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بخش آالم  شان آرام کنم هب آانن هک مهر آسمانی اهیم را تقدیم می ماحصل آموخته
گاه  رتیه مهربانهب . گاهم، دستان رپمهر پدرم تکیهام است. هب استواررتیه  زمینی ن
ام و رههچ  ام رد مکتب عشق ایشان آموخته ام، چشمان ماردم هک رههچ آموخته زندگی

 شان را سپاس نتوانم گفت. کران مهربانی ای از ردیای بی بکوشم قطره
 ا زبداید.اتن ر  ام هب امید شماست، باشد هک حاصل تالشم نسیم گوهن، غبار خستگی هستی

 بوهس رب دستان رپمهراتن
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 چکیده
 

 پذیذٌ فقز اس دیزباس با اوسان َمزاٌ بًدٌ ي یکی اس مسائل اساسی در جًامع ي فزَىگ َای ضىاختٍ ضذٌ بطزی است.
عًامل متعذدی می تًاوىذ بز فقز اثزگذار باضىذ کٍ اس ایه بیه می تًان بٍ يضع ضغلی سزپزست خاوًار ي اضتغال 
اضارٌ ومًد. چزاکٍ در کطًرَای در حال تًسعٍ فقزا عمذتاً بیکار ویستىذ بلکٍ درآمذَایطان واکافی است. اس ایه ري 

غل اوذ می تًاوذ ایه ضزایط را فزاَم آيرد کٍ بخطی اس ضىاسایی دستٍ َای ضغلی ای کٍ فقزا اکثزاً در آن ضا
تًاوذ در جُت کاَص  َای ضغلی معطًف ضًد ي ایه امز می سیاستُای فقزسدایی، بٍ تقًیت ي حمایت اس ایه دستٍ

َای  َزچٍ بیطتز فقز مفیذ ياقع ضًد. در ایه پژيَص با استفادٌ اس دادٌ َای طزح َشیىٍ ي درآمذ خاوًار بزای سال
َای تزکیبی مقطعی تابع درآمذی میىسز بزآيرد ضذٌ است. وتایج بزآيرد حاکی  ، بصًرت داد۸۳۳۴ٌي  ۸۳۳۱، ۸۳۱۴

َای ضغلی دارد. اس سًی دیگز، با  اس آن است کٍ دستٍ ضغلی مشد بگیز خصًصی کمتزیه درآمذسایی را در بیه دستٍ
تجشیٍ خاوًارَای فقیز بز اساس يضع درصذ میاوٍ درآمذی بزای َز سٍ سال ي  ۵۱محاسبٍ خط فقز بٍ ريش 

دستٍ ضغلی  را در بیه فقزا در مىاطق ضُزیغیز ضاغلیه، بیطتزیه سُم  گزيٌ ضغلی، مطاَذٌ می ضًد کٍ پس اس
َای ایه پژيَص ایه است  دارد. اس دیگز یافتٍخصًصی ي در مىاطق ريستایی دستٍ ضغلی کارکه مستقل مشد بگیز 

خاوًار بز درآمذ خاوًار اثز مثبت ي معىادار دارد ي اس طزف دیگز در مقایسٍ بیه کٍ متغیز وسبت ضاغلیه بٍ بعذ 
خاوًارَای فقیز ي غیز فقیز، مطاَذٌ می ضًد کٍ ایه وسبت در خاوًارَای فقیز کمتز است ي ایه بذان معىاست کٍ 

 .اضتغال، احتمال قزار گزفته خاوًار را در بیه فقزا کاَص می دَذ
 
 

 فقز، اضتغال، تابع درآمذی میىسز، باسار کار فقز،خط کلید واژه:
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 ممذمٍ 1-1

. پـیـاك ُـٖ ا٘ـ ثٛؿٜثب آٖ كٚثلٚ  ی٘ٛػ ثٝٞب  پـیـٜ فمل، ٔؼّ٘ی اًت وٝ وّیٝ رٛأغ ثِلی ؿك تٕبٔی ؿٚكاٖ

ٚ فلٍٞٙی اًت، حجبت ًیبًی، ٕٞجٌتٍی ارتٕبػی ٚ التٔبؿی، ارتٕبػی  یبفتٍی٘ تًٛؼٝفمل وٝ ٕ٘ٛؿی ام 

، وبَٞ ٔتًٛٚ َٛٛ ػٕل، یلٚٔ ٔليٕٞضٙیٗ ًالٔت رٌٕی ٚ كٚعی كا تٟـیـ ولؿٜ ٚ ٔٛرت افنایَ 

(. ٚلتی ٔلؿْ یه ۴2۲ ۸۳۲۲)ٓبؿلی ٚ ؿیٍلاٖ،  ٌلؿؿ یٔالتٔبؿی  یٚك ثٟلٜ یتؿكٟ٘ب٘یلٚی وبك ٚ  ییوبكا

ٚ اٌل ایٗ عبِت اؿأٝ یبثـ، تأحیلات  ثیٙـ یٔیه وُ آًیت  ػٙٛاٖ ثٝ، ربٔؼٝ ُٛ٘ـ یٔربٔؼٝ ؿصبك فمل 

ًیبًی ٚ  امِغبٝالتٔبؿی ٚ ٞٓ  امِغبٝٞٓ  یا وٙٙـٜ ٍ٘لاٖربٔؼٝ كا ؿك ٚٗؼیت  تٛا٘ـ یٔثّٙـٔـت آٖ 

ثلای  ٌقاكی یًٝلٔبٔجبكمٜ ثب فمل تٟٙب یه ٗلٚكت اؽاللی ٘یٌت ثّىٝ ٘ٛػی  كٚ یٗاماارتٕبػی للاك ؿٞـ. 

 ینیك ثل٘بًٔٝت. ؿك ایٗ كاًتب، ثلكًی ٚ آٌبٞی ام ٚٗؼیت فمل ؿك یه ربٔؼٝ، اِٚیٗ لـْ ؿك ٌٔیل آیٙـٜ ا

آٌبٞی ام  ٔٙظٛك ثٝ(. ۸۳۲۱؛ ؽبِـی ٚ پلٔٝ، ۸۳۲۳ثلای ٔجبكمٜ ثب آٖ اًت )ػلة ٔبماك ٚ عٌیٙی ٘واؿ، 

ٛؿ تب ثتٛاٖ ثب ٞبی ؽب٘ٛاكٞبی فمیل ِٔؾْ ُ ٚٗؼیت فمل ؿك ربٔؼٝ، ثبیـ ؽٚ فمل ٔغبًجٝ ُٛؿ ٚ ٚیوٌی

پقیل ؿك رٟت وبَٞ فمل علوت ٕ٘ٛؿ. ام ٛلفی  ثٝ الِبك ٔغلْٚ ٚ آًیت ٞب وٕهٞـفٕٙـًبمی ا٘ٛاع 

كاٜ وٌت ؿكآٔـ ثٌیبك ٟٔٓ اًت. ثبیـ تٛرٝ ؿاُت وٝ ٔٛٗٛع اُتغبَ ٚ  تلیٗ یآّ ػٙٛاٖ ثٝتٛرٝ ثٝ اُتغبَ 

، ٔلؿْ تًٛؼٝ ؿكعبَؿك وِٛكٞبی ثب وِٛكٞبی ٓٙؼتی ٔتفبٚت اًت.  تًٛؼٝ ؿكعبَثیىبكی ؿك وِٛكٞبی 

، كٚ یٗاما(. ۴۸۸۲ ۸۳۳۱، یؽٛاٞ ؽٛة٘بوبفی اًت ) ثؾتیبكی ٚ  یِبٖؿكآٔـٞبفمیل غبِجبً ثیىبك ٘یٌتٙـ، ثّىٝ 

ٞبی ُغّی،  ثب ُٙبؽت ایٗ ٌلٜٚ صلاوُٝٙبًبیی تلویت ُغّی فملا ام إٞیت میبؿی ثلؽٛكؿاك ؽٛاٞـ ثٛؿ 

عٕبیتی ؽٛؿ ٚ ثٟجٛؿ ُلایٚ ُغّی فملا، ٔٛرجبت وبَٞ  ٞبی یبًتًثب  تٛا٘ٙـ یٔ ٌقاكاٖ یبًتًٚ  ٞب ؿِٚت

 ٞلصٝ ثیِتل فمل كا فلاٞٓ آٚك٘ـ.

 مسئلٍ  یبني ب ضزح 1-2

 یتػّٓ التٔبؿ ام مٔبٖ آؿاْ إً یـایَثٛؿٜ ٚ ثب پ یربٔؼٝ ثِل یٞب فمل ٚ غٙب ٕٞٛاكٜ ام ؿغـغٝ ٔٛٗٛع

٘بّٜٔٛة  ٞبی یـٜام پـ یىی یثِل یؼتبوٖٙٛ ٔٛكؿتٛرٝ التٔبؿؿا٘بٖ للاكٌلفتٝ اًت. فمل ؿك َٛٛ تبك

ام ٔؼ٘الت ثنكي  یىیػٙٛاٖ  ثٝ یناوٖٙٛ ٘ رٛأغ ٔؾتّف ثٝ ُٕبك كفتٝ اًت ٚ ٞٓ یٚ ارتٕبػ یالتٔبؿ

 تلیٗ یام آّ ییىوبَٞ فمل  یٗ(. ثٙبثلا۸۳۳۸۴۸2۱ یٍلاٖ،)فلٕٞٙـ ٚ ؿ ُٛؿ یُٙبؽتٝ ٔ یربٔؼٝ رٟب٘

 ( .۴۰۱  ۸۳۳۱ یٍلاٖ،ثٛؿٜ اًت )كاغفل ٚ ؿ یثؾَ ػٕٛٔ ٌقاكاٖ یبًتً یٞب ؿغـغٝ
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۳ 

اًت  یؿك ٞل وِٛك یالتٔبؿ ی تًٛؼٝ یٞب ثل٘بٔٝ یام اٞـاف آّ یىیٚ وبَٞ فمل  یكفبٜ التٔبؿ افنایَ

 یوبكٌناكاٖ ٚ ٌٔئٛالٖ التٔبؿ یآّ یفٝالِبك ربٔؼٝ، ٚظ یم٘ـٌ یٔٙبًت ثلا یٚٚ فلاٞٓ آٚكؿٖ ُلا

 .ُٛؿ یٔ یوِٛك تّم

ؿك ؿًتٛك وبك ؽٛؿ  یٓٓٛكت ٌٔتم كا ثٝ ییوٝ ٔٛٗٛع فملمؿا یا ٚ ثل٘بٔٝ یبًتً ،ؿٚكاٖ لجُ ام ا٘مالة  ؿك

 یٗٚ ؿك ثٟتل ٞب یلًبؽتم یزبؿؿك رٟت ا یِتلٞب، ث ٚ اٞـاف ثل٘بٔٝ یبًتٚ ً ُٛؿ یللاك ؿاؿٜ ثبُـ ِٔبٞـٜ ٕ٘

ٌٔئّٝ فمل ٔٛكؿتٛرٝ  یاًالٔ ا٘مالة یلٚمیكفبٜ ربٔؼٝ ثٛؿٜ اًت. پي ام پ یَافنا یعبِت ؿك كاًتب

ٌٔئّٝ فمل ٚ كفبٜ الِبك  یلبٖ٘ٛ اًبً ۱۳، ۳۸، 2۳، 2۸, ۳وٝ آَٛ یا ٌٛ٘ٝ للاكٌلفتٝ اًت ثٝ یا ٌٌتلؿٜ

تًٛؼٝ  یٞب بٔٝثل٘ یٚ ارلا یٗكاًتب ػالٜٚ ثل تـٚ یٗا٘ـ. ؿك ٕٞ ٓلاعت ٔٛكؿتٛرٝ للاك ؿاؿٜ كا ثٝ پقیل یتآً

 یٚ ثٝ ارلا ؿكآٔـٜ اًت ِٚ یٚ ٔمبثّٝ ثب فمل ٛلاع ییؿك رٟت فملمؿا یلیًٍبِٝ( الـأبت ؿ۵) ٔـت یبٖٔ

عٛمٜ، وِٛك ٔب ؿك ٘ٛع ٔٛارٟٝ ٚ عُ  یٗٓٛكت ٌلفتٝ ؿك ا یٞب تالٍ یتٕبٔ یلغٓافػبٖ ٕ٘ٛؿ وٝ ػّ یـثب

ٞٓ ؿاؿٜ تب  ؿًت ثٝ ؿًت یػٛأُ ٔتؼـؿ كًـ یكٚ اًت. ثٝ ٘ظل ٔ كٚثٝ یبكیثٌ یٞب ٔؼُ٘ ٞٙٛم ثب صبَِ یٗا

 (.۴2۱  ۸۳۳2یٕی،ٚ ول ی)اكُـ یٓثبُ یلام آٖ ؿك ًٜظ وِٛك ؿكٌ یثب ٔؼُ٘ فمل ٚ ػٛالت ٘بُ ٙبٖٕٞض

 یبألاكٔؼبٍ وٙٙـ،  یوِبٚكم یكؽٛاٜ ام ٛل وٙٙـ، یؿكآٔـ ؽٛؿ كا ام كاٜ وبك وٌت ٔ یِتلث یلفم ٔلؿْ

ثـاٖ ٔؼٙبًت وٝ ًٜظ اُتغبَ،  یاًبً یتٚالؼ یٗؽٛؿ اُتغبَ. ا یٙبٖوبكآفل یبثبُٙـ ٚ  یلوبكٌلاٖ ٔنؿثٍ

ػٛأُ ٟٔٓ  ثبُٙـ،ؿكآٔـ ٔٙبًت ٚ ٔؼمَٛ ؿاُتٝ  یٞب ثٝ فلٓت یـثب اوٝ فمل ای یؿًتلًوبك ٚ  یفیتو

 یوب٘بَ آّ یهػٙٛاٖ  ثٝ اُتغبَ ثٝ یتًٛؼٝ ّٔ ٞبی یاًتلاتو اتفبق ثٝ للیت یتاوخلوبَٞ فمل ؽٛاٞٙـ ثٛؿ. 

 (.۴۰۳  2۱۱۳) ٞبَ،  وٙٙـ یوبَٞ فمل ٍ٘بٜ ٔ یثلا

 یؿًتلً یناٖٚ ٔ یؿٞ ُىُ یكام ٛل یالتٔبؿ یٞب فلٓت یغفمل ٚ تٛم یٝؿك تزن یوبك ٘مَ ٟٕٔ ثبماكٞبی

 یٗػٙٛاٖ ثٟتل ا٘ـ ٚ اُتغبَ ثٝ ولؿٜ یفباكتمبء ا یٞب ٚ فلٓت یبًٜٛط ؿًتٕنؿ، ٔنا ییٗتؼ یٗثٝ ِٔبغُ ٚ ٕٞضٙ

 یفٞب كا تؼل اٌ٘بٖ یتٞٛ آٖاًت وٝ ٘ٛع  یاًبً یبم٘ یهُـٜ اًت. وبك  ؽتٝكفت ام فمل ُٙب كاٜ ثلٖٚ

 یٔبؿ یبمٞبی٘ یٗ. ٞـف ام وبك ٚ اُتغبَ تٟٙب تأُٔٛؿ یكا ٔٛرت ٔ یٚ فمـاٖ آٖ اؽتالالت كٚا٘ وٙـ یٔ

اًت،  یٍّٝ٘بٜ، وبك ًٚ یٗٞٓ ٌٞت. ؿك ا ی٘في ٚ ولأت اٌ٘ب٘ ػنت یٗثّىٝ تأٔ یٌت٘ یاٌ٘ب٘ یم٘ـٌ

 یم٘ـٌ یهفلاٞٓ آٚكؿٖ  یٙزبؿك ا یٞـف آّ یٗثٙبثلا ی،اٌ٘ب٘ یم٘ـٌ یه یلیپق أىبٖ یثلا ای یًّٝٚ

ٞب  ٞـف یٗاُبكٜ ثٝ ا یٌتٝ،ُغُ ُب یفتؼل ُٛؿ، یٔ یفاُتغبَ تؼل ی،اٞـاف یٗتغمك صٙ یاًت. ثلا یاٌ٘ب٘

 یُؿِ یٗٚكؿ. فمل ثٝ اؽب٘ٛاك فلاٞٓ آ یه یكا ثلا یاٌ٘ب٘ یم٘ـٌ یه یٞب عـالُ یـثب یٌتٝؿاكؿ. ُغُ ُب

 یتآً ی٘في آؿٔ ػنت ثٝ وٙـ یٔ یزبؿا یاٌ٘ب٘ یوٝ ؿك م٘ـٌ ییٞب ٚ اؽتالَ ٞب ٔقْٔٛ اًت وٝ ثب ػـْ تؼبؿَ

ؽٛؿ ٚ  یم٘ـٌ یٞب عـالُ یٗتأٔ یاُبكٜ ؿاكؿ وٝ اٌ٘بٖ ثلا یتیفمل ثٝ ٚٗؼ یفام تؼبك یىی. م٘ـ یٔ

 یفوٝ تؼل اًت ؿكن لبثُ تلتیت یٗا ؿك كٚم وبك وٙـ. ثٝ یفتُ یهام  یَاٍ ٔزجٛك ثبُـ وٝ ث ؽب٘ٛاؿٜ

 یهتغمك  یثب ؿكن ام اُتغبَ ثلا میبؿیًبػت ُبغُ ثٛؿٖ ؿك ٞفتٝ صٝ فبّٓٝ  یه یثٝ ٔؼٙب اُتغبَ
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 ؿاكؿ. یاٌ٘ب٘ یم٘ـٌ

ًٜظ ؿًتٕنؿ  یكٚ تٛا٘ـ یٚ ٔىبٖ ًىٛ٘ت ٔ یتاُتغبَ ثب تٛرٝ ثٝ ٟٔبكت، رٌٙ یتُغُ افلاؿ ٚ تلو ٘ٛع

 .ٌقاكؿ یٔ یلٞب تأح ٌٛ٘ٝ ثل كفبٜ آٖ یٗٔؤحل ثبُـ ٚ ثـ ؽب٘ٛاكٞب

ولؿٖ فمل ٚ  وٗ یِٝك ی، ؿِٚت ٔىّف اًت ثلا۱۳ثل اًبى ثٙـ ؿْٚ آُ  ین٘ یلاٖا یلبٖ٘ٛ اًبً ؿك

ؿِٚت  یٗوٙـ. ٕٞضٙ یٗثٝ اُتغبَ وبُٔ كا تأٔ یـٖٔٙظٛك كً ٕٞٝ ثٝ یٚ أىب٘بت وبك ثلا یُٚلا یت،ٔغلٚٔ

 للاك ؿٞـ. ،٘ـاك٘ـ یًُٚب یوٝ لبؿك ثٝ وبك٘ـ ِٚ یوٌب٘ ٕٞٝ یبكوبك كا ؿك اؽت یُٔٛظف اًت ًٚب

 تٛا٘ـ یُغُ ٔ یفیتاُتغبَ ثـٖٚ تٛرٝ ثٝ ٘ٛع ٚ و یباًت وٝ آ یٗا یلؿٔٛكؿتٛرٝ للاك ٌ یـوٝ ثب یا ٌٔئّٝ أب

ٔٛرجبت وبَٞ فمل كا فلاٞٓ  یفیتیٚ ثب صٝ و یصٝ ٘ٛع اُتغبِ یٍل،ؿ ػجبكت ثبػج وبَٞ فمل ُٛؿ؟ ثٝ

 اُتغبَ ٚ وبَٞ فمل اًت. لؿٖٔلتجٚ و یثلا یٔغفَٛ ٔب٘ـٜ اًت، ٞل ٘ٛع تالُ یجبًوٝ تمل ینیص آٚكؿ؟ یٔ

 یٞب ُغُ ٚ ُبغُ( وٝ ُبُٔ ٌلٜٚ یٗث ی) كاثٜٝ عمٛل یُغّ یتتٛرٝ ثٝ ًبؽتبك ثبماك وبك ام ٔٙظل ٚٗؼ ثب

 یلٚ ٔنؿثٍ یؽٔٛٓ یلٔنؿثٍ ی،ػٕٛٔ یلثـٖٚ ٔنؿ، ٔنؿثٍ یّی، وبكفلٔب، وبكوٗ ٌٔتمُ، وبكوٗ فبٔ یُغّ

 یٗام ا یه ع٘ٛك ؿاك٘ـ ٚ وـاْ ای یُغّ یٞب وٝ فملا ؿك صٝ ٌلٜٚ ُٛؿ یًؤاَ ٜٔلط ٔ یٗا ُٛؿ، یٔ یتؼبٚ٘

اًت اًبًبً  یٗا ُٛؿ یٔوٝ ٜٔلط  یٍلیؿاُتٝ ثبُـ. ٚ ًؤاَ ؿ یِتلیث یلثل وبَٞ فمل تأح تٛا٘ـ یٞب ٔ ٌلٜٚ

 ٔٛرت وبَٞ فمل ُٛؿ؟ تٛا٘ـ یٔاُتغبَ  یبآ

وبَٞ فمل ثٝ  ٞبی یبًتكا فلاٞٓ آٚكؿ وٝ ً یُٚلا یٗا تٛاٖ یٔ یُغّ یٞب ٌلٜٚ یتُٙبؽت ثٟتل تلو ثب

 ثلٚؿ. یَٞب للاك ؿاك٘ـ، پ ؿك آٖ یِتلوٝ فملا ث ای یُغّ یٞب ام ٌلٜٚ یتًٕت عٕب

 یكتحم سؤاالت 1-3

 ٔٛرت وبَٞ فمل ُٛؿ؟ تٛا٘ـ یاُتغبَ ٔ یب(  آاِف

 ؟ؿاُتٝ ثبُٙـكا ثل وبَٞ فمل  یلتأح یِتلیٗث تٛا٘ٙـ یٔ یُغّ یٞب (  وـاْ ٌلٜٚة

 وبمٍ یبنپب اَذاف 1-4

 یلاٖاُتغبَ، فمل ٚ ًبؽتبك ثبماك وبك ؿك ا یٗكاثٜٝ ث ثلكًی

 وبمٍ یبنپب یجارسش ي وبربزد وتب اَمیت، 1-5

ؽٜل٘بن فمل ٔٛارٝ اًت ٚ ٔتأًفب٘ٝ  یبكوِٛك ٔب ثب ٔؼُ٘ ثٌ یـ،فول ٌلؿ ینٌٔئّٝ ٘ یبٖوٝ ؿك ث ٛٛك ٕٞبٖ

 یتٔٛرجبت وبَٞ فمل كا فلاٞٓ آٚك٘ـ. ِقا إٞ یٓٛكت ٔٙبًج ا٘ـ ثٝ اتؾبفُـٜ تبوٖٙٛ ٘تٛاٌ٘تٝ ٞبی یبًتً

 وٙـ، یع٘ٛك ؿاك٘ـ كا ِٔؾْ ٔ ٞب وٝ ػٕـتبً فملا ؿك آٖ ای یُغّ یٞب اًت وٝ ٌلٜٚ یُثٝ آٖ ؿِ یكتغم یٗا
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ام فملا  یُغّ یتثٝ ًٕت عٕب ییفملمؿا ٞبی یبًتكا فلاٞٓ آٚكؿ وٝ ً یٜیُلا تٛا٘ـ یُٙبؽت ٔ یٗا

ٔٛرجبت وبَٞ فمل كا  تٛا٘ٙـ یٔ یُغّ یٞب ٌلٜٚ یٗثب ُٙبؽت ا ٌقاكاٖ یبًتً كٚ یٗعلوت وٙـ. اما

 بؿ وٙٙـ.یزا یٔمٜؼ یتیعٕب یٞب ٌ٘جت ثٝ كٍٚ یـاكتلٓٛكت پب ثٝ

 یكتحم یَب ي دادٌ یجبمعٍ آمبر 1-6

 .ییٚ كًٚتب یاًت، اػٓ ام ٔٙبٛك ُٟل یلاٖوِٛك ا یكتغم یٗكؿاًتفبؿٜ ؿك أٛ یآٔبك ربٔؼٝ

ٌٞتٙـ. وٝ  ؽب٘ٛاك ٚ ؿكآٔـ یٙٝثلٌلفتٝ ام ٛلط ٞن ۸۳۳۱ٚ  ۸۳۳۱, ۸۳۲۱ یًٝ ٔمٜغ مٔب٘ یثلا ٞب ؿاؿٜ

ُـٜ  ٓٛكت اؿغبْ . عزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝثبُٙـ یٔ ییٚ كًٚتب یُٟل یُـٜ ٚ ِٔتُٕ ثل ؽب٘ٛاكٞب ٓٛكت اؿغبْ ثٝ

 ؽب٘ٛاك ۸۱۳۱۳۳اًت ثب۴  ثلاثل

ٔلاعُ  یٗاًت. رٟت ا٘زبْ ٔلاعُ ٔؾتّف وٝ ا یٚ اًٙبؿ یا ٓٛكت وتبثؾب٘ٝ اٛالػبت ثٝ یآٚك رٕغ اثناك

ٞب ٚ  ؿاؿٜ یآٚك رٕغ ٞب، ٘بٔٝ یبٖاػٓ ام ٔمبالت، وتت ٚ پب یٙٝمٔ یُٗبُٔ كرٛع ثٝ اًٙبؿ ٚ ٔـاكن ٔٛرٛؿ ؿك ا

 .ُٛؿ یاًتفبؿٜ ٔ  ۳Eviewsٔؾتّف ٔب٘ٙـ  یافناكٞب اًت ام ٘لْ یذ٘تب یبٖث یبٖؿك پب

وٙٙـٜ  ٔٔلف یٔلثٛٙ ثٝ ُبؽْ ثٟب یٞب ٚ ؿاؿٜ یلأٖلون آٔبك ا یكٚ ؿكآٔـ ام ٛل یٙٝٛلط ٞن ٞبی ؿاؿٜ

 آٔـٜ اًت. ؿًت ثٝ یثب٘ه ٔلون یتام ًب ۸۳۳۵ یٝثلعٌت ًبَ پب

 یكتحم ريش 1-7

 یتكٍٚ ٔؼىٛى ٗل یی،غقا یبمكٍٚ ۴٘ یُٚرٛؿ ؿاكؿ، ام لج یٔتفبٚت یٞب ٔغبًجٝ ؽٚ فمل كٍٚ ثلای

 .ٔؾبكد ؽب٘ٛاكٞب یبٍ٘یٗام ٔ یٔؾبكد ؽب٘ٛاكٞب، ؿكٓـ یب٘ٝام ٔ یاٍُ٘، ؿكٓـ

 یزانمحبسبٍ خط فمز در ا َبی ريش 1-7-1

 ا٘ـ ام۴ ػجبكت ُٛؿ، یٔؼٕٛالً اًتفبؿٜ ٔ یلأٖغبًجٝ ؽٚ فمل ؿك ا یوٝ ثلا ٞبیی كٍٚ

 یوبِل یبمؽٚ فمل ثل اًبى ٘ یلیٌ ا٘ـامٜ كٍٚ

 ؿكآٔـ )ٔؾبكد( ؽب٘ٛاكٞب یب٘ٝام ٔ یؽٚ فمل ثل اًبى ؿكٓـ یلیٌ ا٘ـامٜ كٍٚ

 ٔؾبكد ؽب٘ٛاكٞب یبٍ٘یٗام ٔ یؽٚ فمل ثل اًبى ؿكٓـ یلیٌ ا٘ـامٜ كٍٚ

 اٍُ٘ یتٔؼىٛى ٗل یٝؽٚ فمل ثل پب یلیٌ ا٘ـامٜ كٍٚ

ؿكآٔـ )ٔؾبكد( ؽب٘ٛاكٞب اًتفبؿٜ  یب٘ٝام ٔ یؽٚ فمل ثل اًبى ؿكٓـ یلیٌ پوَٚٞ ام كٍٚ ا٘ـامٜ یٗا ؿك

 یٗبٍ٘یٔ یب یب٘ٝٔ ییٗاًتٛاك اًت، تؼ یٔفْٟٛ فمل ٌ٘ج یٝؽٚ فمل وٝ ثل پب ییٗتؼ یٞب كٍٚ یٍل. ام ؿُٛؿ یٔ

كٍٚ  یٗػٙٛاٖ ؽٚ فمل اًت. ؿك ا ؿكٓـ آٖ ثٝ ۰۰ یب ۵۱ٔٛكؿٜٔبِؼٝ ٚ ٔغبًجٝ یؿكآٔـ )ٔؾبكد( ؽب٘ٛاكٞب
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ػٙٛاٖ ؽٚ فمل ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ثّىٝ ثل اًبى  ٔؾبكد ثٝ یبٍ٘یٗٔ یب ب٘ٝیام ٔ یٔغبًجٝ ؿكٓـ یثلا یؽبٓ یبكٔؼ

 ییٗٔٙظٛك تؼ . ثٝوٙـ یٔ یبككا اؽت ـؿكٓ ۰۰ یب ۵۱وٝ ام ربٔؼٝ ٔٛكؿٜٔبِؼٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ،  یٚ ُٙبؽت یبتتزلث

 یب)  یب٘ٝٚ ًپي ٔ ٌلؿؿ یٔلتت ٔ یؿكآٔـ یٞب اِقول، اثتـا ٔؾبكد ؽب٘ٛاكٞب ؿك ؿٞه ؽٚ فمل ؿك كٍٚ فٛق

 یب٘ٝػٙٛاٖ ٔ وٝ ثٝ یؿكٓـ ٔؾبكر ۰۰ثبك یهؿكٓـ ٚ  ۵۱ثبك یهامآٖ  ٚ پي ُٛؿ، یٞب عٌبة ٔ ( آٖیبٍ٘یٗٔ

( یبٍ٘یٗٔ یب یب٘ٝؿك ٞل ٔٛكؿ )ؿك ٘ظل ٌلفتٗ ٔ تلتیت یٗا وٝ ثٝ ٌلؿؿ یاًت، ٔغبًجٝ ٔ آٔـٜ ؿًت ثٝ یبٍ٘یٗٔ یب

 .ُٛؿ یفٛق ٔغبًجٝ ٔ یٞب ٔالن یٝؿٚ ؽٚ فمل ثل پب

ؿك  یلػٙٛاٖ فم وٕتل ام ؿكآٔـ ٔتٙبظل ثب ؽٚ فمل ؿاك٘ـ كا ثٝ یوٝ  ؿكآٔـ ییمل، ؽب٘ٛاكٞبؽٚ ف ییٗام تؼ پي

. ؿك اؿأٝ ُٛ٘ـ یٔغٌٛة ٔ یلفم یلًٜظ ؿاك٘ـ، غ یٗثبالتل ام ا یوٝ ؿكآٔـ ییٚ ؽب٘ٛاكٞب ُٛؿ یٌٔلفتٝ ٘ظل 

( یؽٔٛٓ یلٔنؿثٍ ی،ػٕٛٔ یل)وبكفلٔب، وبكوٗ ٌٔتمُ، ٔنؿثٍ یُغّ یتفملا ثلعٌت ٚٗؼ یُغّ یتتلو

 .آیـ یٔثٝ ؿًت 

 یىسزم تببع درآمذی 1-7-2

ثل ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك، ٚ  یٔؾتّف ُغّ یٞب ثٝ ؿًت آٚكؿٖ احلات ٌلٜٚ یپوَٚٞ ثلا یٗؿك ا یٍل،ؿ یًٛ ام

اًتفبؿٜ  ،یبفتٝ یٓتؼٕٓٛكت  ثٝ یٌٙلٔ ٞبی یبفتیٔغبًجٝ اكتجبٙ اُتغبَ ٚ ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك، ام تبثغ ؿك یٕٗٞضٙ

 .ُٛؿ یٔ

 تغمیمبت ٔتؼـؿؿك  یتئٛك یٗاًت. ا یـٔٛفك ؿك التٔبؿ وبك رـ ٞبی یتئٛك یٗتل ام ثنكي یىی یٌٙل،ٔ تبثغ

ٞب ٚرٛؿ ؿاُتٝ،  وٝ اٛالػبت ٔٙبًت ؿك آٖ یٔؾتّف یؿك وِٛكٞب یؾیثبِمٜٛ ٞل ؿٚكٜ تبك یٞب ؿاؿٜ یثل ٔجٙب

ًٙزَ  ثٝ تٛاٖ یتبثغ ٔ یٗاًت. ثٝ وٕه ا یـٜآٖ احجبت ٌلؿ ییثٝ وبك كفتٝ ٚ آمٖٔٛ ُـٜ اًت ٚ وبكا

 آٔٛمٍ، تزلثٝ ٚ ؿكآٔـ پلؿاؽت.  یٗاكتجبٙ ث

 یٗؿاكؿ وٝ ا یوبك ثٌتٍ یٗٚ تزلثٝ ؿك ع یآٔٛمٍ كًٕ یٞب تفبٚت ؿك ؿكآٔـ ثٝ ًبَ یٌٙل،ٔ یـٌبٜؿ ام

 یتٕیٍِبك یٕٝ٘ یٖٛكٌلً یهتبثغ ؿكآٔـ كا ثٝ ُىُ  یِ٘بٖ ؿاؿٜ اًت. ٚ یتبثغ ؿكآٔـ یكٌٔئّٝ كا ام ٛل

ٚ  ُٛؿ یظبٞل ٔ یؼیٛج یتٓٓٛكت ٍِبك ٚاثٌتٝ ؿكآٔـ ِٔؾْ اًت وٝ ثٝ یلوٝ ؿك آٖ ٔتغ وٙـ یاكائٝ ٔ

 تزلثٝ ُؾْ. یٞب تزلثٝ ُؾْ ٚ ٔلثغ ًبَ یٞب ًبَ یُ،تغٔ یٞب ا٘ـ ام ًبَ ٌٔتمُ ػجبكت یلٞبیٔتغ

٘لٔبَ  یغتٛم یجیٛٛك تمل ؿكآٔـ افلاؿ ثٝ یتٓأب ٍِبك یٌتؿكآٔـ افلاؿ ٔتمبكٖ ٘ یغتٛم ی،ٜٔبِؼٝ ٔمٜؼ یه ؿك

 .ُٛؿ یؿكآٔـ اًتفبؿٜ ٔ یتٓام ٍِبك ی،ؿك ٜٔبِؼبت تزلث كٚ، یٗؿاكؿ. اما

 یٍلیؿ یلٞبیٔتغ تٛاٖ یٔؼٙب وٝ ٔ یٗٞب اًت، ثـ آٖ یلیپق ا٘ؼٜبف ی،ٟٔٓ تٛاثغ ؿكآٔـ ٞبی یوٌیام ٚ یىی

 تٛاثغ اٗبفٝ ٕ٘ٛؿ. یٗثل ؿكآٔـ احل ثٍقاك٘ـ ثٝ ا تٛا٘ٙـ یكا وٝ ٔ
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 اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿ۴  یلٓٛكت م ثٝ یٌٙلٔ یبفتٝ یٓ، ام ٔؼبؿِٝ تؼ2۱۸۱ٕؿك پوَٚٞ ؽٛؿ ؿك ًبَ  یُت
lny = β0+ β1 (Male) + β2 (Age) + β3 (Age_sq/100) + β4 (Primary Incomplete) + β5 (Primary 

Complete) + β6 (Secondary Reached) + β7 (Post Secondary) + β8 (Urban) + β9 (Self-

employment non-agriculture) + β10 (Wage Private) + β11 (Wage Public) + β12 (Dummy2004) 

+ β13 (Dummy2006) + β14 (Self-employmen non-agriculture*Dummy2004) + β15 ((Self-

employmen non-agriculture*Dummy2006) + β16 (Wage Private*Dummy2004) + β17 (Wage 

Private*Dummy2006) + β18 (Wage Public*Dummy2004) + β19 (Wage Public*Dummy2006) 

+ β20 (Primary Incomplete* Dummy2004) + β21 (Primary Incomplete* Dummy2006) + β22 

(Primary Complete* Dummy2004) + β23 (Primary Complete* Dummy2006) + β24 

(Secondary Reached* Dummy2004) + β25 (Secondary Reached* Dummy2004) + β26 (Post 

Secondary* Dummy2004) + β27 (Post Secondary* Dummy2006( +    

 ا٘ـ. ٚاكؿ ٔـَ ُـٜ یٔزبم یلٞبیٓٛكت ٔتغ ، ثٝ  Age   ٚAge_sq/100 یلامغ ثٝ یلٞبؿك آٖ، ٕٞٝ ٔتغ وٝ

للاك  ٔٛكؿاًتفبؿٜ یلٓٛكت م ثٝ ُـٜ ؿاؿٜثٌٚ  یٌٙلٔـَ ٔ یُ،ت یيام فلاٌ٘ یلٚیثٝ پ ینپوَٚٞ ٘ یٗا ؿك

 ۴ٌیلؿ یٔ
lny = β0 + β1(Male) + β2(Age) + β3(Agsq) + β4(Sic) + β5(Dip) + β6(Aali) + β7(Urban) + 

β8(Kf) + β9(Km) + β10(Om) + β11(Kh) + β12D90 + β13D94 + β14(Kf*D90) + β15(Kf*D94) + 

β16(Km*D90) + β17(Km*D94) + β18(Om*D90) + β19(Om*D94) + β20(Kh*D90) + 

β21(Kh*D94) + β22(Sic*D90) + β23(Sic*D94) + β24(Dip*D90) + β25(Dip*D94) + β26 

(Aali*D90) + β27(Aali*D94) + β28(Nesbat) +    

 ؿك آٖ ۴ وٝ

Male ٖ۴ ٔلؿ ًلپلًت ثٛؿ 

Age  ًٗ ۴ 

Agsq ًٗ ْٚ۴ ؿكٓـ تٛاٖ ؿ 

Sic ٔام آٖ تل ییٗٚ پب یىًُ یّی۴ ًٜظ تغ 

Dip ٔیپّٓٔتًٜٛٝ ٚ ؿ یّی۴ ًٜظ تغ 

Aali ٔؿوتلا( یباكُـ ٚ  یوبكُٙبً ی،وبكُٙبً ی،)وبكؿا٘ یػبِ یالت۴ ًٜظ تغ 

Urban ی۴ ؽب٘ٛاك ُٟل 

Kf ّوبكفلٔب ی۴ ؿًتٝ ُغ 

Km ّوبكوٗ ٌٔتمُ ی۴ ؿًتٝ ُغ 

Om ّیػٕٛٔ یلٔنؿثٍ ی۴ ؿًتٝ ُغ 

Kh ّیؽٔٛٓ یلٔنؿثٍ ی۴ ؿًتٝ ُغ 

D90 ۸۳۳۱ًبَ  یٔزبم یل۴ ٔتغ 

D94 ۸۳۳۱ًبَ  یٔزبم یل۴ ٔتغ 

Nesbat ّ( ؽب٘ٛاكیؽب٘ٛاك ثٝ ثؼـ)تؼـاؿ اػ٘ب ی۴ٗ ٌ٘جت ُبغ 

 ِٔبٞـٜ ٔؤحل ثل ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك یللبث۴ُ ػبُٔ غ   
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٘فٛى ٚ  یاًت وٝ ؿك مٔبٖ ًلُٕبك ی٘مبٛ تٕبٔی ؿكآٔـ، – یٙٝؿك ٛلط ٞن ی۴ ٘مبٙ ُٟلیُٟل ٘مبٙ

 ا٘ـ. ثٛؿٜ یُٟلؿاك یٌٔىٗ ؿاكا

 یوٝ ؿك مٔبٖ ًلُٕبك ُٛؿ یٔ یفتؼل ی٘مبٛ تٕبٔی ؿكآٔـ، – یٙٝؿك ٛلط ٞن یی۴ ٘مبٙ كًٚتبییكًٚتب ٘مبٙ

 ا٘ـ. ثٛؿٜ ی٘فٛى ٚ ٌٔىٗ ، فبلـ ُٟلؿاك

 یىـیٍلٚ ثب  وٙٙـ یٔ یالبٔتٍبٜ حبثت م٘ـٌ یهوٝ ثبٞٓ ؿك  ُٛؿ یٔ ی۴ُ ؽب٘ٛاك ام صٙـ ٘فل تِىؽب٘ٛاك

 یؽب٘ٛاك تّم ین،٘ وٙـ یٔ یم٘ـٌ ییتٟٙب وٝ ثٝ یفلؿ ؽٛك٘ـ، یٛٛكٔؼَٕٛ ثبٞٓ غقا ٔ ؽلد ٌٞتٙـ ٚ ثٝ ٞٓ

 .ُٛؿ یٔ

 ؿك اًتؾـاْ ؿاُتٝ ثبُـ. یل٘فل ٔنؿثٍ یهؽٛؿ  یُغّ ٞبی یتا٘زبْ فؼبِ یاًت وٝ ثلا ی۴ وٌوبكفلٔب

ؿك اًتؾـاْ  یلیثٍ ٔنؿ ٚ عمٛق یل،كٌٞفت كٚم لجُ ام ٔلارؼٝ ٔأٔٛك آٔب یاًت وٝ ٛ یٌٔتم۴ُ وٌ وبكوٗ

 .یلؿٔنؿ ٚ عمٛق ٍ٘ ین٘ـاُتٝ ثبُـ ٚ ؽٛؿ ٘

وٝ ا٘زبْ  یؿاكؿ ٚ ؿك ٔمبثُ وبك یتفؼبِ یاًت وٝ ؿك ثؾَ ػٕٛٔ ی۴ وٌیثؾَ ػٕٛٔ یلثٍ ٚ عمٛق ٔنؿ

 .وٙـ یٔ یبفت( ؿكی٘مـ یلغ یب یٔنؿ ٚ عمٛق ) ٘مـ ؿٞـ یٔ

 یبافلاؿ  ی( ثلای٘مـ یلغ یب یٔنؿ ٚ عمٛق )٘مـ یبفتاًت وٝ ثب ؿك ی۴ وٌیثؾَ ؽٔٛٓ یلثٍ ٚ عمٛق ٔنؿ

 .وٙـ یوبك ٔ یؽٔٛٓ یٞب ٔؤًٌٝ

 یبثٝ وبكافتبؿٜ ٚ  یًٝلٔب یبُـٜ  اًت وٝ  ؿك ثلاثل وبك ا٘زبْ ییٚرٜٛ ٚ اكمٍ وبالٞب ی۴ ؿكآٔـ، تٕبٔؿكآٔـ

ٔٛكؿ٘ظل ثٝ ؽب٘ٛاك  یك مٔبٖ آٔبكآٖ( ؿ یلٚ ٘ظ یا٘تمبِ یؿكآٔـٞب ی،) عمٛق ثبمٌِ٘تٍ یٍلٔٙبثغ ؿ یكام ٛل

 ٌلفتٝ ثبُـ. تؼّك

 یٙٝٞن یٍلاٖ،ثٝ ؿ یٝٞـ یبٔٙظٛك ٔٔلف اػ٘ب  تًٛٚ ؽب٘ٛاك ثٝ ُـٜ یٝؽـٔت تٟ یبوبال  ی۴ اكمٍ پِٛٞنیٙٝ

ؿك ثلاثل ؽـٔت، ام ٔغُ وٌت ٚ  ی،ؽبٍ٘ یـتِٛ یـ،ؽل یكام ٛل تٛا٘ـ یؽـٔت ٔ یب. وبال ُٛؿ یٔ یـٜ٘بٔ

 .ُٛؿ یٔٙظٛك ٔ یٙٝرنٚ ٞن ٚثلآٚكؿ ُـٜ  یٓٛكت پِٛ وٝ ثٝ یلؿللاك ٌ یبكؿك اؽت ٞب( ) ام ًبمٔبٖ یٔزب٘

 یٌـ،ثتٛا٘ـ ثؾٛا٘ـ ٚ ثٙٛ یٍل،ٞل مثبٖ ؿ یبٚ  یكا ثٝ مثبٖ فبكً یا وٝ ٔتٗ ًبؿٜ یِتلث یبًبِٝ  ۴۰ ٞل ػ٘ٛ ثبًٛاؿ

  .ُٛؿ یٔ ی٘ـاُتٝ ثبُـ، ثبًٛاؿ تّم یبؿاُتٝ ٚ  یّیتغٔ یؽٛاٜ ٔـكن كًٕ

 

                                                 
 ۸۳۳۱ثلٌلفتٝ ام ٌناكٍ آٔبكٌیلی ام ٛلط ٞنیٙٝ ٚ ؿكآٔـ ُٟلی ًبَ  ۸
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 یتاٞـاف، إٞ یبٌٖٔئّٝ، ث یظُـٜ اًت. ؿك فُٔ اَٚ ثٝ تِل یؿٞ عبٗل ؿك پٙذ فُٔ ٔزنا ًبمٔبٖ تغمیك

. ؿك فُٔ ُٛؿ یٔ یثلكً یكتغم یِیٙٝٔٛٗٛع ٚ پ یبت. ؿك فُٔ ؿْٚ، اؿثُٛؿ یپلؿاؽتٝ ٔ یكٚ ًؤاالت تغم

 یٞب ام ثلآٚكؿ ٔـَ ُٓعب ٞبی یبفتٝٚ  یذ. ؿك فُٔ صٟبكْ ٘تبُٛؿ یپلؿاؽتٝ ٔ یككٍٚ تغم یظًْٛ ثٝ تِل

ٝٔ  یكتغم ٓ ٘ت ٌلؿؿ یاكائ ُ پٙز ِٟٙبؿٚ پ ٌیلی یزٝٚ ؿك فٔ  .ٌلؿؿ یٔ یٖبث ٞبی
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                          فصل دٍم

یقتحق یشیٌٍِ پ یًظر یهباً
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 یٞب فلًٞٙاًبًی پیَ كٚی رٛأغ ٚ  یٞب صبَِٞبی ؿٚك ٕٞٛاكٜ ثب اٌ٘بٖ ٕٞلاٜ ثٛؿٜ ٚ ام  ٌقُتٝ امفمل 

ٔؾتّف ثِلی اًت. ثب تٛرٝ ثٝ تؼلیف ٔغلٚٔیت، ؿٚ رٙجٝ ّٜٔك ٚ ٌ٘جی ؿك ُٙبًبیی افلاؿ فمیل ٜٔلط 

ُٛبن، ٌٔىٗ ٚ...( اُبكٜ . فمل ّٜٔك ثٝ ٘بتٛا٘ی ؿك تأٔیٗ عـالُ ٘یبمٞبی ٗلٚكی افلاؿ ) ٔب٘ٙـ غقا، پُٛؿ یٔ

. ؿك ٔمبثُ فمل ٌ٘جی یه ٔٛٗٛع ٌ٘جی اًت ٚ ثٝ ٘بتٛا٘ی ؿك وٌت یه ًٜظ ٔؼیٗ ام اًتب٘ـاكؿٞبی وٙـ یٔ

 .( kakwani, 2003، اُبكٜ ؿاكؿ )ُٛؿ یٔفؼّی المْ ٚ ّٜٔٛة تِؾیْ ؿاؿٜ  ی ربٔؼٝم٘ـٌی وٝ ؿك 

آٔـ ٚ حلٚت ثیَ ام ٔیناٖ ّٜٔك ؿكآٔـ افلاؿ تٛرٝ ، ؿك تؼلیف فمل ٌ٘جی ثٝ ٘بثلاثلی ؿك تٛمیغ ؿكتلتیت یٗا ثٝ

 .ُٛؿ یٔ

، یب وٙٙـ یٔ ألاكٔؼبٍ، ؽٛاٜ ام ٛلیك وِبٚكمی وٙٙـ یٔٔلؿْ فمیل ثیِتل ؿكآٔـ ؽٛؿ كا ام كاٜ وبك وٌت 

ثبُٙـ ٚ یب وبكآفلیٙبٖ ؽٛؿ اُتغبَ. ایٗ ٚالؼیت اًبًی ثـاٖ ٔؼٙبًت وٝ ًٜظ اُتغبَ،  یلٔنؿثٍوبكٌلاٖ 

ؿكآٔـ ٔٙبًت ٚ ٔؼمَٛ ؿاُتٝ ثبُٙـ، ام ػٛأُ ٟٔٓ  یٞب فلٓتوٝ فملا ثبیـ ثٝ  ای یؿًتلًویفیت وبك ٚ 

یه وب٘بَ آّی  ػٙٛاٖ ثٝٞبی تًٛؼٝ ّٔی ثٝ اُتغبَ  اًتلاتوی اتفبق ثٝوبَٞ فمل ؽٛاٞٙـ ثٛؿ. اوخلیت للیت 

 (.۴۰۳ 2۱۱۳)ٞبَ،  وٙٙـ یٔثلای وبَٞ فمل ٍ٘بٜ 

فمل، ػُّ ایزبؿ فمل، ؽٚ فمل،  ثٙـی یٓتمٌت فمل ُب۴ُٔ تؼبكیف فمل، اؿثیب  ؿك ایٗ فُٔ، اثتـا ثٝ ثلكًی

ثٝ ثلكًی ثبماك وبك ٚ كاثٜٝ آٖ ثب  امآٖ پيٌیلی فمل ٚ  ا٘ـامٜ یٞب ُبؽٌْیلی ؽٚ فمل،  ا٘ـامٜ یٞب كٍٚ

پیِیٙٝ ، ؿك آؽل ُٛؿ یٔتبثغ ؿكآٔـی ٔیٌٙل كا ٔؼلفی  یوٜٚ ثٝٚ ؿك اؿأٝ تٛاثغ ؿكآٔـی ٚ  ُٛؿ یٔفمل پلؿاؽتٝ 

 تغمیك ُب۴ُٔ ٜٔبِؼبت ؽبكری ٚ ؿاؽّی آٚكؿٜ ُـٜ اًت.

