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 سپبسگذاری

ٚ بؼ یىشبی ثی ٕٞشب ضا وٝ ُِفف ثط ٔب ٖیبٖ اؾز، ازای قىطـ ضا ٞیچ ظثبٖ ٚ ؾذحٕس 

 .ی ٞؿشیٓ، ٕٞٝ ٔحجز اٚؾزایٗ ٚاز زضیبی فًّف ضا ٞیچ وطاٖ ٘یؿز ٚ اٌط زض

ظحٕز ثب ؾٗٝ نسض لسضْ ؾطوبض ذب٘ٓ زوشط ضٚقٗ وٝ اظ ظحٕبر ثی زضیغ اؾشبز ٖبِی 

اؾشبز ٚ اظ  ضا زاضْ ٚ لسضزا٘ی ضإٞٙبیی ایٗ دبیبٖ ٘بٔٝ ضا ثط ٖٟسٜ زاقشٙس، وٕبَ ؾذبؼ

مسضْ ػٙبة آلبی زوشط ٔٛؾٛی وٝ ظحٕز ٔكبٚضٜ ایٗ دبیبٖ ٘بٔٝ ضا ٔشحُٕ قس٘س، ٌطا٘

  یٕب٘ٝ سكىط ٔی وٙٓ.نٕ

وٕبَ ٘یعاظ ػٙبة آلبی زوشط ضاغفط وٝ ظحٕز زاٚضی ایٗ دبیبٖ ٘بٔٝ ثب ایكبٖ ثٛزٜ اؾز، 

 سكىط ضا زاضْ.

ٔكٛق ٚ دكشیجب٘ٓ ثٛزٜ ا٘س وٝ ٕٞٛاضٜ ٓ ٟٔطثب٘ٚ دسض ٖعیع ٚ  ْ ٔی زا٘ٓ اظ ٔبزضثط ذٛز الظ

ٚ ٕٞطاٞی  ؼ وٕه ٞبثٝ دبْ ٚ ٕٞؿط ثطازضا٘س،  ضٚقٍٙط ضاٞٓ ثٛزٜ بٖقثب زٖبی ذیطٚ 

ُِف زض سسٚیٗ ایٗ دبیبٖ ٘بٔٝ ثٝ ٞط ٘حٛی ثٝ ایٗ حمیط ٚ سٕبْ وؿب٘ی وٝ ٕٞیكٍی قبٖ 

  ، لسضزا٘ی ٕ٘بیٓ.زاقشٝ ا٘س
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 چکیذٍ

