛضتٔٗطف٣ٔ٣ِؿتطتبضٚثٟطٜ

وٙٙس. ت٥ِٛس پ٥ف اظ ث٥ف ثتٛا٘ٙس ذٛز ٔحسٚز ا٘طغ٢ ٚ ٖٕط ثب ا٘ؿبٟ٘ب وٝ َٛض٢ ثٝ ٤ىس٤ٍط وٙبض زض

ٟٔبضتآٚض٢فٗ ثب رس٤س ٞب٢ ٚ رفت٣ٔترهمٞب رس٤س ق٥ٜٛٞب٢ ثٝ ٚ ٣ٔقٛ٘س ؾبظٔبٖ ٛ٘ ٤بثٙس،ا٢

٥ٌط٘ستباق٥ب٢رس٤سثؿبظ٘س.٥ٌط٘سٚٔٙبثٕرس٤سا٘طغ٢ٔٛضزاؾتفبزٜلطاض٣ٔاثعاضٞب٢رس٤سضاثٝوبض٣ٔ

«.قٛزتفبٚتضقسٟ٘بزٞبٚت٥ِٛسٔٛرتافعا٤فحطٚت٣ٔ

ٚض٢تىِٙٛٛغ٢ٚؾُحٟٔبضتافطازثب٤سٞطزٚثبا٤فثٟطٜتٛاٖزض٤بفتوٝثطا٢افعثبتٛرٝثٝتٗط٤ف٣ٔ

ٚض٢ٚافعا٤فؾُحت٥ِٛسزضا٢اظ٘ىبت٣ضاوٝاٚثطا٢افعا٤فؾُحثٟطٜتٛأٖزٕٖٛٝٞٓضقسوٙٙس.٣ٔ

ثٙس٢وطز:٘ٓطٌطفتٝثٝنٛضتظ٤طزؾتٝ

 ساذت.ٞبا٘ٚض٢ضاثٌٝطزٖيٗفٟٔبضتتٛاٌٖٙبٜوٙس٢ضقسثٟطٜاظ٘ٓطو٥ف٣ٔ٣ -

ٞب٢ٔرتّفربٔٗٝ،ثرفذسٔبتٔب٘ٙسٍِٙطٚض٢زلتوطزو٥ٔٝبٖثرفثطا٢افعا٤فؾُحثٟطٜ -

وكت٣ُٖٕوطزٜٚا٤ٍِٗٙط٘رٛاٞسٌصاقتوٝثبز٤برط٤بٖآةوكت٣ضاثٝزض٤بثجطز.ثٙبثطا٤ٗزض

اقتغبَ چٖٛ زاقتوٝ ٣ٔ٘ٓط ؾطٖتث٥كتط٢ا٘زبْ ثرفذسٔبتثب ٣ِٚافظا٣٤زض عا٤فقٛز

ثٟطٜ ثرفؾُح ؾب٤ط اظ وٙستط ثرفثؿ٥بض ا٤ٗ زض نٛضت٣ٔٚض٢ نٛضتا٤زبزٞب زض ٥ٌطز،

 ٚض٢وُالتهبزثبؾطٖتوٕتط٢ضقسذٛاٞسوطز.اقتغبَزضا٤ٗثرفثَٝٛضٔتٛؾٍثٟطٜ

ٝٚض٢زضوبٞففمطثؿ٥بضپ٥چ٥سٜاؾتٚثؿت٣ٍثثٙس٢وطزوٝا٥ٕٞتثٟطٜتٛاٖا٤ٌٗٛ٘ٝرٕٕزضو٣ُٔ

زاضا٣٤ آ٘ىٝ رّٕٝ اظ زاضز، ثطا٢افعا٤فؾُحٖٛأٌُٛ٘بٌٖٛ ضاٜ ثبقس ث٥كتط ٞط ٤هربٔٗٝ ا٥ِٚٝ ٞب٢

ٚض٢ؾطٔب٤ٝث٥كتط٢ثٝاظا٢افطازٚرٛزذٛاٞسزاقتٚاٌطا٤ٗافعا٤فؾطٔب٤ٝثبا٤زبزاقتغبَٕٞطاٜثٟطٜ

ٚض٢وُاِجتٝثٟطٜ.تطذٛاٞسثٛز٥ٌطثبقس،ا٤ٗافعا٤فت٥ِٛسزضؾُحربٔٗٝپرفقسٜٚاحطاتآٖچكٓ

ٞب٢ز٤ٍط٢ٞٓزاضز.ٚض٢ؾطٔب٥٘ٝ٤ؿتٚثرفٖٛأُت٥ِٛستٟٙبقبُٔثٟطٜ

 کارّای ارائِ ضذُ بزای فمزسدایی راُ-2-4

ثٝ٘ح٢ٛثطا٤زبزفمطزضؾُحرٛإٔٔٛحطٞؿتٙس. ٔزٕٖٖٛٝٛا٣ّٔوٝزضلؿٕتلجٌُفتٝقسٞطوساْ

ثبقٙس؛ثٙبثطا٤ٗ،٥٘بظاؾتتبثطا٢ٔمبثّٝثب٥ٌط٢فمطزضرٛا٣ٕٔٔٔؿجتقىٌُب٣ٞچٙسٔٛضزاظآٟ٘بثبٞٓ

ٌٝ٘ٛ ثٝ ٞٓنٛضتث٥ٍطز، ٕٞبًٞٙثب الساْ، چٙس٤ٗ ٔزٕٖٛٝ ٥٘ع زضآٟ٘ب ٤هثط٘بٔٝ وطزٖ ارطا ا٢وٝ

طذٛزتٗبضوثبز٤ٍطالسأبت٘جبقس.ٕٞبَٖٛضوٝاظلجٌُفتٝقس،تٕطوعثطض٢ٖٚٛأُا٤زبزوٙٙسٜفم

ثٙس٢تٛأٖزٕٖٛٝا٤ٗالسأبتضازضؾٌٝطٜٚزؾتٝحُثطا٢اظث٥ٗثطزٖٔؿأِٝفمطثبقس.٣ٔتٛا٘سضا٣ٜٔ

وٙٙس.ذهٛلذٛزثطا٢ٔمبثّٝثبفمط٣ُٕٖٔوطز،وٝٞطوساْاظٔؿ٥طثٝ
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 افشایص سطح درآهذ -2-4-1

تٛاٖزضا٤ٗزؾتٝرب٢زاز.ضا٣ٔقٛزآٔس٣ٔٔٙزطثٝافعا٤فزضٞب٣٤وٝثٝ٘ح٢ٛثطا٤ٗاؾبؼو٥ّٝضٚـ

ٞبثبضظتطاظؾب٤طالسأبتاؾت،ظ٤طأؿتم٥ٕبثطؾُحزضآٔسافطاززضرٛإٔتبح٥طتبح٥طا٤ٗؾط٢اظفٗب٥ِت

تٛاٖالسأبت٥ٓ٘٣طلٛا٥٘ٗحٕب٤تتطذٛاٞسثٛز.٣ٌٔصاضزُٖٕٚزضا٤ٗظ٥ٔٙٝثطا٢آحبزربّٕٔٗٝٔٛؼ٣ٔ

اظا٤ٗزؾتٝفٗب٥ِتاظزؾتٕعز٥٘ أبآ٘چٝوٝزضا٤ٗط٢ٚوبضٚلٛا٥٘ٗٔطثٌٛثٝاضثٚظ٥ٔٗضا ٞبقٕطز.

ٔٛيٛٔثٟطٜپب٤بٖ اؾت، ٘كبٖزازٜقس٘بٔٝثطآٖتبو٥سقسٜ ٕٞبُ٘ٛضوٝزضٕ٘ٛزاضاضائٝقسٜ ٚض٢اؾت.

ثبٖجافعا٤فزضٚض٢اظَط٤كتبح٥طٌصاقتٗثطلبث٥ّتافعا٤فثٟطٜ ا٤ٗآٔسافطاز٣ٔٞب٢ا٘ؿب٣٘، قٛزٚثب

قٛ٘س.ٕٞچ٥ٙٗافعا٤فذٛزثبالتطاظذٍفمطلطاضٌطفت٤ٚٝبا٤ٙىٝاظآٖزٚض٣ٔافعا٤فزضآٔس،افطازذٛزثٝ

ٞب٢ٔٛرٛززضنٙب٤ٕاتفبقث٥بفتس.زضا٤ٗنٛضتوبضثطزٖٚاؾتفبزٜث٥ٟٙٝاظْطف٥تتٛا٘سزضثٝٚض٣ٔ٢ثٟطٜ

٤بثس،أبتبح٥طاتآٖثطزضآٔسثبو٣ٕتبذ٥طقبُٔافطازربٔٗٝافطازافعا٤ف٥٘٣ٕ٘ع،ٌطچٝٔؿتم٥ٕبزضآٔس

ذٛاٞسقس.

 تَسیغ هجذد درآهذ -2-4-2

ٞب٢حٕب٤ت٣ا٤زبزوٙٙستبقٛ٘سوٝؾبظٔبٌٖٛ٘ٝالسأبتزضثؿ٥بض٢اظوكٛضٞبثٝا٤ٗنٛضتز٘جب٣َٔا٤ٗ

قغ٣ّثطا٢ثسؾتآٚضزٖ ٔٛلتب آ٘بٖوٝ ٤ب فمطا لٛا٣ٙ٥٘ثطا٢اظ ٔزٕٖٛٝ ٤ب حٕب٤تقٛز. ٘ساض٘س؛ زضآٔس

ٔب٥ِبتثطزضآٔسا٤زبزوٙٙسوٝاظَط٤كآٖ،آٟ٘ب٣٤وٝزضربٔٗٝزضآٔسثبالتط٢زاض٘سؾٟٓثعضٌتط٢زض

وٝزضؾُحزضآٔس٢پب٥٤ٗ آٟ٘ب ا٤ٗتطت٥تاظ ثٝ ثبقٙسٚ ا٘س،تط٢لطاضٌطفتٝزازٖٔب٥ِبتثٝزِٚتزاقتٝ

آ٤س.ٔكىُا٤ٌّٖٕٗٛ٘ٝىطزٞبا٤ٗاؾتوٝ،زضٖسْٚرٛزآٟ٘بلكطٞب٢ي٥ٗفثبظٕٞبٖحٕب٤تثُٖٕٝ

ٌٛ٘ٝٔب٣ٗ٘ثطا٢زضافتبزٖٔزسزذب٘ٛاضٞبثٝزأبٖفمطٚي٥ٗتؾبثكضاذٛاٞٙسزاقتٚثٝا٤ٗتطت٥ت٥ٞچ

ٚرٛز٘ساضز.

 بْبَد ًْادّا -2-4-3

٥٘بفت٤ٚٝبزضحبَتٛؾٗٝزضثؿ٥بض٢اظوكٛضٞب٢تٛؾٗٝٞب٣٤وَٝٛضوٝاظلجٌُفتٝقس،٤ى٣اظظ٥ٕٔٙٝٞبٖ

تٛا٘ٙسثبتبح٥طثطثبقس.ٟ٘بزٞبذٛاٜثٝنٛضتضؾ٤ٚ٣ٕبغ٥طضؾ٣ٔ٣ٕرب٢وبضوطزٖزاضز،ٔؿبِٟٝ٘بزٞب٣ٔ

فٗب٥ِت ٚاحسٞب٢التهبز٢ضٚ٘س زٞٙس.ّٖٕىطز تغ٥٥ط رب٘ؿٖٛ)ٞب٢التهبز٢ضا ؾ٥ٕٖٛ اٚغّٛ (2001آؾٓ

طي٥ٝٞؿتٙسو٥ٔٝعأٖطي٥ٔٚطثطر٥ٕٗتتبح٥طٌصاقتٝاؾت٥ٔٚعاٖر٥ٕٗتثطٟ٘ٛٔ٘بزٞبزاضا٢ا٤ٗف

تبح٥طٌصاقتٝاؾتٟٚ٘بزٞب٢ا٥ِٚٝثطٟ٘بزٞب٢و٣٘ٛٙٚثٝتجٕثطّٖٕىطزالتهبز٢آٟ٘بتبح٥طٌصاقتٝاؾت.زض

اٚغّٛ آؾٓ ٚ ضاث٥ٙؿٖٛ رب٣٤ز٤ٍط ث٥ب2010٣ٖٔ) ) زاض٘س: بز٢ثطا٢ضقسالتهبز٢ٟٟٔٓ٘بزٞب٢الته»
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ٌصاض٢زضزٞٙس.زضٚالٕآٟ٘بثَٝٛض٤ٚػٜثطؾطٔب٤ٝٞؿتٙسظ٤طاا٥ٍ٘عٜوٙكٍطاٖان٣ّالتهبز٢ضاقى٣ُٔ

٣ٔ احط ٕٞچ٥ٙٗؾبظٔبٟ٘ب٢ت٥ِٛس تىِٙٛٛغ٢ٚ ا٘ؿب٣٘، ف٥ع٤ى٣، ّٖٕىطزٔٙبثٕ ثط تٟٙب ٝ٘ ا٤ٟٗ٘بزٞب ٌصاضز.

«.ٌصاض٘س٥٘عاحط٣ٔالتهبز٢،ثّىٝثط٘حٜٛتٛظ٤ٕزضآٔس

وٙٙسوٝٔؿأِٝايبفٝوطز٤ٖه٤بچٙسزضا٤ٗضاثُٝ٘ٛضثٕٚٞىبض٘فا٤ٗٔؿأِٝضاثٝا٤ٗنٛضتث٥ب٣ٖٔ

حمٛل٥٘٣ؿت ثطاثط٢، حمٛقٔبِى٥تٚ ٕٞىبضاٖ،ٟ٘بزذٛةٔب٘ٙسزٔٛوطاؾ٣، ٚال2009ٕ)٘ٛضثٚ زض .)

٥ٌط٘سوٝبْ)زٔٛوطات٥ه(اؾتوٟٝ٘بزٞب٣٤قى٣ُٔتفبٚتزضث٥ٙبٖ٘ٓٓاؾتٚتٟٙبزضؾب٤ٝٚرٛزٖ٘ٓٓ

ثطا٢حفّزٔٛوطاؾ٣،حمٛقٔبِى٥تٚٔٛاضزٔكبثٝيطٚض٢ٞؿتٙستبزضؾب٤ٝآٟ٘بضقسالتهبز٢پب٤ساض

ضؾ٣ٕ ٟ٘بزٞب٢ ٥٘بظٔٙس زٔٛوطاؾ٣ وٝ ٞؿتٙس ثبٚض ا٤ٗ ثط ٕٞىبضا٘ف ٚ ٘ٛضث َطف٣ اظ آ٤س. ثٛرٛز

زٔٛوطات٥هاؾت.

ٞب٢ؾ٥بؾ٣ٚالتهبز٢پ٤ٛب٣٤ضاثٛرٛزآٚض٘س٤ٚبزضآٖقطوتوٙٙسربٔٗٝثتٛا٘ٙسؾبظٔبٖا٤ٙىٝتٕبْافطاز

ٕٞچ٥ٙٗزٔٛوطاؾ٥٘٣بظٔٙسُٔجٖٛبتآظازاؾتوٝ ٚا٤ٗأطتٟٙبٔرتمثٝ٘رجٍبٖائتالفغبِت٘جبقس.

(.2009)٘ٛضثٕٚٞىبضاٖ،زؾتطؾ٣آظازثٝاَالٖبتضافطاٞٓآٚضز

 فمز در ایزاى -2-5

تط٤ٗٔكىُا٤طاٖٞب٢زِٚتلجُٚثٗساظا٘مالة،حبو٣اظآٖاؾتوٝثعضيٞبٚزؾتٛضإُِٗٔطٚضثط٘بٔٝ

ثبقس؛ِصاپبثطرب٣٤ا٤ٗٔكىُٔطزاٖثٛزٜ،فمطٚٔحط٥ٔٚت٥ٌ٣ٔطزِٚتو٣َٝچٙس٤ٗزٌٞٝصقتٝ؛ٌط٤جبٖ

ا٘س.ا٤ٗزضٌكبٚالٕ٘كسٌٜطفتٝضاٜزٞٙسٜآٖاؾت،السأبتنٛضتض٤ع٢،٘كبٖٞبثط٘بٔٝپؽاظٌصقتؾبَ

ٞب٢ٞسفٕٙسچٙسؾبِٝثطا٢ٖٕطاٖٚآثبزا٣٘ض٤ع٢حب٣ِاؾتوٝا٤طاٖاظا٥ِٚٗوكٛضٞب٣٤اؾتوٝاظثط٘بٔٝ

ٞب٢ٔكتطنث٥ٕٗٞٝآٟ٘بپبنوطزٖچٟطٜزٞسو٤ٝى٣اظا٤ِٛٚتٞب٘كب٣ٖٔاؾتفبزٜوطزُٜٚٔبِٗٝثط٘بٔٝ

ا٥ٕٞتا٤ٗٔٛيٛٔثٌٝٛ٘ٝثبفمطاظؾُحرب٣ٔٝٗٔ ا٢ثٛزٜوٝپؽاظا٘مالة٤ى٣اظانَٛاؾبؾ٣قس.

رٕٟٛض٢اؾال٣ٔثَٝٛضوبُٔثٝقطحْٚب٤فزِٚتزضاظث٥ٗثطزٖفمطزضوكٛضاذتهبلزازٜقسٜ

ٚؾٝلبٖ٘ٛاؾبؾ٣رٕٟٛض٢اؾال٣ٔا٤طاٖزِٚت٥ْٚفٝزاضز:اؾت.َجكانُچُٟ

ٔؿىٗ - قبُٔ اؾبؾ٣ ٥٘بظٞب٢ آٔٛظـتب٥ٔٗ زضٔبٖ، ٚ ثٟساقت پٛقبن، ذٛضان، ،ٚٚ پطٚضـ

 ٚؾٝ(أىب٘بتالظْثطا٢تكى٥ُذب٘ٛازٜثطا٢ٕٞٝ)ثٙس٤هانُچُٟ

تب٥ٔٗقطا٤ٍٚأىب٘بتوبضثطا٢ٕٞٝثٝٔٙٓٛضضؾ٥سٖثٝاقتغبَوبُٔٚلطاضزازٖٚؾب٤ُوبضزض -

 ٚؾٝ(...)ثٙسزٚانُچُٟاذت٥بضٕٞٝوؿب٣٘وٝلبزضثٝوبض٘س٣ِٚٚؾب٤ُوبض٘ساض٘س

ثٟطٜ - ر٥ٌّٛط٢اظ وبض٥ٗٔ٢ٗٚ ثٝ افطاز ارجبض ٖسْ ٚ وبضضٖب٤تآظاز٢ا٘تربةقغُ، وك٣اظ

 ٚؾٝ(ز٤ٍط٢)ثٙسچٟبضانُچُٟ

 ٚؾٝ(ر٥ٌّٛط٢اظؾُّٝالتهبز٢ث٥ٍب٘ٝثطالتهبزوكٛض)ثٙسٞكتانُچُٟ -
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- ...ٚ 

انُ اَٚ ثٙس زض قسٜ شوط ٔٛاضز چُٟثطضؾ٣ٕٞبٖ ٤ٌٛب٢ٚي٥ٗتوكٛض ذٛز قىبفثبٚؾٝ ٔٙٓط اظ

ٌعاضـٚي٥ٗتُّٔٛةلبٖ٘ٛاؾبؾ٣اؾت آٔبض٢ٔطثٌٛثٝٚي٥ٗتٔؿىٗزضا٤طاٖزضؾبِٟب٢اذ٥طٚ.

ٞبٔمب٤ؿٝآٖثبچٙسؾبَٔٙترتزضا٤طاٖ٘كبٖزٞٙسٜآٖاؾتوٝثبتٛرٝثٝضقسر٥ٕٗتوكٛضزضا٤ٗؾبَ

 ثطا٢ضٚ٘سٔبِهقسٖذب٘ٛاضٞب ٚثس٤ٗتطت٥ت،قبٞس٘عز٤هقسٖثْٝٚب٤فت٥٥ٗٗقسٜ ثؿ٥بضوٙسثٛزٜ

ا٤ٓ.زِٚت،٘جٛزٜ

 ( ساکي در ٍاحذّای هسکًَی هؼوَلی بز حسب ًحَُ تػزف هحل سکًَت1خاًَارّای هؼوَلی) :(1-2جذٍل )

هلىی ػشصِ  جوغ ضشح

 ٍ اػیاى

هلىی 

 اػیاى

دس تشاتش  استیجاسی

 خذهت

اظْاس  سایش سایگاى

 ًطذُ

13659626945681422161113811526722054517461762927468013ٟٔط

122805398444208481583189355231136598376845445120618(2)1375آثبٖ

138517359576110132357810653981549370856914424103329195118آثبٖ

1390210499341187500s3131728156073143328081585221180763151544آثبٖ

153865257572785113118351059062449111082323142087107330٘مبٌقٟط٢

56634094302218186098501408878975028983867644214٘مبٌضٚؾتب٣٤

هؼوَلی  ضاهل خاًَاسّای گشٍّی ٍ هؼوَلی ساوي دس ٍاحذّای هسىًَی 1390ٍ   1385ّای اعالػات دس سال (1

 تاضذ. هی

 تاضذ. تِ صَست تشآٍسد هی 1385اعالػات دس سال  (2

 هأخز: هشوض آهاس ایشاى       

 

قهتٚزٚزضنسٔٛرٛززضا٤طاٖٞب٢ذب٘ٛاضنسزضنساظر1390ٕٕزٞسزضؾب٣َٔ٘كبٖ(1-2)رسَٚ

اظذب٘ٛاضٞبزضأالناؾت٥زبض٢ا٘سٕٚٞچٙبٖث٥ؿتٚقفزضنسنبحتّٔهٔؿى٣٘ٛثٛزٜٞبذب٘ٛاضاظ

٤بزضٔمب٤ؿٝثٝؾط٣ٔ ٞب٢ذٛضان،پٛقبن،ٔؿىٗ،ٚؾب٤طتٛاٖز٤سوٝقبذمٞع٤ٙٝا٢ز٤ٍط٣ٔثط٘س.

ثٝچٝنٛضتضٚ٘سافعا٤ك٣زاقتٝاؾت.٥٘1391بظٞب٢اؾبؾ٣زضؾبَ
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 در هٌاطك ضْزی ّای ضاخع بْای کاالّا ٍ خذهات هػزفیهتَسط ساالًِ گزٍُ :(2-2جذٍل )

 سال       

 ّا  گشٍُ

اّویت ًسثی دس 

 سال پایِ

1387 1388 1389 1390 1391 

ّا ٍ خَساوی

 ّاآضاهیذًی

38/272/623/684/791006/144

0/356/709/910/941005/182 دخاًیات

هسىي، آب، تشق، 

 گاص، سایش سَختْا

82/322/7087/884/61009/112

94/45/663/739/811008/147 پَضان ٍ وفص

احاث ٍ لَاصم هَسد 

 استفادُ دس خاًِ

13/52/744/775/841009/150

87/94/642/684/781005/129 ًملٍحول

38/20/984/982/981005/107 استثاعات

98/69/592/713/851007/124 دسهاىٍتْذاضت

تفشیح ٍ اهَس 

 فشٌّگی

85/20/983/784/871000/141

24/29/597/777/871001/114 تحصیل

86/10/727/728/841007/138 سستَساى ٍّتل

واالّا ٍ خذهات 

 هتفشلِ

20/30/675/720/821006/146

هأخز: تاًه هشوضی جوَْسی اسالهی ایشاى 



پٛقبنٚٔؿىٗثطا٢ٕٞبٖ اظَٛضوٝاظلجٌُفتٝقسزؾتطؾ٣ثٝذٛضان، اظاٞسافت٥٥ٗٗقسٜ ،ٕٝٞ

تٛاٖز٤سوٝٚئٕٛرٛزثبا٘تٓبضاتث٥بٖؾ٢ٛلبٖ٘ٛاؾبؾ٣ثطا٢ثطا٢زِٚتاؾت.أبَجك٥ٕٞٗآٔبضٞب٣ٔ

ٚٞب٢اذ٥طوكٛضزچبضتٛض٣ٔقس٤سثٛزٜقسٜزضلبِتلٛا٥٘ٗؾبظٌبض٢٘ساضز.ا٤ٗزضحب٣ِاؾت٣َؾبَ

تٛاٖز٤سوٝٞع٣ٔٝٙ٤(2-2)تطوطزٜاؾت.َجكرسَٟٚتطؾرت٥ٕٞٗاٚيبٔضاثطا٢زؾتطؾ٣ثٝٚي٥ٗتث

لط٤ت1391تب1390تط٥٘ٗ٤بظٞب٢ا٘ؿبٖاؾت،٤٣َهؾب٣ٙٗ٤َاظٞبوٝاظاؾبؾ٣ٞبٚآقب٥ٔس٣٘ذٛضاو٣

٢زْٚ،ثٝپٙزبٜزضنسافعا٤فل٥ٕتزاقتٝاؾت،زضحب٣ِوٝاظِحبِٚظ٣٘ٚزضرٝا٥ٕٞت٘ؿج٣زضضزٜ

٘ٛثٝپؽاظٔؿى پٛقبنٚوففٞٓثٝ ٌطٜٚ لطاضٌفتٝاؾت. ... ٚ ٌبظ ثطق، ٘ؿجتثٝٗ، ٢ذٛزٌطچٝ

٣ٔ ا٥ٕٞتلطاض وٕتط٢اظ زضرٝ ذٛضانزض ث٥ٗٔؿىٗٚ زض  ضا ث٥كتط٤ٗافعا٤فٞع٤ٙٝ تمط٤جب أب ٥ٌطز،

-ت٥ت٘كب٥ٕٞ٣ٖٔٗتطٞباضائٝقسٜزضرسَٚٞٓث٥٘ٝبظٞب٢اؾبؾ٣ا٥ِٚٝقبُٔذٛزوطزٜاؾت.ز٤ٍطٌطٜٚ

ٞب٢ظ٘س٣ٌا٤طا٥٘بٖضازضثطٌطفتٝاؾت.ثطا٢غّجٝٞبٕٞٝرٙجٝزٞٙسو٣َٝا٤ٗٔستوٛتبٜافعا٤فل٥ٕت
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ا٢الظْاؾتوٝزضآٔسٔطزْٞٓثٕٝٞبٖ٘ؿجتافعا٤فپ٥ساوٙسزضحب٥ِىٝزضوطزٖثطچ٥ٙٗافعا٤فٞع٤ٙٝ

ثٝٞطض٣ٔٚ ثٝٚي٥ٗتلكطٞب٢ٔرتّفتطضارٕطا٢اْٟبض٘ٓطزل٥كتٛاٖثا٤طاٖچ٥ٙٗاتفبل٥٘٣بفتبزٜاؾت.

ربٔٗٝزضا٤طاٖاظز٤ٍطآٔبضٞب٢ٔٙتكطقسٜتٛؾٍثب٘هٔطوع٤ٚ٢بٔطوعآٔبضا٤طاٖاؾتفبزٜوطز.

٣ٔاظرّٕٝٔالن ٖساِتزضٞب٣٤وٝ ظ٥ٔٙٝ زض ٔحبؾجبت٣اؾتوٝ وطز، اؾتٙبز آٟ٘ب ثٝ تٛاٖثطا٢ُٔبِٗٝ

ٞب٢زضآٔس٢نٛضتٌطفتٝاؾت.چٙب٘چٝفبنّٝث٥ٗزضآٔس٢وٝزٜزضنسزٞهتٛظ٤ٕزضآٔسٞط٤هاظ

آٚض٘س،ثبزضآٔسزٜزضنسحطٚتٕٙستط٤ٗافطاز،تفبٚتظ٤بز٢زاقتٝثبقس،تط٤ٌٗطٜٚربٔٗٝثسؾت٣ٔپب٥٤ٗ

قبذم اظ ز٤ٍط ٤ى٣ ٕٞچ٥ٙٗ زاقت. ذٛاٞس ٚرٛز ٤هؾطظ٥ٔٗ زض زضآٔس ٘بٖبزال٘ٝ تٛظ٤ٕ ٞب٢آٍ٘بٜ

٤بنفط٤بنسؾٙزف٘ بثطاثط٢زضآٔسربٔٗٝ،يط٤تر٣ٙ٥اؾت.يط٤تر٣ٙ٥ٖسز٢ث٥ٗنفط٤ٚه)

زضنس(وٝزضآٖنفطث٣ٙٗٔٝتٛظ٤ٕوبٔالثطاثطزضآٔس٤بحطٚت٤ٚهثٝٔٗٙب٢٘بثطاثط٢ُّٔكزضتٛظ٤ٕ

ؾٟٓٞع٤ٙٝ اثتسا زضرساَٚظ٤ط ٘بثطاثط٢(اؾت. ٘ؿجتپطاوٙس٤٣ٌب ( ؾٟٓٔهطفٞب٢٘بذبِمؾطا٘ٝ ٚ

ٚؾپؽيط٤تر٣ٙ٥ٔحبؾجٝقسٜاظؾ٢ٛثب٘ه1391تبؾب1380َٞب٢زضآٔس٢اظؾبَٞط٤هاظزٞه

ٞبٌعاضـذٛاٞسقس.ٔطوع٣َ٢ا٤ٗؾبَ
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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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 () دّک ٍسًی  -: کل کطَر1381-91ّای سْن ّشیٌِ ًاخالع سزاًِ ّز دّک در سال :(3-2جذٍل )

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 ضشح

سْن دّه 

 اٍل

0207/00201/00203/00206/00202/00195/00192/00200/00196/00218/00263/00268/0

سْن دّه 

 دٍم

0316/00324/00333/00329/00326/00308/00315/00335/00336/00347/00400/00402/0

سْن دّه 

 سَم

0408/00421/00433/00426/00428/00401/00412/00439/00440/00445/00498/00502/0

سْن دّه 

 چْاسم

0527/00511/00534/00529/00531/00505/00514/00546/00544/00545/00600/00606/0

سْن دّه 

 پٌجن

0648/00624/00642/00644/00643/00620/00631/00663/00666/00658/00708/00718/0

سْن دّه 

 ضطن

0757/00774/00773/00778/00774/00811/00766/00803/00808/00791/00833/00840/0

 
 

 

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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 ) دّک ٍسًی ( -کل کطَر: 1381-91ّای (: سْن ّشیٌِ ًاخالع سزاًِ ّز دّک در سال3-2ی جذٍل )اداهِ

 

سْن دّه 

 ّفتن 

0945/00943/00942/00946/00942/00933/00944/00979/00987/00965/00992/00998/0

سْن دّه 

 ّطتن

1174/01230/01180/01190/01190/01188/01203/01224/01239/01210/01210/01210/0

سْن دّه 

 ًْن 

1624/01653/01594/01605/01632/01655/01641/01645/01657/01618/01578/01562/0

سْن دّه 

 دّن 

3394/03320/03368/03346/03331/03385/03383/03165/03128/03204/02918/02894/0

% 20سْن 

حشٍتوٌذ تِ 

 % فمیش 20

61/948/927/924/939/904/1090/999/800/954/878/665/6

% 10 سْن

حشٍتوٌذ تِ 

 % فمیش10

43/1655/1663/1621/1646/1640/1759/1779/1597/1571/1409/1179/10

 

 هأخذ: هزكش آهار ايزاى (1

 هحاسثِ ضذُ است.  Stataافشار ّا تا استفادُ اس ًزمدادُ (2

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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زٞسٚٞب٢وُذب٘ٛاضٞبضا٘كب٣ٖٔزٞه(ثٝرٕٕٞع٤ٙٝٞب٢فم٥طتط٤ٌٗطٜٚ)ؾٟٓٔهطففمطارٕٕٞع٤ٙٝ

قٛز:ثٝضٚـظ٤طٔحبؾج٣ٔٝ

 ( )  
∑   
 
   

∑   
 
   

 

ثبقس.اi٣ْٔٞع٤ٙٝذب٘ٛاض  xٚتٗسازذب٘ٛاضٞب٢زضزٞه Mتٗسازذب٘ٛاضٞب،Nوٝزضآٖ

افعا٤ف1391زضؾب0268/0َث0207/0ٝؾٟٓٔهطف٤ٚبٞع٤ٙٝزٞهاَٚاظ1380ثس٤ٗتطت٥تزضؾبَ

ٞب٢ذب٘ٛاضٞب٢ٔٛرٛززضوكٛضوٝٔطثٌٛاظوُٞع٤ٝٙ٤بفتٝاؾت٥ٕٞ٣َٚٗزٚضٜؾٟٓٔهطف٤٣بٞع٤ٙٝ

اظثٝزٞهزٞٓاؾت)وٝفم٥طتط٤ٗزٞهٔحؿٛة٣ٔ ثب2894/0ث3394/0ٝقٛز( وبٞف٤بفتٝاؾت.

٘چ٥ٔٝعاٖٞع٤ٙٝٔهطف٤٣هزٞهافعا٤فپ٥ساوطزٜثبقستٛاٖچ٥ٙٗثطزاقتوطزچٙبتٛرٝثٝفط٣َٔٛٔ

اظزَٚط٤ك٣ٔ تٗسازذب٘ٛاضٞب٢ٔٛرٛززضآٖزٞهايبفٝقسٜتٟٙب ٤ب تٛا٘سا٤ٗاتفبقث٥بفتساَٚا٤ٙىٝ:

َٛض٤ىٝرٕٕٞع٤ٙٝ ا٤ٗؾبَثبقٙسثٝ زض تٗسازٞب٢آٟ٘ب حت٣اٌط آ٘ىٝ زْٚ ثبقسٚ وطزٜ افعا٤فپ٥سا ٞب

حب افعا٤فثٝذب٘ٛاضٞب ٤ب ثبقس َٛضثت ثٝ ذب٘ٛاضٞب ا٤ٗ ٔهطف٣ افعا٤فٞع٤ٙٝ ثبقس، ٘ساقتٝ ضا ذهٛن٣

ٔحؿٛؾ٣نٛضتٌطفتٝثبقس؛ا٤ٗزضحب٣ِاؾتوٝٔبا٘تٓبضزاض٣َٓ٤ا٤ٗزٚضٜزضٔرطدوؿطٞٓتٗساز

وٝؾٟٓٞع٤ٙٝتٛاٖز٤سذب٘ٛاضٞبٚٞٓٞع٤ٙٝٔهطف٣وُربٔٗٝافعا٤فپ٥ساوطزٜثبقس.ث٥ٕٞٝٗنٛضت٣ٔ

ٔهطف٣زٞهزٞٓثطا٢آ٘ىٝوبٞف٤بفتٝثبقس٤بثب٤ستٗسازذب٘ٛاضٞب٢ٔٛرٛززضا٤َٗجمٝوبٞف٤بفتٝ

ٞب٢آٟ٘بوبٞفث٥بثس،ا٤ٗزضنٛضت٣اؾتوٝا٤ٗزٚضٜوٕبث٥فَٛال٣٘ثٝا٢وٝرٕٕٞع٤ٙٝثبقٙسثٌٝٛ٘ٝ

بافعا٤ف٤بفتٝثبقستبوبٞفٚز٤ٍطا٤ٙىٕٝٔىٗضٚزوٝتٗسازذب٘ٛاضٞضؾسٚث٥كتطا٘تٓبضآ٣ٖٔ٘ٓط٣ٔ

-ٞب٢ٔهطف٣ا٤ٗزٞه٘ؿجتثٝوُٞع٤ٙٝاؾتوبٞفنٛضتثٝا٤ٗز٥ُِاتفبقافتبزٜثبقسوٝرٕٕٞع٤ٙٝ

٥ٌط٢زاقتٝٞب٢ا٤ٗزٞهوبٞفچكٓٞب٢ٔطثٌٛثٝذب٘ٛاضٞبوٕتطضقسوطزٜثبقس،ثٖٝجبضت٣ٙٗ٤٣ٞع٤ٙٝ

اؾت.

رس ضز٤فا٘تٟب٣٤ ٣ٔزٚ ٘كبٖ ضا ) ٘بثطاثط٢ ( ٘ؿجتپطاوٙس٣ٌ تٗط٤ف٘ؿجتپطاوٙس٣ٌَٚ َجك زٞٙس.

ثطضؾ٣ٔ٣ٔتٛؾٍٞع٤ٙٝ فم٥طتط٤ٗافطاز ثٝ ضا آ٣ٖٔٞب٢حطٚتٕٙستط٤ٗافطاز ثطا٢ٔحبؾجٝ وٝ تٛاٖاظوٙس،

زضنسزٞه٤بپٙزهاؾتفبزٜٕ٘ٛز.ثٖٝجبضت٣ا٤ٗقبذم٘ؿجتٔتٛؾٍٞع٤ٙٝزٜزضنسحطٚتٕٙستط٤ٗثٝزٜ

قٛز:زٞس.٘ؿجتپطاوٙس٣ٌثٝنٛضتظ٤طٔحبؾج٣ٔٝفم٥طتط٤ٗافطازضا٘كب٣ٖٔ

  
 
 
هتَسف ّشیٌِّای زّکْای باالیی 

ّایّشیٌِ زّکْای پاییٌی  هتَسف 
 

2005٘ب٥ِعتٗط٤ففمطزضثب٘هرٟب٣٘زضؾبَتٗبض٤فٔطثٌٛثٝآ
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ث43/16ٝٔهطف٣٘ؿجتثٝزٜزضنسفم٥طربٔٗٝاظٞب٢َجكرسَٚؾٟٓزٜزضنسحطٚتٕٙسربٔٗٝاظٞع٤ٙٝ

79/10 اظ ثطا٢ث٥ؿتزضنسحطٚتٕٙس ٚ 61/9وبٞف٤بفتٝ َجكتٗط٤فثطا65/6٢ثٝ اؾت. وبٞف٤بفتٝ

ٞب٢زٞهحطٚتٕٙسوبٞف٤بفت٤ٚٝبضقسا٘سو٣وٛچهقسٖ٘ت٥زٝثسؾتآٔسٜثب٤ؿت٤٣بٔتٛؾٍٞع٤ٙٝ

ا٤ٙىٝزضٔرطدوؿطٔتٛؾٍٞع٤ٙٝزٞهفم٥طافعا٤فچك٥ٍٕط٢زاقتٝ٘ؿجتثٝٔرطدوؿطزاقتٝثبقس٤ٚب

اؾت.