 فمز ادبیبت 2-2

 فمز تعبریف 2-2-1

 یاًت. ام ٘ٛػ صینی یٚ ث یآٖ، ٘ـاك یفبكً یٞب ٛٛك وٝ ٔؼبؿَ وٝ فمل، ٕٞبٖ ٌفت تٛاٖ یٔ ٛٛكوّی ثٝ

ٕٔىٗ اًت ام  یبتٛا٘٘ یٗ. اٌیلؿ یالمْ ًلصِٕٝ ٔ یؿاُتٗ أىب٘بت ٔبؿ ٍ٘بٜ یبؿك ثٝ ؿًت آٚكؿٖ  ی٘بتٛا٘

اًتفبؿٜ ام  یالمْ ثلا یٚ التٔبؿ یارتٕبػ یٚام فلاٞٓ ٘جٛؿٖ ُلا یب یٚ كٚا٘ یرٌٕ یفمـاٖ اًتؼـاؿٞب

فمل،  یٚ صٙـثؼـ یضیـٜپ یتٔبٞ یُ(. أب ثٝ ؿ۸۳۱۳ِ یبك،) ُٟٔٛؿ یٔ یاًتؼـاؿٞب ٚ ٔٙبثغ ٔٛرٛؿ ٘بُ
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۸۳ 

اظٟبك ولؿ وٝ ؿك  تٛاٖ یا٘ـ. ٔ آٖ اكائٝ ؿاؿٜ یثلا یٔتفبٚت یفعٛمٜ تؼبك یٗا یِٕٙـاٖ٘ظلاٖ ٚ ا٘ـ ٓبعت

ثبٚك٘ـ  یٗٔغممبٖ ثل ا ی ٔؾتّف فمل ٚرٛؿ ٘ـاكؿ، أب ٕٞٝ ٞبی ٚ رٙجٝ یفؿك ٔٛكؿ تؼبك یٔٛاكؿ تٛافم یثلؽ

 یٍلؿ ػجبكت رـا ولؿ. ثٝ یلفم یلكا ام غ یلفم تٛاٖ یٔ ُـٜ ییٗتؼ یَام پ یفتؼل یهوٝ تٟٙب ثب اًتفبؿٜ ام 

 یٕی.)كاغفل، اثلاٞثبُـ یِٔبٞـٜ ٔ یهٚ  ُـٜ ییٗتؼ یَُلٙ ام پ یه یٗث ی یٌٝم ٔمبا یفمل ٘بُ یِٕٝٞ

۸۳۲۰ ) 

٘ظل ٚرٛؿ  ٔغممبٖ اؽتالف یٗٚ ٕٞٛاكٜ ث ُـٜ یفٔؾتّف تؼل یٞب ثلعٌت مٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثٝ ٓٛكت فمل

 یففمل تؼبك ی٘ظل ؿاك٘ـ. ثلا فمل اتفبق یفثٝ تؼل یبماوخل ٔغممبٖ ٚ ٔفٌلاٖ ؿك ؽّٔٛ ٘ یؿاُتٝ اًت. ِٚ

 ا٘ـ۴  ؿك ٘ظل ٌلفتٝ یٔؾتّف

 ۸تبوسىذ یفتعز 2-2-1-1

 یثٝ ُٕبك آٚكؿ وٝ ثب فمـاٖ ٔٙبثغ ثلا یلفم تٛاٖ یكا ٔ یتیرٕؼ یٞب افلاؿ، ؽب٘ٛاكٞب ٚ ٌلٜٚ "تبٌ٘ٙـ  یـٜػم ثٝ

)  "ٔٛارٝ ثبُٙـ یٚ أىب٘بت ٔؼَٕٛ م٘ـٌ یٚٚ ُلا ٞب یتِٔبكوت ؿك فؼبِ یی،غقا ٞبی یٓوٌت ا٘ٛاع كه

 ( ۴۸ ۸۳۲۱ یّل،كٗلْٚ صا

  2سه یفتعز  2-2-1-2

ؿك ٘ظل  یاًبً ٞبی یتام لبثّ یتٓٛكت ٔغلٚٔ ثٝ یـفمل كا ثب "اًت وٝ  ولؿٜ اُبكٜ ۸۳۲۸ؿك ًبَ  ًٗ

ؽٛؿ ٔفْٟٛ  یت،فمل اًت. اِجتٝ ٔغلٚٔ ییثٛؿٖ ؿكآٔـٞب وٝ ٗبثٜٝ ٔتؼبكف ُٙبًب ییٌٗلفت ٚ ٘ٝ ٓلفبً پب

 یّل،)  اكٗلْٚ ص"بُـؿاُتٝ ث یٔتفبٚت یفٔتفبٚت، تؼبك یٞب ٞب ٚ مٔبٖ اًت وٝ ٕٔىٗ اًت ؿك ٔىبٖ یٌ٘ج

۸۳۲۱ ۴۸2 ) 

  ۳یبًت ي رايوتز یفتعز  2-2-1-3

فمل ّٜٔك  "لبئُ ُٛ٘ـ. ینتٕب یفمل ّٜٔك ٚ ٌ٘ج یٗؿٚ التٔبؿؿاٖ ؿك اٚاؽل للٖ ٘ٛمؿٞٓ تالٍ ولؿ٘ـ وٝ ث ایٗ

 یفتؼل یثٝ صٍٍٛ٘ یاًت ٚ ِقا ثٌتٍ ُـٜ یفتؼل یلُ اًتب٘ـاكؿ م٘ـٌؿك وٌت عـا یػٙٛاٖ ٘بتٛا٘ ثٝ

 كؿ یػٙٛاٖ ٘بتٛا٘ ثٝ یفمل ٌ٘ج وٝ ی. ؿكٓٛكتٌٛیٙـ یٔ یاًبً یبمٞبی.  وٝ ثٝ آٖ كٍٚ ٘"عـالُ ٔؼبٍ ؿاكؿ

 ُٛؿ، یؿاؿٜ ٔ یّْٜٔٛة تِؾ یبالمْ  یوٝ ؿك ربٔؼٝ فؼّ یم٘ـٌ یام اًتب٘ـاكؿٞب یًٜٗظ ٔؼ یهوٌت 

 . ُٛؿ یٔ یربٔؼٝ تّم یهافلاؿ  یؿك وٌت ٔتًٛٚ ًٜظ م٘ـٌ ی٘بتٛا٘ یثٝ ػجبكت یب. اًت ُـٜ یفتؼل

 ( ۱-۴۵ ۸۳۲۸ٚ ٕٞىبكاٖ,  ی) ؽـاؿاؿ وبُ

                                                 
1 Townsend  
2 Sen 
3 Booth & Rowntree 
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 یبببوه تًسعٍ آس یذگبٌد اس 2-2-1-4

 .ثبُـ یٞب ٔ وٝ ٞل فلؿ ٌٔتغك آٖ ییٞب ٚ فلٓت ٞب ییام ؿاكا یتفمل ػجبكت اًت ام ٔغلٚٔ 

 فمز یبىذ میتمس 2-2-2

 یٞب فبلـ لـكت ٚ تٛاٖ وبك، ؽب٘ٛاؿٜ یٗٔؼِّٛ یلاٖ،، پاموبكافتبؿٜاوخل رٛأغ، فملا ُبُٔ افلاؿ ٘بتٛاٖ ٚ  ؿك

ثٝ  یٗ، ٔؼتبؿا٘ـ ؿاؿٜ امؿًتام آ٘بٖ كا ؿك عٛاؿث ٌٛ٘بٌٖٛ  یىی یبوٝ پـك ٚ ٔبؿك ٚ  ی، وٛؿوبً٘لپلًت یث

 یٗ، أب ٕٞٝ اٌلؿؿ یٔ، اٛالق ثبُٙـ یٕ٘ٗ ٔؼبٍ ؽٛؿ یوٝ لبؿك ثٝ تأٔ یٕبكا٘یث یٝا٘ٛاع ٚ الٌبْ ٔٛاؿ ٔؾـك، وّ

ٔؾتّف  یٞب رٙجٝا٘ـ. ؿك اؿأٝ ثغج ثب تٛرٝ ثٝ  ِٔؾْ ؿصبك فمل ِ٘ـٜ یُؿِ یهٚ ثٝ  یُٚلا یهافلاؿ ؿك 

 ام ۴ ا٘ـ ػجبكتوٝ  ُٛؿ یٔام فمل اكائٝ  ثٙـی یٓتمٌفمل، صٟبك 

 ٔٛلتی فمل – ی۴ فمل ؿائٕ مٔب٘ی ام٘ظل – اِف

 فلاٌیل فمل – یاثؼبؿ ٚ ًٚؼت ۴ فمل ٔٛكؿ ام٘ظل - ة

 ٔؼٙٛی فمل – ی۴ فمل ٔبؿ ویفیت ام٘ظل – د

 یفمل ّٜٔك ٚ فمل ٌ٘ج یی،فمل غقا ی،فمل ارتٕبػ ی،رٟبت، فمل فلٍٞٙ ًبیل ام – ؿ

 یمٔب٘ ام٘ظلفمل   - اِف

 یبتٚ ؿك تٕبْ َٛٛ ع ٔتِٛـُـٜ یلفم یم٘ـٌ یام اثتـا یلفم یٞب ٌلٜٚام  یَٛٛ فمل، ثلؽ مٔبٖ ٔـت ام٘ظل

ؿك  یٚ التٔبؿ یارتٕبػ ام٘ظل یافم یب یتغَٛ ٚ تغلن ػٕٛؿ ٌٛ٘ٝ یشٞولؿٜ ٚ  یثب فمل م٘ـٌ یم٘ـٌ

ٚ  یؼیٛج یبیثال یب یٕی٘بٌٔبػـ الّ یٚثٝ ؿ٘جبَ ُلا ی. أب فمل ٔٛلتٌلؿؿ یٕ٘ یـاكآ٘بٖ پـ یتٚٗؼ

 .آیـ یثٝ ٚرٛؿ ٔ یًبِ ؽِهٚ  یُٔب٘ٙـ مِنِٝ، ً ِ٘ـٜ ثیٙی یَپ

 اثؼبؿ ٚ ًٚؼت ام٘ظلفمل   - ة

 وٝ یؿكعبِ ٌلؿؿ یٔام افلاؿ  یّیػـٜ لّ یلٌ یجبٌٖلام رٛأغ  یاًت وٝ ؿك ثلؽ یفمل ی،فلؿ یب یٔٛكؿ فمل

ؽب٘ٛاكٞب ٚ افلاؿ  یُلج یٗا یؿكٚ٘ یبتؿك ؽٔٛٓ یٌتی٘ٛع فمل كا ثب یٗا یِٝ. كا٘ـ یٍب٘ٝثافلاؿ ربٔؼٝ ثب آٖ  یلًب

 یاًت وٝ ٍٕٞ یفمل یلٚ ... أب فمل فلاٌ ی٘واؿ ی،اػتمبؿ ی،ٔٛكٚح ی،اؽالل ٞبی یوٌیرٌتزٛ ولؿ ٔخُ ٚ

 .ُٛ٘ـ یٔؿصبك آٖ  یػـٜ ٔؼـٚؿ رن ثٝربٔؼٝ  یهافلاؿ 

 یفیتو ام٘ظلفمل  – د

كٚمٔلٜ.  یرٟت ٌقكا٘ـٖ م٘ـٌ یٔؼبٍ ٚ وٌت كٚم یُؿك تغٔ یػجبكت اًت ام ٘بتٛا٘ یٔبؿ فمل

اًت وٝ ثٝ  یٚ كٚع یفىل ٞبی ی٘بتٛا٘اًت ٕٞبٖ  یام فمل ٔبؿ تل یاًبًٚ  تل ٟٔٓوٝ  یفمل ٔؼٙٛ وٝ یؿكعبِ

 .ُٛؿ یٔ یتّم یفمل فلٍٞٙ یػجبكت

 رٟبت یلفمل ام ًب - ؿ
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 یثلا یثِل ؿك وٌت ٔٙبثغ وبف یٕ٘ٛؿٜ ٚ فمل ّٜٔك كا ٘بتٛا٘ ینٔتٕب یُٙبًبٖ فمل ّٜٔك كا ام فمل ٌ٘ج ربٔؼٝ

 یكا ام كٚ ی. أب فمل ٌ٘جؿا٘ٙـ یٔثـٖ  یبمٔٛكؿ٘ یوبِل یًٗالٔت ٚ تأٔ یبمٞبی٘ یٞب ثلآٚكؿٖ عـالُ

ؿك ؿكٖٚ  یبرٛأغ  یًٜٗٛط آٖ ؿك ث ثٙبثلایٗ،. ٕ٘بیٙـ یٔ یلیٌ ا٘ـامٜ یترٕؼ یتاوخل یم٘ـٌ یبكٞبیٔؼ

 ٔؾتّف ٔتفبٚت اًت. یٞب مٔبٖ، ؿك ٞب آٖ

 فمز  یجبدا علل -2-2-3

 یٔؼُ٘ ٚ ِٔىُ ارتٕبػ یه ػٙٛاٖ ثٝ یبًیٚ ً یارتٕبػ ی،فٌّف ی،التٔبؿ یٞب ٔىبٖٚ  ٞب مٔبٖؿك ٕٞٝ  فمل

الـاْ اٌ٘بٖ  یه ػٙٛاٖ ثٝ ی،ِٔىُ ارتٕبػ یٗٚ تالٍ ٔتفىلاٖ، ٔىبتت ٚ رٛأغ ؿك ٔجبكمٜ ثب ا ظبٞلُـٜ

ربٔؼٝ ُـٜ اًت  یهؿك  فملٔٛرت  یصٝ ػٛأّ یـؿ یـاًت. عبَ ثب ٌلؿیـٜ یٔلّٕـاؿ  یب٘ٝ،ؿًٚتب٘ٝ ٚ ٔتلل

 (۸۳۲۱ ،یام ۴ ) عىٕت ا٘ـ ػجبكتاُبكٜ ٕ٘ٛؿ وٝ  تٛاٖ یٔ یا ٌب٘ٝ َُٔٛكؿ ثٝ ػُّ  یٗوٝ ؿك ا

 ػّت تبكیؾی (۸

 ػّت رغلافیبیی  (2

 ػّت فلٍٞٙی (۳

 ػّت التٔبؿی (۱

 ػّت ارتٕبػی (۵

 ػّت ًیبًی (۰

 فمز یخیتبر علت 2-2-3-1

. ؿك للاكؿاؿ یٔٛكؿثلكًٚ ٌقُتٝ آٖ  یؼؿك َٛٛ تبك یٌتیربٔؼٝ كا ثب یهفمل ؿك  یآّ ٞبی یِٝكام  یىی

اًت، ؿِٚت لبؿك ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ  یكُـ التٔبؿ یب یام أىب٘بت التٔبؿ یَث یترٕؼ یغًلوِٛك ٔب وٝ كُـ 

ػْٕٛ ٔلؿْ فلاٞٓ آٚكؿ  یكا ثلا یٔقوٛك ؿك لبٖ٘ٛ اًبً یٚ كفبٞ یثٟـاُت ی،آٔٛمُ یفام ٚظب یبكیوٝ ثٌ

 یكٔتًُٛ ُـٜ ٚ ام ٛل یٚ عفبظت ام عمٛق ؽٛؿ ثٝ أىب٘بت ُؾٔ یب٘تٓ یٞب ثلا ِقا ؽب٘ٛاؿٜ

افلاؿ ؽب٘ٛاؿٜ ربٔٝ  یبَثٝ اٞـاف ٚ أ یُؾٔ یا٘ـامٞب ؿك ٌٔىٗ، آٔٛمٍ ٚ ثٟـاُت ٚ پي ٌقاكی یًٝلٔب

 یٌقُتٍبٖ ؽٛؿ أىب٘بت ٔبؿ ام لٜؼبً یٔبؿ ام٘ظلٚ ٘بتٛاٖ  یلفم یٞب ٚ ؽب٘ٛاؿٜ پُٛب٘ٙـ یٔػُٕ 

 یلً یٗفلاٞٓ آٚك٘ـ ِقا ا یفلم٘ـاٖ ؽٛؿ أىب٘بت ٔبؿ یٙـٜآ ی٘ؾٛاٞٙـ تٛاٌ٘ت ثلا ینٚ ؽٛؿ ٘ ٘ىلؿٜ یُتغٔ

 .یبفتٔؾتّف اؿأٝ ؽٛاٞـ  یٞب ٌُ٘ یٗتٌٌُّ اؿأٝ ؿاُتٝ ٚ ث

 فمز یبییجغزاف علت 2-2-3-2

وٓ  یبكػّْٛ ٚ فٖٙٛ ثٌ یِلفتپ یناٖصٖٛ ٔ یٓوٝ ؿك رٛأغ لـ یـٔتقول ٌلؿ یـثب یبؽّٔٛ ًٟٓ رغلاف ؿك
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ثٝ  یٕیالّ یُٚلا یلثٛؿ، تأح ین٘بص یؼتٛج یٚ ٔجبكمٜ ثب لٟل ٚ ٘بًبمٌبك یلمٔیٙیثٝ ٔٙبثغ م یٚ أىب٘بت ؿًتلً

ٚ تغت االكٕ ٚ  یلمٔیٙیٔٙبثغ م ،ؿكرٝ علاكت ی،ثبك٘ـٌ یناٖ، ٘ٛع ؽبن، ٔٚٞٛا آة یرٛ ییلاتٔفْٟٛ تغ

ثنكي ؿك  یٞب ٕٞٝ تٕـٖ یـایَؽبٛل پ یٗٚ ثٝ ٕٞ ُـ یٔ یٟٔٓ تّم یبكثٌ یٚ غٙ یلفم یزبؿؿك ا یلٜغ

ام  یاحلات وٕتل یلٜج یب یا عبكٜ یٚٞٛا آةرٟبٖ ثب  یبییٔؼتـَ ثٛؿٜ ٚ ٔٙبٛك رغلاف یبییرغلاف یٞب یٚٔغ

ٚ  یاثناكًبم یًّٝٚ ثٝ یبییرغلاف یُٚـٖ ثِل ثل ُلا یلٜػّْٛ ٚ ص یِلفتٚ پ ٔلٚك ثٝأب  ا٘ـ ؿاُتٝثِل  یم٘ـٌ

 وبًتٝ ُـٜ اًت. یثل ٔجغج فمل ٚ غٙ یُٚلا یلتأح یتلٜٛ تؼمُ، ام إٞ

 فمز یعلت فزَىگ  2-2-3-3

ػُّ ٚ  ثبیـ یٔ٘بثلاثل  یغتٛم یٗا یبثی یِٝكأب ؿك  ُٛؿ یٔ٘بثلاثل حلٚت تٛرٝ  یغٜٔبِؼبت فمل ٔؼٕٛالً ثٝ تٛم ؿك

 كا ؿك ؿكٖٚ افىبك ٚ اػتمبؿات آٖ رٛأغ رٌتزٛ ٕ٘ٛؿ. یٔب٘ـٌ ػمتاًجبة 

فملا، ثب  یرٌتزٛ ؿكثبكٜ وٕجٛؿٞب یثٟتل ثبُـ ثزب یـ۴ )) ُب٘ٛیٌـ یٔفمل  یُٙبً ربٔؼٝالثٗ ؿك وتبة  هاٖ

ام  یؽبٓ یٜٛفمل ثٝ ُ یٓوٙ یٗ. اٌل صٙیٓأب ٔتفبٚت كٚثلٚ ُٛ یؼیٛج وبٔالً یٔٛرٛؿات ػٙٛاٖ ثٝ یلافلاؿ فم

فمل ٚرٛؿ ؽٛاٞـ  فلًٞٙ ؽلؿٜ ییٓثٟتل ثٍٛ یبفلًٞٙ فمل  یهٓٛكت  یٜٗٔلط ؽٛاٞـ ُـ. ؿك ا یم٘ـٌ

 ؿاُت((

 ؿا٘ـ یٔ یؽبٓ یٚ ٛلم م٘ـٌ یٛلم تّم ی، آٖ كا ٘ٛػؿٞـ یٔهاٖ الثٗ ام فلًٞٙ فمل اكائٝ  وٝ یفیثٝ تؼل ثٙب

 ییلاتیٚ تغ یػبؿت ولؿٜ ٚ لٔـ ؿٌلٌٛ٘ یثٝ آٖ م٘ـٌ ؿكٚالغٚ  ؿٞٙـ یٔاؿأٝ  یثٝ م٘ـٌ یؼیٛج ٛٛك ثٝوٝ 

 ( ۸2 -۴۸۸  ۸۳۲۲ ىبكاٖ،ٚ ٕٞ ی.)ؽـاؿاؿ وبُُٛؿ یٔتٌٌُّ تىلاك  ٓٛكت ثٝؿك آٖ كا ٘ـاك٘ـ ٚ فمل 

 التصبدی فمز  علت 2-2-3-4

ٚ التٔبؿی رٛأغ  ی، ارتٕبػ یفلٍٞٙ یتالتٔبؿی ٚٗؼ یجلاِیٌِٓ یتُـٖ اكٚپب ٚ عبوٕ یٓٙؼت یبٖرل ؿك

ام آٖ  ییثلای كٞب یا ٌ٘ؾٝؿك اكائٝ  یٚ فالًفٝ ًؼ یبًتٕـاكاٖام ً یهثٛؿٜ وٝ ٞل یُٝج یٕبكیثٝ ث یٓٙؼت

 ٞبی یـاؿٌلیثثلاثل  ؿك یاِؼّٕ ػىي تٛاٖ یٔؿك آٖ مٔبٖ كا  یبِیًًٌٓٛ یـایَ. پ ٕ٘ٛؿ٘ـ یٔ یٕبكیث

وٝ ام ػمُ اؿكان ٚ  یبِیٌٓ٘ٛع ًًٛ یٗؿاٌ٘ت ٚ ا« ام ؿكؿ  یبؿیفل«   ۸یٟٓؿٚكو یُثٝ لَٛ أ یبٚ  یارتٕبػ

 آٖ كا یؿاُت ٚ ثلؽ ًلٚوبكثب ٕٞٝ الِبك ٔلؿْ ربٔؼٝ  ّٛجیـ یٔٔلؿْ ٔـؿ  یؽٛاٞ ػـاِت ی یٝكٚع

ثٛؿ .  یام اؿكان كٚع یٚ ٘بُ یاؿكاو ی رٙجٝوٝ ؿاكای  ـ٘بْ ٟ٘بؿ٘ یّیتؾ یبِیًًٌٓٛ رٟت یٗثـ

 ییٞب ٛلطؿك اكائٝ  یًؼ یٍلاٖٚ ؿ  ۱یًٕٖٛٗ ً ،۳كاثلت اٖٚ ، 2یٝٔب٘ٙـ ُبكَ فٛك یّیتؾ ٞبی یبِیٌتًًٛ

ربٔؼٝ ثٛؿ ،  ٔغلْٚربٔؼٝ ثٌتٝ وٝ ٕٞبٖ رٛأغ وبكٌلاٖ ٚ افلاؿ  یهثلای ٔٔلف ؿك  یـثل تِٛ یٔجٙ

                                                 
1 Emile Durkheim 
2 Charl Fourier 
3 Robert Own 
4 Saint Simone 
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ٚ تٛأْ ثب  یغصلؽَ ؽِٗ ٚ ًل ٚ ییلتغ یهصبكٜ ِٔىُ كا ؿك   2ٚ اٍّ٘ي ۸ٚ ثؼـٞب ثب ٔبكوي ٕ٘ٛؿ٘ـ یٔ

 یالتٔبؿی ٔـػ ی ػلٓٝؿك  امرّٕٝٚ  ٞب یٙٝمٔؿك تٕبْ  ۳ثب ُؼبك آماؿی ػُٕ یجلاِیٌٓ. ِؿیـ٘ـ یٔ ینیؽٛ٘ل

ثبماك وبك ٚ تغت لبٖ٘ٛ ػلٗٝ  ی یًّٝٚ ثٝثـٖٚ ؿؽبِت ؿِٚت ٚ ٓلفبً  یبٖوبكٌلاٖ ٚ وبكفلٔب یٗكاثٜٝ ث یٓتٙظ

ٚ فمل  یتٔغلٚٔ یناٖٚ ٔ تل تًٙ یفثل وبكٌلاٖ ٚ افلاؿ ٗؼ یٚ تمبٗب ُـ ٚ ِقا كٚم ثٝ كٚم ػلٓٝ م٘ـٌ

 ُـ. یـتلُـ

ـٖ ُ یٓٙؼت ؿك ؿٚكاٖ یثٛؿٜ اًت ِٚ یٍِیٚ ٕٞ یؿائٕ٘بثلاثلی التٔبؿی ألی  وٝ وٙٙـ یٔاًتـالَ  ثلؽی

ثلاثل ثب لِلٞبی ثبالی ربٔؼٝ  ُلٙ ثٝ تٛا٘ـ یٔ یبثٛؿ وٝ ٛجمٝ معٕتىَ آ یٗوٝ ٜٔلط ُـ ا یاكٚپب پلًِ

 یَپ یِتلیث ثلاثلی ٛلف ثٝاكٚپب ثـٖٚ ُه  یوٝ ربٔؼٝ ٓٙؼت پٙـاُتٙـ یٔام ٔتفىلاٖ  ثلؽی یبثـ؟ؿًت 

ا٘زبْ  یارتٕبػ یٗتًٛٚ ٘ظبْ تـأٔ یفام الِبك ٗؼ یتعٕب یًّٝٚ ثٝ یوِٛكٞبی غلث فىل ؿك یٗ. وٝ اكٚؿ یٔ

 یِٓٞت للٖ لجُ ربٔؼٝ ثٝ ؿٚ ٌلٜٚ ثبكٟٚ٘ب ٚ ًلٚكٞب تمٌ» ُ٘ٛت ۴  ۸۲۳۱ؿك  ۱یُ. اًتٛاكت ٔیلفتپق

ؿك  ؿكٚالغٚ  یبثـ یًٔٛق  یِتلیثلاثلی ث یًٛ ثٝ، ربٔؼٝ  یؾیؿك ٞل تغَٛ تبك امآٖ پي وٝ یؿكعبِ ُـ٘ـ یٔ

 یٗتأٔ یٞب ًبمٔبٌٌٖتلٍ .« اًت ُـٜ ثلؿاُتٝلبٖ٘ٛ  یَٚ افنا ٔؤحلی ؿك وبَٞ لـكتٕٙـی یٞب ٌبْ ٞل للٖ

 ٞب ی٘بثلاثلوبَٞ  ؿككأٜؤحل  یٞب ٌبْٚ  یػّٕ یٞب كاٜ یٗٔج یٚ اكائٝ ؽـٔبت ٌٛ٘بٌٖٛ ارتٕبػ یارتٕبػ

 (۴2۳ ۸۳۲۲ یٍلاٖ،ٚ ؿ یبًی. )اُِٛ٘ـ یٔ یتّم

 فمز یاجتمبع علت 2-2-3-5

 یارتٕبػ ییلاتام ػٛأُ ٟٔٓ تغ یىی یارتٕبػ یٞب وَٙوبكٌناكاٖ  ػٙٛاٖ ثٝ یا ربٔؼٝٞل  یاٌ٘ب٘ ٘یلٚی

ٔفْٟٛ  یـ،٘بٔ یِلفتثٝ پ یبم٘ یب یِلفتپ ینٜاٚ اٍ٘ آ٘ضٝ ثبٜٔبِؼٝٔه وّٝ ِٙـ  یٛیـ. ؿٌلؿ٘ـ یٔٔغٌٛة 

 – یكٚا٘ ٌٔئّٝ یه ػٙٛاٖ ثٝ آٖ كارـا ولؿٜ ٚ  یٞب ٚ ػبُٔ فلٍٞٙ كا ام ٌٔبئُ اكمٍ یتٔٛفم یب یِلفتپ

 یٗ،ٚاِـ ی، آٔٛمٍ ؿك ؽب٘ٛاؿٜ، ٛجمٝ ارتٕبػٚی یمبتٕ٘ٛؿ. ٛجك تغم یتّم ینٜٚ اٍ٘ یبمٔلثٛٙ ثٝ ٘ ارتٕبػی

ؽٜلات  ػٙٛاٖ ثٝ ین٘ یٚ ػٛأّ ثبُٙـ یٔ ینٜاٍ٘ ینأٖؤحل ثل ٔ یارتٕبػ یُٚلا یـئِٛٛهیٚ ا یتغلن ارتٕبػ

 .ٌلؿ٘ـ یٔ یتثٝ ٔٛفم یبم٘ یب ٚ ینٜاٍ٘ یزبؿٔب٘غ ام ا یارتٕبػ

 یٗؿكآٔـ، ام ث یُٔلثٛٙ ثٝ تغٔ یٕ٘ٛؿ۴ اَٚ عٛاؿح ثٙـی یٓتمٌ ؿًتٝ ؿٚثٝ  تٛاٖ یٔكا  یؽٜلات ارتٕبػ ایٗ

 یلٚ اٚ كا فم ؿٞـ یٔافلاؿ كػ  یثلا یارتٕبػ یم٘ـٌ یٗوٝ ؿك ع یوبَٞ ؿكآٔـ ٚ ؿْٚ عٛاؿح یبكفتٗ 

 .وٙـ یٔ

                                                 
1 Marx 
2 Engels 
3 Laissez faire, Laissez passer 
4 Mill 
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 فمز یبسیس علت 2-2-3-6

 یهٚ تًٛؼٝ  یِلفتٔب٘غ ام پ ی٘واؿ یٖتجؼ یبٚ  یبًیػُّ ً امرّٕٝ یام رٛأغ ثٝ ػّّ یؿك ثلؽ ٞب ؿِٚت

. ٔخالً ػـْ آٚك٘ـ یٔرٛأغ فمل ثٝ ٚرٛؿ  یٗا یِقا ثلا ُٛ٘ـ یٔ یٍلاٖؿ یبام ربٔؼٝ ؽٛؿ  یا ٜٔٙمٝ یبلِل 

 یٌٌٗتلؿٜ ؿك ث یثٝ فمل ٔٙزل یٟٔبرل إِٓب٘ یـپًٛتبًٖف یًّٝٚ ثٝ یبٞبًٖ یٚ التٔبؿ یبًیعمٛق ً یتكػب

 ( ۴۸۳  ۸۳۲۲ٚ ٕٞىبكاٖ،  یُـٜ اًت. .)ؽـاؿاؿ وبُ یـپًٛتبًٖف یٚ حلٚت فلاٚاٖ ثلا یبٞبًٖ

 خط فمز تعزیف 2-2-4

وٝ ؿك لبِت تبثغ  یغ( ٚ تزٕیل)ُٙبؽت افلاؿ فم ییثٝ ؿٚ ٔمِٛٝ ُٙبًب فمل یلیٌ ًٗ ؿك ٔٛكؿ ا٘ـامٜ یـٌبٜؿ ام

ٌبْ اَٚ،  ییُٙبًب یتٛرٝ ولؿ. ثلا یـثب وٙـ، یرٕغ ٔ یىـیٍلفمل آعبؿ ٔؾتّف كا ثب  یناٖفمل، ٔ یلیٌ ا٘ـامٜ

 یٌ٘ج یبفمل ٔفْٟٛ ّٜٔك  یفؿك تؼل وٝ یٗثٝ ا ٌتٝث یل،ُٙبؽت فمل ٚ افلاؿ فم یكا ُٙبؽت. ثلا یلافلاؿ فم یـثب

 یٗ. اوٙـ یافلاؿ ربٔؼٝ كا ِٔؾْ ٔ یلٚ ًب یلاٖفم یٗوٝ ٔلم ث ُٛؿ یٔ یفتؼل یا ؿك ٘ظل ٌلفتٝ ُٛؿ، آًتب٘ٝ

 "ثبك صبِن ثٛت ؿك رّـ ٞفـٞٓ احل ثنكٌَ یٗ. آٜالط ؽٚ فمل كا ٘ؾٌتُٛؿ یٔ یـٜل ٘بٔآًتب٘ٝ ؽٚ فم

ؽٚ فمل ؿك ٘ظل ٌلفت ٚ  یبىػٙٛاٖ ٔم رّـ، ؿكآٔـ كا ثٝ یٗثٝ وبك ثلؿ. ثٛت ؿك ا "ٚ وبك ٔلؿْ ِٙـٖ یم٘ـٌ

 یم٘ـٌ یًبًٚ ا یٗلٚك یبمٞبی٘ تٛا٘ٙـ یام ؿكآٔـ ؿك ٘ظل ٌلفت وٝ ثب آٖ ؽب٘ٛاكٞب ٕ٘ یؽٚ فمل كا ًٜغ

 (۴۸۰ ۸۳۲۱ ی،وٙٙـ. )ٔبم٘ـكا٘ یٗؽٛؿ كا تأٔ

 یثلا یٗٔىبٖ ٚ مٔبٖ ٔؼ یهفلؿ ؿك  یهوٝ  یٔؾبكر "ؽٚ فمل ػجبكت اًت ام۴  یٖٛكاٚاِ یـٜػم ثٝ

 یتّم یل٘ـاك٘ـ، فم یًٜظ كفبٜ ؿًتلً یٗوٝ ثٝ ا ی. افلاؿ"ُٛؿ یًٜظ عـالُ كفبٜ ٔتغُٕ ٔ یهثٝ  یؿًتلً

 . ُٛ٘ـ یٔ

 یفثـٖ تؼل یبمٔٛكؿ٘ یٚ وبِل یا٘له یناٖثلعٌت ٔ یبتتـاْٚ ع یام پوٍِٚٞلاٖ عـالُ ٔؼبٍ كا ثلا ثلؽی

ؿك كٚم،  یّٛوبِلیو 2۸۵۱ثـٖ ثٝ  یبمثل اًبى ٘ یٗٔخبَ ؿك وِٛك ص ػٙٛاٖ ( . ثٝیی)ؽٚ فمل غقا وٙٙـ یٔ

 ( ۸۳۲۸ٚ ٕٞىبكاٖ،  یاًت )ؽـاؿاؿ وبُ ُـٜ یفعـالُ ٔؼبٍ تؼل

ام  یٙیوٝ ؿكٓـ ٔؼ یٔلم ؿكآٔـ یهثٝ ُىُ  یبام ؿكآٔـ ربٔؼٝ ٚ  یٙیٓٛكت ؿكٓـ ٔؼ ثٝ یب یفمل ٌ٘ج ؽٚ

وٝ ٕٞٛاكٜ ؿك  ُٛؿ یٔٛرت ٔ ی. ا٘تؾبة فمل ٌ٘جُٛؿ یٔ یفتؼل ٌیل٘ـ، یام آٖ للاك ٔ تل ییٗافلاؿ ربٔؼٝ پب

 ُٛ٘ـ.  یٔؼلف یلػٙٛاٖ فم ام افلاؿ ثٝ یا ربٔؼٝ ػـٜ

٘ظل ٚرٛؿ ؿاكؿ.  اؽتالف پلؿاماٖ یٝ٘ظل یٗتل اًت ٕٞٛاكٜ ث وـاْ ٔفْٟٛ فمل ٔٙبًت یٙىٝا ی یٙٝمٔ ؿك

حبثت  یم٘ـٌ یبمٞبیاًت. اٚ ٔؼتمـ اًت وٝ ٘ یام ٔـافؼبٖ ثلرٌتٝ ٔفْٟٛ فمل ٌ٘ج یىیٔخبَ تبٌ٘ٙـ  ػٙٛاٖ ثٝ

اًت وٝ ًٜظ  یٗافلٕ  یٗثٟتل لایٗ. ثٙبثوٙٙـ یٔ ییلتغ افتـ یوٝ ؿك ربٔؼٝ اتفبق ٔ ییلاتیٚ ثب تغ یٌتٙـ٘

 . یٓاكتجبٙ ؿٞ یمیعم یوبَٞ ؿكآٔـٞب یب یَكا ثٝ ٔتًٛٚ افنا یتوفب
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۴ ۸۳۲۱ یٕی،ُـٜ اًت. ) كاغفل ٚ اثلاٞ فمل ّٜٔك ُٙبؽتٝ یفٔـافغ تؼل یٗتل ػٙٛاٖ ٟٔٓ ًٗ ثٝ  یٍل،ؿ یًٛ ام

۰۱) 

وِٛكٞب ػٕٛٔبً  یٗؿك ا یلام یٌتتًٛؼٝ ٔٙبًت ٘ ؿكعبَ یوِٛكٞب یثلا یٔفْٟٛ فمل ٌ٘ج یوبوٛا٘ یـٜػم ثٝ

 یٕٞبٖ ٔفْٟٛ فمل ّٜٔك اًت. أب ؿك وِٛكٞب یٗاًت وٝ ا یم٘ـٌ یٚ ٗلٚك یآّ یبمٞبی٘ یٗثغج ثل تأٔ

ؽٛؿ  ٞبی یبًتً ییٗتؼ ككفغ ُـٜ اًت، ؿ یم٘ـٌ یٚ ٗلٚك یآّ یبمٞبی٘ یٗصٖٛ ٔؼٕٛالً تأٔ یبفتٝ تًٛؼٝ

 (۴۰۸  ۸۳۲۱یٕی،اًت. )كاغفل ٚ اثلاٞ یٔفْٟٛ فمل ٌ٘ج یٗوٝ ا وٙٙـ یتٛرٝ ٔ یًٜظ م٘ـٌ یثٝ اكتمب

ا٘ـ. ثٝ ٌفتٝ آ٘بٖ فمل  ولؿٜ ثٝ فمل ٔنٔٗ ٚ فمل ٌقكا اُبكٜ یبٖٚ ُُٛتل یجبییام فمل، م یٍلیؿ ثٙـی یٓتمٌ ؿك

اُبكٜ ؿاكؿ ٚ ؿك ثلاثل فمل ٌقكا ٚ  یصٙـ ؿٚكٜ ٔتٛاِ یٔنٔٗ وٝ ثٝ وٕتل ام ؽٚ فمل ثٛؿٖ ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك ثلا

ٞب ِٔتلن اًت ٚ  ٘ىتٝ ؿك ٕٞٝ آٖ یهٔٛٗٛع ؿاكؿ وٝ  یبتؿك اؿث یٔتفبٚت یفؼبكت ُٛؿ، یٔٛلت اًتفبؿٜ ٔ

 یؿاكؿ. ِٞٛٓ ٚ ُفلؿ ٔؼتمـ٘ـ وٝ فمل ٔنٔٗ ٚلت یـثٛؿٖ فمل ؽب٘ٛاك تأو یثل ؿائٕ یـٜپـ یٗاًت وٝ ا یٗآٖ ا

ٚ الًٖٚٛ ثل  یاًت وٝ ٔه و یؿك عبِ یًٗبَ ؿك فمل ثٝ ًل ثلؿ. ا ۵ یوٝ ؽب٘ٛاك عـالُ ثلا ؿٞـ یكػ ٔ

صٙـرب٘جٝ  یؼتیٛج تٛا٘ـ یؽب٘ٛاكٞبًت ٚ ٔ یؿك فمل ثلا یَ ؿٚكٜ ٔب٘ـٌبكیثبٚك٘ـ وٝ فمل ٔنٔٗ، افنا یٗا

 (۴۵۲ ۸۳۲۰ یبٖ،ٚ ُُٛتل یجبیی. )مؿٞٙـ یفمل ٔنٔٗ اكائٝ ٕ٘ یكا ثلا یٞب َٛٛ ِٔؾٔ ؿاُتٝ ثبُـ، أب آٖ

 خط فمز یزیگ اوذاسٌ َبی ريش 2-2-5

 ییغذا ویبس 2-2-5-1

ٔلثٛٙ ثٝ ؽٛكان،  یبمٞبیوٝ ُبُٔ ٘ یاًبً یبمٞبیام ٘ یعـالّ یهوٝ ثب  ُٛؿ یكٍٚ فلٕ ٔ یٗا كؿ

 یبمٞبیكٍٚ ٘ "ؽٚ فمل كا  ییٗكٍٚ تؼ یُٗٛؿ. ا یٗفلؿ تأٔ یِتپُٛبن ٚ ٌٔىٗ اًت، ًٜظ عـالُ ٔؼ

 .ٌٛیٙـ یٔ ین٘ "یاًبً

 اوگل یبضز معىًس 2-2-5-2

 ی. ًپي ٔؾبكد ؽٛكاوُٛؿ یثلآٚكؿ ٔ یالتٔبؿًٙز یٞب اٍُ٘ ثل اًبى ٔـَ یتكٍٚ اثتـا ٗل یٗا ؿك

ٞل فلؿ كا ؿك  یتٚٗؼ تٛاٖ یُـٜ ٔ اٍُ٘ ٔغبًجٝ یت. ام ٗلُٛؿ یاٍُ٘ ٗلة ٔ یتؽب٘ٛاك ؿك ٔؼىٛى ٗل

ربٔؼٝ  تًٛٚٔ یغقا ثٝ وُ ٔؾبكد كا ثلا یٌٙٝ٘جت ٞن تٛاٖ یاٍُ٘ ٔ یتٕ٘ٛؿ. ثٝ وٕه ٗل ییربٔؼٝ ُٙبًب

 یٚ یبغقا ثٝ وُ ٔؾبكد ٞل فلؿ ِٔؾْ ٕ٘ٛؿ وٝ آ یٌٙٝ٘جت ثب ٌ٘جت ٞن یٗا یٌٝؿ ٚ ًپي ثب ٔمبٔغبًجٝ ٕ٘ٛ

 ٘ٝ؟ یب ثبُـ یٔ یلفم

 درآمذ) مخبرج( خبوًار یبوگیهاس م درصذی 2-2-5-3

ٔؾبكد  یبٍ٘یٗوٝ اثتـا ٔ ٓٛكت یٗثـ ٌیلؿ، یللاك ٔ ٔٛكؿاًتفبؿٜ یفمل ٌ٘ج یلیٌ ا٘ـامٜ یكٍٚ ثلا ایٗ
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ؿك  یٌٔتـِ ی٘ظل یـٌبٜ. ؿوٙٙـ یلّٕـاؿ ٔ یػٙٛاٖ ؽٚ فمل ٌ٘ج ام آٖ كا ثٝ یٚ ًپي ؿكٓـ ؽب٘ٛاك ٔغبًجٝ

ػُٕ ُـٜ  یؽٚ فمل ٌ٘ج ػٙٛاٖ ؿكٓـ ثٝ ۰۰ یب ۵۱ یٔؼٕٛالً ثل ٔجٙب یؿكٓـ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ِٚ یٗا ییٗٔٛكؿ تؼ

 اًت. 

 درآمذ) مخبرج( خبوًار یبوٍاس م درصذی 2-2-5-4

ػٙٛاٖ ؽٚ فمل  ؽب٘ٛاكٞب ثٝ یب٘ٝؿكٓـ ام وُ ٔ ۰۰ یب ۵۱ یٙزبٕٞب٘ٙـ كٍٚ فٛق اًت وٝ ؿك ا ینكٍٚ ٘ ایٗ

 . ُٛؿ یلّٕـاؿ ٔ یٌ٘ج

 ريش وسبت غذا  2-2-5-5

 یٗ( ثلللاك اًت. اٞب یٙٝٞن یلٚ ؿكآٔـ ) ًب یٔؾبكد ؽٛكاو یٗث یٌ٘جت حبثت یهكٍٚ ٕٞٛاكٜ  یٗاًبى ا ثل

 ییغقا یبمٞبیعـالُ ٘ ییٗؽٚ فمل ٚ ارتٙبة ام ِٔىالت تؼ ییٗؼت یثلا یٚالؼ ٞبی یٙٝٞن یكٍٚ ام اٍِٛ

 . وٙـ یاًتفبؿٜ ٔ

 مالن درآمذ ريش 2-2-5-6

 ییُٙبًب یلافلاؿ فم یغ،ٔالن تٛم یٗٚ ثلعٌت وٕتل ُٛ٘ـ یٔ یثٙـ كٍٚ افلاؿ ثلعٌت ؿكآٔـ كتجٝ یٗا ؿك

 . ُٛ٘ـ یٔ

 یزانمحبسبٍ خط فمز در ا َبی ريش 2-2-6

 ینوـاْ ٔفْٟٛ فمل ٔٛكؿ٘ظل ثبُـ، كٍٚ ٔغبًجٝ ٘ وٝ یٗٔتٙٛع اًت ٚ ثٌتٝ ثٝ ا یبكٔغبًجٝ فمل ثٌ ٞبی كٍٚ

 ٔتفبٚت ؽٛاٞـ ثٛؿ.

 ۸۳۵۸ؿك ًبَ  یٕیتًٛٚ ػظ یلأٖغبًجٝ ؽٚ فمل ؿك ا ی یٙٝمٔ ُـٜ ؿك ٜٔبِؼٝ ا٘زبْ یٗاِٚ كًـ ی٘ظل ٔ ثٝ

 ٬(۸۳۱۲)ٕٓـی ٬(۸۳۱۵)یتلوٕب٘ یٙیا٘ـ ۴ ؿ اُتٝؿ یتفؼبِ یٙٝمٔ یٗوٝ ؿك ا یٍلیُـٜ ثبُـ. ام افلاؿ ؿ ا٘زبْ

 یلاٖثٝ ٔغبًجٝ ؽٚ فمل ؿك ا لوـاٌْٞتٙـ وٝ ٞ یوٌب٘، (۸۳۲۸) یـكیٚ ع وبُی ؽـاؿاؿ ٬(۸۳۱۳) ؽبِـی

ٔؾتّف  یٞب اًت وٝ ثبكٞب ٚ ثب اًتفبؿٜ ام كٍٚ یامرّٕٝ افلاؿ یبٖپوٚ یـرِٕ یبٖ،ٔ ایٗ ا٘ـ. أب ؿك پلؿاؽتٝ

 .الـاْ ثٝ ثلآٚكؿ ؽٚ فمل ولؿٜ اًت

ولؿٜ اًت وٝ ام آٖ ر۴ّٕٝ كٍٚ  یؽٚ فمل ٔؼلف یلیٌ ا٘ـامٜ یكا ثلا یٔتفبٚت یٞب كٍٚ یلاٖآٔبك ا ٔلون

 ۰۰ یب ۵۱ؽٚ فمل ثل اًبى  یلیٌ )ؽٚ فمل ّٜٔك (، كٍٚ ا٘ـامٜ یوبِل یبمؽٚ فمل ثل اًبى ٘ یلیٌ ا٘ـامٜ

ٔؾبكد  یب٘ٝٔ ؿكٓـ ۰۰ یب ۵۱ؽٚ فمل ثل اًبى  یلیٌ ٔؾبكد ؽب٘ٛاكٞب، كٍٚ ا٘ـامٜ یبٍ٘یٗؿكٓـ ٔ

 .اٍُ٘ یتٔؼىٛى ٗل یٝؽٚ فمل ثل پب یلیٌ ؽب٘ٛاكٞب، كٍٚ ا٘ـامٜ
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ُـت ٚ ُىبف فمل  یثلكً ی. ثلایٌت٘ یوبف ییتٟٙب ؽٚ فمل ثٝ یل،فم یؽب٘ٛاكٞب یٚالؼ یُٚلا یٓتلً ثلای

 . ُٛؿ یٞب اُبكٜ ٔ ام آٖ یوٝ ؿك اؿأٝ ثٝ ثؼ٘ ُٛؿ یفمل اًتفبؿٜ ٔ یٞب ام ُبؽْ

ام  تل ییٗٞب پب آٖ یٙٝٞن یبوٝ ٔمـاك ؿكآٔـ  ییٞب ؽب٘ٛاؿٜ یبفمل، فلؿ  یلیٌ ا٘ـامٜ یته ُبؽٔ ٞبی یبىٔم ٕٞٝ

ؽب٘ٛاك  n وٙیٓ یتل ُـٖ ٔٛٗٛع، فلٕ ٔ كُٚٗ ی. ثلاوٙٙـ یٔغٌٛة ٔ یلفمل ثبُـ كا فم یؽٚ للاكؿاؿ

 y1ثٝ ثبال، ام  ییٗام پب یتكا ثٝ تلت ب٘ٛاكؽ n یٗ، ٞلٌبٜ ٔمـاك ؿكآٔـ اyiثب  ی، ٌٔبiٚٚ ؿكآٔـ ٞل ؽب٘ٛاك  یٓؿاك

 ؿاُت۴  یٓكا ؽٛاٞ یلٔؼبؿِٝ م یٓ،ِ٘بٖ ؿٞ Zٔلتت ولؿٜ ٚ ؽٚ فمل كا ثب  ynتب 
y1 < y2 < ∙∙∙∙∙∙ < Z < y(q+1) < ∙∙∙∙∙∙ < yn 

ٞب  ُبؽْ یٗا یفوٝ تؼل ُـٜ  ٔؼلٚف ٚ ٟٔٓ اًتفبؿٜ یٞب ُبؽْفمل،  ینأٖغبًجٝ ٚ ِ٘بٖ ؿاؿٖ ٔ ثلای

 اًت۴  یلٓٛكت م ثٝ

 ۸ضبخص وسبت سزضمبر   2-2-7-1

ؿٞٙـٜ  فمل ثٛؿٜ اًت ٚ ِ٘بٖ یلیٌ كٍٚ ا٘ـامٜ تلیٗ یذكا ۸۳۳۱ؿك ًبَ  یُٖٛبؽْ ثل اًبى ٘ظل كاٚاِ ایٗ

 ۴ ُٛؿ یٔ یفتؼل یلٓٛكت م لاؿ ربٔؼٝ اًت وٝ ثٝثٝ وُ اف یلٌ٘جت تؼـاؿ افلاؿ فم
H = q / n 

 تؼـاؿ وُ ؽب٘ٛاكٞبًت. n( ٚ یلفمل ) فم یلؽٚتؼـاؿ افلاؿ م q، ُبؽْ ٌ٘جت ًلُٕبك، Hٔؼبؿِٝ  یٗا ؿك

ؿك ربٔؼٝ ٚرٛؿ  یلیفم یشوٝ ٞ یٓفل) عبِت یُٗبؽْ ث یٗفمل اًت. ا یذُبؽْ كا یهًلُٕبك  ٌ٘جت

وٝ ٕٞٝ افلاؿ  ی) عبِت یهام ؿكآٔـ ٔتٙبظل ثب ؽٚ فمل ثبُـ ( ٚ  یَافلاؿ ربٔؼٝ ث یٝ٘ـاُتٝ ثبُـ ٚ ؿكآٔـ وّ

 .وٙـ یٔ ییل( تغیل٘ـربٔؼٝ فم

فمل، ُبؽْ  یتُـت، ػٕك ٚ عٌبً یظتٛٗ یٔٛكؿاًتفبؿٜ ٔتـاَٚ، ثلا یٞب ُبؽْ یبُٖبؽْ ؿك ٔ ایٗ

 .وٙـ یا وٝ ٟٔٓ ٌٞتٙـ كؿ ٔك یلٚ ؿٚ آُ م ؿٞـ یكا ِ٘بٖ ٔ یلفمٚ تؼـاؿ افلاؿ فم یلام یٌت٘ یٔٙبًج

 اًت وٝ ٔغبًجٝ ٚ ؿكن آٖ آًبٖ اًت. یُٗبؽْ ًلُٕبك ا یتٔن تلیٗ ثنكي

ثٝ ؿًت  یترٕؼ یبمٔٙـیفمل ٚ ٘ یناًٖبؿٜ كا ام ٔ یلیام فمل، تٔٛ یبكیػٙٛاٖ ٔؼ ام ٌ٘جت ًلُٕبك ثٝ اًتفبؿٜ

 تٛاٖ یُبؽْ ٕ٘ یٗا یام كٚ یٍل،ؿ ػجبكت . ثٝوٙـ یٕ٘ یبٖث ینیُـت فمل ص یبأب ؿك ٔٛكؿ ػٕك  ؿٞـ، یٔ

 اًت. یبم٘ یٔٙبثغ اٗبف اكثلؿٖ آ٘ضٝ ٔمـ یٗام ث یٌٞتٙـ ٚ ثلا یلصمـك فم یلوٝ افلاؿ فم یـفٟٕ

 2ضىبف فمز  ضبخص 2-2-7-2

 یٗا ی. ثٝ ػجبكتثبُٙـ یؿٞٙـٜ ػٕك فمل ٔ اًت وٝ ِ٘بٖ یُبؽْ ثل فبّٓٝ فملا ٌ٘جت ثٝ ؽٚ فمل ٔجتٙ ایٗ

                                                 
1 Head Count Ratio 
2 Poverty Gap 
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 . ثبُـ یؿٞٙـٜ ًٚؼت ٔ ل ؿك ربٔؼٝ اًت وٝ ِ٘بُٖىبف فم یبٍ٘یُٗبؽْ ٔ

ٞب كا عـالُ تب ؽٚ  اًت تب ؿكآٔـ آٖ یلاٖالمْ ثٝ فم یٔمـاك ؿكآٔـ ا٘تمبِ یثلا یػٙٛاٖ ٔؼلف ُبؽْ ثٝ ایٗ

 ۴ ُٛؿ یٔ ٔغبًجٝ یلٓٛكت م فمل ثبال ثجلؿ وٝ ثٝ

Pgap = 
 

 
∑        = 

 

 
     

 
 

ؿكآٔـ  Xؽٚ فمل ٚ  Z یل،تؼـاؿ افلاؿ فم qتؼـاؿ افلاؿ ربٔؼٝ،  n یل،ؿكآٔـ افلاؿ فم یبٍ٘یM ٔ ۴ٗٔؼبؿِٝ  یٗا ؿك

iٔاًت. یلفلؿ فم یٗا 

 ۸ضبخص وسبت ضىبف درآمذ  2-2-7-3

ُـت فمل  یبام ػٕك  یٍلیٔتفبٚت ثٝ ُبؽْ ؿ یًبم كٍٚ ٘لٔبَ یه(  ثب اًتفبؿٜ ام ۸۳۱۰) آٔبكتیبًٗ

 ۴آیـ یثٝ ؿًت ٔ یلٚ ام فلَٔٛ م ُٛؿ یٔ یـٜ٘بٔ "ٌ٘جت ُىبف ؿكآٔـ  "وٝ  یبفتٝ ؿًت

G = (1/qz) ∑
          

 
           i ϵ p 

G ٝام  یآٖ اًت وٝ ثلا یبیٚ ٌٛ ُٛؿ یٔ یبٖام ؽٚ فمل ث یٓٛكت ؿكٓـ ٌ٘جت ُىبف ؿكآٔـ اًت، وٝ ث

. ام یبثـ یَفناا یـصٙـ ؿكٓـ ( ثب یبربٔؼٝ صمـك )  یلٔتًٛٚ الِبك فم یٙٝٞن یبكفتٗ وبُٔ فمل، ؿكآٔـ  یٗث

كا ِ٘بٖ  یلافلاؿ فم تؼـاؿ Hٌٞتٙـ.  یىـیٍلؿكٚالغ ٔىُٕ  G( ٚ  یل) ُبؽْ ٌ٘جت افلاؿ فم H یـٌبٜؿ یه

 یِٚ وٙـ، یٔ یبٖػٕك فمل كا ث G وٝ یؿكعبِ یـ،ثٍٛ ینیػٕك فمل آ٘بٖ ص یبثـٖٚ آ٘ىٝ ؿكثبكٜ ُـت  ؿٞـ، یٔ

ٔزـؿ  یغتٛم "ؿٚ ُبؽْ، ٌ٘جت ثٝ  یٗام ا یه یش. ٞؿٞـ یثٝ ؿًت ٕ٘ یاٛالػ یلؿك ٔٛكؿ تؼـاؿ افلاؿ فم

ٓـ تٛٔبٖ  یلفم یبكؽب٘ٛاك ثٌ یهاٌل ام  ؿیٍل، ػجبكتٝ . ثیٌتٙـعٌبى ٘ یلفم یؿك ؿاؽُ ٚاعـٞب "ؿكآٔـ

٘ؾٛاٞـ  یزبؿا Gؿك ٔمـاك  ییلیتغ یٓ،ؽٚ فمل للاك ؿاكؿ ثـٞ ییٗوٝ ٞٙٛم ؿك پب یلیٌلفتٝ ٚ ثٝ ؽب٘ٛاك وٕتل فم

 وٙـ، یٔ یبٖث یٛٛكوّ ربٔؼٝ( كا ثٝ یلفم یلٚ غ یلفبّٓٝ ٔتًٛٚ الِبك فم یؼٙیػٕك فمل ) یٙىٝا یٗؿك ػ Gُـ، 

ُبؽْ فمل  یه( ٔؼتمـ اًت وٝ ۸۳۱۰ؽٚ فمل ػبرن اًت. ًٗ ) یلافلاؿ م یبُٖـت فمل ؿك ٔ یبٖام ث

ؿاُتٝ ثبُـ.  یتفملا عٌبً یٗؿكآٔـ ث یغُـت فمل ٚ ٘غٜٛ تٛم یل،ٌ٘جت ثٝ تؼـاؿ افلاؿ فم یـؽٛة، ثب

 ٚ ا٘تمبَ كا ثلآٚكؿٜ ًبمؿ. یىٙٛاؽتیؿٚ آُ  یٍلؿ ػجبكت ثٝ

فمٚ تؼـاؿ  H. صٖٛ وٙـ یٕ٘ یكام ؿٚ آُ ٔقوٛك تٜج وـاْ یشثب ٞ Hوٝ ُبؽْ  یـؿ تٛاٖ یٔ آًب٘ی ثٝ

 یلیٔمـاك آٖ تأح یام ؽب٘ٛاكٞب كٚ یهوبَٞ ؿكآٔـ ٞل  ؿٞـ، یؽٚ فمل كا ِ٘بٖ ٔ یلم یؽب٘ٛاكٞب

ثل احل ا٘تمبَ  Hصٖٛ ٔمـاك  یتتلت یٗؿاكؿ. ثٝ ٕٞ یلتٔغب یىٙٛاؽتیثب آُ  H یُؿِ یٗثٝ ا ٚ ٌقاكؿ یٕ٘

تٜبثك ٘ـاكؿ. ام ٛلف  ینثب آُ ا٘تمبَ ٘ وٙـ، یٕ٘ ییلتغ یلؽب٘ٛاك وٕتل فم یهثٝ  یلؽب٘ٛاك فم یهؿكآٔـ ام 

كا ثلآٚكؿٜ ولؿٜ اًت، أب  یىٙٛاؽتیُبؽْ آُ  یٗوٝ ا یـؿ تٛاٖ یثبٜٔبِؼٝ ُبؽْ ُىبف فمل ٔ یٍل،ؿ

 ینأٖ یَؽٚ فمل ثبػج افنا یلم یام ؽب٘ٛاكٞب یه ٞلكفتٗ ؿكآٔـ  ییٗؿاكؿ. ٞلصٙـ پب یلتثب آُ ا٘تمبَ ٔغب

                                                 
1 Income Gap Ratio 
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 یبٍ٘یٗٔ یُلٙ آ٘ىٝ كٚ ثٝ -ؽٚ فمل  یلم یؽب٘ٛاكٞب یُٗبؽْ ٔٛكؿثغج ٔب ثب ا٘تمبَ ؿكآٔـ ث ُٛؿ، یفمل ٔ

ؽب٘ٛاك  یهثٝ  یلؽب٘ٛاك فم یهام ؿكآٔـ  یٙیا٘تمبَ ٔجّغ ٔؼ یلام وٙـ، یٕ٘ ییلتغ -ٍ٘قاكؿ  یلٞب تأح ؿكآٔـ آٖ

وٙـ وٝ ُىبف فمل  یـاپ یَؽٛاٞـ ُـ وٝ ُىبف فمل ؽب٘ٛاك اَٚ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ـامٜ افنا ثبػج یٍل،ؿ یلفم

عٌبى  یلغ یلفم یؿك تؼـاؿ ؽب٘ٛاكٞب ییلػالٜٚ، ُبؽْ ٌ٘جت ثٝ ٞل ٘ٛع تغ اًت. ثٝ یبفتٝ ؽب٘ٛاك ؿْٚ وبَٞ

ٚرٛؿ  ٝث Gؿك  ییلیتغ یٓ،ِٔؾٔبت آٖ ؿٚ ثلاثل وٙ ییلؽٚ فمل كا ثـٖٚ تغ یلم یتٞلٌبٜ رٕؼ اًت.

 .آیـ یٕ٘

 ۸(Sفمز سه ) ضبخص 2-2-7-4

 یغٚ ٌ٘جت ثٝ تٛم وٙـ یٔ یتكا ثبٞٓ تلو H  ٚG یلولؿٜ وٝ ٔمبؿ یِٟٙبؿپ یٍلیفمل ُبؽْ ؿ یثلا ًٗ،

 ؿكآٔـٞب عٌبى اًت.