 ٚ ٟٔٓ ٖٛأُ اظ یىی ٖٙٛاٖٝ ث ضا سؼبضر ثٛزٖ ثبظ الشهبززا٘بٖ اظ ثؿیبضی: دػٚٞف ظٔیٙٝ

 الشهبزی ازثیبر زض. ا٘س وطزٜ ُٔطح اذیط ٞبی زٞٝ زض الشهبزی سٛؾٗٝ ٚ ضقس ثط ٔٛطط

 ٔی ضقس سط ؾطیٕ ثؿشٝ الشهبزٞبی ثب ٔمبیؿٝ زض ثبظ الشهبزٞبی وٝ قٛز ٔی ثحض چٙیٗ

 َطیك اظ الشهبزی ضقس ثٝ ثركیسٖ ؾطٖز زض سؼبضر ثٛزٖ ثبظ ثبِمٜٛ ٘مف ٚػٛز ثب. وٙٙس

 ٚ یىؿبٖ یغ٘شب ٔرشّف، وكٛضٞبی زض سؼطثی ُٔبِٗبر ػٟب٘ی، الشهبز زض ثیكشط ازغبْ

 اٞساف ثٝ ٘یُ ػٟز سؼبضر إٞیز ثب ٚ ثبِمٜٛ ٘مف ثٝ سٛػٝ ثب. زٞس ٕ٘ی ٘كبٖ ضا ٔكبثٟی

 ا٘شفبٔ ٚ ٔٙسی ثٟطٜ ٚ سؼبضر اظ حبنُ ٔٙبفٕ سٛظیٕ ٘حٜٛ ُٔبِٗٝ الشهبزی، سٛؾٗٝ ٚ ضقس

 ثبظ ثیٗ ضاثُٝ ثطضؾی ُٔبِٗٝ ایٗ اظ ٞسف. ضؾس ٔی ٘ٓط ثٝ يطٚضی ػطیبٖ ایٗ اظ فمطا

 .اؾز  1352-1392  ؾبِٟبی َی ایطاٖ زض فمط ٚ ضرسؼب ثٛزٖ

 ٚػٟی چٙس ٞبی وب٘بَ َطیك اظ سؼبضر ثٛزٖ ثبظ وٝ زٞٙس ٔی ٘كبٖ ٘ٓطی ُٔبِٗبر: ضٚـ

 ٔٗبزِٝ سه ضٚیىطز ایٙىٝ ٚ ضاثُٝ ایٗ دیچیسٌی زِیُ ثٝ. زٞس ٔی لطاض سبطیط سحز ضا فمط

 اظ ثؿیبضی ٚ زاقشٝ ٔرشّف اططار ایٗ ثطضؾی ػٟز زض یی ٞب وبؾشی سٛا٘س ٔی َٕٔٗٛ، ای

 قسٜ سِٛیس یىؿبٖ الشهبزی ضٚ٘سٞبی سٛؾٍ وٝ ضا فمط ثط ٔٛطط ٖٛأُ ٚ ٞب وٙٙسٜ سٗییٗ

 ٔٙٓٛض ثٝ ضٚ ایٗ اظ قٛز، وٙٙسٜ ٌٕطاٜ ٘شبیؼی ثٝ زؾشیبثی ثٝ ٔٙؼط ٚ ٌطفشٝ ٘بزیسٜ ضا ا٘س

 یؿشٓؾ ضٚیىطز ثط ٔجشٙی ٔسَ یه اظ اططٌصاضی، ٔشٗسز ٞبی وب٘بَ ایٗ ٌطفشٗ ٘ٓط زض

 .اؾز قسٜ اؾشفبزٜ ای ٔطحّٝ ؾٝ ٔطثٗبر حسالُ ثطآٚضزٌط ضٚـ ٚ ٕٞعٔبٖ ٔٗبزالر

 الشهبزی ضقس ضٚ٘ك ٔٛػت سؼبضر ثٛزٖ ثبظ وٝ آ٘ؿز ثیبٍ٘ط سحمیك ٞبی یبفشٝ: ٞب یبفشٝ

. اؾز ٌصاقشٝ سبطیط فمط ثط الشهبزی ضقس َطیك اظ ٔؿشمیٓ غیط نٛضر ثٝ ٚ قسٜ
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 اؾز، ٘بثطاثطی قبذم ثب حمیمی سِٛیس ؿشمیٓٔ ضاثُٝ زٞٙسٜ ٘كبٖ ٘شبیغ ٕٞچٙیٗ

 ایٗ. اؾز یبفشٝ افعایف ُٔبِٗٝ ٔٛضز زٚضٜ ََٛ زض الشهبزی ضقس ثب ٘بثطاثطی ثُٛضیىٝ

 ٘شبیغ ثطاؾبؼ. اؾز ا٘شٓبض لبثُ ظٔبٖ َی زض زضآٔس سٛظیٕ ثُئی سغییطار ثٝ سٛػٝ أطثب

 زض ثیكشطی ٛاضٞبیذب٘ ٚ زاقشٝ ثطفمط فعایٙسٜ اطط قسٖ ػٟب٘ی ٕٞچٙیٗ حبيط، سحمیك

 نٛضر ثٝ سؼبضر ثٛزٖ ثبظ ٟ٘بیشبً،. ٌطفشٙس لطاض فمط ذٍ ظیط ُٔبِٗٝ ٔٛضز زٚضٜ ََٛ

  .اؾز قسٜ ُٔبِٗٝ ٔٛضز زٚضٜ ََٛ زض ٘یع فمط افعایف ٔٛػت ٔؿشمیٓ

 