ٞب٢تٛاٖچ٥ٙٗثطزاقتوطزوٝ:اظآ٘زبوٝ٘ؿجتٔتٛؾٍٞع٤ٙٝثبوٙبضٌٞٓصاقتٗ٘تب٤ذثسؾتآٔس٣ٜٔ

ا٘ستٛاٌٖفتوٝتٗسازافطاز٢وٝزضزٞهحطٚتٕٙسثٛزٜٔهطف٣زضا٤ٗٔستوبٞف٤بفتٝثٙبثطا٤ٗتٟٙب٣ٔ

ٞب٢ٔهطف٣آٟ٘بوٕتطافعا٤فزاقتٝاؾتٚثطا٢زٞهفم٥طربٔٗٝٞٓافعا٤فزاقت٣ِٚٝثٝ٘ؿجتٞع٤ٙٝ

ٞبآٟ٘بثٝ٘ؿجتافعا٤فث٥كتط٢زاقتٝٚتٗسازآٟ٘بثٝ٘ؿجتوبٞفزاقتٝاؾت.اِجتٝثب٤سا٤ٗضأتٛؾٍٞع٤ٙٝ

زض٘ٓطزاقتوٝ:

ٞب٢آذطٔطثٌٛثٝا٤ٗزٚضٜٛلزضؾبَٞبا٤طاٖزچبضتٛضْثٛزٜثٝذهزض٣َا٤ٗؾبَ -

ٞب٢ٔهطف٣ذب٘ٛاضٞبقسٜاؾت.ثٝافعا٤فٞع٤ٙٝٞب٢ٔهطف٣ٔٙزطوسا٤ْهاظٌطٜٚ

 چ٣ٍٍ٘ٛافعا٤فٞع٤ٙٝٔهطف٣ٔطزْ٘ؿجتثٝافعا٤فزضآٔسآٟ٘بثٝچٝنٛضتثٛزٜاؾت. -

ٖٖٙٛاٖوطزوٝٚي٥ٗتٔٗبـتٛاٞب٢ٔهطف٣نٛضتث٥ٍطز،٣ٔٞبفمٍَجكٞع٥ٌٝٙ٤ط٢زضوُاٌط٘ت٥زٝ

ٔطز٣َْا٤ٗزٚضٜضٚثٝثٟجٛزثٛزٜاؾت.

ثطا٢ؾٟٓث٥ؿتزضنسٚچُٟزضنسپب٥٤تٛا٥ٍٕٖٞٗ٘بٜٔمب٤ؿٕٝٞچ٣ٔٗ٥ٙ ٗٚثبال٢زضآٔس٢زضا٢ضا

٤هٍ٘بٜز٤س.
 

 
 ّای درآهذیّای هػزفی دّک(: ًسبت ّشی2ٌِ-2ًوَدار )

 ّای پژٍّصخذ: یافتِأه
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تٛرٝثٝ تٛاٖز٤سوٝضٚ٘سوبٞففبنّٝزضآٔس٢ٔبث٥ٗزٜزضنسثبالٚپب٣َٗ٥٤ا٤ٗؾبِٟبٕ٘ٛزاض٣ٔثب

ذ٣ّ٥ث٥كتطاظاظث٥ؿتٚچُٟزضنسزضآٔس٢وبٞف٤بفتٝاؾت.

تٛاٖثطا٢ُٔبِٗٝٚي٥ٗتفمطثٝآٖٔطارٗٝوطزٕٞبُ٘ٛضوٝاظلجٌُفتٝقس٤ى٣ز٤ٍطاظآٔبضٞب٣٤و٣ٔٝ

  ٣ٔيط٤تر٣ٙ٥اؾت. ا٤طأٖكبٞسٜ آٔبض تٛؾٍٔطوع ٥ٕٞٗآٔبضٞب٢ثسؾتآٔسٜ ثٝ تٛرٝ وٝثب قٛز

يط٤تر٣ٙ٥زضا٤ٗزٚضٜوبٞفپ٥ساوطزٜاؾت.

 

 ) دّک ٍسًی ( -: کل کطَر1381-91ّای در سال زیب جیٌیؾ( 4-2جذٍل )

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 ضشح

ضشیة 

 جیٌی

4304/04287/04241/04240/04248/04356/04337/04122/04111/04099/03700/03659/0

 هزكش آهار ايزاى: هأخذ

 
 

 

 
 (: ؾزیب جیٌی3-2ًوَدار )

 ّای پژٍّص هأخذ: یافتِ

 

٣ٔ ؾ٥بؾتثٙبثطا٤ٗ ٌطفتوٝ ٘ت٥زٝ َجمبت٣تٛاٖ فبنّٝ ثط حس٢ تب تٛا٘ؿتٝ زٚضٜ ا٤ٗ زض قسٜ اتربش ٞب٢

ٔٛرٛززضربٔٗٝتبح٥طٌصاضثبقس.

قٛزتط٢٘ؿجتثٝقطا٤ٍزضآٔس٢ٚٚي٥ٗتفمطزض٤هوكٛض،٣ٔاظؾ٣٤ٛثطا٢ثسؾتآٚضزٍٖ٘بٜزل٥ك

اظآٔبضٞب٢ٌٛ٘بٌٖٛوبضثطز٢زضا٤ٗظ٥ٔٙٝوٝثَٝٛضٕٞعٔبٖزض٤هزٚضٜظٔب٤٣٘ىؿب٤ٖبتمط٤جبٔكبثٝ

ٚي٥ٗتا٤طاٖثبتٗساز٢اظوكٛضٞب٢ٔٙترتٔمب٤ؿٝقسٜاؾت.(5-2)ت٥ٟٝقسٜاؾتفبزٜوطز.زضرسَٚ
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 ضریب جینی
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 ّا در کطَرّای هٌتخبهمایسِ بزخی اس ضاخع: (5-2جذٍل )

يط٤توكٛض

ر٣ٙ٥

زضآٔسؾطا٘ٝ

2005ؾبَ

(PPP2005)

زضآٔسؾطا٘ٝ

2009ؾبَ

(PPP2005) 

زضآٔسؾطا٘ٝ

2011ؾبَ

قبذمل٥ٕت

ٔهطفوٙٙسٜ

2010ؾبَ

قبذم

HDI َؾب

2000

HDIقبذم

2012ؾبَ

 742/0 654/0 206 462/10 10462 9228 383/0ا٤طاٖ

 913/0 882/0 104 979/37 36978 35784 337/0ؾ٥٤ٛؽ

 834/0 801/0 136 987/77 73196 69512 411/0لُط

 895/0 826/0 114 591/53 46210 45374 ___ؾٍٙبپٛض

 722/0 645/0 153 466/13 11655 11464 39/0تطو٥ٝ

 730/0 663/0 126 278/10 6020 6254 547/0ثطظ٤ُ

 ٍّصژپّاي هأخذ: يافتِ

 

فٛقٔكرماؾتثطا٢چ٥ٙٗٔمب٤ؿٕٝٞبٖ رسَٚ زض وٝ ٣َؾبََٛض آٔبضٞب 2000ٞب٢ا٢اظ 2012تب

٣ٔ اؾت. قسٜ ٣َؾبَاؾتفبزٜ ا٤طاٖ زض ا٤ٙىٝ ثب ز٤س، رسَٚ زض تٛاٖ 2005ٞب٢ ؾطا2009ٝ٘تب زضآٔس

ٞبا٘سو٣ث٥كتطاظزضا٤ٗؾب2005َ٘كسٜاؾت،أب؛قبذمل٥ٕتٔهطفوٙٙسٜثٝل٥ٕتحبثتؾبَزٚثطاثط

ٞبزضز٤ٍطوكٛضٞب٘ؿجتثٝا٤طاٖثؿ٥بضوٕتطثٛزٜٚزٞسٚافعا٤فل٥ٕتز٤ٚؿتزضنسافعا٤فضا٘كب٣ٖٔ

٤بزضٔمب٤ؿٝٞبتمط٤جبثبحجبتث٤بثٖٝجبضت٣زضوكٛض٢ٔخُؾ٥٤ٛؽ٤بؾٍٙبپٛضٚي٥ٗتل٥ٕت ا٢ٛزٜاؾت.

٢ظٔب٣٘قٛزوٝپ٥كطفتقبذمتٛؾٗٝا٘ؿب٣٘زضوكٛض٢ٔخُثطظ٤ُوٝتمط٤جبزضثبظٜز٤ٍطٔكبٞس٣ٜٔ

زچبضوبٞفزضآٔسؾطا٘ٝثٛزٜاؾت،تمط٤جبٕٞب٘ٙسا٤طاٖثٛزٜاؾت.ثب٤سا٤ٗ٘ىتٝضازض٘ٓط2012تب2000

ٌٛ٘ٝثٝ٘ٓطتمط٤جب٤ىؿبٖاؾتٕٚٔىٗاؾتا2011ٗ٤ضؾبَزاقتوٌٝطچٝزضآٔسؾطا٘ٝا٤طاٖٚثطظ٤ُز

آ٤سوٝالسأبتا٘زبْقسٜزضا٤طاٖزضضاؾتب٢افعا٤فقبذمضفبٜا٘ؿب٣٘ٔٛحطتطثٛزٜاؾت،أبثطظ٤ُزض

حبثت ثٝ تٛرٝ ثب  PPPا٤ٗؾبِٟب أت٥بظ٢ثعضيثطا2005٢ؾبَ ا٤ٗذٛز اؾتٚ وبٞفٞٓثٛزٜ زچبض

قٛز.٤ُاؾتوٝزاضا٢ر٥ٕٗتث٥كتط٢٘ؿجتثٝا٤طاٖاؾت،ٔحؿٛة٣ٔوكٛض٢ٔخُثطظ

تطقسٖثحجيط٤تر٣ٙ٥ٚؾٟٓٞع٤ٙٝ٘بذبِمؾطا٘ٝثٝتفى٥هاؾتبٖزضازأٝثطا٢ٌؿتطزٜقس٥ٕٖٖٚك

قسٜاؾت.آٚضزٜثطا٢ؾ٣اؾتبٖٚزضٔٙبَكقٟط1391٢ثطا٢ؾبَ
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 ()دّک ٍسًی -استاى ٍ در کل کطَر: هٌاطك ضْزی 31در 91ؾزیب جیٌی ٍ سْن ّشیٌِ ًاخالع سزاًِ ّز دّک در سال  :(6-2) جذٍل

 

ضشیة  استاى

 جیٌی

سْن 

دّه 

 اٍل

سْن 

دّه 

 دٍم

سْن 

دّه 

 سَم

سْن 

دّه 

 چْاسم

سْن 

دّه 

 پٌجن

سْن 

دّه 

 ضطن

سْن 

دّه 

 ّفتن

سْن 

دّه 

 ّطتن

سْن 

 دّه ًْن

سْن 

دّه 

 دّن

 %20سْن 

فمیشتشیي 

 جوؼیت

% 10سْن 

حشٍتوٌذتشیي 

% 10تِ 

 فمیشتشیي

 84/9 0707/0 2834/0 1543/0 1199/0 0999/0 0847/0 0727/0 0623/0 0521/0 0419/0 0288/0  3542/0 ول وطَس

 41/9 0702/0 2557/0 1588/0 1278/0 1069/0 0897/0 0748/0 0624/0 0536/0 0430/0 0272/0 3386/0 هشوضی

 79/8 0753/0 2656/0 1493/0 1203/0 1018/0 0892/0 0766/0 0653/0 0565/0 0451/0 0302/0 3289/0 گیالى

 92/6 0832/0 2355/0 1480/0 1210/0 1044/0 0920/0 0826/0 0722/0 0613/0 0492/0 0340/0 2910/0 هاصًذساى

 78/6 0861/0 2492/0 1478/0 1213/0 1014/0 0884/0 0769/0 0688/0 0600/0 0493/0 0368/0 3017/0 آرستایجاى ضشلی

 80/7 0791/0 2543/0 1484/0 1203/0 1032/0 0897/0 0785/0 0683/0 0581/0 0465/0 0326/0 3135/0 آرستایجاى غشتی

 86/8 0736/0 2699/0 1560/0 1222/0 1017/0 0864/0 0737/0 0630/0 0535/0 0432/0 0305/0 3417/0 وشهاًطاُ

 49/6 0837/0 2393/0 1522/0 1238/0 1048/0 0928/0 0800/0 0675/0 0559/0 0468/0 0369/0 3024/0 خَصستاى

 24/10 0666/0 2791/0 1601/0 1250/0 1009/0 0844/0 0714/0 0615/0 0511/0 0393/0 0272/0 3613/0 فاسس

 30/10 0708/0 2770/0 1467/0 1207/0 1027/0 0905/0 0756/0 0626/0 0533/0 0439/0 0269/0 3443/0 وشهاى

 64/7 0795/0 2525/0 1533/0 1228/0 1028/0 0878/0 0766/0 0667/0 0579/0 0465/0 0330/0 3167/0 خشاساى سضَی

 46/8 0790/0 2697/0 1448/0 1146/0 1000/0 0887/0 0770/0 0685/0 0578/0 0471/0 0319/0 3215/0 اصفْاى

 78/8 0728/0 2624/0 1575/0 1249/0 1036/0 0883/0 0742/0 0626/0 0538/0 0429/0 0299/0 3387/0 سیستاى ٍتلَچستاى

 99/5 0938/0 2468/0 1500/0 1191/0 1003/0 0877/0 0766/0 0667/0 0591/0 0526/0 0412/0 2944/0 وشدستاى

 99/9 0699/0 2973/0 1541/0 1210/0 0997/0 0820/0 0686/0 0593/0 0501/0 0402/0 0298/0 3689/0 ّوذاى

 67/6 0873/0 2475/0 1444/0 1182/0 1010/0 0892/0 0803/0 0708/0 0613/0 0502/0 0371/0 2937/0 چْاسهحال ٍ تختیاسی

 28/9 0681/0 2625/0 1624/0 1293/0 1056/0 0883/0 0731/0 0609/0 0497/0 0398/0 0283/0 3513/0 لشستاى

 33/4 1112/0 2176/0 1341/0 1154/0 1011/0 0908/0 0840/0 0765/0 0692/0 0610/0 0502/0 2330/0 ایالم

 56/6 0849/0 2367/0 1477/0 1211/0 1052/0 0923/0 0819/0 0704/0 0597/0 0488/0 0361/0 2919/0 وْىیلَیِ ٍتَیشاحوذ

 08/6 0912/0 2339/0 1495/0 1223/0 1016/0 0900/0 0797/0 0705/0 0612/0 0527/0 0385/0 2846/0 تَضْش
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 )دّک ٍسًی( -استاى ٍ در کل کطَر: هٌاطك ضْزی 31در 91(: ؾزیب جیٌی ٍ سْن ّشیٌِ ًاخالع سزاًِ ّز دّک در سال 6-2ی جذٍل )اداهِ

 

 1380 – 90تَسيغ درآهذ در خاًَارّاي ضْزي، رٍستايي كل كطَر هأخذ: گشارش 

 

 04/6 0922/0 2429/0 1461/0 1178/0 1025/0 0890/0 0785/0 0695/0 0615/0 0520/0 0402/0 2875/0 صًجاى

 36/7 0800/0 2528/0 1666/0 1260/0 1001/0 0848/0 0731/0 0627/0 0539/0 0456/0 0344/0 3297/0 سوٌاى

 89/6 0842/0 2391/0 1505/0 1242/0 1041/0 0902/0 0792/0 0694/0 0592/0 0495/0 0347/0 2987/0 یضد

 07/7 0843/0 2534/0 1533/0 1189/0 1008/0 0872/0 0766/0 0675/0 0580/0 0484/0 0359/0 3106/0 ّشهضگاى

 88/10 0663/0 2893/0 1573/0 1212/0 0997/0 0834/0 0721/0 0607/0 0500/0 0397/0 0266/0 3672/0 تْشاى

 99/7 0783/0 2674/0 1529/0 1224/0 1008/0 0845/0 0740/0 0643/0 0544/0 0449/0 0335/0 3329/0 اسدتیل

 25/7 0842/0 2631/0 1508/0 1160/0 0994/0 0870/0 0766/0 0660/0 0570/0 0479/0 0363/0 3167/0 لن

 99/6 0840/0 2309/0 1463/0 1202/0 1055/0 0951/0 0825/0 0732/0 0623/0 0510/0 0330/0 2847/0 لضٍیي

 17/10 0676/0 2837/0 1588/0 1219/0 1003/0 0829/0 0720/0 0613/0 0506/0 0397/0 0279/0 3621/0 گلستاى

 16/8 0757/0 2570/0 1579/0 1255/0 1033/0 0889/0 0747/0 0635/0 0535/0 0442/0 0315/0 3319/0 خشاساى ضوالی

 98/5 0893/0 2317/0 1549/0 1241/0 1049/0 0892/0 0771/0 0686/0 0603/0 0505/0 0387/0 2907/0 خشاساى جٌَتی

 07/5 1016/0 2283/0 1450/0 1169/0 1010/0 0903/0 0810/0 0726/0 0635/0 0566/0 0450/0 2630/0 الثشص
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 گیزی فمز در ایزاى دالیل ضکل -2-6

ٞب٢لجُثط٘بٔٝزضفه٤ُهتٛي٥حزازٜقس،وٝا٤طا٥ٖ٘عثٖٝٙٛا٤ٖى٣اظوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝزضََٛ

ٚثٗساظا٘مالةٕٞٛاضٜثٝز٘جبَثبالثطزٖؾُحضفبٜارتٕب٣ٖٚثٖٝجبضت٣ظزٚزٖچٟطٜفمطاظؾُحربٔٗٝ

ثبٚرٛزا٤ٗتغ٥٥طاتؾبذتبض٢ٚٔحتٛا٣٤زضذٛض»٤ٛ٘ؿس:ثبض٣ٜٔ(زضا1384ٗ٤ثٛزٜاؾت.اضيطْٚچ٥ّط)

تالـ ضغٓ ثٝ ٚ ٔحط٥ٔٚتتٛرٝ ظ٥ٔٙٝ زض ر٥ٕٗتٚظٞب٣٤وٝ ٔٙٓط اظ قسٜ، ا٘زبْ ؾُحوكٛض زا٣٤زض

چٙبٖوٝثب٤سترف٥فٚٔكبضوتالتهبز٢قٛاٞسثبضظ٢ٚرٛززاضزوٝپس٤سٜٔرطةفمطٚٔحط٥ٔٚتآٖ

اِت٥ب٥ْ٘بفتٝ،ثّىٝزضث٥ٗالكبضٚؾ٣ٗ٥اظربٔٗٝزضحبَٟ٘بز٤ٙٝقسٖاؾت.زضا٤ٗضاؾتبوبف٣اؾتثٝٔٙكب

(٥٘عثبتبو٥س1384ظ٘ٛظ)«.قىٗوكٛضتٛرٝقٛزطازث٥ىبض،ٔٗتبز،ثعٞىبضٚلبٖ٘ٛذب٘ٛاز٣ٌٚالتهبز٢اف

ث٥ب٣ٖٔ ث٥ٗ٘طفتٝاؾت، اظ فمطزضربٔٗٝ ا٤ٙىٝ اظزٚثط ث٥ٗثطزٖفمط ثٝحبَزضا٤طاٖثطا٢اظ تب زاضزوٝ

ضاٞىبضاؾتفبزٜقسٜاؾت:

 سَٚلؿٍزاض٢ٚا٤زبز٤هالتهبزٔجت٣ٙثطٖأحب٘ٓبْؾطٔب٤ٝ -

ضٚؾتب٣٤، - تٛؾٗٝ ثٝ تٛرٝ ثٟساقت، ٚ آٔٛظـضا٤ٍبٖ تٛؾٗٝ َط٤ك اظ ٌؿتطـٖساِتتٛظ٣ٗ٤

 ٞب٢حٕب٤ت٣زِٚتزضوبٞففمطٚ٘بثطاثط٢ارتٕب٣ٌٖؿتطـ٘ٓبْتب٥ٔٗارتٕب٣ٖٚوٕه

ُٔبِٗبت٣وٝآٔبضٚاضلبْٔطثٌٛثٝؾُحضفبٜ،آٔٛظـٚپطٚضـ،اقتغبَ،رطائٓٚ....،ٕٞچ٥ٙٗ؛قٕبضظ٤بز

ِصاتٛؾٍٔحممبٖثطض٢ٚفمطنٛضت٣ٔ اؾت. ثُٗربٔٗٝ ٕ٘ٛزٚرٛزض٤كٝزٚا٘سٖفمطزض ذٛز ٥ٌطز،

وٗوطزٖفمطزضربٔٗٝضاٜظ٤بز٢ثبل٣ٔب٘سٜاؾت.زٞسوٝتبض٤كٝٔكبٞساتٔح٣ُ٥٘كب٣ٖٔ

ثب٤ؿت٣ٔزٕٖٛٝٛاَاثتسا٣ٔٞب٢ٔٛحطثطا٢اظث٥ٗثطزٖفمطچ٥ؿت؟ثطا٢پبؾدزازٖثٝا٤ٗؾأب،حطوت

وٝثطقىٌُطفتٗفمطتبح٥طزاقتٝ تٛرٝثٝآٖالسأبت٣وٝالظْٖٛا٣ّٔضا قٙبؾب٣٤وطزٚؾپؽثب ا٘سضا

ثٙبثطا٤ٗزضا٤ٗلؿٕتؾ٣ٗقسٜوٖٝٛأُتبح٥طٌصاضثطقىُ  ٥ٌط٢ٚتساْٚفمطثٝاؾتضاارطا٣٤وطز.

َٛضٔرتهطٔٗطف٣قٛز.

 ّای ًاضی اس آى ًااهٌیجٌگ ٍ  -2-6-1

ٞب٣٤ثبز٤ٍطوكٛضٞب٤ٚبزٞس،ا٤طاٖٕٞٛاضٜزض٥ٌطرًٙثطضؾ٣تبض٤دا٤طا٣َٖچٙسلطٌٖصقتٝ٘كب٣ٖٔ

ٞب٢زاذ٣ّٚپ٥بٔسٞب٢ٔطثٌٛثٝآٖثٛزٜاؾت.زذبِتوكٛضٞب٢لسضتٕٙسظٔبٖزضأٛضزاذ٣ّ،زض٥ٌط٢

ضت٤هپس٤سًٜٕٔٗزضربٔٗٝا٤طاٖٚرٛززاقتٝثبقس.اظا٘ستبفمطثٝنٕٛٞٝا٤ٟٙبزؾتثٝزؾتٞٓزازٜ

ٞب٢تٛؾٗٝزِٚتثٗساظا٘مالةٚرٛززاقت،ٚلٛٔرًٙثعضٌتط٤ٗٔٛا٣ٗ٘وٝثطا٢ارطا٣٤قسٖثط٘بٔٝ

ٞب٢تٛؾٗٝوٙبضٌصاقتٝزاضقسٖآٖثٝٔستٞكتؾبَثٛز.ثبقطٚٔرًٙتح٣ّ٥ٕثط٘بٔٝتح٣ّ٥ٕٚازأٝ

ثط٘بٔٝ ٚ رًٙٞب٢قس ٔطزْ حٕب٤تاظ نسز ا٤ٗٔستزضآٔسٞب٢وكٛضارطا٣٤زض زض ٚ قس ارطا ظزٜ

ظ٘ٛظ) ث٥ب1384٣ٖٔنطفزفبٔاظتٕب٥ٔتٖطي٣وكٛضقس. ) وٙس: ا٤طاٖٖٚطاقثٝ» رًٙٞكتؾبِٝ
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ٌصاض٢ٚنٛضت٤هٔه٥جتثعضيثٝوكٛضتح٥ُٕقس.ا٤ٗرًٙ٘ٝتٟٙبٔٙبث٣ٗضاوٝثب٤سنطفؾطٔب٤ٝ

ٞب٢قسثٝذٛزاذتهبلزاز،ثّىٝٔٛرتترط٤تظ٤طؾبذتٞب٢قغ٣ّٚزضآٔس٢رس٤س٣ٔفطنتا٤زبز

ْطف٥ت وبضذب٘زبتٚ ٔعاضٔ، ٣ٔف٥ع٤ى٣، ٔٛرٛز ت٥ِٛس رًٙآؾ٥تٞب٢ اظ فم٥ط ٔطزْ فطاٚاٖقس. ٞب٢

ذب٘ٝ ٚ ٔعاضٔ تٟٙب ٝ٘ آٟ٘ب رًٙز٤س٘س. ٔٙبَك زض ضا ذٛز ٔكبغُ ٚ ٔٙبٞب ثٝ ٚ وطز٘س ضٞب ز٤ٍطظزٜ َك

ثّىٟٝٔٓ اظوٛچ٥س٘س، ضا ٥٘ط٢ٚوبضؾطپطؾتذب٘ٛاضٚرٛا٘بٖثطٚٔٙسثٛز وٕٝٞب٘ب تط٤ٗؾطٔب٤ٝذٛزضا

٢رٍٟٙب٘ه٥تٔطزْفم٥ط،ٌطآ٘ؿتوٝزضٕٞٝتزطثُّٝٔز٤ٍطث٥بٖ»٤ٌٛس:اٚزضازا٣ٔٝٔ«.زؾتزاز٘س

ٞب٢فبؾسٔٙعِتارتٕب٣ٖٚ٘ه٥تثطٚوطاتذبٕ٘ب٣٘ٚٔطياؾتٚ٘ه٥تؾطزاضاٖ،افتربضات٘ٓب٣ٔٚث٣

ٞب،لُٕاضتجبَبتٞب٢تٛؾٗٝٚذطاةقسٖظ٤طؾبذترسا٣٤اظثط٘بٔٝ«.ٚٔطزْحطٚتٕٙس،ظضا٘سٚظ٢اؾت

ٌصاض٤ٟب٢ارتٕب٣ٖا٣ِّّٕٚ...وٝثطا٢ا٤طاٖاتفبقافتبزاظ٤هؾٛٚاظؾ٣٤ٛز٤ٍطثؿ٥بض٢اظؾ٥بؾتث٥ٗ

ٞبٌصاضثؿ٥بض٢اظٔكىالتز٤ٍطزضوكٛضقس.اظرّٕٝا٤ٗؾ٥بؾتب٣٘ذٛزث٥ٙبٖا٘زبْقسٜزضا٤ٗثطٞٝظٔ

تك٤ٛكربٔٗٝثٝافعا٤فر٥ٕٗتثٛز.ا٤ٗٔٛيٛٔٔٛضزتٛافكثؿ٥بض٢اظالتهبززا٘بٖاظرّٕٝاضيطْٚچ٥ّط،

وٙس.ٌصاض٢ضاثٝؾٝلؿٓتمؿ٣ٔٓ٥ظض٤جبف،ظ٘ٛظٚ...اؾت.ظ٘ٛظپ٥بٔسٞب٢ا٤ٗؾ٥بؾت

 آ٘ىٝثبض٥ٗٔكت٣ذب٘ٛاضٞب٢فم٥طافعا٤فپ٥ساوطزٚزضآٔسؾطا٘ٝوبٞف٤بفت.اَٚ -

 ٤بثس.ٞبافعا٤ف٣ٔزْٚآ٘ىٝٔربضدثطا٢ذسٔبتثٟساقت٣ٚزضٔب٤ٚ٣٘بضا٘ٝ -

٤بثسقٛزٖٚطي٥٘ٝط٢ٚوبضافعا٤ف٣ٔؾْٛآ٘ىٝثبزٚزٞٝتبذ٥طر٥ٕٗترٛاٖضٚا٘ٝثبظاضوبض٣ٔ -

 ٤بثس.س٤سا٤زبز٘كٛز،٘طخث٥ىبض٢٘عزرٛا٘بٖافعا٤ف٣ٔٞب٢رٚزضنٛضت٥ىٝقغُ

قسوٝثٌٝٛ٘ٝا٢اظؾ٥بؾتپؽاظر٥ً٘ٙعٔزٕٖٛٝ ارطا ؾب٤طثط٘بٔٝٞب ٞب٢ا٥ِٚٝض٤ع٢ا٢٘بٕٞبًٞٙثب

ٞب٢ا٥ِٚٝپؽاظرًٙثٛز.٣ٙٔٛٔزضوتبةٞبارطا٢ثط٘بٔٝتٗس٤ُالتهبز٢زضؾبَثٛز،اظرّٕٝا٤ٗثط٘بٔٝ

ا٢ثبثط٘بٔٝتٛؾٗٝتساضنز٤سٜاضتجبٌثٛزٖچ٥ٙٗثط٘بٔٝٞب٢تساذُٚث٣وبِجسقٙبؾ٤٣هثط٘بٔٝتٛؾٗٝرٙجٝ

وٙس:ٞبضاثٝا٤ٗنٛضتث٥ب٣ٖٔقسٜزضآٖؾبَ

 ٥ٌط٢ثط٘بٔٝو٥ف٣ٔهٛةٞب٢ؾٕتاظرٙجٝ -

 ٥ٌط٢و٣ٕثط٘بٔٝٔهٛةٞب٢ؾٕتاظرٙجٝ -

 ٔهٛةثٛزٜٚ٘بز٤سٌٜطفتٝقس٣ٜوٝزضثبضٜثط٘بٔٝٞب٢لب٘ٛ٘اظرٙجٝتٗساز٢اظاِعاْ -

ض٤ع٢اقتجبٞبتز٤ٍطقس.٥ٌط٢ٚپ٣ٞباقتجبٜزضا٤ٗزٚضٜٔؿجتقىُٚثٝا٤ٗتطت٥تپ٥ٍ٥ط٢ؾ٥بؾت
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 ّای سیاسی ٍ التػادیتحزین -2-6-2

پ٥كطفت٤هوكٛض٥ٌطتزبضتزضاظظٔبٖآزاْاؾ٥ٕتٚحت٣پ٥فاظآ٥ٖ٘عالتهبززا٘بٖثطتبح٥طچكٓ

٥ٌط٢ثبظاضٞبزضتٛا٘سثٖٝٙٛا٤ٖهٖبُٟٔٔٓثطضٚ٘سقىُا٘س.اضتجبَبتتزبض٤٢هوكٛض٣ٔتبو٥سوطزٜ

زضوتبةٔجبحجاؾبؾ٣التهبزتٛؾٗٝ،ٔٙبفٕتزبضتضاثٝؾٌٝط1ٜٚآٖوكٛضٔٛحطثبقس،ثٝ٘ح٢ٛو٥ٔٝط

وٙس:تمؿ٣ٔٓ٥

 وٙس.ٔٙبث٣ٗوٝثٌٝؿتطـثبظاضٞبوٕه٣ٔ -

 زٞس.ا٘ساظٚا٘جبقتؾطٔب٤ٝضاافعا٤ف٣ٔٔٙبث٣ٗوٝپؽ -

ذٛاؾتٝ - اِمب٢ زض وٝ ؾ٥ّمٝٔٙبث٣ٗ ٚ احطٞب وبضآفط٣ٙ٤ ٚ ٟٔبضت تىِٙٛٛغ٢، ا٘تمبَ رس٤س ٞب٢

 آٔٛظق٣زاض٘س.

ذٛاٞس تبح٥ط وكٛض آٖ ثبظاض ثط ٌطزز زؾترٛـتغ٥٥ط ٤هوكٛض ضٚاثٍذبضر٣ ز٣ّ٥ِ ٞط ثٝ اٌط حبَ

اـضااٌطآٖوكٛضثبظاضثؿ٥بضٌؿتطزٜزاذ٣ّزاقتٝثبقسٚثتٛا٘سٔٙبثٕٔٛضز٥٘بظثبظاضزاذ٣ٌّصاقتحت٣

٤ى٣اظٔٛاضز٢وٝٔٛرت٣ٔ ثطلطاضقسٖتحط٤ٓتب٥ٔٗوٙس. تغ٥٥طوٙس، اظقٛزثبظاضذبضر٣وكٛضٞب ٞب

»وٙس:ثُٝث٥ب٣ٖٔثبقس.رفط٢ز٢ؾبـزضا٤ٗضاؾ٢ٛوكٛضٞب٢لسضتٕٙسثط٥ّٖٝوكٛضثٝذهٛن٣ٔ٣

ٔٛإ٘تزبض٢وٝوكٛضٞب٢ذبضر٣ا٤زبز٣ٔ تٛا٘سٔبٕ٘ضٚ٘ستٛؾٗٝوٙٙس٣ٔتزبضتأط٢زٚؾ٤ٛٝاؾت.

ا٤ٗٔٛإٌ٘ب٣ٞؾ٥بؾ٣ٞؿتٙسوٝزضآٖنٛضتٕٔٗٛال٤هوكٛضلسضتٕٙس التهبز٤٢هوكٛضثكٛز.

٘ؿجتثٝآٖ٘ساضز.ٞسفاظاٖٕبَوٙسوٝ٘ٓطٔؿبٖس٢ٞب٢تزبض٥ّٖ٢ٝوكٛض٣ٔ٢الساْثٝٚيٕتحط٤ٓ

ٞبثسٖٚا٤ٙىٝثبٖجذّٕضغ٤ٓثبقس،أبثٝٞطحبَا٤ٗتحط٤ٓ...ٞب٣٤ٕٔىٗاؾتت٥ًٗفٚچ٥ٙٗتحط٤ٓ

قٛز.ٖالٜٚثطتزبضتٖٛأُحبوٓثطآٖوكٛضٔٛضز٘ٓطقٛز،اغّتثبٖجافعا٤ففمطٔطزْآٖوكٛض٣ٔ

تٛؾ٤ٝٗهوكٛضٔٛحط٘سٚثٙبثٝزال٤ُغئٛپ٥ّت٥ى٣ٕٔىٗاؾت،ٔتٗسزز٤ٍط٥٘٢عٚرٛززاضزوٝثطضٚ٘س

ؾ٢ٛ اظ ٖٛأُ ا٤ٗ قٛز وٙتطَ ٚ ٚيٕ ذبضر٣ وكٛضٞب٢ تحط٤ٓ«. ث٥ٗثطٚظ زٞٝٞب٢ چٙس ٣َ ا٣ِّّٕ

زضا٤ٗضاثُٝظ٘ٛظ٣ٌٔصقتٝثطٚي٥ٗتالتهبز٢ا٤طاٖتبح٥طثٝ ؾعا٣٤زاقتٝاؾت. ٘ٓبْ»٤ٌٛس: تٗبضوثب

ث٥ٗ تحط٤ٓأِٛرٛز ٞع٣ّّٕٝٙ٤ٚ آٖ، اظ ثٗس رًٙٚ زٚضٜ زض چٝ قس، ثطلطاض آٖ ز٘جبَ ثٝ ٞب٢ٞب٣٤وٝ

ث٥ٗ ٔب٣ِ ثبظاضٞب٢ ثٝ وكٛض زؾتطؾ٣ ثطزاقت. زض رصةؾطٔب٤ٝؾ٣ٙ٥ٍٙ قس، زقٛاض ٔؿتم٥ٓا٣ِّّٕ ٞب٢

ٞب٢ذبضر٣ٔرتُقسٕٚٞىبض٢ف٣ّٕٖٚ٣ٙثبوكٛضٞب٢ذبضر٣،ٔتٛلفٌطز٤سٚزؾتطؾ٣ٔبثٝثبظاض

اظؾ٢ٛز٤ٍطتٟس٤سٞب٢ث٥ٗ ٞب٢ايبف٣٘ٓب٣ٔثٝوكٛضقس.ا٣ِّّٕؾجتتح٥ُٕٞع٤ٙٝرٟب٣٘زقٛاضقس.

ا٤ٖٗٛأُثطضقس ٔزٕٖٛٝ ٔٙف٣ٟ٘بز التهبز٢ا٤طاٖتبح٥ط ( » 1384ظ٘ٛظ، تٛاٖٚرٛزثٙبثطا٣ٔٗ٤(.28:

قطا٤ٍالتهبز٢وكٛضثطقٕطز.ا٣َ٣ِّّٕچٙس٤ٗؾبٌَصقتٝضااظٖٛأُٔٛحطثطقطا٤ٍتحط٤ٓث٥ٗ
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 ٍریپاییي بَدى سطح بْزُ -2-6-3

ثٌٝٛ٘ٝ ا٢وٝٞسفٔكتطنٕٞٝوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝزؾت٤بفتٗثٝضقسالتهبز٢ُّٔٛةاؾت،

چٝ التهبز٢ثٝ ضقس زؾت٥بث٣ثٝ أب ٥٘عنٛضتث٥ٍطز. وبٞففمط التهبز٢وكٛضٞب، افعا٤فضقس ٕٞطاٜ

٣ٔ تب٥ٔٗ نٛضت٣ ٔستقٛز؟ ثطا٢ اؾتوٝ ؾٛا٣ِ اظا٤ٗ ثساٖ ٚ ٔرتّفُٔطح التهبززا٘بٖ تٛؾٍ ٞب

قسٞب٢ضقسٔرتّف٣وٝاظؾ٢ٛالتهبززا٘بٖٔرتّفُٔطح٣ٔٔٙٓطٞب٢ٔرتّفپبؾدزازٜقسٜاؾت.ٔسَ

تٛاٖزضلبِتزٍٚ٘ٛٔ٘طـٞب٢ُٔطحقسٜضا٣ٔا٢ثطا٢پبؾدثٝا٤ٗؾٛاَثٛز.زضٔزٕٛٔرٛاةثٌٝٛ٘ٝ

زب٘س:ٌٙ

قٛز.اَٚآ٘ىٝ:زضآٟ٘بثٝا٘جبقتٖٛأُت٥ِٛسثطا٢زؾت٥بث٣ثٝت٥ِٛسث٥كتطٚضقسالتهبز٢تبو٥س٣ٔ

افعا٤فثٟط َط٤ك التهبز٢اظ افعا٤فضقس ثٝ زؾت٥بث٣ ٔؿ٥ط ا٤ٙىٝ: نٛضتٜزْٚ ت٥ِٛس ٖٛأُ ٚض٢وُ

ث٥ٍطز.