 ۴آیـ یكٚ ثٝ ؿًت ٔ ُـٜ، ام فلَٔٛ كٚثٝ ؿاؿٜ یَٕ٘ب Sُبؽْ وٝ ثب  ایٗ
S = H [ G + ( 1-G ) d ] 

 یٗ. ًٗ ُبؽْ ؽٛؿ كا ثٝ اثبُـ یفملا ٔ یبٖؿكآٔـ ؿك ٔ یغتٛم " 2یٙیر یتٗل "ٔؼلٚف  dفلَٔٛ  یٗا ؿك

 ولؿ۴  یلٓٛكت تفٌ

G ؽٚ فمل اًت. أب ػالٜٚ ثل  یلٔتًٛٚ ؿكآٔـ افلاؿ فم یِٟٗٔٛؿ ث یٓٛكت ُىبف ٌ٘ج فمل ثٝ یبٍ٘لث ٚ

 ی٘بُ یلافلاؿ فم یٗ٘بثلاثل ٔتًٛٚ ؿكآٔـ ث یغٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ام تٛم ین٘ یٍلی، ُىبف ؿ Gُىبف فمل 

 ( G-1ٔتًٛٚ ٌ٘جت ؿكآٔـ ) ؿك ٗلة,  d یٙیر یتُىبف ثلاثل اًت ثب ٗل یٗ. اُٛؿ یٔ

 یِٚ وٙـ، یتٛرٝ ٔ یلافلاؿ فم ٖیبٔ یفلَٔٛ، ثٝ ٚرٛؿ ٘بثلاثل یُٗىبف ؿكآٔـ عبُٓ ام ا "ُبؽْ ٔلوت "

۶ ؿك ٌ٘جت  d (G+ (1- Gثب ٗلة ولؿٖ ٔمـاك ۷ یٗ،. ثٙبثلاٌیلؿ یٔ یـٜؽٚ فمل كا ٘بؿ یلتؼـاؿ افلاؿ ٚالغ ؿك م

ٚ ا٘تمبَ پبًؼ  یىٙٛاؽتی ٛػٝوٝ ثٝ اِنأبت ٞل ؿٚ آُ ٔٛٗ ُٛؿ یعبُٓ ٔ  S، ُبؽْ ٔلوت  Hًلُٕبك 

 .ؿٞـ یٔ

 یتزلث ٞبی یثٝ ؿًت ؿاؿٜ ٚ ؿك ثلكً یتِ٘بٖ ؿاؿٖ ٚٗغ فمل ؿك رٕؼ یثلا یربِج ٔؼیبك ٬(Sًٗ ) ُبؽْ

 یاًت وٝ اًتفبؿٜ ػّٕ یٔی٘مب یؿاكا یت،ٔغجٛث كغٓ یُبؽْ، ػّ یُٗـٜ اًت. أب ا ثٝ وبك ٌلفتٝ یٔتؼـؿ

 .ًبمؿ یام آٖ كا ٔغـٚؿ ٔ

ٕٞٝ  یبٖفمل ؿك ٔ یلیٌ ا٘ـامٜ یٔٛكؿاًتفبؿٜ ثلا ٞبی یتولؿٜ اًت، ٗل ( اُبك۸۳۳۱ٜ)یتٗوٝ اًتل ٛٛك ٕٞبٖ

) ؿك ؿاؽُ ؿأٙٝ فمل ( ثٝ ُبؽْ فمل  یػبُٔ فمل ٌ٘ج یٔٛٗٛع ٔٛرت ٚكٚؿ ٘ٛػ یٗٚ ا وٙـ، یٔ ییلفملا تغ

فلؿ ؿك ًٜظ  یه یت( ؿك ؿفبع ام ٔٛٗغ ؽٛؿ، اًتـالَ ولؿٜ وٝ ٞللـك ٔٛلؼ۸۳۱۰. ًٗ )ٌلؿؿ یّٜٔك ٔ

. آیـ یوٙٙـٜ ٕ٘ لب٘غ یٍلاٖاًتـالَ، ثٝ ٘ظل ؿ یٗ. أب اؽٛاٞـ ثٛؿ یِتلثبُـ، اعٌبى فمل ث تل ییٗكفبٜ پب

                                                 
1 Sen Index 
2  Gini Coefficient 
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افلاؿ،  یٔلثٛٙ ثٝ ٔٛٗغ ٚ ؿكرٝ ٌ٘ج یٞب وٝ اًتـالَ ٌٛیـ ی( ؿك پبًؼ ًٗ ۸۳۲۱ٔ) یٌٖٙٛٔخبَ، اتى ػٙٛاٖ ثٝ

 فمل. یلیٌ تب ؿك ٔٛكؿا٘ـامٜ وٙٙـ یٓـق ٔ یِتلث ی٘بثلاثل یلیٌ ؿك ؽّٔٛ ا٘ـامٜ

 ۸(F G Tه )ي تًرب یزفًستز، گز ضبخص 2-2-7-5

ٚ  یلٚ ػٕك فمل ؿك ربٔؼٝ ٔٛكؿٜٔبِؼٝ اًت وٝ تًٛٚ فًٛتل، ٌل یلؿٞٙـٜ ٌ٘جت افلاؿ فم ُبؽْ ِ٘بٖ ایٗ

٘بٔتٕلون فمل  یثل ثلكً یكٍٚ، وٝ ٔجتٙ یٗٞب ِ٘بٖ ؿاؿ٘ـ وٝ ا اًت. آٖ یِٟٙبؿُـٜپ ۸۳۲۱تٛكثه ؿك ًبَ 

 .آیـ یٜٔبِؼٝ فمل ثٝ ُٕبك ٔ یكٍٚ ثلا یٗثٟتل پقیلی یٝتزن یؼٙی یآّ یتاًت ثٝ ًجت ؽٔٛٓ

 ُ٘ٛت ۴ یلٓٛكت م ثٝ تٛاٖ یفمل كا ٔ یلیٌ ُبؽْ ّٜٔٛة ا٘ـامٜ ایٗ

  ∫             
 

 

 
  

  
     ,  

   

   
     .             

 اًت. Z   ٚXتبثغ ٍٕٞٗ ام ؿكرٝ ٓفل ٌ٘جت ثٝ  P(x,z)اًت ٚ  ۴X تبثغ صٍبِی  f(x) وٝ ؿك آٖ

 ۴ ُٛؿ یٓٛكت ُ٘ٛتٝ ٔ یٗآٖ ثٝ ا یًٛتٝتبثغ ؿك ٍ٘بكٍ پ ایٗ

   ∫      
 

 
                     α      

 ۴ٓٛكت ُ٘ٛت  یٗآٖ كا ثٝ ا تٛاٖ یٔ یب

FGT =      
 

 
∑  

     

 
   

  

ثل  .ُٛؿ یٔ یُثبُـ ثٝ ُبؽْ ُىبف فمل تجـ یهُبؽْ ثٝ ُبؽْ ًلُٕبك ٚ اٌل  یٗآِفب ٓفل ثبُـ ا اٌل

ُبؽْ، ثٝ ُبؽْ ٔلثغ ُىبف فمل ) ُـت فمل(  یٗثبُـ ا 2ُبؽْ، اٌل آِفب ثلاثل  یٗا یفاًبى تؼل

 .ُٛؿ یٔ یُتجـ

ام ؽٚ فمل ؿاك٘ـ  یبؿیوٝ فبّٓٝ م ییٚمٖ كا ثٝ ؽب٘ٛاكٞب یِتلیٗاًت وٝ ث یُٗبؽْ ا یٗا یآّ ٚیوٌی

تل  ؿكآٔـ ٘بػبؿال٘ٝ یغتٛم یؼٙیُٛؿ  تلیِث یٍلؽب٘ٛاكٞب ام ٕٞـ یٞلصٝ فبّٓٝ ؿكآٔـ تلتیت یٗا ثٝ ؿٞـ، یٔ

 (۸۳۲۰ ،فلؿ یبًٖبرـ ).یبثـ یٔ یَُبؽْ افنا یُٗٛؿ ا

 یلاٖؽب٘ٛاك ٔلون آٔبك ا یٙٝٚ ّٜٔك آٖ ٚ آٔبك ؿكآٔـ ٚ ٞن یثب تٛرٝ ثٝ ٔفْٟٛ ٌ٘ج یلاٖؽٚ فمل ؿك ا یٞب ؿاؿٜ

 اًت. یـٜٞب ٔغبًجٝ ٌلؿ ُبؽْ یٗٚ ا ُـٜ اًتفبؿٜ

 (SSTته ) -ضبروس -سه ضبخص 2-2-7-6

 -ُبكوي -ام اُىبَ ٔٙبًت آٖ ُبؽْ ًٗ یىیاًت. ٚ  ُـٜ آالط ثلؽی ٔغممبًٖٗ تًٛٚ  ُبؽْ

 ۴ُٛؿ یٔ یفتؼل یلٓٛكت م وٝ ثٝ ثبُـ یٔ( SSTتٗ )
PSST = P0P1

P
 (1 +  ̂ ) 

 یتُـٜ اًت( ٚ ٗل ٗلة ُبؽْ ًلُٕبك، ُبؽْ ُىبف فمل )وٝ فمٚ ؿك ٔٛكؿ فملا اػٕبَ عبُٓ وٝ

                                                 
1 Foster, Greer and Thorbecke 
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 یاًت ثٝ ٘بثلاثل یه٘نؿ یهوٝ ٘ٛػبً ثٝ  یٙیر یتاًت. ٗل یتوُ رٕؼ یُىبف فمل ثلا یٞب ٌ٘جت یٙیر

 فمل اُبكٜ ؿاكؿ. یٞب ؿك ٚلٛع ُىبف یِتلث

فمل ؿك َٛٛ مٔبٖ كا  ییلاتام ِٔٙأ تغ یؿكن ؽٛث تٛا٘ـ یاًت وٝ ٔ یٗا  SST٘مٜٝ لٛت ُبؽْ فمل  یه

 ۴یٓوٙ یٝتزن یلٓٛكت م ُبؽْ كا ثٝ یٗا تٛا٘یٓ یاًت وٝ ٔ یٗ. ػّت ایـاكائٝ ٕ٘ب
𝛥lnPSST = 𝛥lnP0 + 𝛥lnP1

P
 + 𝛥ln (1 + G

P
) 

ػالٜٚ  ؿك ُبؽْ ًلُٕبك ثٝ ییلؿكٓـ تغ یٌٔبٚ SSTؿك ُبؽْ  ییلٓٛكت ؿكٓـ تغ آٖ كا ثٝ تٛاٖ یٔ وٝ

 ولؿ. یلُىبف فمل( تفٌ یٙیر یتػالٜٚ ٗل ثٝ یهؿك ) ییلؿكٓـ تغ

 ياتس ضبخص 2-2-7-7

 تًٛٚ ٚاتي اكائٝ ُـ۴ ۸۳۰۲فمل ؿك ًبَ  یتعٌبً یغُبؽْ تٛم اِٚیٗ

W = 
 

 
∑                  
 
     

 

 
∑     

 

  
 

 
    

 یفلؿ q یٞب كا ثلا ُـٜ ٚ رٕغ آٖ ِ٘بٖ ؿاؿٜ یٓٛكت ٓؼٛؿ ام ٔلؿْ اًت وٝ ؿكآٔـُبٖ ثٝ یافلاؿ N وٝ

 .ؿٞـ یًت ِ٘بٖ ٔ( اzام ؽٚ فمل) تل ییٗ( پبyiٔؾبكرِبٖ) یبوٝ ؿكآٔـ 

 ۸یبمبوبتب ضبخص 2-2-7-8

اُىبالت  یٗا یاكائٝ وٙـ وٝ ؿاكا یولؿ ُبؽْ فمل یثٝ ُبؽْ فمل ًٗ ؿٚ اُىبَ ٌلفت ٚ ًؼ بوبیبٔبت

 ا٘ـ ام۴ ؿٚ اُىبَ ػجبكت یٗ٘جبُـ. ا

 یام افلاؿ ربٔؼٝ ثل اًبى كتجٝ ؿكآٔـ یهثٝ ُىبف فمل ٞل  یبفتٝ اؽتٔبّ یٚم٘ یتؿك ُبؽْ ًٗ ٗلا -۸

 وٝ یؿكعبِ ُٛؿ یٌلفتٝ ٔ یـٜؿك ربٔؼٝ ٘بؿ یلفم یل. ٚ ٚرٛؿ افلاؿ غُٛؿ یٔ ییٗؿكآٔـ ٔٙمٜغ تؼ یغآماؿ ؿك تٛم

ٞل  یلیٓؿكآٔـٞب ؿك ٘ظل ثٍ فبٚتام ت یٔفْٟٛ ٌ٘ج یهفمل كا  وٝ یؿكٓٛكت یلافمل ِٔىُ وُ ربٔؼٝ اًت. م

ؿك  ینكا ٘ یلفم یلثّىٝ ؿكآٔـ افلاؿ غ ًٙزـ یٕربٔؼٝ ٘ یلربٔؼٝ ؿكآٔـ ؽٛؿ كا تٟٙب ثب ؿكآٔـ افلاؿ فم یلفلؿ فم

 .ٌیلؿ یؿك ٘ظل ٔ یبثیاكم یٗا

ؿكآٔـ ٔتٙبظل ثب ؽٚ فمل ٚ وُ افلاؿ ربٔؼٝ كا  یٍنیٗؿكآٔـ ربٔؼٝ كا رب یبٍ٘یٗؿك ُبؽْ ًٗ صٙب٘ضٝ ٔ -2

ؿكآٔـ عبُٓ ام  ی. ُبؽْ ٘بثلاثلُٛؿ یٔ یُتجـ یٙیر یتثٝ ٗل یجبًُبؽْ تمل ییٓ،ٕ٘ب یلافلاؿ فم یٍنیٗرب

 .ُٛؿ یٓفل ٔ بثبُٙـ ثلاثل ث یوٝ ؿكآٔـ ٕٞٝ افلاؿ ربٔؼٝ ٌٔبٚ یؿك عبِت یٍنیٙیرب یٗا

 ییـكا تأ یُـٜ تًٛٚ ٚ وٝ ُبؽْ فمل اكائٝ ٌیلؿ یٞب كا ؿك ٘ظل ٔ ام آُ یا ٔزٕٛػٝ یبٔببوبت تلتیت ایٗ ثٝ

 ۴وٙـ یفلٕ ٔ یلم یٓٛكت وّ ؿكآٔـ كا ثٝ یغتٛم یُبؽْ ٘بثلاثل یوٙٙـ. ٚ

    ∑    

 

   

   

                                                 
1 Tackoyama Index 
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 ٌٞتٙـ. یٔٙف یلغ یٚم٘ یتٗلا Viكاثٜٝ ٚ  یپبكأتلٞب B  ٚC ی،ُبؽْ ٘بثلاثل Tؿك آٖ  وٝ

ػجبكت اًت ام ا٘ـامٜ ٔٛمٖٚ وُ  یغتٛم یه یؿكآٔـ یا٘ـامٜ ٘بثلاثل ؿٞـ یوٝ كاثٜٝ فٛق ِ٘بٖ ٔ ٛٛك ٕٞبٖ

 ٌیلؿ یُبؽْ ؽٛؿ ؿك ٘ظل ٔ ییٗتؼ یثلا یبٔببوبتكا وٝ  یٔلثٛٙ ثٝ ٕٞٝ افلاؿ ربٔؼٝ. آِٛ یُىبف ؿكآٔـ

 ا٘ـ ام۴ ػجبكت

فلؿ ؿك  یٗفلؿ ربٔؼٝ ثلاثل اًت ثب كتجٝ ا یٗأ i یٔلثٛٙ ثٝ ُىبف ؿكآٔـ  Viیٚم٘ یتا۴َٚ ٗل آُ

 ؽٛاٞـ ثٛؿ. Vi = n + 1- i یتوُ ربٔؼٝ ثٝ تلت یكفبٜ فلؿ یثٙـ كتجٝ

ٓفل ؽٛاٞـ  یٌٔبٚ ی٘بثلاثل یناٖؿاُتٝ ثبُٙـ ا٘ـامٜ ٔ یىٌب٘یافلاؿ ربٔؼٝ ؿكآٔـ  یٝوٝ وّ یؿْٚ ۴ مٔب٘ آُ

 (.T=0ُـ) 

 ٌٛ٘ٝ یشافلاؿ ربٔؼٝ ٞ یٝفلؿ ام ربٔؼٝ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ُٛؿ ٚ ثم یهوُ ؿكآٔـ ثٝ  وٝ یًْٛ ۴ ؿكٓٛكت آُ

         ام كاثٜٝ   ی٘بثلاثل یناٖ٘ـاُتٝ ثبُٙـ ا٘ـامٜ ٔ یؿكآٔـ
 

 
 .یـآ یثٝ ؿًت ٔ 

ُبؽْ فمل ؽٛؿ كا ثل  یٗاًت، ثل اًبى ا یٙیر یتٕٞبٖ ٗل T یوٝ ُبؽْ ٘بثلاثل وٙـ یاحجبت ٔ بوبیبٔبت

ؿكآٔـ افلاؿ  ییلاتاػتمبؿ ؿاكؿ تغ وٝ یٗثبٚرٛؿ ا ی. ٚوٙـ یاكائٝ ٔ "ؿكآٔـ ٔٙمٜغ ُـٜ یغتٛم "ٔفْٟٛ  یٝپب

 ییٗثبٚك اًت وٝ ؿك تؼ یٗعبَ ثل ا یٗؿكػ یوٙـ ِٚ یزبؿا ییلیُبؽْ فمل تغ یلیٌ ؿك ا٘ـامٜ یـ٘جب یلفم یلغ

 (.۴۳۸ ۸۳۲۲)ربٚیـی ٚ ؿیٍلاٖ،  ٌلفت یـٜكا ٘بؿ یلفم یلٚرٛؿ افلاؿ غ تٛاٖ یُبؽْ فمل ٕ٘

 فمز بز مؤثز عًامل 2-2-8

 یبٖٔ یٗ. ؿك ال كا ثلكًی ولؿػُّ فم یـٌٞتٙـ، ثب یلام ٔلؿْ فم ٌلٚٞیًؤاَ وٝ صلا  یٗثٝ ا ییپبًؾٍٛ ثلای

 اًت۴ یلفمل ثٝ ُلط م یـیػُّ وّ

) ؿك وُ  یا افلاؿ ٚ ؽب٘ٛاك اًت. ؿك ًٜظ ٜٔٙمٝ یبتؽٔٛٓ ی،ا ربٔؼٝ یبتؽٔٛٓ ی،ا ٜٔٙمٝ ؽٔٛٓیبت

وِٛك  یهثب فمل، ؽبّ  یبتؽٔٛٓ یٗؽٛكؿٜ اًت. كاثٜٝ ا یٛ٘ـثب فمل پ ُٕبكی یث یبتوِٛك ( ، ؽٔٛٓ

 یم٘ـٌ یثلا ییآة ٚ ٞٛا یٚوٓ ٚ ُلا یوٓ، ثبك٘ـٌ ییثٙب یلاًت وٝ ٔٙبثغ م یِتلث یاًت. فمل ؿك ٔٙبٛم

 یٍل. ام ؿُٛؿ یٔ ییغقا یٔٛرت ٘بأٙ ییٔٙبٛك كًٚتب یرٟبٖ، ؿٚك یٞب ام لٌٕت یبكی٘بٔٙبًت ثبُـ. ؿك ثٌ

التٔبؿ،  ٔغیٜی یٌتم ٞبی یبًت٘ظبكت ً تٛاٖ یفمل ٔؤحل اًت ٔ یوٝ كٚ یٚ ّٔ یا ٟٔٓ ٜٔٙمٝ یبتؽٔٛٓ

ٔؤحل ٚ وبكآٔـ  ییل٘ب یٌتٓٚ ً وبكایی ی،ٚ رٟب٘ یا ٜٔٙمٝ یتٚ حجبت ثبماك، ِٔبكوت ا٘جٜٛ، أٙ یبًتً

. صلؽٝ ثبُـ یؿك ٔٙبٛك اغّت ِٔٙأ ٗؼف ٚ ُىٌت تًٛؼٝ ٔ یتیٚ لٛٔ یارتٕبػ ی،اًت. تفبٚت التٔبؿ

 رن فمل ٘ـاكؿ. ای یزٝٚ ُىٌت تًٛؼٝ ٘ت یفٌبؿ ارتٕبػ

 یبتٚ ؽٔٛٓ یتٔبؿال یبتؽٔٛٓ یتی،رٕؼ یبتٟٔٓ افلاؿ ٚ ؽب٘ٛاكٞب، ؽٔٛٓ یبتام ؽٔٛٓ ثلؽی

 یتٌ٘جت ثب ًلپلًت ؽب٘ٛاك ٚ رٌٙ ی،ًٙ یتُبُٔ ا٘ـامٜ ؽب٘ٛاك، تلو یتیرٕؼ یبتاًت. ؽٔٛٓ یارتٕبػ

ل یفم یلٚ غ یلافلاؿ فم یاغّت ثلا یِبٖاػ٘ب یبتا٘ـامٜ فمل ٚ ؽٔٛٓ -ؽب٘ٛاك  یتًلپلًت اًت. تلو
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. ُٛ٘ـ یوبك ٔغٌٛة ٕ٘ یلٚیٛاٖ ٘ػٙ ؽب٘ٛاك اًت وٝ ثٝ یٌ٘جت تؼـاؿ اػ٘ب ی،ٔتفبٚت اًت. ٌ٘جت ٚاثٌتٍ

 یٗ. ٞل صٝ اوٙـ یوبك ؿك ؽب٘ٛاك ٌٞتٙـ كا ٔغبًجٝ ٔ یلٚیػٙٛاٖ ٘ وٝ ثٝ ییاػ٘ب یوٝ كٚ یٌ٘جت فِبك یٗا

فمل ؽب٘ٛاك ؿك  یناٖثب ٔ ب٘ٛاكًلپلًت ؽ یترٌٙ یٗثبُـ. ٕٞضٙ یِتلفمل ث كٚؿ یثبُـ ا٘تظبك ٔ یِتلٌ٘جت ث

 ٔلؿ ًلپلًت ٌٞتٙـ. یام ؽب٘ٛاكٞب یلتلوٝ مٖ ًلپلًت ٌٞتٙـ فم ییاكتجبٙ اًت. ؽب٘ٛاكٞب

 یؽب٘ٛاك كا ٔٛكؿثلكً ییاُتغبَ ؽب٘ٛاك ٚ ؿاكا تٛاٖ یٔ یبٖٔ یٗثب فمل كاثٜٝ ؿاكؿ. ام ا یالتٔبؿ ؽٔٛٓیبت

ٞب، التٔبؿؿا٘بٖ  ٔزٕٛػٝ ام ُبؽْ یٗاُتغبَ ؽب٘ٛاك ٚرٛؿ ؿاكؿ. ؿك ا ییٗتؼ یُبؽْ ثلا یٗللاكؿاؿ. صٙـ

 (.۴۱۱ ۸۳۳۱ٚ ؿیٍلاٖ،  یلبئـ) ُٛ٘ـ یوٝ ِٔغَٛ ثٝ وبك٘ـ ٔتٕلون ٔ یلاؿاف یكٚ

 ببسار وبر   2-3

 ببسار وبر ىبنیآفز ومص 2-3-1

آٔـٜ ؿك  ثٝ ٚرٛؿٔٛٗٛػبت  یلتؼبؿَ ثبماك وبك ٚ ًب ؿٞٙـٜ ُىُوٝ  ثبُـ یٔ یٙب٘یآفل ٘مَ یوبك ؿاكا ثبماك

 (.2۱۱۵، ۸)ثٛكربى ٞب ٚ ؿِٚت ام۴ وبكٌلاٖ، ثٍٙبٜ ا٘ـ ػجبكت یٙبٖآفل ٘مَ یٗ. اثبُـ یٔثبماك وبك 

وبك ٚرٛؿ  یلٚیؿك ثبماك ٘ یوبك یلٚی٘مَ كا ثل ػٟـٜ ؿاك٘ـ صلاوٝ ثـٖٚ وبكٌلاٖ، ٘ یِتلیٗث وبكٌلاٖ

وٌت  ییٞب ٟٔبكت٘ٝ؟ صٙـ ًبػت وبك وٙٙـ؟ صٝ  یبوٝ وبك وٙٙـ  ٌیل٘ـ یٔ یٓ٘ؾٛاٞـ ؿاُت. وبكٌلاٖ تٕٔ

 یاٍِٛ یهت ؿك صبكصٛة یٕبتٕٔ یٗاٚاكؿ ُٛ٘ـ؟  یُغُ كا تلن وٙٙـ؟ ثٝ صٝ ُغّ یه یوٙٙـ؟ صٝ مٔب٘

كا  یتّٜٔٛث یِتلیٗوٝ ث وٙٙـ یكفتبك ٔ یا ٌٛ٘ٝ ثٝوبك، وبكٌلاٖ  یلٚی. ؿك ثبماك ٌ٘یلؿ یُٔىُ  ًبمی یٙٝثٟ

 آٚك٘ـ. ثٝ ؿًتوبك ٚ اًتلاعت  یاٚلبتِبٖ ثلا یْتؾٔ امِغبٝ

اؽلاد  یبوبك كا اًتؾـاْ ٚ  یلٚیام ٘ یوٝ صٝ تؼـاؿ ٚ صٝ ٘ٛػ ٌیل٘ـ یٔ یٓوبك تٕٔ یلٚیؿك ثبماك ٘ ٞب ثٍٙبٜ

ٌٔبئُ  یٍلام ؿ یٌىیك یبٜٕٔئٗ ٚ  یوبك یٚٔغ یزبؿا یٝ،ًلٔب یلیوبكٌ ثٝ ینأٖ ی،وٙٙـ. َٛٛ ٞفتٝ وبك

ٞب  بٜؽٛؿ اًت، ثٍٙ یتّٜٔٛث یًبم ـاوخلوبك ثٝ ؿ٘جبَ ع یلٚیوٝ ٘ ٛٛك ٕٞبٖ. ثبُـ یٔثبماك  یٗٞب ؿك ا ثٍٙبٜ

 .ُٛ٘ـ یًٔٛؿ ٚاكؿ ثبماك وبك  یعـاوخل ًبم ینٜثب اٍ٘ ین٘

 یهوبك  ی. تمبٗبؿٞـ یٔوبك كا ُىُ  یلٚی٘ یاؽلاد وبكٌلاٖ، ثؾَ تمبٗب یبٞب ؿك اًتؾـاْ  ثٍٙبٜ كفتبك

 .ُٛؿ یِٔٔتك  یـوٙٙـٌبٖتِٛ یٕبتٚ ام تٕٔ ثبُـ یِٔٔتك ُـٜ  یتمبٗب

ام  یبكیؿًتٕنؿ ثبالًت ثٌ وٝ یمٔب٘. ُٛ٘ـ یٔ كٚ كٚثٝثب ت٘بؿ ٔٙبفؼِبٖ  یٞب ؿك ٔٛاكؿ ٚ ثٍٙبٜ وبكٌلاٖ

وبك  یلٚیاًتؾـاْ ٘ یثلا یوٕتل ینٜٞب اٍ٘ أب ثٍٙبٜ ثبُٙـ یٔوبكُبٖ  یلٚی٘ یِتلوبكٌلاٖ ؽٛاٞبٖ ػلٗٝ ث

ٞب ؽٛاٞبٖ  ثٍٙبٜ وٝ یمٔب٘. ثبُـ یٔعبِت ثلللاك  یٗا ثلػىياًت،  ییٗؿًتٕنؿ پب وٝ یمٔب٘ؿاك٘ـ. 

ؿاُتٝ  یِٟٙبؿیپ یوبك ؿك ًٜظ ؿًتٕنؿٞب یلٚیثٝ اكائٝ ٘ یُوبك ثٛؿٜ ٚ وبكٌلاٖ تٕب یلٚی٘ یلیوبكٌٝ ث

                                                 
1 Borjas. J 
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ػلٗٝ ٚ تمبٗب  یالتٔبؿ آماؿ، تؼبؿَ ام ثلاثل یهؽٛاٞـ آٔـ. ؿك  ثٝ ٚرٛؿثبُٙـ، عبِت تؼبؿَ ؿك ثبماك وبك 

 .آیـ یٔ ثٝ ٚرٛؿ

 یبفتؿك یبتوبك ٔبِ یلٚی٘ یبفتیام ؿك تٛا٘ـ یٔ. ؿِٚت ؿك ثبماك وبك ثبُـ یٔثبماك وبك، ؿِٚت  یٍلثبم آؽلیٗ

ام تؼبٔالت ثبماك وبك كا  یٚٗغ وٙـ وٝ ثلؽ یاؽق وٙـ، ٔملكات یبتٞب ٔبِ وٙـ، ام ٓٛكت پلؿاؽت ثٍٙبٜ

 ؿٞـ. یَثؾَ ؽبّ افنا یه كؿ یلیٟٔبرلپق یكثؾَ كا ام ٛل یهوبك  یلٚیوٙـ ٚ ػلٗٝ ٘ یللب٘ٛ٘یغ

 وبر یزيیمُم در ببسار و یَب اس ضبخص یبزخ تعبریف 2-3-2

 یفؼبَ التٔبؿ رٕؼیت

وبك، ؿك  یف)ٞفتٝ ٔلرغ( ٛجك تؼل یلیآٔبكٌ ی ٞفتٝلجُ ام  یٕیوٝ ؿك ٞفتٝ تمٛ یِتل،ًبِٝ ٚ ث ۸۱افلاؿ  تٕبْ

 یت(، رٕؼیىبكا٘ـ )ث ِٔبكوت ثلؽٛكؿاك ثٛؿٜ یتام لبثّ یبوبال ٚ ؽـٔبت ِٔبكوت ؿاُتٝ )ُبغُ( ٚ  یـتِٛ

 .ُٛ٘ـ یٔٔغٌٛة  یفؼبَ التٔبؿ

 ُبغُ

ثٙب ثٝ  یبٚ  وبكولؿًٜبػت  یهوبك، عـالُ  یفوٝ ؿك َٛٛ ٞفتٝ ٔلرغ، ٛجك تؼل یِتلًبِٝ ٚ ث ۸۱افلاؿ  تٕبْ

ػٕـٜ ُبُٔ ؿٚ ٌلٜٚ  ٛٛك ثٝ. ُبغالٖ ُٛ٘ـ یٔٔٛلت وبك كا تلن ولؿٜ ثبُٙـ، ُبغُ ٔغٌٛة  ٛٛك ثٝ یّیؿال

 ی،ُغّ یكًٕ یٛ٘ـؿاُتٗ پ یب رغ. تلن ٔٛلت وبك ؿك ٞفتٝ ٔلُٛ٘ـ یٔ اُتغبالٖؽٛؿ ٚ  یلاٖثٍ عمٛقٔنؿ ٚ 

 .ُٛؿ یٔاُتغبَ ٔغٌٛة  ػٙٛاٖ ثٝ، ؽٛؿ اُتغبالٖ یثلا ٚوبك وٌتٚ تـاْٚ  یلاٖثٍ عمٛقٔنؿ ٚ  یثلا

  ثیىبك

 و۴ٝ ُٛؿ یٔاٛالق  یِتلًبِٝ ٚ ث ۸۱ثٝ تٕبْ افلاؿ  وبك ثی

 ؿك ٞفتٝ ٔلرغ فبلـ وبك ثبُٙـ _۸

 وبك ثبُٙـ. یآٔبؿٜ ثلا ثؼـامآٖٞفتٝ  یبؿك ٞفتٝ ٔلرغ ٚ  _2

 ببسار وبر یَب ضبخص 2-3-3

 یِٔبكوت التٔبؿ ٘لػ

 ۸۱۱ٗلثـك  یِتلًبِٝ ٚ ث ۸۱ؿك ًٗ وبك،  یتثٝ رٕؼ یِتلًبِٝ ٚ ث ۸۱فؼبَ  یتاًت ام ٌ٘جت رٕؼ ػجبكت

ی٘لػ ِٔبكوت التٔبؿ   ۵  
 رٕؼیت فؼبَ

× ۸۱۱ 
ٚ ثیِتل( ًبِٝ ۸۱رٕؼیت ؿك ًٗ وبك)  

 

 

 

 

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 



2۳ 

 یىبكیث ٘لػ

 ۸۱۱فؼبَ ٗلثـك  یتثٝ رٕؼ یىبكث یتاًت ام ٌ٘جت رٕؼ ػجبكت

 

ثیىبكی٘لػ    ۵  
 رٕؼیت ثیىبك

× ۸۱۱ 
 رٕؼیت فؼبَ )ُبغُ ٚ ثیىبك(

 

 
 1يضعیت وبر اسلحبظجمعیت  بىذی یمتمس  :(1-2)ضىل

 عزضٍ ویزيی وبر 2-3-4

ثیٗ ًبػبت وبك ولؿٖ ٚ  وٝ ا٘تؾبة فلؿ ُٛؿ یٜٔٔلط  ٌٔئّٝػلٗٝ ٘یلٚی وبك ایٗ  ٚتغّیُ یٝتزنؿك 

وٝ فلؿ ؿك تؾٔیْ مٔبٖ ؽٛؿ ثٝ وبك ولؿٖ یب اًتلاعت ٚ  كًـ یٔاًتلاعت یب فلاغت صٍٛ٘ٝ اًت؟ ثٝ ٘ظل 

فلاغت، ثٝ ًّیمٝ ٚ تلریغبت ؽٛؿ ثلای ایٗ ؿٚ فؼبِیت )وبك ٚ اًتلاعت( ٚ ٘ین ثٝ ٞنیٙٝ فلٓت فلاغت تٛرٝ 

 .ٕ٘بیـ یٔ

 وٝ یؿكعبِعـاوخل ًبػبت وبك ؿك َٛٛ یه كٚم ثبُـ  OSفلٕ ٕ٘ٛؿ وٝ   تٛاٖ یٔ 2-2ُىُ  ثب تٛرٝ ثٝ

OT  عـالُ ًبػبتی وٝ ثلای ؽٛاثیـٖ ٚ  ٔخالًثبیـ ثلای اًتلاعت فؽیلٜ ٌلؿؿ ) وٝ ٌٞتعـالُ ًبػبتی

 ٓلف غقا المْ اًت(.

لاعت یب وبك ولؿٖ اؽتٔبّ ؿٞـ. تٛا٘ـ آٖ كا ثیٗ اًت ًبػت، مٔبٖ ؿاكؿ وٝ ٔی  TS ا٘ـامٜ ثٝثٙبثلایٗ فلؿ 

تٛأٔبٖ ؿاُت. اٌل فلؿ، مٔب٘ی كا ثلای اًتلاعت ؿك ٘ظل ثٍیلؿ، پِٛی  تٛاٖ یٕ٘ثبیـ تٛرٝ ؿاُت وٝ ایٗ ؿٚ كا 

ثلای ٞل ًبػت وبك ولؿٖ، ؿكآٔـی ؽٛاٞـ ؿاُت. اٌل فلؿ ؿك ا٘تؾبة  وٝ یؿكعبُِٛؿ،  ثٝ اٚ پلؿاؽت ٕ٘ی

                                                 
 ام وتبة التٔبؿ والٖ ؿوتل ُبولی، رّـ اَٚ، فُٔ ؿٞٓ ثلٌلفتٝ ۸

 جوؼ٘ت

 در سي کار

 ً٘رٍٕ کار

 ب٘كار

ؽٛؿ كٞب 
 ولؿٜ

ٚكٚؿی ٞبی 
 رـیـ

 تؼّیك ُـٜ

ُغُ ام 
 ؿًت ؿاؿٜ

 هطغَل بكار
خارج از ً٘رٍٕ 

 کار
خارج از سي 

 کار
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بْ ؿٞـ آماؿ ثبُـ ٚ اٌل تٕٔیٓ ثٍیلؿ وٝ تٕبْ ًبػبتَ كا ٓلف تؼـاؿ ًبػبت وبكی وٝ ثبیـ ؿك كٚم ا٘ز

. ام ٛلف ؿیٍل، اٌل اٚ تٕبْ ٚلتَ كا یبثـ یٔثٝ ٓفل تٙنَ  اٍ یٚالؼاًتلاعت وٙـ، ؿك آٖ ٓٛكت، ؿكآٔـ 

ثٝ عـاوخل ؽٛاٞـ كًیـ ٚ اٌل یه عبِت  اٍ یٚالؼثلای وبك ولؿٖ تؾٔیْ ؿٞـ، ؿك آٖ عبِت ؿكآٔـ 

، ؿكآٔـ ٚالؼی ؿك ربیی ثیٗ عـالُ ٚ عـاوخل للاك ؽٛاٞـ ٌلفت. اٌل ؿًتٕنؿ عمیمی ثیٙبثیٗ ا٘تؾبة ٌلؿؿ

ؿك ًبػت ِٔؾْ ثبُـ، ٚ فلٕ ُٛؿ وٝ ٘لػ ؿًتٕنؿ ٌ٘جت ثٝ ًبػبت وبك تغییل ٘ىٙـ، ؿك ایٗ ٓٛكت، 

( عـاوخل ًبػبت وبك  wiآٚكؿ. ثٙبثلایٗ، ثب ٘لػ ؿًتٕنؿ ) ثٝ ؿًتاًتلاعت كا  –كاثٜٝ ؿكآٔـ  تٛاٖ یٔ

ؽٛاٞـ ُـ. ثلای ٞل ًبػت وٕتل ام عـاوخل وٝ ثلای  ۵E1(  R1رت وٌت ؿكآٔـ عمیمی ثلاثل ثب )ٔٛ

مٔبٖ ثٝ اًتلاعت   OSا٘ـامٜ ثٝاٌل  وٝ یٗا، تب كٚؿ یٔللاك ٌیلؿ، ؿكآٔـ ام ؿًت  ٔٛكؿاًتفبؿٜاًتلاعت 

اًتلاعت )یب ؽٚ  –ٔجبؿِٝ ثیٗ ؿكآٔـ  R1S، ؿكآٔـ ٚالؼی ٓفل ؽٛاٞـ ُـ. ثٙبثلایٗ، ؽٚ یبثـ یٔتؾٔیْ 

 .ُٛؿ یٔ٘لػ ؿًتٕنؿ ِٔؾْ  یًّٝٚ ثٝوٝ ُیت آٖ  ُٛؿ یٔثٛؿرٝ( ٔغٌٛة 

 
 تببع عزضٍ ویزيی وبر  :(2-2)ضىل
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وٝ  ُٛؿ یٔاًتلاعت ثیِتل  –اٌل ٘لػ ؿًتٕنؿ ًبػتی افنایَ یبثـ، ؿك آٖ عبِت، ُیت ؽٚ ٔجبؿِٝ ؿكآٔـ 

ٚ ٘ین  ُـٜ ؿاؿٜاًت. ثب تٛرٝ ثٝ تلویت ٚ ُىُ  یبفتٝ یَافناعبوی ام ایٗ اًت وٝ ٞنیٙٝ فلٓت اًتلاعت، 

وٝ فلؿ، وبك كا ربیٍنیٗ اًتلاعت  ُٛؿ یٔفلؿ، ایٗ افنایَ ؿك ٘لػ ؿًتٕنؿ ٔٛرت  تفبٚتی یثٞبی  ٔٙغٙی

افنایَ  Bbافنایَ ٚ ؿكآٔـ ٚالؼی ثٝ   BSوبَٞ، ًبػبت وبك ثٝ  TB، ًبػبت اًتلاعت ثٝ یزٝؿك٘تٕ٘بیـ. 

ؽٛاٞـ ثٛؿ(. ثٝ ٕٞیٗ تلتیت، افنایَ ثیِتل ؿك ٘لػ ؿًتٕنؿ ٚالؼی وٝ  Aaم ؽٛاٞـ یبفت )وٝ ایٗ ثنكٌی ا

، ٔٛرت افنایَ ثیِتل ؿك ًبػبت وبك ٚ وبَٞ ثیِتل ؿك مٔبٖ ٌلؿؿ یٔ R3S  ٚR4Sثبػج افنایَ ثٛؿرٝ ثٝ 

aاًتلاعت ؽٛاٞـ ُـ. عبَ اٌل ایٗ اٛالػبت ثٝ ُىُ میلیٗ ٔٙتمُ ٌلؿؿ، ثب تٛرٝ ثٝ ٘مبٙ 
ʹ
, b

ʹ
, c

ʹ
, d

ʹ
وٝ   

 .آٚكیٓ یٔ ثٝ ؿًتؿك لٌٕت ثبالی ُىُ ٌٞتٙـ، ٔٙغٙی ػلٗٝ وُ كا  a, b, c, dٕٞبًٞٙ ثب ٘مبٙ 

ام ؿٚ  یه وـاْؿاكای ُیت ٔخجت یب ٔٙفی ثبُـ وٝ ثٌتٍی ؿاكؿ ثٝ ایٙىٝ  تٛا٘ـ یٔثٙبثلایٗ، ػلٗٝ ٘یلٚی وبك 

ثبُـ، ؿك ربیی  ٌلؿ ػمتاحل ؿكآٔـی ٚ ربِ٘یٙی ثل ؿیٍلی ثلتلی یبثـ. ایٗ ٔٙغٙی ٕٔىٗ اًت ؿاكای ُیت 

وٝ افنایَ ؿك یه ؿًتٕنؿ وٓ ثبػج ػلٗٝ ٘یلٚی وبك ثب ًیت ٔخجت ثب ُیت ٔخجت ؽٛاٞـ ُـ. ِٚی ؿك یه 

اٖ ٔیناٖ اًتلاعت ثیِتلی ًٜظ ؿًتٕنؿ عمیمی ثبال، افنایَ ؿًتٕنؿٞب ٕٔىٗ اًت ثبػج ٌلؿؿ وٝ وبكٌل

 كا تلریظ ؿٞٙـ.

 ؿك ًٜظ ٓٙؼت ٔٙغٙی ػلٗٝ ٘یلٚی وبك ٕٔىٗ اًت افمی یب ؿاكای ُیت ٔخجت ثبُـ۴

  اٌل ٓٙؼت ٌ٘جت ثٝ ػلٗٝ وُ ٘یلٚی وبك وٛصه ثبُـ، ٌٌتلٍ ٓٙؼت ٕٔىٗ اًت ٞیش تأحیلی

افمی ٓٙؼت ثٝ وبك  ٔٙغٙی ػلٗٝ ػٙٛاٖ ثٝثل ٘لػ ؿًتٕنؿ ٘ـاُتٝ ثبُـ. ؿك ایٗ عبِت ٘لػ ؿًتٕنؿ 

 .ُٛؿ یٌٔلفتٝ 

  ٜوٝ اًتفبؿٜ ٓٙؼت ام ٟ٘بؿٜ ثل لیٕت  رٟتٗ یاما، وٙـ یٔاٌل ٓٙؼتی ام ٘یلٚی وبك ٔتؾْٔ اًتفبؿ

كا ثب  ٞب آٖثبیـ  ٞب ثٍٙبٜ، ؿك ایٗ ٓٛكت ػلٗٝ ثبیـ ؿاكای ُیت ٔخجت ثبُـ ٚ ٌقاكؿ یٔآٖ ٟ٘بؿٜ تأحیل 

 ؿًتٕنؿٞبی ثبالتل رقة وٙٙـ.

  ٝاٌل ٓٙؼت ٌ٘جت ثٝ ػلٗٝ وُ ٘یلٚی وبك ثنكي ثبُـ یؼٙی مٔب٘ی وٝ صٙـیٗ ٓٙؼت ٘ٛع ث

، ثب ٌٌتلٍ ٔغَٔٛ ؿك ایٗ ٓٙؼت، ؿًتٕنؿ ؿٞٙـ یٔللاك  ٔٛكؿاًتفبؿٜؽٔٛٓی ام ٘یلٚی وبك كا 

افنایَ یبثـ، یؼٙی ػلٗٝ ٘یلٚی  ٞب علفٝؽبكد ولؿٖ آ٘بٖ ام ًبیل ٓٙبیغ یب  ٔٙظٛك ثٝوبكٌلاٖ ثبیـ 

 ؼٛؿی اًت.وبك ٓ

وٝ ػلٗٝ ٘یلٚی وبك یه كاثٜٝ ٔخجت ثب ؿًتٕنؿ  ٌفت تٛاٖ یٔفٛق،  ٚتغّیُ یٝتزنثب تٛرٝ ثٝ  یٗثٙبثلا

افلاؿ ربٔؼٝ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ، ؿك  ته تهصٙیٗ اًتـالَ ولؿ وٝ اٌل ایٗ عبِت ثلای  تٛاٖ یٔعمیمی ؿاكؿ. 

 ٞبی ػلٗٝ ٘یلٚی وبك افلاؿ، ػلٗٝ وُ ٘یلٚی وبك ربٔؼٝ ؽٛاٞـ ثٛؿ. آٖ ٓٛكت رٕغ افمی ٔٙغٙی

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 



۳2 

 تمبضبی ویزيی وبر 2-3-5

ثٝ ؿًت آٚكؿ. یه ٚاعـ تِٛیـی كا ؿك ٘ظل  تٛاٖ یٔ یًبؿٌ ثٝكا  ٔـت وٛتبٜٔٙغٙی تمبٗب ثلای ٘یلٚی وبك 

. ٕ٘بیـ یٔكا ؿك ثبماك كلبثت وبُٔ ؽلیـاكی  اٍ یٝاِٚٝ فلٍٚ كًب٘ـٜ ٚ ٔٛاؿ ثٍیلیـ وٝ ٔغَِٔٛ كا ث

، لیٕت یٍلؿ ػجبكت ثٝؽلیـاك ٚ ٞٓ فلُٚٙـٜ، لیٕت پقیل ثٛؿٜ ٚ  ػٙٛاٖ ثٝثٙبثلایٗ، ایٗ ٚاعـ تِٛیـی وٝ ٞٓ 

ٞبی  وٝ ٞنیٙٝ ؿك تغییل لیٕت ٘مِی كا ایفب وٙـ. اٌل فلٕ ُٛؿ تٛا٘ـ یٕ٘ ییتٟٙب ثٝثبماك ثٝ اٚ ؿیىتٝ ُـٜ، 

آیـ، ؿك ایٗ ٓٛكت، لیٕت ایٗ ػبُٔ  عٌبة ثًٝلٔبیٝ ٔؼیٗ ثبُـ ٚ ٘یلٚی وبك، تٟٙب ؿاؿٜ )ٔٛاؿ اِٚیٝ( ٔتغیل 

، ٕٞبٖ ٘لػ ؿًتٕنؿ ٚالؼی اًت. عبَ اٌل ٚاعـ ٕ٘بیـ یٔوٝ ٚاعـ تِٛیـی ام آٖ ثلای تِٛیـ وبال اًتفبؿٜ 

ایٗ اًت وٝ ایٗ ٚاعـ  ًؤاَ( ٔٛارٝ ثبُـ، w/p)۸ ، ٔخالًُـٜ ؿاؿٜتِٛیـی ٔٛارٝ ثب ٘لػ ؿًتٕنؿ ٚالؼی 

تِٛیـی صٝ ٔیناٖ ام ایٗ ٔٛاؿ اِٚیٝ كا ثٝ وبك ؽٛاٞـ ٌلفت؟ ام ؿیـٌبٜ ٚاعـ تِٛیـی، ٔغبًجٝ ؿكًت ایٗ 

آٖ ٚاعـ  یلیوبكٌ ثٝیه ٚاعـ اٗبفی ٘یلٚی وبك ثب ٞنیٙٝ  یًّٝٚ ثٝ یـُـٜتِٛاًت وٝ اكتجبٛی ثیٗ ٔغَٔٛ 

 ٓٛكت ثٝ تٛاٖ یٔكا  یـُـٜتِٛٔمبیٌٝ ٕ٘بیـ. اكمٍ یه ٚاعـ اٗبفی  ثبٞٓٞب كا  آٖاٗبفی ثلللاك ٕ٘ٛؿٜ ٚ 

 ، ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ػجبكت اًت امVMP۴, ۸اكمٍ تِٛیـ ٟ٘بیی
VMP = MPP * P 

وٝ ػجبكت اًت ام ٚاعـ ٟ٘بیی  2فینیىی تِٛیـ ٟ٘بیی ثباكمٍثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ اكمٍ تِٛیـ ٟ٘بیی ثلاثل اًت 

ثٝ ٔغَٔٛ وُ ٗلثـك لیٕتی وٝ ٚاعـ اٗبفی ثٝ فلٍٚ ؽٛاٞـ كًیـ. ثبیـ تٛرٝ ؿاُت وٝ ؿك  ُـٜ اٗبفٝ

. ِٚی ثبیـ تٛرٝ ؿاُت وٝ ثل اًبى لبٖ٘ٛ ثبمؿٞی ُٛؿ یٔیه ثبماك كلبثت وبُٔ، لیٕت حبثت ؿك ٘ظل ٌلفتٝ 

 ُىُ میل ؽٛاٞـ ثٛؿ. ٓٛكت ثٝؿاكای ُیت ٔٙفی  VMP٘یلٚی وبك، ٔٙغٙی  ۳٘نِٚی تِٛیـ ٟ٘بیی

                                                 
1  Value of Marginal Product 
2  Marginal Physical Product 
3  Diminishing Marginal Productivity 
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ٔٙغٙی تمبٗبی ٘یلٚی وبك ثیبٍ٘ل آٖ اًت وٝ ؿك ٞل ًٜظ ؿًتٕنؿ صٝ ٔمـاك ٘یلٚی وبك تًٛٚ 

. ٔٙغٙی ػلٗٝ ٘یلٚی وبك ٘ین ثیبٍ٘ل آٖ اًت وٝ ؿك ٞل ًٜظ ؿًتٕنؿ صٝ ٔمـاك ُٛؿ یٔتِٛیـوٙٙـٌبٖ تمبٗب 

 یٞلؿٚ. ثبماك وبك ٔب٘ٙـ ٞل ثبماك ؿیٍلی ُبُٔ ُٛؿ یٔ٘یلٚی وبك تًٛٚ وبكٌلاٖ )یب ٘یلٚی وبك( ػلٗٝ 

 ػلٗٝ ٚ تمبٗبی ٘یلٚی وبك اًت. ٕٞب٘ٙـ ٞل ثبماك ؿیٍلی، تؼبؿَ ثبماك وبك ربیی اًت وٝ ػلٗٝ ٚ تمبٗبی

ػلٗٝ ٚ تمبٗبی ٘یلٚی وبك ثٝ ؿًت  ٞبی یٔٙغٕٙ٘ٛؿاكی ام ٔغُ تمبٛغ  ٓٛكت ثٝ٘یلٚی وبك ثلاثل٘ـ وٝ 

ػلٗٝ ٚ تمبٗبی ٘یلٚی وبك ؿك ٔمبثُ ؿًتٕنؿ عمیمی  وٝ یعبِتتؼبؿَ ثبماك وبك ؿك  ۱ -2. ؿك ُىُ آیـ یٔ

 اًت. ُـٜ ؿاؿٜ، ِ٘بٖ ا٘ـ ُـٜ یٓتلً
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( ٚ N٘یلٚی وبك ) یلیوبكٌ ثٝ(، تبثؼی ام Yوٝ تِٛیـ وُ التٔبؿ ) ُٛؿ یٔام ٛلف ؿیٍل، ٔؼٕٛالً فلٕ 

 ۴ُٛؿ یٔ( اًت وٝ ثب تبثغ تِٛیـی ثٝ ُىُ میل ثیبٖ Kًلٔبیٝ )
Y= f(N,K) 

تِٛیـ وُ تٟٙب ؿك  یزٝؿك٘تٚ  ُٛؿ یٔایٌتبی التٔبؿ والٖ، حبثت فلٕ  ٞبی یُتغّؿك ٕٗٗ ٔمـاك ًلٔبیٝ ؿك 

 ۴ؿٞٙـ یٔمیل ٕ٘بیَ  ٓٛكت ثٝتبثغ تِٛیـ كا  رٟت یٗثـ. ُٛؿ یٔ٘یلٚی وبك ؿصبك تغییل  یلیوبكٌ ثٝاحل تغییل 
Y= f(B,K

*
)

 

ثیبٍ٘ل حبثت ثٛؿٖ ٔمـاك ٟ٘بؿٜ ًلٔبیٝ اًت ٚ ُىُ كایذ تبثغ تِٛیـی وٝ تٟٙب یه ٟ٘بؿٜ ٔتغیل  *Kوٝ ؿك آٖ 

اًت، ثٝ ایٗ ٓٛكت اًت وٝ اثتـا ٘یلٚی وبك  ُـٜ ؿاؿِٜ٘بٖ  ۵-2ُىُ  وٝ ؿك ٛٛك ٕٞبٖ٘یلٚی وبك ؿاكؿ 

 ۸.ُٛؿ یٔثبمؿٞی ٓؼٛؿی ؿاكؿ ٚ ًپي ؿصبك ثبمؿٞی ٘نِٚی 

 یلیوبكٌ ثٝٚاٗظ اًت وٝ ثب تؼییٗ ٔمـاك تؼبؿِی ػلٗٝ ٚ تمبٗبی ٘یلٚی وبك ؿك ثبماك وبك، ٔمـاك اُتغبَ یب 

                                                 
ی التٔبؿی، تٟلا۴ٖ ُلوت صبح ٚ ِ٘ل ثبمكٌب٘ی، صبح ٞب یٌقاك بًتیًٚ  ٞب یتئٛكالتٔبؿ وال۴ٖ  "؛(۸۳۱۳ٌلری، اثلاٞیٓ) ۸

 2۳۱-2۸۲اَٚ، ٓفغٝ 
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 .ُٛؿ یٔام كٚی تبثغ، ٔمـاك تِٛیـ وُ التٔبؿ ٘ین تؼییٗ  یزٝؿك٘تٚ  ُـٜ ییٗتؼ٘یلٚی وبك تًٛٚ تِٛیـوٙٙـٌبٖ 
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 یزانببسار وبر در ا بىذی تمسیم 2-3-7

 یُغّ یتثبماك وبك كا ثل اًبى ٚٗؼ ثٙـی یٓٔب تمٌ یٙزبام ثبماك وبك ٚرٛؿ ؿاكؿ. ؿك ا یٔتفبٚت ٞبی ثٙـی تمٌیٓ

 .ٌیلیٓ یؿك ٘ظل ٔ

 یُغّ ٚٗؼیت

 یـ،وِٛك وٕه ٕ٘ب یهؿك ؿكن ثٟتل ثبماك وبك ٚ ًٜظ تًٛؼٝ  تٛا٘ـ یٔ یثلعٌت ٚٗغ ُغّ ثٙـی ٛجمٝ

 یٚ( ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ُلا ICSE -۸۳۳۳)  یٚٗغ ُغّ إِّّی یٗث یثٙـ ٛجمٝ یُٗبغالٖ ثل اًبى آؽل یٚٗغ ُغّ

ٔنؿ ٚ  ٌٔتمُ،)ُب۴ُٔ وبكفلٔب، وبكوٗ  یثؾَ ؽٔٛٓ یهآٖ ثٝ تفى یذاًت ٚ ٘تب ُـٜ یثٙـ وِٛك ٛجمٝ

اكائٝ  ( لبثُ یثؾَ ػٕٛٔ یلثٍ )ُبُٔ ٔنؿ ٚ عمٛق یثـٖٚ ٔنؿ ( ٚ ثؾَ ػٕٛٔ یّیوبكوٗ فبٔ یل،ثٍ عمٛق

 (.۴۲۵ ۸۳۳۳ ٚ ٕٞىبكاٖ، یبٖ) عبرثبُـ یٔ

٘فل  یهؽٛؿ، عـالُ  یُغّ ٞبی یتا٘زبْ فؼبِ یوٝ ثلا ُٛؿ یاٛالق ٔ یوبكفلٔب ثٝ وٌ ی،ثٙـ ٛجمٝ یٗا ؿك

 ٞبی یتا٘زبْ فؼبِ یوٝ ثلا ُٛؿ یٌفتٝ ٔ یؿك اًتؾـاْ ؿاُتٝ ثبُـ. وبكوٗ ٌٔتمُ ثٝ وٌ یلثٍ ٔنؿ ٚ عمٛق

 .ٌیلؿ یعمٛق ٕ٘ ٚٔنؿ  ینؿك اًتؾـاْ ٘ـاُتٝ ثبُـ ٚ ؽٛؿ ٘ یلیثٍ ؽٛؿ فلؿ ٔنؿ ٚ عمٛق یُغّ

 یٚ ٟ٘بؿٞب یؿِٚت یٞب ٞب، ٔؤًٌبت، ًبمٔبٖ اًت وٝ ؿك ٚماكتؾب٘ٝ یوٌ یثؾَ ػٕٛٔ یلثٍ ٚ عمٛق ٔنؿ

وٝ ا٘زبْ  یٚ ؿك ٔمبثُ وبك وٙـ یوبك ٔ ٞب یٔب٘ٙـ ُٟلؿاك یٔؤًٌبت ػٕٛٔ یٍلؿ یٗٚ ٕٞضٙ یالة اًالٔا٘م
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 وٙـ. یبفت( ؿك ی٘مـ یلغ یب یٔنؿ ٚ عمٛق ) ٘مـ ؿٞـ، یٔ

 یبافلاؿ  ی( ثلا ی٘مـ یلغ یب یٔنؿ ٚ عمٛق )٘مـ یبفتاًت وٝ ثب ؿك یوٌ یثؾَ ؽٔٛٓ یلثٍ ٚ عمٛق ٔنؿ

 .وٙـ یوبك ٔ یٔؤًٌبت ؽٔٛٓ

ٌ٘جت  یؽب٘ٛاؿٜ ؽٛؿ وٝ ثب ٚ یام اػ٘ب یىیٚوبك  اًت وٝ ؿك وٌت یثـٖٚ ٔنؿ وٌ یّیفبٔ وبكوٗ

 ( ۱۰- ۱۵ ۸۳۲۳۴یبكی،. )ثؾتوٙـ یٕ٘ یبفتثبثت ٔنؿ ٚ عمٛق ؿك یٗٚ ام ا وٙـ یؿاكؿ، وبك ٔ ین٘ یِبٚ٘ـیؽٛ

ٔلؿْ كا ثٝ ا٘زبْ ِٔبغُ ٔؾتّف، صٝ ؽٛة، صٝ ثـ، صٝ ًؾت ٚ صٝ آًبٖ، ؿك ثؾَ  یِتلوٝ ث ٘یلٚیی

 یغتٌل یبٕ٘ٛؿٜ  یزبؿِٔبغُ، ؿٚك ثبُٛ فمل كا ا یٗا ییٗپب یفمل اًت. ؿكآٔـٞب ،ؿاكؿ یٔ ٚا یلكًٕیغ

ٔغٌٛة  یلكًٕیغ غُكُـ ِٔب یام ػٛأُ آّ یىیػٙٛاٖ  ثٝ یـكُـ كٚمافنٖٚ فمل كا ثب یٗ،. ثٙبثلاثؾِـ یٔ

 (۸۳۲۳وبك،  إِّّی یٕٗ٘ٛؿ. ) ًبمٔبٖ ث

 یٔتفبٚت اًت. ؿك وِٛكٞب یٓٙؼت یتًٛؼٝ ثب وِٛكٞب ؿكعبَ یؿك وِٛكٞب یىبكیاُتغبَ ٚ ث ٔٛٗٛع

 اًت. ی٘بوبف یِبٖثّىٝ ؿكآٔـٞب یٌتٙـ٘ یىبكغبِجبً ث یلتًٛؼٝ ٔلؿْ فم ؿكعبَ

ٚاثٌتٝ ثبُـ ٚ ٞـف  یٚ رٌٕ یفىل یٞب وَُٛ ٓلف ثٌٝلؿؿ وٝ  یفتؼل یفیثٝ ا٘زبْ ٚظب تٛا٘ـ یوبك ٔ »

اًت وٝ  یوبك یِٝ،پ یبُغُ  ،ثیٗ یٗؿكاكا ثلآٚكؿٜ ًبمؿ.  یاٌ٘ب٘ یبمٞبیاًت وٝ ٘ یوبال ٚ ؽـٔبت یـآٖ تِٛ

ٔزبم  یثـ٘ یب ی٘ٛع وبك فىل ٞلاًت وٝ  یُبغُ وٌ یٗ،. ثٙبثلاُٛؿ یعمٛق ٔٙظٓ ا٘زبْ ٔ یبؿك ٔمبثُ ٔنؿ 

 ( ۲، ۸۳۲۵ اوجلی،) ٬«وٌت ؿكآٔـ ا٘زبْ ؿٞـ.  یام٘ظل لبٖ٘ٛ ٚ ُلع كا ثلا

 فمز ي ببسار وبر رابطٍ -2-3-8

 یؿًتلً یناٖٚ ٔ یؿٞ ُىُ یكام ٛل یالتٔبؿ یٞب فلٓت یغفمل ٚ تٛم یٝؿك تزن یوبك ٘مَ ٟٕٔ ثبماكٞبی

 یٗػٙٛاٖ ثٟتل ا٘ـ ٚ اُتغبَ ثٝ ولؿٜ یفباكتمبء ا یٞب ٚ فلٓت یبًٜٛط ؿًتٕنؿ، ٔنا ییٗتؼ یٗثٝ ِٔبغُ ٚ ٕٞضٙ

 یفٞب كا تؼل اٌ٘بٖ یتٞٛ آٖاًت وٝ ٘ٛع  یاًبً یبم٘ یهُـٜ اًت. وبك  كفت ام فمل ُٙبؽتٝ كاٜ ثلٖٚ

 یٔبؿ یبمٞبی٘ یٗ. ٞـف ام وبك ٚ اُتغبَ تٟٙب تأُٔٛؿ یكا ٔٛرت ٔ یٚ فمـاٖ آٖ اؽتالالت كٚا٘ وٙـ یٔ

اًت،  یٍّٝ٘بٜ، وبك ًٚ یٗٞٓ ٌٞت. ؿك ا یٚ ولأت اٌ٘ب٘٘في  ػنت یٗثّىٝ تأٔ یٌت٘ یاٌ٘ب٘ یم٘ـٌ

 یم٘ـٌ یهفلاٞٓ آٚكؿٖ  یٙزبؿك ا یٞـف آّ یٗثٙبثلا ی،اٌ٘ب٘ یم٘ـٌ یه یلیپق أىبٖ یثلا ای یًّٝٚ

ٞب  ٞـف یٗاُبكٜ ثٝ ا یٌتٝ،ُغُ ُب یفتؼل ُٛؿ، یٔ یفاُتغبَ تؼل ی،اٞـاف یٗتغمك صٙ یاًت. ثلا یاٌ٘ب٘

 یُؿِ یٗؽب٘ٛاك فلاٞٓ آٚكؿ. فمل ثٝ ا یه یكا ثلا یاٌ٘ب٘ یم٘ـٌ یه یٞب عـالُ یـثب یٌتٝؿاكؿ. ُغُ ُب

 یتكا آً ی٘في آؿٔ ػنت وٙـ یٔ یزبؿا یاٌ٘ب٘ یوٝ ؿك م٘ـٌ ییٞب ٚ اؽتالَ ٞب ٔقْٔٛ اًت وٝ ثب ػـْ تؼبؿَ

ؿ ٚ ؽٛ یم٘ـٌ یٞب عـالُ یٗتأٔ یاُبكٜ ؿاكؿ وٝ اٌ٘بٖ ثلا یتیفمل ثٝ ٚٗؼ یفام تؼبك یىی. م٘ـ یٔ

ؿكن ؽٛاٞـ ثٛؿ وٝ  لبثُ تلتیت یٗا ؿك كٚم وبك وٙـ. ثٝ یفتُ یهام  یَاٍ ٔزجٛك ثبُـ وٝ ث ؽب٘ٛاؿٜ

 یهتغمك  یثب ؿكن ام اُتغبَ ثلا یـیًبػت ُبغُ ثٛؿٖ ؿك ٞفتٝ صٝ فبّٓٝ ثؼ یه یثٝ ٔؼٙب اُتغبَ یفتؼل
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 ؿاكؿ. یاٌ٘ب٘ یم٘ـٌ

ًٜظ ؿًتٕنؿ  یكٚ تٛا٘ـ یٚ ٔىبٖ ًىٛ٘ت ٔ یتاُتغبَ ثب تٛرٝ ثٝ ٟٔبكت، رٌٙ یتُغُ افلاؿ ٚ تلو ٘ٛع

ٚ ٟٔبكت،  یالتتغٔ یَافنا یىٌٛ. ام ٌقاكؿ یٔ یلٞب تأح ٌٛ٘ٝ ثل كفبٜ آٖ یٗؽب٘ٛاكٞب ٔؤحل ثبُـ ٚ ثـ

 بیٚ  یٙیُٟلِ٘ یٍلؿ ًٛیٚ ام  ٌقاكؿ یوبك ٔ یلٚی٘ یبككا ؿك اؽت یتل ٚ پلثبمؿٜ یِتلاُتغبَ ث یٞب فلٓت

 یـفمل ؿك وِٛك ثب ٞبی یُ. ِقا تغّوٙـ یٔ ییٗ٘ٛع اُتغبَ ٚ كفبٜ ؽب٘ٛاك كا تؼ ین٘ ییًىٛ٘ت ؿك ٔٙبٛك كًٚتب

 یًٗبمؿ. ثب ا یُثبُٙـ ٚ آٖ كا ؿك كاٞجلؿ ٚ ثل٘بٔٝ وِٛك ؿؽ ینثبماك وبك ٘ یبثیام اكم یا ؽالٓٝ یل٘ـٜؿكثلٌ

 یتعٕب یٌتلٍ تًٛؼٝ، اُتغبَ ٔٙجغ آّاًت ٚ ثب ٌ یلفم افلاؿ یؿكآٔـ ثلا یفلٕ وٝ وبك ٔٙجغ آّ

وبَٞ فمل،  یؿك كاٞجلؿٞب یـیثبماك وبك ٔؤِفٝ وّ یبثیٞب اًت، اكم آٖ یوبكٌلاٖ ؽب٘ٛاكٞب یثلا یالتٔبؿ

وِٛك ثٝ  یه یاٌ٘ب٘ یٝٔٙبثغ ًلٔب یْتؾٔ یتی،رٌٙ یٖوبَٞ تجؼ ی،ثٟجٛؿ تًٛؼٝ اٌ٘ب٘ یكام ٛل

 .ثبُـ یكفبٜ ٚ ٔغلن كُـ ٚ تًٛؼٝ ٔ ٌتلٍٔٔبكف، ٌ یٗتل پلثبمؿٜ

 ٞبی یتثبلبثّ تٛا٘ـ یاٛالق ُٛؿ وٝ ٕ٘ یثٝ فلؿ یـثب یىبكولؿ. ث یفكا تؼل یىبكیث تٛاٖ یوبك ٔ یفتؼل ثب

 یٞب عـالُ یٗتٟٙب لبؿك ثٝ تأٔ ٘ٝ یىبكوٙـ. فلؿ ث یُٗلافتٕٙـ كا تأٔ یم٘ـٌ یه یٞب ؽٛؿ عـالُ یاٌ٘ب٘

ٞب  وٝ امرّٕٝ آٖ ٌیلؿ ٔیللاك  یٌٛ٘بٌٛ٘ ٞبی یتىٝ ؿك ٔؼلٕ آًثّ یٌتاٍ ٘ ؽٛؿ ٚ ؽب٘ٛاؿٜ یم٘ـٌ

اًتمالَ  یٗا یٜی،ُلا یٗاًت. ؿك صٙ یٚ كٚا٘ یكٚع یـتلُـ یٞب تب اؽتالَ ی،افٌلؿٌ ی،ارتٕبػ یا٘نٚا

ٞب ؽٛؿ ٔغَٔٛ ٘ظبْ  وٝ آٖ ٌیلؿ یللاك ٔ یارتٕبػ - یالتٔبؿ ٞبی یاًت وٝ ٔٛكؿ ٞزْٛ ٘بثلاثل یاٌ٘ب٘

 یُٞب ثٝ ؿِ اٌ٘بٖ ی. ٚلتُٛ٘ـ یٔٛاكؿ ٔغـٚؿ ٕ٘ یٗا ثٝتٟٙب  یىبكیث یارتٕبػ ینٞبیٌٞتٙـ. أب ًلك یارتٕبػ

فلٍٚ ٘ـاك٘ـ  یثلا ییٚ وبال یٌتٙـٞب ٘ عـالُ یٗا یٗلبؿك ثٝ تأٔ یىبكیعـالُ ؿك احل ث یم٘ـٌ یهاِنأبت 

ؽٛؿ كا ثٝ ػلٗٝ فلٍٚ ثٍقاك٘ـ ٕٞٝ ثـٖ  یبٚ  یلٜؼبت یبؽٛؿ كا ػلٗٝ ؿاك٘ـ ٚ  یناٖوٝ ػن ُٛ٘ـ یآٔبؿٜ ٔ

 ؿاكی یٝام تٛعَ ًلٔب یـیاًت وٝ ٔلعّٝ رـ یٗثٝ ؽٛؿ ٌلفتٝ اًت. صٙ یٌٛ٘بٌٛ٘ ىبَاُ یىی یٗاوٝ 

ٞب ٚ فلٍٚ لٜؼبت اػ٘بء ٚ  اًت. لبصبق اٌ٘بٖ " یبُٖـٖ تٗ ٚ ثـٖ آؿٔ ییوبال "ٚ آٖ  ٌیلؿ یُىُ ٔ

 مؿٜ كلٓكا  یٝلـكت ٚ ًلٔب ینٍام آٔ ی٘بُ یؾتٍیٌٌ ام ِزبْ یٍلیؿ یٞب ألٚم ٔلعّٝ تىبّٔ رٛاكط آٖ

٘زبت فلم٘ـاٖ ؽٛؿ،  یؽٛؿ ٚ ؿِجٙـاٖ ؽٛؿ اًت ثلا یبمٞبی٘ یٗ٘بتٛاٖ ام تأٔ یٙىٝا یُثٝ ؿِ یىبك. فلؿ ثاًت

ثبُٙـ ٔٛكؿ  یُٞب ِٔغَٛ تغٔ آٖ یٙىٝا یرب ٚ ثٝ وٙـ یثٝ ٘بْ ثبماك وبك ٔ یٞب كا كٚا٘ٝ رٍُٙ ِٞٛٙبو آٖ

 یترٕؼ یلكًٕی،ٚ غ یكًٕ یٞب ثؾَ ٜ. ا٘ـامٌیل٘ـ یثـٖٚ ٔلم للاك ٔ ٞبی ػـاِتی یٚ ثاًتخٕبكٞب  یٗثـتل

 إِّّی، یٗٚ ث یّٔ یٚ اًتب٘ـاكؿٞب یٗاٜ٘جبق ثب لٛا٘ یٚوبك، ُلا یلٚی٘مَ م٘بٖ ؿك ٘ یی،ٚ كًٚتب یفؼبَ ُٟل

ٚ  ی)لبئـ .ًبم٘ـ یوِٛك ؿك وبَٞ فمل فلاٞٓ ٔ ٞبی یتاِٚٛ ییٗتؼ یؿك كاًتب یـیاٛالػبت ٔف یٍٕٞ

 (۴۸۱ٚ۸۰ ۸۳۳۱ یٍلاٖ،ؿ

 یً،)كٚم٘نٚ وٙٙـ یٔ ینتًٛؼٝ ٔتٕب ؿكعبَ یتًٛؼٝ، ٘ٛػبً ًٝ ثؾَ كا ؿك ثبماك وبك وِٛكٞب التٔبؿؿا٘بٖ

ٕٞضٖٛ  یثؾَ ػٕٛٔ یوٝ تًٛٚ ؿِٚت ٚ ٟ٘بؿٞب یاًت وٝ ُبُٔ ِٔبغّ ی( . اَٚ ثؾَ ػ۸۳۲۲ٕٔٛ
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ثٝ  ؽٛؿاًت وٝ  ی. ؿْٚ ثؾَ ؽُٔٛٓٛ٘ـ یٔ یارتٕبػ ٞبی یٕٝٚ ث یثبمٌِ٘تٍ یٞب ٚ ٓٙـٚق ٞب یُٟلؿاك

ام اُؾبّ ؽٛؿ  یغبِجبً تًٛٚ ثؾِ یكًٕ ی. ثؾَ ؽُٔٛٓٛؿ یٔ یٓتمٌ یلكًٕیٚ غ یؿٚ ثؾَ كًٕ

وٝ ػٕـتبً  یلكًٕیغ یُٟل یٚ ثؾَ ؽٔٛٓ ُٛ٘ـ یثـٖٚ ؿًتٕنؿ ِٔؾْ ٔ یّیاُتغبَ ٚ وبكٌلاٖ فبٔ

 یف. ُٛٛؿ یٔ یـاكتٕلونُـٜ ؿك ُٟلٞب پـوبك ٔ یلٚیٟٔبرلت كًٚتب ثٝ ُٟل ٚ ٔبماؿ ٘ یغتٌل یزٝؿك٘ت

امرّٕٝ  یٙب٘یٔتؼبكف اُىبَ ٔؾتّف ٘ب إٛ ٞبی یوٌیاًت وٝ ثب ٚ یام ِٔبغُ ٔلثٛٙ ثٝ ثؾَ كًٕ یؼیًٚ

ٞب ٚ  ٟٔبكت یاكتمب یثلا یٞب، فمـاٖ ٘ظبْ آٔٛمُ آٖ یاًبً یبمٞبیػـْ تٙبًت ؿًتٕنؿٞب ٚ ؿكآٔـٞب ثب ٘

ٞب ؿك ثبماك وبك وبًتٝ  آٖ یتب ام إٞٞ یوٌیٚ یٗ٘بمَ ٔٛارٝ ٌٞتٙـ ٚ ٕٞ یٚك ثٟلٜ یٗٞب، ٚ ثٙبثلا آٖ ییوبكا

ٌلٜٚ ؿك  یٗا یـی،تِٛ یٞب ٚاعـ یّیتؼٜ یبٚ  یتثب ٌٌتلٍ ٔٛد ٚاكؿات ٚ وبَٞ فؼبِ تلتیت یٗا اًت ٚ ثٝ

 للاك ؿاك٘ـ. ٞب یٙٝٞن یُٓف ٘ؾٌت تؼـ

فلاتل ام التٔبؿ  یلكًٕیبؿ غُبغُ ٌٞتٙـ. ػٙٛاٖ التٔ یلكًٕیام وبكٌلاٖ ؿك ثؾَ غ یثنكٌ ٌلٜٚ

 یبكثٌ یفٛ ٞب یتام فؼبِ یلٕٞلاٜ اًت. ؿًتٝ اؽ یللب٘ٛ٘یغ ٞبی یتٞب ٘ٛػبً ثب فؼبِ آٖ یتاًت وٝ ٔبٞ یلمٔیٙیم

ثـٖ اٌ٘بٖ ؿك  یاكماٖ، تزبكت اػ٘ب كوب یلٚیاًتفبؿٜ ام ٘ یتب تزبكت اٌ٘بٖ ثلا یبتیكا ام فلاك ٔبِ یا ٌٌتلؿٜ

 یبییٔبف ٞبی یتتب تزبكت ٔٛاؿ ٔؾـك، تزبكت اًّغٝ، ٚ فؼبِ یٍلی،تزبكت كًٚپ یت،رلْ ٚ رٙب یٞب ُجىٝ

ٚ  یللب٘ٛ٘ی،ٕٔىٗ اًت غ ٌیل٘ـ یٓٛكت ٔ یلكًٕیوٝ ؿك لّٕلٚ التٔبؿ غ ٞبیی یت. فؼبُِٛؿ یُبُٔ ٔ

 یبتٛٛك آُىبك ٚ ظبٞل ؿك ع ثٝ یٚ ٔملكات لب٘ٛ٘ یٗلٛا٘ ّٕلٚ٘جبُٙـ أب ؿك ؽبكد ام ل یلمٔیٙی،م یٗثٙبثلا

ثٝ ا٘ٛاع ٔؾتّف  تٛاٖ یِٔبغُ ؿك التٔبؿ وِٛك ٔب ٔ یٗربٔؼٝ ع٘ٛك ؿاك٘ـ. امرّٕٝ ا یه یالتٔبؿ

ؿًتٝ ام  یٗاُبكٜ ولؿ. ا یُلج یٗٚ ام ا ی،ٌٔبفلوِ ی،وبكٌلاٖ ًبؽتٕب٘ ٞب، یبثبٖؽ یٝؿك عبُ ٞب یفلُٚ ؿًت

ؿاك٘ـ. ٞل صٝ  یا ٌتلؿٜتًٛؼٝ ٚ ٔغلْٚ ع٘ٛك ٌ ؿكعبَ یؿك التٔبؿ وِٛكٞب یِتلث بؿی،التٔ ٞبی یتفؼبِ

تل  ٚ ٌٌتلؿٜ یِتلٔؼٙب ث یٗثٝ ا یلكًٕیثبُـ ع٘ٛك التٔبؿ غ یِتلربٔؼٝ ث یهؿك  یا٘٘جبٙ ارتٕبػ یؾتٍیٌٌ

 ی،لكًٕی. ثب ٌٌتلٍ ِٔبغُ غپلؿام٘ـ یٕ٘ یبتاًت وٝ ٔبِ یٗؿًتٝ ام ِٔبغُ ا یِٗٔتلن ا یتاًت. ٔبٞ

 .یبثـ یؿكآٔـ ؿِٚت وبَٞ ٔ

٘ٛثٝ ؽٛؿ  اًت وٝ ثٝ یلكًٕیٔنٔٗ ؿك التٔبؿ وِٛك ع٘ٛك ٌٌتلؿٜ ِٔبغُ غ یٕبكیث یٞب ام ِ٘ب٘ٝ یىی

 تٛا٘ـ یؿك عبَ كُـ ٔ یلمٔیٙیالتٔبؿ م یهؿاكؿ.  یالتٔبؿ ٚ ربٔؼٝ ؿك پ یثلا ی٘بّٜٔٛث یبٔـٞبیتجؼبت ٚ پ

 یام ٕ٘بٌلٞب ٚ آٔبكٞب ٞب ؿك اًتفبؿٜ آٖ یوٜٚ ٚ ثٝ ٌقاكاٖ یبًتً یثلا یٚ عبؿ یٔٛرت ثلٚم ِٔىالت رـ

ٞب ٕ٘بٌل  وبك، تٛكْ، اكلبْ ؿكآٔـ ٚ ٔٔلف ٚ ؿٜ یلٚیِٔبكوت ٘ یٞب ٘لػ یىبكی،ث یٞب ُٛؿ. ٘لػ یكًٕ

 ؿٞٙـ یؿك عبَ كُـ، اػتجبك ؽٛؿ كا ام ؿًت ٔ یلمٔیٙیٚرٛؿ التٔبؿ م یُثٝ ؿِ یارتٕبػ - یالتٔبؿ یٍلؿ

ثٛؿٖ آٖ  یلمٔیٙیم یتبٞٔ یُثٝ ؿِ یلمٔیٙیم تٔبؿال ٞبی یتٚ عزٓ فؼبِ یٌٌتلؿٌ یكصٖٛ اًبًبً آٔبك ؿل

 یتیؿك صٝ ٔٛلؼ وٝ یٗام ا یؿكًت یلتٔٛ یؿك ثؾَ كًٕ ٌقاكاٖ یبًتً یٗ٘بُٙبؽتٝ اًت ٚ ثٙبثلا

ؿك التٔبؿ وِٛك ِ٘ب٘ٝ ثبكم ٌٌتلٍ كوٛؿ ؿك التٔبؿ ٚ  یلكًٕیا٘ـ، ٘ـاك٘ـ. ٌٌتلٍ ثبماك غ للاكٌلفتٝ
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 یلكًٕی،٘مـ ؿك وِٛك اًت. ٌٌتلٍ ثبماك وبك غ یا٘غٔبكٞب ٚ ثٌتٝ ُـٖ ف٘ب یلیٌ ٔغَٔٛ ُىُ

كا ثب  یًبؽتبك ارتٕبػ ی،اٌ٘ب٘ یم٘ـٌ یه یثلا ی٘بوبف یبكثٌ یٔٛلت ٚ ٘بأٗ ثب ؿًتٕنؿٞب یٞب اُتغبَ

ٌٌتلٍ ثبماك  یآعبؿ ربٔؼٝ ٔٛارٝ ًبؽتٝ اًت. ام ٛلف یبتؿك وبك ٚ ع یتٙٛع، اثٟبْ ٚ ٘بأٙ یٞب ِٔؾٔٝ

 یالتٔبؿ ٞبی یبًتالتٔبؿ ٚ ِ٘ب٘ٝ ُىٌت ً یلكًٕیؿك ثؾَ غ ٔب٘ی٘بثٌب یـٔؤ یلكًٕیوبك غ

 (۴۸۰ٚ۸۱ ٕٞبٖٞبًت. ) ؿِٚت

 یُأل ثٝ ؿِ یٗٔجبعج ٔٛكؿتٛرٝ للاكٌلفتٝ اًت. ا یػٙٛاٖ ٔغٛك آّ ثبماك وبك ثٝ ی،ؿك ٔتٖٛ التٔبؿ ألٚمٜ

 ًٛ یهوبك ام  یلٚی٘ یلااػٓ ام ٛلف ػلٗٝ ٚ تمبٗب اًت؛ م ی،ثبماك وبك ؿك ًبمٚوبك التٔبؿ ی٘مَ ٔغٛك

 یام تمبٗب یتٛرٟ ًٟٓ لبثُ یٍلؿ یؿاكؿ ٚ ام ًٛ یـؿك ٛلف ػلٗٝ ٚ تبثغ تِٛ ی٘مَ اًبً یـ،ػٙٛاٖ تِٛ ثٝ

 یؿكآٔـ ٘مَ ٟٕٔ یغٚ تٛم یـتِٛ وٙٙـٜ یُػٙٛاٖ تٌٟ ثبماك وبك ثٝ ثیٗ، یٗ. ؿكاؿٞـ یوُ كا ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ٔ

 .(۴۸2۳ ۸۳۱۳)٘بیت،  وٙـ یٔ یفبا

 یتًابع درآمذ 2-4

 یكٍٚ تٛاثغ ؿكآٔـ

ؿكآٔـ ٔٛكؿ ا٘تظبك فلؿ،  ُٛؿ یٓٛكت اًت وٝ فلٕ ٔ یٗآٖ كا ثٝ وبك ثلؿ، ثٝ ا یٌٙلكٍٚ وٝ اثتـا ٔ ایٗ

ام  یتبثؼ یُؾٔ یـاٚ ثبُـ. تِٛ یُؾٔ یـؿك آٔٛمٍ اًت، اٌل ؿكآٔـ فلؿ تبثغ تِٛ ٌقاكی یٝام ًلٔب یتبثؼ

 ٔلتجٚ ثب ؿكآٔـ اًت. یلٞبیٔتغ یلٚ ًب ی، تزلثٝ وبكُـٜ وٌت یالتتغٔ

ًبؿٜ ٚ  یاثناك یٚ ؿكٚالغ، تٛاثغ ؿكآٔـ ُٛؿ یٌفتٝ ٔ یؿاؿ وٝ ثٝ آٖ تبثغ ؿكآٔـ یُتِى یتبثؼ ٔیٌٙل

 ؿك آٔٛمٍ اًت. ٌقاكی یًٝلٔب یُتغّ یثلا یلپق ا٘ؼٜبف

ٛرت ٔ یاٌ٘ب٘ یٝؿكآٔـ ٚ ًلٔب یغتٛم یٗاكتجبٙ ث یُتٛرٝ ٔغممبٖ ٚ التٔبؿؿاٖ ثٝ تغّ یَ, افنا۸۳۱۱ؿٞٝ  ؿك

( ، ۸۳۱۵) 2( , ِٚش۸۳۱2) ۸ٚ ٔبًٖٛ یّیضنآحبك ٌل تٛاٖ یُـ وٝ ام آٖ رّٕٝ ٔ یآٔـٖ آحبك ثباكمُ یـپـ

ىبٌٛ تًٛؼٝ ؿاؿ وٝ ثب یكا ٔـكًٝ ُ یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب ی(  كا ٘بْ ثلؿ. تئٛك۸۳۱۱) ۱( ٚ كٚم۸۳۱۰ٖ)۳ثالي

اًت.  یافلاؿ، تئٛك ی)المٔٝ( كفتبك ٜٔٙمیٔتفبٚت ثٛؿ. ؿكٚالغ، ُلٙ آّ یهوالً ٞبی یتئٛك

فلؿ  یًّٝٚ وٝ ثٝ ییا٘تؾبة ػمال یزٝ. ٘تٌیلؿ یُىُ ٔ یبتیفلٗ صٙیٗ یٗاٌ٘بٖ ثل ٛجك ا یثل كٚ ٌقاكی یًٝلٔب

 ٌقاكی یٝا٘تؾبة )ًلٔب یٗ. اُٛؿ یٔ ییٙـٜ ٟ٘بیآ یولؿٖ ؿكآٔـٞب یٙٝثب ثٟ ٌیلؿ، یاٍ ٓٛكت ٔ ؽب٘ٛاؿٜ یب

ُـٜ اًت،  یُ٘لػ تٙن یهوٝ ثب  یٙـٜٔغتُٕ ؿك آ یؿكآٔـٞب یٚالؼ یٞب اكمٍ یٝآٔٛمٍ( ثل پب یثلا

 .ٌیلؿ یٓٛكت ٔ

                                                 
1 Griliches & Masson 
2  Welch 
3 Blaug 
4 Rosen 
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 یعمٛق ثٝ صلؽٝ ؿكآٔـٞب یناٖتٛرٟبت كا ام ٔ یـ،رـ یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب ی(  ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ تئٛك۸۳۱۱)كٚمٖ

 اًت. یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب ی،ؿكآٔـ ؿائٕ یؿكٚالغ، لّت تئٛك ؿٞـ، یا٘تمبَ ٔ یوبك یم٘ـٌ

 یزٝ،ٚ ؿك٘ت یٙـٜفلؿ ؿك آ یٚك ثل ثٟلٜ تٛاٌ٘تٝ یتٕلون ؿاُتٝ اًت وٝ ٔ یصُٟ ًبَ ٌقُتٝ ثل ػٛأّ تغمیمبت

 یبثیُغُ، اكم یثبُـ وٝ ُبُٔ ٟٔبرلت، ثٟـاُت، ٔـكًٝ، رٌتزٛ یلٌقاك) ؿكآٔـ ( تأح یـتِٛ ییتٛا٘ب

 اًت.  یتؽب٘ٛاؿٜ ٚ رٕؼ ؿثٌتب٘ی، یَؿك پ ٌقاكی یٝاٛالػبت، ًلٔب

 یلٚ تفٌ یلتؼج یآّ یـؿاكؿ وٝ آٔٛمٍ وّ یـٌٔئّٝ تأو یٗلُـٜ ثل أٙتِ یٞب اوخل ٔمبالت ٚ ُ٘ٛتٝ ٞلعبَ، ثٝ

 یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یتئٛك ی(  اظٟبك ؿاُت ن ٘ىتٝ ا۸۳۱۰ّٓاًت. ثالي ) ٌقاكی یًٝلٔب یاُىبَ احلٞب یلًب

اًت.  یلآٔٛمٍ ا٘ىبك٘بپق ٝث یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یٚاثٌتٍ ُـٜ، یبٖٔٛاكؿ ث یلًب كغٓ یآٔٛمٍ اًت ٚ ػّ

 ا٘ـ. تٛرٝ لبثُ یُ،ؿِ یُٗـٜ ٌٞتٙـ ٚ ثٝ ٕٞ وٙتلَ یبًیاثناك ً یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یُٚ تِى یالتتغٔ

 ُـٜ اًت. وبكثلؿٜ ثٝؿك آٔٛمٍ  ٌقاكی یٝٔتلاؿف ًلٔب یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یتئٛك یظ،ٛٛك ٘بٓغ ٚ ثٝ اغّت

 یٔب٘ٙـ تمبٗب ثلا یآٔٛمٍ ارجبك یثٛؿ وٝ تمبٗب ثلا یٗالتٔبؿؿا٘بٖ تٔٛك ثل ا یبٖ، ؿك ٔ ۸۳۰۱ام ًبَ  لجُ

(  یُٟٝل یٙٝ) ٞن یُتغٔ یٕتٚ ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك ٚ ل یمٝثٝ فٚق ٚ ًّ یُ،ؿِ یٗاًت ٚ ثٝ ٕٞ یٔٔلف یوبال یه

 ؿاكؿ.  یثٌتٍ

 ی٘ٛػ یالتُلٚع ُـ وٝ تغٔ یُتغّ ایٗ ثب( ۸۳۰۳) ۳ٞبٌ٘ٗ ٚ( ۸۳۰۱)2ٞب٘ٛن ٬(۸۳۰2)۸ثىل ٜٔبِؼبت

آٔٛمٍ  یام ٘لػ ثبمؿٞ یٙیػٙٛاٖ تؾٕ ثٝ یٚ وبكثلؿ یٓٛكت آٔبك ثٝ یاًت ٚ تٛاثغ ؿكآٔـ ٌقاكی یًٝلٔب

 (  ثٝ وبك ٌلفتٝ ُـ.۸۳۱۱تًٛٚ كٚمٖ )

 ۱ یاوسبو یٍسزمب یدرآمذ تًابع 2-4-1

 یٞب ٚ ؿكآٔـٞب ؿكآٔـٞب، عمٛق یكٚ یكؿك تغم یاًبً یاثناك یه(، HCEF) یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یتٛاثغ ؿكآٔـ

 یؼیٛج یتٓاًت وٝ ٍِبك یٗا HCEF یتًٛؼٝ اًت. ِٔؾٔٝ اًبً ؿكعبَ یؿك عبَ كُـ ٚ التٔبؿٞب

 یٞب ٚ ًبَ غٔیُت یٞب ًبَ یُام لج ییٞب ُبؽْ یكام ٛل یاٌ٘ب٘ یٝؿك ًلٔب ٌقاكی یٝؿكآٔـٞب كا ثٝ ًلٔب

 یٝثٝ وبك ثلؿٜ ُـٜ ثل پب یآٔٛمُ ٌقاكی یبًتؿك ً یٗ(. ٕٞض۸۳۳۱ٙ یٌٛیه،)صؿٞـ یاكتجبٙ ٔ یتزلثٝ وبك

 (۸۳۳۳ُـٜ اًت )ًبؽبكاپِٛٛى،  اًتفبؿٜ یالت،تغٔ ی٘لػ ثبمؿٞ ٞبی یٗتؾٕ

ؿكآٔـٞب كا ثٝ  یؼیٛج یتٓاًت وٝ ٍِبك یٗا یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یٚ ّٜٔٛة تٛاثغ ؿكآٔـ یاًبً ؽٔٛٓیت

 .یتزلثٝ وبك یٞب ٚ ًبَ یالتتغٔ یُام لج ؿٞـ، یاكتجبٙ ٔ یاٌ٘ب٘ یٝؿك ًلٔب ٌقاكی یًٝلٔب

 ( ۸۳۳۱۴ یٌٛیه،اًت )ص یلللاك م ثٝ یٌ٘ب٘ا یًٝلٔب یتٛاثغ ؿكآٔـ ؽٔٛٓیبت

                                                 
1 Becker 
2 Hanok 
3 Hansen 
4 Human Capital Earning Functions 
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 ٘تبیذ ثلای. اًت ُـٜ ِٔتك ٞٛیت یه ام ٚ ٘یٌت ػٕٛٔیت فبلـ ٚ وبكٜ ته ؽٔٛٓیبت ؿاكای (۸

 .ٌٞتٙـ التٔبؿی تفبًیل ٚ تؼبثیل ؿاكای ٔؼبؿِٝ، ٗلایت وبك،

 ًٜظ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ؿكآٔـٞب، ؿك ٘بثلاثلی افنایَ ؿِیُ ثٝ ٘ین ٚ ؿكآٔـٞب ٔخجت صٍِٛی ؿِیُ ثٝ (2

 HCEF ؿك ٞب ثبلیٕب٘ـٜ ٚاكیب٘ي ؿكآٔـٞب، ٛجیؼی ٍِبكیتٓ ام اًتفبؿٜ ثب یبثـ، ٔی افنایَ تغٔیالت

 .ُٛؿ ٔی تل ٘نؿیه ٘لٔبَ تٛمیغ ثٝ ٞب ثبلیٕب٘ـٜ تٛمیغ ٚ اًت ٘بٌٕٞب٘ی ٚاكیب٘ي ام وٕتل

 ٞبی ًبَ ٚ تغٔیُ ٞبی ًبَ ؿكآٔـٞب، ٞبی ؿاؿٜ اٌلصٝ یؼٙی ٞبًت؛ ؿاؿٜ ام وبكا وٙٙـٜ اًتفبؿٜ یه (۳

 تغٔیّی ٞبی ٞنیٙٝ ٔٛكؿ ؿك ٞب ؿاؿٜ ٚرٛؿ ثبایٗ ِٚی ٌٞتٙـ ؿًتلى ؿك كاعتی ثٝ ٔـكًٝ تلن ام پي

 ٚ ؿكآٔـٞب ٔیبٖ كاثٚ یه تجـیُ ؿكثلٌیل٘ـٜ HCEF كٍٚ. ٘یٌتٙـ ؿًتلى ؿك آًب٘ی ثٝ فلؿی

 ٞبی ًبَ ٚ ؿكآٔـٞب ٛجیؼی ٍِبكیتٓ ثیٗ كاثٜٝ یه ثٝ اٌ٘ب٘ی ًلٔبیٝ ؿك پِٛی ٌقاكی ًلٔبیٝ ٞبی ًبَ

 . ثبُـ ٔی آٔٛمٍ ٚ تغٔیُ ؿك ٌقاكی ًلٔبیٝ

 ٔتغیلٞبی ثلای كا آًب٘ی ِٔبكوت وٝ ای ای ٌٛ٘ٝ ثٝ پقیل٘ـ، ا٘ؼٜبف اٌ٘ب٘ی، ًلٔبیٝ ؿكآٔـی تٛاثغ (۱

 .ًبم٘ـ تأٔیٗ كا پوَٚٞ ٚیوٜ ٞـف تب ٕ٘ٛؿٜ فلاٞٓ اٗبفی

 اًتفبؿٜ لبثُ ٔؾتّف ٞبی ثلكًی ؿك  ٚ ٌٞتٙـ ٚاعـٞب ام ػبكی اٌ٘ب٘ی ًلٔبیٝ ؿكآٔـی تٛاثغ ٗلایت (۵

 ًلاًل ؿك یب(  ٞٓ وٙبك ؿك وِٛكٞب ثلكًی) ف٘ب ًلاًل ؿك آًبٖ ٔمبیٌٝ أىبٖ ٚ تفٌیل٘ـ، ٚ

 .وٙٙـ ٔی فلاٞٓ كا(  ٔؾتّف ٞبی ؿٞٝ ثلای) مٔب٘ی ٞبی ؿٚكٜ

 یالت٘لػ ثبمؿٜ آٔٛمٍ ام تغٔ یٗاًتفبؿٜ ٔتؼـؿ ام آٖ ؿك تؾٕ ی،اٌ٘ب٘ یًٝلٔب یتٛاثغ ؿكآٔـ یٍلؿ ٚیوٌی

 یلتفٌ یٗ. ٕٔىٗ اًت اُٛؿ یٔ یلتفٌ یالتتغٔ یػٙٛاٖ ٘لػ ثبمؿٞ اغّت ثٝ یالتتغٔ یلٔتغ یتاًت. ٗل

 ثبُـ.  یظ٘بٓغ یُٚلا یٚ ؿك ثلؽ یظٓغ یٚام ُلا یؿك ثؼ٘

 یفزد یمؤثز بز درآمذَب عًامل 2-4-2

 ینثبالتل ٘ یالتتغٔ یباًت  یِتلث یفات ٞبی ییتٛا٘ب یبٔؤحل اًت؟ آ یُؾٔ یؿكآٔـٞب ییٗؿك تؼ یػٛأّ صٝ

. وٙـ یٔ یـاپ یتزّ «یتٛاثغ ؿكآٔـ» ؿك صبكصٛة  یُلج یٗام ا ی. رٛاة ًؤاالتا٘زبٔـ یٔ یِتلث یثٝ ؿكآٔـٞب

تزلثٝ،  یالت،تغٔ یل٘ظ تغیلٞبییًٜظ ؿكآٔـ ٚ ٔ یٗكا وٝ ث یتٛاثغ لٔـ ؿاك٘ـ تب اكتجبٙ تٍٙبتٍٙ یٗا

 .ؿٞٙـ یٚرٛؿ ؿاكؿ كا ِ٘بٖ ٔ یٚ التٔبؿ یارتٕبػ یتٔٛلؼ ی،فلؿ ٞبی ییتٛا٘ب

 .وٙیٓ یتفبٚت ؿك ؿكآٔـٞب اًتفبؿٜ ٔ یظتٛٗ یثلا یتٛاثغ ؿكآٔـ ام

 یٗتل . ُٟٔٓٛؿ یٔ یافلاؿ ٘بُ یُؾٔ ٞبی یوٌیام تفبٚت ٚ یٕبًؿكآٔـٞب ٌٔتم ی،اٌ٘ب٘ یًٝلٔب یٝاًبى ٘ظل ثل

پِتٛا٘ٝ  ی،فات ٞبی ییتٛا٘ب ی،تزلثٝ وبك ینأٖ یُ،تغٔ یفیتو یُ،تغٔ یٞب ا٘ـ ام۴ ًبَ ػجبكت ٞب یوٌیٚ یٗا

 ٚ ... . یالتٔبؿ یتٔٛلؼ ی،ارتٕبػ یتٔٛلؼ ی،ؽب٘ٛاؿٌ

 یهٞل  یٙىٝام ػٛأُ فٛق كا ؿاُت، ٚ ا یهٞل  یلام تأح یٙیتؾٕ یٌتیؿكآٔـ ٞل فلؿ، ثب یناٖثلآٚكؿ ٔ ثلای
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 .ٌقاك٘ـ یؿكآٔـ احل ٔ یناٖؿك ٔ یفٛق، ثٝ صٝ ٘غٛ یلٞبیام ٔتغ

 اًت۴ یلٓٛكت م ثٝ یتٛاثغ ؿكآٔـ یعبِت وّ ی،لجّ یٞب فولُـٜ ؿك ثغج یبتاًبى اؿث ثل
Yt =                              

Yt ۴ ؿكآٔـ 

S َیُتغٔ یٞب ۴ ًب 

Sq یُتغٔ یفیت۴ و 

T ۴ ٔـت آٔٛمٍ ٕٗٗ ؽـٔت 

A یُؾٔ ٞبی یی۴ تٛا٘ب 

F یٚ التٔبؿ یارتٕبػ یت۴ ٔٛلؼ 

U یلٞبٔتغ یل۴ ًب 

 ین٘ یٍلیؿ یلٞبیؿك ٞل وِٛك ٔتغ ی،ٚ فلٍٞٙ یارتٕبػ یبًی،ً ی،التٔبؿ یٚثب تٛرٝ ثٝ ُلا كًـ ی٘ظل ٔ ثٝ

 یالتٔبؿ یؽبّ ارتٕبػ یٚثب ُلا یلاٖتًٛؼٝ ٔب٘ٙـ ا ؿكعبَ ی. ؿك وِٛكٞبثبُٙـ یؿك ؿكآٔـ افلاؿ ٔؤحل ٔ

ؿكآٔـ افلاؿ ٔؤحل ثبُٙـ. ؿك  كؿ تٛا٘ٙـ یٔ ینٔغُ وبك ٘ یعمٛل یتٚ ٚٗؼ یتٔب٘ٙـ رٌٙ یلٞبٔتغ یؽٛؿ، ثلؽ

 وٝ یٕٗٞضٙبٖ مٖ ٚ ٔلؿ ثٛؿٖ ثٝ ٛلق ٔؾتّف ؿك ؿكآٔـ افلاؿ ٔؤحل اًت. امرّٕٝ ا یلاٖٚوبك ا وٌت یف٘ب

ؿك پلؿاؽت ٚ  یٗاولاٜ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٕٞضٙ یلیتیؿك مٔبٖ ٌٕبكؿٖ م٘بٖ ؿك ِٔبغُ عٌبى، پلؿكآٔـ ٚ ٔـ

 (2۱-۴2۱ ۸۳۳۸)ثؾتیبكی ویَ، كؿٚرٛؿ ؿا ٖیٔلؿاٖ ٚ م٘بٖ تجؼ یٗث ینرجلاٖ ؽـٔت ٘

 یعمذٌ تًابع درآمذ وبرسبیی 2-4-3

تٛاثغ فمٚ  یٗ. اثبُـ یتًٛؼٝ ؽٛؿ ٔ یٝؿكآٔـٞب، ٞٙٛم ؿك ٔلاعُ اِٚ ی٘بثلاثل یظتٛٗ یثلا یؿكآٔـ تٛاثغ

وبك  یلٚی٘ یتمبٗب یٚ ثب صٍٍٛ٘ وٙٙـ یافلاؿ كا ؿك ثبماك وبك ٜٔبِؼٝ ٔ یُؾٔ ٞبی یوٌیٛلف ػلٗٝ ٚ

 ٘ـاك٘ـ. یاكتجبٛ

أب  ُٛؿ یاًتفبؿٜ ٔ یٙـٜٕ٘ب یٞب ام ُبؽْ یٗٚ ثٙبثلا یٌتٟٔٓ ؿك ؿًتلى ٘ یلٞبیاٛالػبت اوخل ٔتغ یٛلف ام

ثٝ  ی٘ظل ٞبی ثیٙی یَ. ٔخالً پیٌتثلؽٛكؿاك٘ـ، ٔؼّْٛ ٘ یِتلیاػتٕبؿ ث یتٞب ام لبثّ ام ُبؽْ یه وـاْ وٝ یٗا

ؿكآٔـ  یٌٝٔؼٕٛالً وٓ اًت، ثٝ ٔمب ػبتأب صٖٛ اٛال پلؿام٘ـ یؿك َٛٛ ػٕل ٔ یؿكآٔـ ٞبی یبٖرل یٌٝٔمب

 .ُٛؿ یپلؿاؽتٝ ٔ یٓٛكت ٔمٜؼ ٔتفبٚت ٚ ثٝ ٞبی یفیتافلاؿ، ثبو

 یضیـٜپ ثٝ ٞٓ ٚاثٌتٝ ٚ ؿكٞٓ یلـك ؿكآٔـٞب ثٝ وٙٙـٜ ییٗاًت وٝ ػٛأُ تؼ یِٗٔىُ ا تلیٗ یاًبً ٞلعبَ ثٝ

 ثن٘ـ. یٗكا تؾٕ یلٞبام ٔتغ یهٞل  یكتٛاٌ٘تٝ ًٟٓ ؿل یآٔبك یُوٝ وٕتل تغّ ثبُٙـ یٔ
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 یىسزم یدرآمذ تببع 2-4-4

 یـأتفبٚت پ یؿك وِٛكٞب یثٝ آٔٛمٍ ٚ ؿًتٕنؿ اكتجبٙ ٔخجت ٚ ٔغىٕ یبثیؿًت یٗث ۸۳۱۱ام ؿٞٝ  ٔغممیٗ

 یٝوٝ ؿك آٖ ًلٔب ٌلؿؿ ی( ثلٔ Mincer, 1974)  یٌٙلٔ یثٙـ ثٝ فلَٔٛ یمبتتغم یٗا یِتلولؿ٘ـ. ٘مٜٝ ُلٚع ث

 .ثبُـ ٔی یُتغّ یٗا یاثناك آّ یتٛاثغ ؿكآٔـ وٙـ، یٔ یكا ثبم ی٘مَ آّ یاٌ٘ب٘

ؿكآٔـ،  یغتٛم یُ(، تغّ یؿكآٔـٞب ) تٛاثغ ؿكآٔـ یبییپٛ ییٗتؼ یؿك التٔبؿ ثلا یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب ٞبی تؾٕیٗ

 یفلتؼ یلغٓ. أب ػُّٛ٘ـ ٔی وبكثلؿٜ ثٟٝٔبرلت  یارتٕبػ ٞبی یٙٝٞن یلیٌ ٚ ا٘ـامٜ یكُـ التٔبؿ یثلكً

مؿٜ  یًٜٗظ آٔٛمٍ تؾٕ ًٚیّٝٝ ٔٙغٔلاً ث یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یٜٔبِؼبت تزلث یِتلٌٌتلؿٜ ٚ ِٔؾْ، ؿك ث

آٖ اًت. ٔٛاكؿ  ؿٞٙـٜ یُتِى یٚ ارنا یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یلیٌ ٞب ا٘ـامٜ ثغج یٗؿك ا ی. ِٔىُ اًبًُٛؿ یٔ

ؿكآٔـ  یغتٛم یُتغّ یٍلیٚ ؿ یالت٘لػ ثبمؿٜ تغٔ یُتغّ یىی یاًتفبؿٜ ام تٛاثغ ؿكآٔـ ٟٔٓ ٚ لبثُ

 .ثبُـ یٔ

 ٌقاكی یٝثل فلؿ كا ٔؼّْٛ ولؿ٘ـ، ًلٔب ٌقاكی یٝٔالعظٝ ًلٔب لبثُ ٞبی یًٙٝبَ، ٞن یٌتث یٚ ثىل ٛ ٔیٌٙل

كا  ٌقاكی یًٝلٔب صٙیٗ یٗا٘تؾبة ا یبثی یٙٝثٟ یٗولؿ٘ـ ٚ لٛا٘ یُثؼـ ام ٔـكًٝ كا تغّ ؿٚكاٖ  ٔـكًٝ ٚؿٚكاٖ 

مؿ٘ـ. ؿك التٔبؿ  یٗتؾٕ كاتٕنؿ ٚ ُمٛق ٔتفبٚت ًٗ، ُغُ ٚ آٔٛمٍ ؿً یٗولؿٜ ٚ اكتجبٙ ث یثٙـ فلَٔٛ

(  تفبٚت ؿاك٘ـ، x) یوبك تزلثٝ ٚ ٬(t) ًٗ ٬(s) یُتغٔ یٞب آٖ فمٚ ؿك ًبَ یٗوِٛك وٝ ُبغّ یه

ػجبكت اًت ام ًٗ ُلٚع ٔـكًٝ وٝ  bوٝ  ُٛؿ یٔ یفتؼل x = t - s - bٓٛكت فلَٔٛ  تزلثٝ ثٝ یٞب ًبَ

 .ٌنیٙـ یٔؼٕٛالً ػـؿ َُ كا ثلٔ

 یلٓٛكت كاثٜٝ م ثٝ تٛا٘ـ یٔ  y = f (S,A,Z) یؼٙیؿاؿٜ ُـ؛  یظوٝ لجالً ؿكثبكٜ آٖ تٛٗ یؿكآٔـ تبثغ

  ُٛؿ ۴ یٌیثبم٘ٛ

Y = ɸ (S, X) + U                                                                                                                           (۸)  

 اًت. یتجؼ ُىُ یه ɸ (S, Xٓفل ٚ ) یبٍ٘یٗثب ٔ یٕب٘ـٜثبل یه U یٙزبا ؿك

ُ ام ًٜظ تزلثٝ ٌٔتم یالتام تغٔ یؿك ٞل ًٜظ ِٔؾٔ y( اُبكٜ ؿاُت وٝ اٌل ٘لػ كُـ ۸۳۲۰)ٚیّین

  ۴یـؿكآ یلم یٓٛكت ٔزنا ثٝ تٛا٘ـ یٔ یبؿُـٜاًت، پي ٔؼبؿِٝ  یوبك

Y = f(S)g(X) + U                                                                                                                           (2)  

 ۴ ُٛؿ یفلٕ ٔ یلٓٛكت م ٔؼبؿِٝ ثٝ ی،ؿٚكٜ م٘ـٌ یثل ٛجك اكمٍ عبَ ؿكآٔـٞب ٚ

V(S) = f(S)    ∫           
 

                                                                                                   (۳)   
∫ٓٛكت   فلَٔٛ ثٝ یٗا یٝاِٚ ُىُ               

ُـٜ  یُاكمٍ تٙن V(S)اًت وٝ ؿك آٖ  ثٛؿٜ  

ما   ثلٖٚ  Z ,r ,A یلٞبیاًت. ٔتغ rٚ ٘لػ ثٟلٜ  S یالتٞل ًٜظ ِٔؾْ ام تغٔ یثلا یٙـٜآ یؿكآٔـٞب

 اًت. یالتتغٔ یب S ٌ٘ب٘ی،ا یٝثل اكمٍ ًلٔب یلٌقاكتأح یلٔـَ ًبؿٜ تٟٙب ٔتغ یٗؿك ا یٗ. ثٙبثلاُٛ٘ـ یفلٕ ٔ
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 ۴ُٛؿ یٔ یظتِل یلم ثب فلَٔٛ f(S) ُـٜ مؿٜ یٗآٔٛمٍ تؾٕ یثبمؿٞ ییٟ٘ب ٘لػ

 ̂    
       

      
 
     

    
 

 اًتفبؿٜ ولؿ  یلثٝ ُىُ م یالتػٙٛاٖ ٘مٜٝ ُلٚع ٔـَ تغٔ ٔـَ ثٝ یٗام ا یٌٙل، ۸۳۱۱ًٔبَ  ؿك

Lnyx =    +   S + u                                                                                                                       (۱)    

ثٝ  (2)ٔؼبؿِٝ یثلا یوٜٚ یفلْ تجؼ یهٓٛكت  ٚ ثٝ یبفتثؼـ ام ؿٚكاٖ ٔـكًٝ تًٛؼٝ  ٞبی ٌقاكی یًٝلٔب ٚ

 «یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یتبثغ ؿكآٔـ» اغّت ثٝ  یٌٙلٔ یمؿٜ وٝ ٘فٛف وبكٞب یٗتؾٕ (۰)ٚ كاثٜٝ  (۵)ُىُ كاثٜٝ 

  ۴ٌلؿؿ یثلٔ

lnyx = ln(f(S)) + ln(g(X))                                                                                                            (۵ )    

lnYx =    +   S +   X +   X
2
 + u                                                                                              (۰)  

اًت  یآٔٛمُ یام ٘لػ ثبمؿٞ یٙیتؾٕ    یتًبَ تزلثٝ اًت، ٗل xؿكآٔـ ؽبِْ پي ام     یٙزبؿك ا وٝ