ا٘زب٥ٔس،ثؿ٥بض٢اظالتهبززا٘بٖثبٞب٣ٔتهبز٢وكٛضضٚـاَٚثبتبو٥سثطافعا٤فٖٛأُت٥ِٛستٟٙبثٝضقسال

تٛاٖا٘تٓبضوبٞففمطضاوٙٙسوٝثبنطفبثبتى٥ٝثطافعا٤فضقسالتهبز٣ٕ٘٢اقبضٜثٝا٤ٗٔٛيٛٔث٥ب٣ٖٔ

ٚؾطٌّعا٣٤) ضٞجط ثس٤ٗنٛضتث٥ب1390٣ٖٔزاقت. ضا ا٤ٗٔؿبِٝ ) وٙٙسوٝ: ضقسؾبالض٢ثٝ» ضاٞجطز

زضٔبٖٔكىُفمطٔٛضزتطز٤سلطاضٌطفتٝاؾت،چطاوٝثؿ٥بض٢اظوكٛضٞب٢رٟبٖؾْٛوٝزضٖٙٛاٖزاض٢ٚ

ا٘س،ثٝتسض٤ذتكر٥مزاز٘سوٝٞب٢ضقس٘ؿجتبثبال٣٤زاقتٝزضٔمب٤ؿٝثباؾتب٘ساضزتبض٤ر٣،٘طخ1960زٞٝ

 تٛرٝ ثطا٢ا٤ٗٔٙٓٛض زاضز، ثط زض فم٥ط و٣ٕثطا٢ٔطزْ ثؿ٥بض ثحجٖساِتچ٥ٙٗضقس٢فٛا٤س ثٝ ث٥كتط

ثؿ٥بض٢اظُٔبِٗبتنٛضتٌطفتٝزضا٤ٗظ٤ٌٛٝٙ٥ٔب٢ا٤ُّٗٔت«.تٕب٣ٖٚ٘بثطاثط٢زضآٔسُٔٗٛفقسار

اؾتوٝثبٚرٛزا٤ٙىٝزضثؿ٥بض٢اظوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝأىب٘بتت٥ِٛسٚث٣ٖٛ٘ٝٔٛازا٥ِٚٝالظْثطا٢

وٙٙس.ِصاثٝٔطٚضظٔبٖتطاظؾُحُّٔٛثكبٖت٥ِٛس٣ٟٔ٘بپب٥٤ٗت٥ِٛسث٥كتطزضزؾتطؼلطاضزاضزأبثبظٞٓآ

تبو٥سثطافعا٤فأىب٘بتٚٞب٢ز٤ٍط٢ثطا٢وبٞففمطتبو٥سوطز٘س،زضا٤ٗ٘ٓط٤ٝالتهبززاٖثٝرٙجٝ ٞب

لطاضٚض٢ٔٛضزتبو٥سا٢وٖٝٛأُز٤ٍطاظرّٕٝثٟطٜتطقسثٌٝٛ٘ٝا٥ٕٞتٔٛازا٥ِٚٝثطا٢ضقسالتهبز٢وٓ

ٌطفت.زضازث٥بتالتهبز٢ٞطآ٘چٝاظضقسالتهبز٢ضاوٝ٘تٛاٖثبافعا٤ف٥٘ط٢ٚوبضٚؾطٔب٤ٝتٛي٥حزاز،

(ث٥ب1392ٖآثبز٢ٕٚٞىبضاٖ)٘بٔٙسوٝثٝٔب٘سٜؾِٛٛٔٗطٚفاؾت.زضا٤ٗضاثُٝقبٜٚض٣ٔ٢ضاضقسثٟطٜ

٣ٔ وٙٙس: تح٥ُّٞب٢ضقسالتهزٞسٔسَتزطثٝتبض٤ر٣٘كب٣ٖٔ» ثب ثٝ٘مفبز٢ٖٕستب وٝتٟٙب ٞب٢ؾبزٜ،

تبو٥سزاقتٝٞب٢ٚاؾُٖٝٛأُت٥ِٛس٢وبض،ؾطٔب٤ٟٝٚ٘بزٜ ) ا٘طغ٢ٚ... ا٘س،آغبظٌطز٤سٜٚزضا٢)ظ٥ٔٗ،

ٌطز٘س،زضپطٚؾٝت٥ِٛستّم1٣ٔ٣ٞب٢٘طْٞب٢ز٤ٍطاظٔٙبثٕضقس،وٖٕٝستبزاضا٤ٚ٢ػ٣ٌََٛظٔبٖثٝرٙجٝ

ا٤ٖٗٛا٣ُٔٔوٙتبو٥س٣ٔ اظرّٕٝ ا٘سٚذتٝٙس. ارتٕب٣ٖ، ؾطٔب٤ٝ تٛؾٗٝ، تحم٥كٚ ا٘ؿب٣٘، ؾطٔب٤ٝ ثٝ تٛاٖ

ثَٝٛض٢ اقبضٜٕ٘ٛز. ٚض٢وُٖٛأُت٥ِٛسثبزض٘ٓطٌطفتٗؾب٤طٖٛأُت٥ِٛسوٝاضتمب٢ثٟطٜزا٘فٚ...
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ٚـزضزؾت٥بث٣ثٝضقسالتهبز٢ا٢(ثٖٝٙٛاٖثٟتط٤ٗٚٔٛحطتط٤ٗضٞب٢ٚاؾُٝؾٙت٣)وبضٚؾطٔب٤ٟٝٚ٘بزٜ

(ا٘زب1986ْ)1ا٢اؾتوٝازٚاضپطؾىبتتٛاٖ٘بْثطزُٔبِٗٝٞب٣٤و٣ٔٝاظثٟتط٤ٕٗ٘ٛ٘ٝ«.ثبقسُٔطح٣ٔ

ٚض٢ٞب٢ثٟطٜوٙسوٝاظٖٛأُضقسآٔط٤ىبثٗساظرًٙرٟب٣٘زْٚ،تغ٥٥طزض٘طخزازٜاؾت.٢ٚتبو٥س٣ٔ

ز.ٚتبح٥طآٖزضازٚاضتزبض٢ثٛ

ٚض٢ثٝٚاؾُٝتطو٥تث٥ٟٙٝٔٙبثٕت٥ِٛس٢،ؾطٔب٤ٝا٘ؿب٣٘،فٙبٚض٢اَالٖبتٚٚال٥ٗتا٤ٗاؾتوٝضقسثٟطٜ

ٚاظَطف٣ٞٓثبٖج اؾتفبزٜوبُٔاظْطف٥تٔٙبثٕت٥ِٛس٢قسٜ ٔٙزطثٝ ا٘طغ٢ٚؾب٤طٖٛأُ، اضتجبَبت،

طتٛؾٗٝپب٤ساضثطا٢وكٛضٞبذٛاٞسقس.افعا٤فضقسالتهبز٢قسٜٚاظا٤َٗط٤كٔؿجتلطاضٌطفتٗزضٔؿ٥

)٣ؾجحب٘ ٔحٕسِٛ ٖع٤ع ؾُحٚال٣ٗأىب٘بت1387ٚ اظ وٕتط ّٖتت٥ِٛس وٝ زاض٘س اٖتمبز ثبضٜ ا٤ٗ زض )

تطٚض٢پب٥٤ٗٞب٢ٔرتّفت٥ِٛسقبٖ،ثٟطٜٔٛرٛززضوكٛضٞب٢ٔرتّفزضحبَتٛؾٗٝا٤ٗاؾتوٝزضثرف

ٞبضاث٥كتطوٙٙسٚض٢،وبضا٣٤ٔطثٌٛثٝثرفَط٤كافعا٤فؾُحثٟطٜتٛا٘ٙساظاظؾُحَٕٔٗٛاؾت.آٟ٘ب٣ٔ

ٞب٢قطٌٚض٢اظپ٥فوٙٙسضقسثٟطٜٞب٢ت٥ِٛس٢ٚؾُحت٥ِٛسقبٖضاثبالثجط٘س.آٟ٘بث٥ب٥ٔٚ٣ٖٔعاٖفٗب٥ِت

ظ٤طا؛ا٤ٗپص٤ط٢آٟ٘بزضقطا٤ٍضلبثت٣فعا٤ٙسٜرٟب٣٘اؾت،پص٤ط٢نٙب٤ٕٚضلبثتاؾبؾ٣اضتمبءؾُحضلبثت

٢ٞع٤ٙٝت٥ِٛسقسٜٕٚٞچ٢ٗ٥ٙوبال٢ت٥ِٛس٢اظَط٤كوبٞفتٕبْقسٜأطؾجتوبٞفثٟب٢تٕبْقسٜ

قٛز.ٖالٜٚثطٔٛاضزشوطقسٜٔٙزطثٝافعا٤فؾٛزآٚض٢ٔحهٛالتٟ٘ب٣٤زضٚاحسٞب٢ت٥ِٛس٢نٙب٣ٕٔ٤

ٚض٢زضرٛإٔاظرّٕٝآ٘ىٝافعا٤فثٟطٜٚض٢ٍ٘بٜوطز،ٞب٢ز٤ٍط٢اظتبح٥طاتافعا٤فثٟطٜتٛاٖثٝرٙج٣ٔٝ

ٔحجٛة٣ٔ ٌطزز. ٔٙزط افطاز ظ٘س٣ٌ ؾُح ثٟجٛز حت٣ ٚ ؾطا٘ٝ افعا٤فزضآٔس ثٝ التهبززاٖتٛا٘س اِحك

ا٘سقٕبزضپ٣التهبز٢ثبق٥س)زضالتهبزثٝٔبآٔٛذتٝ»وٙس:پبوؿتب٣٘ثٝا٤ٗنٛضتثٝا٤ُّٗٔتاقبض٣ٜٔ

أبتزطثٝتبض٤ر٣اغّتوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝ«.قٛززضآٔسذٛزـح٣ُٔت٥ِٛسث٥كتط(ٔكىُتٛظ٤ٕ

تٛاٖتٟٙبثبتبو٥سثطافعا٤فضقسالتهبز٢ا٘تٓبضزاقتوٝتٛظ٤ٕزضآٔسٚٚي٥ٗتفمطازٞسو٣ٕ٘ٝ٘كب٣ٖٔ

زضا٤ٗوكٛضٞبثٟجٛز٤بثس.

ا٘س.فُطؼ،ٚض٢ضأٛضزُٔبِٗٝلطاضزازٜثٟطٜٞب٢ٔرتّفتبح٥طثٟجٛززضا٤طا٥ٖ٘عثؿ٥بض٢اظالتهبززا٘بٖرٙجٝ

ٚض٢ض٢ٚضقسالتهبز٢ثٝ٘تب٤ذ٣ٕٟٔزؾت٤بفتٙس.(ثبثطضؾ٣تبح٥طثٟجٛزثٟط1391ٜزٞمب٘پٛض،زٜٔٛثس)

ٚض٢زضنساظضقسالتهبز٢ضاضقسثٝضقسثٟط33ٜثب٤ؿت٣آٟ٘بث٥بٖوطز٘سثطاؾبؼثط٘بٔٝچٟبضْتٛؾ٣ٔٝٗ

تٟٙب٣ٔ٘ؿجتزازأب ثٝضقسثٟط6/16ٜتٛاٖثطاؾبؼ٘تب٤ذتحم٥كآٟ٘ب ٚض٢٘ؿجتزضنساظضقست٥ِٛسضا

زاز،وُّٖٝآٖثٝقطحظ٤طاؾت:







                                                           
1- Prescott  

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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 ٖسْتٙبؾت٥ٔبٖترهمافطازٟٚٔبضتٔٛضز٥٘بظٔكبغُ -

 ؾبذتبضؾٙت٣ٚغ٥طضلبثت٣التهبزٖٚسْتٕب٤ُرس٢ثطا٢رصة٥٘ط٢ٚوبضٔترهم -

 ٞبٞب٥٘٢ط٢ٚوبضٚو٥ف٥توٓآٔٛظـآٔٛظـثٝضٚظ٘جٛزٖ -

 ٌطاٖٚٔرتطٖبٖتٗسازوٓٚ٘بٔتٙبؾتپػٚٞف -

ثب٤ؿت٣ثٝٚض٢اظضقسالتهبز٣ٔ٢%زضنس٢افعا٤فثٟط1/33َٜجكثط٘بٔٝچٟبضْٚپٙزٓتٛؾٗٝاظؾٟٓ

ثٟطٜتطت٥تافعا٤فثٟطٜ ٥٘ط٢ٚوبض، ثٟطٜٚض٢ ٞطوساْٚض٢ؾطٔب٤ٝ، ت٥ِٛس 5/3ٚض٢وُٖٛأُ ،1ٚ5/2

ٚض٢ٞب٢ٔطثٌٛثٝثٟطٜثبثطضؾ٣زازٜ(1391ا٢ز٤ٍطٔتٛؾ٣ّٕٚٞىبضاٖ)زضنسضاپٛقفزٞٙس.زضُٔبِٗٝ

-1355ٞب٢التهبزا٤طاٖحبو٣اظآ٘ؿتوٝزضزٚضٜظٔب٣٘زازٜ»٤ٌٛٙس:َٚظ٤ط٣ٔاٚٔمب٤ؿٝآٟ٘بَجكرس

(،زٚثٝاظاءٞط٘فط٥٘ط٢ٚوبض1376ثٝل٥ٕتؾطا٘ٝؾطٔب٤ٝ)زضنس٢ؾطٔب٤ٝؾطا26ٝ٘ثٝضغٓافعا٤ف1386

وبٞفزضنس زضنسقبغ٥ّٗزاضا٢تحه٥التٖب٣ِٚ قسٖ پٙذثطاثط قبغ٥ّٗثبؾٛاز، زضنس قسٖ ثطاثط

 ؾبَ زض آٖ ٥ٔعاٖ ٤هپٙزٓ ثٝ ث٥ؿٛاز ت٥ِٛس)قبذمثٟطٜ،1355قبغ٥ّٗ ٖٛأُ وُ TFPٚض٢ ثب )6

«.زضنسوبٞفٔٛارٝثٛزٜاؾت

 

 )درغذ ٍ ًفز( 1385-1355(: ضاغلیي کل کطَر بز اساس ٍؾؼیت ضغلی ٍ سطح سَاد 7-2جذٍل)

1355136513751385ؾبَ-ٖٙٛاٖ

8799420110359621457157220476343وُقبغ٥ّٗ

31,5933,4044,2118,12زضنسقبغ٥ّٗث٥ؿٛاز

69,4063,5956,7882,87زضنسقبغ٥ّٗثبؾٛاز

05,351,463,919,16زاضا٢تحه٥التٖب٣ِزضنسقبغ٥ّٗ

 99,8049,6421,6757,73زضنسقبغ٥ّٗثرفذهٛن٣اظوُقبغ٥ّٗ

 71,4509,7166,84ــــــزضنسقبغ٥ّٗثبؾٛازثرفذهٛن٣

زضنسقبغ٥ّٗزاضا٢تحه٥التٖب٣ِثرف

ذهٛن٣

97,024,228,7ــــــ

 1375،1385، 1365، 1355ّاي هسكي سالٍ   سزضواري ػوَهي ًفَس: هزكش آهار ايزاى، هأخذ



ٔمب٤ؿٝقبذم ثب ازأٝ زض ٞب٢ثٟطٜٕٞچ٥ٙٗآٟ٘ب ٔزPDGٖٕٝٛٚض٢، زض ؾطا٘ٝ ٚؾطٔب٤ٝ ؾبَ، ٞب٢ا٢اظ

ٚاحسزضؾب100َٚض٥٘٢ط٢ٚوبض،ؾطٔب٤ٝٚوُٖٛأُت٥ِٛساظٞب٢ثٟطٜزٞٙسوٝقبذمٔٙترت٘كب٣ٖٔ

وبٞف٤بفتٝاؾت.رسَٚآٟ٘بثٝقطحظ٤طاؾت:1385ٚاحسزضؾب96،7/72ٚ4/84َثٝتطت٥تث1356ٝ





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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( 1386-1355ٍ سزهایِ سزاًِ در التػاد ایزاى طی سالْای هٌتخب )دٍرُ  GDP,  ٍریّای بْزُضاخع :(8-2جذٍل)

 1356یوت ثابت سال بِ ل

ٚض٢قبذمثٟطٜ ؾبَ

 ٥٘ط٢ٚوبض

ٚض٢قبذمثٟطٜ

 ؾطٔب٤ٝ

قبذم

ٚض٢وُثٟطٜ

 ٖٛأُ

GDP ثٝاظا٢ٞط

 وبضٌط)ٞعاضض٤بَ(

ؾطٔب٤ٝؾطا٘ٝ)ٞعاض

ض٤بَثٝاظا٢ٞط

 وبضٌط(

ٔٛرٛز٢

ؾطٔب٤ٝ)٥ّ٥ٔبضز

 ض٤بَ(

1355 10502 117055 112097 27539 65299 5740596 

1356 100 100 100 26137 72915 6600164 

1357 87092 79022 84033 23727 78092 7210424 

1358 79072 70090 76007 21986 78801 7520375 

1367 66093 10205 79037 15563 70530 8190473 

1368 6801 101039 79085 13055 69395 8270723 

1372 80043 99096 87074 19071 68298 9260128 

1373 79089 94011 8503 18679 67861 9440143 

1374 79098 90036 83098 18639 66878 9590928 

1378 8109 7608 7908 19052 69748 101160355 

1379 8307 7504 8003 19464 70670 101620139 

1380 8508 7400 8008 19579 72200 102190032 

1381 8803 7207 8107 20327 73227 102880511 

1382 9008 7302 8209 21087 74866 103690087 

1383 9201 7205 8208 21701 77009 104560503 

1384 9400 7202 8304 22378 79118 105510748 

1385 9600 7207 8404 22825 80384 106450973 

1386 9807 7303 8601 34455 82033 107450489 
 

ِ   84: 1383ريشي، هذيزيت ٍ تزًاهِساسهاى  -1هٌثغ: استخزاج ٍ هحاسثِ تزاساس:  ، 767: 1384رياشي،  ، سااسهاى هاذيزيت ٍ تزًاها

، 478: 1387جوْاَر  ريشي ٍ ًظارت راّثزدي رئايس ، هؼاًٍت تزًاه554ِ: 1386جوَْر، ريشي ٍ ًظارت راّثزدي رئيسهؼاًٍت تزًاهِ

 .1388جوَْري اسالهي ايزاى، ، تاًک هزكشي 395: 1388جوَْر، ريشي ٍ ًظارت راّثزدي رئيسهؼاًٍت تزًاهِ

 

ٚض٢تبو٥سقسٜ،أبٞب٢تٛؾٗٝثطافعا٤فثٟطٜزٞسثبٚرٛزا٤ٙىٝزضثط٘بٔٝٔزٕٖٖٛٝٛا٤ُٔبزقسٜ٘كب٣ٖٔ

ثٟطٜ ثٟجٛز ُٕٖ ٘ٛآٚض٢زض رّٕٝ اظ ٔرتّف٣ ٖٛأُ اؾت. ثٟجٛزٚض٢نٛضتٍ٘طفتٝ تىِٙٛٛغ٤ى٣، ٞب٢

ٚض٢تبح٥طزاض٘سٚا٘تٓبضٞب٢زِٚتٚ...ٕٞٝزضثٟجٛزؾُحثٟطٜٞب،ؾ٥بؾتوبض،ثٟجٛزؾ٥ؿتٓو٥ف٥ت٥٘ط٢ٚ

ٚض٢زضوكٛضقٛزٚثٟجٛزآٖاؾتوٝثٟتطقسٖٚي٥ٗتٞطوساْاظٖٛأُشوطقسٜٔٛرتثٟجٛزثٟطٜ

ت٥ِٛسٚزضثٟطٜ ٚض٢زض٤هوكٛضٔٛرتقٛزتبوبالٞبٚذسٔبتثبوٕتط٤ٗل٥ٕتٚثبالتط٤ٗو٥ف٥ت،

ز٥٘بظٔطزْثبو٥ف٥تثٟتط٢زضاذت٥بضآٟ٘بلطاضزٜقٛ٘س.ٚلت٣وبالٞبٚذسٔبتٔٛضح٤ُٛزاظٔبٖٔٙبؾتت

ٚض٢ثطافعا٤فزضآٔسؾطا٘ٝٔطزْتبح٥طثٍصاضزٔٛرتذٛاٞسقسوٝث٥ٍطزٚاظَطف٣ٞٓحٕطاتثٟجٛزثٟطٜ

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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ٖبزال٘ٝ ٔٙبؾتتٛظ٤ٕ ٚ حىٓتط ربٔٗٝ زض لجُ اظ ثٙبثطا٤ٕٗٞبٖتط قٛز. ا٤َٗفطٔب قس لجٌُفتٝ اظ وٝ ٛض

ٚض٢ثطض٢ٚوبٞففمطضأٛضزُٔبِٗٝلطاضزٞس.٘بٔٝ،زض٘ٓطزاضزتبتبح٥طثٟجٛزثٟطٜپب٤بٖ

 باال بَدى ًزخ رضذ جوؼیت  -2-6-4

٤ى٣ز٤ٍطاظٚرٜٛاقتطاناغّتوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝٚاظرّٕٝا٤طاٖثبالثٛزٖ٘طخضقسر٥ٕٗت

ا٢وٝظ٥ٔٗٚؾب٤طٔٙبث٣ُ٤ٕٚوٝضقسر٥ٕٗتث٥فاظحسَٕٔٗٛثبقسثٌٝٛ٘ٝاؾت.ٚايحاؾتزضقطا

أىب٘بتالظْثطا٢زاقتٗضفبٜٔتٗبزَزض٤هربٔٗٝثٝا٘ساظٜضقسر٥ٕٗتافعا٤فپ٥سا٘ىٙس،ؾُحضفبٜزض

ٔ ٤بز اظآٖثٖٝٙٛاٖتّٝر٥ٕٗت٣فمط ا٤ٕٗٞبٖفطآ٤ٙس٢اؾتوٝ ذٛاٞسوطز، قٛز.٣ربٔٗٝوبٞفپ٥سا

ٞب٢پؽاظرًٙزضا٤طاٖٕ٘ٛزاضقس.ا٢وٝؾبَپس٤سٜ

ٞب٢ثٝٞطچٙسث٥فاظچٙسؾبَاؾتوٝزضا٤طاٖٚي٥ٗتضقسر٥ٕٗتوٙتطَقسٜاؾت،أبَجكثطضؾ٣

تبثبظاضوبضا٤طاٖثؿ٥بضقىٙٙسٜقسُٜٖٕآٔسٜ،فكبضر٥ٕٗترٛا٣٘وٝاوخطأتِٛسزٞٝقهتٞؿتٙسثبٖج

ثطا٢ٍ٘طاٖوٙٙسٜٚزضٚي٥ٗت ٔتٛؾٍضقسر٥ٕٗتا٤طاٖزضوُٚثٝنٛضتٔزعا ا٢لطاضٌطفتٝثبقس.

ث٥فاظٞب٢ر٥ًٔٙعاٖضقسر٥ٕٗتثؿ٥بضزٞس،٣َؾبَ٘مبٌقٟط٢ٚضٚؾتب٣٤زضرسَٚظ٤ط٘كب٣ٖٔ

سٔتٛؾٍ٘طخضقسر٥ٕٗترٟبٖاؾت.ح

 1391تا سال  1355هتَسط رضذ ساالًِ جوؼیت کطَر اس سال  :(9-2جذٍل )

1385-137590-135585-135585-135575-135570-65قطح

91/344/392/249/262/129/1وُوكٛض

41/576/43/478/374/214/2٘مبٌقٟط٢

-63/0-27/299/13/173/044/0٘مبٌضٚؾتب٣٤

 1370ٍ آهارگيزي جاري  1390الي  1355ّاي ػوَهي ًفَس ٍ هسكي هأخذ: سزضواري

 

تٛرٝثٝرس٣َٔٚ ٞب٢رًٙزضوكٛضا٘فزبضر٥ٕٗتضخزازٜاؾتٚتٛأٖكبٞسٜوطزو٣َٝؾبَثب

وٙسوٝضز(ث٥ب1384٣ٖٔفكبض٘بق٣اظا٤ٗر٥ٕٗتث٥كتطزض٘مبٌقٟط٢ٚاضزقسٜاؾت.اضيطْٚچ٥ّط)

٣ٔر٥ٕٗت٣َؾبَحسپب٢تبح٥طاتضقسث٥فاظ ٘بلمٚث٥ىبض٢ٌؿتطزٜتٛاٖزضاقتغبَٞب٢رًٙضا

پٟٙبٖ،ضٚ٘سضٚثٝضقسٔكبضوت٥٘ط٢ٚوبضظ٘بٖٚ...ز٤س.اظَطف٣اظآ٘زبوٝتغ٥٥طر٥ٕٗتزض٤هُٔٙمٝ

َط٤ك زٚ ظاز٘طخٔطي-1اظ ٚ ٣ٟٔٔبرطتنٛضت٣ٔ-2ِٚٚس٥ٔٚٚط ٥ٌ٣َطز، وٝ اؾتٙجبٌوطز تٛاٖ

٘طخظازِٚٚس،تٗسازٟٔبرطتثٝؾ٢ٛقٟطٞبٕٞٛاضٜزض٘مبٌضٚؾتب٣٤ٖالٜٚثطوبٞف90ا75٣ِٞب٢ؾبَ

٘ك٣ٙ٥زضاَطافقٟطٞبضاثٝل٥ًٟٝٔبرطتث٥فتٛاٖتبحس٢پس٤سٜحبق٥ٝافعا٤فزاقتٝاؾت،ٕٞچ٣ٔٗ٥ٙ

ٚر٢ٛوبضٚا٤زبز٤هظ٘س٣ٌاظحسضٚؾتبٞب٢اَطافقٟطٞبزا٘ؿت،چطاوٝاغّتضٚؾتب٥٤بٖزضرؿت

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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اظٔطفٝ ٚ آٔسٜ قٟط ثٝ ٣ٕ٘تط فطنتقغ٣ّٔٙبؾتٔٛارٝ ثب وٝ زضآٔسوبف٣ثطا٢آ٘زب ٘ت٥زٝ زض قٛ٘س،

آٚض٘س.ظ٘س٣ٌٔٙبؾتقٟط٢ضاٞٓثسؾت٣ٕ٘

َٛضوٌٝفتٝقسچٙب٘چٝر٥ٕٗت٤هُٔٙمٝافعا٤فپ٥ساوٙسٚأىب٘بتٔٛضز٥٘بظٔطزْتب٥ٔٗ٘كٛزتّٕٝٞبٖ

ٞب٣٤وٝقبٞسرسَٚظ٤طتطاوٓر٥ٕٗت٣َؾبَر٥ٕٗت٣ثبٖجوبٞفؾُحضفبٜزضآُٖٔٙمٝذٛاٞسقس.

زٞس.ا٤ٓضا٘كب٣ٖٔضقسث٥فاظحسر٥ٕٗتثٛزٜ
 

 1391تا  1355تزاکن جوؼیت اس سال  :(11-2جذٍل )

 1390 1385 1375 1370 1365 1355ؾبَ

 1/46 7/42 4/36 9/33 3/30 6/20 ًفش دس ویلَهتش هشتغ

 1370، آهارگيزي جاري جوؼيت1390تا 1355ػوَهي ًفَس ٍ هسكي ّاي هأخذ: هزكش آهار ايزاى، سزضواري

 

1355ٞب٢قٛزو٣َٝؾبَٔكبٞس10٣ٜٔ-2اظرسَٚ ث٥كتط٤ٗتغ٥٥طاتزضتطاوٓر٥ٕٗت1365٣ٙٗ٤تب

ضٚزثبافعا٤فر٥ٕٗت٘فطث٥ٔٝب٥ٍ٘ٗؾبو٤ٗ٥ٙهو٥ّٛٔتطٔطثٕايبفٝقسٜاؾت،ا٘تٓبض10٣ٔتمط٤جبٔٗبزَ

ُٔٙمٝأىب٘بتضفب٣ٞ،آٔٛظق٣،ثٟساقت٣ٚ...٥٘عثٕٝٞبٖ٘ؿجتافعا٤ف٤بثس،أبا٤طا٣َٖا٤ٗؾبو٤ٗ٥ٙه

ٞب٢پؽاظرًٙٞٓٔٛرتٞبزض٥ٌطرًٙثٛزٜٚزضٚالٕفكبض٘بق٣اظا٤ٗافعا٤فر٥ٕٗتزضؾبَؾبَ

ثب٤ؿت٣أىب٘بتالظْث٥كتطقسٖقىبفث٥ٗا٤ٗأىب٘بتٚر٥ٕٗتٔتٙبؾتثبآٖقسٜاؾت.زضحب٥ِى٣ٔٝ

ٞب٢پؽاظرًٙثبا٘جٜٛر٥ٕٗترٛأٖٛارٝثٛزٜاؾت٥ٕٞٚٗثطا٢ر٥ٕٗتفطاٞٓثبقس،ا٤طا٣َٖؾبَ

فكبض٘بق٣اظر٥ٕٗتضازٚچٙساٖوطزٜاؾت.

ؾبَٞب٢رسَٚظ٤ط٣َٔجك٤بفتٝ زض افعا٤فچكٓتٛاٖز٤سوٝ فٗبَربٔٗٝ ٥ٌط٢ٞب٢اذ٥طر٥ٕٗتافطاز

ثٝوٕتطاظ٤هزْٚوبٞف٤بفتٝاؾت.1390تب1355،ثٝنٛضت٣وٝاظؾبَزاقتٝاؾت

 

 1391تا  1355ًسبت ٍابستگی جوؼیت کطَر اس سال  :(11-2جذٍل )

 1390 1385 1377 1370 1365 1355 ضشح 

 05/41 4/43 09/78 3/91 22/94 48/92 ول 

 3/38 8/39 16/71 66/83 51/84 6/79 ًماط ضْشی

 41/48 8/51 3/90 2/102 2/107 6/105 سٍستاییًماط 
 1370ٍ آهارگيزي جاري جوؼيت جاري  1390الي  1355ّاي ػوَهي ًفَس ٍ هسكي هأخذ: سزضواري

 ًسثت ٍاتستگي: ايي ًسثت حاصل تمسين جوؼيت خارج اس سي فؼاليت تِ جوؼيت ٍالغ در سي فؼاليت است. 

ا٤ٗٔفْٟٛٞب٢رسَٚ٘كبٖزٞٙسٜوبٞفضٚ٘س٘ؿجتزازٜ وبٞفا٤ٗضٚ٘سثٝ ٚاثؿت٣ٍزضوكٛضاؾت.

وطزٜ ٚالٕزضؾٗفٗب٥ِتثٝقستافعا٤فپ٥سا افطاز تكس٤ساؾتوٝ ا٤ٗثحطاٖافعا٤فر٥ٕٗتضا ا٘سٚ

٣ٔ.وٙس

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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 طبیؼی ٍ هٌابغضزایط  -2-6-5

ثبتط٤ٗٔٛا٣ٗ٘و٣ٔٝاظٟٔٓ ٔٛحط ثؿ٥بض قطا٤ٍَج٣ٗ٥ٚتٛا٘سزضزؾت٥بث٣ثٝتٛؾٗٝالتهبز٢وكٛضٞب قس،

ٞب٢ٔٙبؾتثطا٢ٞبٚٔطاتٕٚظ٥ٔٗثٟبٚرٍُٙٔٙبثٕآٖاظٔٙبثٕظ٤طظ٣ٙ٥ٕٔٞچٖٛ٘فتٌٚبظٚفّعاتٌطاٖ

تٛاٖوكٛضٞب٢ثبقس.اظرّٕٝوكٛضٞب٣٤وٕٝٞٛاضٜثبا٤ٗٔكىُٔٛارٝٞؿتٙس٣ٔوكبٚضظ٢،آةٚ...٣ٔ

ٔٙبثٕ حت٣ ٤ب ٔٙبؾتٚ ظ٥ٔٗ ثطا٢وكبٚضظ٢ٚ آةوبف٣ آٟ٘ب زض وٝ ثطز ٘بْ ضا رٙٛةنحطا٢آفط٤مب

ظ٤طظ٣ٙ٥ٔثطا٢اؾترطادٚرٛز٘ساضز.

ِحبِضتجٝ اظ ز٥٘ب ٤ى٣ثٟتط٤ٗٔٙبَك ا٤ٗظ٥ٔٙٝ زض ا٤طاٖ رسَٚذٛقجرتب٘ٝ زض ثب12-2ثٙس٢اؾت. ا٤طاٖ

 ب٤ؿٝقسٜاؾت.ا٢اظوكٛضٞبٔمپبضٜ



 بزخی هٌابغ طبیؼی ٍ هالی ٍ اًساًی کطَرّای هٌتخبهمایسِ  :(12-2جذٍل )

ف 
سدی

 

زضنسؾٟٓوكٛض

٘فت

زضنسؾٟٓ

ٌبظ

شذب٤طٔب٣ِثط

حؿت٥ّ٥ٔبضززالض

زضآٔسؾطا٘ٝؾبَر٥ٕٗت

ثطحؿتزالض2013

 5780 78005000 23 %93/17 %88/9 ایشاى  1

 52200 35840000 4/14 %92/0 %58/12 واًادا 2

 102610 5247700 8/556 %22/1 %48/0 ًشٍط 3

 10400 27565821 8/36 %24/1 %21/0 هالضی 4

اهاسات هتحذُ  5

 ػشتی

02/7% 19/3% 3/709 4707000 ______ 

 هأخذ: تاًک جْاًي ٍ كتاب حمايك جْاى

 

ا٢رغطاف٥ب٣٤لطاضٌطفتٝاؾت،ثٌَٝٛ٘ٝٛضوٌٝفتٝقسا٤طاٖزض٤ى٣اظثٟتط٤ٗ٘مبٌرٟبٖاظِحبِٕٞبٖ

پٙزٓزٞٓشذب٤ط٘فت٤ٚه%زضنساظر٥ٕٗترٟبٖضازاضزأب،زضحسٚز٤ه09/1وٝثبتٛرٝثٝا٤ٙىٝ

ٔطثٌٛثٝا٤طا٣ٖٔ زضرسَٚفٛق٘كب٣ٖٔشذب٤طٌبظز٥٘ب ؾب٤طوكٛضٞب ا٤طاٖثب ٔمب٤ؿٝ زٞسوٝآٖقٛز.

ا٘سزضح٥ُٝثسؾتآٚضزٖزضآٔسٖثٝشذب٤ط٘فتٌٚبظزؾتطؾ٣زاقتٝزؾتٝاظوكٛضٞب٣٤وٝٔب٘ٙسا٤طا

تطاظٔمساضشذب٤طٔب٣ِا٤ٗا٘ساظٔٙبؾتا٘س.زضا٤ٗظ٥ٔٙٝثطا٢زاقتٗچكٓؾطاّٖٕ٘ٝىطزثؿ٥بضثٟتط٢زاقتٝ

33وكٛضٞب٥٘عاؾتفبزٜقسٜاؾت.وكٛض٢ٔخُأبضاتٔتحسٜٖطث٣ثبزاقتٗشذب٤طغ٣ٙ٘فتٌٚبظحسٚز

ثطاثطا٤طاٖاظَط٤كفطٚـ٘فتٌٚبظشذ٥طٜوطزٜاؾت٤ٚبوكٛضٔبِع٢وكٛضٞب٣٤ٔخُ٘طٚغٚٔبِع٢ثب

تط٢ٞؿتٙس.٘ىتٟٝٔٓزضضاثُٝثبوكٛضا٤ٙىٝ٘ؿجتثٝا٤طاٖشذب٤طثؿ٥بضوٕتط٢زاض٘سزاضا٢ٔٙبثٕٔب٣ِغ٣ٙ

ثبقس.زضاتوبالٞب٢غ٥ط٘فت٣ٔ٣ٔبِع٢آٖاؾتوٝا٤ٗٔٙجٕشذب٤طٔب٣ِا٤ٗوكٛضٔطثٌٛثٝنب

٣ٔ َج٥ٗتٔٙبؾتٚآةا٘تٓبض ٔٗس٣٘ٚ ٔٛاز ٚ ٌبظ غ٣ٙ٘فتٚ زاقتٗشذب٤ط ثب وٝوكٛضٞب ٚٞٛا٢ضٚز

ذٛةٚچٟبضفهُثتٛا٘ٙسزضزؾت٥بث٣ثٝزضآٔسؾطا٘ٝثبالتطٚضفبٜث٥كتط،ثٟتطُٖٕوٙٙس،أب؛ا٤طاٖثبتٛرٝ

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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ٚٞٛاٚٞٓشذب٤ط٥٘ٚط٢ٚا٘ؿب٣٘ٚٞب٢ا٥ِٚٝٔٙبؾج٣وٝٞٓاظِحبِآة٘ؿ٥ُٞب٢ا٣ِٟٚپتبثٝتٕب٣ٔٔٛٞجت

٣ٔ ثبقس،ٔٛل٥ٗتذٛةرغطاف٥ب٣٤وٝ زاقتٝ آؾ٥ب٥ٔ٢ب٘ٝ ٚ آفط٤مب ٚ ثبظاضٞب٢اضٚپب زؾتطؾ٣ثٝ ثٝ تٛا٘س

ؽآ٘چٝٞب٢ٔٙبؾج٣ثطا٢ثبالتطضلتٗا٤طاٖاظِحبِالتهبز٢ا٘تربة٘كسٜاؾتٖٚٛأَُج٣ٗ٥ثطٖىضٚـ

-قٛزٔٛرتقسٜتبزضآٔسوكٛضث٥كتط٤ٗتى٥ٝضاثطنبزضات٘فتٌٚبظزاقتٝثبقسٕٚٞبٖوٝتهٛض٣ٔ

ٞب٢آت٣ربٔٗٝشذ٥طٜ٘كسٜاؾتٚحت٣َٛضوٌٝفتٝقساظا٤ٗٔٙج٥ٖٕٓٓزضآٔس٢چ٥ع٢ٞٓثطا٢٘ؿُ

تب٥ٔٗوٙٙسزض٣َنٙب٤ٕٚز٤ٍطٔٙبثٕزضآٔس٢وٝثتٛا٘ٙسزضنٛضت٘جٛزنبزضات٘فتٌٚبظ وكٛضضا

پب٤ٝ قسٜ، قطٚٔ ٌبظ نبزضات٘فتٚ وٝ ٌصقتٝ زٞٝ ٘كسٜچٙس اقتجبٞبتض٤ع٢ ثب ُٕٖ زض ا٤ٙىٝ ٤ب ا٘س

وٙس.ا٘سوّٖٕٝىطزآٟ٘بضاي٥ٗف٣ٔؾبذتبض٢ٔٛارٝقسٜ

 ادبیات تحمیك -2-7

-ثبقس،ُٔبِٗبتظ٤ط٣ٔٚوبٞففمط٣ٔٚض٢٘بٔٝثطضؾ٣اضتجبٌث٥ٗافعا٤فثٟطٜثبتٛرٝثٝا٤ٙىٖٝٙٛاٖپب٤بٖ

تٛا٘ٙسثٝ٘ح٢ٛپ٥ك٥ٙٝا٤ُٗٔبِٗٝٔحؿٛةقسٜٚٔٛضزاؾتفبزٜلطاض٥ٌط٘س.ثٙبثطا٤ٗا٤ُٗٔبِٗبتزضؾٝزؾتٝ

ا٘سوٝثٝنٛضتظ٤طٞؿتٙس.ثٙس٢قسٜتمؿ٥ٓ

 ُٔبِٗبتٔطثٌٛثٝپس٤سٜفمطٚؾب٤طٔتغ٥طٞب -

 آٖثبؾب٤طٔتغ٥طٞبٚض٢ٚاضتجبٌُٔبِٗبتٔطثٌٛثٝثٟطٜ -

ٚض٢ٚفمطُٔبِٗبتٔطثٌٛثٝاضتجبٌث٥ٗثٟطٜ -

 هطالؼات خارجی هزٍری بز  -2-7-1

زضچ٥ٗثطا٢وبٞففمطثٝذهٛلزض1980ٞب٣٤وٝتبؾبَ(ثبُٔبِٗٝثط٘ب1994ٝٔ)٣ِ1تطاٚضؼٚربٖٔب

طفتٝوٝغبِجبثٝقى٤ُبضا٘ٝثٝقسثٝا٤ٗ٘ت٥زٝزؾت٤بفتٙسوٝالسأبتنٛضتٌٔٙبَكضٚؾتب٣٤ا٘زب٣ْٔ

قس،تبح٥طچٙسا٣٘ثطٚي٥ٗتفمطاٚحت٣تٗسازآٟ٘ب٘ساقتٝاؾت.آٟ٘بزضازأٝثباؾتفبزٜٔطزْفم٥طا٘زب٣ْٔ

اظ٤هٔسَوكك٣ٔتغ٥طٚثبرب٤ٍصاض٢ٔتغ٥طٞب٢ٔرتّفزضآٖٚثطضؾ٣تبح٥طآٟ٘بثط٥ٔعاٖفمطٔٛرٛززض

ثٝا٤ٗ٘ت٥زٝضؾ٥س٘سوٝثطا٢اظث٥ٗثطزٖفمطزضٔٙبَكضٚؾتب٥٘٣٤بظاؾتتب1980–87ٞب٢رب٣َٝٗٔؾبَ

ٔبق٥ٗؾ٥بؾت وكبٚضظاٖٚ اؾتفبزٜ ض٢ٚوٛزٞب٢ٔٛضز اؾتفبزٜٞب٣٤ٕٞچٖٛتٕطوع آٟ٘ب ٥٘بظ آالتٔٛضز

ثبتٛرٝثٝقٛزتبثتٛاٖثٛؾ٥ّٝآٖث٥كتط٤ٗتبح٥طضاض٢ٚزضآٔسٚوبٞففمطزضا٤ٗٔٙبَكٌصاقت.ٕٞچ٥ٙٗ

تٛا٘سوٕهچٙسا٣٘ثٝافعا٤فزضآٔسوكبٚضظاٖثىٙسٞب٢رس٤سآث٥بض٣ٕ٘٢تحم٥مبتآٟ٘باؾتفبزٜاظضٚـ

 ٚض٢آٟ٘بتبح٥ط٢چٙسا٣٘٘رٛاٞسٌصاقت.ٚض٢ٚثٟطٜ

                                                           
1- Lee Travers & Jun Ma  
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1زاتٚضٚا٥ِٖٛ - ثٝثطضؾ٣اضتجبٌث٥ٗافعا٤فثٟط1998ٜ) ٚتبح٥طآٖثط( ٚض٢زضؾُحضٚؾتبٞب

آٟ٘بزضُٔبِٗٝذٛزث٥ؿتٚپٙذذب٘ٛاضضا٣َوبٞففمطزض ؾبَٔٛضز35ا٤ٗٔٙبَكپطزاذتٙس.

تٛاٖاظزَٚط٤كُٖٕوطز،ُٔبِٗٝلطاضزاز٘س.آٟ٘بث٥بٖوطز٘سثطا٢وبٞف٤بفتٗفمطزضضٚؾتبٞب٣ٔ

ٞبضاثبالثطزاَٚآ٘ىٝاظٕٞبٖلُٗبتوٛچهظ٥ٔٗٔحهٛالتث٥كتط٢ثطزاقتوطزٚثبظزٜظ٥ٔٗ

ٞب٢غ٥طٚزْٚآ٘ىٝوبضٌطا٣٘وٝايبفٝٞؿتٙس٤بزضظ٥ٔٗز٤ٍط٢وبضوٙٙس٤ٚبا٤ٙىٝزضقطوت

تٛاٖثٝثٟجٛزاٚيبٔفمطاث٥كتطوٕهوطز.وكبٚضظ٢وبضوٙٙس.ثٝا٤ٗتطت٥تثبافعا٤فزؾتٕعز٣ٔ

ٔٛرتوبٞففمط ث٥كتط زاقتٗثبظزٜ ثٝ تٛرٝ ثب ثبالتط زؾتٕعز ٣َٔٚجك٘تب٤ذتحم٥كآٟ٘ب قٛز

ٚض٢وبٞف٤بثس٥٘عاٚيبٔفمطاتحتتبح٥طلطاضٕٞچ٥ٙٗاٌطل٥ٕتٔٛازغصا٢زضاحطافعا٤فثٟطٜ

 ٤بثس.ٌطفتٝٚثٟجٛز٣ٔ

ٚض٢ٚوبٞففمطٚثٟجٛزتغص٤ٝٚ٘بثطاثط٢ٚ(ثٝثطضؾ٣ضاثُٝث٥ٗثٟط2001ٜ)٥ِٗ٥ِ2ٕٗٚٞىبضاٖ -

وكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝپطزاذتٙس.َجكُٔبِٗبتآ٘بٖضاثُٝضقست٥ِٛس٘بذبِم٣ّٔزضتٗساز٢اظ

ثٟطٜ ثٟجٛز ثبل٢ٛث٥ٗ اثتسا آٟ٘ب زاضز. ٚرٛز وبٞففمط ثرفوكبٚضظ٢ٚ زض ٚض٥٘٢ط٢ٚوبض

ثٟطٜ تٗبض٤فٔتفبٚتثطا٢ اظ اضظـاؾتفبزٜ ٤ب ظ٥ٔٗ ٚاحس ثبثتٞط اضظـافعٚزٜ ٚض٢ٕٞچٖٛ

ثبثتٞطٚاحس٥٘ط٢ٚوبضٚيط٤ ٘كبٖافعٚزٜ ٖٙٛأٖتغ٥ط فمطُٔبِٗبتذٛزضاتر٣ٙ٥ثٝ زٞٙسٜ

قبذم اظ ٥٘ع فمط ثطا٢ آ٘بٖ ٕٞچ٥ٙٗ زاز٘س. ٚا٘زبْ ا٘ؿب٣٘ قبذمتٛؾٗٝ ٔخُ ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ ٞب٢

ثطزٖزازٜقبذم ثٝوبض وطز٘سٕٚٞچ٥ٙٗثب اؾتفبزٜ پب٣ّ٘زضٞب٢تغص٤ٝ ثٝنٛضتٔم٣ُٗٚ ٞب

زازٖوكٛضزٚضٜ تغ٥٥ط ثب افعا٤فؾُحضغ٤ٓٞب٢ٔرتّفٚ وٝ زؾت٤بفتٙس ٘ت٥زٝ ا٤ٗ ثٝ ٞب٢ٞب

٣ٔ ز٤ٍطغصا٣٤ ٖٛأُ تحتتبح٥ط ذٛز تغص٤ٝ ٔتغ٥ط چٖٛ أب ثٍصاضز تبح٥ط وبٞففمط ثط تٛا٘س

٣ٜٔافعا٤فثٟط وطز٘س: ث٥بٖ آذط زض آ٘بٖ ٥٘ؿت. چك٥ٍٕط چٙساٖ تبح٥ط وبٞففمطثبقس ٚض٢ثط

ٚض٢ؾجتوبٞفل٥ٕتٔحهٛالتقٛزثطچٝافعا٤فثٟطٜاحطاتٔؿتم٥ٓٚغ٥طٔؿتم٥ٓزاضزٚچٙب٘

وبٞففمطاحطث٥كتط٢ذٛاٞسٌصاقت.

ٚض٢ٚزض(ثٝثطضؾ٣تبح٥طتحم٥مبتوكبٚضظ٢ثطافعا٤فثٟط2003ٜٕٚٞىبضاٖ)3و٥ِٛٗؾ٥طتُ -

افعا٤فثٟط تبح٥ط ٜ٘ت٥زٝ زض فمطا وبٞفتٗساز 44ٚض٢ثط آٟ٘ب پطزاذتٙس. حبَتٛؾٗٝ زض ثبوكٛض

آٔبض اظ ثطا٢تٗط٤ففمطا آٟ٘ب زض ٔٗطف٣وطز٘سوٝ ضا ٔٗبزِٝ چٟبض ٔٗبزالتٕٞعٔبٖ، اظ اؾتفبزٜ

وؿب٣٘وٝزضآٔسوٕتطاظ٤هزالضزضضٚظزاقتٙساؾتفبزٜقسٜثٛز.ٕٞچ٥ٙٗآٟ٘بثبضٌطؼوطزٖ

وكبٚضظ٢ث٥بٖوطز٘سوٝٚض٥٘٢ط٢ٚوبضزضثرفقبذمفمطض٢ٚثٟطٜ ٞب٢نٙٗت،ذسٔبت،

ٚض٢زاضز.اظز٤ٍط٘تب٤ذآٟ٘با٤ٗثٛزوٝتٟٙبزضثرفوكبٚضظ٢فمطتبح٥طچك٥ٍٕط٢ثطض٢ٚثٟطٜ

                                                           
1- Datt & Revallion   

2- Lin Lin et al  

3- Colin Thirtle  
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زضوكٛضٞب٢آٔط٤ىب٢الت٥ٗوٝ٘بثطاثط٢ثٝذهٛلزضتٛظ٤ٕظ٥ٔٗزضؾُحربٔٗٝث٥كتطاؾت

ظٜٞب٢ٔرتّفوٕتطاؾتٚثٝا٘سا٥ٔعاٖاحطٌصاض٢تحم٥كٚتٛؾٗٝثطافعا٤فاضظـافعٚزٜثرف

 %اؾت.22%ٚثطا٢آفط٤مب31%اؾتزضحب٥ِىٝثطا٢آؾ٥ب10

ثُٝٔبِٗٝٚي٥ٗتتٗساز٢اظوكٛضٞب2003٢ٔطوعُٔبِٗبتاؾتب٘ساضزٞب٢ظ٘س٣ٌوب٘بزازضؾبَ -

1990ٞب٢زؾت٥بث٣ثٝاٞسافٞعاض٣ٙٗ٤ٜٕٞبٖ٘هفقسٖر٥ٕٗتفمطااظؾبَزضحبَتٛؾٗٝٚضاٜ

-ث٥ٕٞٝٗٔٙٓٛضا٤ٗٔطوعثُٝٔبِٗٝاضتجبٌث٥ٗضقسالتهبز٢ٚافعا٤فثٟطٜپطزاذت.2015تبؾبَ

تٛا٘سثٝوبٞففمطٚض٢ٚوبٞففمطپطزاذتٙس.آٟ٘بث٥بٖوطز٘سٌطچٝافعا٤فضقسالتهبز٣ٔ٢

ٚض٢زضا٤ٗوكٛضٞبثبقس٥ٔعاٖوبٞفٔٙزطقٛزأبچٙب٘چٝضقسالتهبز٢٘بق٣اظافعا٤فثٟطٜ

ذٛا ث٥كتط افعا٤فثٟطٜفمط ا٤ٗ ذهٛلاٌط ثٝ ثٛز، ثٝٞس ظ٤طا ثبقس، ٥٘ط٢ٚوبض ٚض٢ٔطثٌٛثٝ

ٚض٥٘٢ط٢ٚوبضذ٣ّ٥ث٥كتطثبٖجافعا٤فاؾتب٘ساضزٞب٢ظ٘س٣ٌٚاٖتمبزآٟ٘باحتٕبالافعا٤فثٟطٜ

ٕٞچ٥ٙٗآ٘بٖث٥بٖوطز٘سو٥ٔٝعاٖتبح٥طثٟجٛززضآٔسٚال٣ٗافطازثطا٢وبٞف٤بفتٗفمط٣ٔ قٛز.

اظٜثٟط ث٥كتط ثؿ٥بض اؾت وٕتط آٟ٘ب زض ٘بثطاثط٢ ٥ٔعاٖ وٝ وكٛضٞب٣٤ زض فمط وبٞف ثط ٚض٢

وكٛضٞب٣٤اؾتوٝزضآٟ٘ب٥ٔعاٖ٘بثطاثط٢ٚث٣ٖساِت٣ث٥كتطاؾتٚز٤ٍطا٤ٙىَٝجكثطآٚضزا٤ٗ

ٔطوعثطا٢ضؾ٥سٖثٝٞسفٞعاضٜالظْاؾتتبضقسالتهبز٢ٕٞٝوكٛضٞب٢زضحبَتٛؾٗٝثَٝٛض

ٚض٢زضا٤ٗ%اظا٤ٗضقسٔطثٌٛثٝافعا٤فثٟط3ٜ%ثبقسَٚجك٘تب٤ذآٟ٘بثب٤س6/3تٛؾٍثٝا٘ساظٜٔ

ثبقسٚث٥ّٕٖٞٝٗتزِٚت ثب٤ؿت٣ؾ٥بؾتوكٛضٞب ثطا٢ٞب٢ٔعثٛضزضا٤ٗوكٛضٞب ٞب٢الظْضا

پ٥ساوٙٙسٚپ٥كٚض٢زضوكٛضقبٖضاوٝچٙساٖؾبزٜثٝ٘ٓط٣ٕ٘افعا٤فثٟطٜ ٟٙبزآٟ٘با٤ٗضؾسضا

 ٞب٣٤نٛضتزٞٙس.اؾتوٝث٥كتطزض٘حٜٛٞع٤ٙٝوطزٖثٛزرٝزضثرفنٙب٤ٕٚوكبٚضظ٢تٗس٤ُ

ثطا٢ا٥ِٚٗثبضثٝثطضؾ٣احطاتتحم٥مبتوكبٚضظ2009٢ثب٣ِزضؾبَآضٌبز٢آِٖٗٚخٕبٖو٣ِٛ -

افعا٤فثٟطٜ ثط اظ اؾتفبزٜ ثب آٟ٘ب اثتسا پطزاذتٙس. ؾ٥ؿتٓٔٗبزالتٕٞعٔبٖتبح٥طٚض٢ٚوبٞففمط

ثٟطٜ ثٟجٛز ثطا٢ ضا 27ٚض٢ حٛظٜ افعا٤فSSAوكٛض تبح٥ط آٖ اظ پؽ ٚ وطز٘س ثطضؾ٣ ضا

ٌصاض٢زضظ٥ٔٙٝتحم٥مبتوكبٚضظ٢ضازضٞكتوكٛضثٛضو٥ٙبفبؾٛ،ات٥ٛپ٣،وبٔطٖٚ،غٙب،ؾطٔب٤ٝ

ٔطاوع وٝ ظ٤ٕجبٜٚ، ٚ اٌٚب٘سا ٥٘زط٤ٝ، CGIAR٣َو٥ٙب، ضا ثّٙسٔستفٗبَزاقتٝ حًٛض آٟ٘ب زض

تحم٥مبت1980–2003ٞب٢ؾبَ ا٤ٗوكٛضٞب زض وٝ وطز٘س ث٥بٖ آٟ٘ب زاز٘س. لطاض ُٔبِٗٝ ٔٛضز

٣ٔ َط٤ك زٚ اظ ٔٛرتافعا٤فوكبٚضظ٢تىِٙٛٛغ٢ٔحٛض آ٘ىٝ اَٚ وٕهوٙس. فمطا ثٝ تٛا٘س

٢زضا٤ٗوكٛضٞباؾتٚز٤ٍطا٤ٙىٝقٛزوٝ٘ت٥زٝ٘ٛآٚضزضآٔسٚافعا٤فٔهطفزاذ٣ّفمطا٣ٔ

ٚ ٕٞچ٥ٙٗافعا٤فزؾتٕعز ٚ َط٤كوبٞفل٥ٕتٔحهٛالتثطا٢فمطا تغ٥٥طاتتىِٙٛٛغ٤ى٣اظ

ثٛزرٝاقتغب٣َٔ وطزٖ ثطاثط زٚ وطز٘سوٝ اٖالْ ٟ٘ب٤تآٟ٘ب زض قٛز. ٔٙزط وبٞففمط ثٝ تٛا٘س

 ٞىتبض ٞط زض ثٟط38ٜتحم٥مبتوكبٚضظ٢ افعا٤ف٣ٔ% ضا زٞٚض٢ حب٥ِىٝ زض افعا٤فزض1س، %
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 ؾطا٘ٝ وبٞف6٣ٔزضآٔس ضا فمط آٖ% ٔٙكبء وٝ زضآٔس٢ ضقس وٝ وطز٘س ث٥بٖ ٕٞچ٥ٙٗ ٚ زٞس

 وكبٚضظ٢ثبقستبح٥ط٢ث٥كتط٢زضوبٞففمطذٛاٞسزاقت.

ثٝثطضؾ٣اضتجبٌث٥ٗافعا٤ف2011ثبثبظث٣ٙ٥آحبض٢وٝتبؾب1َو٣ٌٛرطت٣ٚو٥تاقٙب٤سضٔبض٢ -

ث٥ب٣ٖٔٚض٢ٚوبٞففمطپطزاذتٟٝطٜث تٛا٘سثطوبٞففمطٚض٢اظؾَٝط٤ك٣ٔوٙٙسوٝثٟطٜا٘س،

ثبتبح٥طٌصاضثبقس؛اَٚ:ٔٛرتافعا٤فزضآٔسٚال٣ٗافطازقٛز،زْٚ:اظَط٤كاقتغبَ ظا٣٤ٚؾْٛ:

ٟ٘بٔٛحطوبٞفل٥ٕتٔٛازغصا٣٤ٔٛرتافعا٤فلسضتذط٤سفمطاقسٜٚاظا٤َٗط٤كثطظ٘س٣ٌآ

وٙٙسوٕتطاؾت.آٟ٘بزضثبقس،اِجتٝا٤ٗتبح٥طثطا٢فمطا٣٤وٝذٛززضثرفوكبٚضظ٢فٗب٥ِت٣ٔ

اظضٚـ ٥ٔعاٖاحطٌصاض٢ٞطوساْ تحتتبح٥طٖٛأُٔرتّفٟ٘ب٤تث٥بٖوطز٘سوٝ ٞب٤٢بزقسٜ

سضتاضتجبٌثبثبظاضز٤ٍط٢اؾتٚثؿتٝثٝقطا٤ٍز٤ٍط٢اظرّٕٝتٛظ٤ٕا٥ِٚٝفمطٚزاضا٣٤ا٥ِٚٝٚل

 ثبقس.٥ٔٚعأٖكبضوتٚال٣ٗفمطا٥ٔعاٖا٤ٗتبح٥طاتٔتفبٚت٣ٔ

پطزاظزوٝآ٤بٟ٘بزٞبثٖٝٙٛاٖثرك٣اظرٗجٝ٘بٔٝذٛزثٝثطضؾ٣ٔؿأ٣ِٔٝ(زضپب٤ب2011ٖؾبٔجٗ) -

ٔزٕٖٛٝ ٘ٝ؟اٚثطا٢پبؾدزازٖثٝا٤ٗؾٛاَاثتسا اظٖٛأُا٢ربز٣٤ٚثطفمطتبح٥طٌصاضٞؿتٙس٤ب

ٔب٘ٙسضقسآٞؿتٝ،٘با٣ٙٔ،ٔح٥ٍرغطاف٥ب٣٤،فبنّٝ،تٛاضثٚغ٥طٜضاوٝتٛؾٍالتهبززا٘بٖٔرتّف

ا٘سضاثطضؾ٣وطزٜٚؾپؽثطا٢پبؾدثٝا٤ٗؾٛاَثٝضٚـثٖٝٙٛاٖٖبُٔٔٛحطثطفمطٔٗطف٣قسٜ

ضُٔبِٗٝذٛزثباؾتفبزٜاظوٙس.اٚزذٛزٟ٘بزٞبضاثٝزٚزؾتٟٝ٘بزٞب٢ؾ٥بؾ٣ٚالتهبز٢تمؿ٣ٔٓ٥

وٙس.ؾ٥ؿتٓٔٗبزالتٕٞعٔبٖاحطاتٔؿتم٥ٓٚغ٥طٔؿتم٥ٟٓ٘بزٞب٢ؾ٥بؾ٣ٚالتهبز٢ضاثطضؾ٣ٔ٣

٘تب٤ذآظٖٔٛ اظ وٝ ٟ٘بزٞب٢التهبز٢احطات 2sls & 3sls ٞب٢آ٘چٝ ا٤ٗاؾتوٝ ثسؾتآٔسٜ

ل٢ٛ ثط َطف٣ٞٓ اظ زاض٘س. ض٢ٚفمط ثط ٔؿتم٥ٓ غ٥ط ٚ ٔؿتم٥ٓ ٣ٔتط تبو٥س ا٤ٗا٤ٗ٘ىتٝ وٝ وٙس

٣ٔ تبح٥ط زِٚت ٣ٕٖٔٛ ؾ٥بؾتٟب٢ ؾبظ٢ پ٥بزٜ چ٣ٍٍ٘ٛ ثط وٝ ٞؿتٙس ؾ٥بؾ٣ ٌصاض٘س.ٟ٘بزٞب٢

-ٞب٢پبضِٕب٣٘اقبض٣ٜٔٞب٢ؾ٥بؾ٣ض٤بؾترٕٟٛض٢ٚضغ٤ٓزضٚالٕزضا٤ُٗٔبِٗٝثٝزٚ٘ٛٔضغ٤ٓ

ؾترٕٟٛض٢ٞؿتٙسقس٤ستطقٛزوٝزضٟ٘ب٤ت٘طخوبٞففمطزضوكٛضٞب٣٤وٝزاضا٢٘ٓبْض٤ب

 اظوكٛضٞب٣٤اؾتوٝزاضا٢٘ٓبْپبضِٕب٣٘ٞؿتٙس.

ٚض٢ٖٛأُت٥ِٛسزضثرفوكبٚضظ٢ٚ(ثُٝٔبِٗٝاضتجبٌث٥ٗثٟجٛزثٟط2013ٜ)2ٔٙسا٣ٌِٚب٘تط -

 زض 113وبٞففمط تٛؾٗٝ حبَ زض ت٥ِٛس.پطزاذتٙسوكٛض يط٤تر٣ٙ٥ٚ ٔب٘ٙس ٔتغ٥طٞب٣٤ آٟ٘ب

آٟ٘ب٘بذبِم٣ّٔٚثٟطٜ ثٖٝٙٛأٖتغ٥طٞب٢ٔٛحطثطفمطزض٘ٓطٌطفتٙس. ٚض٢وُٖٛأُت٥ِٛسضا

ٞب٢زٜٔٛضزاظوكٛضٞباؾتفبزٜوطز٘سٚؾپؽاظٕ٘ٛ٘ٝازغبْقسٜثطا٢ا٘زبْتر٥ٕٗاثتسااظزازٜ

اؾت و٥ّٝوكٛضٞب٢ُٔبِٗٝ وٝثعضٌتط٢اظ ٘تب٤ذضٌطؾ٥ٖٛ٘كبٖزاز ٔٛضز زٚ ٞط زض وطز٘س. فبزٜ

ٚض٢وُٖٛأُت٥ِٛسٚفمطٔٗٙبزاضاؾتٌطچٝا٤ٗاضتجبٌزضٕ٘ٛ٘ٝوٛچىتطوٕتطاضتجبٌث٥ٗثٟطٜ

                                                           
1- Kate Schneider & Mary Kay Gugerty  

2- Mendaly & Gunter  
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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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Rلبثُتٛرٝاؾت،ٕٞچ٥ٙٗٔمساضآٔبضٜ
زٞسوٖٝالٜٚثطثسؾتآٔسٜاظوٛچهثٛزٜٚ٘كب2٣ٖٔ

 ٥ٌط٢فمطٔٛحطٞؿتٙس.٥٘عزضقىُٔٛاضز٤بزقسٜٔتغ٥طٞب٢ز٤ٍط٢

 هزٍری بز هطالؼات داخلی -2-7-2

ٚض٢)َطفٖطيٝ(ثطضقسالتهبز٣َ٢ٞب٢ثٟطٜ(احطاتقٛن1387فطز)ٔحٕس٢ٚاوجط٢ -

ثٟط1341ٜ–84ٞب٢ؾبَ ثطا٢ٔحبؾجٝ ذٛز ُٔبِٗٝ زض آٟ٘ب زاز٘س. لطاض ُٔبِٗٝ ٔٛضز ٚض٢اظضا

ٕٞچ٥ٙٗثطا٢تزع٤ٝقٛناؾتفب1قبذمتطٚ٘ىٛئ٥ؿت وطز٘س. زؾتٝزٜ ثٝزٚ ت٥ِٛس ثط ٞب٢ٚاضز

ٞب٢َطفتمبيباؾتفبزٜوطز٘س.٘تب٤ذ٘كبٖزاز٘سوٝقٛن2وٛا–ٔٛلت٣ٚزائ٣ٕاظضٚـثّٙچبضز

قٛن ٘ساقتٝ، التهبز٢ ضقس ثط ٔٗٙبزاض٢ احط تٟٙب٣٤ ضقسثٝ ثط ٔٗٙبزاض٢ احط ٞب٢َطفٖطيٝ،

ٕٞچ٥ٙٗ ٚقٛنتبح٥طقٛنالتهبز٢زاض٘س. ثطتغ٥٥طاتت٥ِٛسٌصضا ٞب٢َطفٞب٢َطفتمبيب

تٛؾٍٞب٢ثٟطٜٖطيٝ)قٛن ٘تب٤ذث٥بٖقسٜ اظز٤ٍط تبح٥طتز٣ٕٗثطضقسالتهبز٢زاض٘س. ٚض٢(

ٟٓٔ اظ ٟٔبضتوبضٌطاٖ ثٟجٛز ذسٔبت، ٚ وبالٞب تىِٙٛٛغ٢ت٥ِٛس ثٟجٛز ا٤ٗاؾتوٝ تط٤ٗآٟ٘ب

قٛز.اؾتوٝذٛزٔٛرتتغ٥٥طاتزائ٣ٕزضت٥ِٛس٣ٔٚض٢زال٤ُتغ٥٥طزٞٙسٜثٟطٜ

-  ( ٕٞىبضاٖ اضتجبٌث٥ٗثٟط٣ٙٔٛٔ1388ٜٚ ُٔبِٗٝ ثٝ ثطزٖ( وبض ثٝ ثب آٟ٘ب پطزاذتٙس. فمط ٚض٢ٚ

ٚض٢،تبح٥طٖٛأُٔٛحطؾ٥ؿتٓٔٗبزالتٕٞعٔبٖٖالٜٚثط٘كبٖزازٖاضتجبٌث٥ٗزٚٔتغ٥طفمطٚثٟطٜ

ظٔب٣٘ٚض٢ثطافعا٤فثٟطٜ ثطا٢زٚضٜ  ُٔبثك٘تب٤ذآٟ٘ب1360-1386ضا ٔٛضزُٔبِٗٝلطاضزاز٘س.

ثٟطٜ ؾطٔب٤ٝٔتغ٥ط رّٕٝ ٖٛأُز٤ٍط٢اظ تحتتبح٥ط ٟٔبضتٚض٢ذٛز ؾُحآٔٛظـٚ ٌصاض٢،

٥٘ط٢ٚوبض،ا٥ٙٔتٚحمٛقٔبِى٥ت،ٟ٘بزٞب٢حمٛل٣ٚلًب٣٤لطاضزاضزثس٤ٗنٛضتوٖٝٛأُ

ٌصاض٘س.ٚض٢احط٣ٔتبح٥طٌصاقتٝٚاظَط٤كافعا٤فزؾتٕعزٞبثطافعا٤فثٟط٤ٜبزقسٜثطزؾتٕعزٞب

ث٥ب٣ٖٔ افعا٤فؾُحثٟطٜزضٚالٕآٟ٘ب ٚض٥٘٢ط٢ٚوبضفمطوبٞفٚض٢ثٝذهٛلثٟطٜوٙٙسثب

٣ٖٔ٘كب فمطضٚؾتب٣٤ضا ث٥بٖوطز٘سوٝٔتغ٥طضقسالتهبز٢ضاثُٝٔخجت٣ثب اظَطف٣ٞٓآٟ٘ب ٤بثس.

٘ٓطآٔبض٣ٙٗٔ٢ز٣ٔٞ اظ وٌٝطچٝ تبو٥سس، ثطا٢وبٞففمط ٘كبٖاظآٖزاضزوٝ ٥٘ؿتأب زاض

نطفثطضقسالتهبز٢وبف٥٘٣ؿت.

ٚض٢زضا٤طاٖثباؾتفبزٜٚض٢زضثٟطٜ(ثٝثطضؾ٣زال٤ُپب٥٤ٗثٛزٖثٟط1390ٜٔتٛؾ٣ّٕٚٞىبضاٖ) -

ٞباظٍ٘طـ٘ٛضثثطا٢تزع٤ٝٚتح٥ُّزازٜتح٣ّ٥ّپطزاذتٙس.آٟ٘بثباؾتفبزٜاظ-اظضٚـتٛن٥ف٣

ثٟطٜ ثٟجٛز ثطا٢ ٟ٘بزٞب٢َطفتمبيب ٚ ٟ٘بزٞب٢َطفٖطيٝ ٔؿ٥ط ز٘جبَزٚ ضا ٔؿأِٝ ا٤ٗ ٚض٢

ٚض٢ث٥بٖوطز٘سوٝزضا٤طاٖثطذالفآ٘چٝوٝزضز٥٘بضا٤ذاؾتٞب٢ثٟطٜوطز٘س.آٟ٘بثباضائٝزازٜ

افعا٤فثٟطٜ تٟٙب زاقتٝٚض٢اتفبق٥٘بفتبزٜ٘ٝ ٥٘ع ٘طخوبٞٙسٜ ثّىٝ افعا٤فت٥ِٛسقٛز ثٝ ٔٙزط وٝ

                                                           
1- Tornqvist Index  

2- Blanchard-Quah Method  
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ٞب٢لجُضقسزاقتٝاؾت.ا٤ٗزضحب٣ِاؾتو٥٘ٝط٢ٚا٘ؿب٣٘آٔٛظـز٤سٜثٝٔطاتت٘ؿجتثٝؾبَ

ٚض٢اؾتفبزٜاظ٘ٓط٤بتاؾت.ثٙبثطا٤َٗجكتح٥ُّٔتٛؾ٣ّٕٚٞىبضاٖثٟتط٤ٗٔؿ٥طثطا٢ثٟجٛزثٟطٜ

ا ثطا٢حُٔؿبئُٔٛرٛزالظْچبضچٛةالتهبزٟ٘بزٌطا لسضتتج٥٥ٗا٤ٗٔىتتضا آٟ٘ب ؾتظ٤طا

 زا٘ٙس.٣ٔ

-  ثطضؾ1391٣ٔ٣ٔكٟس٢احٕس) ٚثّٗزضٔٛضزفمطضا ز٤سٌبٜ ث٥ب٣ٖٔ( اٚاثتسا وٙسوٝزضوٙس.

ثٝحس٢پ٥چ٥سٜٚزضٞٓت٥ٙسٜٞؿتٙسو٣ٕ٘ٝرٟبٖأطٚظپس٤سٜ وبضثطا٢ٕٞٝتٛاٖاظ٤هضاٜٞب

ٞب٢ض٤بي٣وٝزضوبضرٟبٖقَٕٛاؾتفبزٜوطزٚثطا٥ٕٞ٢ٗاؾتفبزٜاظٔسَٖٙٛا٤ٖهضاٜآٟ٘بثٝ

حُٕٔىٗتٛا٘سٔبضااظضاٜآٟ٘بثؿ٥بض٢اظٔتغ٥طٞبثٝز٥ُِؾبزٜؾبظ٢وٙبضٌصاقتٝقسٜاؾت٣ٔ

ٟٙبزٚضوٙس،اظ٘ٓطٚث٤ّٗى٣اظٔتغ٥طٞب٣٤وٝث٥فاظحسثطآٖتبو٥سقسٜاؾتا٤ٗاؾتوٝت

ٚض٢ضاٖبُٔفمطثسا٘ٙس.اٚاٖتمبززاضزوٝثطذالفآ٘چٝوٝاوخطالتهبززا٘بٖتهٛضپب٥٤ٗثٛزٖثٟطٜ

تٛا٘سٚض٢پب٥٤ٗافطازرب٥٘ٝٗٔؿت،ثّىٝفمط٣ٔزاض٘سفمطذبؾتٍبٜفطز٢٘ساضزٚتٟٙبٔطثٌٛثٝثٟطٜ

ت،اضث،آزاةٚؾٙٗ،تط٤ٚذ٘بق٣اظرب٤ٍبٜارتٕب٣ٖافطازٞٓ٘بق٣قٛزٟٚ٘بزٞب٣٤ٕٞچٖٛلسض

٥ٌط٢افطازثطا٢قٛزٕٚٞچ٥ٙٗرًٙثطته٥ٕٓوبض٢وٝاظَطفاغ٥ٙبحبو٣ٔٓضٚح٥ٝٔحبفٓٝ

 ٌصاضز.ا٘ساظزضرٛإٔتبح٥ط٣ٔٔهطفٚپؽ

ق٥ٟى٣ - ٚ ذسازازوبق٣ ( ٘ؿجت1391وبـ آٔبضت٥بؾٗ، ضٚـ ؾٝ ثٝ قبذمفمط ٔحبؾجٝ ثب )

ا٘س.َجك٘تب٤ذٔمب٤ؿ٥ٔٝعاٖفمطزضٔٙبَكضٚؾتب٣٤ٚقٟط٢پطزاذتٝؾطقٕبض،قىبفزضآٔس٢ثٝ

-ذٍفمطٞٓزضضٚؾتبٚٞٓزضقٟطافعا٤ف٤بفتٝاؾت.َجك٤بفت1387ٝ-1380ٞب٢آٟ٘ب٣َؾبَ

ٞب٢آٟ٘بٌطچ٥ٔٝعاٖفمطزضضٚؾتبوبٞف٤بفتٝٚزضقٟطافعا٤فزاقتٝاؾت٤ٚبقىبفزضآٔس٢

وبٞفپ٥ساوطزٜاؾتأب،حسالُٔٛضز٥٘بظثطا1387٢زضؾب247/0َث1380ٝزضؾب248/0َاظ

ٞبثطا٢ٔٙبَكضٚؾتب٣٤ؾٝثطاثطٚثطا٢ٔٙبَكقٟط٢چٟبضثطاثطقسٜاؾتتب٥ٔٗٔٗبـ٣َا٤ٗؾبَ

ث٥كتطقٛز،زضؾبََٛضوٝا٘تٓبض٣ٔٚثٙبثطا٤ٕٗٞبٖ 80ضٚزر٥ٕٗتفمطا %اظوُر٥ٕٗت4تٟٙب

 %اظوُر٥ٕٗتفم٥طٞؿتٙس.٥ٔ9/4عا87ٖٚزضؾبَفم٥طٞؿتٙس

ٖٛا1386ُٔتب1379ٞب٢ٞب٢تطو٥ج٣ٔطثٌٛثٝؾبَ(ثباؾتفبزٜاظزاز1391ٜفُطؼٕٚٞىبضاٖ) -

تبح٥طٌصاضثطضقسالتهبز٢ضاثطضؾ٣وطز٘س.آ٘چٝزضا٤ُٗٔبِٗٝٔس٘ٓطلطاضٌطفتٝثٛز٥ٔعاٖتبح٥ط

ضقسالتهبز٢ثٟطٜ نٙب٤ٕا٤طا٣َٖا٤ٗؾبَٚض٢ثط آٟ٘ب ٣َثطآٚضز ٔتٛؾٍثٛز. َٛض 12.34ٞب

زضنس٘بق٣اظ69ٚض٢ثٛزٜاؾتٚزضنسآٖثٝذبَطافعا٤فثٟط16.6ٜا٘سوٝزضنسضقسزاقتٝ

زضنسثٝز٥ُِافعا٤فؾطٔب٤ٝثٛزٜاؾتٚا٤ٗزضحب٣ِاتفبقافتبزٜاؾت5.13ضقس٥٘ط٢ٚوبضٚ

چٟبضْ ثط٘بٔٝ َجك ٣ٔوٝ ثٟطٜتٛؾٗٝ تبح٥ط ثٝ ٔطثٌٛ ضلٓ ثب٤ؿت٣ ٘ٓط33ٚض٢ اظ ثبقس. زضنس

 قٛز:٤ٛ٘ؿٙسٌبّٖٖتا٤ٗأطثٝچٙسزؾتٝتمؿ٣ٔٓ٥
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 ٖسْتٙبؾت٥ٔبٖترهمافطازٟٚٔبضتٔٛضز٥٘بظٔكبغُ -

 ؾبذتبضؾٙت٣ٚغ٥طضلبثت٣التهبزٖٚسْتٕب٤ُرس٢ثطا٢رصة٥٘ط٢ٚوبضٔترهم -

 ٞبٞب٥٘٢ط٢ٚوبضٚو٥ف٥توٓآٔٛظـآٔٛظـثٝضٚظ٘جٛزٖ -

 ٌطاٖٚٔرتطٖبٖتٗسازوٓٚ٘بٔتٙبؾتپػٚٞف -

ٞب٢تبث٣٤ّٛٚثبا٤ٗٔع٤توٝاظٔتغ٥طٞب٢(ثبثٝوبضثطزٖٔسَزاز1392ٜپٛض٥ٔٚالأب٣ٔ)اثطا٥ٞٓ -

پطزاذتٙس.آٟ٘بثب1388ٚاثؿتٝٔحسٚزاؾتفبزٜوطز٘سثُٝٔبِٖٗٝٛأُٔٛحطثطفمطذب٘ٛاضٞبزضؾبَ

اظض٤عزازٜ اظضٚـٔحبؾجٝذٍفمطثط-ٞب٢ٞع٤ٙٝاؾتفبزٜ اؾتفبزٜ زضآٔسذب٘ٛاضٞب٢قٟط٢ٚثب

اؾبؼٔسَالر٥تثٖٝٛأُٔٛحطثطفمطضاچ٥ٖٙٗٙٛاٖوطز٘س:ٞطچمسض٘ؿجتتٗسازافطازثبؾٛازٚ

ت،زضحب٥ِىٝٔتغ٥طٞب٣٤ٔب٘ٙسثٗستٗسازقبغ٤ٗ٥ّهذب٘ٛاضث٥كتطثبقسأىبٖذطٚداظفمطث٥كتطاؾ

زٞس.اظ٤بفتٝٞب٢ز٤ٍطا٤ٙىٝ،رٙؿ٥تافطازذب٘ٛاضاحتٕبَلطاض٥ٌط٢ذب٘ٛاضضازضفمطافعا٤ف٣ٔ

ؾطپطؾتذب٘ٛاضاحطٔٗٙبزاض٢ثطفمطزاضز.يط٤تا٤ٗٔتغ٥ط٘كبٖزازوٝٔطزؾطپطؾتذب٘ٛاضثٛزٖ

 ٢زضزا٤طٜفمط٣ٔوبٞس.٘ؿجتثٝظٖؾطپطؾتثٛزٖاظاحتٕبَلطاض٥ٌط

(ثبثٝوبضثطزٖضٚـٔٗبزالتٕٞعٔبٖٚثباؾتفبزٜاظضٚـ1392پٛضٔمسْٟٚٔطاث٣ثكطآثبز٢) -

ثبقسپطزاذتٙس.آٟ٘بثٝتٛا٘سثطفمطٔٛحطثُٝٔبِٗٝٔتغ٥طٞب٢ٔٛرٛززضٔٙبَكضٚؾتب٣٤و٣ٔٝ    

٥٘ط٢ٚوبض، ق٥ٕ٥ب٣٤، وٛز تٛؾٗٝ، ٚ تحم٥ك ٔتغ٥طٞب٢ ٖٛا٣ّٕٔٞچٖٛ ٔزٕٖٛٝ اظ ٔٙٓٛض ٗ٥ٕٞ

اؾتفبزٜوطز٘س.ُٔبِٗٝآٟ٘بقبُٔؾط٢آالتزضٞىتبض،٘طخثبؾٛاز٢،ثٟطٜٔبق٥ٗ ٚض٢ظ٥ٔٗٚ....