 یؿكآٔـٞب ؿك َٛٛ ؿٚكٜ وبك ُٛؿ ی. امآ٘زبوٝ ِٔبٞـٜ ٔوٙـ یٔ یلتزلثٝ كا تفٌ یٞب ًبَ ین٘    یت ٚ ٗل

X یؼٙی؛ 2ٓٛكت ؿكرٝ  تزلثٝ كا ثٝ یٞب ًبَ یلٓٛكت ٔمؼل اًت، ِقا ٔتغ ثٝ
 یبكی)ثؾت ُـٜ اًت ٚكؿٜآ 2

 . (۳۱-۴۳۳ ۸۳۳۸یَ،و

 ییٗ،آٖ تؼ یتآٚكؿٜ ٚ ٗلافُٔ صٟبكْ ؿك  یبفتٝ یٓثٝ ُىُ تؼٕ یٗٔؼبؿِٝ ٕٞضٙ یٗاًت وٝ ا فول یبُٖب

 ؽٛاٞـ ُـ. یلٚ تفٌ یٗتؾٕ

افلاؿ  ییتٛا٘ب یًبم ؿاكؿ. اٚ ؿك ٔـَ یافلاؿ ثٌتٍ ٞبی ییتٛا٘ب ٞبی یثٝ ٘بثلاثل یؿكآٔـ ی٘بثلاثل یٌٙل،ثبٚك ٔ ثٝ

 (.Mincer, 1958) وٙـ یاًتفبؿٜ ٔ یجلاتٌ یتٔبؿف یٞب ام ٔـَ

ا٘ـاؽتٗ وٌت ٚ ؿكآٔـ (( اًت  یكفلٓت )) ثٝ تؼٛ ٞبی یٙٝٓٛكت ٞن آٔٛمٍ ثٝ ٞبی یٙٝٞن یٌٙل،ٔـَ ٔ ؿك

فلٕ وٝ تفبٚت  یٗثب ا یُـٜ اًت. ٚ یپُٛ ٔلتجٚ ثب آٔٛمٍ ٔب٘ٙـ وتبة ٚ ٔب٘ٙـ آٖ صِٓ ٞبی یٙٝٚ ام ٞن

 یبٖٞب پب آٖ ٕیافلاؿ ثب آٔٛمٍ كً یبؿٌیلیؿك اكتجبٙ اًت،  یآٔٛمٍ كًٕ یٞب ؿك ؿكآٔـ ثب ًبَ

تزلثٝ افلاؿ ثلعٌت  ی،٘ظل یٞب ٔٛمٍ اًت. ؿك ٔـَآ یٙـآام فل یوبك ثؾِ یٗثّىٝ تزلثٝ ؿك ع پقیلؿ، یٕ٘

 تؼـاؿ ٌ٘جت ام ٬(Xmaxثٝ ؿًت آٚكؿٖ عـاوخل تزلثٝ افلاؿ ) ی. ثلاُٛؿ یمٔبٖ ٓلف ُـٜ ؿك وبك ٜٔلط ٔ

ٚ  ی) ػّٕ ُٛؿ یاًتفبؿٜ ٔ یل( ٛجك كاثٜٝ م  تزلثٝ فلؿ ) یٞب ( ثٝ ٔزقٚك ًبَ  ) یتزلثٝ وبك ٞبی ًبَ

 ( ۸۳۲۵۴ٕٞىبكاٖ، 

     
  
   

 

 یٞب اًت وٝ ثلا ػالٜٚ تزلثٝ آٖ ثٝ یام آٔٛمٍ كًٕ یافلاؿ تبثؼ ییوبكا یبػّٕىلؿ ٚ  یفیتو كٚ، امایٗ

ام ًٗ افلاؿ ثٛؿٜ، كاثٜٝ ًٗ ٚ  یٚ تزلثٝ تبثؼ یآٔٛمٍ كًٕ یٗ،. ثٙبثلاُٛؿ یًٙزَ آٖ، ام ًبَ اًتفبؿٜ ٔ

وبك  یٗؿك ع یبؿٌیلیآٔٛمٍ ٚ  یكٖ ام ٛلًؾٗ، افلاؿ ٔتٙبًت ثب مٔب یٍلٔؼىٛى اًت؛ ثٝ ؿ ینوٌت ٘
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ثٝ ٘مٜٝ  یـٖٚوبك، ثؼـ ام كً ٚ وٌت یٝا٘جبُت ًلٔب یناٖوٝ ٔ یا ٌٛ٘ٝ ثٝ وٙٙـ، یٔ ٌقاكی یٝؽٛؿ ًلٔب یكٚ

 یثٝ اما ًٛاؿ یوٝ اؽتالف ؿكآٔـ افلاؿ ث وٙـ یاٗبفٝ ٔ یٕٗٞضٙ یٌٙل،. ُٔٛؿ یام مٔبٖ ٔ یتبثغ ٘نِٚ یِیٙٝ،ث

ًؾٗ، احل ًٗ  یٍل. ثٝ ؿُٛؿ یٔ یلًٛاؿ صٍِٕ یَثب افنا تالفاؽ یٗا وٝ یوٓ اًت، ؿكعبِ یوبك یٞب ًبَ

 یِیٙٝ،اًت ٚ ثؼـ ام ٘مٜٝ ث یّیتغٔ ییٗام ًٜٛط پب یلتلصٍِٕ یّی،تغٔ یافلاؿ ؿك ًٜٛط ثبال ییثل وبكا

ٜبِؼبت ؿك ٔ یٗ،آٖ اًت. ٕٞضٙ ییٗوٕتل ام ًٜٛط پب یّیتغٔ یؿك ًٜٛط ثبال یٝوبَٞ ؿك ا٘جبُت ًلٔب

 یغتٛم یجیٛٛك تمل ؿكآٔـ وٝ ثٝ یتٓام ٍِبك ی،ٔمٜؼ ٞبی یؿكآٔـ ؿك ثلكً یغػـْ تمبكٖ تٛم یُثٝ ؿِ ی،تزلث

 .ُٛؿ ی٘لٔبَ ؿاكؿ، اًتفبؿٜ ٔ

 یٚ ػّٕ یزب٘ی( ٚ و۸۳۲۱ٕ) یثل اًبى ٜٔبِؼبت ٘بؿك یلاٖا یٚٔتٙبًت ثب ُلا یٌٙلٔ ٞبی یبفتیؿك تبثغ

 یتٚ رٌٙ یكًٕ یالتتغٔ یكام ٛل یاٌ٘ب٘ یٝؿك ًلٔب ٌقاكی یٝبٔغبًجٝ ٘لػ ثبمؿٜ ًلٔ ثلای ٬(۸۳۲۱)

 اكائٝ ولؿ۴  یلٓٛكت م ثٝ تٛاٖ ٔی كا ٬ ۸۳۳۸وِٛك ؿك ًبَ  ییٞب ؿك ٔٙبٛك كًٚتب ُبغالٖ ثل ؿكآٔـ آٖ

                          
   ∑    

 

   

        

 یٞب تؼـاؿ ًبَ EXiٚ   یبَ،اْ عبُٓ ام ُغُ افلاؿ ثلعٌت ك iؿكآٔـ ًبال٘ٝ فلؿ  یتٍِٓبك ln(yi)ؿك آٖ  وٝ

 ُـٜ اًت۴  ٔغبًجٝ یلٓٛكت م اْ اًت، وٝ ثٝ iفلؿ  یتزلثٝ وبك
EXi = AGEi - EDUi - 6 

اْ اًت ) امآ٘زبوٝ ًبَ ٚكٚؿ  iفلؿ  یُتغٔ یٞب ٔؼلف ًبَ EDUiاْ ٚ i ٔؼلف ًٗ فلؿ   AGEiؿك آٖ،  وٝ

EX  یٗام ًٗ فلؿ وٓ ُـٜ اًت (؛ ٕٞضٙ یناًت، ػـؿ َُ ٘ یًبٍِ ثٝ ؿثٌتبٖ ٞفت
 یٞب ٔزقٚك ًبَ  2

ٚاكٚ٘ٝ  U كاثٜٝ یهؿٞٙـٜ آٖ اًت وٝ  ِ٘بٖ یلٔتغ یٗاًت ) ٚرٛؿ ا یوٙتلِ یلٔتغ یهتزلثٝ فلؿ اًت وٝ 

 ًٛاؿ، یثٝ ٞفت ٌلٜٚ ث یالتًٜظ ًٛاؿ افلاؿ اًت) ًٜظ تغٔ Sjًٗ ٚ ؿكآٔـ فلؿ فلٕ ُـٜ اًت (؛  یٗث

 ًٛاؿ یٚ ٌلٜٚ ث ُـٜ یثٙـ اكُـ ٚ ثبالتل ؿًتٝ یٚ وبكُٙبً یوبكُٙبً ی،وبكؿا٘ یپّٓ،ؿ یی،كإٞٙب یی،اثتـا

 یِتلعبُٓ ام ُغُ، ث یؿكآٔـٞب یلاٖ،التٔبؿ ا كُـٜ اًت (. امآ٘زبوٝ ؿ ؿك ٘ظل ٌلفتٝ یٝػٙٛاٖ ٌلٜٚ پب ثٝ

 ؿك ٬(۸۳۲۵ٚ ٕٞىبكاٖ،  یٕٞب ) ػّ آٖ یُتغٔ یٞب ُبغالٖ للاك ؿاكؿ تب ًبَ یّیٔمٜغ تغٔ یلتغت تأح

ُـٜ  افلاؿ اًتفبؿٜ یُتغٔ یٞب ًبَ یرب ( ثٝ یٔزبم یلٞبیٓٛكت ٔتغ ) ثٝتغٔیّی ٔمبٛغ ام عبٗل، پوَٚٞ

 یٗا ؿٞـ؛ یٔلؿ ثٛؿٖ ٚ ػـؿ ٓفل مٖ ثٛؿٖ فلؿ كا ِ٘بٖ ٔ یهفلؿ ُبغُ اًت، وٝ ػـؿ  یترٌٙ Gاًت، 

ثبٚكٞب ٚ  ینٚ ٘ رٌٙیت اًبى ثل ٬(Anker,1998) یُغّ ٞبی یِٖٔبغُ ٚ تجؼ یٚرٛؿ رـاًبم یُثٝ ؿِ یلٔتغ

 ٚاكؿ ٬( ۸۳۲۸ی،اًت )ػّٕ یلٌقاكا٘تؾبة وبكفلٔب تأح یبربٔؼٝ ٚ فلؿ وٝ ثل ا٘تؾبة ٘ٛع ُغُ ٚ  یپٙـاكٞب

ؿك  ٌقاكی یًٝلٔب ٞبی یٙٝفلؿ ام ٞن ٞبی یبفتیؿك یترنء حبثت تبثغ اًت وٝ تفبٚت ظلف β0ٚ  اًت؛ ُـٜ ٔـَ

 ( Mincer, 1958) ؿٞـ یآٔٛمٍ كا ِ٘بٖ ٔ

ٚ كُـ  یٚك كا ثٟلٜ یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یوٝ تئٛك یّیضنٚ ٌل یٌُٖٛـٜ تًٛٚ ُِٛتن، ؿ٘ ا٘زبْ یوبكٞب ثلؽالف

 یػٕٛٔ یتئٛك یه یلٚاَ٘ثىل ٚ پ یٌل یٌٙل،هاوٛة ٔ یل٘ظ افلاؿی ٬ثٝ وبك ثلؿ٘ـ )ثؼـ والٖ ( یالتٔبؿ
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۱۰ 

 ) ثؼـ ؽلؿ (. ؿوبك ثٛ یلٚیٚ ؿكآٔـ ٘ یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یٗاكائٝ ؿاؿ٘ـ وٝ تٕلونٍ ثل اكتجبٙ ث

 یٌٙل،ٔ ٞبی یبفتیؽّٔٛ تبثغ ؿك ثٝ یٟٔٓ تٛاثغ ؿكآٔـ ٞبی یوٌیام ٚ یىیفول ُـ،  تل یَوٝ پ ٛٛك ٕٞبٖ

ثل  تٛا٘ٙـ یوٝ ٔ ین٘ یٍلیؿ یلٞبیٞب كا ثٌٚ ؿاؿ ٚ ٔتغ آٖ تٛاٖ یٔؼٙب وٝ ٔ یٗٞبًت. ثـ ثٛؿٖ آٖ یلپق ا٘ؼٜبف

ثب  2۱۸۱ؿك پوَٚٞ ؽٛؿ وٝ ؿك ًبَ  یُت یيفلاٌ٘ كٚ یٗٞب اٗبفٝ ٕ٘ٛؿ. اما ثبُٙـ كا ثٝ آٖ یلٌقاكؿكآٔـ تأح

كا ثٌٚ ٚ  یٌٙلٔ ٞبی یبفتیا٘زبْ ؿاؿ، ٔؼبؿِٝ ؿك " یزلیٝاُتغبَ، فمل ٚ ًبؽتبك ثبماك وبك ؿك ٘ یزبؿا "ػٙٛاٖ 

(، یالتًٗ، رٙي، ٚ تغٔ یٌُٞتٙـ  )ام لج یاٌ٘ب٘ یٝؿٞٙـٜ ًلٔب وٝ ِ٘بٖ یلٞبییؿاؿ ٚ ػالٜٚ ثل ٔتغ یٓتؼٕ

 یٚ ؽٛؿاُتغبِ یؽٔٛٓ یلٔنؿثٍ ی،ػٕٛٔ یلٔنؿثٍ یُ) ام لج یٔؾتّف ُغّ ٞبی ٔلثٛٙ ثٝ ٌلٜٚ یلٞبیٔتغ

 ثل ؿكآٔـ، ٚاكؿ ٔؼبؿِٝ ولؿ. یُغّ یٞب ٌلٜٚ یٗام ا یهٞل  یلتأح یٔٙظٛك ثلكً ( كا ثٝیوِبٚكم یلغ

 پژيَص یطیىٍپ 2-5

 ٓٛكت ٍ٘لفتٝ اًت. یلاٖػٙٛاٖ ؿك ا یٗثب ا یمیكت ٌلفتٝ، تغمٓٛ ٞبی یثلكً كغٓ ػّی

 .ُٛؿ یآٚكؿٜ ٔ ُٛ٘ـ یثٝ ٔٛٗٛع ٔٛكؿ٘ظل ٔلثٛٙ ٔ یوٝ تب عـٚؿ یٜٔبِؼبت یٙزبؿك ا ِقا

  یخبرج مطبلعبت 2-5-1

ا٘زبْ ؿاؿٜ اًت، وٝ  یلاٖؿكآٔـ ؿك ا ی یٙٝرـاٌب٘ٝ ؿك مٔ ی( ًٝ ثلكb۸۳۱۱  ،a۸۳۱۱ً،  ۸۳۱۵پٌلاٖ )

ؿكآٔـ  یغتٛم یاٍِٛ ییلاتاٚ ثٝ تغٛالت ٚ تغ یـتٛرٝ ٚ تأو یثب ؿٚ ٜٔبِؼٝ لجّ یٌٝآٖ ؿك ٔمب یآّ یوٌیٚ

تب  ۸۳۳۲یٞب ؿكآٔـ ؿك فبّٓٝ ًبَ یغتٛم یًبِٝ اًت. اٚ ثٝ ثلكً ۸۵ یجبًتمل یؿٚكٜ مٔب٘ یه یؿك وِٛك ؿك ٛ

ٔٙبٛك ٔؾتّف  یٗؿكآٔـ ؿك وِٛك ٚ ؿك ث یغتٛم یؿك ُٙبؽت ػٛأُ ٔؤحل ثل اٍِٛ یٚ ًؼ پلؿامؿ یٔ ۸۳۵۳

وِٛك، ثٝ  یٞب ٔٙبٛك ٚ اًتبٖ ینٚ ٘ ییٚ كًٚتب یؽٛؿ ؿك ًٜظ ٔٙبٛك ُٟل ٞبی یآٖ ؿاكؿ. اٚ ػالٜٚ ثل ثلكً

 یغاًت وٝ تٛم یـٜكً یزٝ٘ت یٗپلؿاؽتٝ اًت. اٚ ؿك ٜٔبِؼبت ؽٛؿ ثٝ ا ٘ینؿكآٔـ ؿك ُٟل تٟلاٖ  یغٜٔبِؼٝ تٛم

ؿٞه  یآٖ اًت. ؽب٘ٛاكٞب ییؿكآٔـ ؿك ٔٙبٛك كًٚتب یغتل ام تٛم ٘بٔتؼبؿَوِٛك  یؿكآٔـ ؿك ٔٙبٛك ُٟل

ثٛؿٜ ٚ  یىبكٞب غبِجبً ث فؼبَ آٖ یفلؿ ثبًٛاؿ ٘جٛؿٜ ٚ اػ٘ب یؽب٘ٛاكٞب( ٔؼٕٛالً ؿاكا یلتلیٗ)فم یاَٚ ؿكآٔـ

 یلٔنؿثٍ یب( ٚ ییوبكوٗ ٌٔتمُ )ؿك ٘مبٙ كًٚتب یِتلث یلفم یًلپلًت ؽب٘ٛاكٞب یٗ٘ـاك٘ـ. ػالٜٚ ثل ا یُغّ

ا٘زبْ  یلاٖؿكآٔـ ؿك ا ی یٙٝمٔ رـاٌب٘ٝ ؿك یًٝ ثلكً یٗ( ٌٞتٙـ. ٕٞضٙی) ؿك ٘مبٙ ُٟل یثؾَ ؽٔٛٓ

 یاٍِٛ ییلاتاٚ ثل تغٛالت ٚ تغ یـتٛرٝ ٚ تأو یثب ؿٚ ٜٔبِؼٝ لجّ یٌٝآٖ ؿك ٔمب یآّ یوٌیؿاؿٜ اًت وٝ ٚ

ؿكآٔـ ؿك فبّٓٝ  یغتٛم یًبِٝ اًت. اٚ ثٝ ثلكً ۸۵ یجبًتمل یؿٚكٜ مٔب٘ یه یؿكآٔـ ؿك وِٛك ؿك ٛ یغتٛم

 یٗؿكآٔـ ؿك وِٛك ٚ ؿك ث یغتٛم یؿك ُٙبؽت ػٛأُ ٔؤحل ثل اٍِٛ یٚ ًؼ پلؿامؿ یٔ ۸۳۵۳تب  ۸۳۳۲ یٞب ًبَ

ٔٙبٛك ٚ  ینٚ ٘ ییٚ كًٚتب یؽٛؿ ؿك ًٜظ ٔٙبٛك ُٟل یبٞ یٔٙبٛك ٔؾتّف آٖ ؿاكؿ. اٚ ػالٜٚ ثل ثلكً
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 یزٝ٘ت یٗپلؿاؽتٝ اًت. اٚ ؿك ٜٔبِؼبت ؽٛؿ ثٝ ا ینؿكآٔـ ؿك ُٟل تٟلاٖ ٘ یغتٛم وِٛك، ثٝ ٜٔبِؼٝ یٞب اًتبٖ

تغٛالت  یىٗاًت، ِ یبفتٝ یَافنا ۸۳۵۸تب  ۸۳۳۲ یٞب ًبَ یؿك وِٛك ؿك ٛ ی٘بثلاثل ینأٖ اًت و۴ٝ یـٜكً

 یثلوبَٞ ا٘ـن ؿك ٘بثلا یعت یب یتتخج یكٚ٘ـ وّ ی ؿٞٙـٜ ِ٘بٖ ۸۳۵۳ٚ  ۸۳۵2 یٞب ؿكآٔـ ؿك ًبَ یغتٛم

آٖ  ییؿكآٔـ ٚ ؿك ٔٙبٛك كًٚتب یغتل ام تٛم ٘بٔتؼبؿَ یؿكآٔـ ؿك ٔٙبٛك ُٟل یغتٛم ( اًت.یٙٝ)ٞن یؿكآٔـ

ٛجمبت ٚ  یؿٚكٜ ًٟٓ ٌ٘ج یٗا یؿك ٛ یلأٖلون آٔبك ا یٔٙتِلٜ ام ًٛ یاٛالػبت آٔبك یٝثل پب اًت.

 یٗصٙ یـٔؤ یلاٖا یثب٘ه ٔلون یآٔبكٞب وٝ یاًت، ؿكعبِ یبفتٝ یَؿكآٔـ ؿك وُ ربٔؼٝ افنا یبٖٔ یٞب ٌلٜٚ

 .یٌت٘ یتغِٛ

 یٔٛكؿثلكًفمل كا ؿك ٔٙبٛك ُٟلی ٚ كًٚتبیی وِٛك تٛ٘ي كا  ٞبی وٙٙـٜ ییٗتؼ( 2۱۱۸) ۸لنٚا٘ی ٚ ٌٛایـ

ٞبی تبثّٛیی ثلای تغّیُ ثٛؿرٝ ؽب٘ٛاك اًتفبؿٜ  . ؿك ایٗ تغمیك ام كٞیبفت ؿیتٖٛ ٕٞلاٜ ثب كٍٚ ؿاؿٜللاكؿاؿ٘ـ

ؽُٛٝ ؿك  2۱۰ؽب٘ٛاك ٚ  ۳2۵۱ ؽُٛٝ ؿك ٜٔٙمٝ ُٟلی ٚ ۳۳۱ؽب٘ٛاك ٚ  ۱۱۱۱ُبُٔ  ٔٛكؿٜٔبِؼُٝـ. ٕ٘ٛ٘ٝ 

ؿك ایٗ  ؿكٚالغثٛؿٜ اًت.  ۸۳۳۱ٞبی ًبَ  ٜٔٙمٝ كًٚتبیی ٚ كٍٚ ثلآٚكؿی، كٍٚ الریت پلٚثیت ثب ؿاؿٜ

ُبُٔ  ثیِتل ٔٛكؿ٘ظل یلٞبیٔتغاًت.  ُـٜ اًتفبؿٜتبثّٛیی ثب ٔتغیل ٚاثٌتٝ ٔغـٚؿ  یٞب ؿاؿٌبٜٜٔبِؼٝ ام ٔـَ 

ٔتغیلٞبی تغٔیالت ًلپلًت، ثبك  یٔٛكؿثلكًٔتغیلٞبی  یٗتل ٟٔٓ .ٞبی رٕؼیت ُٙبؽتی ؽب٘ٛاك ثٛؿ ٚیوٌی

تىفُ، ٌ٘جت تؼـاؿ افلاؿ ُبغُ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك، ٜٔٙمٝ ًىٛ٘ت، تؼـاؿ افلاؿ فؼبَ، ٘لػ ِٔبكوت م٘بٖ ٚ ًٟٓ 

ٔیالت ثبالتل ًلپلًت ٚ ٘لػ ثبالتل ثٛؿ. ٘تبیذ ثلآٚكؿ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ تغ یا غّٝثٛؿرٝ غقایی ثٝ تِٛیـات 

. ػالٜٚ ثل آٖ، ًلٔبیٝ اٌ٘ب٘ی ٚ ٘لػ ِٔبكوت م٘بٖ ؿك ؿٞـ یٔاُتغبَ مٖ ٚ ٔلؿ اعتٕبَ اثتال ثٝ فمل كا وبَٞ 

. ٌ٘جت م٘بٖ ٚ ٔلؿاٖ فؼبَ، ثیِتل ؿك ٜٔٙمٝ كًٚتبیی وٝ ؿكآٔـ ٔلؿاٖ ام وبٞـ یٔثبماك وبك، ام ُـت فمل 

ثٛؿٜ اًت. ام ًٛی ؿیٍل ٕٞجٌتٍی ٔخجتی ثیٗ ًٙیٗ ثبال، وٝ  یٔؤحلُٔ وبكٞبی ٔنؿی وِبٚكمی اًت، ػب

 ًبَ ٚ ثیِتل ٚاكؿ ٔـَ ُـٜ ثٛؿ، ٚ ُـت فمل ِٔبٞـٜ ِ٘ـ. ۰۵افنایَ ؿك ؿكٓـ رٕؼیت  ٓٛكت ثٝ

 یٗپوَٚٞ ثٝ ا یٗكُـ، اُتغبَ ٚ فمل ؿك ٞٙـ پلؿاؽتٝ اًت. ؿك ا یٗ(, ثٝ ٜٔبِؼٝ اكتجبٙ ث 2۱۱2) 2ًب٘ـكاْ

 یتعٕب یاُتغبَ ٚ فمل ثب ُٛاٞـ تزلث ی،كُـ التٔبؿ یٗاًت وٝ ؿك ًٜظ والٖ اكتجبٙ ث یـٜكً یزٝ٘ت

ثٝ یت پلاؿٍ ٞٙـ ؿك صبكصٛة ٔـَ پلٚث یبٔبؿ یبِتؿك ا یلفم یؽب٘ٛاكٞب ی. ؿك ًٜظ ؽلؿ، ثب ثلكًُٛؿ یٔ

 .یبثـ یٔ یَُـٖ ؽب٘ٛاك افنا یلاًت وٝ ثب وبَٞ اُتغبَ ؽب٘ٛاك، أىبٖ فم یـٜكً یزٝ٘ت یٗا

٘لػ فمل  یثل كٚ ی٘لػ كُـ التٔبؿ یهاحل  ییٗ٘مَ كُـ اُتغبَ كا ؿك تؼ یا (، ؿك ٜٔبِؼ2۱۱۱ٝ) ۳ؽبٖ

وٕتل ام آٖ  یًٛتٝٛٛك پ اًت وٝ وبَٞ فمل ثٝ یٗام ا یٜٔبِؼٝ عبو یٗا یآّ ٞبی یبفتٕٝ٘ٛؿٜ اًت.  یثلكً

 ام كُـ اًت. یبُأل، ُـت وٓ اُتغبَ ٘ یٗا یُثبُـ ٚ ؿِ یـٛٛك ثبِمٜٛ ثب اًت وٝ ثٝ ینیص

                                                 
1 Ghazouani & Goaied 
2 Sundaram 
3 Khan 
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اُتغبَ ٚ وبَٞ  یزبؿتًٛؼٝ، ا ٞبی یبًتً ی،كُـ التٔبؿ"كاثٜٝ  یثٝ ثلكً یا ؿك ٜٔبِؼٝ (،2۱۱۳)۸یّٛكت

ؿك  یٌٓٔتم ٞبی یبًتاػٕبَ ً ٞلصٙـ اًت۴ یـٜكً یذ٘تب ایٗ پي ام ا٘زبْ پوَٚٞ ثٝ اٚپلؿاؽتٝ اًت. "فمل

 یزبؿًلا٘ٝ ٚ ا یـؿك تِٛ یـاكأب ثـٖٚ ؿاُتٗ كُـ پب وٙـ؛ یٔ یفبؿك التٔبؿ ا یرٟت وبَٞ فمل ٘مَ ٟٕٔ

 یارلا یكوبَٞ فمل ؿٚك ام ا٘تظبك اًت. وبَٞ فمل ام ٛل  یبًتً یؿك ارلا یتٔٛفم ی،اُتغبَ وبف

 یًل یهٚاًٜٝ  ثٝ یكُـ التٔبؿ ٞبی یبًتٗ اًت. ًیلبثُ تأٔ یٞـف یٔٙبًت والٖ التٔبؿ ٞبی یبًتً

ثٝ  یىّیً یٞب ٔب٘ٙـ ارتٙبة ام ٚاوَٙ یثٝ ٔٛاكؿ تٛاٖ یوٝ ام آٖ رّٕٝ ٔ ُٛ٘ـ یٔ یِٟٙبؿػٛأُ پ

٘لػ اكم ٚ ٘لػ ثٟلٜ  ٞب، یٕتل یًٜظ ػٕٛٔ یتؽبكد(، ٞـا یبیام ؿ٘ یوٜٚ التٔبؿ والٖ )ثٝ یٞب ُٛن

 یاكتمب یٙـٜ،فنا یؿك رٟت ثبمؿٞ یٚ ٓٙؼت یتزبك ٞبی یبًتً میتام اٞـاف تًٛؼٝ، تؼ یتٔٙظٛك عٕب ثٝ

ام ف٘ب ٚ  یام آ٘ىٝ التٔبؿ ّٔ یٙبٖؽبكد، اُبكٜ ولؿ. إٛ یبیؿ٘ یٞب ام وٕه یٙٝٚ اًتفبؿٜ ثٟ یِتًٛؼٝ ٔب

 یٞب ام ؿغـغٝ یـثلؽٛكؿاك ثبُـ. ٕٞٛاكٜ ثب یًبؽتبك ییلاتٚ تغ یـاككُـ پب یٗؿك رٟت تأٔ یؿأٙٝ ٔب٘ٛك وبف

 والٖ ثبُـ. ٌقاكاٖ یبًتً ّیآ

. ٔغممبٖ ثب اًتفبؿٜ ام للاكؿاؿ٘ـ یٔٛكؿثلكًثل فمل ُٟلی ؿك پبوٌتبٖ كا  ٔؤحل( ػٛأُ 2۱۸۱آٚاٖ ٚ ایىجبَ )

ارتٕبػی پلؿاؽتٙـ.  -، ثٝ ٜٔبِؼٝ احل ٔتغیلٞبی التٔبؿی2۱۱۲ؽب٘ٛاك ُٟل ًبكٌٛؿا ؿك ًبَ  ۳۳۱ یٞب ؿاؿٜ

وٙٙـٜ ٚ ؽٜٛٙ فمل  ثب ُبؽْ لیٕت ٔٔلف ُـٜ یُتؼـثلای تؼییٗ فملا ام ًٝ ؽٚ فمل، ؽٚ فمل كًٕی ٚ 

ٞبی فمل ٔب٘ٙـ ٌ٘جت ًلُٕبك، ُىبف فمل ٚ  ًجبتی تًٛٚ ًبیل ٔغممیٗ اًتفبؿٜ ُـ. ؿك اؿأٝ ُبؽْٔغب

ُـت فمل )ُبؽْ فًٛتل، ٌلیل ٚ تٛكثه( ٔغبًجٝ ٌلؿیـ. ٔتغیلٞبی ٟٔٓ ٔـَ ا٘ـامٜ ؽب٘ٛاك، ًٜظ 

ٜ اًت. تغٔیالت ٚ ُغُ ًلپلًت، تؼـاؿ اتبق ؿك ؽب٘ٝ، ؿًتلًی ثٝ ثلق، تّفٗ، ٌبم ٚ آة آُبٔیـ٘ی ثٛؿ

٘تبیذ ثلآٚكؿ ثب كٍٚ عـاوخل ؿكًتٕٙبیی ِ٘بٖ ؿاؿ ًٜظ تغٔیالت، ا٘ـامٜ ؽب٘ٛاك، ٘ٛع ُغُ ٚ ؽـٔبت 

ًٜظ تغٔیالت، تزلثٝ ٚ تٌٟیالت  یٍلؿ ػجبكت ثٝ. وٙٙـ یٔػٕٛٔی ٘مَ ثٌیبك ٟٕٔی ؿك ٔجبكمٜ ثب فمل ایفب 

آٖ ثٛؿ وٝ آبثت فمل ؿك ٔیبٖ  ٔٙفی ثب ٚٗؼیت فمل فلؿی ؿاك٘ـ. ٕٞضٙیٗ ٘تبیذ ثیبٍ٘ل یا كاثٜٝػٕٛٔی 

 وبكٌلاٖ كٚمٔنؿ ثیِتلیٗ ٔمـاك ٚ ؿك ٔیبٖ وبكٔٙـاٖ ؿِٚتی وٕتلیٗ ٔمـاك كا ؿاكؿ.

تب  ۸۳۳۸ یٞب ٚ اُتغبَ ؿك وبَٞ فمل ؿك ًبَ یكُـ التٔبؿ یلتأح یثلكً ثٝ  ،(2۱۸۰)2یؿٚكًبٖ ٚ اٚغبّ٘

عبُٓ ام  یتزلث ٘تبیذ .ؿًت یبثٙـ یغلث یمبیؿك ٜٔٙمٝ آفل یلٞبٔتغ یٗا یٗكاثٜٝ ث ب ثٝت پلؿاؽتٙـ 2۱۸۱

اُتغبَ ثل  یل. ام٘ظل تأحوٙـ یٔ ییـكا تأ یمبٚ وبَٞ فمل ؿك غلة آفل یكُـ التٔبؿ یٗٔخجت ث یلٜٔبِؼٝ، تأح

اًت أب ؿك ٔغـٚؿٜ  یكاثٜٝ ٔخجت ٚرٛؿ ؿاكؿ. كُـ وبكثل ٗلٚك یهِٔبٞـٜ ولؿ وٝ  تٛاٖ یوبَٞ فمل، ٔ

اًتفبؿٜ ام  یكا ثلا یٜٔٙمٝ فملا ٟٔبكت وبف ؿكاًت وٝ  یـت وٝ ثؼاً یٔؼٙ یٗ. ثـیٌت٘ یٜٔٙمٝ وبف

اُتغبَ ثب  یٗ،ثبػج وبَٞ كُـ اُتغبَ ُـ. ػالٜٚ ثل ا یزٝاًتؾـاْ ؿاُتٝ ثبُٙـ ؛ ؿك٘ت یـرـ یٞب فلٓت

                                                 
1 Taylor 
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۱۳ 

 یلوٝ ثل فملا تأح یٌتٚاثٌتٝ ٘ ای یالتٔبؿ یٞب ثٝ ثؾَ ٚرٝ یشٞ ثٝ یلا٘ـاكؿ، م یولؿٖ فمل ٕٞؾٛا٘ وٗ یِٝك

 .ٌقاك٘ـ یٔ

ثل  یِتلیث یتإٞ یه اُتغبَ وـاْ یبٔٛٗٛع پلؿاؽتٝ اًت وٝ كُـ  یٗثٝ ا یا ؿك ٜٔبِؼٝ ،(2۱۸۱)۸یٙیُبِ 

 یـكُـ، فملمؿا ثبُـ، ثب یٙىٝا یٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ثلا یا اػتمبؿ ٌٌتلؿٜ یِبٖوبَٞ فمل ؿاك٘ـ. ثل ٛجك پوَٚٞ ا

 یوبكٞب ٚرٛؿ، یٗفمل اًت. ثبا َوبٞ یثلا یـاكبتٟٙب كاٜ پ یٗا یلاام اُتغبَ ِٔٛـ ٚ ٔٙبًت عبُٓ ُٛؿ. م

تًٛؼٝ  ؿكعبَ یالتٔبؿٞب ییٟٙؿكمٔ یوٜٚ تب ثٝ ألٚم اكتجبٙ كُـ، اُتغبَ ٚ وبَٞ فمل كا ، ثٝ یا٘ـو یّیتغّ

 یكُىبف كا ام ٛل یٗوٝ ا وٙـ یتالٍ ٔ ٚی تلتیت یٗا . ثٝللاك ؿاؿٜ اًت یٔٛكؿثلكً ثل ؽـٔبت یٔجتٙ

وٝ  ؿٞـ یِ٘بٖ ٔ ٚی ٘تبیذ .  پل وٙـ  VARاحل اُتغبَ ٚ كُـ ثل فمل ثب اًتفبؿٜ ام صبكصٛة یتزلث یثلكً

ؿاكؿ ٚ  ٔـت یٚ ٛٛال٘ یِتلث یلاتاُتغبَ تأح وٙـ، یٞلصٙـ اُتغبَ ٚ كُـ ثٝ وبَٞ ّٜٔٛة فمل وٕه ٔ

فمل ام كُـ  یلیاحلپق یَافنا یٞب ام كاٜ یىی كٚ، یٗٚرٛؿ ؿاكؿ. اما ین٘ یِٔبثٟ یذٔـت ٘تب ؿك وٛتبٜ یعت

ؿكآٔـما ؿك ًٜظ التٔبؿ ٚرٛؿ ؿاكؿ،  یٞب م ثٝ ٌٌتلٍ فلٓتیب٘ عبَ، یٗاُتغبَ اًت. ؿكػ یَافنا ی،ٚالؼ

 ؽٛاٞـ ُـ. یلأل ٔٙزل ثٝ كُـ فلاٌ یٗا یلام

  یداخل مطبلعبت 2-5-2

ٛی  ؿكآٔـ ؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی ٚ كًٚتبیی-ٞبی ٞنیٙٝ ثب اًتفبؿٜ ام كین ؿاؿٜ (۸۳۱۰٘یّی ٚ ٕٞىبكاٖ )

ثٝ ثلكًی تغٛالت تٛمیغ ؿكآٔـ ٚ فمل ؿك ایلاٖ پلؿاؽتٙـ. ؿك ایٗ ٜٔبِؼٝ ام ٔفْٟٛ فمل  ۸۳۱۳- ۸۳۰۳یٞب ًبَ

ٌیلی ُـٜ. ؿك ثؾَ  ؿكآٔـ وٕتل ام ٘ٔف ٔیب٘ٝ تٛمیغ ؿكآٔـ ربٔؼٝ ا٘ـامٜ ثل اًبىٌ٘جی اًتفبؿٜ ٚ ؽٚ فمل 

تفىیه ؿك رٛأغ ُٟلی ٚ كًٚتبیی تؾٕیٗ مؿٜ  ثٝ ثٝ فمل بؿٜ ام پلٚثیت اعتٕبَ اثتالؿیٍل ٜٔبِؼٝ، ثب اًتف

ؿاك٘ـ ٚ  ؽب٘ٛاكٞبصٟبك ػبُٔ ثیِتلیٗ تأحیل كا ثل فمل  ؿكٔزٕٛعثلآٚكؿ ٔـَ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ  ُـ. ٘تبیذ عبُٓ ام

تٛٗیظ ؿٞٙـ. ایٗ صٟبك ػبُٔ یؼٙی ٚٗؼیت رٕؼیتی ؽب٘ٛاك، ٚٗؼیت  یؽٛث ثٝكا  ؽب٘ٛاكٞبتٛا٘ٙـ فمل  ٔی

ٌ٘ب٘ی ٚ ًلٔبیٝ فینیىی ؽب٘ٛاك ) ُبُٔ ٚٗؼیت ٔغُ ًىٛ٘ت، تٌٟیالت ٔغُ اُتغبَ ؽب٘ٛاك، ًلٔبیٝ ا

. ام ٛلف ؿٞٙـ یٔؿكٓـ فمل ٔٛرٛؿ ؿك ؽب٘ٛاكٞب كا تٛٗیظ  ۳۱ًىٛ٘ت ٚ ًٚبیُ م٘ـٌی ؿك اؽتیبك( عـٚؿ

ٔتغیلٞبی ٚٗؼیت رٕؼیتی ؽب٘ٛاك ٚ ًلٔبیٝ ٔبؿی ثل فمل ٔٙبٛك ُٟلی ٚ  یلٌقاكیتأح ی ٘غٜٛؿیٍل، ٔمبیٌٝ 

 ُتغبَ ٚ ًلٔبیٝ اٌ٘ب٘ی ؽب٘ٛاك ثل فمل ٔٙبٛك كًٚتبیی ثیِتل ثٛؿٜ اًت.ٚٗؼیت ا

 یُغّ یٞب فمل ٚ ُـت آٖ ؿك ٌلٜٚ یناٖثٝ ثلآٚكؿ ٔ یا (، ؿك ٜٔبِؼ۸۳۲۳ٝ٘واؿ ) یٙیعٌٚ  ػلة ٔبماك

ثٝ ثلآٚكؿ ُـت فمل ؿك  FGTٌلٜٚ  یٞب ٞب ثب اًتفبؿٜ ام ُبؽْ ا٘ـ. آٖ پلؿاؽتٝ یلاٖا ییكًٚتب یؽب٘ٛاكٞب

 یٗا ٘تبیذ ا٘ـ. ٔغُ ًىٛ٘ت پلؿاؽتٝ یبییرغلاف مٝثب تٛرٝ ثٝ ُغُ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ٚ ٜٔٙ ییكًٚتب یاكٞبؽب٘ٛ

 یٗتل ٚ اموبكافتبؿٜ وٝ ؿك ٘بّٜٔٛة یىبكًلپلًت ث یؿاكا یوٝ ٌقُتٝ ام ؽب٘ٛاكٞب ؿٞـ یٜٔبِؼٝ ِ٘بٖ ٔ
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۵۱ 

ام  یَثفمل اُتغبَ ؿاك٘ـ  یٞب ثٝ وِبٚكم ٞٓ وٝ ًلپلًت آٖ ییؿك ؽب٘ٛاكٞب ثل٘ـ، یثٝ ًل ٔ یكفبٞ یتٚٗؼ

ٔٙبٛك ام ِٔىُ فمل ك٘ذ  یلًب ام یَوِٛك ث یربٔؼٝ اًت؛ ٕٗٗ آ٘ىٝ ًبوٙبٖ ٜٔٙمٝ ُلل یؽب٘ٛاكٞب یلًب

 .ثل٘ـ یٔ

ٔؾتّف  یبتكا ثلعٌت ؽٔٛٓ یلا٘یا یؽب٘ٛاكٞب یٗفمل ث یغ(٘غٜٛ تٛم۸۳۲۱) یثبللی ٚ ؽـاؿاؿ وبُ

ًىٛت ؽب٘ٛاك،  یبییًلپلًت ؽب٘ٛاك، ٜٔٙمٝ رغلاف ّییتغٔ یٝپب یی،كًٚتب یب ی)ُٟل یارتٕبػ ی،التٔبؿ

 یفمل ّٜٔك ٚ فمل ٌ٘ج یبكؽب٘ٛاك( ثب تٛرٝ ثٝ ؿٚ ٔؼ تًلپلً یالتٔبؿ یت٘ٛع ُغُ ًلپلًت ؽب٘ٛاك، ٘ٛع فؼبِ

ام وُ فمل  یبٖؿٚكٜ ٔٛكؿٜٔبِؼٝ ًٟٓ فمل كًٚتبئ یآٖ اًت وٝ ؿك ٛ یبٍ٘لپوَٚٞ ث یذا٘ـ. ٘تب ٔغبًجٝ ولؿٜ

 یٙبٖٚ ًٟٓ ُٟلِ٘ یكٚ٘ـ ٘نِٚ یبٖؿٚكٜ ًٟٓ كًٚتبئ یٗا یؿك ٛ یٗثٛؿٜ اًت ٚ افنٖٚ ثل ا یٙبٖام ُٟلِ٘ یَث

ام  یلتلللاك ؿاك٘ـ فم ًٛاؿ یٞب ؿك ٌلٜٚ ث وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب ٕٞضٙیٗ اًت. ُتٝؿا یكٚ٘ـ ٓؼٛؿ

 یبؿٜ ؽـٔبتٚ وبك ً یِٔبغُ وِبٚكم یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییٌٞتٙـ. ؽب٘ٛاكٞب یّیتغٔ ٞبی یٝپب یلًب

 ِٔبغُ ٌٞتٙـ. یلام ًب یلتلٌٞتٙـ، فم

ًلپلًت  التٔبؿی – یارتٕبػ ٞبی یوٌیُـٖ وٛؿوبٖ ثب تٛرٝ ثٝ ٚ یلاعتٕبَ فم، (۸۳۲۳) یكاغفل ٚ ٓب٘ؼ 

ثٝ  یتٜٔبِؼٝ ثٝ وٕه ٔـَ الر یٗ. ؿك اا٘ـ ولؿٜ یثلكً كا ثل٘ـ یٞب ثٝ ًل ٔ وٝ وٛؿوبٖ ؿك آٖ ییؽب٘ٛاكٞب

 یٞب ُـٜ ًبَ اؿغبْ یٞب وِٛك، ثب اًتفبؿٜ ام ؿاؿٜ یوٛؿوبٖ ام فمل ؿك ٔٙبٛك ُٟل پقیلی یتآً یلیٌ ا٘ـامٜ

ٔغلْٚ، اعتٕبَ  یًلپلًت ؽب٘ٛاكٞب ٞبی یوٌیتب ثب تٛرٝ ثٝ ٚ ٙـٙو یٚ تالٍ ٔ ـ٘پلؿام یٔ ۸۳۰۳ -۸۳۲۰

تؼـاؿ  یَثب افنا ؿٞـ یِ٘بٖ ٔ بِؼٜٝٔ یٗا یذ. ٘تبا٘ـ ولؿٜ یلیٌ ُـٖ وٛؿوبٖ ؿك وُ وِٛك كا ا٘ـامٜ یلفم

ٚ ُبغُ ثٛؿٖ  یّیتغٔ یت. اكتمبء ٚٗؼیبثـ یٔ یَوٛؿوبٖ ام فمل افنا پقیلی یتوٛؿوبٖ ؿك ؽب٘ٛاك، آً

ًلپلًت  یتػالٜٚ ًٗ ٚ رٌٙ وٛؿوبٖ وٕه وٙـ، ثٝ پقیلی یتثٝ وبَٞ آً تٛا٘ـ یًلپلًت ؽب٘ٛاك ٔ

 ؿاكؿ. ای ٔالعظٝ ثُوٛؿوبٖ ام فمل احل لب پقیلی یتآً ییٗؽب٘ٛاك ؿك تؼ

ؽب٘ٛاكٞب ؿك ٔمبثُ فمل ؿك ُٟل  پقیلی یتآً یلیٌ ا٘ـامٜ "ثب ػٙٛاٖ  ی( ؿك پو۸۳۲۳ِٞٚ)یكاغفل ٚ ٓب٘ؼ

ا٘ـ.  ًلپلًت ؽب٘ٛاك پلؿاؽتٝ یارتٕبػ - یالتٔبؿ ٞبی یوٌیُـٖ ؽب٘ٛاك ثب تٛرٝ ثٝ ٚ یلاعتٕبَ فم "تٟلاٖ

. یبثـ یٔ یٌَ٘جت ثٝ فمل افنا یلیپق تیآًثؼـ ؽب٘ٛاك،  یَام آٖ ؿاكؿ وٝ ثب افنا یتٜٔبِؼٝ، عىب یٗا یذ٘تب

ٞب ٌ٘جت ثٝ فمل امرّٕٝ ػٛأُ  آٖ پقیلی یتًلپلًت ؽب٘ٛاك ؿك آً یتفمـاٖ آٖ، ًٗ ٚ رٌٙ یبؿاُتٗ ُغُ 

 یؽب٘ٛاكٞب پقیلی یتًلپلًت ؽب٘ٛاك ثٝ وبَٞ آً یٚ ُغّ یّیتغٔ یتٚٗؼ اكتمبء ٌٞتٙـ. وٙٙـٜ ییٗتؼ

 .وٙـ یوٕه ٔ یتٟلا٘

 یلاٖؿك ا یُٟل یفمل ؽب٘ٛاكٞب ٞبی وٙٙـٜ ییٗتؼ یثٝ ثلكً(، ۸۳۳2) یػّٕ یالك، مٞلا ٔپٛ یًٕٓب٘ٝ اثلاٞ

وِٛك ؿك  یُٟل ؽب٘ٛاكٞبی ؿكآٔـ – یٙٝٛلط ٞن یٞب ؿاؿٜ ینؿك ٜٔبِؼٝ ؽٛؿ ثب اًتفبؿٜ ام ك ٞب آٖ. ا٘ـ پلؿاؽتٝ

 یٞب ٜٔبِؼٝ ام ٔـَ ؿاؿٜ یٗ. ؿك إ٘ٛؿ٘ـ ییُٙبًب كا ػٛأُ ٔؤحل ثل فمل ی،ٚ ٔـَ التٔبؿًٙز ۸۳۲۲ًبَ 

ٚ ٔغبًجٝ ؽٚ فمل،  ٞبٜ ؿاؿ یثٙـ پي ام ؽُٛٝ یتتلت یُٗـٜ اًت. ثـ ٚاثٌتٝ ٔغـٚؿ اًتفبؿٜ یلثب ٔتغ ییتبثّٛ
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 ُـٜ یاحلٌقاك ثل فمل ؽب٘ٛاك ٛلاع ارتٕبػی – یالتٔبؿ یلٞبیوٝ ثل اًبى ٔتغ ییتبثّٛ یٞب ؿاؿٜ یتٔـَ الر

احلٌقاك ثل ؽلٚد ام فمل،  یلٞبیٔتغ یٗام آٖ اًت وٝ ث یعبو ٘تبیذ ثلآٚكؿ ُـ. ییثٛؿ، ثب كٍٚ ؿكًت ٕ٘ب

ٔب٘ٙـ ثؼـ ؽب٘ٛاك  یلٞبییٔتغ وٝ یكا ؿاك٘ـ، ؿكعبِ یلتأح یِتلیٌٗ٘جت تؼـاؿ افلاؿ ثبًٛاؿ ٚ ُبغُ ث یلٞبیٔتغ

٘ٛاك ًلپلًت ؽب یترٌٙ یٙىٝ،ا یٍلؿ ٞبی یبفتٝ ام .ؿٞـ یٔ یَفمل افنا یلٜؽب٘ٛاك كا ؿك ؿا یلیاعتٕبَ للاكٌ

ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ٔلؿ ًلپلًت ثٛؿٖ ؽب٘ٛاك ٌ٘جت ثٝ مٖ ًلپلًت  یلٔتغ یٗا یتثل فمل ؿاكؿ. ٗل یاحل ٔؼٙبؿاك

 .وبٞـ یفمل ٔ یلٜؿك ؿا یلیثٛؿٖ ام اعتٕبَ للاكٌ
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  فصل سَم

ّا دادُ یلتحل ٍ یقرٍش تحق
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 ممذمٍ 3-1

ٞب ٔمٔٛؿ  آٖ یٗٚ وِف اكتجبٙ ث ٞب یـٜپوَٚٞ اؽتٔبّ ؿاكؿ. ُٙبؽت پـ یًُٙب ثٝ كٍٚ ثؾَ یٗا ٜٔبِت

 یبًٖؾٗ ثٝ ٔ یام ؿاَ٘ ثِل یؽبٓ یٜٝؿك ع یوٝ ام پوَٚٞ ػّٕ یپوٍِٚٞل اًت. مٔب٘ یه یآّ

وَُٛ  یه یػّٕ . پوَُٚٞٛؿ یٔ یػّٕ یٜٛثٝ ُ یِیـٖؿك اثتـا ٔتٛرٝ ا٘ـ یفٞٗ ٞل پوٍِٚٞل آیـ، یٔ

 یـٜ٘بٔ یاًت وٝ كٍٚ ػّٕ ی٘ظبْ ٜٔٙم یهثل  یپبًؼ ؿاؿٖ ثٝ پلًَ اًت، ًبؽتبك آٖ ٔتى یؿاك ثلا ٘ظبْ

ٚ  ؿاكؿ، یاًت وٝ پوٍِٚٞل كا ام ؽٜب ٔغفٛٝ ٔ ٞبیی یٜٛٞب ٚ ُ ٕٞٝ كاٜ ی. ٔمٔٛؿ ام كٍٚ ػُّٕٛؿ یٔ

 (.2۱-۴۸۱  ۸۳۱۱)ٞٛٔٗ،  وٙـ یٔ یُتٌٟ یٚ یكا ثلا یمتثٝ عم یبثیؿًت

آٖ  یتپوَٚٞ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ كػب یثل اًبى كٍٚ ػّٕ یٙیِٔؾْ ٚ ٔؼ یٝكٚ یا٘زبْ ٞل پوِٚٞ ثلای

ُـٜ  یتكػب یلثٝ ُلط م ی،ػّٕ یككٍٚ تغم یٔلاعُ آّ ینپوَٚٞ ٘ یٗ. ؿك اكًـ یثٝ ٘ظل ٔ یٗلٚك

 اًت۴

 ٞب ؿاؿٜ یفتٛٓ ؿاؿٜ ؽٛاٞـ ُـ، ًپي ثٝ یظتٛٗ یٔٛكؿاًتفبؿٜ ؿك التٔبؿًٙز یٞب اثتـا ا٘ٛاع ؿاؿٜ ؿك

 یلٞبیٚ ٔتغ ٌلؿؿ یٔ یظًپي ٔـَ ٔٛكؿاًتفبؿٜ تٔل ُٛؿ یٔ یبٖث یكتغم یاٍِٛ امآٖ پيپلؿاؽت،  یٓؽٛاٞ

 .ُٛ٘ـ یٔ یآٖ ٔؼلف

 ی٘بٌٕٞب٘ یٞب امآٖ، آمٖٔٛ . ٚ پيُٛؿ یٔ یبٖث  OLSاًتفبؿٜ ام  یتٚ ٔن یٗكٍٚ تؾٕ ی،ٌبْ ثؼـ ؿك

 .ٌیلؿ یللاك ٔ یٔٛكؿثلكً یب٘يٚاك

ٕ٘ٛؿٜ ٚ كٍٚ  یبٖؽٚ فمل كا ث یلیٌ ا٘ـامٜ یٞب كٍٚ یؼٙی ،ُٛؿ یٔپلؿاؽتٝ فمل  یاؿأٝ ثٝ ثلكً ؿك

 یظتٛٗ ،ُـٜ ؿك پوَٚٞ اًتفبؿٜ یآٔبك یٞب فُٔ، ؿاؿٜ یبٖپب ؿك .ُٛؿ یٔ یبٖعبٗل ث یكٔٛكؿاًتفبؿٜ ؿك تغم

 ُـٜ اًت. ؿاؿٜ

 یمًرداستفبدٌ در التصبدسىج یَب دادٌ اوًاع 3-2

 یمٔب٘ یًل یٞب ( ؿاؿٜاِف

ام اكمٍ ِٔبٞـات ٌٞتٙـ وٝ  یا ٔزٕٛػٝ یؼٙی ُٛ٘ـ یٔ یآٚك رٕغ یؿٚكٜ مٔب٘ یهٌٞتٙـ وٝ ؿك  ٞبیی ؿاؿٜ

ؿك ؿٚكٜ  یلاٖوِٛك ا ی٘لػ تٛكْ ثلا یٞب . ٔخالً ؿاؿٌٜیلؿ یٔؾتّف ثٝ ؽٛؿ ٔ یٞب ؿك َٛٛ مٔبٖ یلٔتغ یه

 ثبُـ. ٚما٘ٝٚ ك یٞفتٍ ،یب٘ٝٔبٞ یب٘ٝ،ًبِ تٛا٘ـ یٔ ی، ؿٚكٜ مٔب٘ ۸۳۳۱تب  ۸۳۲۵ یمٔب٘
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 یٔمٜؼ یٞب ( ؿاؿٜة

ٔخبَ،  ػٙٛاٖ ثٝ ُٛ٘ـ یٔ یآٚك ِٔؾْ رٕغ یؿٚكٜ مٔب٘ یهؿك  یلصٙـ ٔتغ یب یه یٌٞتٙـ وٝ ثلا ٞبیی ؿاؿٜ

 .۸۳۳۱ؿك ًبَ  یلاٖا یٞب اًتبٖ یثلا یترٕؼ یٞب ؿاؿٜ

 )پبُ٘( ییتبثّٛ یٞب ( ؿاؿٜد

وٝ  وٙـ یٔ یبٖ( ث2۱۱۵) ۸یبئٛ. ٌٞثبُٙـ یٔ یمٔب٘ یٚ ًل یٔمٜؼ یٞب ٔلوت ام ؿاؿٜ یی،تبثّٛ ٞبی ؿاؿٜ