ثٟط1360٣ٜٔ-1386ٞب٢ظٔب٣٘ؾبَ َجك٘تب٤ذآٟ٘ب ٢وبضٚظ٥ٔٗ٘مفثعض٣ٌزضٚض٥٘٢طٚقس.

تٛا٘سثطوبٞففمط٘مفوبٞففمطزضضٚؾتبضازاض٘سٕٚٞچ٥ٙٗثٟجٛزتٛي٥ٕزضآٔسزضضٚؾتب٣ٔ

 ٔٛحط٢زاقتٝثبقس.

-ٚض٢ٕٚٞچ٥ٙٗاضتجب٥ٌٔبٖآٟ٘ب٘كبٖٞب٢ا٘زبْقسٜزضظ٥ٔٙٝفمطٚثٟطٜٔطٚضُٔبِٗبتٚپػٚٞف -

َٛضوٝشوطقسٚثّٖٗم٥سٜزاضز،وٝپس٤س٥ٜطٞؿتٙس.اِجتٕٝٞبٖزٞٙسٜاضتجبٌٔخجت٥ٔبٖا٤ٗزٚٔتغ

٥ٌط٢آٟ٘بٚض٢٘ؿجتزاز،ثّىٝزضثؿ٥بض٢اظٔٛاضزٟ٘بزٞبثطافطازٚته٥ٕٓتٛاٖثٝثٟطٜفمطضا٣ٕ٘

ٌصاض٘س.ثم٥ٝٔٛاضزثٝٚرٛزاضتجبٌث٥ٗا٤ٗزٚٔتغ٥طاشٖبٖزاض٘سُٚٔبِٗبت٣ٞٓوٝا٤ٗزٚتبح٥ط٣ٔ

ثٝنٛضترساٌب٘ٝثطضؾ٣وطزٜپس٤ ا٘سثٝ٘ح٢ٛثٝٔتغ٥طٞب٢ز٤ٍط٢ٔخُضقسالتهبز٤٢بسٜضا

 قٛ٘س.ٚض٢تٛؾٍا٤ٗٔتغ٥طٞبثٝٞٓٔطتج٣ٍٔث٥ىبض٢ٚ....ٔطتجٍقسٜ،وٝزضٟ٘ب٤تفمطٚثٟطٜ
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 بٌذی جوغ -2-8

تٖٙٛاٖقس،ٕٞچ٥ٖٙٗٛأُٔٛحطثطٝتٛؾٍالتهبززا٘بٖاضائٝقسٜاؾضا٤ٗفهُتٗبض٤فٔرتّف٣اظفمطوز

تٛاٖا٘زبْزازثٝتفه٥ُث٥بٖقس.پؽ٢السأبت٣وٝثطا٢فمطظزا٥ٌ٣ٔ٣٤ط٢فمطزضرٟبٖٚٔزٕٖٛٝقىُ

ٞب٢ٔمبثّٝثبفمطزضا٤طاٖنٛضتٌطفت.ثبتٛرٝثٝا٤ٙى٤ٝى٣اظاظآ٥ٖ٘عٔطٚض٢ثطٖٛأُفمطظا٣٤ٚضٚـ

ٚض٢ٚفمطوٝفطواؾبؾ٣زض،زضازأٝثٝقطحاضتجبٌث٥ٗثٟطٜٚض٢اؾتٛزثٟطٜٞب٢ٔمبثّٝثبفمطثٟجضٚـ

ثبقسپطزاذتٝقس.زضا٘تٟب٥٘عٔطٚض٢ثطُٔبِٗبتذبضر٣ٚزاذ٣ّنٛضتٌطفتٝاؾت.٘ب٣ٔٝٔا٤ٗپب٤بٖ
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 همذهِ  -3-1

ضؾس،ٞب٢ٞطپػٚٞفيطٚض٢ثٝ٘ٓط٣ٔٞب٢ٔرهٛلثطا٢تح٥ُّزازٜٔٗطف٣ا٢ٍِٛٔٛضزاؾتفبزٜٚضٚـ

ا٘سٔٗطف٣قسٜضؾسثٝ٘ح٢ٛثبفمطاضتجبٌزاقتٝثبقٙسزضفهُزْٚو٥ّبتُٔبِتٚٔتغ٥طٞب٣٤وٝثٝ٘ٓط٣ٔ

ا٘س،ٔسَٞب٣٤وٝثطا٢تح٥ُّزض٘ٓطٌطفتٝقسٜا٤ٗفهُثبتٛرٝثٝٔجب٣٘٘ٓط٢ٚزازٜٚث٥ٕٞٝٗز٥ُِزض

تٛي٥حٞب٢پبُ٘ٞب٢تر٥ٕٗٔسَٚا٘ٛأضٚـٔٛضزاؾتفبزٜٔٗطف٣قسٜٚٔعا٤ب٢اؾتفبزٜاظضٚـپبُ٘ز٤تب

ٞب٣٤وٝثطا٢ر٥ٌّٛط٢اظاقتجبٜتر٥ٕٗٔزٕٖٛٝآظٖٔٛٔجب٣٘تئٛض٤هزازٜقسٜاؾت.پ٥ط٥ُٕٞٚٗٔبِت

ظزٖٔسَالظْٞؿتٙساضائٝذٛاٞٙسقس.

 هؼزفی الگَی تحمیك -3-2

پب٤بٖ ا٤ٗ زض اؾتفبزٜ ٔٛضز ا٢ٍِٛٔسَ ( ٌب٘تط تٛؾٍٔٙسا٣ِٚ قسٜ ٘ٛقتٝ ٔمبِٝ اظ ثطٌطفتٝ (2013٘بٔٝ

ٚض٢وُٖٛأُت٥ِٛسٚت٥ِٛس٘بذبِمثبقس.آٟ٘بثطا٢ثطآٚضزٔسَذٛزاظؾٝٔتغ٥طيط٤تر٣ٙ٥،ثٟط٣ٜٔ

٘ب٥٘ٝٔعٖالٜٚثطٔتغ٥طٞب٢ث٥بٖقسٜاظٖٛأُز٤ٍط٢ٔسَاؾتفبزٜقسٜزضا٤ٗپب٤بٖزضزاذ٣ّاؾتفبزٜوطز٘س.

زٚضٜظٔب٣٘اؾتفبزٜقسٜاؾت.ا٘س،ٔٗطف٣قسُٜٔبِٗبتز٤ٍطوٝث٣ٖٛ٘ٝاضتجبٌٔٗٙبزاض٢ثبفمطزاض٘سٚزض

ٞب٥ٌ٢الٖ،اؾتٚٔمبَٕزض٘ٓطٌطفتٝقسٜقبُٔاؾتب1390ٖتب1385ٗٔسَاظؾبَاؾتفبزٜقسٜزضا٤

وطٔب٘كبٜ،فبضؼ،وطٔبٖ،ٕٞساٖ،ِطؾتبٖ،و٤ّٛ٥ٍٟٝٚث٤ٛطاحٕس،٤عز،ٞطٔعٌبٖ،لع٤ٚٗ،ٌّؿتبٖٚذطاؾبٖ

ثبقس.قٕب٣ٔ٣ِ

ثبقس:قىُو٣ّٔسَثٝنٛضتظ٤ط٣ٔ

      (            
    ̅̅ ̅̅                  )                                                              (3-1)  

٥ٌط٘س:وٝزضٚالٕٔتغ٥طٞبثٝقىُظ٤طزضٔسَلطاض٣ٔ
                         

 
      ̅̅̅̅                     

                                                                                                                               (3-2)  

قبذمفمطاؾتوٝثٖٝٙٛأٖتغ٥طٚاثؿتٝزض٘ٓطٌطفتٝقسٜاؾتٚؾب٤طٔتغ٥طٞبPOV٢زضٔسَفٛق

تطت٥ت ثٝ ؾٕتضاؾتٔٗبزِٝ ثٟطٜ LPTٔؿتمُزض ٘ٓط، ٔٛضز اؾتبٖ زض ٚض٢ثٟطTPCٜٚض٥٘٢ط٢ٚوبض
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ؾٟٓٔربضدزِٚتاذتهبلزازٜقسٜثٝاؾتبٖٔٛضز  ٞب٢ٔٙترت،ؾطٔب٤ٝٔٛرٛززضٞطوساْاظاؾتبٖ

 اؾتبٖ، ٘بذبِمزاذ٣ّآٖ ت٥ِٛس وُ اظ ̅̅̅̅  ٘ٓط اؾتبٖ، ٘بذبِمزاذ٣ّؾطا٘ٝ ٘ؿجتر٥ٕٗت PPت٥ِٛس

GC٘طخثبؾٛازIRٚ٢ٞب٢ٔٛضزُٔبِٗٝٚ٘طخاقتغبَزضٞطوساْاظاؾتبERٖقٟط٢ٔٛرٛززضآٖاؾتبٖ،

يط٤تحبثتαثبقس.ٕٞچ٥ٙٗزضٔسَٞبزض٤هؾبَثرهٛل٣ٔٔطثٌٛثٝيط٤تر٣ٙ٥ٞطوساْاظاؾتبٖ

يط٤تذُباؾتوεٝيط٤تٔطثٌٛثٝٞطوساْاظٔتغ٥طٞب٤٢هؾبَثرهٛلβٚزض٘ٓطٌطفتٝقسٜٚ

ثبقس.٘كبٖزٞٙسٜؾبَٔٛضز٘ٓط٣ٔ tٚقٛز٣ٔٞب٢ز٤ٍطزض٘ٓطٌطفتٝٚضٜٔؿتمُاظزٚضٜثطا٢ٞطز

اظض٤عزازٜ اثتسا ٞب٢ٔطثٌٛثٝالظْثٝشوطاؾتلجُاظثطآٚضزوطزٖتبح٥طٞطوساْاظٔتغ٥طٞب٤٢بزقسٜ

ٞبٚتطثٛزٖا٤ٗؾط٢اظزازٜؾطا٘ٝت٥ِٛس٘بذبِمٔطٚثٌٛثٝٞطاؾتبٍِٖبض٤تٌٓطفتٝقسٜاؾت،ظ٤طاثعضي

قٛز٘تب٤ذتر٥ٕٗثٝزضؾت٣ثطآٚضز٘كٛز.ٞبؾجت٣ٔ٘بٍٕٞٗثٛزٖثبؾب٤طزازٜ

 ّاهٌابغ دادُ -3-3

-ٞب٢آٔبض٢اؾتب٣٘ٔٙتكطقسٜتٛؾٍٔٗبٚ٘تثط٘بٔٝ٘بٔٝاظپب٤ٍبٜؾبِٙبٔٝٞب٢ٔٛضزاؾتفبزٜزضا٤ٗپب٤بٖزازٜ

ٞب٢ظٔب٣٘ثب٘هٔطوع٢ا٤طاٖٞب٢ٔطثٌٛثٝؾط٢وعآٔبضا٤طاٌٖٚعاضـٞب٢وكٛضٚٔطض٤ع٢اؾتب٘ساض٢

اؾترطادقسٜاؾت.

 هؼزفی رٍش تحمیك -3-4

د(اَالٖبتتّف٥م٣اِف(ؾط٢ظٔب٣٘،ة(ٔم٣ُٗٚزضازث٥بتالتهبزؾٙز٣،اَالٖبتآٔبض٢ثٝؾٝزؾتٝ:

ا٘ساظٜتمؿ٣ٔٓ٥ اظاَالٖبتؾط٢ظٔب٣٘، ٔٙٓٛض قٛ٘س. ا٢اظظٔبٖحجتٔمساض٤هٔتغ٥طزضزٚض٥ٌٜط٢ٚ

٥ٌط٤٢هٔتغ٥طزض٤هظٔبٖثطا٢ٚاحسٞب٢ٔتفبٚتاؾت.ثطا٢اؾتٚٔٙٓٛضاظاَالٖبتٔم٣ُٗ،ا٘ساظٜ

قٛز٤هاَالٖبتؾط٢ٔخبَ،آٔبضحؿبثٟب٣ّٔ٢وٝتٛؾٍثب٘هٔطوع٢رٕٟٛض٢اؾال٣ٔا٤طاٖت٣ٔٝ٥ٟ

ت٣ِٛآٖٔطوعآٔبضا٤طاٖاؾت،اَالٖبت٣اؾتٔم٣ُٗ،ظ٤طازضظٔب٣٘اؾتٚاَالٖبتثٛزرٝذب٘ٛاضوٝٔ

ز٤ٍط ٚ زضآٔس ٔهطف، ٔمبز٤ط ا٘تربةٚ ضا ذب٘ٛاضٞب٢ٔٙبَكٔرتّفوكٛض ث٥كٕبض٢اظ تٗساز ؾبَ ٞط

قٛز،أباَالٖبتتّف٥م٣تطو٥ج٣اظزٌٚطٜٚاَالٖبتفٛقذهٛن٥بتالتهبز٢ٚارتٕب٣ٖآٟ٘بحجت٣ٔ

 اؾت.
ُٔب ٞب٢پثؿ٥بض٢اظ زازٜ ٔزٕٖٛٝ اظ التهبزنٛضتٌطفتٝ ظ٥ٔٙٝ ثطا٢ثطضؾ٣ِٗبتاذ٥طوٝزض بُ٘قسٜ

ٛضزتزع٤ٝٚتح٥ُّلطاضا٘س،ثس٤ٗتطت٥توٝچٙس٤ٗثٍٙبٜ،ذب٘ٛاض،وكٛضٚ...زضََٛظٔبٖٔاؾتفبزٜوطزٜ

٣ٔ٣ثبقس،چطاوٝ.تزع٤ٝٚتح٥ُّپبُ٘ز٤تب٤ى٣اظٔٛيٖٛبترس٤سٚوبضثطز٢زضالتهبزؾٙزا٘سٌطفتٝ

پبُ٘ز٤تب٤هٔح٥ٍثؿ٥بضغ٣ٙاظاَالٖبتضاثطا٢ٌؿتطـزازٖتى٥ٙىٟب٢تر٥ٕٗٚ٘تب٤ذتئٛض٤هفطاٞٓ
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فمٍثٝ ٣ٕ٘تٛاٖ ٔؿبئُضا ثطا٢ٔٛاضز٢وٝ پبُ٘ز٤تب اظ ٔحمم٣ٔٗ٥تٛا٘ٙس ثؿ٥بض٢ٔٛاضز زض ٣ٔآٚضز.

 فمٍثٝنٛضتٔم٣ُٗثطضؾ٣وطز، ٤ب نٛضتؾط٢ظٔب٣٘ٚ ثطضؾ٥ٟب٢تبثٕت٥ِٛسوٙٙساؾتفبزٜ زض ٔخالً .

ٔؿئّٝا٢وٝٚرٛززاضزا٤ٗاؾتوٝثتٛاٖتغ٥٥طاتتىِٙٛٛغ٢ضااظنطفٝٞب٢ثٝٔم٥بؼتفى٥هوطز.زض

ا٤ٌٗٛ٘ٝٔٛاضززازٜٞب٢ٔم٣ُٗفمٍاَالٖبت٣ضازضٔٛضزنطفٝٞب٢ثٝٔم٥بؼفطا٣ٔٓٞآٚضز.زضحب٣ِ

ٞب٢ؾط٢ظٔب٣٘اح زازٜ تّف٥كآٔبضٞب٢ؾط٢وٝ تفى٥ى٣٘كب٣ٖٔزٞس. ثس٥ٖٞٚچٌٛ٘ٝ ضا زٚ طاتٞط

٘ٝتٟٙب٣ٔتٛا٘ساَالٖبتؾٛزٔٙس٢ضاثطا٢تر٥ٕٗٔسِٟب٢التهبزؾٙز٣فطا2ٓٞثبآٔبضٞب٢ٔم1٣ُٗظٔب٣٘

آٚضز،ثّىٝثطٔجٙب٢٘تب٤ذثسؾتآٔسٜٕٞچ٣ٔٗ٥ٙتٛاٖاؾتٙجبَٟب٢ؾ٥بؾتٍصاض٢زضذٛضتٛر٣ٟثُٖٕٝ

آٚضز.

 ّای تلفیمی ًسبت بِ سزیْای سهاًی ٍ همطؼی هشیت استفادُ اس دادُ  -3-5

َالٖبتآٌب٣ٞزٞٙسٜث٥كتط،ت٤ٔٛٙبتغ٥٥طپص٤ط٢ث٥كتط،ٕٞر٣ُوٕتطث٥ٗٔتغ٥طٞب،ٞب٢تّف٥م٣ازازٜ -

٣ٔ فطاٞٓ ضا ث٥كتط وبضا٣٤ ٚ آظاز٢ ٕٞر٣ُزضربت ٌطفتبض ظٔب٣٘ ؾط٤ٟب٢ حب٥ِىٝ زض وٙس.

زاز٣ٜٔ زض ٔم٣ٔ٣ُٗثبقٙس. ؾط٤ٟب٢ظٔب٣٘ٚ اظ تطو٥ج٣ ا٤ٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب ثٗسٞب٢تّف٥م٣ ثبقس،

ظ٤بز٣ٔ٢ٔم٣ُٗٔٛر ثؿ٥بض تٙٛٔ پص٤ط٤٢ب تغ٥٥ط قسٖ زؾتزاقتٗا٤ٗتايبفٝ زض ثب وٝ قٛز

ٞب٢ٞبا٤ٗاؾتوٝزازٜتٛاٖثطآٚضزٞب٢ٔٗتجطتط٢ا٘زبْزاز.ٔع٤تٖٕسٜزضا٤ٗزازٜاَالٖبت٣ٔ

تطٞب٢ٔم٣ُٗثبِمٜٛاظ٘ٓطاَالٖبتغ٣ٙٞب٢ٔطوتاظ٤هؾط٢ظٔب٣٘اظٌٕ٘ٛ٘ٝط٣ٙٗ٤٣ٞٚزازٜ

اظؾط٤ٟب٢ظٔب٣٘اؾتفبزٜقٛزتٟٙبثٝا٘ساظٜٔكبٞسات"(ذٛاٞسثٛزٚاٌطنطفبNظٕ٘ٛ٘ٝٔم٣ُٗ)ا

(Tٜزاز تٗساز ا٤ٗزٚ تّف٥ك ثب أب ثٛز، ذٛاٞس ٔكبٞسات( تٗساز ٔمبَٕيطثسض تٗساز ا٘ساظٜ ثٝ ٞب

(N.Tافعا٤فذٛاٞس٤بفتوٝا٤ٗأط٣ٔ)بضأتطٞبقٛز.تٛا٘سٔٙزطثٝثطآٚضزٞب٢وبضاتط٢اظپ 

زضٔحبؾجٝٚاض٤ب٘ؽربٔٗٝثبتٛرٝثٝٔكبٞساتٔطثٌٛثٝؾط٢ظٔب٣٘،ٚاض٤ب٘ؽثسؾتآٔسٜاظٔكبٞساتثط

 قٛز.ٞبٟٔٙب٢تٗسازپبضأتطٞبتمؿ٣ٔٓ٥تٗساززازٜ
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 ٞب٢ٌط٣ٞٚزاض٤ٓ:زضحب٥ِىٝزضزازٜ
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1- Time series Data  

2- Cross- Sectional Data 
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ثسؾتزضا٤ٗحبِتٔرطدثعضٌتطقسٜٚثٙبثطا٤ٗٚاض٤ب٘ؽٔحبؾجٝقسٜوٛچىتطاظٚاض٤ب٘ؽ"وٕٝٔٗٛال

٤بثس.ثبقسٚثٙبثطا٤ٗوبضا٣٤تر٥ٕٗافعا٤ف٣ٔٞب٢ؾط٢ظٔب٣ٔ٣٘اظزازٜ"آٔسٜنطفب

)آظ٣ٖٙٗٔٛٔزاضثٛزٖوُضٌطؾ٥ٖٛ(ضازضزٚحبِت٣ٙٗ٤ؾط٢ظٔبFٚ٣٘ث٥ٕٞٝٗل٥بؼچٙب٘چٝآظٖٔٛ

تّف٥م٣ٔمب٤ؿٝو٥ٙٓزاض٤ٓ:
 

زضٔسَتٟٙبؾط٢ظٔب٣٘:

(3-5   )                                                                               
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 ٌطزز:ثٝنٛضتظ٤طٔحبؾجF٣ٔٝزضنٛضت٥ىٝٔسَتّف٥م٣
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ثٛيٛحٔكرم ٔمساض تّف٥مF٣ٔ٣اؾتوٝ ٔسَ ؾط٢ظٔب٣٘زض تٟٙب ٔسَ اظ ثعضٌتط ِصاتٛا٘س ثبقسٚ

زاضثٛزٖوُضٌطؾ٣ٙٗ٤ٖٛ٥ٚرٛزٔتغ٥طٞب٢تٛي٥ح٣زضٔسَتّف٥م٣ث٥كتطذٛاٞسثٛز.احتٕب٣َٙٗٔ

زازٜٞب٢تّف٥م٣أىبَٖطاح٣اٍِٛٞب٢ضفتبض٢پ٥چ٥سٜزازٜ - ٞب٢ٔم٣ُٗٚؾط٤ٟب٢تط٢٘ؿجتثٝ

٣ٔظٔب فطاٞٓ ثٟتط٢ثطا٢ثطضؾ٣٘ٚ٣نطفضا ٞب٢تطو٥ج٣أىبٖ زازٜ ثٛؾ٥ّٝ ثطا٢ٔخبَ وٙس.

زاضز.ؾبظ٢وبضا٣٤تى٥ٙى٣ٚرٛزٔسَ

وٙسوٝثٛؾ٥ّٝفم٥ٌٍط٢احطات٣ضافطا٣ٔٓٞٞب٢تّف٥م٣أىبٖث٥كتط٢ثطا٢قٙبؾب٣٤ٚا٘ساظٜزازٜ -

ب٥٘٣٤ؿت.آٔبضٞب٢ٔم٤ٚ٣ُٗبؾط٢ظٔب٣٘ثٝؾبز٣ٌلبثُقٙبؾ

قٛ٘س.ذ٣ّ٥اظٞب٢تّف٥م٣اظٚاحسٞب٢وٛچى٣ٔخُافطاز،قطوتٟبٚذب٘ٛاضٞبٌطزآٚض٣ٔ٢زازٜ -

٣ٔ ضا زلتث٥كتط٢ا٘ساظٜٔتغ٥طٞب ٔم٥بؼوٛچهثب زض ا٘حطافتٛاٖ ٚ اظ٥ٌط٢ٕ٘ٛز ٞب٢٘بق٣

 قٛ٘س.تزٕٕافطاز٤بقطوتٟبحصف٣ٔ

تٛاٖزض٘ٓطٌطفتا٤ٗاؾتوٝاؾتفبزٜاظٔكبٞساتٔم٣ٔ٣ُٗٞبأت٥بظز٤ٍط٢وٝثطا٢تّف٥كوطزٖزازٜ

٥ٌط٢ا٤ٗثطقٟب٢ٔم٣َ٣ُٗظٔب٤ٕٖٝ٘ٛ٘ج٣اظپبضأتطٞبقٛز.چٙب٘چٝاظٕٔىٗاؾتٔٙزطثٝثطآٚضزٞب٢اض

 ٞب٢ٌط٣ٞٚفطاٞٓقٛزثطاٚضزٞب٢٘باض٤تٚؾبظٌبض٢أىبٖپص٤طاؾت.قٛزٚثٝانُالحزازٜ

 رٍضْای تخویي -3-6

ثبپ٥چ٥س٣ٌث طآٚضزضٚاث٣ُوٝزضآٟ٘باظزازٜٞب٢تطو٥ج٣)ؾط٢ظٔب٣٘،ٔم٣ُٗ(اؾتفبز٣ٜٔقٛز،غبِجبً

ٞب٣٤ٔٛارٝاؾت.زضحبِتو٣ّ،ٔسَظ٤ط٘كبٖزٞٙس٤ٜهٔسَثبزازٜٞب٢تطو٥ج٣اؾت:

(3-7    )                                                                         
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آٖ زض niوٝ ,,, 21ٚ ٚاحسٞب٢ٔم٣ُٗ)ٔخالوكٛضٞب( زٞٙسٜ Tt٘كبٖ ,,2,1 ٜاقبض ظٔبٖ ثط

ثطاitY٢زاضز. tٚkا٥ٔٗٚاحسٔم٣ُٗزضؾبiَ ٔتغ٥طٚاثؿتٝضا itx٥٘عkا٥ٔٗٔتغ٥طٔؿتمُغ٥طتهبزف٣

اْاؾت.tا٥ٔٗٚاحسٔم٣ُٗزضؾبiَثطا٢

زاضا٥ٔ٢ب٥ٍ٘ٗنفط،iteفطو٣ٔقٛزرّٕٝاذالَ  0iteEٚٚاض٤ب٘ؽحبثت  eeE it

22 .اؾتkitB

ا٥ٔٗٔمiُٕٚا٥ٔٗٔتغ٥طٔؿتمُزضkپبضأتطٞب٢ٔسَٔزَٟٛاؾتوٝٚاوٙفٔتغ٥طٚاثؿتٝ٘ؿجتثٝتغ٥٥طات

tا٥ٔٗظٔبٖضاا٘ساظ٥ٌٜط٣ٔ٢وٙس.زضحبِتو٣ّفطو٣ٔقٛزوٝا٤ٗيطا٤تزض٥ٔبٖتٕب٣ٔٚاحسٞب٢

اظُٔبِٗبتپػٚٞك٣ٔتغ٥طثٛزٖا٤ٗيطا٤تٞٓثطا٢ٔم٣ُٗٚظٔب٣٘ٔرتّفٔتفبٚتاؾت.٣ِٚزضثؿ٥بض٢

تٕب٣ٔٔمبَٕٚٞٓثطا٢تٕب٣ٔظٔبٟ٘ب٢ثؿ٥بضٔحسٚزوٙٙسٜاؾتٚثب٤س٘ؿجتثٝٔب٥ٞتٔٛيٛٔٔٛضزُٔبِٗٝ

ٚؾب٤طقطا٤ٍ،پػٚٞكٍطذٛزفطيٟب٢ٔمت٣ًضازضذهٛلپبضأتطٞبت٥٥ٗٗوٙس.ا٤ٗٔسَضا٣ٔتٛاٖثٝ

وطز:پٙذحبِتظ٤طتمؿ٥ٓ

تٕب٣ٔيطا٤تحبثتٙسٚفطو٣ٔقٛزوٝرّٕٝاذتالَلبزضاؾتتٕبْتفبٚتٞب٥ٔ٢بٖٚاحسٞب٢ -

ٔم٣ُٗٚظٔبٖضازض٤بفتوٙسٚتٛي٥حزٞس.
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ثطا٢ٚاحسٞب٢ٔرتّفٔم٣ُٗ - يطا٤تٔطثٌٛثٝٔتغ٥طٞب)ق٥تٞب(حبثتا٘سٚتٟٙبٖطواظٔجسا

 ٔتفبٚتاؾت.
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ٞب - زٚضٜ ث٥ٗ ٚ ٔمبَٕ ٔبث٥ٗ ٔجسا ٖطواظ ٣ِٚ ا٘س حبثت ٞب( )ق٥ت ٔتغ٥طٞب ثٝ ٔطثٌٛ يطا٤ت

 ٔتفبٚتٙس..
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 ٕٞٝيطا٤تثطا٢تٕبْٚاحسٞب٢ٔم٣ُٗٔتفبٚتاؾت. -

                 (3-11    )                                                             itkitki

K

k

iit exY  



2

1 

تٕبْيطا٤تٞٓ٘ؿجتثٝظٔبٖٚٞٓ٘ؿجتثٝٚاحسٞب٢ٔم٣ُٗٔتفبٚتاؾت. -
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ثؿتٝثٝا٤ٗوٝوسا٥ٔه3،2ٚ4زضذهٛلضٚقٟب٢تر٥ٕٗٔسِٟب٢ٔصوٛض٣ٔتٛاٌٖفتوٝزضحبِتٟب٢

ٔسِٟب٢احطاتحبثت ثٝ ثبقٙس، ٔتغ٥ط تبح٥طاتتهبزف1٣اظيطا٤تحبثت٤ب ٔسِٟب٤2٢ب وٝ تمؿ٣ٔٓ٥قٛ٘س.

وطز.ذالن1ٝ-3ٕ٘ٛزاضٔٛضزثحجضا٣ٔتٛاٖزض

 

 

 هذلْای هختلف حاغل اس تزکیب دادُ ّای سزیْای سهاًی ٍ همطؼی. (:1-3)ًوَدار

 ّای تلفیمی رٍش هزاحل تخویي هذل بَسیلِ دادُ -3-7

وٝآ٤بقٛاٞس٢زاَثطلبث٥ّتازغبْقسٖا٤ٗاؾتقٛزؾٛا٣ِوٝاغّتزضُٔبِٗبتوبضثطز٢ُٔطح٣ٔ

ٕبْٚاحسٞب٢ٔم٣ُٗٔتفبٚتاؾت.ثٗجبضتز٤ٍطآ٤بزضٔسَٔٛضزٞبٚرٛززاضز٤با٤ٗوٝٔسَثطا٢تزازٜ

٣ٔ ا٤ٗؾؤاَضا فطي٥ٝظ٤ط٘ٓطثطا٢ٔمبَٕٔرتّفٞٓق٥جٟبٖٚٞٓطواظٔجسأٞبٔتفبٚتاؾت. تٛاٖثب

ُٔطحٕ٘ٛز:

01

0

:

,:

HNotH

H ii  
 

                                                           
41. Fixed Effect 
42. Random Effect 
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تٛاٖثٖٝٙٛا٤ٖهٔزٕٖٛٝل٥ٛزذ٣ُض٢ٚيطا٤تزض٘ٓطٌطفتٚثطا٢آظٖٔٛآٖفطي٥ٝٔصوٛضضا٣ٔ

ثٝنٛضتش٤ُاؾتفبزٜٕ٘ٛز:Fٔٗطٚفاؾتاظآٔبضchow testٜوٝثٝ

        (3-13    )                                    
)(/),,.........(

)1/(),......,(

2211

2211

KTNeeeeee

kNeeeeeeee
F

NN

NN
obs




 

وٝزضآٖ:

ee ٔزصٚضپؿٕب٘سٞب٢حبنُاظثطاظـضٌطؾ٥ٖٛٔم٥س:ititit eXy  .اؾت

iieeٔزصٚضپؿٕب٘سٞب٢حبنُاظثطاظـضٌطؾ٥ٖٛ٘بٔم٥سٞط٤هاظٔٗبزالت:ititiiit eXy  ثب

ثبقس.اؾتفبزٜاظضٚـحسالُٔطثٗبت٣ٔ٣ِٕٛٗٔ

پص٤طفتٝ٘كٛز،ز٣ّ٥ِثط٤ىؿبٖفطوٕ٘ٛزٖق٥جٟبٖٚطواظٔجسأٚاحسٞب٢ٔرتّف٥H0ىٝفطوزضنٛضت

ٔم٣ُٗٚرٛز٘ساضز.

آظٖٔٛز٤ٍط٢ُٔطحاؾتوٝثبفطؤتفبٚتثٛزٖٖطواظٔجسأٔمبَٕفطي١٥ظ٤طضأُطحٕ٘ٛز.

01

0

:

:

HNotH

H i  
 

ل٥ٛزذ٣ُفمٍض٢ٚ ثٝنٛضت٤هٔزٕٖٛٝ ا٤ٗفطي٥ٝ ٘ٓطوٝ زض يطا٤تٔتغ٥طٞب٢تٛي٥ح٣)ق٥جٟب(

قٛز.ثٝنٛضتش٤ُاؾتفبزF٣ٜٔقٛزوٝثطا٢آظٖٔٛفطي١٥ٔصوٛضاظآٔبضٌٜطفت٣ٔٝ

    (3-14)                                           
)(/),,.........(

)1/(),......,(

2211

2211

KTNeeeeee

kNeeeeeeee
F
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obs




 

وٝزضآٖ:

ee ضٌطؾ٥ٖٛٔم٥س:ٔزصٚضپؿٕب٘سٞب٢حبنُاظثطاظـititiit eXy  .اؾت

NN eeٜٞب٤حبنُاظثطاظـضٌطؾ٥ٖٛ٘بٔم٥سٞط٤هاظٔٗبزالت:ٔزصٚضپؿٕب٘سititiiit eXy  ثب

ثبقس.(OLS٣ٔاؾتفبزٜاظضٚـحسالُٔطثٗبت٣ِٕٛٗٔ)

ذٛاٞسقسٚآٖا٤ٗاؾتوٝآ٤بتفبٚتزضپص٤طفتٝقٛز،ؾؤاَاؾبؾ٣ز٤ٍط٢ُٔطحH0زضنٛضت٥ىٝفطي٥ٝ

ثٖٝجبضتز٤ٍطآ٤بتفبٚتزضٔمبَٕٔرتّف٣ٔ تٛا٘سثٛؾ٥ّٖٝطواظٔجسأذبلزضٚاحسپبؾرٍٛثبقس.

٣ٔ حبثتُٖٕ َٛض ثٝ ٔم٣ُٗ ٚاحسٞب٢ ٔجسأ ٣ٖٔطواظ تهبزف٣ ّٖٕىطزٞب٢ ا٤ٙىٝ ٤ب ا٤ٗوٙس تٛا٘ٙس

ٞب٢تّف٥م٣ثٝبٖٕ٘ب٤سوٝثٝتطت٥تا٤ٗزٚضٚـزضازث٥بتزازٜتط٢ث٥اذتالفث٥ٗٚاحسٞبضاثُٛضٚايح

ش٤ال وٝ ٞؿتٙس احطاتتهبزف٣ٔكٟٛض حبثتٚ ثحجلطاضضٚقٟب٢فٛق"ضٚقٟب٢ ٔٛضز اذتهبض ثٝ اِصوط

٥ٌطز.٣ٔ
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 اثزات ثابت -3-8

اذتالفبتث٤ٗ٥هضٚـٔتساَٚزضفطَٔٛثٙس٢وطزٖٔسَزازٜٞب٢تّف٥م٣،ثطا٤ٗفطواؾتٛاضاؾتوٝ

٤هپبضأتطix(ٞط7-3ٚاحسٞبضا٣ٔتٛاٖثٝنٛضتتفبٚتٖطواظٔجسا٘كبٖزازٚثٙبثطا٤ٗزضضاثُٝ)

٘بقٙبذتٝا٢اؾتوٝثب٤سثطآٚضزٌطزز.

ثٝفطووٝ
ii yx ثٛزT.1ٜثطزاضرعءاذالَثٛزٜٚزاضا٢اثٗبزitاْثبقٙسiٚٔكبٞسٜثطا٢ٚاحسTقبُٔ,

(ضاثٝنٛضت:7-3ثبقسزض٘ت٥زٝضاثُٝ)

     (3-15   )                                                      
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٣ٔثبقسٔسَفٛقضا٣ٔتٛاٖثٝقىُذالنٝظ٤ط٘ٛقت.T.1ثطزاض٤ىٝثباثٗبزIوٝزضا٤ٗفطِٟٔٛب

     (3-16  )                                                                                












 nddY ...,1 

 idوٝ زازٖ ٘كبٖ ثطا٢ ٔزبظ٢ iٔتغ٥ط ٔبتط٤ف اٌط حبَ ثبقس ٣ٔ ٔمُٕ نٛضتDا٥ٔٗ ثٝ ضا

 nddD ...1ثباثٗبزnnT تٗط٤فو٥ٙٓذٛا٥ٞٓزاقت..

     (3-17   )                                                                                     XDY 

 ٖٙٛأٖسَحسالُٔطثٗبتٔتغ٥ط ثٝ ا٤ٗضاثُٝ (LSDV)ٔزبظ٢وٝ
٤هٔس1َ اذ٥ط ٔسَ ٣ٔقٛز. ٘ب٥ٔسٜ

ثب ضٌطؾ٣٘ٛ٥والؾ٥هثٛز٥ٜٞٚچقطٌرس٤س٢ثطا٢تزع٤ٝٚتح٥ُّآٖالظ٥ْ٘ؿت٣ٔٚتٛأٖسَضا

پبضأتطثطn+kثٖٝٙٛا٤ٖهٔسَچٙسٔتغ٥طٜثبDؾتٖٛزضxٚnضٌطؾٛضزضkثبOLSاؾتفبزٜاظاضظـ

٣ٔتٛاٖزضضٚـاحطاتحبثت،ٖطواظٔجساضاَٛض٢ثطآٚضزوطزوٝ٘ٝآٚضزوطز.الظْثٝشوطاؾتوٝ

 تٟٙبزضٔمبَٕٔرتّفثّىٝزضظٔبٟ٘ب٢ٔرتّف٥٘عٔتفبٚتاظٞٓثبقٙس.

 اثزات تػادفی -3-9

ٔسِٟب٢احطاتحبثتتٟٙبزضنٛضت٣ُٔٙم٣ذٛاٞسثٛزوٝٔبا٥َٕٙبٖزاقتٝثبق٥ٓوٝاذتالفث٥ٗٔمبَٕضا

نٛضتا٘تمبَتبثٕضٌطؾ٥ٖٛ٘كبٖزاز،زضحب٥ِىٝٔب٥ٕٞكٝاظٚرٛزا٤ٗٔٛيُٕٛٔٔئ٥٘ٗؿت٥ٓ.٣ٔتٛاٖثٝ

ِصاضٚقٟب٢ز٤ٍطٔٛضزاؾتفبزٜلطاض٥ٌ٣ٔط٘س.ضٚـز٤ٍطثطآٚضز،ضٚـاحطاتتهبزف٣اؾتوٝفطو

قسٜاؾت.ثب٣ٔوٙسرعءحبثتٔكرموٙٙسٜٔمبَٕٔرتّفثٝنٛضتتهبزف٣ث٥ٗٚاحسٞبٚٔٙبَكتٛظ٤ٕ

تٛرٝثٝا٤ٗٔٛضز،ٔسَثباحطاتتهبزف٣ثٝقىُظ٤طذٛاٞسثٛز:

                                                           
43- least square Dummy Variable Model. 
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(3-18    )                                                                           itiitit uXy   

 ٔكرموٙٙسٜرعءتهبزف٣ٔطثٌٛثiuٝضٌطؾٛضثٝايبف٤ٝهٖطواظٔجسا٣ٔثبقس.ِٔٛفKوٝزاضا٢

iٚزضََٛظٔبٖحبثتاؾت ٣ٔتٛاٖ.ا٥ٔٗٚاحسثٛزٜ آٖزؾتٝاظ٤ٚػ٥ٌٟبiu٢زضُٔبِٗبتوبضثطز٢، ضا

ا٤ٗحبِت زض زاقتوٝ تٛرٝ ثب٤س ا٘س. ٘كسٜ ٔسَٚاضز زض ٌطفتوٝ ٘ٓط زض ٔمُٕ ٞط ذبلٔطثٌٛثٝ

َٕٔرتّفثب٤ٓٞىؿبٖ٘جٛزٜٚٔسَٔبزچبضٚاض٤ب٘ؽ٘بٕٞؿب٣ٔ٣٘ثبقسوٝثب٤سٚاض٤ب٘ؿٟب٢ٔطثٌٛثٝٔمب

اؾتفبزٜٕ٘ٛز.ثبٔٗطف٣ا٤ٗزٚضٚـؾٛا٣ِوٝپ٥ف٣ٔآ٤سا٤ٗاؾتوٝزضُٖٕٔبثب٤ؿتGLS٣اظضٚـ

 وٕه٥ٌ٣ٔط٤ٓ.1وسا٥ٔهاظضٚقٟب٢ٔصوٛضضااؾتفبزٜو٥ٙٓوٝثطا٢ته٥ٌٓ٥ٕط٢اظآظٖٔٛٞبؾٕٗ

 آهارُ ّاسوي -3-11

نٛضتظ٤ط تفبٚتٞب٢ٚاحسٞب٢ٔم٣ُٗثٝ تهبزف٣ثٛزٖ ثطا٢تكر٥محبثت٤ب وٝ ا٤ٗآظٖٔٛ آٔبضٜ

(اؾت.Kزٚثبزضرٝآظاز٢ثطاثطثبتٗسازٔتغ٥طٞب٤ٕؿتمُ)-ٔحبؾج٣ٔٝقٛزوٝزاضا٢تٛظ٤ٕوب٢

     (3-19   )                                                                   


   ˆˆ)( 12 bbkXW 

 : وٝ

    (3-20   )                                                                     ˆˆ VarbVarbVar 

ٔتغ٥ط ٚ زٚضٚـحسالُٔطثٗبتت٤ٓ٥ٕٗبفتٝ ٞط وٙٙسٜ آٚضز ثطاثط٢ثط ثٛزٖآظٖٔٛٞبؾٕٗ، فطي٥ٝنفط

ٔزبظ٢اؾت٣ٙٗ٤زاض٤ٓ:

bH

bH









ˆ:

ˆ:

1

0 

2چٙب٘چٝآٔبضٜآظٖٔٛٔحبؾجٝقسٜثعضٌتطاظ

kٝرسَٚثبقسفطي٥Hoقٛزپؽثطاثط٢ثطآٚضزٞب٣ٔ٢ضز

ا٤ٗضٚـضزٚتٛن٣ٔٝ٥قٛزوٝاظضٚـتهبزف٣ثطا٢زض٤بفتزضٚاحسٞب٢ٔم٣ُٗاؾتفبزٜقٛز،وٝزض

ٔكرمٌطز٤سٜاؾت.ٔطاحُٔرتّفآظٟٔٛ٘ب1-3ٕ٘ٛزاض



ٞب٢ازغبْشوطقسٔسَظ٤طثهٛضتٔبتط٤ؿ٣٘كبٖزٞٙس٤ٜهٔسَثبزازٜ"زضحبِتو٣ّ،ٕٞبُ٘ٛضوٝلجال

اؾت.قسٜ

      (3-21   )                                                                              ititit WXY   

                                                           
44- Hausman 
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ٔتغ٥طٔؿتمُٔطثkٌٛوٝٔمبز٤طitXتبث٣ٗاؾتاظtاْزضظٔبiٖ ٔتغ٥طٚاثؿتٝٔطثٌٛثٝٚاحسitYوٝزضآٖ

ٚاحس i ثٝ ظٔبٖ زض tاْ ذُب، رّٕٝ أب زاضز. ثط زض وitWٝ٥ّضا تأح٥ط ازث٥بتالتهبزؾٙز٣ثطآ٤ٙس زض وٝ

نط٤حبitYٔتغ٥طٞب٣٤اؾت زاض٘س، تأح٥ط ثط افتطاقالتهبزؾٙز٣اَالٖبت"وٝ ٘مُٝ وٝ ٍ٘طز٤سٜ اٍِٛ ٚاضز

تٛا٘ستٛؾٍؾٝتّف٥م٣ثبالتهبزؾٙز٣اَالٖبتؾط٢ظٔب٤ٚ٣٘بٔم٣ُٗاؾت.زضضاثُٝفٛقرّٕٝذُب٣ٔ

ا٤تقٛز:رعءٞس

ا٢اظ،ٔتغ٥طٞب٣٤وٝثطا٢ٚاحسٞب٢ٔم٣ُٗٔتفبٚت،أبزضََٛظٔبٖحبثتٞؿتٙس،ثٖٝٙٛاiٕٖٝ٘ٛ٘اِف(

ا٢ٔتكىُاظچٙسقطوتت٥ِٛس٢ٚزض٤هزٚضٜظٔب٥ٗٔ٣٘ٗاقبضٜتٛاٖثٝٔس٤ط٤تزضٕ٘ٛ٘ٝا٤ٗٔتغ٥طٞب٣ٔ

تزاضز،أبثطا٢ٞطقطوتزضََٛظٔبٖحبثتاؾت.رٙؿ٥ت،تٛا٘ب٣٤وطز.ٖبُٔٔس٤ط٤تث٥ٗقطوتٟبتفبٚ

ٞب٢ز٤ٍطاظا٤ٗٔتغ٥طٞبؾت.ٚٔتغ٥طٞب٢التهبز٢،ارتٕب٥٘٣ٖعٕ٘ٛ٘ٝ

تغ٥٥طitة( ظٔبٖ ََٛ زض أب ٞؿتٙس ٤ىؿبٖ ٔكبثٝ ظٔبٖ ٚاحسٞب٢ٔم٣ُٗزض ثطا٢تٕبْ ٔتغ٥طٞب٣٤وٝ ،

تٛا٘سل٥ٕت،٘طخثٟط٤ٜٚبا٘تٓبضات٘ؿجتثٝآ٤ٙسٜثبقس.٘ٛٔٔتغ٥طٞب،٣ٔوٙٙس.ٕ٘ٛ٘ٝا٣ٔٗ٤

وٙٙسثّىٝزضٞطظٔبٖث٥ٗٚاحسٞب٢ٔم٥٘٣ُٗعٔتفبٚتٙس.،ٔتغ٥ط٢وٝ٘ٝتٟٙبزضََٛظٔبٖتغ٥٥طit٣ٔد(

 ٔخبَا٤ٗٔتغ٥طٞب،حزٓؾطٔب٤ٝ،فطٚـ٤ٚبؾٛززضٚاحسٞب٢ت٥ِٛس٢اؾت.

 

 

 هزاحل هختلف آسهًَْای بکاررفتِ جْت تخویي. -2-3 ًوَدار
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تكى٥ُقسٜ ؾْٛ اظرعء تٟٙب رّٕٝذُب ٔم٣ُٗ، ٤ب ؾٙز٣اَالٖبتؾط٢ظٔب٣٘ٚ التهبز ٣ٙٗ٤زض اؾت،

ititw ٝأبزضالتهبزؾٙز٣اَالٖبتتّف٥م٣زضحبِتانُالحب٤ًىُطفitiitw  حبِتزٚٚثطا٢

 ittiitwَطفٝ  نٛضتش٣ُٔ٤ ثٝ ٤ىُطفٝ ٚ َطفٝ زٚ ٔسِٟب٢ ثطا٢ ٔجسأ ٖطواظ وٝ ثبقس

 ثبقس.٣ٔ

     (3-22   )                                                                                  tiit   

 ثطا٢ٔسِٟب٤٢هَطفٝ:ٚ

    (3-23   )                                                                                           ii   

و٥ٙٓوٖٝطواظٔجسأٞب٢ٔرتّفزضٔمبٌَٕٛ٘بٌٖٛأبزضثطا٢حبِت٤هَطفٝزضٔسَٔبفطو٣ٔ

اؾت.ا٢تزطثٌٝع٤ٙفقىُٚ٘ٛٔذُباظث٥ٗزٚحبِتشوطقسٜٔمََِٛٝٛظٔب٤ٖىؿبٖاؾت.

 بزآٍرد یک هؼادلِ با استفادُ اس اطالػات تلفیمی بزای حالت یکطزفِ -4-11

ٔسَچٙسٔتغ٥طٜش٤ُضازض٘ٓطث٥ٍط٤س:

    (3-24   )                                                                     



k

k

itkitkiit ey
2

1  

ٌٝ٘ٛ ثٝ ا٢وٝ
ii   11

اؾت. انُالحب ٣ٔ"ضا ٔجسأ ٥ٔب٥ٍٖ٘ٗطواظ ٚ ٘كبٖزٞٙس٤ٌٛi٠ٙس

تفبٚتٟب٢ٔٛرٛززض٥ٔب٥ٍٖ٘ٗطواظٔجسأزضث٥ٗٚاحسٞب٢ٔم٣ُٗٔرتّفاؾت.ضٚـتر٥ٕٗٔٗبزِٝثٝ

زضنٛضت٥ىiٝحبثت٤بتهبزف٣ثٛزٖ ثطا٢تر٥ٕٗاظضٚـضٌطؾ٥ٖٛٔتغ٥طiثؿت٣ٍزاضز. حبثتثبقس،

ٔسَوٛاض٤ب٘ؽا حبَآ٘ىٝتهبزف٣ثٛزٖٔزبظ٤٢ب ٣ٔقٛز. iٚؾتفبزٜ قسٜ ثٝٔسَارعا٢ذُب ٔٙزط

(ذٛاٞسثٛز.GLSضٚـتر٥ٕٗآٖضٚـحسالُٔطثٗبتت٤ٓ٥ٕٗبفتٝ)

 تٛاٖ٘ٛقت:ا٥ٔٗٚاحسٔم٣ُٗزضقىُٔبتط٤ؿ٣ضاثٝنٛضتظ٤طi٣ٔٔٗبزِٝثطا٢

      (3-25   )                                                                    issiiit eBXJNBy  )( 1 

 آٖ زض ),,.....,(وٝ 21
 itiii yyyy،),.....,,( 21

 itiii eeeeٚ)1,....,1,1(TJآٟ٘ب ٣ٍٕٞ وٝ اؾت

اiٗ٥ٔقبُٔٔكبٞسات٣اظٔتغ٥طٞب٢ٔؿتمُ)ثسٖٖٚطواظٔجسأ(ثطاsiX٢ٞؿتٙس.ٔبتط٤ؽT.1زاضا٢اثٗبز

قٛزو٥ٔٝب٥ٍ٘ٗرٕالتاذتالَثطا٢ثبقس.ٕٞچ٥ٙٗفطوT.K٣ٔ٣ٔٚاحسٔم٣ُٗاؾت.ثٗسا٤ٗٔبتط٤ؽ

ٞطٚاحسٔم٣َ٣ُٗظٔبٖنفطاؾت،٣ٙٗ٤:

0)(  ie 
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٣آٟ٘بلُط٢:وٛٚاض٤ب٘ؽٞطٚاحسٔمُٗ–ٔبتط٤ؽٚاض٤ب٘ؽ

      (3-26     )                                                                                 Teii Iee
2

)(  

ٚزضث٥ٗٚاحسٞب٢ٔرتّفنفطاؾت:

ji   ،0)(  iiee 

ٔكبٞسٜث٤ٛٙؿٓ،ذٛا٥ٞٓزاقت:NTثطا٢تٕبْٚاحسٞب٢ٔم٣ٙٗ٤٣ُٗثطاmi٢زضحبِت25-3چٙب٘چٝٔٗبزِٝ

    (3-27              )                                                            
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ثطزاضOLSحسالُٔطثٗبت٣ِٕٛٗٔ)25-3ٔٗبزِٝٚضزآثطضٚـ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ثٛزٖ نفط ثٝ تٛرٝ ثب اؾتوٝ )

ٔبضوٛفزضٔٛضزا٤ٗ–وٛٚاض٤ب٘ؽ،ل٥ًٌٝٛٚؼ–لُط٢ثٛزٖٔبتط٤ؽٚاض٤ب٘ؽeرٕالتاذتالَ،٤ه

ٞبنبزقاؾت.افعٖٚثطآٖ،ٔبتط٤ؽثطآٚضزوٙٙسٜ STN XJI َٛٔٔبتط٤ؽغ٥طتهبزف٣اؾت.فط

ثٝتطت٥تثٝقطحظ٤طاؾت:25-3وٛٚاض٤ب٘ؽثطا٢ٔٗبزOLSِٝٞب٢ثطآٚضزوٙٙسٜ

  (3-28     )                              
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 بٌذیجوغ -3-12

ٞب٢اؾتفبزٜاظضٚـپبُ٘زضا٤ٗفهُپؽاظٔٗطف٣ا٢ٍِٛٔٛضزاؾتفبزٜٚٔتغ٥طٞب٢ٔٛضز٘ٓطثٝاضائٝٔع٤ت

ٞب٢الظْٞب٢تر٥ٕٗتٛي٥حزازٜقسٜاؾت.زضازا٥٘ٝٔعثٝاضائٝٔجبحجتئٛض٤هآظٖٔٛز٤تبٚا٘ٛأضٚـ

 ثطا٢تر٥ٕٗٔسَپطزاذتٝقسٜاؾت.
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 فصل چهارم

 و تحلیل نتایج   برآورد الگو
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 همذهِ -4-1

زضا٤ٗفهُثٝتفه٥ُآظٖٔٛ ثٝٔسَاضائٝقسٜزضفهُلجُ، تٛرٝ ٔسَقطحزازٜقسٜ ثب ٞب٢ٔطتجٍثب

ر٣ٕٗثطا٢پ٣ثطزٖاؾت.ث٥ٕٞٝٗٔٙٓٛضزضاثتسا٘تب٤ذآظٖٔٛٔب٘ب٣٤ٌعاضـقسٜٚپؽاظآٖآظٖٔٛٞٓ

ا٤ٗ٘ت٥زٝوٝزضتر٥ٕٗٔسَاظضٚـپبُ٘ثٝضاثُٝثّٙسٔستا٘زبْقسٜاؾت.ٕٞچ٥ٙٗثطا٢زؾت٤بفتٗثٝ

آظٖٔٛاف اظ ٝ٘ ٤ب قٛز آظٖٔٛٞبؾٕٗثطا٥ِ٢ٕط-اؾتفبزٜ زضلؿٕتثٗس٘تب٤ذٔطثٌٛثٝ ٚ قسٜ اؾتفبزٜ

ثطضؾ٣احطاتحبثت٤بتهبزف٣ٌعاضـقسٜاؾت.

 ثٝ تٛرٝ ا٤ٗفهُثب ٟ٘ب٤تزض آظٖٔٛب٤ذت٘زض ثٝو٥ّٝ ٚ قسٜ تر٥ٕٗظزٜ ٘ٓط ٔسَٔٛضز قسٜ ٞب٢ا٘زبْ

اذتهبضزضٔٛضزيطا٤تثسؾتآٔسٜتٛي٥حبت٣اضائٝقسٜاؾت.

 هؼزفی هذل -4-2

قٛزتبثبتٛرٝثُٝٔبِٗبتنٛضتٌطفتٝوٝ٘تب٤ذآٖزضفهُزْٚاضائٝقسٜاؾت،زضا٤ٗفهُتالـ٣ٔ

ثٝ٘ٓطٚض٢زضظ٥٘ٝٙ٥ٔط٢ٚا٘ؿب٣٘ٚؾطٔب٤ٕٝٚٞچ٥ٙٗٔزٕٖٛٝاحطاتثٟطٜ وٝ ا٢اظٔتغ٥طٞب٢ز٤ٍط٢ضا

ٔٛضزُٔب٣ِٔٝٗ ٥٘عثطفمطٔٛحطٞؿتٙسضا ٕٞبٖلطاضزازٜٚ٘تب٤ذتر٥ٕٗضؾسآٟ٘ب اضائٝقٛز. َٛضوٝزضٞب

قٛز.فهُؾْٛاقبضٜقسٔسَزضا٤ٗتحم٥كثٝنٛضتظ٤طزض٘ٓطٌطفت٣ٔٝ

       (            
    ̅̅ ̅̅                  )            (4-1)                                        

  

٥ٌط٘س:الٕٔتغ٥طٞبثٝقىُظ٤طزضٔسَلطاض٣ٔوٝزضٚ
                         

 
      ̅̅̅̅                                

(4-2)


قبذمفمطاؾتوٝثٖٝٙٛأٖتغ٥طٚاثؿتٝزض٘ٓطٌطفتٝقسٜاؾتٚؾب٤طٔتغ٥طٞبPOV٢زضٔسَفٛق

تطت٥ت ثٝ ؾٕتضاؾتٔٗبزِٝ ثٟطٜ LPTٔؿتمُزض ٘ٓط، ٔٛضز اؾتبٖ زض ٚض٢ثٟطTPCٜٚض٥٘٢ط٢ٚوبض

زؾٟٓٔربضدزِٚتاذتهبلزازٜقسٜثٝاؾتبٖٔٛض  ٞب٢ٔٙترت،ؾطٔب٤ٝٔٛرٛززضٞطوساْاظاؾتبٖ

٘ؿجتر٥ٕٗتقٟط٢ PPت٥ِٛس٘بذبِمزاذ٣ّؾطا٘ٝاؾتبٖ،̅̅̅̅  ٘ٓطاظوُت٥ِٛس٘بذبِمزاذ٣ّآٖاؾتبٖ،

ٔطثGCٌٛ٘طخثبؾٛازIRٚ٢ٞب٢ٔٛضزُٔبِٗٝٚ٘طخاقتغبَزضٞطوساْاظاؾتبERٖٔٛرٛززضآٖاؾتبٖ،

يط٤تحبثتزض٘ٓط٥αٗزضٔسَثبقس.ٕٞچٙٞبزض٤هؾبَثرهٛل٣ٔثٝيط٤تر٣ٙ٥ٞطوساْاظاؾتبٖ
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يط٤تذُباؾتوٝثطا٢ٞطεيط٤تٔطثٌٛثٝٞطوساْاظٔتغ٥طٞب٤٢هؾبَثرهٛلβٌٚطفتٝقسٜٚ

ثبقس.٘كبٖزٞٙسٜؾبَٔٛضز٘ٓط٣ٔ tٚقٛز٣ٔٞب٢ز٤ٍطزض٘ٓطٌطفتٝزٚضٜٔؿتمُاظزٚضٜ

اظض٤عزازٜالظْثٝشوطاؾتلجُاظثطآٚضزوطزٖتبح٥طٞطوساْاظ اثتسا ٞب٢ٔطثٌٛثٝٔتغ٥طٞب٤٢بزقسٜ

ٞبٚتطثٛزٖا٤ٗؾط٢اظزازٜؾطا٘ٝت٥ِٛس٘بذبِمٔطٚثٌٛثٝٞطاؾتبٍِٖبض٤تٌٓطفتٝقسٜاؾت،ظ٤طاثعضي

ؾب٤طزازٜ ؾجت٣ٔ٘بٍٕٞٗثٛزٖثب ٘تبٞب ثٝا٤ٙىٝقٛز تٛرٝ ٕٞچ٥ٙٗثب ٤ذتر٥ٕٗثٝزضؾت٣ثطآٚضز٘كٛز.

ظٔب٣٘ٔس٘ٓطتٛؾٍاضٌبٖٚض٥٘٢ط٢ٚوبضٚثٟطٜثٌٛثٝثٟطٜٞب٢ٔطزازٜ ٞب٢ٚض٢ؾطٔب٤ٝزضََٛزٚضٜ

ٞبثٝتٗساز٥٘ط٢ٚوبضٚٔٛرٛز٢ضؾ٣ٕاضائٝ٘كسٜاؾت،اظتمؿ٥ٓاضظـافعٚزٜثسؾتآٔسٜزضا٤ٗؾبَ

ط٥٘عثبتٛرٝثٝٞسفٞب٢فمآٚض٢قسٜاؾت.ٕٞچ٥ٙٗزضضاثُٝثبزازٜٞب٢الظْرٕٕؾطٔب٤ٝٞطاؾتبٖزازٜ

ا٤ٗپب٤بٖ زض ٘ٓط ٞع٤ٙٝٔٛضز ٚ اذتالفزضآٔسٞب اَالٖبتآٔبض٢ٔطثٌٛثٝ اظ ٔتٛؾٍ٘بٔٝ ٞب٢ٔطثٌٛثٝ

وُوكٛض٤هذب٘ٛاضٞب٢قٟط٢ٚضٚؾتب٣٤ٞطاؾتبٖٚثباؾتفبزٜاظتٙبؾت٥ٔبٖا٤ٗاضلبْثسؾتآٔسٜثب

آٔسٜاؾت.ؾط٢٘طٔبَقسٜثسؾت

ٞب٢الظْرٟتثطآٚضزٔسَپطزاذتٝقسٜاؾت.ثطضؾ٣آظٖٔٛزضازأٝثٝ

 آسهَى هاًایی -4-3
ٞب٢ٔجت٣ٙثطٔتغ٥طٞب٢ؾط٢ظٔب٣٘)ضٌطؼوطز٤ٖهٔتغ٥طؾط٢ظٔب٣٘ثطؾط٢ظٔب٣٘ز٤ٍط(زضضٌطؾ٥ٖٛ

Rٔحممبٖغبِجب
٘ساقتٝزاض٢ث٥ٗٔتغ٥طٞبٚرٛزوٙٙس،ٞطچٙسوٕٝٔىٗاؾتضاث٣ُٙٗٔٝثبال٣٤ضأكبٞس2٣ٜٔ

زٞٙسٜضٌطؾ٥ٖٛؾبذت٣ٍاؾت.ا٤ٗٔكىُ٘بق٣اظآٖاؾتوٝٞطزٚٔتغ٥طؾط٢ثبقس،ا٤ٗٚي٥ٗت٘كبٖ

ٞب٢نٗٛز٢ٚ٘ع٣ِٚ(ظٔب٣٘)ٔتغ٥طٚاثؿتٝٚٔتغ٥طٞب٢تٛي٥ح٣(تٕب٤ُقس٤س٢٘ؿجتثٝظٔبٖ)حطوت

Rزٞٙسِٚصا٘كب٣ٖٔ
ثبقس٘ٝثٛاؾُٝاضتجبٌحم٥م٣ظٔب٣ٖٔقٛز٘بق٣اظٚرٛزٔتغ٥طثبال٣٤وٝٔكبٞس2٣ٜٔ

 ث٥ٗٔتغ٥طٞب ٘ٛفطؾت٣، (1378 ٚث٥ٕٞٝٗز٥ُِلجُاظپ٥ف(،2: ضٚ٘سٞطوساْاظٔتغ٥طٞب ث٣ٙ٥وطزٖزضثبضٜ

٘بٔٙسوٝٞب٢ٔب٘ب٣٤ا٘زبْقٛز.٤هفطآ٤ٙستهبزف٣ضاظٔب٣٘ٔب٘ب٣ٔاضتجبٌث٥ٗآٟ٘باثتسا٥٘بظاؾتتبآظٖٔٛ

تٛا٘سثطلطاضثبقس:ٞب٢ظٔب٣٘زٚحبِت٣ٔٔؿتمُاظظٔبٖثبقس.ثطا٢ٔب٘بثٛزٖؾط٢تٛظ٤ٕآٖفطآ٤ٙس

 ٔب٘ب٣٤ل٢ٛ:تٕب٣ٌٔكتبٚضٞبزضََٛظٔبٖحبثتثبقٙس. -

ٔب٘ب٣٤ي٥ٗف:فمٌٍكتبٚضٞب٢ٔطتجٝاَٚٚزْٚحبثتثبقٙس. -

تٛاٖثٝنٛضتظ٤ط٘كبٖزاز:ضٚاثٍثبالضا٣ٔ
     (  )               

       (  )   (     )      

       (     )(       )   (       )(         ) 
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ثٙس٢ٞب٢ٔطتجٍثبآظٖٔٛض٤كٝٚاحسضاثٝا٤ٗنٛضتزؾتٝ(ٔزٕٖٛٝآظ1393ٖٛٔفمٝٔز٥س٢ٚاثطا٣ٕ٥ٞ)

وٙٙس:٣ٔ

ثطا٢زازٜآظٖٔٛ - ضا ٔكتطو٣ ٚاحس ض٤كٝ فطآ٤ٙس يطا٤تثطضؾ٣ٔ٣ٞب٢تطو٥ج٣ٞب٣٤وٝ ٚ ٕ٘ب٤ٙس

 آظٖٔٛ(AR)اتٛضٌطؾ٥ٛ ٔب٘ٙس ٞؿتٙس. ٤ىؿبٖ ٔرتّف ٔمبَٕ ٥ٔبٖ چٛزض ٚ ٗ٥ِ ٚ ٗ٤ٛ٥ِ ٞب٢:

(LLC).ً٘ٛآظٖٔٛثط٤ت، 

رساٌب٘ٝآظٖٔٛ - ٚاحس ض٤كٝ فطآ٤ٙس وٝ زازٜٞب٣٤ ثطا٢ ضا ثطضؾ٣ا٢ ٔمبَٕ ٥ٔبٖ زض تطو٥ج٣ ٞب٢

٣ٔ ٔمبَٕ ٥ٔبٖ زض يطا٤تاتٛضٌطؾ٥ٛ ٔب٘ٙسآظٖٕٔٛ٘ب٤ٙسٚ ق٥ٗٔتفبٚتاؾت. ٚ پؿطاٖ ا٤ٓ، ٞب٢؛

(IPS)آظٖٔٛف٥كط،(ADF)آظٖٔٛف٥كط،(PP).ٖٛٔٞب٢فطونفطثطا٤ٗاؾتوٝزضو٥ّٝا٤ٗآظ

وٕتطاظP Valueثبقس،ثٙبثط٤ٗزضنٛضت٣وٝٔمساضؾط٢زاضا٢ض٤كٝٚاحس،ٌبْتهبزف٤٣ب٘بٔب٘ب٣ٔ

ٞبثٝنٛضتثبقس.زضرسَٚظ٤ط٘تب٤ذا٤ٗآظٖٔٛفطي٥ٝنفط٣ٔثبقسٔج٣ٙثطضزقس05/0ٖٔمساض

 ذالنٝثطا٢و٥ّٝٔتغ٥طٞبٌعاضـقسٜاؾت:

 (در هتغیزّا ) هذل با ػزؼ اس هبذأ (: ًتایج آسهَى ریطِ ٍاحذ1-4جذٍل )

آصهَى 

 هاًایی

لیَیي ٍ 

 لیي ٍ چَ

هشتثِ 

 هاًایی

این، پسشاى ٍ 

 ضیي

هشتثِ 

 هاًایی

 -فیطش
ADF 

هشتثِ 

 هاًایی

 

هشتثِ  PP -فیطش

 هاًایی

 porP porP porP porP هتغیش

pOP 88946/2-ُتفبي

ٔطتجٝاَٚ

تفبي2719/34ُ____________

ٔطتجٝزْٚ

تفبي6655/42ُ

ٔطتجٝزْٚ 0019/0______0461/00052/0

LpT 54232/3-تفبيُ-94133/1ؾُح

ٔطتجٝاَٚ

تفبي4494/46ُ

ٔطتجٝزْٚ

تفبي2768/54ُ

ٔطتجٝزْٚ 0002/00261/00039/00004/0

LpT 7405/33ؾُح7667/60ؾُح5122/44ؾُح-67948/4ؾُح

0000/00000/00066/00000/0
ؾُح05999/65ؾُح9105/37ؾُح-39569/2ؾُح-77976/7   

0000/00083/00354/00000/0
  ̅̅ ̅̅ تفبيُ-6630/11 

ٔطتجٝزْٚ

تفبي4578/29ُ____________

ٔطتجٝزْٚ

تفبي2094/35ُ

ٔطتجٝزْٚ 0000/0______0091/00014/0

Pp 28485/5-تفبيُ-9515/25ؾُح

ٔطتجٝاَٚ

تفبي1924/89ُ

ٔطتجٝاَٚ

ؾُح9629/41

0000/00000/00000/00130/0

RE 95958/2-تفبيُ-18001/3ؾُح

اَٚٔطتجٝ

تفبي5029/41ُ

ٔطتجٝاَٚ

تفبي8150/43ُ

ٔطتجٝاَٚ 0015/00007/00147/00080/0

RE 77779/4-تفبيُ-6331/88ؾُح

ٔطتجٝاَٚ

تفبي6995/93ُ

ٔطتجٝاَٚ

ؾُح2799/38

0000/00000/00000/00325/0
GC 60797/4-تفبيُ-58411/5ؾُح

ٔطتجٝاَٚ

ٔطتجٝتفبي4122/61ُ

اَٚ

تفبي5081/74ُ

ٔطتجٝاَٚ 0000/00000/00000/00000/0

 ّاي پژٍّصهٌثغ: يافتِ
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وٝزضتفبئُطتجٝزْٚ̅̅̅̅  وٝزضتفبئُطتجٝاَٚٚ POVثبتٛرٝثٝرسَٚفٛقٕٞٝٔتغ٥طٞبثٝغ٥طاظ

قٛزثم٥ٝٔتغ٥طٞبزضآظ٥ِٚٗ٤ٛ٥ِٖٛٔٗٚچٛزضؾُحٔب٘بٞؿتٙس،ٕٞچ٥ٙٗزضآظٖٔٛا٤ٓٚپؿطاٖٚٔب٘ب٣ٔ

وٝزضؾُحٔب٘بٞؿتٙس،اِجتٝٔتغ٥طٞب٢  ٚ TPCق٥ٕٗٞٝٔتغ٥طٞبزضتفبئُطتجٝاَٚٔب٘بقسٜثٝغ٥طاظ

  ̅̅̅̅ٚPOVٜا٘س.زضا٤ٗآظٖٔٛانالزاضا٢رٛاة٘جٛز

زضؾُحٚثمTPCٝ٥ٚ  زضتفبئُطتجٝزPOVٚTPLْٚٚٚ̅̅̅̅  ٔتغ٥طٞبADF٢ف٥كطزضآظٖٔٛ

قٛ٘س.ٔتغ٥طٞبزضتفبئُطتجٝاَٚٔب٘ب٣ٔ

زضتفبئُطتجٝ GCٚERزضتفبئُطتجٝزPOVٚTPLْٚٚٚ̅̅̅̅  ٞٓٔتغ٥طٞبPP٢ زضآظٖٔٛف٥كط

.ثبقٙساَٚٚثبل٥ٕب٘سٜٔتغ٥طٞبزضؾُحٔب٘ب٣ٔ

 آسهَى ّوجوؼی  -4-4

ثبقسوٕٝٔىٗاؾتَٛضوٝاظلجُاقبضٜقس،ٌب٣ٞحطوتٔتغ٥طٞبزضثّٙسٔستٚاثؿتٝثٝظٔب٣ٖٕٔٞبٖ

ضٚ٘سا٤ٗٚاثؿت٣ٍزضََٛظٔبٖوبٞك٤ٚ٣بافعا٤ك٣ثبقس،زض٘ت٥زٕٝٔىٗاؾتزضثطآٚضزٔسَپػٚٞكٍط

٣ٙٗ٤يط٤ت ٔؿأِٝضٌطؾ٥ٖٛوبشةٔٛارٝثبقس، Rثب
ث٥ٕٞٝٗٔٙٓٛض2 ثعضٌتطاظحسَٕٔٗٛثسؾتآ٤س.

ث٥ٗ ٔست ثّٙس زض ا٤ٙىٝ اظ ا٥َٕٙبٖ حهَٛ ثطا٢ ٕٞچ٥ٙٗ ٚ اقتجب٣ٞ چ٥ٙٗ اضتىبة اظ ر٥ٌّٛط٢ ثطا٢

قٛز.ثطا٢ثطضؾ٣ٔؿأِٝر٣ٕٗاؾتفبز٣ٜٔٞب٢ٞٓٔتغ٥طٞب٢زض٘ٓطٌطفتٝقسٜاضتجب٣َٚرٛززاضزاظآظٖٔٛ

ر٣ٕٗاظضٚـوبئٛ٘بٔٝثطا٢آظٖٔٛٞٓٚف٥كطٚرٛززاضز،زضا٤ٗپب٤بٖر٣ٕٗؾٝضٚـوبئٛ،پسض٣٘ٚٞٓ

اؾتفبزٜقسٜاؾت.