ٚ ثؼـ  ؿٞٙـ یٔمبٛغ ِ٘بٖ ٔ یتؼـاؿ یكا ثلا یمٔب٘ یٌٞتٙـ وٝ ِٔبٞـات ًل ییٞب ؿاؿٜ یی،تبثّٛ یٞب ؿاؿٜ

 یًبؽتبكٞب تٛا٘ٙـ یٔ یجیتلو یبیلٞ. ٔتغُٛؿ یِ٘بٖ ؿاؿٜ ٔ  tیل٘ٛیيثب م یٚ ثؼـ مٔب٘   iیل٘ٛیيثب م یٔمٜؼ

  jؿك ُٟل   S یتؿك ٚٗؼ یلٚٔ ٔلثٛٙ ثٝ ٔلي یٞب ؿاؿٜ یل٘ظ یا ٞٓ ؿاُتٝ ثبُٙـ ٔخالً ًبؽتبك ؽُٛٝ یتل یضیـٜپ

 ییؿك َٛٛ مٔبٖ كا تبثّٛ یٔمٜؼ یٞب ؿاؿٜ ؿكٚالغ. (۴۸۸۳ 2۱۱۵ یبئٛ،)ٌٞ ؿٞٙـ یِ٘بٖ ٔ  tؿك مٔبٖ   iام وِٛك 

 . ۸۳۳۱تب  ۸۳۲۱ؿك ؿٚكٜ  یلاٖا یٞب ؿك اًتبٖ یىبكیٔلثٛٙ ثٝ ٘لػ ث یٞب ؿاؿٜ ٔخبَ ػٙٛاٖ ثٝ .یٙـٌٛ

 2 یٔمٜؼ یجیتلو یٞب ( ؿاؿٜؿ

كا ؿاكؿ.  یمٔب٘ یٚ ًل یٔمٜؼ ؿٚؿًتٝٞل  یوٌیاًت وٝ ٚ یا ًبؽتبك ؿاؿٜ یه یٔمٜؼ یجیتلو ٞبی ؿاؿٜ

ؿك ًبَ  یىی یٓ،ؿاُتٝ ثبُ یىبٚ ؿكآٔـ ٔلثٛٙ ثٝ آٔل یٙٝام ٛلط ٞن یوٝ ؿٚ ؿاؿٜ ٔمٜؼ یـٔخبَ فلٕ وٙ یثلا

 یلٞبییوٝ ام٘ظل ٔتغ ییام ؽب٘ٛاكٞب یٕ٘ٛ٘ٝ تٔبؿف یه ۸۳۲۵. ؿك ًبَ  ۸۳۳۱ؿك ًبَ  یٍلیٚ ؿ ۸۳۲۵

ام ؽب٘ٛاكٞب  یـٕ٘ٛ٘ٝ رـ یه،  ۸۳۳۱اًت. ؿك ًبَ  ُـٜ یا٘ـام، ثؼـ ؽب٘ٛاك ٚ ... ثلكً ٕٞضٖٛ ؿكآٔـ، پي

ؿاؿٜ  یهؿٚ ًبَ،  یتثب اًتفبؿٜ ام تلو تٛا٘یٓ یا٘ـامٜ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔب ٔ یَافنا یثب ًؤاالت ِٔبثٝ ٌلفتٝ ُٛؿ. ثلا

ام  یـرـ یٕ٘ٛ٘ٝ تٔبؿف یه ی٘ٛع ؿاؿٜ، ؿك ٞل ٔمٜغ مٔب٘ یٗا یثلا ثٙبثلایٗ .یٓؿاُتٝ ثبُ یٔمٜؼ یجیتلو

ثبُـ n  ی،تؼـاؿ ٔمبٛغ مٔب٘ اٌل .ُٛ٘ـ یٔ یتٞب ثبٞٓ تلو ٕ٘ٛ٘ٝ یٗٚ ًپي ا ُٛؿ یٔلثٛٛٝ ٌلفتٝ ٔ یترٕؼ

 .وٙیٓ یٔ یفمٔبٖ )اغّت ًبَ( تؼل یٔزبم یلاَٚ ٔتغ یرن ٔمٜغ مٔب٘ ثٝ یٔمٜغ مٔب٘ n-1 یثلا

 ین٘ یٔمٜؼ یجیتلو یٞب ثٝ ؿاؿٜ تٛا٘ـ یٔ ٚرٛؿ ؿاكؿؽبِْ  یٔمٜؼ یٞب ؿاؿٜ ٚتغّیُ یٝتزن یوٝ ثلا یكُٚ ٞل

رن  ثٝ ُٛؿ یٔ یُاًتب٘ـاكؿ تزلثٝ ٚ تغّ یؿاؿٜ ٔمٜؼ یهٔب٘ٙـ  یٔمٜؼ یجیؿاؿٜ تلو یه. ؿكٚالغ یبثـ یٓتؼٕ

ٞب، ػالٜٚ  ٘ٛع ام ؿاؿٜ ایٗ .آیـ عٌبة ثٝؿك َٛٛ مٔبٖ  یلٞبؿك ٔتغ یمٔب٘ یٞب تفبٚت یـاغّت ثب یٙىٝا

 .ُٛؿ یوبكثلؿٜ ٔ ثٝ ینٚ اتفبلبت ٘ یـرـ ٞبی یبًتً ٚتغّیُ یٝتزن یا٘ـامٜ ٕ٘ٛ٘ٝ، ثلا یَثلافنا

ٜٚ ٔب ٕٞبٖ ٌل ییٔزٕٛػٝ ؿاؿٜ تبثّٛ یهاًت وٝ ؿك  یٗؿك ا  ییتبثّٛ یٞب ٞب ثب ؿاؿٜ ؿًتٝ ام ؿاؿٜ یٗا تفبٚت

 ،تلویجی ٔمٜؼی یٞب ٔزٕٛػٝ ام ؿاؿٜ یهأب ؿك  وٙیٓ یٞب، ُٟلٞب ٚ... كا ؿك َٛٛ مٔبٖ ؿ٘جبَ ٔ افلاؿ، ُلوت

ثٝ تىلاك ٕٞبٖ ٚاعـ ؿك َٛٛ  یبم٘ ییتبثّٛ یٞب صٖٛ ؿاؿٜ كٚ یٗٚرٛؿ ٘ـاكؿ. اما یتىلاك یشؿك َٛٛ مٔبٖ ٞ

 (2۱۸2 یذ،.) ِٚـكآیٙـ یثٝ ؿًت ٔ تلویجی ٔمٜؼی یٞب ؿُٛاكتل ام ؿاؿٜ یبكثٌ ییتبثّٛ یٞب ؿاك٘ـ، ؿاؿٜ مٔبٖ

                                                 
1 Hsiao 
2 Pooled Cross Section data 
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ثٝ  یؿًتلً یربٔؼٝ ٌٞتٙـ؛ ِٚ یپبكأتلٞب ییٗپوٍِٚٞلاٖ ؿكٓـؿ تؼ ی،وبكثلؿ ٞبی یٙٝام مٔ یبكیثٌ ؿك

پوٍِٚٞلاٖ  ٞبیی، یتٔٛلؼ یٗ. ؿك صٙیٌت٘ یلپق أىبٖ یربٔؼٝ آٔبك یثب ًلُٕبك یٓٛٛك ٌٔتم ٞب ثٝ آٖ

ٚرٛؿ  یٔؾتّف یُوٙٙـ. ؿال بٔٛكؿ٘ظل اوتف یاًتٙجبٙ پبكأتلٞب یثلا یام رٛأغ آٔبك ییٞب ٘بصبك٘ـ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ام ػٙبٓل ربٔؼٝ )  ی٘ظل ولؿٜ، ثٝ تؼـاؿ ٔؼـٚؿ وُ ربٔؼٝ ٓلف یؿاكؿ وٝ ٔؼٕٛالً پوٍِٚٞلاٖ ام ًلُٕبك

 ( ۳-۸، 2، رّـ۸۳۲۸ ی،)آفك، ٔؤٔٙ وٙٙـ یٕ٘ٛ٘ٝ( اوتفب ٔ یؼٙی

وٝ  ییٞب اًت. ؿاؿٜ ُـٜ یثٙـ ثٝ اٛالػبت ٔٙظٓ ٚ ٛجمٝ یبم٘ یؿك ٞل پوِٚٞ ای یٝپبًؼ ثٝ ٞل ًؤاَ ٚ فلٗ ثلای

 یٗ. اثبُـ یٔ ییٚ كًٚتب یٚ ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك ُٟل یٙٝٔلثٛٙ ثٝ ٛلط ٞن ٕ٘بییٓ یاًتفبؿٜ ٔ یكتغم یٗؿك ا

 یٓٛكت تٔبؿف ثٝ ؽب٘ٛاكٞبییآٖ  ٚ ؿك ٌیلؿ یًبِٝ ا٘زبْ ٔ ٚ ٕٞٝ یلاٖتًٛٚ ٔلون آٔبك ا یلیآٔبكٌ

 یاٛالػبت یؼٙیٞب، اٛالػبت ؽلؿ ؽب٘ٛاكٞب،  ٔزٕٛػٝ ؿاؿٜ یٗ. ؿك اُٛؿ یٞب حجت ٔ ُـٜ ٚ اٛالػبت آٖ ا٘تؾبة

 یتاٛالػبت، ٚٗؼ یٗا یثؾَ آّ یوٌی. ُٚٛؿ یٔ یآٚك ٚ اُتغبَ رٕغ یُتغٔ یتًٗ، رٙي، ٚٗؼ یل٘ظ

اٛالػبت ثٝ  یٗاًت. ا یوبالٞب ٚ ؽـٔبت ٔٔلف ٌٖٛؽب٘ٛاكٞب ُبُٔ ؿكآٔـ ٚ ٔؾبكد الالْ ٌٛ٘ب یالتٔبؿ

. ام ٕ٘بیـ یٞل ثؾَ كا فلاٞٓ ٔ یوٝ أىبٖ ٜٔبِؼٝ كفتبكٞب ثبُـ یٔ ییٚ كًٚتب یُٟل یؽب٘ٛاكٞب یهتفى

فلؿ ؿك َٛٛ  یهفتبك ك ییلاتتغ یؼٙی یٌتٙـ٘ ثتاًت وٝ افلاؿ ؿك َٛٛ مٔبٖ حب یٗٞب ا ؿاؿٜ یٗا  یوٌیٚ یٍلؿ

ؿك َٛٛ مٔبٖ پلًَ ٓٛكت ٌلفتٝ اًت.  یٓٛكت تٔبؿف ِ٘ـٜ اًت ثّىٝ ام افلاؿ ٔؾتّف ثٝ یمٔبٖ ثلكً

 ُـٜ اًت.  ا٘زبْ یٔمٜؼ یجیتلو یٞب پوَٚٞ ثلآٚكؿٞب ثل اًبى ؿاؿٜ یٗؿك ا

 ۸۳۳۱ٚ  ۸۳۳۱، ۸۳۲۱ یٞب ؿك ًبَ ییٚ كًٚتب یُٟل ؽب٘ٛاكٞبی ؿكآٔـ – یٙٝٛلط ٞن یلیآٔبكٌ یٞب ؿاؿٜ

 اًت. یلُـٜ ثٝ ُلط م اًتفبؿٜ

 ۴یُٟل ؽب٘ٛاكٞبی

 ؽب٘ٛاك ۸2۲۲۰تؼـاؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلاثل اًت ثب ۴  ۸۳۲۱ًبَ  ثلای

 ؽب٘ٛاك ۸۲۰۳2تؼـاؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلاثل اًت ثب ۴  ۸۳۳۱ًبَ  ثلای

 ؽب٘ٛاك ۸۲۲۱۸تؼـاؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلاثل اًت ثب ۴  ۸۳۳۱ًبَ  ثلای

 ۴  ییكًٚتب ؽب٘ٛاكٞبی

 ؽب٘ٛاك ۸۳۳۱۳تؼـاؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلاثل اًت ثب ۴  ۸۳۲۱ًبَ  ثلای

 ؽب٘ٛاك ۸۳۱۱۸تؼـاؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلاثل اًت ثب ۴  ۸۳۳۱ًبَ  ثلای

 ؽب٘ٛاك ۸۳۳۳۱تؼـاؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلاثل اًت ثب ۴  ۸۳۳۱ًبَ  ثلای

ٞب ثٝ  ٞب ٚ ثلآٚكؿ آٖ ؿاؿٜ یَپبال یثلا ثبُـ، یٔ  accessافناك ٞب ؿك ٘لْ ؿاؿٜ یٍبٜٓٛكت پب ثٝ یٝاِٚ ٞبی ؿاؿٜ

 .ُٛؿ یاًتفبؿٜ ٔ  Excel ٚEviews9 یافناكٞب ام ٘لْ یتتلت
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 یاوسبو یٍسزمب یدرآمذ تًابع 3-4-1

 یؿكآٔـٞب، عمٛق ٚ ؿكآٔـٞب یكٚ یكؿك تغم یاًبً یاثناك یه(، HCEF) یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یتٛاثغ ؿكآٔـ

 یؼیٛج یتٓاًت وٝ ٍِبك یٗا HCEF یتًٛؼٝ اًت. ِٔؾٔٝ اًبً ؿكعبَ یؿك عبَ كُـ ٚ التٔبؿٞب

 یٞب ُ ٚ ًبَیتغٔ یٞب ًبَ یُام لج ییٞب ُبؽْ یكام ٛل یاٌ٘ب٘ یٝؿك ًلٔب ٌقاكی یٝؿكآٔـٞب كا ثٝ ًلٔب

٘لػ  ٞبی یٗتؾٕ یٝثل پب یآٔٛمُ ٌقاكی یبًتؿك ً یٗ(. ٕٞض۸۳۳۱ٙ یٌٛیه،)صؿٞـ یاكتجبٙ ٔ یتزلثٝ وبك

 (۸۳۳۳ُـٜ اًت )ًبؽبكاپِٛٛى،  اًتفبؿٜ یالت،تغٔ یثبمؿٞ

ؿكآٔـٞب كا ثٝ  یؼیٛج یتٓاًت وٝ ٍِبك یٗا یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یٚ ّٜٔٛة تٛاثغ ؿكآٔـ یاًبً ؽٔٛٓیت

 .یتزلثٝ وبك یٞب ٚ ًبَ یالتتغٔ یُام لج ؿٞـ، یاكتجبٙ ٔ یاٌ٘ب٘ یٝؿك ًلٔب ٌقاكی یًٝلٔب

 یىسزم یدرآمذ تببع 3-4-1-1

ٔغبًجٝ  یٗثل ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك، ٚ ٕٞضٙ یٔؾتّف ُغّ یٞب ثٝ ؿًت آٚكؿٖ احلات ٌلٜٚ یپوَٚٞ ثلا یٗا ؿك

 .ُٛؿ یاًتفبؿٜ ٔ یبفتٝ، یٓٓٛكت تؼٕ ثٝ یٌٙلٔ یاُتغبَ ٚ ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك، ام تبثغ ؿكآٔـ یٗاكتجبٙ ث

ؿك ٓـٞب  یتئٛك یٗاًت. ا یـٔٛفك ؿك التٔبؿ وبك رـ ٞبی یتئٛك یٗتل ام ثنكي یىی یٌٙل،ٔ یؿكآٔـ تبثغ

ٞب ٚرٛؿ  ٔؾتّف وٝ اٛالػبت ٔٙبًت ؿك آٖ یؿك وِٛكٞب یؾیكٜ تبكثبِمٜٛ ٞل ؿٚ یٞب ؿاؿٜ یٔمبِٝ ثل ٔجٙب

 اًت. یـٜآٖ احجبت ٌلؿ ییؿاُتٝ ثٝ وبك كفتٝ ٚ آمٖٔٛ ُـٜ اًت ٚ وبكا

 .ٌلؿؿ یثلٔ «یاٌ٘ب٘ یًٝلٔب یتبثغ ؿكآٔـ» اغّت ثٝ  یٌٙلٔ وبكٞبی

 اًت۴  یلٓٛكت م ثٝ یٌٙلٔ یتبثغ ؿكآٔـ یوّ ُىُ
lnyx = ln(f(S)) + ln(g(X)) 

lnYx = β0 + β1S + β2X + β3X
2
 + U 

X  ی،۴ تزلثٝ وبكx  یُ،تغٔ یٞب ۴ ًبsَ  یٙزبؿك ا وٝ
 یٕب٘ـٜثبل یهU ۴  ی،تزلثٝ وبك یٞب ۴ تٛاٖ ؿْٚ ًب2َ

 ٓفل اًت. یبٍ٘یٗثب ٔ

٘لٔبَ  یغتٛم یجیٛٛك تمل ؿكآٔـ افلاؿ ثٝ یتٓأب ٍِبك یٌتؿكآٔـ افلاؿ ٔتمبكٖ ٘ یغتٛم ی،ٜٔبِؼٝ ٔمٜؼ یه ؿك

 .ُٛؿ یؿكآٔـ اًتفبؿٜ ٔ یتٓام ٍِبك یؿك ٜٔبِؼبت تزلث كٚ یٗؿاكؿ. اما

 ٞبی یبفتیؽّٔٛ تبثغ ؿك ثٝ یٟٔٓ تٛاثغ ؿكآٔـ ٞبی یوٌیام ٚ یىیوٝ ؿك فُٔ لجُ فول ُـ،  ٛٛك ٕٞبٖ

 ین٘ ییٍلؿ یلٞبیؿاؿ ٚ ٔتغ یٓٞب كا ثٌٚ ٚ تؼٕ آٖ تٛاٖ یٔؼٙب وٝ ٔ یٗٞبًت. ثـ ثٛؿٖ آٖ یلپق ا٘ؼٜبف یٌٙل،ٔ

ؿك پوَٚٞ ؽٛؿ وٝ ؿك  یُت یيكٚ فلاٌ٘ٗ یٞب اٗبفٝ ٕ٘ٛؿ. اما ثبُٙـ كا ثٝ آٖ یلٌقاكثل ؿكآٔـ تأح تٛا٘ٙـ یوٝ ٔ

 یٌٙلٔ ٞبی یبفتیا٘زبْ ؿاؿ، ٔؼبؿِٝ ؿك " یزلیٝاُتغبَ، فمل ٚ ًبؽتبك ثبماك وبك ؿك ٘ یزبؿا "ثب ػٙٛاٖ  2۱۸۱ًبَ 

ًٗ، رٙي، ٚ  یٌُٞتٙـ  )ام لج یاٌ٘ب٘ یٝؿٞٙـٜ ًلٔب ِ٘بٖوٝ  یلٞبییؿاؿ ٚ ػالٜٚ ثل ٔتغ یٓكا ثٌٚ ٚ تؼٕ
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ٚ  یؽٔٛٓ یلٔنؿثٍ ی،ػٕٛٔ یلٔنؿثٍ یُ) ام لج یٔؾتّف ُغّ یٞب ثٝ ٌلٜٚ لثٛٙٔ یلٞبی(، ٔتغیالتتغٔ

ثل ؿكآٔـ، ٚاكؿ ٔؼبؿِٝ  یُغّ یٞب ٌلٜٚ یٗام ا یهٞل  یلتأح یٔٙظٛك ثلكً ( كا ثٝیوِبٚكم یلغ یؽٛؿاُتغبِ

 ولؿ.

 اًت۴  یلٓٛكت م ثٝ یُت یئٛكؿاًتفبؿٜ فلاٌ٘ ٔؼبؿِٝ
lny =    +   (Male) +   (Age) +   (Age-sq/100) +   (Primary Incomplete) +   (Primary 

complete) +   (Secondary Reached) +   (Post Secondary) +   (Urban) +   (Self-employed 

non-Agriculture) +   (Wage Private) +    (Wage private) + U 

 ا٘ـ۴ آٚكؿٜ ُـٜ یلم یلٞبیؿك آٖ ٔتغ وٝ

Male ٖ۴ ٔلؿ ثٛؿ 

Age ًٗ ۴ 

Age-sq/100 ًٗ ْٚ۴ ؿكٓـ تٛاٖ ؿ 

Primary Incomplete ٘بتٕبْ یی۴ اثتـا 

Primary complete تٕبْ یی۴ اثتـا 

Secondary Reached ًٜٝٛ۴ ٔت 

Post Secondary ٔیػبِ یالت۴ تغ 

Urban ثٛؿٖ ی۴ ُٟل 

Self-employed non-Agriculture ِیوِبٚكم یلغ ی۴ ؽٛؿاُتغب 

Wage Private ٍیؽٔٛٓ یل۴ ٔنؿث 

Wage private ٍیػٕٛٔ یل۴ ٔنؿث 

 مذل یحي تصز یزَبمتغ معزفی 3-5

ثل  یٌٙلٔ ی. ٔـَ ؿكآٔـیٓا ؿاؿٜ یٓكا ثٌٚ ٚ تؼٕ یٌٙلٔـَ ٔ یُت یيام فلاٌ٘ یلٚیعبٗل، ثٝ پ ی ٜٔبِؼٝ ؿك

 ی. اثتـا ثلاُٛؿ یثلآٚكؿ ٔ ۸۳۳۱ٚ  ۸۳۳۱،  ۸۳۲۱ یٞب ًبَ یام ًٝ ٔمٜغ مٔب٘ یٔمٜؼ یجیتلو یٞب اًبى ؿاؿٜ

ؿٚ  یٚ ؿك آؽل ثلا ۸۳۳۱،  ۸۳۲۱، ؿٚ ًبَ ۸۳۳۱،  ۸۳۲۱ؿٚ ًبَ یثلا یتٞل ًٝ ٔمٜغ ثبٞٓ ٚ ًپي ثٝ تلت

 .ُٛؿ یثلآٚكؿ ٔ ۸۳۳۱، ۸۳۳۱ًبَ 

 ؿكآٔـ اًت. یتٍٓبكٚاثٌتٝ ِ یلٔتغ یٌٙل،ٔـَ ؿكآٔـ ٔ ؿك

ثل كا  ٞب آٖوٙٙـٜ  ٔٔلف یٚ ثب ُبؽْ ثٟب وٙیٓ یٔاؿغبْ كا  یٞل ًٝ ٔمٜغ مٔب٘ یٞب عبِت اَٚ، تٕبْ ؿاؿٜ ؿك

ًبَ  یٔزبم یلٔتغ ۸۳۳۱ٚ  ۸۳۳۱ؿٚ ًبَ  یؿكآٚكؿٜ ٚ ًپي ثلا یمیٓٛكت عم ثٝ ۸۳۳۵ یٝاًبى ًبَ پب

 . وٙیٓ یٔـَ كا ثلآٚكؿ ٔ یتؿكٟ٘بٚ  ٕ٘بییٓ یٔ یٔؼلف

 یت،ٌٔتمُ امرّٕٝ رٌٙ یلٞبیٔتغ یٗث  یٌٗٔتمُ اًت وٝ اما یلٔتغ 2۲عبِت ُبُٔ  یٗؿك ا یثلآٚكؿ ٔـَ

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 



۵۳ 

 یٗٚ ٕٞضٙ ُٛ٘ـ یٚاكؿ ٔـَ ٔ یٔزبم یلٓٛكت ٔتغ ٚ ٔغُ ًىٛ٘ت ثٝ یُغّ یٞب ؿًتٝ یالت،ًٜٛط تغٔ

 اًت. ـًٜبَ ؿك ٔـَ آٚكؿٜ ُ یٔزبم یلٔتغ ین٘ ۸۳۳۱ٚ  ۸۳۳۱ یٞب ًبَ یٛٛك وٝ فول ُـ، ثلا ٕٞبٖ

 یلٓٛكت ٔمبؿ ( ؽب٘ٛاك ثٝیؽب٘ٛاك ثٝ ثؼـ )تؼـاؿ اػ٘ب یًٗٗ، ؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ ًٗ ٚ ٌ٘جت ُبغّ  یل،ٔتغ ًٝ

 .ُٛ٘ـ یآٚكؿٜ ٔ

 ا٘ـ ام ۴ ػجبكت ُٛ٘ـ یوٝ ؿك ٔـَ ٚاكؿ ٔ یُغّ یٞب ٔلثٛٙ ثٝ ؿًتٝ یٔزبم ٔتغیلٞبی

 (ٌیلؿ یٓٛكت ػـؿ ٓفل ٔ یٗا یلٚ ؿك غ ٌیلؿ یٔ یه)اٌل ًلپلًت ؽب٘ٛاك وبكفلٔب ثبُـ ػـؿ  وبكفلٔب

ٓٛكت ػـؿ  یٗا یلٚ ؿك غ ٌیلؿ یٔ یهٌٔتمُ ) اٌل ًلپلًت ؽب٘ٛاك وبكوٗ ٌٔتمُ ثبُـ، ػـؿ  وبكوٗ

 (ٌیلؿ یٓفل ٔ

ٓٛكت  یٗا یلٚ ؿك غ ٌیلؿ یٔ یهثبُـ، ػـؿ  یػٕٛٔ یل) اٌل ًلپلًت ؽب٘ٛاك، ٔنؿثٍ  یػٕٛٔ ٔنؿثٍیل

 (ٌیلؿ یػـؿ ٓفل ٔ

 یٗا یلٚ ؿك غ ٌیلؿ یٔ یهثبُـ، ػـؿ  یؽٔٛٓ یل) اٌل ًلپلًت ؽب٘ٛاك، ٔنؿثٍ  ی،ؽٔٛٓ ٔنؿثٍیل

 (ٌیلؿ یٓٛكت ػـؿ ٓفل ٔ

ؿك  یٝػٙٛاٖ ٌلٜٚ پب ثٝ یُٗبغّ یلٌلٜٚ غ ُٛ٘ـ، یٚاكؿ ٔـَ ٔ یٔزبم یلٓٛكت ٔتغ وٝ ثٝ یُغّ یٞب ؿًتٝ ثلای

ثب  یٌٝٛك ثل ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك ؿك ٔمبٔقو یُغّ یٞب ام ؿًتٝ یهٞل  یلتأح یٍل،ؿ ػجبكت . ثُٝٛؿ ی٘ظل ٌلفتٝ ٔ

 .ُٛؿ یٔ یـٜثل ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك ًٙز یُٗبغّ یلغ یلتأح

 ا٘ـ ام ۴ ػجبكت ُٛ٘ـ یٚاكؿ ٔـَ ٔ یٔزبم یلٓٛكت ٔتغ وٝ ثٝ ای یّیتغٔ ًٜٛط

 یٗا یلٚ ؿك غ یهٚ وٕتل ام آٖ ؿاك٘ـ ػـؿ  یىًُ یالتوٝ تغٔ یًلپلًتب٘ یام آٖ ) ثلا تل ییٗٚ پب ًیىُ

 (ٌیلؿ یٓٛكت ػـؿ ٓفل ٔ

ٓٛكت ػـؿ  یٗا یلٚ ؿك غ یهؿاك٘ـ ػـؿ  یپّٓؿ یبٔتًٜٛٝ  یالتوٝ تغٔ یًلپلًتب٘ ی) ثلا یپّٓٚ ؿ ٔتًٜٛٝ

 (ٌیلؿ یٓفل ٔ

ٓٛكت ػـؿ ٓفل  یٗا یلٚ ؿك غ یهؿاك٘ـ ػـؿ  یػبِ یالتوٝ تغٔ یًلپلًتب٘ ی) ثلا یػبِ تغٔیالت

 (ٌیلؿ یٔ

 ًٛاؿ یٌلٜٚ ًلپلًتبٖ ث ُٛ٘ـ، یٚاكؿ ٔـَ ٔ یٔزبم یلت ٔتغٓٛك وٝ ثٝ یّیًٜٛط ٔؾتّف تغٔ ثلای

 .ُٛؿ یؿك ٘ظل ٌلفتٝ ٔ یٝػٙٛاٖ ٌلٜٚ پب ثٝ

 یؼٙیٚاكؿ ٔـَ ُـٜ اًت  یٔزبم یلٓٛكت ٔتغ ًلپلًتبٖ ؽب٘ٛاك، ٔلؿ ًلپلًت ثٛؿٖ ثٝ یتٔٛكؿ رٌٙ ؿك

ٌلٜٚ،  یٗا ی. ثلاٌیلؿ یٓٛكت ػـؿ ٓفل ٔ یٗا یلٚ ؿك غ ٌیلؿ یٔ یهاٌل ًلپلًت ؽب٘ٛاك ٔلؿ ثبُـ ػـؿ 

 .ُٛؿ یؿك ٘ظل ٌلفتٝ ٔ یٝػٙٛاٖ ٌلٜٚ پب مٖ ًلپلًت ثٛؿٖ ثٝ

ؿك  یٝػٙٛاٖ ٌلٜٚ پب ثٝ ییكًٚتب یٚ ؽب٘ٛاكٞب ُٛ٘ـ یٚاكؿ ٔـَ ٔ یُٟل یٔٛكؿ ٔغُ ًىٛ٘ت، ؽب٘ٛاكٞب ؿك

 .ٌیلؿ یثبُـ ػـؿ ٓفل ٔ ییٚ اٌل كًٚتب یهثبُـ ػـؿ  ی. اٌل ؽب٘ٛاك ُٟلُٛؿ ی٘ظل ٌلفتٝ ٔ
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۰۱ 

ثل  ینمٔبٖ ٘ یلٚاكؿ ٔـَ ُـٜ اًت تب تأح ۸۳۳۱ٚ  ۸۳۳۱ یٞب ًبَ یمٔبٖ ثلا یٔزبم یلٔتغ ین،٘ یمٔب٘ ظلام٘

 ٔـ٘ظل للاكٌلفتٝ اًت. یٝػٙٛاٖ ٌلٜٚ پب ثٝ ۸۳۲۱ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك ِغبٝ ُـٜ ثبُـ ٚ ًبَ 

آٖ ؿًتٝ  یٔزبم یلًبَ، ام تؼبُٔ ٔتغ یهؿك  یاحل ٞل ؿًتٝ ُغّ یثلكً یٔـَ ثلا یٗؿك ا ٞب، یٗثل ا ػالٜٚ

 .یٓا ًبَ اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿٜ یٔزبم یلثب ٔتغ یُغّ

 یبزآيرد مذل 3-5-1

lny =   +    (Male) +    (Age) +    (Agsq) +    (Sic) +    (Dip) +    (Aali) +    (Urban) 

+    (Kf) +    (Km) +     (Om) +     (Kh) +     D90 +     D94 +     (Kf   D90) +     

(Kf   D94) +     (Km   D90) +     (Km   D94) +     (Om   D90) +     (Om  D94) +     

(Kh   D90) +     (Kh   D94) +     (Sic   D90) +     (  Sic   D94) +     (Dip   D90) +     

(Dip    D94) +     (Aali   D90) +     (Aali   D94) +    (Nesbat) +    

 ؿك آٖ ۴ وٝ

 Male ٖ۴ ٔلؿ ًلپلًت ثٛؿ 

Age  ًٗ ۴ 

Agsq ًٗ ْٚ۴ ؿكٓـ تٛاٖ ؿ 

Sic ٔام آٖ تل ییٗٚ پب یىًُ یّی۴ ًٜظ تغ 

Dip ٔیپّٓٔتًٜٛٝ ٚ ؿ یّی۴ ًٜظ تغ 

Aali ٔؿوتلا( یباكُـ ٚ  یوبكُٙبً ی،وبكُٙبً ی،)وبكؿا٘ یػبِ یالت۴ ًٜظ تغ 

Urban ی۴ ؽب٘ٛاك ُٟل 

Kf ّوبكفلٔب ی۴ ؿًتٝ ُغ 

Km ّوبكوٗ ٌٔتمُ ی۴ ؿًتٝ ُغ 

Om ّیػٕٛٔ یلٔنؿثٍ ی۴ ؿًتٝ ُغ 

Kh ّیؽٔٛٓ یلٔنؿثٍ ی۴ ؿًتٝ ُغ 

D90 ۸۳۳۱ًبَ  یٔزبم یل۴ ٔتغ 

D94 ۸۳۳۱ًبَ  یٔزبم یل۴ ٔتغ 

Nesbat ّ( ؽب٘ٛاكیؽب٘ٛاك ثٝ ثؼـ)تؼـاؿ اػ٘ب ی۴ٗ ٌ٘جت ُبغ 

 ِٔبٞـٜ ٔؤحل ثل ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك یللبث۴ُ ػبُٔ غ   

 یاستفبدٌ اس حذالل مزبعبت معمًل یتي مش یهتخم ريش 3-6

ثٝ ؿًت آٚكؿٖ  ی،التٔبؿًٙز یكتغم یٙـآؿك فل یلـْ ثؼـ ی،ٔـَ التٔبؿًٙز یظٚ تٔل ییٗام تؼ پي
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۰۸ 

 یتزلث یاػتجبك ٚ ٔغتٛا یالتٔبؿ یثٝ تئٛك ٞب یٗٔـَ اًت. ؿكٚالغ تؾٕ ی( پبكأتلٞبیػـؿ یل)ٔمبؿ یٗتؾٕ

ٔـَ فٛق  تٛاٖ یٔ كتٓٛ یٗثبُـ، ؿك ا یتغت ثلكً یتئٛك یب یٝفلٗ یـٔؤ ی،. صٙب٘ضٝ ٔـَ ا٘تؾبثثؾِٙـ یٔ

ثٝ  یغیتٛٗ یلٔؼّْٛ ٔتغ یب یا٘تظبك ی یٙـٜآ یلٔمبؿ یٚاثٌتٝ ثل ٔجٙب یلٔتغ ی یٙـٜآ یلٔمبؿ ثیٙی یَپ یكا ثلا

 وبكثلؿ.

 OLS یكاس طز تخمیه 3-6-1

ٌٔتمُ ٚ ٚاثٌتٝ،  یلٞبیٔتغ ی ؿكثبكٜ یؿاُتٗ اٛالػبت آٔبك یبكٔغمك ثب ؿك اؽت ی،وبكثلؿ یالتٔبؿًٙز ؿك

 یـاٚرٛؿ ٘ـاُتٝ ثبُـ )ٔمـاك پٌٕب٘ـ ٓفل اًت(، پ ییؽٜب یشٞ وٝ ی. ٍٞٙبٔوٙـ یپبكأتلٞب كا ثلآٚكؿ ٔ

رٕالت  یلاعـ ًبؿٜ اًت؛ م یٗ٘ـكت ٌٔبئُ تب ا ثٝ ی،پبكأتلٞب ًبؿٜ اًت. أب ؿك التٔبؿًٙز یلولؿٖ ٔمبؿ

 ٕٞٛاكٜ ٚرٛؿ ؿاك٘ـ۴  یلم یُؽٜب ثٝ ؿال

 ام ٔـَ اًت. ُـٜ عقف، ربِ٘یٙی ثلای ٔتغیلٞبی  Uٚرٛؿ  -1

 ٌیلی ٔتغیلٞب ) ٔتغیل ٚاثٌتٝ ٚ ٔتغیل ٌٔتمُ( ، ثٝ ؿِیُ ؽٜبی ٘بُی ام ا٘ـامٜ Uٚرٛؿ  -2

 ، ثٝ ؿِیُ ٔغـٚؿیت تٔبؿفی ثٛؿٖ ٔتغیل ٚاثٌتٝ Uٚرٛؿ  -3

ٕٞضٖٛ  Uتلن میبؿی ام ٔتغیلٞبی ٌٔتمُ وٓ اًت ٚ ثٝ ایٗ ؿِیُ، ، ثٝ ؿِیُ ایٙىٝ تأحیل ِٔ Uٚرٛؿ  -4

 .ُٛؿ یٔؿك ٔـَ ٚاكؿ  ُـٜ عقفتلویجی ام تٕبْ ٔتغیلٞبی ٌٔتمُ 

كٍٚ  یٗاًت. صٙـ یپبكأتلٞب ٗلٚك یٗتؾٕ یزٝٚ ؿك٘ت یٌت٘ یبفتٙی ؿًت یبٗیك یكعُ ؿل كاٜ ثٙبثلایٗ،

ام  یهثبُـ، ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ٚ ٞل  یٗوٝ ثٟتل یفلؿ كٍٚ ٔٙغٔلثٝ یشپبكأتلٞب ٚرٛؿ ؿاكؿ. اِجتٝ ٞ یٗتؾٕ یثلا

ؿاُتٝ ثبُـ. كٍٚ ٔٛكؿاًتفبؿٜ ؿك  یتاكرغ یٍلیٔٛاكؿ ٌ٘جت ثٝ ؿ یٔٛرٛؿ ٕٔىٗ اًت ؿك ثؼ٘ یٞب كٍٚ

 اًت.  OLS  یك،تغم یٗا

 یبوسيار وبَمسبوی 3-7

فلٕ، ِٔىُ  یٖٗ أؾتّف اًت. ٘م یٞب ثٛؿٖ رٕالت اؽالَ ؿك ؿٚكٜ یىٌبٖ یه،ام فلٕٚ والً یىی

ٚاثٌتٝ اًت، ِٔىُ  یلٔتغ یب٘يرنء اؽالَ ثلاثل ثب ٚاك یب٘ي. امآ٘زبوٝ ٚاكوٙـ یٔ یزبؿا یب٘يٚاك ی٘بٌٕٞب٘

تٛرٝ  . لبثُُٛؿ یٔ ثٛٙٔؾتّف ٔل یٞب ٚاثٌتٝ ؿك ؿٚكٜ یلٔتغ یب٘ي٘جٛؿٖ ٚاك یىٌبٖثٝ  یب٘ي،ٚاك ی٘بٌٕٞب٘

 اًت. یمٔب٘ یًل یٞب تل ام ؿاؿٜ ٔؼَٕٛ یٔمٜؼ یٞب ؿك ؿاؿٜ یب٘يٚاك یِٔىُ ٘بٌٕٞب٘ وٝ یٗا

 یتيا آسمًن 3-7-1

آمٖٔٛ ؿك ٔٛكؿ  یُٗـٜ اًت. ا اًتفبؿٜ یتام آمٖٔٛ ٚا یب٘يٚاك ی٘بٌٕٞب٘ یْتِؾ یٜٔبِؼٝ ثلا یٗا ؿك
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۰2 

 .ُٛؿ یاًت، ثٝ وبك ٌلفتٝ ٔ ُـٜ مؿٜ یٗتؾٕ OLSوٝ ثٝ كٍٚ  یا رٕالت پٌٕب٘ـ ٔؼبؿِٝ

 فمز 3-8

 خط فمز گیزی اوذاسٌ 3-8-1

 یی،غقا یبما٘ـ ام۴ كٍٚ ٘ وٝ ػجبكت یـٌلؿ یبٖؽٚ فمل ؿك فُٔ ؿْٚ ث یلیٌ ا٘ـامٜ یثلا یٔؾتّف ٞبی ٍٚك

ٔؾبكد ؽب٘ٛاك، كٍٚ  یبٍ٘یٗام ٔ یٔؾبكد ؽب٘ٛاك، ؿكٓـ یبٍ٘یٗام ٔ یاٍُ٘، ؿكٓـ یتكٍٚ ٔؼىٛى ٗل

ؽٚ فمل ّٜٔك ٚ  ُٔؿك ٕٞٝ ٔٛاكؿ ُب یجبًؽٚ فمل وٝ تمل یلیٌ ٌ٘جت غقا، كٍٚ ٔالن ؿكآٔـ ٚ ؿك ا٘ـامٜ

 .ُٛؿ یٔ یٔؼلف یًٜظ م٘ـٌ یلیٌ ا٘ـامٜ یُبؽْ ثلا یٗػٙٛاٖ ثٟتل اًت، ٔؼٕٛالً ؿكآٔـ ثٝ یٌ٘ج

 یٗ. ؿك اُٛؿ یٔؿكآٔـ )ٔؾبكد( اًتفبؿٜ  یب٘ٝؿكٓـ ٔ ۵۱ٔغبًجٝ ؽٚ فمل ام كٍٚ  یپوَٚٞ ثلا یٗا ؿك

 ،یتؿكٟ٘ب ُٛؿ یِٔٔؾْ  یب٘ٝٔ ٚ ًپي ٔمـاك ٔتٙبظل ُٛ٘ـ یٔٔلتت  یٓؼٛؿ ٓٛكت ثٝكٍٚ اثتـا ؿكآٔـٞب 

ؽٚ فمل ؿكآٔـ  یٗا یلوٝ م یی. ؽب٘ٛاكٞبُٛؿ یؽٚ فمل ؿك ٘ظل ٌلفتٝ ٔ ػٙٛاٖ ثٝ ؿكآٔـٞب یب٘ٝام ٔؿكٓـ  ۵۱

 یا ، ٕٞٛاكٜ ػـٜ یب٘ٝؿكٓـ ام ٔ ۵۱ؿك ٔغبًجٝ ؽٚ فمل ثلعٌت  ؿكٚالغ .ُٛ٘ـ یٔغٌٛة ٔ یلؿاُتٝ ثبُٙـ، فم

 ؽٚ فمل( ؽٛاٞٙـ ثٛؿ. یل)م یلفم
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  فصل چْارم

ی تحقیقّا افتِتخویي ٍ ی
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 ممذمٍ  4-1

 ؿك ایٗ ف۴ُٔ

وٝ ؿك آٖ ٔتغیل ٚاثٌتٝ ٍِبكیتٓ  ٌلؿؿ یُٔغّی ثلآٚكؿ  یٞب ٌلٜٚفتی ٔیٌٙل كا ثلای ٞل یه ام باثتـا تبثغ ؿكی

ًلٔبیٝ اٌ٘ب٘ی ٌٞتٙـ. ًپي ٔٛاكؿی كا ام آٔبك تٛٓیفی ٔلثٛؿ ثٝ  ٞبی یوٌیٚؿكآٔـ، ٚ ٔتغیلٞبی ٌٔتمُ 

٘تبیذ ثلآٚكؿ تبثغ ؿكیبفتی ٔیٌٙل كا ثلای ایلاٖ ٛی ًٝ ٔمٜغ  امآٖ پي. ُٛؿ یٔآٖ ثیبٖ  ٞبی یوٌیٕٚ٘ٛ٘ٝ ٚ 

. ـُٛ٘ یٔٚ ٗلایت ٔتغیلٞب ثلكًی  ُٛؿ یٔتلویجی ٔمٜؼی آٚكؿٜ  یٞب ؿاؿٜ ٓٛكت ثٝ ۸۳۳۱ٚ  ۸۳۳۱، ۸۳۲۱

ؽب٘ٛاكٞبی فمیل كا ثب ؽب٘ٛاكٞبی غیل  امآٖ پيٚ  وٙیٓ یٔ% ٔیب٘ٝ ٔغبًجٝ  ۵۱ ثل اًبىؿك اؿأٝ، ؽٚ فمل كا 

. ًپي كٚ٘ـ ٌلؿؿ یٟٔٔٓ ؿیٍل، ٔمبیٌٝ  ٞبی یوٌیٚتلویت ُغّی، ًٜٛط تغٔیالت ٚ ثلؽی ام  ام٘ظلفمیل 

. ؿك اؿأٝ، ٘لػ ٌیلؿ یٔللاك  یٔٛكؿثلكًتغییل تلویت ُغّی فملای ُٟلی ٚ كًٚتبیی كا ؿك ٛی ًٝ ٔمٜغ 

ٚ ؿك آؽل كٚ٘ـ تغییل فملای ثیىبك ثٝ  آیـ یٔ ثٝ ؿًت ٔٛكؿٜٔبِؼٝفمل ؿك ٔٙبٛك ُٟلی ٚ كًٚتبیی ثلای ؿٚكٜ 

 ؽٛاٞـ ُـ. اكائٝرـَٚ ٚ ٕ٘ٛؿاك  ٓٛكت ثٝتفىیه ٔٙبٛك ُٟلی ٚ كًٚتبیی 
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 آمبر تًصیفی 4-2

 در ومًوٍ مًردمطبلعٍی اس خبوًارَبی َب یژگیيبزخی  4-2-1

 در ومًوٍ مًردمطبلعٍَبی خبوًارَبی  یژگیي(: بزخی 1-4جذيل )

 ًبَ

 

 ؽب٘ٛاك  ٚیوٌی

۸۳۲۱ ۸۳۳۱ ۸۳۳۱ 

 ۳2۳۳۳ ۳۳۵۱۳ 2۱۱۱۲ ٔلؿ ًلپلًتؽب٘ٛاكٞبی 

 ۵2۳۲ ۱۲۰۱ 2۳۲۸ مٖ ًلپلًتؽب٘ٛاكٞبی 

 ۸۳۳۳۱ ۸۳۱۱۸ ۸۳۳۱۳ كًٚتبییؽب٘ٛاكٞبی 

 ۸۲۲۱۸ ۸۲۰۳2 ۸2۲۲۰ ُٟلیؽب٘ٛاكٞبی 

 ۵۱.۰۱ ۵۱.۱۱ ۱۱.۵۵ ًلپلًت ٔیبٍ٘یٗ ًٗ

 ۸۲2۵2۵22 2۱۰2۳۱۱۱ 2۸۲۸۲۵۳۱ كیبَ(-)ٔبٞیب٘ٝعب٘ٛاك  *ٔیبٍ٘یٗ ؿكآٔـ عمیمی

 ۸۵۱۳2۱۳۸ ۸۱۱۵۳۰۲۱ ۸۰۲2۱۵2۰ كیبَ(-)ٔبٞیب٘ٝ عب٘ٛاك ٔیب٘ٝ ؿكآٔـ عمیمی

 2۱۱۲۳ 2۰۸۸۸ ۸۲۱۸۸ ثبًٛاؿًلپلًت 

 ۸۱۰۲۲ ۸2۳22 ۲۲۸۲ ًٛاؿ یثًلپلًت 

 ۸۳۱۳ 2۸۸۸ 22۳۳ وبكفلٔبًلپلًت 

 ۸۱۵۰۳ ۸۸۱۳۳ ۳۱۱2 وبكوٗ ٌٔتمًُلپلًت 

 2۳۱۵ ۳2۱۳ ۳۸۳2 ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی

 ۸۸۰۱۲ ۸۱۲۸2 ۰۳۲۳ ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓیًلپلًت 

 ۸۸۰۱۱ ۸۸۸۳۲ ۱۲۲۳ غیل ُبغّیًٗلپلًت 

 ۸۲۱۳2 ۸۱۱۱2 ۸2۵۸۱ تل ام آٖ ییٗپبًیىُ ٚ ًلپلًت ؿاكای ٔـكن 

 ۵۰۳۳ ۵۱2۵ ۳۳۲۱ ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپًّٓلپلًت ؿاكای 

 ۳۱۵۲ ۳۳۱۱ 2۸۸۱ تغٔیالت ػبِیًلپلًت ؿاكای 

 -۳۱۱2۵۳۸۱ -۸2۱۳2۱۱۵۲ -۸۳۰۳۱۵۳۱۳ ؽب٘ٛاك وٕتلیٗ ؿكآٔـ

 ۵2۵۲۱۸۲۱۳ ۰۳۲2۱۰۵۳۳ ۸۰2۵۲۰۱۸۳۱ ؽب٘ٛاك ثیِتلیٗ ؿكآٔـ

 ۸۵ ۸۵ ۸۱ ًلپلًت وٕتلیٗ ًٗ

 ۳۳ ۳۳ ۳۳ ًلپلًت ثیِتلیٗ ًٗ

 ۳۲۸۱۸ ۳۲۱۳۳ 2۰۲2۳ تؼـاؿ ِٔبٞـات

 ۸۳۳۵ثل اًبى ًبَ پبیٝ  *

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ
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، تؼـاؿ ؽب٘ٛاكٞبی ٔلؿ ًلپلًت، ثیِتل ام ؽب٘ٛاكٞبی مٖ ًلپلًت ۸۳۳۱ٚ  ۸۳۳۱، ۸۳۲۱ؿك ٞل ًٝ ًبَ 

 اًت.

 افنایَ یبفتٝ اًت. ۸۳۳۱تب  ۸۳۲۱ٔیبٍ٘یٗ ًٗ ًلپلًتبٖ ؽب٘ٛاك ام ًبَ 

 وبَٞ یبفتٝ اًت. ۸۳۳۱تب  ۸۳۲۱ٔیبٍ٘یٗ ؿكآٔـ عمیمی ام ًبَ 

 ثیِتل ٌٞتٙـ. ًٛاؿ یثؿك ٞل ًٝ ًبَ، ًلپلًتبٖ ثبًٛاؿ ام ًلپلًتبٖ 

 اًت. ۳۳ؿك ٞل ًٝ ًبَ، ثیِتلیٗ ًٗ ًلپلًتبٖ، 

 ًبَ اًت. ۸۵وٕتلیٗ ًٗ  ۸۳۳۱ٚ  ۸۳۳۱ٞبی  ًبَ ٚ ؿك ًبَ ۸۱، وٕتلیٗ ًٗ ًلپلًتبٖ ۸۳۲۱ؿك ًبَ 

 میل اًت۴ ٓٛكت ثٝٚٗغ ُغّی، ثٝ تلتیت ام ثیِتلیٗ ثٝ وٕتلیٗ  ام٘ظل، ًٟٓ ًلپلًتبٖ ۸۳۲۱ؿك ًبَ 

 ػٕٛٔی، وبكفلٔب ) وٕتلیٗ( یلٔنؿثٍوبكوٗ ٌٔتمُ )ثیِتلیٗ(، ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی، غیل ُبغّیٗ، 

 میل اًت۴ ٓٛكت ثٝٚٗغ ُغّی، ثٝ تلتیت ام ثیِتلیٗ ثٝ وٕتلیٗ  ام٘ظل، ًٟٓ ًلپلًتبٖ ۸۳۳۱ؿك ًبَ 

 ػٕٛٔی، وبكفلٔب ) وٕتلیٗ( یلٔنؿثٍؽٔٛٓی،  یلٔنؿثٍٗ ٌٔتمُ، غیل ُبغّیٗ )ثیِتلیٗ(، وبكو

 میل اًت۴ ٓٛكت ثٝٚٗغ ُغّی ثٝ تلتیت ام ثیِتلیٗ ثٝ وٕتلیٗ  ام٘ظل، ًٟٓ ًلپلًتبٖ ۸۳۳۱ؿك ًبَ 

 ػٕٛٔی، وبكفلٔب ) وٕتلیٗ( یلٔنؿثٍؽٔٛٓی، وبكوٗ ٌٔتمُ،  یلٔنؿثٍغیل ُبغّیٗ )ثیِتلیٗ(، 

 ، وبَٞ یبفتٝ اًت.۸۳۳۱تب  ۸۳۲۱ عـاوخل ؿكآٔـ ؽب٘ٛاكٞب ام ًبَ

 ، افنایَ یبفتٝ اًت.۸۳۳۱تب  ۸۳۲۱عـالُ ؿكآٔـ ؽب٘ٛاكٞب ام ًبَ 
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 ۸ضغلی یَبٍ تدسسزمبیٍ اوسبوی بز درآمذ در َز یه اس  زیتأث 4-2-2

 ضغلی یَب دستٍسزمبیٍ اوسبوی بز درآمذ در َز یه اس  یزتأث(: 2-4)جذيل 

 غیل ُبغُ ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی وبكوٗ ٌٔتمُ وبكفلٔب ٔتغیل

 ٔلؿ
۱.۱۱2 

*(۱.۱۱) 

۱.۱۱۸ 

(۱.۱۱) 

۱.۸۱۲ 

(۱.۱۱) 

۱.۳۳2 

(۱.۱۱) 

۱.۳۳۱ 

(۱.۱۱) 

ًٗ 
۱.۱۱۰ 

(۱.۱۱) 

۱.۱۰۲ 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۱۰۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۱۲۸ 

(۱.۱۱) 

 ًٗ ؿْٚ تٛاٖ ؿكٓـ
۱.۱۰۳- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۰2- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۰۱- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۵۵- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۰۳- 

(۱.۱۱) 

 آٖ ام تل پبییٗ ٚ ًیىُ
۱.2۵۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۸۲۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۸۲۰ 

(۱.۱2) 

۱.2۱۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۱2۱ 

(۱.۱۱) 

 ؿیپّٓ ٚ ٔتًٜٛٝ
۱.۱۱۲ 

(۱.۱۱) 

۱.۳۱۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۳۱۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۱۳۵ 

(۱.۱۱) 

۱.۰۱۳ 

(۱.۱۱) 

 ػبِی تغٔیالت
۱.۱۰2 

(۱.۱۱) 

۱.۵۱۰ 

(۱.۱۱) 

۱.۵۱۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۲۲2 

(۱.۱۱) 

 ُٟلی
۱.۳۱۲ 

(۱.۱۱) 

۱.2۵۲ 

(۱.۱۱) 

۱.۸۰۱ 

(۱.۱۱) 

۱.2۸2 

(۱.۱۱) 

۱.۵2۸ 

(۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل
۱.۸22- 

(۱.۱۱) 

- 

(۱.۱۱) 

- 

(۱.۱۱) 

۱.۸۱۰ 

(۱.۱۱) 

۱.۸۱2 

(۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل
۱.2۳۳- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۳۲- 

(۱.۱۱) 

۱.۸۱2- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۳۱- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱۱- 

(۱.۱۱) 

 حبثت رن
۸۱.2۳۱ 

(۱.۱۱) 

۸۱.۸۲۰ 

(۱.۱۱) 

۸۱.۵۳2 

(۱.۱۱) 

۸۱.۸۵۱ 

(۱.۱۱) 

۸۳.2۵۲ 

(۱.۱۱) 

 2۱۰۰۸ 2۳۳۳۳ ۳۱۱2 ۳۸۱۲۱ ۵۱۵۵ ِٔبٞـات تؼـاؿ

 ۱.۱۱۱ ۱.2۱۱ ۱.2۲۸ ۱.۸۱۸ ۱.2۸۳ تؼییٗ ٗلیت

 (۸۳۳۵ًبَ  یٝپب ٞبی یٕتؿك ل) ٞبی ایلا٘ی ؿك ٞل ؿًتٝ ُغّیؽب٘ٛاك یب٘ٝٔبٞ یؿكآٔـٞب یتٓٚاثٌتٝ ۴ ٍِبك یلٔتغ

P-value
* 

 

 

 

                                                 
 & White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errorsتٕبٔی ثلآٚكؿٞب ؿك ایٗ پوَٚٞ ثب اًتفبؿٜ ام تىٙیه۴  ۸

Covariance ٘بٌٕٞب٘ی ٚاكیب٘ي ٜٔلط ٕ٘ی ثبُـ.ٌٔئّٝ ٚ ؿیٍل  ًبمٌبك ُـٜ ا٘ـ 

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 



۰۲ 

 ۴ 2ثب اًتفبؿٜ ام كٍٚ پیِٟٙبؿی وٙـی ۸ٔتغیلٞبی ٔزبمی ٗلایت تجـیُ
 )تبذیل ضزایب(ی ضغلیَب دستٍیز سزمبیٍ اوسبوی بز درآمذ در َز یه اس تأث(: 3-4جذيل )

 غیل ُبغُ ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی وبكوٗ ٌٔتمُ وبكفلٔب ٔتغیل

 ۱.۳۳۱ ۱.۱۱۳ ۱.۸۳۱ ۱.۰۱۸ ۱.۰۱۱ ٔلؿ

ًٗ ۱.۱۱۰ ۱.۱۰۲ ۱.۱۱۱ ۱.۱۰۱ ۱.۱۲۸۳ 

 -۱.۱۰۳ -۱.۱۵۵ -۱.۱۰۱ -۱.۱۰2 -۱.۱۰۳ ًٗ ؿْٚ تٛاٖ ؿكٓـ

 ۱.۵2۸ ۱.22۰ ۱.2۱۳ ۱.2۱۸ ۱.2۳2 آٖ ام تل پبییٗ ٚ ًیىُ

 ۱.۳۱۸ ۱.۵۱۱ ۱.۱۵۰ ۱.۳۳۳ ۱.۰۸۸ ؿیپّٓ ٚ ٔتًٜٛٝ

 ۸.۱۸۵ ۸.۸۱۱ ۱.۱۱۳ ۱.۱۱۲ ۸.۸۳۲ ػبِی تغٔیالت

 ۱.۰۲۳ ۱.2۳۰ ۱.۸۲۸ ۱.2۳۱ ۱.۱۸۵ ُٟلی

 ۱.۸۱۱ ۱.۸۸۸ - - -۱.۸۸۵ ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل

 -۱.۱۱۸ -۱.۱۳۱ ۱.۸۵2 -۱.۱۳۱ ۱.2۸۳ ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل

 ۸۳.2۵۲ ۸۱.۸۵۱ ۸۱.۵۳2 ۸۱.۸۲۰ ۸۱.2۳۱ حبثت رن

 2۱۰۰۸ 2۳۳۳۳ ۳۱۱2 ۳۸۱۲۱ ۵۱۵۵ ِٔبٞـات تؼـاؿ

 ۱.۱۱۱ ۱.2۱۱ ۱.2۲۸ ۱.۸۱۸ ۱.2۸۳ تؼییٗ ٗلیت

 (۸۳۳۵ًبَ  یٝپب ٞبی یٕت)ؿك ل ٞبی ایلا٘ی ؿك ٞل ؿًتٝ ُغّیؽب٘ٛاك یب٘ٝٔبٞ یؿكآٔـٞب یتٓٚاثٌتٝ ۴ ٍِبك یلٔتغ
 

 ٔـَ ثلآٚكؿ ُـٜ )وبكفلٔب(
Ln(y) = 14.237 + 0.472 Male + 0.076 Age + (-0.069) Agsq + 0.257 Sic + 0.478 Dip + 

0.762Aali + 0.348 Urban + (-0.122) D90 + (-0.239) D94 

 (۴ُـٜ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلاتفبًیل ٚ تجییٗ ٗلایت 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  ۱.2۳2( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Sicام آٖ ) تلٗ ییپبًٜظ تغٔیّی ًیىُ ٚ 

ام آٖ  تلٗ ییپبؿاكای ٔـكن تغٔیّی ًیىُ یب  ٞب آٖثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

ؿكآٔـ ثیِتلی  ؿكٓـ ۱.2۳2)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ًٛاؿ یث ٞب آٖاًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 وٙٙـ یٔوٌت 

اًت وٝ ثب  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۱.۰۸۸ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Dipًٜظ تغٔیّی ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ )

اًت، ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ  یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۱.۰۸۸( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 .وٙٙـ یٔ

اًت وٝ  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث  ۸.۸۳۲ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Aali ۴ًٜظ تغٔیالت ػبِی )ؿاٍِ٘بٞی( )

                                                 
 .ُٛؿ یٔثٝ ؿِیُ ایٙىٝ ٗلایت ٔتؼّك ثٝ ٔتغیلٞبی ٔزبمی ٌٞتٙـ ٚ ٔتغیل ٚاثٌتٝ ٘ین ٍِبكیتٕی اًت. ثلای تفٌیل ٗلایت ا٘زبْ  ۸

2 Kennedy(1987): )  ̂          ̂   ( 

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 



۰۳ 

( اًت، ی)ؿاٍِ٘بٞ یػبِ یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییاكٞبؽب٘ٛ یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۸.۸۳۲( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 ..وٙٙـ یٔ

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  ۱.۰۱۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ  ( ۴ ٗلیت Maleثٛؿٖ ) ًلپلًت ٔلؿ

ٔلؿ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ  ٞب آٖحجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٌت ؿكٓـ  ۱.۰۱۱پبیٝ( ٌٞتٙـ، 

 وٝ ثب فلٕ+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۱۸۵ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Urbanؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی )

یلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ُٟلی ٌٞتٙـ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ  ۱.۱۸۵

وٝ ثب فلٕ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  -۱.۸۸۵ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۸۸۵)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ  ۸۳۳۱ یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَٔتغ یلحجبت ًب

 ؿاك٘ـ. وٕتلیؿكآٔـ ؿكٓـ 

وٝ ثب فلٕ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  + ۱.2۸۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.2۸۳یٝ( ٌٞتٙـ، )ٌلٜٚ پب ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿاك٘ـ. ثیِتلیؿكآٔـ ؿكٓـ 

( ًٗAge ۴ ٗلیت )ٜیلٞب، ٔتغ یلوٝ ثب فلٕ حجبت ًب+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۱۱۰ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـ

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ ۱.۱۱۰ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ ًٗثٝ امای یه ٚاعـ افنایَ ؿك 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  -۱.۱۰۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ( ۴ ٗلیت Agsqؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ ًٗ )

 .بثـی یٔوبَٞ  ؿكٓـ ۱.۱۰۳ ا٘ـامٜ ثٝؿكآٔـ  ،ؿك آٖافنایَ  ٚاعـیلٞب، ثٝ امای یه ٔتغحجبت ًبیل 

 ٔـَ ثلآٚكؿ ُـٜ )وبكوٗ ٌٔتمُ(
Ln(y) = 14.186 + 0.471 Male + 0.068 Age + (-0.062) Agsq + 0.184 Sic + 0.344 Dip + 0.576 

Aali + 0.258 Urban + (-0.098) D94 

 (۴ُـٜ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلاتفبًیل ٚ تجییٗ ٗلایت 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت   ۱.2۱۸( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Sicام آٖ ) تلٗ ییپبًٜظ تغٔیّی ًیىُ ٚ 

ام  تلٗ ییپبؿاكای ٔـكن تغٔیّی ًیىُ یب  ٞب آٖوٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

ؿكآٔـ ثیِتلی ؿكٓـ   ۱.2۱۸)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ًٛاؿ یث ٞب آٖآٖ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 وٙٙـ یٔوٌت 

اًت وٝ ثب  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث  ۱.۳۳۳ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Dipًٜظ تغٔیّی ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ )

اًت، ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ  یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب لٞب،یٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ   ۱.۳۳۳( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

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 



۱۱ 

 .وٙٙـ یٔ

اًت وٝ  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۱.۱۱۲ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Aali ۴ًٜظ تغٔیالت ػبِی )ؿاٍِ٘بٞی( )

( اًت، ی)ؿاٍِ٘بٞ یػبِ یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۱.۱۱۲( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 ..وٙٙـ یٔ

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  ۱.۰۱۸ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ  ( ۴ ٗلیت Maleثٛؿٖ ) ًلپلًت ٔلؿ

ٔلؿ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ  ٞب آٖحجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٌت ؿكٓـ  ۱.۰۱۸پبیٝ( ٌٞتٙـ، 

وٝ ثب فلٕ ٍ٘ل ایٗ اًت + ، ثیب ۱.2۳۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Urbanؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی )

یلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ُٟلی ٌٞتٙـ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ  ۱.2۳۱

وٝ ثب فلٕ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  - ۱.۱۳۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۱۳۱)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ وٕتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ 

( ًٗAge ۴ ٗلیت )ٜیلٞب، ٔتغ یلوٝ ثب فلٕ حجبت ًب+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۱۰۲ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـ

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ ۱.۱۰۲ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ ًٗثٝ امای یه ٚاعـ افنایَ ؿك 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  -۱.۱۰2ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ( ۴ ٗلیت Agsqؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ ًٗ )

 .بثـی یٔوبَٞ  ؿكٓـ ۱.۱۰2 ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ آٖافنایَ ؿك  ٚاعـیلٞب، ثٝ امای یه ٔتغحجبت ًبیل 

 ٔـَ ثلآٚكؿ ُـٜ )ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی(
Ln(y) = 14.592 + 0.178 Male + 0.074 Age + (-0.067) Agsq + 0.186 Sic + 0.377 Dip + 0.577 

Aali + 0.167 Urban + (-0.142) D94 

 (۴ُـٜ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلاتفبًیل ٚ تجییٗ ٗلایت 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  ۱.2۱۳( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Sicام آٖ ) تلٗ ییپبًٜظ تغٔیّی ًیىُ ٚ 

ام آٖ  تلٗ ییپبؿاكای ٔـكن تغٔیّی ًیىُ یب  ٞب آٖثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

ؿكآٔـ ثیِتلی ؿكٓـ  ۱.2۱۳)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ًٛاؿ یث ٞب آٖاًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 وٙٙـ یٔوٌت 

اًت وٝ ثب  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۱.۱۵۰ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Dipًٜظ تغٔیّی ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ )

اًت، ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ  یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ   ۱.۱۵۰( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 .وٙٙـ یٔ

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 



۱۸ 

اًت وٝ  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۱.۱۱۳ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Aali ۴ػبِی )ؿاٍِ٘بٞی( )ًٜظ تغٔیالت 

( اًت، ی)ؿاٍِ٘بٞ یػبِ یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۱.۱۱۳( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 ..وٙٙـ یٔ

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  ۱.۸۳۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ  ( ۴ ٗلیت Maleثٛؿٖ ) ًلپلًت ٔلؿ

ٔلؿ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ  ٞب آٖحجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٌت ؿكٓـ  ۱.۸۳۱پبیٝ( ٌٞتٙـ، 

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۸۲۸ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Urbanبی ُٟلی )ؽب٘ٛاكٞ

یلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ُٟلی ٌٞتٙـ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ  ۱.۸۲۸

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۸۵2ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۸۵2)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ 

( ًٗAge ۴ ٗلیت )ٜیلٞب، ٔتغ یلوٝ ثب فلٕ حجبت ًب+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۱۱۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـ

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ ۱.۱۱۱ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ ًٗثٝ امای یه ٚاعـ افنایَ ؿك 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  -۱.۱۰۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ( ۴ ٗلیت Agsqؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ ًٗ )

 .بثـی یٔوبَٞ  ؿكٓـ ۱.۱۰۱ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ آٖافنایَ ؿك ٚاعـ یلٞب، ثٝ امای یه ٔتغحجبت ًبیل 

 ٔـَ ثلآٚكؿ ُـٜ )ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی(
Ln(y) = 14.154 + 0.392 Male + 0.064 Age + (-0.055) Agsq + 0.204 Sic + 0.435 Dip + 0.744 

Aali + 0.212 Urban + 0.106 D90 + (-0.037) D94 

 (۴ُـٜ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلاتفبًیل ٚ تجییٗ ٗلایت 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  ۱.22۰( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Sicام آٖ ) تلٗ ییپبًٜظ تغٔیّی ًیىُ ٚ 

ام آٖ  تلٗ ییپبؿاكای ٔـكن تغٔیّی ًیىُ یب  ٞب آٖثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

ؿكآٔـ ثیِتلی ؿكٓـ  ۱.22۰)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ًٛاؿ یث ٞب آٖاًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 ٙٙـو یٔوٌت 

اًت وٝ ثب  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۱.۵۱۱ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Dipًٜظ تغٔیّی ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ )

اًت، ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ  یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۱.۵۱۱( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 .وٙٙـ یٔ

اًت وٝ  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۸.۸۱۱ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Aali ۴ًٜظ تغٔیالت ػبِی )ؿاٍِ٘بٞی( )

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 



۱2 

( اًت، ی)ؿاٍِ٘بٞ یػبِ یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۸.۸۱۱( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 ..وٙٙـ یٔ

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  ۱.۱۱۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ  ( ۴ ٗلیت Maleثٛؿٖ ) ًلپلًت ٔلؿ

ٔلؿ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ  ٞب آٖحجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٌت ؿكٓـ  ۱.۱۱۳پبیٝ( ٌٞتٙـ، 

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.2۳۰ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Urbanؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی )

ًت )ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، یلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ُٟلی ٌٞتٙـ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ  ۱.2۳۰

وٝ ثب فلٕ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  + ۱.۸۸۸ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۸۸۸)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿاك٘ـ. ثیِتلیؿكآٔـ ؿكٓـ 

وٝ ثب فلٕ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  - ۱.۱۳۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۱۳۱)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿاك٘ـ. وٕتلیؿكآٔـ ؿكٓـ 

( ًٗAge ۴ ٗلیت )ٜیلٞب، ٔتغ یلوٝ ثب فلٕ حجبت ًب+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۱۰۱ٗ ٔتغیل یؼٙی ای ثلآٚكؿ ُـ

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ ۱.۱۰۱ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ ًٗثٝ امای یه ٚاعـ افنایَ ؿك 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  -۱.۱۵۵ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ( ۴ ٗلیت Agsqؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ ًٗ )

 .بثـی یٔوبَٞ  ؿكٓـ ۱.۱۵۵ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ آٖافنایَ ؿك ٚاعـ یلٞب، ثٝ امای یه ٔتغحجبت ًبیل 

 ٔـَ ثلآٚكؿ ُـٜ )غیل ُبغّیٗ(
Ln(y) = 13.258 + 0.330 Male + 0.081 Age + (-0.069) Agsq + 0.420 Sic + 0.679 Dip + 0.882 

Aali + 0.683 Urban + 0.107 D90 + (-0.071) D94 

 (۴ُـٜ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلاتفبًیل ٚ تجییٗ ٗلایت 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  ۱.۵2۸( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Sicام آٖ ) تلٗ ییپبًٜظ تغٔیّی ًیىُ ٚ 

ام آٖ  تلٗ ییپبؿاكای ٔـكن تغٔیّی ًیىُ یب  ٞب آٖثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

ؿكآٔـ ثیِتلی ؿكٓـ  ۱.۵2۸)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ًٛاؿ یث ٞب آٖاًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 وٙٙـ یٔوٌت 

اًت وٝ ثب  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۱.۳۱۸ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Dipًٜظ تغٔیّی ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ )

اًت، ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ  یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۱.۳۱۸( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

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 



۱۳ 

 .وٙٙـ یٔ

اًت وٝ  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۸.۱۸۵ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Aali ۴ًٜظ تغٔیالت ػبِی )ؿاٍِ٘بٞی( )

( اًت، ی)ؿاٍِ٘بٞ یػبِ یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییكٞبؽب٘ٛا یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۸.۱۸۵( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 ..وٙٙـ یٔ

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  ۱.۳۳۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ  ( ۴ ٗلیت Maleثٛؿٖ ) ًلپلًت ٔلؿ

ٔلؿ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ  ٞب آٖحجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٌت ؿكٓـ  ۱.۳۳۱پبیٝ( ٌٞتٙـ، 

 وٝ ثب فلٕ+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۰۲۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Urbanؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی )

یلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ُٟلی ٌٞتٙـ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ  ۱.۰۲۳

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۸۱۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۸۱۱)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ 

وٝ ثب فلٕ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  - ۱.۱۱۸ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۱۱۸)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱كٞبی ًبَ ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛا ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ وٕتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ 

( ًٗAge ۴ ٗلیت )ٜیلٞب، ٔتغ یلوٝ ثب فلٕ حجبت ًب+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۱۲2ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـ

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ ۱.۱۲2 ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ ًٗثٝ امای یه ٚاعـ افنایَ ؿك 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  -۱.۱۰۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ( ۴ ٗلیت Agsqؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ ًٗ )

 .بثـی یٔوبَٞ  ؿكٓـ ۱.۱۰۳ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ آٖافنایَ ؿك  ٚاعـیلٞب، ثٝ امای یه ٔتغحجبت ًبیل 

 ؽالٓٝ ۴

وٕتلیٗ ٚ ؿك ؿًتٝ ُغّی وبكفلٔبیی،  ػٕٛٔی، یلٔنؿثٍُىبف رٌٙیتی ؿك وٌت ؿكآٔـ ؿك ؿًتٝ ُغّی 

 ثیِتلیٗ اًت.

ؽٔٛٓی وٕتلیٗ احل كا ثل  یلٔنؿثًٍٗ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ؿك ٌلٜٚ غیل ُبغّیٗ، ثیِتلیٗ ٚ ؿك ؿًتٝ ُغّی 

 ؿاكؿ. وٌت ؿكآٔـ

 ثبمؿٞی ًٜٛط تغٔیّی ؿك ٌلٜٚ غیل ُبغّیٗ ثیِتلیٗ ٚ ؿك ؿًتٝ ُغّی وبكوٗ ٌٔتمُ، وٕتلیٗ اًت.

ػٕٛٔی، وٕتلیٗ تأحیل كا ثل  یلٔنؿثٍك ؿًتٝ ُغّی ُٟلی ثٛؿٖ، ًلپلًت، ؿك ٌلٜٚ غیل ُبغّیٗ، ثیِتلیٗ ٚ ؿ

 ؿكآٔـ ؿاكؿ.
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۱۱ 

 ی میىسز َب یبفتیدربزآيرد معبدلٍ  4-3

 میىسز بزای ایزان َبی یبفتیدر(: وتبیج بزآيرد معبدلٍ 4-4) جذيل

 ۱ ٔـَ ۳ ٔـَ 2 ٔـَ ۸ ٔـَ ٔتغیل

 ٔلؿ
 

 

۱.۱2۱ 
*(۱.۱۱) 

۱.۱2۲ 

(۱.۱۱) 

۱.۱2۳ 

 (۱.۱۱) 

ًٗ 
 

 

۱.۱۱2 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱2 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱۳ 

(۱.۱۱) 

 ًٗ ؿْٚ تٛاٖ ؿكٓـ
 

 

۱.۱۰۵- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۰۵- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۰۵- 

(۱.۱۱) 

 آٖ ام تل پبییٗ ٚ ًیىُ
 

 

۱.2۳۳ 

(۱.۱۱) 

۱.2۳۳ 

(۱.۱۱) 

۱.۳22 

(۱.۱۱) 

 ؿیپّٓ ٚ ٔتًٜٛٝ
 

 

۱.۵۱۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۵۱۰ 

(۱.۱۱) 

۱.۵۰۳ 

(۱.۱۱) 

 ػبِی تغٔیالت
 

 

۱.۱۸۳ 

(۱.۱۱) 

۱.۱2۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۲۱۲ 

(۱.۱۱) 

 ُٟلی
 

 

۱.۳2۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۳2۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۳2۱ 

(۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل
۱.۱۳۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۱۳۲ 

(۱.۱۱) 

۱.۸2۳ 

(۱.۱۱) 

۱.۸۱۰ 

(۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل
۱.۱2۱- 

(۱.۱۱) 

۱.۸۱۸- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱۲- 

(۱.۱۱) 

- 

(۱.۱۰) 

 وبكفلٔب
۱.۵22 

(۱.۱۱) 

۱.2۱۵ 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱۳ 

(۱.۱۱) 

۱.۳۳2 

(۱.۱۱) 

 ٌٔتمُ وبكوٗ
۱.222 

(۱.۱۱) 

- 

(۱.۳۱) 

۱.۱۲۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱۲ 

(۱.۱۱) 

 ػٕٛٔی ٔنؿثٍیل
۱.۱۳۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۸۱2 

(۱.۱۱) 

۱.2۰۱ 

(۱.۱۱) 

۱.22۳ 

(۱.۱۱) 

 ؽٔٛٓی ٔنؿثٍیل
۱.۸۱۰ 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱۳- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱۱- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱۳- 

(۱.۱۱) 

 ؽب٘ٛاك ثؼـ ثٝ ُبغّیٗ ٌ٘جت
۱.۳۲۱ 

(۱.۱۱) 

۱.۵۸۳ 

(۱.۱۱) 

۱.۵2۳ 

(۱.۱۱) 

۱.۵22 

(۱.۱۱) 

   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  وبكفلٔب
۱.2۵۱- 

(۱.۱۱) 

۱.2۱۵-

(۱.۱۱) 

   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  وبكفلٔب
۱.2۸۳- 

(۱.۱۱) 

۱.2۱۱- 

(۱.۱۱) 

   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ٌٔتمُ وبكوٗ
۱.۸۳۲- 

(۱.۱۱) 

۱.۸۳2- 

(۱.۱۱) 
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۱۵ 

   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ٌٔتمُ وبكوٗ
۱.۱۱۲- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۱- 

(۱.۱۱) 

   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ػٕٛٔی ٔنؿثٍیل
۱.۸۱۱- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۲۳- 

(۱.۱۱) 

   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ػٕٛٔی ٔنؿثٍیل
۱.۸۱۱- 

(۱.۱۱) 

۱.۱۵۱- 

(۱.۱۱) 

   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ؽٔٛٓی ٔنؿثٍیل
- 

(۱.۸۱) 

- 

(۱.۵۲) 

   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ؽٔٛٓی ٔنؿثٍیل
- 

(۱.۰2) 

- 

(۱.۸۰) 

    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  آٖ ام تل پبییٗ ٚ ًیىُ
۱.۱۳۸- 

(۱.۱۱) 

    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  آٖ ام تل پبییٗ ٚ ًیىُ
۱.۱۳۱- 

(۱.۱۱) 

    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ؿیپّٓ ٚ ٔتًٜٛٝ
۱.۱۲۳ 

(۱.۱۱) 

    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ؿیپّٓ ٚ ٔتًٜٛٝ
۱.۱۲۵- 

(۱.۱۱) 

    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ػبِی تغٔیالت
۱.۸۳۱- 

(۱.۱۱) 

    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ػبِی تغٔیالت
۱.۸۱۱- 

(۱.۱۱) 

 حبثت رن
۸۰.2۸۱ 

(۱.۱۱) 

۸۳.۱۱2 

(۱.۱۱) 

۸۳.۱۸۵ 

(۱.۱۱) 

۸۳.۰۲۳ 

(۱.۱۱) 

 ۸۱۳۳۳۱ ۸۱۳۳۳۱ ۸۱۳۳۳۱ ۸۱۳۳۳۱ ِٔبٞـات تؼـاؿ

 ۱.۳۲2 ۱.۳۲2 ۱.۳۲۱ ۱.۸۳۸ تؼییٗ ٗلیت

 (۸۳۳۵ی پبیٝ ًبَ ٞب ٕتیلٔتغیل ٚاثٌتٝ ۴ ٍِبكیتٓ ؿكآٔـٞبی ٔبٞیب٘ٝ ؽب٘ٛاك ؿك ایلاٖ ) ؿك 

%۳۵ثلآٚكؿ ثل اًبى ًٜظ إٛیٙبٖ   

P-value* 
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۱۰ 

 ۸َبی میىسز بزای ایزان )تبذیل ضزایب( یبفتیدر(: وتبیج بزآيرد معبدلٍ 5-4جذيل )

 ۱ ٔـَ ۳ ٔـَ 2 ٔـَ ۸ ٔـَ ٔتغیل

 ۱.۵۳۵ ۱.۵۳۱ ۱.۵۳2  ٔلؿ

ًٗ  ۱.۱۱2 ۱.۱۱2 ۱.۱۱۳ 

 -۱.۱۰۵ -۱.۱۰۵ -۱.۱۰۵  ًٗ ؿْٚ تٛاٖ ؿكٓـ

 ۱.۳۱۳ ۱.۳۱۲ ۱.۳۱۲  آٖ ام تل پبییٗ ٚ ًیىُ

 ۱.۱۰۰ ۱.۰۵۲ ۱.۰۰۱  ؿیپّٓ ٚ ٔتًٜٛٝ

 ۸.2۱۳ ۸.۱۵۱ ۸.۱۵2  ػبِی تغٔیالت

 ۱.۳۲2 ۱.۳۲2 ۱.۳۲2  ُٟلی

 ۱.۸۵۱ ۱.۸۳۱ ۱.۱۳۲ ۱.۱۳۱ ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل

 - -۱.۱۱۱ -۱.۱۳۱ -۱.۱2۱ ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل

 ۱.۱۱۳ ۱.۱۳۰ ۱.2۱۱ ۱.۰۲۵ وبكفلٔب

 ۱.۱۲۸ ۱.۱۲۱ - ۱.2۱۲ ٌٔتمُ وبكوٗ

 ۱.2۱۳ ۱.۳۱۵ ۱.۸۲۱ ۸.2۸۲ ػٕٛٔی ٔنؿثٍیل

 -۱.۱۱۱ -۱.۱۰۲ -۱.۱۱۰ ۱.۸۵۱ ؽٔٛٓی ٔنؿثٍیل

 ۱.۵22 ۱.۵2۳ ۱.۵۸۳ ۱.۳۲۱ ؽب٘ٛاك ثؼـ ثٝ ُبغّیٗ ٌ٘جت

 -۱.2۸۲ -۱.2۰۱   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  وبكفلٔب

 -۱.۸۲2 -۱.۸۳۳   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  وبكفلٔب

 -۱.۸2۱ -۱.۸2۳   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ٌٔتمُ وبكوٗ

 -۱.۱۰۲ -۱.۱۱۰   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ٌٔتمُ وبكوٗ

 -۱.۱۲۱ -۱.۸۳۱   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ػٕٛٔی ٔنؿثٍیل

 -۱.۱۵۳ -۱.۸۱2   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ػٕٛٔی ٔنؿثٍیل

 - -   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ؽٔٛٓی ٔنؿثٍیل

 - -   ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ؽٔٛٓی ٔنؿثٍیل

 -۱.۱۳۱    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  آٖ ام تل پبییٗ ٚ ًیىُ

 -۱.۱۳۱    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  آٖ ام تل پبییٗ ٚ ًیىُ

 -۱.۱۲۱    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ؿیپّٓ ٚ ٔتًٜٛٝ

 -۱.۱۲2    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ؿیپّٓ ٚ ٔتًٜٛٝ

 -۱.۸2۳    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ػبِی تغٔیالت

 -۱.۱۳۳    ۸۳۳۱ ًبَ ٔزبمی ٔتغیل*  ػبِی تغٔیالت

 ۸۳.۰۲۳ ۸۳.۱۸۵ ۸۳.۱۱2 ۸۰.2۸۱ حبثت رن

 ۸۱۳۳۳۱ ۸۱۳۳۳۱ ۸۱۳۳۳۱ ۸۱۳۳۳۱ ِٔبٞـات تؼـاؿ

 ۱.۳۲2 ۱.۳۲2 ۱.۳۲۱ ۱.۸۳۸ تؼییٗ ٗلیت

 (۸۳۳۵ی پبیٝ ًبَ ٞب ٕتیلٔتغیل ٚاثٌتٝ ۴ ٍِبكیتٓ ؿكآٔـٞبی ٔبٞیب٘ٝ ؽب٘ٛاك ؿك ایلاٖ ) ؿك 

 

                                                 
  .ا٘ـ ُـٜٚ ٗلایت ًبیل ٔتغیلٞب ثـٖٚ تغییل آٚكؿٜ  ا٘ـ ُـٜتٕبْ ٗلایت ٔلثٛٙ ثٝ ٔتغیلٞبی ٔزبمی تجـیُ ۸
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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 



۱۱ 

 (۸ٔـَ ثلآٚكؿ ُـٜ )ٔـَ
Ln(y) = 16.214 + 0.090 D90 + (-0.027) D94 + 0.522 KF + 0.222 KM + 0.797 OM + 0.146 

KH + 0.384 NESBAT 

 ۴)ثل اًبى ٗلایت تجـیُ ُـٜ(ی ُغّیٞب ٌلٜٚتفبًیل ٚ تجییٗ ٗلایت 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ۱.۰۲۵( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Kfوبكفلٔب )

)ٌلٜٚ  ُبغُ لیغ ٞب آٖوبكفلٔب اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.۰۲۵ ی ا٘ـامٜپبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل  ۱.2۱۲( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Kmوبكوٗ ٌٔتمُ )

 لیغ ٞب آٖوبكوٗ ٌٔتمُ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.2۱۲ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل  ۸.2۸۲( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Omٔنؿثٍیل ػٕٛٔی )

 لیغ ٞب آٖٔنؿثٍیل ػٕٛٔی اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۸.2۸۲ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل +  ۱.۸۵۱( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Khٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی )

 ٞب آٖٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔوٌت ثیِتلی ؿكآٔـ ؿكٓـ  ۱.۸۵۱ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ لیغ

 ًبیل

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۱۳۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۱۳۱)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱ًبَ  ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ 

وٝ ثب فلٕ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  -۱.۱2۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۱2۱)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱ًبَ  ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿاك٘ـ. وٕتلیؿكآٔـ ؿكٓـ 

وٝ ثب + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۳۲۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Nesbatٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك )

 ۱.۳۲۱ ا٘ـامٜ ثٝیلٞب، ثٝ امای یه ٚاعـ افنایَ ؿك ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك، ؿكآٔـ ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ

 ًبَ آٚكؿٜ ُـٜ اًت. یٔزبم یلٞبیٚ ٔتغ یُغّ یبٔـَ، ؿًتٝ ٞ یٗؿك ا 

ٔنؿ  یكا ؿًتٝ ُغّ ییؿكآٔـما یٗٔؼٙبؿاك ُـٜ اًت ٚ وٕتل یتؿٞـ وٝ تٕبْ ٗلا یثلآٚكؿ ٔـَ ِ٘بٖ ٔ ٘تبیذ

 ؿاكؿ. یػٕٛٔ یلكا ؿًتٝ ٔنؿثٍ ییؿكآٔـما یِتلیٗٚ ث یؽٔٛٓ یلثٍ

 یٗؽب٘ٛاك ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك، ٔؼٙبؿاك ُـٜ اًت ٚ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ احل ٔخجت ا یٌٗ٘جت ُبغّ یلثلآٚكؿ ُـٜ ٔتغ ٗلیت
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۱۲ 

 ثل ؿكآٔـ اًت. یلٔتغ

 (2ٔـَ ثلآٚكؿ ُـٜ )ٔـَ
Ln(y) = 13.772 + 0.427 Male + 0.072 Age + (-0.065) Agsq + 0.299 Sic + 0.507 Dip + 0.719 

Aali + 0.324 Urban + 0.038 D90 + (-0.101) D94 + 0.245 KF + 0.172 OM + (-0.079) KH + 

0.519 NESBAT 

 ُـٜ(۴ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلای ُغّیٞب ٌلٜٚتفبًیل ٚ تجییٗ ٗلایت 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ۱.2۱۱( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Kfوبكفلٔب )

)ٌلٜٚ  ُبغُ لیغ ٞب آٖوبكفلٔب اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.2۱۱ ی ا٘ـامٜپبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل  ۱.۸۲۱( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Omٔنؿثٍیل ػٕٛٔی )

 لیغ ٞب آٖٔنؿثٍیل ػٕٛٔی اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.۸۲۱ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل  -۱.۱۱۰( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Khٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی )

 ٞب آٖٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٕتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.۱۱۰ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ لیغ

 ُـٜ(۴ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلاتفبًیل ٚ تجییٗ ٗلایت ًٜٛط تغٔیّی

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  ۱.۳۱۲( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Sicام آٖ ) تلٗ ییپبًٜظ تغٔیّی ًیىُ ٚ 

ام آٖ  تلٗ ییپبؿاكای ٔـكن تغٔیّی ًیىُ یب  ٞب آٖثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

ؿكآٔـ ثیِتلی ؿكٓـ  ۱.۳۱۲)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ًٛاؿ یث ٞب آٖاًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 وٙٙـ یٔوٌت 

اًت وٝ ثب  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۱.۰۰۱ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Dipًٜظ تغٔیّی ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ )

اًت، ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ  یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۱.۰۰۱( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 .وٙٙـ یٔ

اًت وٝ  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۸.۱۵2 یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Aali ۴ًٜظ تغٔیالت ػبِی )ؿاٍِ٘بٞی( )

( اًت، ی)ؿاٍِ٘بٞ یػبِ یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۸.۱۵2( ٌٞتٙـ، یٝلٜٚ پب)ٌ ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 ..وٙٙـ یٔ

 ًبیل ٔتغیلٞب

وٝ ثب + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۵۸۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Nesbatٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك )
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۱۳ 

 ۱.۵۸۳ ا٘ـامٜ ثٝیلٞب، ثٝ امای یه ٚاعـ افنایَ ؿك ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك، ؿكآٔـ ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

 .بثـی یٔافنایَ ؿكٓـ 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ ۱.۵۳2ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ  ( ۴ ٗلیت Maleثٛؿٖ ) ًلپلًت ٔلؿ

ٔلؿ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ  ٞب آٖحجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٌت ؿكٓـ  ۱.۵۳2پبیٝ( ٌٞتٙـ، 

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۳۲2ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Urbanؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی )

یلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ُٟلی ٌٞتٙـ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ  ۱.۳۲2

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۱۳۲ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۱۳۲)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ 

وٝ ثب فلٕ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  -۱.۱۳۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۱۳۱)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ وٕتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ 

( ًٗAge ۴ ٗلیت )ٜیلٞب، ثٝ ٔتغ یلوٝ ثب فلٕ حجبت ًب+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت ۱.۱۱2ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـ

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ  ۱.۱۱2 ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ ًٗافنایَ ؿك امای یه ٚاعـ 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  -۱.۱۰۵ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ( ۴ ٗلیت Agsqؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ ًٗ )

 .بثـی یٔ وبَٞ ؿكٓـ ۱.۱۰۵ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ آٖافنایَ ؿك ٚاعـ یلٞب، ثٝ امای یه ٔتغحجبت ًبیل 

 ثل ٔتغیلٞبی ٔـَ اَٚ، ٔتغیلٞبی ٔلثٛٙ ثٝ ًلٔبیٝ اٌ٘ب٘ی ٘ین آٚكؿٜ ُـٜ اًت.ؿك ایٗ ٔـَ ػالٜٚ 

 ؿًتٝ ُغّی ٔنؿ ثٍیل ؽٔٛٓی، وٕتلیٗ ؿكآٔـمایی ٚ ؿًتٝ ُغّی وبكفلٔبیی ثیِتلیٗ ؿكآٔـمایی كا ؿاكؿ.

 ٗلیت ٔتغیل ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك ٔؼٙبؿاك ُـٜ ٚ ٔخجت اًت وٝ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ احل ٔخجت اُتغبَ ثل

 ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك اًت.

 .ؿاكؿًٜظ تغٔیالت ؿاٍِ٘بٞی  كا ثیِتلیٗ ثبمؿٞی ؿكآٔـی ؿك ثیٗ ًٜٛط تغٔیّی

ٗلیت ٔتغیل ٔلؿ ًلپلًت ثٛؿٖ، ٔؼٙبؿاك ُـٜ ٚ ٔخجت اًت وٝ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ آٖ اًت وٝ ؿكآٔـمایی 

 ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت ٔلؿ ؿاك٘ـ ام ؽب٘ٛاكٞبی مٖ ًلپلًت، ثیِتل اًت.

ثٛؿٖ ًلپلًت ٔؼٙبؿاك ُـٜ ٚ ٔخجت اًت وٝ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ ایٗ اًت وٝ ؿكآٔـمایی  ٗلیت ٔتغیل ُٟلی

 ؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی ام ؽب٘ٛاكٞبی كًٚتبیی، ثیِتل اًت.
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۲۱ 

 (۳ٔـَ ثلآٚكؿ ُـٜ )ٔـَ
Ln(y) = 13.715 + 0.428 Male + 0.072 Age + (-0.065) Agsq + 0.299 Sic + 0.506 Dip + 0.720 

Aali + 0.324 Urban + 0.123 D90 + (-0.048) D94 + 0.403 KF + 0.084 KM + 0.267 OM + (-

0.070) KH + (-0.257) KF90 + (-0.213) KF94 + (-0.138) KM90 + (-0.078) KM94 + (-0.147) 

OM90 + (-0.107) OM94  + 0.523 NESBAT 

 ُـٜ(۴ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلایُغّ یٞب ٌلٜٚ یتٗلا ییٗٚ تج یلتفبً

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ۱.۱۳۰( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Kfوبكفلٔب )

)ٌلٜٚ  ُبغُ لیغ ٞب آٖوبكفلٔب اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.۱۳۰ ی ا٘ـامٜپبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل  ۱.۱۲۱( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Kmوبكوٗ ٌٔتمُ )

 لیغ ٞب آٖوبكوٗ ٌٔتمُ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.۱۲۱ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل  ۱.۳۱۵( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Om)ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی 

 لیغ ٞب آٖٔنؿثٍیل ػٕٛٔی اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.۳۱۵ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل  -۱.۱۰۲( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Khؽٔٛٓی )ٔنؿثٍیل 

 ٞب آٖٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٕتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.۱۰۲ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ لیغ

  ُـٜ(۴ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلال ٚ تجییٗ ٗلایت ًٜٛط تغٔیّی تفبًی

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  ۱.۳۱۲( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Sicام آٖ ) تلٗ ییپبًٜظ تغٔیّی ًیىُ ٚ 

ام آٖ  تلٗ ییپبؿاكای ٔـكن تغٔیّی ًیىُ یب  ٞب آٖثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

ؿكآٔـ ثیِتلی ؿكٓـ  ۱.۳۱۲)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ًٛاؿ یث ٞب آٖاًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 وٙٙـ یٔوٌت 

اًت وٝ ثب  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۱.۰۵۲ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Dipًٜظ تغٔیّی ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ )

اًت، ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ  یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۱.۰۵۲( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 .وٙٙـ یٔ

اًت وٝ  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث ۸.۱۵۱ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Aali ۴ًٜظ تغٔیالت ػبِی )ؿاٍِ٘بٞی( )

( اًت، ی)ؿاٍِ٘بٞ یػبِ یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًب

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۸.۱۵۱( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 .وٙٙـ یٔ
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۲۸ 

 ًبیل ٔتغیلٞب

وٝ ثب + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۵2۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Nesbatٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك )

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ ۱.۵2۳ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ آٖیلٞب، ثٝ امای یه ٚاعـ افنایَ ؿك ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ ۱.۵۳۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ  ( ۴ ٗلیت Maleثٛؿٖ ) ًلپلًت ٔلؿ

ٔلؿ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ  ٞب آٖحجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٌت ؿكٓـ  ۱.۵۳۱پبیٝ( ٌٞتٙـ، 

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۳۲2ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Urbanؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی )

یلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ُٟلی ٌٞتٙـ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ  ۱.۳۲2

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۸۳۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۸۳۱)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ ، ٌ٘جت  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ 

وٝ ثب فلٕ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  -۱.۱۱۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۱۱۱)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ وٕتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ 

( ًٗAge ۴ ٗلیت )ٜیلٞب، ثٝ ٔتغ یلوٝ ثب فلٕ حجبت ًب+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت ۱.۱۱2ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـ

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ  ۱.۱۱2 ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ ًٗامای یه ٚاعـ افنایَ ؿك 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  -۱.۱۰۵ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ( ۴ ٗلیت Agsqؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ ًٗ )

 .بثـی یٔوبَٞ  ؿكٓـ ۱.۱۰۵ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ آٖافنایَ ؿك ٚاعـ یلٞب، ثٝ امای یه ٔتغحجبت ًبیل 

 ُـٜ(۴ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلا ٔتمبٛغ تفبًیل ٚ تجییٗ ٗلایت ٔتغیلٞبی 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  -۱.2۰۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ُـٜثلآٚكؿ ( ۴ ٗلیت Kf90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  وبكفلٔب 

، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ۸۳۳۱وبكفلٔب ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ  لیتأحیلٞب، ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبوٝ 

ًلپلًت  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.2۰۱ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.2۰۱ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱َ وبكفلٔب ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًب

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  -۱.۸۳۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ  یتٗل( Kf94 ۴) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  وبكفلٔب 

، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ۸۳۳۱وبكفلٔب ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ لیتأحیلٞب، ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبوٝ 

ًلپلًت  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۸۳۳ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۸۳۳ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱وبكفلٔب ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ 

، ثیبٍ٘ل  -۱.۸2۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Km90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  وبكوٗ ٌٔتمُ 
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۲2 

ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ  ٌٔتمُ وبكوٗ لیتأح یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبیٗ اًت وٝ ا

ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۸2۳ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ۸۳۳۱

وٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۸2۳ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  ٌٔتمُ وبكوًٗلپلًت  ۸۳۳۱

 .(وٙٙـ یٔ

،  ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  -۱.۱۱۰ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Km94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  وبكوٗ 

، ٌ٘جت ثٝ ۳۱ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ ٌٔتمُ وبكوٗ لیتأحیلٞب، ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبوٝ 

 ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۱۱۰ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱ًبَ 

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۱۱۰ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  ٌٔتمُ وبكوًٗلپلًت 

ثیبٍ٘ل  ،  -۱.۸۳۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیتOm90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی 

ی ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ ػٕٛٔ لیٔنؿثٍ لیتأح یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبایٗ اًت وٝ 

ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۸۳۱ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ۸۳۳۱

وٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۸۳۱ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ی ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ػٕٛٔ لیٔنؿثًٍلپلًت  ۸۳۳۱

 .(وٙٙـ یٔ

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  -۱.۸۱2( ۴ ٗلیت ایٗ ٔتغیل یؼٙی Om94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی 

، ٌ٘جت ثٝ ۸۳۳۱ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ  یػٕٛٔ لیٔنؿثٍ لیتأح یلٞب،ٔتغ یلفلٕ حجبت ًبثب 

 ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۸۱2 ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱ًبَ 

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۸۱2 ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  یػٕٛٔ لیٔنؿثًٍلپلًت 

ٔلثٛٙ ثٝ ؿًتٝ ٞبی ُغّی ٘ین ٚاكؿ ٔـَ ُـٜ  ٔتمبٛغؿك ایٗ ٔـَ، ػالٜٚ ثل ٔتغیلٞبی ٔـَ ؿْٚ، ٔتغیلٞبی 

 ا٘ـ.

 ؿًتٝ ُغّی وبكفلٔبیی، ثیِتلیٗ ؿكآٔـمایی مایی كا ؿاكؿ.ؿًتٝ ُغّی ٔنؿ ثٍیل ؽٔٛٓی، وٕتلیٗ ٚ 

ٗلیت ٔتغیل ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك ٔؼٙبؿاك ُـٜ ٚ ٔخجت اًت وٝ ایٗ ثـاٖ ٔؼٙبًت وٝ اُتغبَ ثل 

 ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك احل ٔخجت ؿاكؿ.

 ثیِتلیٗ ثبمؿٞی ؿكآٔـی كا ؿك ثیٗ ًٜٛط تغٔیّی، تغٔیالت ؿاٍِ٘بٞی ؿاكؿ.

ثٛؿٖ، ٔؼٙبؿاك ُـٜ ٚ ٔخجت اًت وٝ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ ایٗ اًت وٝ ؿكآٔـمایی ؽب٘ٛاكٞبی ٔلؿ ٗلیت ٔتغیل ٔلؿ 

 ًلپلًت ام ؽب٘ٛاكٞبی مٖ ًلپلًت، ثیِتل اًت.

ٗلیت ٔتغیل ُٟلی ثٛؿٖ ًلپلًت ٔؼٙبؿاك ُـٜ ٚ ٔخجت اًت وٝ ثـیٗ ٔؼٙی اًت وٝ ؿكآٔـمایی 

 ؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی ام ؽب٘ٛاكٞبی كًٚتبیی، ثیِتل اًت.

 ، وبَٞ یبفتٝ اًت. ۸۳۲۱ٌ٘جت ثٝ ًبَ  ۸۳۳۱ٚ  ۸۳۳۱ٞبی  ؿًتٝ ٞبی ُغّی ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ احل ٕٞٝ
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۲۳ 

 (۱ٔـَ ثلآٚكؿ ُـٜ )ٔـَ
LE = 13.689 + 0.429 Male + 0.073 Age + (-0.065) Agsq + 0.322 Sic + 0.569 Dip + 0.808 

Aali + 0.324 Urban + 0.146 D90 + 0.392 KF + 0.078 KM + 0.223 OM + (-0.079) KH + (-

0.245) KF90 + (-0.200) KF94 + (-0.132) KM90 + (-0.070) KM94 + (-0.083) OM90 + (-

0.054) OM94 + (-0.031) Sic90 + (-0.034) Sic94 + (-0.083) Dip90 + (-0.085) Dip94 + (- 

0.130) Aali90 + (-0.104) Aali94 + 0.522 NESBAT 

ٔتغیل ٔزبمی   ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی  ، ۸۳۳۱ٔزبمی ًبَ  لیٔتغ ًٝ  یاًتخٙب ثٝلایت ٕبْ ٗتثلآٚكؿی، ؿك ٔـَ 

 ا٘ـ ِ٘ـٜٔؼٙبؿاك   ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ   ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی ٚ  ۸۳۳۱ًبَ 

 ُـٜ(۴ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلایُغّ یٞب ٌلٜٚ یتٗلا ییٗٚ تج یلتفبً

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب، ۱.۱۱۳( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Kfوبكفلٔب )

)ٌلٜٚ  ُبغُ لیغ ٞب آٖوبكفلٔب اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.۱۱۳ ی ا٘ـامٜپبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ 

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل ۱.۱۲۸( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Kmوبكوٗ ٌٔتمُ )

 لیغ ٞب آٖوبكوٗ ٌٔتمُ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.۱۲۸ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل ۱.2۱۳( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Omٔنؿثٍیل ػٕٛٔی )

 لیغ ٞب آٖٔنؿثٍیل ػٕٛٔی اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ ثیِتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.2۱۳ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ حجبت ًبیل  -۱.۱۱۱( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Khؽٔٛٓی )ٔنؿثٍیل 

 ٞب آٖٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت  ٞب آٖٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٕتلی وٌت ؿكٓـ  ۱.۱۱۱ ی ا٘ـامٜ)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ثٝ  ُبغُ لیغ

 ُـٜ(۴ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلال ٚ تجییٗ ٗلایت ًٜٛط تغٔیّی تفبًی

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  ۱.۳۱۳( ۴ ٗلیت ثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغیل یؼٙی Sicام آٖ ) تلٗ ییپبًٜظ تغٔیّی ًیىُ ٚ 

ام آٖ  تلٗ ییپبؿاكای ٔـكن تغٔیّی ًیىُ یب  ٞب آٖثب فلٕ حجبت ًبیل ٔتغیلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

ؿكآٔـ ثیِتلی ؿكٓـ  ۱.۳۱۳)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ًٛاؿ یث ٞب آٖاًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 وٙٙـ یٔوٌت 

اًت وٝ ثب فلٕ  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث۱.۱۰۰ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Dipًٜظ تغٔیّی ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ )

اًت، ٌ٘جت ثٝ ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ  یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب یلٞب،ٔتغ یلحجبت ًب

 .وٙٙـ یٔوٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۱.۱۰۰( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییؽب٘ٛاكٞب

اًت وٝ ثب  یٗا یبٍ٘ل+ ، ث۸.2۱۳ یؼٙی یلثلآٚكؿ ُـٜ  ٔتغ یتٗل( Aali ۴ًٜظ تغٔیالت ػبِی )ؿاٍِ٘بٞی( )

( اًت، ی)ؿاٍِ٘بٞ یػبِ یّیٔـكن تغٔ یٞب ؿاكا وٝ ًلپلًت آٖ ییٞبؽب٘ٛاك یلٞب،ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب
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۲۱ 

وٌت  یِتلیؿكآٔـ ثؿكٓـ  ۸.2۱۳( ٌٞتٙـ، یٝ)ٌلٜٚ پب ًٛاؿ یٞب ث وٝ ًلپلًت آٖ ییٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞب

 ..وٙٙـ یٔ

 ًبیل ٔتغیلٞب

وٝ ثب + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت ۱.۵22ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Nesbatٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك )

+ ۱.۵22 ا٘ـامٜ ثٝیلٞب، ثٝ امای یه ٚاعـ افنایَ ؿك ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك، ؿكآٔـ ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ

+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ ۱.۵۳۵ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ  ( ۴ ٗلیت Maleثٛؿٖ ) ًلپلًت ٔلؿ

ٔلؿ اًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ  ٞب آٖحجبت ًبیل ٔتغیلٞب،  ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ًلپلًت 

 .وٙٙـ یٔؿكآٔـ وٌت ؿكٓـ  ۱.۵۳۵پبیٝ( ٌٞتٙـ، 

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۳۲2ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Urbanؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی )

یلٞب، ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ُٟلی ٌٞتٙـ، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ مٖ ًلپلًت )ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ، ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ  ۱.۳۲2

وٝ ثب فلٕ + ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  ۱.۸۵۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت D90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ۱.۸۵۱)ٌلٜٚ پبیٝ( ٌٞتٙـ،  ۸۳۲۱ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی ًبَ ، ٌ٘جت  ۸۳۳۱یلٞب، ؽب٘ٛاكٞب ؿك ًبَ ٔتغ یلحجبت ًب

 ؿكآٔـ ثیِتلی ؿاك٘ـ.ؿكٓـ 

( ًٗAge ۴ ٗلیت )ٜیلٞب، ثٝ ٔتغ یلوٝ ثب فلٕ حجبت ًب+ ، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت ۱.۱۱۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـ

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ+  ۱.۱۱۳ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ ًٗامای یه ٚاعـ افنایَ ؿك 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب فلٕ  -۱.۱۰۵ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ( ۴ ٗلیت Agsqًٗ )ؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ 

 .بثـی یٔافنایَ  ؿكٓـ -۱.۱۰۵ ا٘ـامٜ ثٝ، ؿكآٔـ آٖافنایَ ؿك  یلٞب، ثٝ امای یه ٔتغحجبت ًبیل 

 ی ٔؼٙبؿاك ِ٘ـٜ اًت.ٔٛكؿثلكً( ۴ ؿك ًٜظ D94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 

 ُـٜ(۴ یُتجـ یت)ثل اًبى ٗلا ٔتمبٛغتفبًیل ٚ تجییٗ ٗلایت ٔتغیلٞبی 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  -۱.2۸۲ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ( ۴ ٗلیت Kf90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  وبكفلٔب 

، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ۸۳۳۱وبكفلٔب ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ  لیتأحیلٞب، ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبوٝ 

ًلپلًت  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.2۸۲ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.2۸۲ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱وبكفلٔب ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ 

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  -۱.۸۲2ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ  یتٗل( Kf94 ۴) ۸۳۳۱بَٔتغیل ٔزبمی ً  وبكفلٔب 

، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ۸۳۳۱وبكفلٔب ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ لیتأحیلٞب، ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبوٝ 

ًلپلًت  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۸۲2 ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۸۲2 ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱وبكفلٔب ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ 
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۲۵ 

، ثیبٍ٘ل  -۱.۸2۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Km90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  وبكوٗ ٌٔتمُ 

ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ  ٌُٔتم وبكوٗ لیتأح یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبایٗ اًت وٝ 

ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۸2۱ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ۸۳۳۱

وٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۸2۱ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  ٌٔتمُ وبكوًٗلپلًت  ۸۳۳۱

 .(وٙٙـ یٔ

،  ثیبٍ٘ل ایٗ اًت  -۱.۱۰۲ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Km94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  وبكوٗ 

، ٌ٘جت ثٝ ۳۱ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ ٌٔتمُ وبكوٗ لیتأحیلٞب، ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبوٝ 

 ۸۳۳۱ؿك ًبَ ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۱۰۲ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱ًبَ 

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۱۰۲ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  ٌٔتمُ وبكوًٗلپلًت 

ثیبٍ٘ل  ،  -۱.۱۲۱ایٗ ٔتغیل یؼٙی  ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیتOm90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی 

ی ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ ػٕٛٔ لیٔنؿثٍ لیتأح یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبایٗ اًت وٝ 

ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۱۲۱ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ۸۳۳۱

وٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۱۲۱ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ی ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ػٕٛٔ لیٔنؿثًٍلپلًت  ۸۳۳۱

 .(وٙٙـ یٔ

، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  -۱.۱۵۳( ۴ ٗلیت ایٗ ٔتغیل یؼٙی Om94) ۸۳۳۱بمی ًبَٔتغیل ٔز  ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی 

، ٌ٘جت ثٝ ۸۳۳۱ثٛؿٖ ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ  یػٕٛٔ لیٔنؿثٍ لیتأح یلٞب،ٔتغ یلفلٕ حجبت ًبثب 

 ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۱۵۳ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱ًبَ 

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۱۵۳ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ؿاك٘ـ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  یػٕٛٔ لیٔنؿثًٍلپلًت 

ایٗ ٔتغیل ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Sic90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  ام آٖ  تلٗ ییپبًٜظ تغٔیّی ًیىُ ٚ 

 ٚ ىُیً یّیتغٔ ًٜظؿاكا ثٛؿٖ  لیتأح یلٞب،ٔتغ یلفلٕ حجبت ًب، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ ثب  -۱.۱۳۱یؼٙی 

ؿكٓـ  ۱.۱۳۱ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ۸۳۳۱ثلای ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ  آٖ ام تلٗ ییپب

 یّیتغٔ ًٜظؿاكای  ٞب آًٖلپلًت  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. )  بفتٝی وبَٞ

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۱۳۱ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ثٛؿ٘ـ ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  آٖ ام تلٗ ییپب ٚ ىُیً

ایٗ ٔتغیل ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Sic94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  ام آٖ  تلٗ ییپبًٜظ تغٔیّی ًیىُ ٚ 

 ٚ ىُیً یّیتغٔ ًٜظؿاكا ثٛؿٖ  لیتأح یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًب، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  -۱.۱۳۱یؼٙی 

ؿكٓـ  ۱.۱۳۱ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  ۸۳۳۱ثلای ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ  آٖ ام تلٗ ییپب

 ىُیً یّیتغٔ ًٜظؿاكای  ٞب آًٖلپلًت  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. ) بفتٝی وبَٞ

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۱۳۱ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ثٛؿ٘ـ ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  آٖ ام تلٗ ییپب ٚ

ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Dip90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  ًٜظ تغٔیّی ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ 
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۲۰ 

 پّٓیؿ ٚ ٔتًٜٛٝ یّیتغٔ ًٜظؿاكا ثٛؿٖ  لیتأح یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًب، ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  -۱.۱۲۱

 بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۱۲۱ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱ثٝ ًبَ ، ٌ٘جت ۸۳۳۱ثلای ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ 

 پّٓیؿ ٚ ٔتًٜٛٝ یّیتغٔ ًٜظؿاكای  ٞب آًٖلپلًت  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝاًت. ) 

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۱۲۱ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ثٛؿ٘ـ ، ٌ٘جت ثٝ ًبَ 

ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ (۴ ٗلیت Dip94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  ًٜظ تغٔیّی ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ 

 پّٓیؿ ٚ ٔتًٜٛٝ یّیتغٔ ًٜظؿاكا ثٛؿٖ  لیتأح یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًب،  ثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ  -۱.۱۲2

اًت.  بفتٝی وبَٞٚاعـ  ۱.۱۲2 ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  ۸۳۳۱ثلای ًلپلًت ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ

ثٛؿ٘ـ ،  پّٓیؿ ٚ ٔتًٜٛٝ یّیتغٔ ًٜظؿاكای  ٞب آًٖلپلًت  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكتٝ ث) 

 .(وٙٙـ یٔوٌت ؿكآٔـ وٕتلی ؿكٓـ  ۱.۱۲2 ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ٌ٘جت ثٝ ًبَ 

،  -۱.۸2۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ ( ۴ ٗلیت Aali90) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ   یػبِ ًٜظ تغٔیّی

ؿاكا ثٛؿٖ ٔـكن تغٔیالت ػبِی ثلای ًلپلًت  لیتأح یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ 

اًت. )  یبفتٝ وبَٞؿكٓـ  ۱.۸2۳ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ًبَ ۸۳۳۱ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ 

ثٛؿ٘ـ ، ٌ٘جت ثٝ  ؿاكای ٔـكن تغٔیالت ػبِی ٞب آًٖلپلًت  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝ

 .(وٙٙـ یٔوٌت  یوٕتلؿكآٔـ ؿكٓـ  ۱.۸2۳ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ًبَ 

  -۱.۱۳۳ایٗ ٔتغیل یؼٙی ثلآٚكؿ ُـٜ (۴ ٗلیت Aali94) ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ   یػبًِٜظ تغٔیّی 

ؿاكا ثٛؿٖ ٔـكن تغٔیالت ػبِی ثلای ًلپلًت  لیتأح یلٞب،ٔتغ یلثب فلٕ حجبت ًبثیبٍ٘ل ایٗ اًت وٝ 

اًت. )  بفتٝی وبَٞؿكٓـ  ۱.۱۳۳ ا٘ـامٜ ثٝ، ۸۳۲۱، ٌ٘جت ثٝ ًبَ  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاك ثل ؿكآٔـ ؿك ًبَ

ؿاكای ٔـكن تغٔیالت ػبِی ثٛؿ٘ـ ، ٌ٘جت ثٝ  ٞب آًٖلپلًت  ۸۳۳۱ؽب٘ٛاكٞبیی وٝ ؿك ًبَ  ٍلیؿ ػجبكت ثٝ

 .(وٙٙـ یٔوٌت وٕتلی ؿكآٔـ ؿكٓـ  ۱.۱۳۳ ا٘ـامٜ ثٝ ۸۳۲۱ًبَ 

 ؿك ایٗ ٔـَ، ػالٜٚ ثل ٔتغیلٞبی ٔـَ ًْٛ، ٔتغیلٞبی تؼبّٔی ًٜٛط تغٔیّی ٘ین افنٚؿٜ ُـٜ اًت.