فِٛطضاثبفطوا٤ٙىٝثطزاضٞب٢ٕٞز٣ٕٗزضٞطٔم٤ٍُٕٕٗٞبفتٝز٤ى٣(آظٖٕٔٛٞز٣ٕٗت1999ٓ٥ٕٗوبئٛ)

ثبقٙسثٝنٛضتظ٤طاضائٝوطزٜاؾت:

 ̂     ̂     ∑    ̂           

 

   

 



ADFٞبزضآظٖٔٛتٗساززلفpٝٞب٢تطو٥ج٣ٚذُب٢تر٥ٕٗضاثُٝثّٙسٔستثبضٚـزازٜ   زضضاثُٝفٛق

ٕٞچ٥ٙٗ زاضز. ا٘ساظٜآٖثٝضفٕذٛزٕٞجؿت٣ٍث٥ٗارعا٢ذُب ٞب٢يط٤تٔتغ٥طتفبيُٚلفٝ  اؾتوٝ

-(.فطوا٘زبْآظ1384ٖٓٞٛٔضاء٘ػاز،ا٘ٛاض٢،ذُب٢ٔٗبزِٝتر٥ٕٗظزٜقسٜفٛقاؾت)ظ     آظٖٔٛٚ

تٛاٖثٝنٛضتظ٤ط٘كبٖزاز:ٞب٢تطو٥ج٣ضا٣ٔا٘جبقت٣ٍزازٜ

{
وجوؼیّ      ػسم ٍجَز 

وجوؼیّ             ٍجَز 
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٘كبٖ اَٚ فطي٥ٝ ٞٓوٝ ٚرٛز ٖسْ ٔمُٕزٞٙسٜ تٕبْ زض ٔتغ٥طٞب ث٥ٗ ٘كبٖا٘جبقت٣ٍ زْٚ فطي٥ٝ ٚ زٞٙسٜٞب

آٚضزٜقسٜاؾت.2-4ا٘جبقت٣ٍث٥ٗٔتغ٥طٞباؾت.٘تب٤ذا٤ٗآظٖٔٛزضرسَٚٚرٛزٞٓ
 

 جوؼی (: ًتایج هزبَط بِ آسهَى ّن2-4جذٍل )

آٔبضٜآظٖٔٛضٚـآظٖٔٛ
(P- value) 

٘ت٥زٝآظٖٔٛفطونفط

ADF 020694/2- 

0217/0 
 سد فشضیِ صفش ػذم ٍجَد ّوجوؼی

 ّای پژٍّص هٌبغ: یافتِ

 

0217/0آظٖٔٛ(P- value)آٚضزٜقسٜاؾت،ٔمساض2-4ثبتٛرٝثٝ٘تب٤ذآظٖٕٔٛٞز٣ٕٗوٝزضرسَٚ

٣ٔثٙبثطا٤ٗٚرٛزضاثُٝتٗبز٣ِٔج٣ٙثطٖسْٚرٛزٕٞز٣ٕٗضز٣ٔ  زٞسفطي٥ٝثبقسوٝ٘كب٣ٖٔ قٛز،

قٛز.ثّٙسٔستث٥ٗٔتغ٥طٞب٢ٔسَتأ٥٤س٣ٔ

 لیوز -آسهَى اف -4-5

تط٤ٗآٟ٘بآظٖٔٛقٛز.ضا٤ذٞب٢ٔرتّف٣اؾتفبز٣ٜٔٛٔٔسَٔٛضزاؾتفبزٜزضتطو٥ج٣اظآظٖٔٛثطا٢ت٥٥ٗٗ٘

CHOWقٛز؛حبِتاَٚا٤ٗاؾت.زضٚالٕپػٚٞكٍطزضثطآٚضزٔسَپبُ٘ز٤تبثبزٚحبِتو٣ّضٚثط٣ٔٚ

 Pool )٢تّف٥م٣ٞباؾتوٖٝطواظٔجسأثطا٢و٥ّٝٔمب٤َٕىؿبٖاؾتوٝزضا٤ٗنٛضتآٖضأسَزازٜ

Data )ٞب٢تبث٣٤ّٛ٘بٔٙس.حبِتزْٖٚطواظٔجسأثطا٢تٕبْٔمبَٕٔتفبٚتاؾتوٝثٝا٤ٗحبِتزاز٣ٜٔ

(Panel Data )٥ِٕط)وٝزضثطذ٣اظ–قٛز.ثطا٢قٙبؾب٣٤زٚحبِتفٛقاظآظ٣٘ٛٔثٝ٘بْافٌفت٣ٔٝ

–(.آظٖٔٛاف1390قٛز)ُِف٣ّٗپٛضٕٚٞىبضاٖ،ٞبثٝآظٖٔٛچب٥٘ٚعٔٗطٚفاؾت(اؾتفبز٣ٜٔضفط٘ؽ

قٛز.فطي٥بتا٤ٗآظٖٔٛثٝنٛضتظ٤طاؾت:زضثطاثطاحطحبثتا٘زب٥ِPool٣ْٕٔطثطا٢ثىبض٥ٌط٢ٔسَ

                

                


 ثبتٛرٝثٝآظٖٔٛ،٘تب٤ذثسؾتآٔسٜزضرسَٚظ٤طاضائٝقسٜاؾت:


 لیوز  -یج آسهَى اف(: ًتا3-4)جذٍل 

 ٘ت٥زٝآظٖٔٛفطو P- valueٔمساضآٔبضٜ٘ٛٔآظٖٔٛ

F ضزفطونفط 0000/0 113013/9  ٥ِٕط

 ّای پژٍّص : یافتِهأذذ
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َجك٘تب٤ذثسؾتآٔسٜثطا٢ثطآٚضزٔسَثب٤ساظاحطاتحبثتاؾتفبزٜو٥ٙٓ،ثطا٢ٞط٤هاظٔمبَٕزض٘ٓط

ظٔجسأرساٌب٘ٝزض٘ٓطٌطفتٝقٛز.٤هٖطواٞب٢ٔٛضز٘ٓط(ٌطفتٝقسٜ)اؾتبٖ

 آسهَى ّاسوي  -4-6

ثبتٛرٝثٝا٤ٙىٝزضآظٖٔٛاف٥ِٕطفطي٥ٝنفطضزقسٜاؾت،حبالثب٤سثٝا٤ٗپطؾفپبؾدزازوٝٔسَضا

تٛاٖزضلبِتآحبضحبثت٤ٚبآحبضتهبزف٣ثطضؾ٣وطز؟ثطا٢پبؾدثٝا٤ٗپطؾفثب٤ساظآظٖٔٛٞبؾ٣ٕٔٗ

بزٜقٛز.فطي٥ٝنفطزضا٤ٗآظٖٔٛثٝا٣ٙٗٔٗ٤اؾتوٝاضتجب٣َث٥ٗرعءاذالَٔطثٌٛثٖٝطواظاؾتف

زضحب٣ِوٝفطي٥ٝٔمبثُثٝا٣ٙٗٔٗ٤ ٚٔتغ٥طٞب٢تٛي٥ح٣ٚرٛز٘ساضزٚاظ٤ىس٤ٍطٔؿتمُٞؿتٙس. ٔجسأ

زضنٛضتضز فطي٥ٝنفطاظاؾتوٝث٥ٗرعءاذالَٔٛضز٘ٓطٚٔتغ٥طتٛي٥ح٣ٕٞجؿت٣ٍٚرٛززاضز.

٘تب٤ذٔطثٌٛث4ٝ-4قٛز.زضرسَٚضٚـآحبضحبثتٚزضغ٥طا٤ٗنٛضتاظضٚـآحبضتهبزف٣اؾتفبز٣ٜٔ

آظٖٔٛٞبؾٌٕٗعاضـقسٜاؾت.

 (: ًتایج آسهَى ّاسوي4-4جذٍل )

٘ت٥زٝآظٖٔٛفطو (prop)ؾُحاحتٕبَ (df)زضرٝآظاز٢آٔبضٜٞبؾٕٗ

زقسٜاؾتفطونفطض290891/1980134/0

 ّاي پژٍّص : يافتِهأخذ

 

ثبتٛرٝثٝا٤ٙىٝٔمساض اؾت،فطونفطضز05/0ٔحبؾجٝقسٜوٕتطاظpropَجك٘تب٤ذحبنُاظآظٖٔٛ،

زٞسوٝثطا٢تر٥ٕٗٔسَثب٤ساظضٚـآحبضحبثتاؾتفبزٜقٛز.قٛز.ضزقسٖفطي٥ٝنفط٘كب٣ٔ٣ٖٔ

 بزآٍرد هذل  -4-7

 و٥ّٝ ثٝ تٛرٝ ٣َآظٖٔٛثب يطا٤تثسؾتآٔسٜ ٚ قسٜ ثطآٚضز ٔسَ لؿٕتثٝ ا٤ٗ زض قسٜ ا٘زبْ ٞب٢

قٛز.ٞبپطزاذت٣ٔٝثطضؾ٣
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 (: ًتایج تخویي هذل 5-4جذٍل )

PorP L- statistic ro rr or dooro Coefficient Variable 

0097/0401297/342226/1685697/55C 

0001/0  692065/0  479083/0206052/3-  LPT 

0004/0  458101/5  164419/1  355513/6  LPC 

0690/0  064172/2  34063/13  53736/27     

0007/0  018485/5  701682/0  521380/3    ̅̅ ̅̅  

0002/0  058412/6-  764812/7  64827/47-  PP 

0231/0  732951/2  847540/5  98104/15  EE 

0003/0  564257/5-  09656/18  69399/100-  RE 

0003/0  762744/5   231506/6  91057/35  GC 

000/0  36191/13-  027002/0  360802/0-  AR(1) 

000/0  52808/17-  040004/0  701192/0-  AR(2) 

000/0  06807/41-  017590/0  722400/0-  AR(3) 

 ّاي پژٍّص هٌثغ: يافتِ

 ٔٗبزِٝتر٥ٕٗثٝنٛضتظ٤طذٛاٞسثٛز:5-4ثبتٛرٝثٝ٘تب٤ذقسٜزضرسَٚ

POV= *206052/3-85697/55 TPL
*355513/6+  TPC *53736/27+ G

* 

*521380/3+   ̅̅̅̅  
*64827/47-  UP

*98104/15+  ER
*69399/100- IR *91057/35+ GC -*360802/0  

AR *701192/0-(1) AR 
*722400/0-(2) AR (3)  

 ثبقس:تكر٥ه٣ثٝنٛضتظ٤ط٣ٔوٝزضآٖٔمبز٤ط٥ٗٔبضٞب٢

R ;2  901579/0  

F-statistic = 747442/3  Prop = 022692/0  

Durbin-Watson stat = 812385/2  

زضنس95زاضاؾت،ثم٥ٝٔتغ٥طٞبزضؾُحزضنس90٣ٙٗٔوٝزضؾُح  َجك٘تب٤ذتر٥ٕٗثٝغ٥طاظٔتغ٥ط

چ٣ٍٍ٘ٛاضتجبٌث٥ٗزٞسو٥ّٝيطا٤تٔسَٔٗٙبزاضٞؿتٙس.٘كبF٣ٖٕٔٞچ٥ٙٗٔمساضآٔبضٜٔٗٙبزاضٞؿتٙس.

ٞطوساْاظٔتغ٥طٞبٚؾُحفمط٘ؿج٣ثٝنٛضتظ٤طاؾت:

- ٟٓٔ اظ پب٤ب٤ٖى٣ ا٤ٗ زض قسٜ ٌطفتٝ ٘ٓط زض ٔتغ٥طٞب٢ ٌطفتتط٤ٗ لطاض ثطضؾ٣ ٔٛضز وٝ ٘بٔٝ

ٚض٢ثبافعا٤ف٥ٔعاٖثٟطٜضفتوٝاظلجُا٘تٓبض٣ٔٚض٥٘٢ط٢ٚا٘ؿب٣٘ٚاضتجبٌآٖثبفمطاؾت.ثٟطٜ

زٞسوٝاضتجبٌث٥ٗا٤ٗزٚٔتغ٥ط٥٘ط٢ٚا٘ؿب٣٘فمط٘ؿج٣ٔٛرٛزوبٞف٤بثس،قٛاٞسٔٛرٛز٘كب٣ٖٔ

ثٙبثطا٣ٔٗ٤ ٣ٔٔٗىٛؼاؾت. لطاض تب٥٤س ٔٛضز ٥٘ع ا٤ٗثبضٜ زض ٘ٓط ٔٛضز ٥ٌطز.تٛاٌٖفتفطي٥ٝ
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وٝزضافطازٚلبث٥ّتٚزضآٔسُحزؾتٕعزٞبتٛا٘سثبثبالثطزٖؾٚض٥٘٢ط٢ٚا٘ؿب٣ٔ٣٘افعا٤فثٟطٜ

 .فطاٞٓآٚضزقٛزٔٛرجبتوبٞففمط٘ؿج٣ضاٟ٘ب٤تث٥٘ٗ٥ط٢ٚا٘ؿب٣٘ٔٛرٛززضربٔٗٝتمؿ٣ٔٓ٥

ٚض٢ؾطٔب٤ٝز٥ٔٚٗٔتغ٥ط٢اؾتو٥ٔٝعاٖتبح٥طٚاضتجبٌث٥ٗآٖٚفمطٔٛضزثطضؾ٣لطاضٌطفتٝثٟطٜ -

اؾت. ث٥ٗثٟطٜزٞسوٝ٘تب٤ذتر٥ٕٗ٘كب٣ٖٔقسٜ ٔضاثُٝ ٘ؿج٣ٔٛرٛز فمط ٚ ؿتم٥ٓٚض٢ؾطٔب٤ٝ

ضؾس٥بثس،ثٝ٘ٓط٣ٔٛزوبٞف٘ٚض٢ؾطٔب٤ٝفمط٘ؿج٣ٔٛرضٚزثبافعا٤فثٟط٣ٜٙا٘تٓبض٣ٔاؾت،٤ٗ

ٚض٢ؾطٔب٤ٝثٝافطاز٢وٝثتٛاٖا٤ٗاضتجبٌضاثٝا٤ٗنٛضتتفؿ٥طوطزوٝؾٛز٘بق٣اظافعا٤فثٟطٜ

ٚض٢قبُٔثٟطٜافعا٤فزضآٔسحبنُاظا٤ٗثٟجٛزضؾسٚث٥ٕٞٝٗز٥ُِس٣ٔؾطٔب٤ٝضازضزؾتزاض٘

افعا٤فثٟط٥ٍٜطزثٙبثطا٤ٗا٘تٓبض٣ٔزْ٘كسٜٚتٛظ٤ٕٖبزال٘ٝنٛضتْٖٕ٘ٛٔط ٚض٢ؾطٔب٤ٝضٚزثب

 اذتالفَجمبت٣ظ٤بزقس٤ٜٚبحسالُفمط٘ؿج٣ٔٛرٛززضربٔٗٝوبٞف٥٘بثس.

قسٜ٘ؿجتؤُربضدزِٚتثٝزضآٔس٘بذبِمزاذ٣ّٞطاؾتبٖاؾت.ز٤ٍطٔتغ٥طزض٘ٓطٌطفتٝ -

ثطذالفآ٘چٝوٝثٝزٞساضتجبٌث٥ٗا٤ٗٔتغ٥طٚفمطٞٓحبنُتر٥ٕٗٔسَ٘كب٣ٖٔ رٟتاؾت.

ت٥ِٛس٘بذبِمزاذ٣ّاؾتبٖ٘ٓط٣ٔ زضا٤ٗؾبَضؾسافعا٤ف٘ؿجتٔربضدزِٚتثٝ ثٝرب٢ٞب ٞب

تٛاٖآٔس٣ٜٔزثٝافعا٤فآٖٔٙزطقسٜاؾت.ثٙبثط٘ت٥زٝثسؾتوبٞفزازٖؾُحفمط٘ؿج٣ٔٛرٛ

ٞع٤ٙٝ٘كسٜاؾتوٝثٝوبٞف٤بفتٗٞب٣٤ٌٛ٘ٝثطزاقتوطزوٝٔٙبثٕٚثٛزرٝزِٚت٣زضثرفا٤ٗ

 فمط٘ؿج٣ربٔٗٝٔٙت٣ٟقٛز.

اؾت - ٌطفتٝ لطاض ثطضؾ٣ ٔٛضز وٝ ثٗس٢ اؾتبٖٔتغ٥ط ٘بذبِمؾطا٘ٝ ٣ٔت٥ِٛس ٘ٞب َجك تب٤ذثبقس.

اؾتبٖفمط افعا٤فت٥ِٛس٘بذبِمٞط ٣ٙٗ٤ثب فمطٔخجتاؾت، اضتجبٌث٥ٗا٤ٗٔتغ٥طٚ ثسؾتآٔسٜ

٤بثس.٘ساقتٗاضتجبٌٔٗىٛؼث٥ٗا٤ٗزٚٔتغ٥ط٘كبٖاظآٖزاضزوٝافعا٤ف٘ؿج٣ٔٛرٛزافعا٤ف٣ٔ

ا٤فزضآٔسث٥ٗقٛزٚا٤ٗافعٞبفمٍقبٌُٔطٜٚثٝذهٛن٣اظافطازرب٣ٔٝٗٔزضآٔسو٣ّاؾتبٖ

 قٛز.٣ٕ٘تٛظ٤ٕآحبزربٖٔٗٝبزال٘ٝ

٘طخقٟط٘ك٣ٙ٥پٙز٥ٕٗٔتغ٥ط٢اؾتوٝاضتجبٌآٖثبفمطٔٛضزثطضؾ٣لطاضٌطفتٝاؾت.َجك٘ت٥زٝ -

افعا٤فر٥ٕٗتٌٛ٘ٝاؾتجبٌوطزوٝثسؾتآٔسٜضاثُٝا٤ٗزٚٔتغ٥طٔٗىٛؼاؾت.قب٤سثتٛاٖا٤ٗ

طا٢حٕب٤توطزٖاظر٥ٕٗتٟٔبرطضازاقتٝثبقٙسثتٛا٘سفمطقٟط٘ك٥ٗتبرب٣٤وٝقٟطٞبْطف٥تث

 ٘ؿج٣ٔٛرٛززضؤُٙبَكاؾتبٖضاوبٞفزٞس.

افعا٤ف٘طخاقتغبَثبقسوٝضاثُٝثسؾتآٔسٜآٖ٘كب٣ٖٔٔتغ٥طثٗس٢٘طخاقتغب٣َٔ - زٞسوٝثب

قبغ٥ّٗثبالتطاظزٜؾبَٞبٔطثٌٛثٝآٔبضاؾتفبزٜقسٜزضا٤ٗتر٥ٕٗ٘ؿج٣وبٞف٥٘بفتٝاؾت.فمط

افعا٤فقٕبضقبغ٥ّٗث٥فاظآ٘چٝوٝزضٚال٥ٗتثٝ٘ٓط٣ٔ٣ٔ تٛا٘س٤ى٣اظ٣ّّٖضؾس٣ٔثبقس.

ثبقسوٝؾجتقسٜتباضتجبٌث٥ٗ٘طخاقتغبَٚفمطٕٞؿٛثبقس.ثب٤سزض٘ٓطزاقتوٝتٗط٤فاضائٝ

تٕبْافطاززٜؾبِٝٚث٥كتطوٝزضََٛ»ٔطوعآٔبضا٤طاٖاظقبغُثٝا٤ٗنٛضتاؾت:قسٜاظؾ٢ٛ
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ٞفتٝٔطرٕ،َجكتٗط٤فوبض,حسال٤ُهؾبٖتوبضوطز٤ٜٚبثٝثٙبثٝزال٣ّ٤ثَٝٛضٔٛلتوبضضا

قبغُٔحؿٛة٣ٔ ثبقٙس، قٛ٘ستطنوطزٜ ٚال٥ٗتٔٛرٛززضربٔٗٝ«. ثٝ تٛرٝ ا٤ٗتطت٥تثب ثٝ

ٟ٘ب٤توفبفٞع٤ٙٝتٓبض٣ٔا٘ ٘ح٢ٛزاضا٢ٔكبغ٣ّٞؿتٙسوٝزض ثٝ ٞب٤كبٖضاضٚزوٝوؿب٣٘وٝ

زٞسزضلكطفم٥طربٔٗٝلطاض٥ٌط٘سٚثٝا٤ٗتطت٥تضاثُٝثسؾتآٔسٜث٥ٗا٤ٗزٚٔتغ٥طٔخجت٣ٕ٘

 ثبقس٤ٚبحسالُثطذالفا٘تٓبضضاثُٝٔٗىٛؼثب٤ىس٤ٍط٘ساقتٝثبقٙس.

پ٥ف٘طخثبؾٛاز٢ز٤ - افعا٤ف٘طخثبؾٛاز٢زضث٣ٔ٣ٙ٥ٍطٔتغ٥طٔٛضزثطضؾ٣اؾت. ثب ٞطقٛزوٝ

ٚض٢ٚوبضا٤٣٤هقرم٘طخفمط٘ؿج٣ٔٛرٛززضربٔٗٝثبتٛرٝثٝثبالضفتٗؾُحؾٛازٚثٟطٜ

زٞس،آٖربٔٗٝٞٓوبٞفپ٥ساوٙس.٘تب٤ذحبنُاظتر٥َٕٗٞٓجكا٘تٓبض٥ٕٞٗاضتجبٌضا٘كب٣ٖٔ

 وٙس.ا٢٘طخفمطٔٛرٛززضآٖربٔٗٝوبٞفپ٥سا٣ٔعا٤ف٘طخثبؾٛاز٢زضٞطرب٣ٙٗ٤ٝٗٔثباف

ثبقس.ٞب٣ٔآذط٤ٗٔتغ٥ط٢وٝٔٛضزتزع٤ٝٚتح٥ُّلطاضٌطفتٝاؾتيط٤تر٣ٙ٥ٞط٤هاظاؾتبٖ -

ثّٖٝتايبفٝقسٖقىبفزضآٔس٢ا٘تٓبض٣ٔ افعا٤فيط٤تر٣ٙ٥زضٞطربٔٗٝ فمطثب ضٚزوٝ

ٗا٤ٗزٚٔتغ٥طزٞسوٝاضتجبٌث٥بفٝقٛز.حبنُ٘تب٤ذتر٥ٕٗزضا٤ٗٔٛضز٥٘ع٘كب٣ٖٔ٘ؿج٣ٞٓاي

وٙس.عا٤فيط٤تر٣ٙ٥٘طخفمطٞٓافعا٤ف٣ٔٔؿتم٥ٓاؾتٚثباف

 : بٌذیجوغ -4-8

ٞب٢ٔطتجٍآٚض٢قسٜوٝثٝنٛضتپبُ٘زض٘ٓطٌطفتٝقس،اضائٝآظٖٔٛٞب٢رٕٕثطا٢ثطضؾ٣آٔبض٢زازٜ

-ثبقس.زضا٤ٗفهُٖالٜٚثطاضائٝ٘تب٤ذو٥ّٝآظٖٔٛا٘جبقت٣ٍيطٚض٣ٔ٢اظرّٕٝٔب٘ب٣٤،ٞبؾٕٗ،چبٚ،ٞٓ

ٞب٢٘بْثطزٜقسٜ،ثٝتر٥ٕٗٔسَٚثطضؾ٣يطا٤تٔتغ٥طٞبپطزاذتٝقس.زضفهُثٗس٥٘٢عٖالٜٚثطثطضؾ٣

٘ت٥زٝ اٖالْ ٚ قسٜ ٌطفتٝ ٘ٓط فطٚوزض ثطقٕطزٖ ثٝ رٟتٔحسٚز٤ت٥ٌط٢ پ٥كٟٙبزات ٚ تحم٥ك ٞب٢

ُٔبِٗبتآت٣پطزاذتٝذٛاٞسقس.
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 همذهِ  -5-1

ثعضي اظ ٚضٚـتط٤ٗٔؿبئُٔطتجٍثب فمط ثب قسٖ ٞطوكٛضچ٣ٍٍ٘ٛٔٛارٝ زض ضاٞىبضٞب٢تٛؾٗٝ ٚ ٞب

تط٤ٗاٞسافٔكتطنو٥َّٝٛضوٝزضفهُاَٚشوطقسٔجبضظٜثبفمط٤ى٣اظثعضئمبثّٝثبآٖاؾت.ٕٞبٖ

سٞب٣٤وٝ٘ٝتٟٙبثتٛا٘ثبقس.ثبتٛرٝثٝا٥ٕٞتاظث٥ٗثطزٖفمطزضٞطوكٛضثطضؾ٣ق٥ٜٛوكٛضٞب٢رٟب٣ٖٔ

-افطازٔجتالثٝفمطزض٤هثطٞٝظٔب٣٘اظزأبٖفمط٘زبتزٞسثّىٝٔٙزطثٝافعا٤فؾُحظ٘س٣ٌفمطاثٌٝٛ٘ٝ

-ضؾس.آ٘چٝوٝزضا٤ٗپب٤بٖا٢وٝٔٛرجبتث٥طٖٚضفتٗفمطااظچطذٝفمطضافطاٞٓوٙس،يطٚض٢ثٝ٘ٓط٣ٔ

ٚض٢ؾطٔب٤ٝٔٛرت٥٘٢ط٢ٚا٘ؿب٣٘ٚثٟطٜٚضاؾتوٝثٟجٛزثٟط٥ٜٝا٤ٗفطيثطضؾ٣لطاضٌطفت٘بٔٝٔٛضز

-وٝثٟجٛزثٟط٥ٜٝٞب٣٤وٝاظثطآٚضزٔسَثسؾتآٔسا٤ٗفطيقٛز.ثبتٛرٝثٝ٘تب٤ذتر٥ٕٗوبٞففمط٣ٔ

أبا٤ٗٔٛيٛٔوٝثٟجٛزثٟطٜٚض٥٘٢ط٢ٚا٘ؿب٣٘ٔٛرتوبٞففمط٣ٔ ٚض٢قٛزٔٛضزتب٥٤سلطاضٌطفت،

ٚ٘تب٤ذحبنُاظٞبي٥ٝزٔٛضزتب٥٤سٚالٕ٘كس.زضا٤ٗفهُثٝثطضؾ٣فطؾطٔب٤ٝاضتجبٌٔٗىٛؾ٣ثبفمطزاض

پب٤بٖثطآٚضزٔسَپطزاذتٝذٛاٞسقسٕٚٞچ٥ٙٗٔحسٚز٤ت ٘بٔٝٚپ٥كٟٙبزاتٞب٢ٔٛارٝقسٜزضاضتجبٌثب

ثطقٕطزٜذٛاٞٙسقس.

 بزرسی فزؾیات تحمیك -5-2

.٥ٌط٘سٞبٔٛضزتزع٤ٝٚتح٥ُّلطاض٣ٔا٤ٗفطي٥ٝوٝزضا٤ٗلؿٕتپٙذفطي٥ٝث٥بٖقس٘بٔٝپب٤بٖزضا٤ٗ

ثطضؾ٣ ٣ٖٛ٘زضزض ثٝ تغ٥٥طاتآٟ٘ب ٖٙٛاٖٖٛا٣ّٔوٝ ثٝ ٞكتٔتغ٥ط فهُچٟبضْ زض ٞب٢نٛضتٌطفتٝ

ضٞباضتجبٌث٥ٗو٥ّٝا٤ٗٔتغ٥طٞبٚفمطٔٗٙبزاوبٞففمطٔٛحطاؾت،زض٘ٓطٌطفتٝقس.ثبتٛرٝثٝ٘تب٤ذتر٥ٕٗ

پ٥فثبقس،أباضتجبٌٔٛضز٘ٓطزضثطذ٣اظٔٛاضزثطذالفآ٘چٝوٝٔٛضزا٘تٓبضثٛزثسؾتآٔس.زضازا٣ٔٝٔ

آ٘ىٝفطي٥ٝ ٘ٓطثطضؾ٣قٛ٘ساضتجبٌث٥ٗثطذ٣اظاظ ثطضؾ٣قسٜٞب٢ٔٛضز ٘ؿج٣ا٘سٔتغ٥طٞب٣٤وٝ فمط ثب

ٔٛرٛزٔٛضزثحجلطاضذٛاٞسٌطفت.

٘بٔٝيط٤تر٣ٙ٥ٔطثٌٛثٝٞطاظٔتغ٥طٞب٢زض٘ٓطٌطفتٝقسٜزضا٤ٗپب٤ب٤ٖى٣ضشیة جیٌی: -

زضا٤ٗٔٛضزٕٞبٖاؾتب٣ٖٔ ثٝا٤ٙىٝيط٤تر٣ٙ٥ثَٝٛضوٝاظلجُا٘تٓبض٣ٔثبقس. تٛرٝ ضفتثب

-وٙسثبافعا٤فا٤ٗٔتغ٥ط٘طخفمطزضربٔٗٝايبف٣ٔٝفبنّٝزضآٔس٢ٔٛرٛززضٞطربٔٗٝاقبض٣ٜٔ

 قٛز.
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ضاثُٝث٥ٗا٤ٗٔتغ٥طٚفمط٥٘عَجك٘تب٤ذثسؾتسضذ تَلیذ ول ًاخالص داخلی سشاًِ استاى: -

ٞبفمطافعا٤ف٤بفتٝاؾت.ا٢ٔخجتاؾت،٣ٙٗ٤ثبافعا٤فضقست٥ِٛس٘بذبِمزاذ٣ّاؾتبٖآٔسٜضاثُٝ

و٣ٔٝ حطٚتٚزضآٔسا٤ٗٔٛيٛٔزذ٥ُزا٘ؿتآٖتٛاٖزض٤ى٣اظزال٣ّ٤ضا ثسؾتاؾتوٝ

آٔسٜزضٞطاؾتبٖثٝنٛضت٤ىٙٛاذتث٥ٗٔطزْپرف٘كسٜاؾت٥ٕٖٞٚٗسٍْٕٞٗثٛزٖتٛظ٤ٕ

ضٚزثبتٛا٘سزال٤ُٔتفبٚت٣زاقتٝثبقس.ث٥ٕٞٝٗز٥ُِثطذالفآ٘چٝوٝا٘تٓبض٣ٔزضآٔسوٝذٛز٣ٔ

تٛاٖزضا٣ٔٗ٤ٞب٣٤وٝتط٤ٗاؾتب٤ٖبثس،اظٟٔٓافعا٤فت٥ِٛسزضٞطاؾتبٖفمطٔٛرٛزوبٞف٣ٕ٘

ت٥ِٛس اظ ثعض٣ٌ ؾٟٓ ٌبظ ٘فتٚ وطزٖ نبزض ثب ٌطچٝ اؾتوٝ ذٛظؾتبٖ اؾتبٖ ثطز ٘بْ ضاثُٝ

٘بذبِمزاذ٣ّضاحت٣زضوكٛضزاضااؾتأبثٝز٥ُِا٤ٙىٝثبظتبةا٤ٗزضآٔسٞبحت٣زضأىب٘بت

ث٥كتطاؾتٚؾتبٖضفب٣ٞٚثٛزرٝزِٚت٣اذتهبلزازٜقسٜاٖٕبَ٘كسٜاؾت،٥ٔعاٖفمطزضا٤ٗا

 زضآٔسؾطا٘ٝٔطزْاضتجٍٔٗىٛؾ٣ثبفمط٘ساقتٝاؾت.

ضؾسثبافعا٤ف٘طخاقتغبَزضٞطاؾتبٖفمطزضآٖاؾتبٖثٝ٘ٓط٣ًٔشخ اضتغال دس ّش استاى: -

-ٞب٢ٔٛضز٘ٓطفمط٥٘عزضا٤ٗاؾتبٖوبٞف٤بثس،أبَجك٘تب٤ذتحم٥كثبافعا٤ف٘طخاقتغبَزضاؾتبٖ

افعا ا٤ٗ٤ف٣ٔٞب ضا ثٛرٛزآٔسٖا٤ٗ٘ت٥زٝقسٜ ثٝ ٔٙزط وٝ قب٤سثتٛا٤ٖى٣اظزال٣ّ٤ضا ٤بثس.

زا٘ؿتوٝزضٔحبؾجبتنٛضتٌطفتٝثٝز٥ُِزضزؾتطؼ٘جٛزٖتٗسازقبغالٖثبالتطاظپب٘عزٜؾبَ

غبَاظتٗسازقبغالٖثبالتطاظزٜؾبَاؾتفبزٜقسٜاؾت٥ٕٞٚٗٔٛيٛٔثبٖجقسٜاؾتتب٘طخاقت

 ثبالتطاظحسَٕٔٗٛزض٘ٓطٌطفتٝقسٜثبقس.

 ّای اغلی فزؾیِ

 ٚض٥٘٢ط٢ٚوبضاحط٢ٔٗٙبزاضثطوبٞففمطزضا٤طاٖزاضز.ثٟجٛزثٟطٜ -

 ٚض٢ؾطٔب٤ٝاحط٢ٔٗٙبزاضثطوبٞففمطزضا٤طاٖزاضز.ثٟجٛزثٟطٜ -

ٚض٢ٚض٢ٔطثٌٛث٥٘ٝط٢ٚوبضٚثٟطٜثٟطٜ٘بٔٝاضتجبٌث٥ٗافعا٤فٞب٢ان٣ّزض٘ٓطٌطفتٝزضا٤ٗپب٤بٖفطي٥ٝ

ٔطثٌٛثٝؾطٔب٤ٝضأٛضزتٛرٝلطاضزازٜاؾت.

ٚض٥٘٢ط٢ٚا٘ؿب٣٘زض٘ت٥زٝافعا٤فثٟطٜ٘ؿج٣ٔطثٌٛثٝوبٞففمط٥ٝفطي،ِصاثبتٛرٝثٝ٘تب٤ذثسؾتآٔسٜ

٢ٔٗىٛؾ٣٘ساقت.مطضاثُٝٚض٢ٔطثٌٛثٝؾطٔب٤ٝثبفٔٛضزتب٥٤سلطاضٌطفت،أبثٟطٜ٘بٔٝزضا٤ٗپب٤بٖ

اؾتفبزٜوطزٖاظضٚق٣وٝثتٛا٘سلكطفم٥طزضٞطربٔٗٝضأزٟعثٝاثعاض٢وٙسوٝزض٘ت٥زٝآٖثتٛا٘سزضآٔس

ثبالتط٢ضاوؿتوٙسثٟتط٤ٗضأٜٕىٗثطا٢ث٥طٖٚضفتٗاظچطذٝفمطاؾت،ظ٤طازض٘ت٥زٝا٤ٗتز٥ٟعثسٖٚ

-تٛا٘ٙسٚي٥ٗتذٛزضااضتمبءزٞٙس.ثس٤ٗتطت٥تآ٘چٝزضا٤ٗپب٤بٖط٣ٌٔٛ٘ٝوٕهٔب٣ِذب٘ٛاضٞب٢فم٥ٞ٥چ

وُٚض٢اؾتوٝلؿٕت٣اظا٤ٗثٟجٛزثٟجٛزثٟطٜضٚـاؾتفبزٜوطزٖاظلطاضٌطفتثحجتأو٥سٚ٘بٔٝٔٛضز

٥ٗفمطضفتاضتجبٌثَٛضٞٓوٝاظلجُا٘تٓبض٣ٔٚض٥٘٢ط٢ٚا٘ؿب٣٘اؾت.ٕٞبٖٔطثٌٛثٝاضتمبءثٟطٜٖٛأُ
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تٛا٘سٚض٥٘٢ط٢ٚا٘ؿب٣ٔ٣٘تٛاٌٖفتثبثٟجٛزثٟطٜٚض٥٘٢ط٢ٚوبضٔٗىٛؼقسٚزض٘ت٥ز٣ٔٝ٘ؿج٣ٚثٟطٜ

ثطا٢وبٞففمط٘ؿج٣ٔٛضزتبو٥سلطاض٥ٌطز.

-ٚض٢ؾطٔب٤ٝٚفمط٘ؿج٣ٔخجتاؾت،٣ٙٗ٤ثبافعا٤فثٟطاظَطف٣َجكثطآٚضزٞب٢ا٘زبْقسٜاضتجبٌث٥ٗثٟطٜ

ا٢ؾطٔب٤ٝزضزؾتَجمٝحطٚتٕٙسآ٘زبوٝزضٞطرب٤ٝٗٔبثس.اظب٤ٝ،فمط٘ؿج٣ٔٛرٛزافعا٤ف٣ٔٚض٢ؾطٜٔ

ٚض٢ؾطٔب٤ٝٞٓقبُٕٔٞبٖزؾتٝحطٚتٕٙسربٔٗٝذٛاٞسقسٚثٙبثطا٤ٗحبنُثٟجٛزثٟط٥ٌٜطزربٔٗٝلطاض٣ٔ

افعا٤فثٟطٜ ٘بق٣اظ ث٥ٗتٛظ٤ٕؾٛز ٤ىٙٛاذت٣وٝ ٥ٕٖٞٗسْ ثبٖج٣ٔٚض٢ؾطٔب٤ٝ زاضز وٝٚرٛز قٛز

تٛاٌٖفتا٢٘جط٘س،ثط٥ٕٞٗاؾبؼ٣ٌٔطٜٚحطٚتٕٙساظا٤ٗل٥ًٝٔٙتفٕقسٜٚثبل٣لكطٞب٢ربٔٗٝاؾتفبزٜ

آ٤س.وٕٝٞؿٛثٛزٖحطوتث٥ٗا٤ٗزٚٔتغ٥طچٙساٖزٚضاظا٘تٓبضثٝ٘ٓط٣ٕ٘

 ّای فزػی فزؾیِ

.ؾُحؾٛازٚفمطزاضا٢اضتجبٌٔٗٙبزاض٢ٞؿتٙس -

ث٣ٙ٥ثٛزافعا٤ف٘طخثبؾٛاز٢زضٞطاؾتبٖثبثبالتطثطزٖأىبٖزؾتطؾ٣ثَٝٛضوٝاظلجُٞٓلبثُپ٥فٕٞبٖ

ا٢قٛز.ا٤ٗ٤ى٣اظٔٛاضز٢اؾتوٝؾجتافعا٤فتٛا٘سٔٛرتوبٞففمطزضٞطربٔٗٝزضآٔسثبالتط٣ٔ

ٕٞبٖثٟطٜ ٚ قسٜ افطاز ٚض٢زض وٝ لجَُٛض اظ قس، ا٘ؿب٣٘ٔٛرتافعا٤فثٟطٜتٛي٥حزازٜ ٥٘ط٢ٚ ٚض٢

تٛا٘س٤ى٣اظتٛاٌٖفتوٝتٕطوعثطض٢ٚاضتمبءؾُحؾٛاززضرب٣ٔٝٗٔثٙبثطا٣ٔٗ٤قٛز.وبٞففمط٣ٔ

آَٖط٤كٔٙزطثٝوبٞففمط٘ؿج٣ربٔٗٝٚض٢زضافطازقسٜٚاظٞب٣٤ثبقسوٝؾجتافعا٤فؾُحثٟطٜضاٜ

قٛز.٣ٔ

اضتجبٌٔٗٙبزاض٢ٚرٛزث٥ٗافعا٤ف٘ؿجتٔربضد - فمط اؾتبٖٚ ت٥ِٛس٘بذبِمزاذ٣ّٞط زِٚت٣ثٝ

زاضز.

زٞسضاثُٝث٥ٗ٘كب٣ٖٔ٘ؿجتٔربضداؾتب٣٘ثٝت٥ِٛس٘بذبِمزاذ٣ّآٖاؾتبٖيط٤تثطآٚضزقسٜٔطثٌٛثٝ

اؾتبٖافعا٤فثبقس،٣ٙٗ٤؛ثبافعا٤فٔربضدزِٚتزضٞطاؾتبٖفمطزضآٖا٢ٕٞؿ٣ٔٛا٤ٗٔتغ٥طٚفمطضاثُٝ

تٛاّٖٖتا٤ٗضاثُٝٔخجتضازضٚاثؿتٝقسٖضقسٞطاؾتبٖثٝٔربضدزِٚت٣ٚ٘ٝافعا٤فت٥ِٛسات٤بثس.٣ٔ٣ٔ

زاذ٣ّآٖاؾتبٖثٝنٛضتٔؿتمُاظٔربضدزِٚت٣زا٘ؿت٤ٚبا٤ٙىٖٝسْتره٥مزضؾتٔٙبثٕزِٚت٣ثٝ

ٞبزا٘ؿت.ٞب٢ٔرتّفثطا٢تٛؾٗٝثٟتطاؾتبٖثرف

فعا٤ف٘ؿجتقٟط٘ك٣ٙ٥ٚفمطاضتجبٌٔٗٙبزاض٢ٚرٛززاضز.ث٥ٗا -

ٞباضتجبٌث٥ٗافعا٤ف٘طخر٥ٕٗتقٟط٘ك٥ٗزضٞطاؾتبٖثبوبٞففمطثبتٛرٝثٝ٘تب٤ذثسؾتآٔسٜاظتر٥ٕٗ

ضؾسوٝقطا٤ٍثطا٢افعا٤فؾُحضفبٜٚزضآٔسزضٔٙبَكقٟط٘ك٥ٗزضٞط٢ٔٗىٛؼزاضز.ثٝ٘ٓط٣ٔضاثُٝ

قٛز.اِجتٝزضتح٥ُّزضٔٙبَكقٟط٢٘ؿجتثٝٔٙبَكضٚؾتب٣٤وٕتط٣ٔ٘ؿج٣ا٢اؾتوٝفمطٌٛ٘ٝاؾتبٖثٝ

ا٤ٗٔٛضزثب٤سزض٘ٓطزاقتافعا٤فؾُحر٥ٕٗتقٟط٘ك٥ٗزضٞطاؾتبٖثؿتٝثْٝطف٥تقٟط٘ك٥ٗقسٖٚ
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يحاؾتچٙب٘چٝ٘طخوٙس،ٚاو٥ّٝذسٔبتٚقطا٤ٍالظْثطا٢اقتغبَٚوؿتزضآٔسزضآٖاؾتبٖتغ٥٥ط٣ٔ

٘ك٣ٙ٥،وٕجٛزفًب٢ا٢افعا٤ف٤بفتٝثبقسوٝٔؿئّٝث٥ىبض٢،حبق٥ٝر٥ٕٗتقٟط٘ك٥ٗزضٞطاؾتبٖثٌٝٛ٘ٝ

افعا٤فر٥ٕٗت ٚثب ثٝٚرٛزآٔسٜٞٓرٟتقسٜ ٔطاتتافعا٤ف٤بثسضاثُٝ ثٝ آٔٛظق٣ٚتفط٤ح٣ٚ....

.اظؾ٣٤ٛٞٓثب٤سزض٘ٓطٌطفتچٙب٘چٝؾُحت٥ِٛس٤ٚبثسقٟط٘ك٥ٗزضٞطاؾتبٖفمطزضآٖاؾتبٖافعا٤ف٣ٔ

تفبٚتآٖزضقٟطثبقس،ٞب٤٢هذب٘ٛاضزضضٚؾتبوٕتطاظؾُحت٥ِٛسٚٔبثٝاذتالفث٥ٗزضآٔسٞبٚٞع٤ٙٝ

قسٜزضثٙبثطا٤ٗٔؿّٕبؾُحضفبٜآٖذب٘ٛاضزضقٟطافعا٤فذٛاٞس٤بفتٚا٤ٟٙبٕٞٝثٝؾ٥بؾت ٞب٢ارطا

ٚض٢زضا٤ٗٔٙبَكثؿت٣ٍزاضز.ضآٔسظا٣٤ٚافعا٤فؾُحثٟطٜضٚؾتبٞبثطا٢ز

 ّا ٍ پیطٌْادات هزبَط بِ یافتِگیزی ًتیجِ -5-3

 ًتایج خاظ: -5-3-1

ٌطزز:ا٢اظ٘ىبتثٝنٛضتظ٤طاؾتٙتبد٣ٔثبتٛرٝثٝ٘تب٤ذثسؾتآٔسٜاظثطآٚضزٔسَٔزٕٖٛٝ

ثب٤ؿت٣ٔٛضزتزس٤س٘ٓطٚالٌٕطززؾتب٣ٖٔٔٙبثٕٔهطفثٛزرٝزِٚت٣اذتهبلزازٜقسٜثٝٞطا -

وبٞف٥٘بفتٝ اؾتبٖ ٘ؿج٣آٖ فمط اؾتبٖ زِٚت٣ٔرتمٞط افعا٤فثٛزرٝ ثب ثطذالفا٘تٓبض ظ٤طا،

ثٙبثطا٤ٗثٝ٘ٓط٣ٔ تغ٥٥طزضا٢ٍِٛٞع٤ٙٝوطزٖٔٙبثٕزِٚت٣زضثرفاؾت؛ ٞب٣٤وٝضؾسثتٛاٖثب

 وبٞفزاز.فمطضاث٥كتط٥َففم٥طربٔٗٝضازضث٥ٍطز

٘تب٤ذثطآٚضز٘كبٖزازوٝضاثُٝث٥ٗافعا٤فزضآٔس٘بذبِمؾطا٘ٝٚفمط٘ؿج٣ربٔٗٝٔخجتاؾت، -

ٞب٣٤ضؾسزضاؾتفبزٜوطزٖاٍِٛٞب٣٤ٕٞچٖٛثطلطاض٢ٔب٥ِبتثطزضآٔس٤ٚبضٚـثٙبثطا٤ٗثٝ٘ٓط٣ٔ

 ظچطذٝفمطثطا٢فمطاثبقس.زٞس،ثتٛا٘سضاٜح٣ّثطا٢ثطٖٚضفتاٚض٢افطازضاافعا٤ف٣ٔوٝثٟطٜ

٘طخاقتغبَٚفمطٔخجتاؾت.َجكتٗط٤فاضائٝقسٜزضَجك٘تب٤ذثسؾتآٔسٜاظٔسَاضتجبٌث٥ٗ -

ٚلت،فه٣ّٚ...ٔطوعآٔبضا٤طاٖ٘طخاقتغبٌَعاضـقسٜقبُٔو٥ّٝٔكبغ٣ّوٝثٝنٛضتپبضٜ

ضؾسرط٤بٖزاضز،ثٙبثطا٤ٗثٝ٘ٓط٣ٔٞب٢ربض٤٢هذب٘ٛاضزضتٕبََْٛؾبَاؾت.اظَطف٣ٞع٤ٙٝ

فطنت ثتٛا٘سا٤زبز ثبقس پ٣زاقتٝ زض ثطا٢ذب٘ٛاضٞب ََٛؾبَزضآٔسضا تٕبْ ٞب٢قغ٣ّوٝزض

 حُٔٙبؾج٣ثطا٢وبٞففمط٘ؿج٣ذب٘ٛاضٞبثبقس.ضاٜ

ثٝ٘تب٤ذتر٥ٕٗثٟطٜ - تٛرٝ تأو٥سثطٚض٥٘٢ط٢ٚا٘ؿب٤٣٘ى٣اظٔٛاضز٢اؾتو٣ٔٝثب آٖتٛاٖثب

تٛا٘سثٟجٛزقطا٤ٍآٔٛظق٣ثبقسٞب٢ٔٙبؾت٥٘ع٤٣ٔى٣اظضأٜٛرجبتوبٞففمطضافطاٞٓآٚضز.

 ٞبثبوبٞف٘طخفمطٔٗىٛؼاؾت.چطاوٝاضتجبٌث٥ٗ٘طخثبؾٛاز٢ٔٛرٛززضاؾتبٖ
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 ًتایج ػام -5-3-2

تٛاٖ٘ىبتظ٤طضاٌٛقعزوطز:٘ب٣ٔٝٔثباؾتفبزٜاظو٥ُّٝٔبِتاضائٝقسٜزضفهُزْٚٚچٟبضْپب٤بٖ

٘بٔٝثطآٖتبو٥سقسٚرٛزٟ٘بزٞب٣٤اؾتوٝثٝٚاؾُٝآٟ٘بٞب٣٤وٝزضا٤ٗپب٤بٖتط٤ٗقىبفاظٟٔٓ -

تٛظ٤ٕ اظآٟ٘ب اؾتفبزٜ ثب اظؾ٣٤ٛز٤ٍط ٚ فطاٞٓآٚضز وبف٣ثطا٢فٗبالٖالتهبز٢ضا ثتٛاٖا٥ٍ٘عٜ

زٞٙسٔتغ٥طٞب٘كب٣ٖٔبوٝيطا٤تثسؾتآٔسٜاظزضآٔسٔٛرٛززضربٔٗٝضا٤ىٙٛاذتوطز.اظآ٘ز

قٛز،ثٝ٘ٓطوٝافعا٤فزضآٔسٞب٢٘بذبِم٤هاؾتبٖث٥ٗآحبزٔطزْآٖاؾتبٖٔتٙبؾتپرف٣ٕ٘

حُٔٙبؾج٣ثطا٢انالح...ثتٛا٘سضاٜضؾسوٝتٕطوعثطٟ٘بزٞب٣٤ٔخُحمٛقٔبِى٥تٚتٛاضث٣ٔٚ

 ا٢ٍِٛتٛظ٤ٕزضآٔسزضربٔٗٝثبقس.

قٛزٚٔب٥ِبتَٛضٚايحاؾتزضآٔسزِٚتا٤طاٖث٥كتطاظَط٤كٔٙبثٕ٘فتٌٚبظتأ٣ٔٗ٥ٕٔٞبٖ -

ٞب٣٤زٞس،ثٙبثطا٤ٗپ٥فضٌٚطفتٗضٚـتٟٙبزضنسو٣ٕاظزضآٔسزِٚتضاثٝذٛزاذتهبل٣ٔ

٘ٓطوٝثتٛا٘ساظَط٤كٔب٥ِبتتٛظ٤ٕزضآٔسافطازضاثَٝٛضنح٥حتحتتأح٥طلطاضزٞسيطٚض٢ثٝ

َٛضوٝث٥بٖقسثٛزرٝزِٚت٣اذتهبلزازٜقسٜثٝٞطاؾتبٖثٝ٘ح٢ٛضؾس،اظَطف٣ٕٞٓٞب٣ٖٔ

تمؿ٥ٓ٘كسٜاؾتٚث٥ٕٞٝٗز٥ُِتٛن٥ٝتٛظ٤ٕقسٜوٝثَٝٛضٔتٙبؾتث٥ٗزضآٔسافطازاؾتبٖ ٞب

ضتمبءٌصاض٢قٛزوٝنطفآٔٛظـ٥٘ط٢ٚوبضٚاٞب٢ؾطٔب٤ٝقٛززضآٔسٞب٢زِٚت٣زضثرف٣ٔ

 ؾُحآٟ٘بقٛز.

 ّای تحمیكهحذٍدیت -5-4

زازٜ - ا٤ٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثطذ٣ثب زض اؾت، زؾتطؼ٘جٛزٜ ٔطاحُتر٥ٕٗزض ثطا٢ا٘زبْ ٥٘بظ ٞب٢ٔٛضز

تٛا٘س٘بٔٝاؾتفبزٜقسٜاؾتو٥ٕٞٝٗأطذٛز٣ٔٞب٢رب٤ٍع٤ٗثطا٢ازأٝضٚ٘سپب٤بٖٔٛاضزاظزازٜ

 ٘تب٤ذقسٜثبقس.ٞب٣٤زضٔؿجتا٤زبز٘بؾبظٌبض٢

ٞب٣٤اؾتوٝٞب٢ظٔب٣٘زضزؾتطؼثطا٢ا٘زبْتر٤ٗ٥ٕى٣ز٤ٍطاظٔحسٚز٤توٛتبٜثٛزٖؾط٢ -

زاقتٗزٚضٜا٤ٗپب٤بٖ ظ٤طا اؾت، ثٛزٜ آٖٔٛارٝ ثب ثسؾتا٢َٛال٣٘٘بٔٝ ٘تب٤ذثٟتط٢ضا تطٔؿّٕب

 ذٛاٞسزاز.

٘ٓط٣ٔ - آٔبضٞبضؾسثٝ رب٣٤ٝٗٔاؾتفبزٜ ٚال٥ٗتٔٛرٛززض ثب ٘طخاقتغبَوٝ ٔطثٌٛثٝ ٔخُآٔبض

٥٘عٕٔىٗاؾتزضتغ٥٥ط٘تب٤ذتر٥ٕٗث٣تبح٥ط٘جٛزٜثبقس.زاض٘ساذتالف
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ٔب٘ب٣٤٘تب٤ذآظٖٔٛ

Pool unit root test: Summary   

Series: ER_GILAN, ER_KERMANSHAH, ER_FARS, ER_KERMAN, 

        ER_HAMEAN, ER_LORESTAN, ER_KOGILOIE, ER_YAZD, 

        ER_HORMOZGAN, ER_GHAZVIN, ER_GOLESTAN, 

        ER_KHORASANSHOMALI  

Date: 02/07/15   Time: 21:50  

Sample: 1385 1390   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -12.0647  0.0000  12  48 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.18001  0.0007  12  48 

ADF - Fisher Chi-square  41.5029  0.0147  12  48 

PP - Fisher Chi-square  43.8150  0.0080  12  48 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pool unit root test: Summary   

Series: G_GILAN, G_KERMANSHAH, G_FARS, G_KERMAN, G_HAMEAN, 

        G_LORESTAN, G_KOGILOIE, G_YAZD, G_HORMOZGAN, G_GHAZVIN, 

        G_GOLESTAN, G_KHORASANSHOMALI  

Date: 02/07/15   Time: 21:46  

Sample: 1385 1390   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -7.77976  0.0000  12  56 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.39569  0.0083  11  53 

ADF - Fisher Chi-square  37.9105  0.0354  12  56 

PP - Fisher Chi-square  65.0599  0.0000  12  56 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 

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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Pool unit root test: Summary   

Series: GC_GILAN, GC_KERMANSHAH, GC_FARS, GC_KERMAN, 

        GC_HAMEAN, GC_LORESTAN, GC_KOGILOIE, GC_YAZD, 

        GC_HORMOZGAN, GC_GHAZVIN, GC_GOLESTAN, 

        GC_KHORASANSHOMALI  

Date: 02/07/15   Time: 21:52  

Sample: 1385 1390   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -15.7937  0.0000  12  48 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -5.58411  0.0000  12  48 

ADF - Fisher Chi-square  61.4122  0.0000  12  48 

PP - Fisher Chi-square  74.5081  0.0000  12  48 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 
 
 

Pool unit root test: Summary   

Series: IR_GILAN, IR_KERMANSHAH, IR_FARS, IR_KERMAN, IR_HAMEAN, 

        IR_LORESTAN, IR_KOGILOIE, IR_YAZD, IR_HORMOZGAN, 

        IR_GHAZVIN, IR_GOLESTAN, IR_KHORASANSHOMALI 

Date: 02/07/15   Time: 21:51  

Sample: 1385 1390   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.65261  0.0492  12  36 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  101.086  0.0000  12  36 

PP - Fisher Chi-square  72.8919  0.0000  9  27 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Pool unit root test: Summary   

Series: POV_GILAN, POV_KERMANSHAH, POV_FARS, POV_KERMAN, 

        POV_HAMEAN, POV_LORESTAN, POV_KOGILOIE, POV_YAZD, 

        POV_HORMOZGAN, POV_GHAZVIN, POV_GOLESTAN, 

        POV_KHORASANSHOMALI  

Date: 02/07/15   Time: 21:42  

Sample: 1385 1390   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -7.30255  0.0000  11  33 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  34.2719  0.0461  11  33 

PP - Fisher Chi-square  42.6655  0.0052  11  33 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
     

 
 
 
 
 
 

Pool unit root test: Summary   

Series: TP_GILAN, TP_KERMANSHAH, TP_FARS, TP_KERMAN, 

        TP_HAMEAN, TP_LORESTAN, TP_KOGILOIE, TP_YAZD, 

        TP_HORMOZGAN, TP_GHAZVIN, TP_GOLESTAN, 

        TP_KHORASANSHOMALI  

Date: 02/07/15   Time: 21:48  

Sample: 1385 1390   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -11.6630  0.0000  7  21 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  29.4578  0.0091  7  21 

PP - Fisher Chi-square  35.2094  0.0014  7  21 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Pool unit root test: Summary   

Series: TPC_GILAN, TPC_KERMANSHAH, TPC_FARS, TPC_KERMAN, 

        TPC_HAMEAN, TPC_LORESTAN, TPC_KOGILOIE, TPC_YAZD, 

        TPC_HORMOZGAN, TPC_GHAZVIN, TPC_GOLESTAN, 

        TPC_KHORASANSHOMALI  

Date: 02/07/15   Time: 21:45  

Sample: 1385 1390   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -33.7405  0.0000  12  56 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -4.67948  0.0000  11  53 

ADF - Fisher Chi-square  44.5122  0.0066  12  56 

PP - Fisher Chi-square  60.7667  0.0000  12  56 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 
 
 
 

Pool unit root test: Summary   

Series: TPL_GILAN, TPL_KERMANSHAH, TPL_FARS, TPL_KERMAN, 

        TPL_HAMEAN, TPL_LORESTAN, TPL_KOGILOIE, TPL_YAZD, 

        TPL_HORMOZGAN, TPL_GHAZVIN, TPL_GOLESTAN, 

        TPL_KHORASANSHOMALI  

Date: 02/07/15   Time: 21:44  

Sample: 1385 1390   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -24.3225  0.0000  12  36 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  46.4494  0.0039  12  36 

PP - Fisher Chi-square  54.2768  0.0004  12  36 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Pool unit root test: Summary   

Series: UP_GILAN, UP_KERMANSHAH, UP_FARS, UP_KERMAN, 

        UP_HAMEAN, UP_LORESTAN, UP_KOGILOIE, UP_YAZD, 

        UP_HORMOZGAN, UP_GHAZVIN, UP_GOLESTAN, 

        UP_KHORASANSHOMALI  

Date: 02/07/15   Time: 21:49  

Sample: 1385 1390   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -65.8474  0.0000  12  48 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -25.9515  0.0000  12  48 

ADF - Fisher Chi-square  89.1924  0.0000  12  48 

PP - Fisher Chi-square  89.3228  0.0000  12  48 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
     

 

 ٘ت٥زٝآظٖٕٔٛٞز٣ٕٗ

 
     
     

 

Kao Residual Cointegration Test  

Series: POV? TPL? TPC? G? TP? UP? ER? IR? GC?  

Date: 02/15/15   Time: 14:15   

Sample: 1385 1390   

Included observations: 6   

Null Hypothesis: No cointegration  

Trend assumption: No deterministic trend  

Lag selection: fixed at 1   

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
        t-Statistic Prob. 

ADF   -2.020694  0.0217 
     
     Residual variance  3.422359  

HAC variance   2.580634  
     
          

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RESID?)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/15/15   Time: 14:15   

Sample (adjusted): 1387 1390   

Included observations: 4 after adjustments  

Cross-sections included: 12   

Total pool (unbalanced) observations: 44  

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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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID?(-1) -1.704886 0.280553 -6.076884 0.0000 

D(RESID?(-1)) 0.570425 0.228703 2.494172 0.0166 
     
     R-squared 0.514533     Mean dependent var -0.067391 

Adjusted R-squared 0.502974     S.D. dependent var 2.029116 

S.E. of regression 1.430527     Akaike info criterion 3.598352 

Sum squared resid 85.94915     Schwarz criterion 3.679452 

Log likelihood -77.16375     Hannan-Quinn criter. 3.628428 

Durbin-Watson stat 2.255990    
     
     

 
 
 
 
 

 ٥ِٕط-٘ت٥زٝآظٖٔٛاف

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: ELI    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 9.113013 (11,49) 0.0000 

Cross-section Chi-square 76.849199 11 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: POV?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/08/15   Time: 21:47   

Sample: 1385 1390   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 12   

Total pool (unbalanced) observations: 69  

White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.893938 9.471594 0.516696 0.6073 

TPL? -0.302275 0.189088 -1.598594 0.1152 

TPC? 1.273641 0.835765 1.523923 0.1328 

G? 16.22344 6.143517 2.640741 0.0105 

TP? 0.003887 0.681646 0.005702 0.9955 

UP? -1.961671 1.785054 -1.098942 0.2762 

ER? -6.564932 10.66842 -0.615361 0.5406 

IR? 6.117279 7.023895 0.870924 0.3873 

GC? -8.794801 4.747130 -1.852656 0.0689 
     
     R-squared 0.090475     Mean dependent var 0.482155 

Adjusted R-squared -0.030795     S.D. dependent var 2.468391 

S.E. of regression 2.506110     Akaike info criterion 4.796448 

Sum squared resid 376.8351     Schwarz criterion 5.087853 

Log likelihood -156.4775     Hannan-Quinn criter. 4.912058 

F-statistic 0.746063     Durbin-Watson stat 0.826867 

Prob(F-statistic) 0.650766    
     
     

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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 ٘ت٥زٝآظٖٔٛٞبؾٕٗ

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: ELI    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 19.290891 8 0.0134 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     TPL? -0.815537 -0.239403 0.164736 0.1558 

TPC? 0.188187 -0.166250 0.268222 0.4937 

G? -1.443748 -1.727003 33.400410 0.9609 

TP? -0.546569 -0.623304 0.078209 0.7838 

UP? 12.860488 3.794887 464.167159 0.6739 

ER? 11.205048 2.722971 50.113340 0.2308 

IR? -27.492606 -5.740308 295.984352 0.2061 

GC? 13.434892 9.112875 3.300545 0.0174 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: POV?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/08/15   Time: 14:27   

Sample: 1385 1390   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 12   

Total pool (unbalanced) observations: 69  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.841097 30.44337 0.191868 0.8486 

TPL? -0.815537 0.494848 -1.648056 0.1057 

TPC? 0.188187 0.997990 0.188566 0.8512 

G? -1.443748 11.22632 -0.128604 0.8982 

TP? -0.546569 0.588739 -0.928371 0.3578 

UP? 12.86049 22.60054 0.569035 0.5719 

ER? 11.20505 12.87367 0.870385 0.3883 

IR? -27.49261 26.75755 -1.027471 0.3092 

GC? 13.43489 6.221897 2.159292 0.0358 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.769176     Mean dependent var 0.366296 

Adjusted R-squared 0.679673     S.D. dependent var 2.670680 

S.E. of regression 1.511536     Akaike info criterion 3.901554 

Sum squared resid 111.9523     Schwarz criterion 4.549121 

Log likelihood -114.6036     Hannan-Quinn criter. 4.158465 

F-statistic 8.593855     Durbin-Watson stat 1.946528 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

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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تر٥ٕٗٔسَ
 

Dependent Variable: POV?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 02/08/15   Time: 19:26   

Sample (adjusted): 1388 1390   

Included observations: 3 after adjustments  

Cross-sections included: 12   

Total pool (unbalanced) observations: 32  

White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 

Convergence achieved after 46 iterations  

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 55.85697 16.42226 3.401297 0.0079 

TPL? -3.206052 0.479083 -6.692065 0.0001 

TPC? 6.355513 1.164419 5.458101 0.0004 

G? 27.53736 13.34063 2.064172 0.0690 

TP? 3.521380 0.701682 5.018485 0.0007 

UP? -47.64827 7.864812 -6.058412 0.0002 

ER? 15.98104 5.847540 2.732951 0.0231 

IR? -100.6939 18.09656 -5.564257 0.0003 

GC? 35.91057 6.231506 5.762744 0.0003 

AR(1) -0.360802 0.027002 -13.36191 0.0000 

AR(2) -0.701192 0.040004 -17.52808 0.0000 

AR(3) -0.722400 0.017590 -41.06807 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

_GILAN--C -1.263602    

_KERMANSHAH--C 6.297217    

_FARS--C 7.007371    

_KERMAN--C -1.302988    

_HAMEAN--C -7.647689    

_LORESTAN--C -0.335141    

_KOGILOIE--C 11.97336    

_YAZD--C 9.293815    

_HORMOZGAN--C -6.739043    

_GHAZVIN--C 6.206655    

_GOLESTAN--C -8.781369    
_KHORASANSHOMALI-

-C -13.23176    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.901579     Mean dependent var 0.325252 

Adjusted R-squared 0.660994     S.D. dependent var 2.600093 

S.E. of regression 1.513885     Akaike info criterion 3.836224 

Sum squared resid 20.62662     Schwarz criterion 4.889721 

Log likelihood -38.37958     Hannan-Quinn criter. 4.185428 

F-statistic 3.747442     Durbin-Watson stat 2.812385 

Prob(F-statistic) 0.022692    
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ّای فمش خاًَاسّای ضْشی ایشاى دس تؼییي وٌٌذُ "(،1392پٛض،ظٞطا٥ٔٚالأب٣ٔ،ظٞطا،)اثطا٥ٞٓ -1

،فهّٙبٔٝپػٚٞكٙبٔٝالتهبز٢،ؾبَ"ّای تاتلَیی تا هتغیش ٍاتستِ هحذٍد واستشد دادُ 1388سال 

 116تب101،ل49ؾ٥عزٞٓ،قٕبضٜ

ٞـب٢التهـبز٢،ٔزٕٖٛٝپـػٚٞف"اتؼاد گًَاگَى فمش دس ایشاى "(،1384چ٥ّط،٘ؿط٤ٗ،)اضيْٛ -2

 27ثب٘هٔطوع٢رٕٟٛض٢اؾال٣ٔا٤طاٖ،قٕبضٜ

ٍسی ػَاهل تَلیدذ تدش   تاحیش تغییشات تْشُ "(،1392پٛضٔمسْ،ا٥ٟٔٗٚٔطاث٣ثكطآثبز٢،حؿ٥ٗ،) -3

 36تب19،ل4،قٕبض٢16ٜضٚؾتبٚتٛؾٗٝ،ؾبَفهّٙبٔٝ،"ضاخص فمش سٍستایی دس ایشاى 

 تطرٕٖٝع٤عو٥بٚ٘س،"حشٍت آفشیٌاى، لَاًیي تاصی دس لشى تیست ٍ یىن  "(،1380تبضٚ،ِؿتط،) -4

 75،تطرٕٝزوتطٚح٥سٔحٕٛز٢: "تَسؼِ التصادی "(،2009تٛزاضٚ،ٔب٤ىُٚاؾ٥ٕت،اؾت٥فٗ،) -5

ُ  "(،1381سٜٚح٥ـسض٢،ذ٥ُّٚذسازازوبقـ٣،ا٥ٔـس،)ذسازازوبق٣،فطٞبز،ثبلط٢ٚفط٤ـ -6 -اًدذاص

ٌطٜٚپػٚٞكـ٣، "ّای فمش دس ایشاى، واستشد اًَاع خظ فمش، ضىاف فمش، ضاخص فمشگیشی ضاخص

 آٔبضٞب٢التهبز٢،پب٥٤ع

سٌجص ضذت فمش دس خاًَاسّای سٍسدتایی   "(،1391وبـ،ٔحٕس،)ذسازوبق٣،فطٞبزٚق٥ٟى٣ -7

 3،فهّٙبٔٝضٚؾتبٚتٛؾٗٝ،قٕبضٜ"اسّای ضْشی دس ایشاى ٍ همایسِ آى تا خاًَ

 "ػذالت التصادی ) هجوَػِ هماالت (  "(،1390ثط٢،ف٥طٚظَٜٚجبَجب٤٣٤عز٢،ض٤ٚب،)ذّٗت -8

 تطرٕٝٔٛؾؿٝٔٛد، "ّای التصادی ػصش ها پایاى فمش، فشصت "(،2005ز٢ؾبـ،رفط٢،) -9

ّای هالی تش سضذ التصادی ٍ تشسسی آحاس سیاست "(،1390ضٞجط،فطٞبزٚؾطٌّعا٣٤،ٔهُف٣،) -10

 139تب118،ـ96،فهّٙبٔٝتحم٥مبتالتهبز٢،قٕبضٜ" 1363 – 1386فمش عی دٍسُ 

،فهّٙبٔٝ"هسائل ٍ هطىالت فمش دس ایشاى  "(،1390ظاٞس٢انُ،ٔحٕسٚثؿب٥َبٖ،ٔحٕس،) -11

 7ض٤ع٢تٛؾٗٝارتٕب٣ٖ،قٕبضٜضفبٜٚثط٘بٔٝ

ّای تشویثی دس سٍش تحلیل واستشد دادُ "(،1384ظضاء٘ػاز،ٔٙهٛضٚا٘ٛاض٢،اثطا٥ٞٓ،) -12

-ٕٞب٤فث٥ٗ، "اجتواػی (  -سگشسیَى دس ػلَم هختلف ) تا تاویذ تش ػلَم التصادی

 ٞب٢تحم٥كزضّْٖٛ،فٖٟٙٛٚٔٙسؾ٣ا٣ِّّٕضٚـ

13-  ( ٟٔس٢، 1391ظض٤جبف، ٔزّٝ، "د هتؼاسف هشٍسی تش ػلل فمش اص هٌظش التصا "(،

 التهبز٢،ؾبَزٚاظزٞٓ،قٕبض٤ٜه

،فهّٙبٔٝضفبٜارتٕب٣ٖ،قٕبضٜ"فمش ٍ ًاتشاتشی دس دسآهذ ایشاى  "(،1384ظ٘ٛظ،ٞبز٢،) -14

17 

ٍسی ػَاهل تَلیذ دس ای تْشُتحلیل همایسِ "(،1382ؾجحب٣٘،حؿٗٚٔحٕسِٛ،ح٥ٕسٖع٤ع،) -15

 119تب87،ل82ٝتحم٥مبتالتهبز٢،قٕبضٜ،ٔزّ"ّای صٌایغ تضسي ایشاى صیشتخص
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،تطرٕٝظٞطاوط٤ٕـ٣،چٙـسٔمبِـٝ"فشاسَی تحشاى ساّثشد تَسؼِ دس آسیا"(1998ؾٗ،آٔبضت٥ب،) -16

 زضظ٥ٔٙٝٔٛإٟ٘٘بز٢تٛؾٟٗٝ٘بز٢

سیضی ٍ ًظاست ساّثشدی سیاست هؼاًٍت تشًاهِ(،1384–1391ٞب٢ثبظاضوبضزضا٤طاٖ)قبذم -17

 جوَْسی هشوض آهاس ایشاى 

-تشسسی تاحیش هَلفِ "(،1392آثبز٢،اثٛاِفًُٚو٥ٕ٥ب٣٤،فبَٕٝٚاضثبةاف٣ًّ،ٔحٕس،)قبٜ -18

ٔزّٝ"ٍسی ول ػَاهل وطَسّای هٌتخة ػضَ وٌفشاًس اسالهیّای التصاد داًص تش تْشُ ،

 5س٤س،قٕبضٜا٢،ؾبَث٥ؿتٓزٚضٜرالتهبزتٛؾُٗٝٔٙمٝ

هفَْم ٍ آحاس التصادی  "(،1389نٕس٣ّٖ،٢حؿ٥ٗٚض٘ب٣٘،ٔحؿٗٚزال٣ِانفٟب٣٘،ضح٥ٓ،) -19

ؾ٥بؾ٣، "حمَق هالىیت: سٍیىشد ًْاد گشایی  ّْٖٛ حمٛقٚ زا٘كىسٜ ٔزّٝ حمٛق، فهّٙبٔٝ ،

183-201،نفحبت101،قٕبض40ٜٔمبالتٔٛي٣ٖٛ،زٚضٜ

پػٚٞكـ٣-فهّٙبّٖٕٔٝـ٣، "ًْادّا ٍ سضذ التصادی  "(،٣ّ1392،)٥َت٥٘ب،٥٘ٚ٣ّٖىٛ٘ؿجت٣،ٖ -20

 132تب109،ل1قٕبضٜ–ض٤ع٢ٚثٛزرٝؾبَٞزسٞٓثط٘بٔٝ

تحلیل ًمص سشهایِ اًسداًی،   "(،1392قٙس٢،ضل٥ٝ،)٥٘ب،٣َّٖٚب٤فٝرجبض٢،ضل٥ٝٚؾ٥َ٣ٕ٥ّت -21

،فهـّٙبٔٝضاٞجـطز"ػَاهل التصاد ایشاىٍسی ول تحمیك ٍ تَسؼِ داخلی ٍ تجاست دس استماء تْشُ

 ،پب٥٤ع35تٛؾٗٝ،قٕبضٜ

22-  ( ٘بزض، ٖعتاِٟٝٚٔطٌبٖ، 1386ٖجبؾ٥بٖ، ّای ٍسی ػَاهل تَلیذ تخصگیشی تْشُاًذاصُ "(،

تب153،ل78،ٔزّٝتحم٥مبتالتهبز٢،قٕبضٜ"ّا التصادی وطَس تِ سٍش تحلیل پَضطی دادُ

176

ٍسی تش سضذ تاحیش تْشُ"(،1391ٛض،ٔحٕسضيبٚزٜٔٛثس،ثبثه،)فُطؼ،ٔحٕسحؿٗٚزٞمب٘پ -23

،25،فطآ٤ٙسٔس٤ط٤تتٛؾٗٝ،زٚضٜ"ّای تشویثی التصادی صٌایغ تَلیذی ایشاى تا سّیافت دادُ

 قٕبض٤ٜه

 "التصادسٌجی واستشدی پاًل دیتا  "(،1393فمٝٔز٥س٣ّٖ،٢ٚاثطا٣ٕ٥ٞ،نالح،) -24

ٞب٢التهبز٢ثب٘ه،ٔٗبٚ٘تالتهبز٢ازاضٜحؿبة1367-1386د ایشاى ٍسی التصاگضاسش تْشُ -25

 ٔطوع٢رٕٟٛض٢اؾال٣ٔا٤طاٖ

ض٤ع٢ٚ٘ٓبضتضاٞجطز٢(،ٔٗبٚ٘تثط٘ب1385ٝٔ،)گضیذُ ًتایج سشضواسی ػوَهی ًفَس ٍ هسىي -26

 ٔطوعآٔبضا٤طاٖ

ض٤ع٢ٚ٘ٓبضتضاٞجطز٢(،ٔٗبٚ٘تثط٘ب1390ٝٔ،)گضیذُ ًتایج سشضواسی ػوَهی ًفَس ٍ هسىي -27

 ٔطوعآٔبضا٤طاٖ

دسآهذی تش تثییي ًْادی ػلل پاییي "(،1390ٔتٛؾ٣ّ،ٔحٕٛزٚٔؤ٣ٙٔ،فطقبزٚفتحا٣ِٟ،رٕبَ،) -28

 53-78،ل2،ـ8ٞب٢التهبز٢،د،ٔزّٝؾ٥بؾت"ٍسی دس التصاد ایشاىتَدى تْشُ
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هجوَػِ آهاسّای جوؼیتی وطَس -29 ( ٔٗب1389ٚ، ا٘فٛضٔبت٥هؾبظٔبٖحجتاحٛاَ(، ٚ ٘تآٔبض

 وكٛض

،ارتٕـب٣ٖٚفطٍٞٙـ٣رٕٟـٛض٢اؾـال٣ٔا٤ـطاٖ،)هجوَػِ لاًَى تشًاهِ چْاسم تَسدؼِ التصدادی   -30

 (،ٔٗبٚ٘تپػٚٞف،٘تم٥حٚتس٤ٚٗلٛا٥٘ٗٚٔمطضات1383

31-  ( ت٥ٕٛضٚاوجط٢فطز،حؿ٥ٗ، 1387ٔحٕس٢، ،"ٍسی تش التصاد ایشاىّای تْشُاحش ضَن "(،

 204تب177،ل35ؾبَزٞٓ،قٕبضٜ

-1391،ضٚؾتب٣٤ٚوُوكٛضتَصیغ دسآهذ دس خاًَاسّای ضْشی "(،1392ٔطوعآٔبضا٤طاٖ،) -32

 ض٤ع٢ٚ٘ٓبضتضاٞجطز٢،ظٔؿتبٖ ،ٔٗبٚ٘تثط٘بٔٝ"1380

پػٚٞك٣،فهّٙب٣ّٕٖٝٔ"تٌیادّای ًْادی فمش اص دیذگاُ ٍتلي"(،1391احٕس،ٔحٕٛز،)ٔكٟس٢ -33

 149-174،تبثؿتبٖ،ل2ض٤ع٢ٚثٛزرٝ،ؾبَٞفسٞٓ،قٕبضٜط٘بٔٝث

هجوَػِ تشًاهِ پٌج سالِ پٌجن "(،1389ض٤ع٢ٚ٘ٓبضتضاٞجطز٢ض٥٤ؽرٕٟـٛض،)ٔٗبٚ٘تثط٘بٔٝ -34

ٝ-،فهـّٙبّٖٕٔٝـ٣"ًْادّا ٍ سضذ التصدادی   "جوَْسی اسالهی ایشاى  ض٤ـع٢ٚپػٚٞكـ٣ثط٘بٔـ

 132تب109،ل1قٕبضٜ–ثٛزرٝؾبَٞزسٞٓ

ودل   1391لاًَى تَدجدِ سدال    "(،1391رٕٟٛض،)ض٤ع٢ٚ٘ٓبضتضاٞجطز٢ضئ٥ؽٔٗبٚ٘تثط٘بٔٝ -35

  "وطَس

ودل  1392لاًَى تَدجدِ سدال    "(،1391رٕٟٛض،)ض٤ع٢ٚ٘ٓبضتضاٞجطز٢ضئ٥ؽٔٗبٚ٘تثط٘بٔٝ -36
  "وطَس

37-  ( فطقبز، ،٣ٙٔٛٔ1388 فهّٙبٔٝربٔ"پاضٌِ آضیل تَسؼِ "(،  قٕبضٜ، ؾبَقكٓ، ٚالتهبز، ٝٗ

 293تب257٘ٛظزٞٓٚث٥ؿتٓ،ل

تشسسی ػَاهل تؼییي وٌٌذٓ سضذ  "(،1388ٔؤ٣ٙٔ،فطقبز٤ٚٛؾف٣،ٔحٕسل٣ّٚٔجبضن،انغط،) -38

 "ٍسی ٍ فمش دس هٌاعك سٍستایی ایشاى تْشُ

 ،تطرٕٝغالٔطيبآظازاضٔى٣"هثاحج اساسی التصاد تَسؼِ "(،٥ٔ1378ط،رطاِس،) -39

ِ   "(،1391٘ٓط٢،ٔحؿٗٚٔجبضن،انـغط،) -40 (،R & Dگدزاسی، تحمیدك ٍ تَسدؼِ )    احدش سدشهای

 ،٥ٕ٘ٝز٢14ْٚالتهبزوالٖ،ؾبَٞفتٓ،قٕبضٜپػٚٞكٙبٔٝ

 "جوؼی دس التصادسٌجیسیطِ ٍاحذ ٍ ّن"(،1378٘ٛفطؾت٣،ٔحٕس،) -41

،ؾبظٔبٖ"ٍسیّای تْشُتا ضاخصولیاتی دس ساتغِ "ٚفب٤٣٤ٍب٘ٝ،ضيبٚٞبق٣ٕفطاٞب٣٘،٘غٕٝ، -42

  ٚض٢ا٤طا٣ّٖٔثٟطٜ
43- Baltagi, Badi H, ( 2006), " Panel Data Econometrics Theoritical Contributions and 

Emperical Applications "  

44-  Bermner, Jason & Davis, Jason & Carr divid, ( 2012 ),  " Population Growth, 

Ecology, and Poverty ", Springer Science , Bisiness Media    
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Abstract: 

Increasing the income and decreasing the poverty are necessary outputs of every 

development program in every country. In Iran as a developing country,  different policies 

for poverty reduction have been used, but poverty has been increased which it means that 

the policies have not enough effects on poverty reduction. The policies, that have been 

implemented in Iran, have done more in the redistribution of income. 

 

Since the productivity improvements will impact on income level, this thesis is trying to 

analyze the effect of improvement of the productivity on poverty reduction. The 

relationship between variables is explored using panel-data analysis techniques. The most 

important variables in the model are labor productivity and capital productivity which are 

considered as explanatory(independent) variables, and their relationships with poverty are 

studied.  

 

The results of the estimated model shows that the relationship between labor productivity 

and relative poverty in the society, is negative, but the relationship between the capital 

productivity and poverty is posetive, therefore increasing the capital productivity does not 

imply reduction of the relative poverty. 

 

Keywords: Poverty, Productivity, Panel-Data, Developing Country, Income.    
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