 ٗلایت ثلآٚكؿ ُـٜ ِ٘بٖ ٔی ؿٞٙـ و۴ٝ

 ؿًتٝ ُغّی ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی وٕتلیٗ ٚ ؿًتٝ ُغّی وبكفلٔبیی ثیِتلیٗ ؿكآٔـمایی كا ؿاكؿ.

ؽب٘ٛاك ٔؼٙبؿاك ُـٜ ٚ ٔخجت اًت وٝ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ احل ٔخجت اُتغبَ ثل ٗلیت ٔتغیل ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ 

 ؿكآٔـ اًت.

 ثیِتلیٗ ثبمؿٞی ؿكآٔـی كا ؿك ثیٗ ًٜٛط تغٔیّی، تغٔیالت ؿاٍِ٘بٞی ؿاكؿ.

ٗلیت ٔتغیل ٔلؿ ثٛؿٖ ًلپلًت ٔؼٙبؿاك ُـٜ ٚ ٔخجت اًت وٝ ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ ؽب٘ٛاكٞبی ٔلؿ ًلپلًت 

 ًلپلًت ؿاك٘ـ. ؿكآٔـ ثیِتلی ام ؽب٘ٛاكٞبی مٖ

 ٗلایت ثلآٚكؿ ُـٜ ثلای ٔتغیلٞبی تؼبّٔی، ِ٘بٖ ٔی ؿٞٙـ و۴ٝ

 ، وبَٞ یبفتٝ اًت.۸۳۳۱ٚ ٞٓ ؿك ًبَ  ۸۳۳۱احل ؿًتٝ ٞبی ُغّی ثل ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك ٞٓ ؿك ًبَ 
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 وبَٞ یبفتٝ اًت. ۸۳۳۱ٚ ٞٓ ؿك ًبَ  ۸۳۳۱احل ًٜٛط تغٔیّی ثل ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك ٞٓ ؿك ًبَ 

 محبسبٍ فمز 4-4

 % میبوٍ درآمذَبی خبوًار55 بزحسبحبسبٍ خط فمز م 4-4-1

% ۵۱فمل )ؿكآٔـ ٔبٞیب٘ٝ )كیبَ(  ٔتٙبظل ثب ؽٚ  ٓؼٛؿی ثلای ٞل ًبَ، ٓٛكت ثٝ ٞب ؿاؿٜپي ام ٔلتت ٕ٘ٛؿٖ 

 .ُٛؿ یٔؽٚ فمل ؿك ٘ظل ٌلفتٝ  ػٙٛاٖ ثٝٔیب٘ٝ(  

 ۸تزویب ضغلی فمزا 4-4-2

 
 1384(: يضع ضغلی فمزای ريستبیی 1-4ومًدار ) 

 
 1384(: يضع ضغلی فمزای ضُزی 2-4ومًدار)    

                                                 
  ؿكٓـ ثلعٌت۸
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 1395(: يضع ضغلی فمزای ريستبیی3-4ومًدار )  

 
 1395(: يضع ضغلی فمزای ضُزی 4-4ومًدار ) 

 
 1394(: يضع ضغلی فمزای ريستبیی 5-4ومًدار ) 

 
 1394(: يضع ضغلی فمزای ضُزی 6-4ومًدار )  

 : محبسببت پژيَصومًدارَبی فًق مىبع
 

ٔٙبٛك ؿك لای ٔٙبٛك ُٟلی ٚ كًٚتبیی ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٕ٘ٛؿاكٞبی فٛق، ٞل ًبَ، ث پي ام ٔغبًجٝ ؽٚ فمل

ثیِتلیٗ  غّیٗ ٚ پي ام آٖ ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی ٚ ؿك  ٔٙبٛك كًٚتبییثیِتلیٗ ًٟٓ ٔلثٛٙ ثٝ غیل ُبُٟلی 

 اًت. ًٟٓ ٔلثٛٙ ثٝ غیل ُبغّیٗ ٚ پي ام آٖ ؿًتٝ وبكوٗ ٌٔتمُ
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 خبوًار بٍ بُعذ خبوًار در بیه فمزا ي غیز فمزاوسبت ضبغلیه  4-4-3

 
 (: وسبت ضبغل بٍ بُعذ خبوًار در مىبطك ضُزی 7-4) ومًدار                      

 
 ريستبیی  در مىبطك (: وسبت ضبغل بٍ بُعذ خبوًار8-4) ومًدار                     

 

ثؼـ ؽب٘ٛاك ؿك ٔٙبٛك ُٟلی ٚ كًٚتبیی ثلای ٞل ًٝ پي ام ٔغبًجٝ ؽٚ فمل ٚ تؼییٗ ٔیبٍ٘یٗ ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ 

ًبَ، ِٔبٞـٜ ٔی ُٛؿ وٝ ایٗ ٌ٘جت ؿك ثیٗ ؽب٘ٛاكٞبی فمیل، وٕتل ام ؽب٘ٛاكٞبی غیل فمیل اًت وٝ ایٗ أل 

ؿٞٙـٜ ایٗ اًت وٝ اُتغبَ، اعتٕبَ للاكٌیلی ؽب٘ٛاكٞب ؿك میل ؽٚ فمل ) فمیل ُـٖ( كا وبَٞ ٔی ؿٞـ  ِ٘بٖ

 ٔٙبٛك ُٟلی ٚ ٞٓ كًٚتبیی، ٓبؿق اًت.ٚ ایٗ ٔٛٗٛع ٞٓ ؿك 
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  فصل پٌجن

ّا شٌْادیپٍ  یریگ جِیًت
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 ممذمٍ 5-1

پـیـٜ فمل ام ؿیلثبم ثب اٌ٘بٖ ٕٞلاٜ ثٛؿٜ ٚ یىی ام ٌٔبئُ اًبًی ؿك رٛأغ ٚ فلًٞٙ ٞبی ُٙبؽتٝ ُـٜ   

ثِلی اًت. ایٗ ٚالؼیت تّؼ، ًیبًتٍقاكاٖ أٛك التٔبؿی ٚ ًیبًی ربٔؼٝ كا ثٝ ؿ٘جبَ كاٞىبكٞبی فملمؿایی 

ك ثبُٙـ وٝ ام ایٗ ثیٗ ٔی تٛاٖ ٞب ًٛق ٔی ؿٞـ. ػٛأُ ٔتؼـؿی ٔی تٛا٘ٙـ ثل فمل احلٌقا ٚ وبَٞ ٔغلٚٔیت

ثٝ ٚٗغ ُغّی ًلپلًت ؽب٘ٛاك ٚ اُتغبَ اُبكٜ ٕ٘ٛؿ. صلا وٝ ؿك وِٛكٞبی ؿك عبَ تًٛؼٝ فملا ػٕـتبً ثیىبك 

ثلكًی ُـٜ اًت وٝ صٝ  ٔٛٗٛع٘یٌتٙـ ثّىٝ ؿكآٔـٞبیِبٖ ٘بوبفی اًت. ام ایٗ كٚ ؿك پوَٚٞ عبٗل، ایٗ 

وبَٞ فمل ؿاُتٝ ثبُٙـ ٚ آیب اُتغبَ ثب للاكٌیلی ؽب٘ٛاكٞب ؿك  ٌلٟٚٞبی ُغّی ای ٔی تٛا٘ٙـ احل ثیِتلی ثل

 میل ؽٚ فمل ٔلتجٚ اًت؟

 فُٔ تٙظیٓ ُـٜ اًت۴ ۵ایٗ پوَٚٞ ؿك 

ؿك فُٔ اَٚ وّیبت پوَٚٞ ُبُٔ ُلط ٚ ثیبٖ ٌٔئّٝ، ًؤاالت تغمیك، اٞـاف پبیبٖ ٘بٔٝ، إٞیت ٚ اكمٍ ٚ 

 تغمیك ٚ ٔفبٞیٓ ٚ تؼبكیف ثیبٖ ُـٜ اًت.ٞبی تغمیك، كٍٚ  وبكثلؿ ٘تبیذ، ربٔؼٝ آٔبكی ٚ ؿاؿٜ

ٔجب٘ی ٘ظلی فمل ُبُٔ تؼبكیف ٔؾتّف آٖ، تمٌیٓ ثٙـی فمل، ػُّ ایزبؿ فمل، ؽٚ فمل ٚ  ثٝ ؿك فُٔ ؿْٚ اثتـا

ٌیلی فمل ٚ ػٛأُ ٔؤحل ثل فمل پلؿاؽتٝ ُـٜ ٚ  ٞبی ا٘ـامٜ ٌیلی ؽٚ فمل، ُبؽْ تؼلیف آٖ، كُٟٚبی ا٘ـامٜ

ثبماك وبك امر۴ّٕٝ ٘مَ آفلیٙبٖ ثبماك وبك، ُبؽْ ٞبی ٟٔٓ ثبماك وبك، ػلٗٝ ٚ پي ام آٖ اؿثیبت ٔلثٛٙ ثٝ 

تمبٗبی ٘یلٚی وبك، تؼبؿَ ثبماك وبك، تمٌیٓ ثٙـی ثبماك وبك ؿك ایلاٖ ٚ كاثٜٝ فمل ٚ ثبماك پلؿاؽتٝ ُـٜ اًت. 

ؿك آؽل فُٔ ؿك اؿأٝ فُٔ كٍٚ تٛاثغ ؿكآٔـی، ػٛأُ ٔؤحل ثل آٖ ٚ تبثغ ؿكآٔـی ٔیٌٙل ثیبٖ ُـٜ اًت. 

 ثٝ پیِیٙٝ پوَٚٞ ُبُٔ ٜٔبِؼبت ؽبكری ٚ ؿاؽّی پلؿاؽتٝ ُـٜ اًت.

آٚكؿٜ ُـٜ اًت. ایٗ فُٔ ُبُٔ ٔؼلفی ا٘ٛاع  ٞب ؿك فُٔ ًْٛ، كٍٚ تغمیك، تغّیُ ٚ پلؿامٍ ؿاؿٜ

ٞبی ًٙزی، تٛٓیف ؿاؿٜ ٞب، ٔؼلفی اٍِٛ، ٔؼلفی ٔتغیلٞب ٚ تٔلیظ ٔـَ، كٍٚ تؾٕیٗ ٚ ٔنیت آٖ،  ؿاؿٜ

 .ٌلؿیـثیبٖ  ؿكآٔـی ی یب٘ٝٔؿكٓـ  ۵۱ٌیلی ؽٚ فمل یؼٙی  ٚ كٍٚ ا٘ـامٜ olsتؾٕیٗ 

تغمیك آٚكؿٜ ُـٜ اًت. ؿك ایٗ فُٔ ثٝ تلتیت ثٝ ثیبٖ آٔبك تٛٓیفی،  ٞبی یبفتٝٞب ٚ  ؿك فُٔ صٟبكْ، تؾٕیٗ

ؿكٓـ  ۵۱ٞبی آٖ، ٔغبًجٝ ؽٚ فمل ثل اًبى كٍٚ  ٔیٌٙل ؿك ایلاٖ ٚ یبفتٝ ٞبی یبفتیؿكثلآٚكؿ ٔؼبؿِٝ 

ٔلثٛٙ ثٝ تلویت ُغّی فملا، ؿك ٔٙبٛك ُٟلی ٚ  ٕ٘ٛؿاكٞبی. ؿك اؿأٝ فُٔ، ُٛؿ یٔآٔـی پلؿاؽتٝ ؿك

ٔلثٛٙ ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك  ٕ٘ٛؿاكٞبیٚ ؿك آؽل فُٔ  ۸۳۳۱، ۸۳۳۱، ۸۳۲۱ی ٞب ًبَثلای  كًٚتبیی

 .ؿك ٔٙبٛك ُٟلی ٚ كًٚتبیی آٚكؿٜ ُـؿك ؽب٘ٛاكٞبی فمیل ٚ غیل فمیل 
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آٚكؿٜ ُـٜ  ٕ٘ٛؿاكٞبیثب تٛرٝ ثٝ فُٔ ٌقُتٝ ٚ ٘تبیذ التٔبؿًٙزی عبُٓ ام تؾٕیٗ ٔـَ ٚ  پٙزٓ ؿك فُٔ

 .ٌلؿؿ یٔ اكائٌٝقاكی  ٜٔبِت ٚ ًپي پیِٟٙبؿٞبیی ثلای ًیبًت ٌیلی یزٝ٘تثل اًبى ؽٚ فمل، اثتـا 

 یزیگ جٍیوت 5-2

ؽٔٛٓی وٕتلیٗ ؿكآٔـمایی ٞبی ُغّی، ؿًتٝ ُغّی ٔنؿ ثٍیل  ؿك ثیٗ ؿًتٝ وٝ ؿٞـ یٔ٘تبیذ ثلآٚكؿٞب ِ٘بٖ 

، ِٔبٞـٜ ٔی ُٛؿ وٝ پي ام غیل  ؿك ٔٙبٛك ُٟلی كا ؿاكؿ. ام ًٛی ؿیٍل ثل اًبى تلویت ُغّی فملا

ُبغّیٗ، ایٗ ؿًتٝ ُغّی ثیِتلیٗ ًٟٓ كا ؿاكؿ. ایٗ ثـاٖ ٔؼٙبًت وٝ ؿًتٝ ُغّی ٔنؿ ثٍیل ؽٔٛٓی ٔی 

 ٌلٟٚٞبی ٞـف ًیبًتٟبی فملمؿایی ثبُـ. ؿك وبَٞ فمل ایفب وٙـ ٚ ٔی تٛا٘ـ یىی ام ًبًیتٛا٘ـ ٘مِی ا

ٗ ٔنؿ ثٍیل ؽٔٛٓی وٕتلی وبكوٗ ٌٔتمُ پي ام ٞبی ُغّی، ؿًتٝ ُغّی ؿك ثیٗ ؿًتٝام ًٛی ؿیٍل 

، ِٔبٞـٜ ٔی ُٛؿ وٝ پي ام غیل  ؿك ٔٙبٛك كًٚتبیی ثل اًبى تلویت ُغّی فملا ٚ ٘ین ؿكآٔـمایی كا ؿاكؿ. 

ٔی تٛا٘ـ  وبكوٗ ٌٔتمُكؿ. ایٗ ثـاٖ ٔؼٙبًت وٝ ؿًتٝ ُغّی ُبغّیٗ، ایٗ ؿًتٝ ُغّی ثیِتلیٗ ًٟٓ كا ؿا

 ٚ ٔی تٛا٘ـ یىی ام ٌلٟٚٞبی ٞـف ًیبًتٟبی فملمؿایی ثبُـ. ؿك وبَٞ فمل ایفب وٙـ ًبًی٘مِی ا

ی ٌ٘جت  ثب تٛرٝ ثٝ ٔمبیٌٝ ام ؿٚ ٛلیك ٌٔتمیٓ ٚ غیلٌٔتمیٓ ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـ وٝ اُتغبَ ثل فمل احل ٌقاك اًت.

٘ٛاك ؿك ثیٗ ؽب٘ٛاكٞبی فمیل ٚ غیل فمیل، ِٔبٞـٜ ُـ وٝ ایٗ ٌ٘جت ؿك ؽب٘ٛاكٞبی فمیل وٕتل ؼـ ؽبُبغّیٗ ثٝ ثُ

ثل  ٔؼٙبؿاكی ٚ ثلآٚكؿ ُـٜ، ایٗ ٔتغیل احل ٔخجت ام ؽب٘ٛاكٞبی غیل فمیل اًت. ام ًٛی ؿیٍل ؿك ٞل صٟبك ٔـَ

ؿكآٔـ ؽب٘ٛاك ؿاكؿ وٝ ایٗ أل ٔؤیـ آٖ اًت وٝ ایٗ ٔتغیل ثب افنایَ ؿكآٔـ ٔی تٛا٘ـ ٔٛرجبت وبَٞ فمل 

 ؽب٘ٛاك كا فلاٞٓ آٚكؿ.

 ؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی ام ٘ظل ؿكآٔـمایی ُلایٚ ثٟتلی ام كًٚتبئیبٖ ؿاك٘ـ.

 ٞبی مٖ ًلپلًت ؿاك٘ـ.ؽب٘ٛاكٞبی ٔلؿ ًلپلًت ام ٘ظل ؿكآٔـمایی ٚ فمل، ُلایٚ ثٟتلی ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاك
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۳۱ 

 پیطىُبد َب 5-3

ؿك ٔٙبٛك ُٟلی ٚ وبكوٗ ٌٔتمُ ؿك ٞبی ُغّی ثٝ ٚیوٜ ام ؿًتٝ ُغّی ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی  افنایَ عٕبیت .۸

 ٞبیی صٖٛ افنایَ عـالُ ؿًتٕنؿ ٚ ٘ظبكت ثل عٌٗ ارلای آٖ ٚ ٘ظبیل آٖ. ثب اػٕبَ ًیبًتٔٙبٛك كًٚتبیی 

ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ اوخلیت رٕؼیت فملا كا غیل ُبغّیٗ تِىیُ  ؿك رٟت وبَٞ فمل افنایَ ًٜظ اُتغبَ .2

 .ٔیـٞٙـ

ٞبی عٕبیتی ثیِتل ام ًبِٕٙـاٖ ٚ ام وبك  ثب تٛرٝ ثٝ افنایَ ٔیبٍ٘یٗ ًٗ ٌلٟٚٞبی ٔؾتّف، اػٕبَ ًیبًت .۳

 افتبؿٌبٖ ثٝ ؽّٔٛ ایٙىٝ ًٟٓ لبثُ تٛرٟی ام فملا كا غیل ُبغّیٗ تِىیُ ٔی ؿٞٙـ.

ؿك ٔـَ ٞبیی ؿك رٟت وبَٞ تجؼیٖ رٌٙیتی ؿك پلؿاؽتٟب ٚ ؿكآٔـمایی، ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ  ػٕبَ ًیبًتا .۱

ؿك ثیٗ فملا ؽب٘ٛاكٞبی ٞبی ثلآٚكؿی ُبٞـ ُىبف ؿكآٔـی ثیٗ م٘بٖ ٚ ٔلؿاٖ ثٝ ٘فغ ٔلؿاٖ ٌٞتیٓ ٚ ایٙىٝ 

 ثیِتلی ؿاك٘ـ. مٖ ًلپلًت ؿك ٔمبثُ ؽب٘ٛاكٞبی ٔلؿ ًلپلًت، ٌ٘جت ثٝ ؽب٘ٛاكٞبی غیل فمیل ًٟٓ

ایٗ ٔٙبٛك ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ؿك ٔمبیٌٝ ثب  ؿكٞبی عٕبیتی  تٛرٝ ثٝ تًٛؼٝ ٔٙبٛك كًٚتبیی ٚ اػٕبَ ًیبًت.۵

 ٔٙبٛك ُٟلی ام ٘ظل ؿكآٔـمایی ٚ فمل ؿك ٚٗؼیت ثـتلی للاك ؿاك٘ـ.
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۳۰ 

 ؿاؽّی۴ٔٙبثغ 

وبكُٙبًی  ٘بٔٝ بٖیپب، "ارتٕبػی ثل فمل ؿك ایلاٖ-ػٛأُ التٔبؿی لیتأح"؛(۸۳۳۱اثلاٞیٓ پٛك، ًٕب٘ٝ ) (۸

 اكُـ، ؿاٍِ٘بٜ ٔبم٘ـكاٖ

، رّـ اَٚ، ا٘تِبكات ًٕت، "آٔبك ٚ وبكثلؿ آٖ ؿك ٔـیلیت"(؛ ۸۳۲۸آفك، ػبؿَ ٚ ٔؤٔٙی، ٔٙٔٛك) (2

 تٟلاٖ

، رّـ ؿْٚ، ا٘تِبكات ًٕت، "یلیتآٔبك ٚ وبكثلؿ آٖ ؿك ٔـ"(؛ ۸۳۲۸ٔٙٔٛك) ی،آفك، ػبؿَ ٚ ٔؤٔٙ (۳

 تٟلاٖ

ی ثل٘بٔٝ ٞب ًبَثلكًی ٚٗؼیت فمل ّٜٔك ؿك ایلاٖ ؿك »  ؛(۸۳۳2) یّاكُـی، ػّی ٚ ولیٕی، ػجـاِؼ (۱

-۱2، ٓفغبت ۸۳۳2ٞبی كاٞجلؿی ٚ والٖ، ًبَ یىٓ، ثٟبك  یبًتًفّٔٙبٔٝ  ؛«اَٚ تب صٟبكْ تًٛؼٝ

2۳ 

التٔبؿی،  یٞب پوَٚٞٔزٕٛػٝ  ،"اثؼبؿ ٌٛ٘بٌٖٛ فمل ؿك ایلاٖ  " ؛(۸۳۲۱ّل، ٌ٘لیٗ )اكٗلْٚ صی (۵

 ٞبی التٔبؿی ثب٘ه ٔلونی رٕٟٛكی اًالٔی ایلاٖ ، اؿاكٜ ثلكًی2۱، ُٕبكٜ ۸۳۲۱

، ًبَ ٚٞفت پٙزبٜ، ِ٘لیٝ كاٞجلؿ، ُٕبكٜ "وبك ُبیٌتٝ ؿك ثبماك وبك ایلاٖ "(؛ ۸۳۲۳ثؾتیبكی، ٓبؿق ) (۰

 ۲۳-۰۳، ۸۳۲۳٘ٛمؿٞٓ، مٌٔتبٖ 

تؾٕیٗ ٘لػ ثبمؿٜ فلؿی تغٔیالت ػبِی ثب اًتفبؿٜ ام تٛاثغ  "؛(۸۳۳۸ثؾتیبكی ویَ، ٟٔلؿاؿ) (۱

 وبكُٙبًی اكُـ، ؿاٍِ٘بٜ ثٛػّی ًیٙب ٘بٔٝ بٖیپب، "ؿكآٔـی

، تلرٕٝ ػجبى ُبولی، تٟلاٖ، ِ٘ل "التٔبؿ والٖ یٞب بًتیًٚ  یتئٛك"؛ (۸۳۱۰ثلاٌٖ٘ٛ، ٚیّیبْ اس) (۲

 ۰۳۳٘ی، صبح ؿٞٓ، ٓفغٝ 

اكُـ، ؿاٍِ٘بٜ ػالٔٝ  ٘بٔٝ بٖیپب، "احل آٔٛمٍ ثل ِٔبكوت ٘یلٚی وبك "؛(۸۳۲۳پبُبماؿٜ، عبٔـ) (۳

 ٛجبٛجبیی

 2۵-2۳، 2، ٔزّٝ ثل٘بٔٝ ثٛؿرٝ، ُٕبكٜ"ؽٚ فمل ٚ وبَٞ فمل " ؛(۸۳۱۵)پوٚیبٖ، رِٕیـ (۸۱

ثلكًی ٚٗؼیت فمل ؿك ٔٙبٛك ُٟلی ٚ كًٚتبیی  " ؛(۸۳۲۲ٌُٟٛاك، ٔغٕـكٗب )پیلایی، ؽٌلٚ ٚ  (۸۸

 2۰۱-2۳۳،  ۳، ُٕبكٜ ۳،ًبَ ۸۳۲۲،پوِٚٞٙبٔٝ التٔبؿی،  "اًتبٖ فبكى 

احل ٔؾبكد ؿِٚت ثل فمل ٚ تٛمیغ ؿكآٔـ ؿك  "؛ (۸۳۲۰۳پیلایی، ؽٌلٚ ٚ ًبرـیبٖ فلؿ، ٘لٌي ) (۸2

 اؿ اًالٔی، ُیلاموبكُٙبًی اكُـ، ؿاٍِ٘بٜ آم ٘بٔٝ بٖیپب، "ایلاٖ

  "یلیٌ ا٘ـامٜ ٚ ٞب ُبؽْ ؿك ـیتلؿ۴ ی٘بثلاثل ٚ فمل ،ُـٖ یرٟب٘" ؛(۸۳۲۳) مٞلا تِىل، (۸۳

 ۸۲۸-۸۵۱، ۱۳ ٕبكُٜ ،۸۳۲۳ًبَ یبمؿٞٓ، ثٟبك كاٞجلؿ، ٚ ٔزّي

وبكُٙبًی  ٘بٔٝ بٖیپب، "ٔؾتّف فمل ؿك ایلاٖ یٞب رٙجٝاحل آٔٛمٍ ثل "؛(۸۳۲۲ربٚیـی، اثلاٞیٓ) (۸۱

 اكُـ، ؿاٍِ٘بٜ پیبْ ٘ٛك

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 



۳۱ 

، ٔبٞٙبٔٝ وبك ٚ ربٔؼٝ، "وّیـی ثبماك وبك ایلاٖ یٞب ُبؽْ"؛ (۸۳۳۳عبریبٖ، ٌٟٔب ٚ ٕٞىبكاٖ) (۸۵

 ۸۱۱-۲۳، ۸۳۳۳، ٟٔلٔبٜ ۸۱۳ُٕبكٜ 

آٖ ثب  یمیتٜج یٌٝاًتبٖ تٟلاٖ ٚ ٔمب یثلآٚكؿ ؽٚ فمل، ؿك ٔٙبٛك ُٟل "(؛۸۳۲۱ٕٓـ ) یـ،فل یعىٕت (۸۰

 ، ؿاِ٘ىـٜ التٔبؿ، ؿاٍِ٘بٜ تٟلاٖ٘بٔٝ بٖیپبوُ وِٛك، 

، ٔزّٝ "ثلكًی ٚٗؼیت فمل ؿك ٔٙبٛك ُٟلی ٚ كًٚتبیی " ؛(۸۳۲۱ؽبِـی، وٌٛٞبك ٚ پلٔٝ، مٚكٚاك ) (۸۱

 ۲2-۵۱، ۱۳التٔبؿ وِبٚكمی ٚ تًٛؼٝ، ًبَ ًینؿٞٓ، ُٕبكٜ 

ؽب٘ٛاكٞبی ُٟلی ٚ  یاٝ یتغقتغّیُ ػّٕىلؿ  " ؛(۸۳۲۸ؽـاؿاؿ وبُی، فلٞبؿ ٚ عیـكی، ؽّیُ ) (۸۲

،  "ؽٜی ینیك ثل٘بٔٝكًٚتبیی ٚ تؼییٗ احلثؾِی ٔؾبكد ؽب٘ٛاكٞب ؿك تأٔیٗ ٘یبمٞبی غقایی۴ وبكثلؿ 

 ، تٟلا2۵ٖفّٔٙبٔٝ پوِٚٞٙبٔٝ ثبمكٌب٘ی، ُٕبكٜ 

وبكُٙبًی اكُـ،  ٘بٔٝ بٖیپب، "ثل اُتغبَ ٘یلٚی وبك ٔؤحلػٛأُ التٔبؿی "؛(۸۳۲۳ؿاؿثؾَ، ٔلیٓ) (۸۳

 ؿاٍِ٘بٜ اِنٞلا

، "ثلكًی ٚٗؼیت فمل غقایی ؿك ایلا۴ٖ تغّیُ ٚ ثلكًی التٔبؿی فمل " ؛(۸۳۱۵ب٘ی، ػّی )ٕؿیٙی تلو (2۱

 تٟلاٖ

ثلكًی كاثٜٝ كُـ التٔبؿی ثب فمل ٚ »  ؛(۸۳۳۱كاغفل،عٌیٗ ، ثبثبپٛك، ٔیتلا ٚ ینؿا٘پٙبٜ، ٔغـحٝ)  (2۸

پوِٚٞی ٜٔبِؼبت التٔبؿی  –فّٔٙبٔٝ ػّٕی   ؛«ٞبی اَٚ تب صٟبكْ تًٛؼٝ ٘بثلاثلی ؿك ایلاٖ ٛی ثل٘بٔٝ

 ۱۳-۵۳، ٓفغبت ۸۰وبكثلؿی ایلاٖ، ًبَ صٟبكْ، ُٕبكٜ 

، فّٔٙبٔٝ كفبٜ "۸۳۰۲-۸۳۲۳ یٞب ًبَفمل ؿك ایلاٖ ٛی  " ؛(۸۳۲۰كاغفل، عٌیٗ ٚ اثلاٞیٕی، مٞلا ) (22

 ۲2-۵۵, 2۱، ًبَ ُِٓ، ُٕبكٜ ۸۳۲۰ارتٕبػی، 

،  "پقیلی وٛؿوبٖ وِٛك ؿك ٔمبثُ فمل ٌیلی آًیت ا٘ـامٜ " ؛(۸۳۲۲كاغفل، عٌیٗ ٚ ٓب٘ؼی، ِیال ) (2۳

 ۳۵فّٔٙبٔٝ كفبٜ ارتٕبػی، ًبَ ٟ٘ٓ، ُٕبكٜ 

پقیلی ؽب٘ٛاكٞبی وِٛك ؿك ٔمبثُ فمل ؿك  ٌیلی آًیت ا٘ـامٜ" ؛(۸۳۲۳كاغفل، عٌیٗ ٚ ٓب٘ؼی، ِیال )  (2۱

 ۳۲، فّٔٙبٔٝ كفبٜ ارتٕبػی، ًبَ ؿٞٓ، ُٕبكٜ  "ُٟل تٟلاٖ 

ثلكًی تأحیل  " ؛(۸۳۳2ٚ ٌٙزؼّی، ٔزتجی ٚ افتؾبكی ٟٔبثبؿی، ًٕب٘ٝ ) كٗبیی لٟلٚؿی، مٞلا (2۵

، ؿٚ فّٔٙبٔٝ التٔبؿ پِٛی، ٔبِی )ؿاَ٘  "ثلؽی ػٛأُ ثل ٚٗؼیت التٔبؿی ًلپلًتبٖ ؽب٘ٛاك مٔبٖ ٞٓ

 ۸۲۳-۸۱۸، ۸۳۲2، پبئین ٚ مٌٔتبٖ  ۰ٚ تًٛؼٝ ًبثك(، ؿٚكٜ رـیـ، ًبَ ثیٌتٓ، ُٕبكٜ 

، فّٔٙبٔٝ  "ٌیلی آٖ ؿك ایلاٖ فمل كًٚتبیی، كٚ٘ـ ٚ ا٘ـامٜ " ؛(۸۳۲۱)ماٞـی ٔبم٘ـكا٘ی، ٔغٕـرٛاؿ  (2۰

 ۳22-2۲۰، ۸۳۲۱، تبثٌتبٖ ۸۱كفبٜ ارتٕبػی، ًبَ صٟبكْ، ُٕبكٜ 

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 



۳۲ 

 یٞب ؿاؿٜثلكًی پٛیبیی فمل ؿك ایلاٖ ثب اًتفبؿٜ ام " ؛(۸۳۲۰میجبیی، ٔٙٔٛك ٚ ُُٛتلیبٖ، آًبٖ ) (2۱

، ۳2ٞبی التٔبؿی ایلاٖ، ًبَ ٟ٘ٓ، ُٕبكَٜ ، فّٔٙبٔٝ پوٚٞ"ٔلوت ؽب٘ٛاكٞبی كًٚتبیی ٚ ُٟلی 

۵۵-۲۳ 

 ، رّـ اَٚ، ا٘تِبكات كافغ، فُٔ ؿٞٓ"ٞب بًتیًٚ  ٞبٝ ی٘ظلالتٔبؿ والٖ،  "؛ (۸۳۲۱ُبولی، ػجبى) (2۲

ؿوتلا، ؿاِ٘ىـٜ التٔبؿ  ٘بٔٝ بٖیپب، "وبَٞ فمل، وبكایی ٚ ثلاثلی ؿك ایلاٖ " ؛(۸۳۱۲ٕٓـی، ًؼیـ ) (2۳

 ؿاٍِ٘بٜ تٟلاٖ، تٟلاٖ

 یٞب ٌلٜٚثلآٚكؿ ٔیناٖ فمل ٚ ُـت آٖ ؿك  " ؛(۸۳۲۳ػجبى ٚ عٌیٙی ٘واؿ، ٔلت٘ی )ػلة ٔبماك،  (۳۱

، فّٔٙبٔٝ التٔبؿ وِبٚكمی ٚ تًٛؼٝ، ًبَ ؿٚامؿٞٓ،  "ٔؾتّف ُغّی ؽب٘ٛاكٞبی كًٚتبیی ایلاٖ 

 ۸۳۲۳، ثٟبك ۱۵ُٕبكٜ

كاثٜٝ كُـ التٔبؿی ثب فمل ٚ ٘بثلاثلی ؿكآٔـی ؿك وِٛكٞبی ؿك " ؛(۸۳۲۲ٓبؿلی، عٌیٗ ٚ ؿیٍلاٖ ) (۳۸

 ۱۱-2۱، ۸۳۲۲، تبثٌتبٖ ۳۳، ُٕبكٜ ۲فّٔٙبٔٝ كفبٜ ارتٕبػی، ؿٚكٜ ، "عبَ تًٛؼٝ

، فّٔٙبٔٝ پوَٚٞ ٚ  "ٔغبًجٝ ثبمؿٜ ًلٔبیٝ اٌ٘ب٘ی ؿك ایلاٖ " ؛(۸۳۲۱ٓبِغی، ٔغٕـرٛاؿ ) (۳2

 ۳۰ٚ  ۳۵كینی ؿك آٔٛمٍ ػبِی، ُٕبكٜ  ثل٘بٔٝ

 ، ٔلون آٔبك ایلا۸۳۳۱ٖآٔبكٌیلی ٘یلٚی وبك مٌٔتبٖ  ٛلط (۳۳

ثل فمل ؽب٘ٛاكٞبی ُبغُ كًٚتبیی  ٔؤحلػٛأُ  " ؛(۸۳۲۳ػلة ٔبماك، ػجبى ٚ عٌیٙی ٘واؿ، ٔلت٘ی ) (۳۱

 ۳۱-۰۱، ۸۳۲۳، ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ ۸، ُٕبكٜ ۸، رٌتبكٞبی التٔبؿی، ؿٚكٜ "ؿك ایلاٖ

احل آٔٛمٍ ثل ؿكآٔـ افلاؿ ُٟلی  " ؛( ۸۳وبٔلاٖ ) ػّٕی، مٞلا ٚ ولیٕی پتبّ٘ل، ًؼیـ ٚ وٌلایی،  (۳۵

، ٔزّٝ تغمیمبت التٔبؿی، ُٕبكٜ  " ۸۳۲2صٙـ ًٜغی ؿك ًبَ  یٞب ٔـَؿك ایلاٖ ثب اًتفبؿٜ ام كٍٚ 

۱۱  ،2۱۳-2۱2 

احل تِٛیـ ٚ كُـ ثؾِی ثل فمل ٚ كفبٜ "(؛ ۸۳۳۸فلٕٞٙـ، ُىٛفٝ ٚ ٛیجی، وٕیُ ٚ ولیٕی، ٔغٌٗ ) (۳۰

ُٙبًی وبكثلؿی، ًبَ ثیٌت ٚ صٟبكْ، ُٕبكٜ  ، ربٔؼٝ"(۲۰-۸۳۱۳ایلاٖ ) یٞب اًتبٖارتٕبػی ؿك 

 ۸۱2-۸2۱، ۸۳۳2(، ُٕبكٜ ؿْٚ، تبثٌتب۵۱ٖپیبپی)

وبكُٙبًی  ٘بٔٝ بٖیپب، "۸۳۲۲-۸۳۰۳آحبك التٔبؿی ٚ ارتٕبػی فمل ؿك ایلاٖ  "؛(۸۳۳۱، ًٕب٘ٝ )یلبئـ (۳۱

 اكُـ،ؿاٍِ٘بٜ اِنٞلا)ى(

وبكُٙبًی اكُـ،  ٘بٔٝ بٖیپب، "بؿی، ٘بثلاثلی ؿكآٔـ ٚ فملكاثٜٝ كُـ التٔ"؛(۸۳۲۲ٔنیٙب٘ی، ػبٛفٝ) (۳۲

 ؿاٍِ٘بٜ تلثیت ٔـكى

، ۸۳۱۳ٔزّٝ ثل٘بٔٝ ٚ تًٛؼٝ،  "ٌیلی آٖ فمل۴ تؼلیف ٚ ا٘ـامٜ " ؛(۸۳۱۳ٟٔلیبك، أیل ًُٞٛٙ ) (۳۳

 ۲۲-۳۳، ۲، ُٕبك2ٜؿٚكٜ
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۳۳ 

، اِٚیٗ ٕٞبیَ "لاٖیاُٟلی  یلكًٕیغثلكًی ًبؽتبك ثبماك وبك ثؾَ "؛ (۸۳۱۳٘بیت، ًؼیـ) (۱۱

 اًبًی التٔبؿ ایلاٖ. یٞب صبَِالتٔبؿ ایلا۴ٖ  ؿًٚبال٘ٝ

ثلكًی تغٛالت فمل، تٛمیغ ؿكآٔـ  "(؛۸۳۱۰٘یّی، فلٞبؿ ٚ كٗٛی، ٔؼبٖٚ ٚ ُٟیـماؿٜ ٔبٞب٘ی، كٗب ) (۱۸

 كینی ٚ تًٛؼٝ ، ٔؤًٌٝ ػبِی پوَٚٞ ؿك ثل٘بٔٝ"ٌقُتٝ یٞب ًبَٚ كفبٜ ارتٕبػی ٛی 

 ، ٔلون پؾَ پیه فلًٞٙ، تٟلاٖ "پوَٚٞ ؿك ػّْٛ كفتبكی یٞبٝ یپب " ؛(۸۳۱۱ٞٛٔٗ، عیـك ػّی ) (۱2
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۸۱2 

 ۸یلفم یلٚ غ یلفم یًلپلًتبٖ ؽب٘ٛاكٞب یالتًٜٛط تغٔ یٌٝٔمب

 ۸۳۲۱كًٚتبیی  ًٛاؿ ًلپلًتبٖ(۴ ٚٗغ ۸-۰رـَٚ) 

 ؽب٘ٛاك فمیل ؽب٘ٛاك غیل فمیل
ٚٗغ ًٛاؿ 

 ًلپلًت

 ًٛاؿ یث ۰۵.۵۱ ۳۳.۱۱

۵۱.۱۱ ۳۸.۵۱ 
ًیىُ ٚ 

 ام آٖ تل ییٗپب

 ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ 2.۵۱ ۰.۱۵

 تغٔیالت ػبِی ۱.۳۱ ۳.۱۳

 ٔغبًجبت پوَٚٞٔٙجغ۴ 

 

 ۸۳۲۱ُٟلی  ٚٗغ ًٛاؿ ًلپلًتبٖ(۴ 2-۰رـَٚ) 

 ؽب٘ٛاك فمیل ؽب٘ٛاك غیل فمیل
ٚٗغ ًٛاؿ 

 ًلپلًت

 ًٛاؿ یث ۳۳.۸۳ ۸۰.2۱

۱۰.۱۱ ۱۲.۵۵ 
ًیىُ ٚ 

 ام آٖ تل ییٗپب

 ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ ۳.۳۳ 2۸.۳۱

 تغٔیالت ػبِی ۳.۱۱ ۸۵.۱۰

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

 ۸۳۳۱كًٚتبیی ًلپلًتبٖٚٗغ ًٛاؿ (۴ ۳-۰رـَٚ)

 ؽب٘ٛاك فمیل ؽب٘ٛاك غیل فمیل
ٚٗغ ًٛاؿ 

 ًلپلًت

 ًٛاؿ یث ۱۵.۱۵ ۳۵.۳۳

۵2.۱۱ 22.۵۵ 
ًیىُ ٚ 

 ام آٖ تل ییٗپب

 ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ ۸.۰۱ ۲.2۲

 تغٔیالت ػبِی ۱.۳۳ ۳.۰۵

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

 ۸۳۳۱ُٟلی  ًٛاؿ ًلپلًتبٖ(۴ ٚٗغ ۱-۰رـَٚ) 

 فمیل ؽب٘ٛاك ؽب٘ٛاك غیل فمیل
ٚٗغ ًٛاؿ 

 ًلپلًت

 ًٛاؿ یث ۵۱.۳۳ ۸۱.۱۱

۱۵.۰۰ ۳۱.۲۸ 
ًیىُ ٚ 

 ام آٖ تل ییٗپب

 ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ ۲.۳۱ 2۱.۳۰

 تغٔیالت ػبِی 2.۲۳ ۸۰.۳۲

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

                                                 
  ؿكٓـ ثلعٌت ۸
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 ۸۳۳۱كًٚتبیی  ًٛاؿ ًلپلًتبٖ(۴ ٚٗغ ۵-۰رـَٚ) 

 ؽب٘ٛاك فمیل ؽب٘ٛاك غیل فمیل
ٚٗغ ًٛاؿ 

 ًلپلًت

 ًٛاؿ یث ۱۱.۱۸ 2۳.۳۱

۵۰.۱۳ 2۰.۵۳ 
ًیىُ ٚ 

 ام آٖ تل ییٗپب

 ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ 2.۳۲ ۸۱.۳۳

 تغٔیالت ػبِی ۱.۱۲ ۳.۰۱

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

 ۸۳۳۱ُٟلی  ًٛاؿ ًلپلًتبٖ(۴ ٚٗغ ۰-۰رـَٚ) 

 ؽب٘ٛاك فمیل ؽب٘ٛاك غیل فمیل
ٚٗغ ًٛاؿ 

 ًلپلًت

 ًٛاؿ یث ۱۲.۲۲ ۸۱.۵۳

۱۳.۲۱ ۳۲.۳۱ 
ًیىُ ٚ 

 ام آٖ تل ییٗپب

 ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ ۳.۲۵ 22.۰۰

 تغٔیالت ػبِی 2.۳۱ ۸۲.۲۲

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

 ۸ٞبی فمیل ٚ غیل فمیلؽب٘ٛاك ًتبًٖلپل ٞبی یوٌیٚثلؽی 

 
 ۸۳۲۱ًلپلًتبٖ كًٚتبیی  ٞبی یوٌیٚثلؽی (۴ ۱-۰رـَٚ) 

 ؽب٘ٛاك فمیل ؽب٘ٛاك غیل فمیل
 ٚیوٌی

 ًلپلًت

 ٔیبٍ٘یٗ ًٗ ۵۵.۵۳ ۱۱.۱۱

 ٔلؿ ۱۱.۳۳ ۳۱.۳۸

 مٖ 2۵.۱۱ ۵.۱۳

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

 ۸۳۲۱ًلپلًتبٖ ُٟلی  ٞبی یوٌیٚثلؽی (۴ ۲-۰رـَٚ) 

 ؽب٘ٛاك فمیل ؽب٘ٛاك غیل فمیل
 ٚیوٌی

 ًلپلًت

 ٔیبٍ٘یٗ ًٗ ۱۰.۳2 ۱۵.۰2

 ٔلؿ ۲۱.۵۵ ۳۳.2۲

 مٖ ۸۳.۱۵ ۰.۱2

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

                                                 
  ۸ؿكٓـ ثلعٌت

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 



۸۱۱ 

 ۸۳۳۱ ًلپلًتبٖ كًٚتبیی ٞبی یوٌیٚثلؽی (۴ ۳-۰رـَٚ)

 ؽب٘ٛاك فمیل ؽب٘ٛاك غیل فمیل
ٚیوٌی 

 ًلپلًت

 ٔیبٍ٘یٗ ًٗ ۰2.۳۱ ۱۲.۲۲

 ٔلؿ ۵۳.۱۰ ۳2.۳۳

 مٖ ۱۱.۵۱ ۱.۰۸

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

 ۸۳۳۱ًلپلًتبٖ ُٟلی  ٞبی یوٌیٚثلؽی (۴ ۸۱-۰رـَٚ) 

 ؽب٘ٛاك فمیل ؽب٘ٛاك غیل فمیل
 ٚیوٌی

 ًلپلًت

 ٔیبٍ٘یٗ ًٗ ۵۳.2۳ ۱۳.۱۸

 ٔلؿ ۰۲.۱۳ ۳۱.۲۵

 مٖ ۳۸.۵۸ ۳.۸۵

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

 ۸۳۳۱ًلپلًتبٖ كًٚتبیی  ٞبی یوٌیٚثلؽی (۴ ۸۸-۰رـَٚ) 

 ؽب٘ٛاك فمیل ؽب٘ٛاك غیل فمیل
 ٚیوٌی

 ًلپلًت

 ٔیبٍ٘یٗ ًٗ ۰2.۳ ۱۳.۳۳

 ٔلؿ ۵۵.۵ ۳۸.۵۱

 مٖ ۱۱.۵ ۲.۱۰

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

 ۸۳۳۱ًلپلًتبٖ ُٟلی  ٞبی یوٌیٚثلؽی (۴ ۸2-۰رـَٚ) 

 ؽب٘ٛاك فمیل غیل فمیلؽب٘ٛاك 
 ٚیوٌی

 ًلپلًت

 ٔیبٍ٘یٗ ًٗ ۵۱.۱2 ۱۲.۳2

 ٔلؿ ۰۵.۲۳ ۳۱.۲۲

 مٖ ۳۱.۸۸ ۳.۸2

 ٔٙجغ۴ ٔغبًجبت پوَٚٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



۸۱۵ 

 1395ي  1384یَب سبل(: تخمیه مذل میىسز مزبًط بٍ 13-6جذيل) 

 2ٔـَ ۸ٔـَ  ٚیوٌی

 ٔلؿ
۱.۱2۳ ۱.۱۳۸ 

(۱.۱۱)* (۱.۱۱) 

ًٗ 
۱.۱۱۲ ۱.۱۱۳ 

۱.۱۱ (۱.۱۱) 

 ؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ ًٗ
۱.۱۱۸- ۱.۱۱۸- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 تل ام آٖ ًیىُ ٚ پبییٗ
۱.2۳۸ ۱.۳۸2 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ
۱.۵۱۱ ۱.۵۵۲ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 تغٔیالت ػبِی
۱.۱۸۰ ۱.۱۳۲ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ُٟلی
۱.۳۳۱ ۱.۳2۳ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۸22 ۱.۸۱۱ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 وبكفلٔب
۱.۱۱۱ ۱.۳۳۲ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 وبكوٗ ٌٔتمُ
۱.۱۲۲ ۱.۱۲۳ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی
۱.2۰۱ ۱.22۱ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی
۱.۱۱۱- ۱.۱۱۲- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك
۱.۱۰۳ ۱.۱۰۳ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ وبكفلٔب * 
۱.2۵۵- ۱.2۱۸- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱وبكوٗ ٌٔتمُ * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۸۳۱- ۱.۸۳۱- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۸۱۱- ۱.۱۲۱- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
- - 

۱.۸۵۱- ۱.۰۸۱- 

 ۸۳۳۱تل ام آٖ * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  پبییًٗیىُ ٚ 
 

۱.۱۳۰- 

(۱.۱۱) 

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 



۸۱۰ 

   ۸۳۳۱ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۱۲۳- 

(۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱تغٔیالت ػبِی * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
 

۱.۸۳۰- 

(۱.۱۱) 

 رن حبثت
۸۳.۰۱۱ ۸۳.۵۱۱ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۰۵۸۲۸ ۰۵۸۲۸ تؼـاؿ ِٔبٞـات

 ۱.۳۱2 ۱.۳۱۸ ٗلیت تؼییٗ

 (۸۳۳۵ٞبی پبیٝ ًبَ  ٔتغیل ٚاثٌتٝ ۴ ٍِبكیتٓ ؿكآٔـٞبی ٔبٞیب٘ٝ ؽب٘ٛاك ؿك ایلاٖ ) ؿك لیٕت

P-value* 

 

 

 1394ي  1384یَب سبل(: تخمیه مذل میىسز مزبًط بٍ 14-6جذيل) 

 2ٔـَ ۸ٔـَ  ٚیوٌی

 ٔلؿ
۱.۱۳۱ ۱.۱۱۱ 

(۱.۱۱)* (۱.۱۱) 

ًٗ 
۱.۱۱2 ۱.۱۱2 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ؿْٚ ًٗؿكٓـ تٛاٖ 
۱.۱۰۱- ۱.۱۰۵- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 تل ام آٖ ًیىُ ٚ پبییٗ
۱.۳۱۳ ۱.۳2۱ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ
۱.۵۸۰ ۱.۵۰۱ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 تغٔیالت ػبِی
۱.۱۱۸ ۱.۲۱۱ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ُٟلی
۱.۳2۵ ۱.۳2۵ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۱۱۱- - 

(۱.۱۱) ۱.۱۱۱- 

 وبكفلٔب
۱.۳۳۸ ۱.۳۲۳ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 وبكوٗ ٌٔتمُ
۱.۱۱۳ ۱.۱۰۲ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی
۱.2۱۲ ۱.2۸۵ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی
۱.۱۲۸- ۱.۱۲۳- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

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 



۸۱۱ 

 ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك
۱.۵۱۳ ۱.۵۱2 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱وبكفلٔب * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.2۸۱- ۱.2۱۸- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱وبكوٗ ٌٔتمُ * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۱۲۱- ۱.۱۱۸- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۸۸۱- ۱.۱۵۱- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
- - 

۱.۰۱۱- ۱.۸۰۱- 

 ۸۳۳۱ٔزبمی ًبَ تل ام آٖ * ٔتغیل  ًیىُ ٚ پبییٗ
 

۱.۱۳۱- 

(۱.۱۱) 

   ۸۳۳۱ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۱۲۵- 

(۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱تغٔیالت ػبِی * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
 

۱.۸۱۳- 

(۱.۱۱) 

 رن حبثت
۸۳.۱2۳ ۸۳.۰۳۳ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۰۱۳۱۸ ۰۵۸۲۸ تؼـاؿ ِٔبٞـات

 ۱.۳۱۵ ۱.۳۱۵ ٗلیت تؼییٗ

 (۸۳۳۵ٞبی پبیٝ ًبَ  ٍِبكیتٓ ؿكآٔـٞبی ٔبٞیب٘ٝ ؽب٘ٛاك ؿك ایلاٖ ) ؿك لیٕتٔتغیل ٚاثٌتٝ ۴ 

P-value* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



۸۱۲ 

 1394ي  1395یَب سبل(: تخمیه مذل میىسز مزبًط بٍ 15-6جذيل) 

 2ٔـَ ۸ٔـَ  ٚیوٌی

 ٔلؿ
۱.۱2۸ ۱.۱2۸ 

(۱.۱۱)* (۱.۱۱) 

ًٗ 
۱.۱۰۲ ۱.۱۰۲ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ؿكٓـ تٛاٖ ؿْٚ ًٗ
۱.۱۰۱- ۱.۱۰۱- 

(۱.۱۱) ۱.۱۱ 

 تل ام آٖ ًیىُ ٚ پبییٗ
۱.۳۱۳ ۱.۳۱۱ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٔتًٜٛٝ ٚ ؿیپّٓ
۱.۵۱۸ ۱.۵۱۸ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 تغٔیالت ػبِی
۱.۱۱۱ ۱.۰۳2 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ُٟلی
۱.۳۸۳ ۱.۳۸۳ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۸۱۳- ۱.۸۱۱- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 وبكفلٔب
۱.۸۱۵ ۱.۸۱۵ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 وبكوٗ ٌٔتمُ
۱.۱۵۳- ۱.۱۵۱- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی
۱.۸۳۱ ۱.۸۱۱ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی
۱.۱۲۱- ۱.۱۲۵- 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ٌ٘جت ُبغّیٗ ثٝ ثؼـ ؽب٘ٛاك
۱.۵۵۱ ۱.۵۵۱ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱وبكفلٔب * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
- ۱.۱۱۱ 

۱.۱۵۲- ۱.۱۵۳- 

 ۸۳۳۱وبكوٗ ٌٔتمُ * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۱۰۱ ۱.۱۰۸ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱ٔنؿثٍیل ػٕٛٔی * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۱۱2 ۱.۱2۳ 

(۱.۱۱) ۱.۱۱۱- 

 ۸۳۳۱ٔنؿثٍیل ؽٔٛٓی * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ 
۱.۱2۳- ۱.۱2۳ 

(۱.۱۱) (۱.۱۱) 

 ۸۳۳۱تل ام آٖ * ٔتغیل ٔزبمی ًبَ  ًیىُ ٚ پبییٗ
 

- 

۱.۳۱۱- 

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 
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Abstract 

 

 

      For a long time the phenomenon of poverty has been associated with human beings and it 

is one of the fundamental problem in well-known human societies and cultures. Many factors 

could affect the poverty, among them the employment and occupational situation of 

households can be pointed out. Because the poor in developing countries are not mostly 

unemployed, only their incomes are insufficient. Hence, identifying the occupational 

categories most often employed by the poor could provide the conditions that some part of 

poverty alleviation policies focuses on strengthening and protecting these occupational 

categories and it can be helpful to further reduction of poverty. In this study, Mincerian 

income function is estimated by using household’s income and expenditure data as a pooled 

cross section data for the years 2005, 2011 and 2015. The estimated results indicate that the 

private payroll category has the lowest earnings among job categories. The estimated results 

indicate that the private payroll category has the lowest earnings among job categories. On 

the other hand, by calculating the poverty line by 50% median income method for every 

three years and separating the poor households on the basis of occupational status, it is 

observed that among the poor, after non-employed group, the privately employed wage in 

urban areas, and independent workers in rural areas, largest share is occupied. Other findings 

of this study are that the ratio of employed people to household size is positively and 

significantly related to household income and On the other hand, in comparison between 

poor and non-poor households it is observed that this ratio is lower in poor households and 

this means That the employment reduces the possibility of being a household among the 

poor. 

 

Keywords: Poverty, Poverty Line, Employment, Mincerian Earnings Equation, Labor Market 
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