 ٔٗبزالر الشهبزی، ضقس زضآٔس، سٛظیٕ ٘بثطاثطی فمط، سؼبضر، ثٛزٖ ثبظ: ٞب ٚاغٜ وّیس

 (   3sls) ای ٔطحّٝ ؾٝ ٔطثٗبر حسالُ ثطآٚضزٌط ٕٞعٔبٖ،
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 همذهَ 1-1

ثبٚض ٌؿشطزٜ ای ٚػٛز زاضز وٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر زض ثّٙسٔسر ٔٛػت ضقس ٚ سٛؾٗٝ 

ساض یىی اظ اؾبؾی سطیٗ الشهبزی ٔی قٛز ٚ زؾشیبثی ثٝ ضقس الشهبزی ٚ سٛؾٗٝ دبی

اٞساف ٞط وكٛضی ٔحؿٛة ٔی قٛز. اظ زیٍط ؾٛ سبطیطار ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ضفبٜ 

ذب٘ٛاضٞب ٚ فمط ثٝ ٍ٘طا٘ی الشهبززا٘بٖ سٛؾٗٝ سجسیُ قسٜ اؾز. ُٔبِٗبر ٔشٗسز سٛافك 

حسالُ اظ ِحبِ  زض الشهبزٞبی ثبظ ثیكشط اظ الشهبزٞبی ثؿشٝ وطزٜ ا٘س وٝ ذب٘ٛاضٞب

ضاثُٝ  ثٝ ٖجبضر زیٍط (2001ظ٘سٌی ٔٙشفٕ ٚ ثٟطٜ ٔٙس ٔی قٛ٘س. )ثب٘ه ػٟب٘ی،  اؾشب٘ساضز

ٝ یىی اظ ٔٛيٖٛبر ثحض اٍ٘یع زض حٛظٜ ذیط ثزض زٜ ٞبی ا ثیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ فمط

دبؾد زازٖ ثٝ ایٗ  سجسیُ قسٜ اؾز. سحمیك حبيط ثٝ ز٘جبَسؼبضر ثیٗ إُِّ ٚ سٛؾٗٝ 

 فمط ضا سحز سبطیط لطاض ٔی زٞس.  ؾٛاَ اؾز وٝ چٍٛ٘ٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر

 ثیبى هسئلَ پژُّص 1-2

فمط یىی اظ ٔجبحض ٟٔٓ زض ازثیبر سٛؾٗٝ ثٛزٜ ٚ ظزٚزٖ آٖ اظ ػبٔٗٝ اظ ٞسف ٞبی انّی 

( فمطظزایی یىی دسیسٜ چٙس ثٗدسی ٚ دیچیدسٜ   1374سٛؾٗٝ الشهبزی اؾز.)ٔیطظاذب٘ی، 

بَ سٛؾٗٝ ثٝ قٕبض اؾز وٝ یىی اظ چبِف ٞبی ٖٕسٜ ؾیبؾز ٌصاضاٖ زض وكٛضٞبی زض ح

ٔی ضٚز. وبٞف فمط، ٞسف انّی ؾیبؾز ٞبی سٛؾٗٝ الشهبزی اؾز ٚ زض اٞساف ٞدعاضٜ  

 ثٝ ٖٙٛاٖ یه ٞسف ؾیبؾشی ٟٔٓ قٙبذشٝ قسٜ اؾز.

دطاوٙسٌی ٔٙبثٕ َجیٗی ٚ سفبٚر ٞبی ٔٛػٛز زض وٓ ٚ ویف ٖٛأُ سِٛیس زض وكٛضٞبی 

زْ وكٛضٞب اظ یه ؾٛ ٚ ٔرشّف ٚ اِعاْ دبؾرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞبی حیبسی ٚ يطٚضی ٔط
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٘یبظٞبی نٙبیٕ ٚ سِٛیسار وكٛضٞب ثٝ ٌؿشطـ ٞط چٝ ثیكشط سمؿیٓ وبض ٚ سجسیُ سمؿیٓ 

وبض زاذّی ثٝ سمؿیٓ وبض ثیٗ إِّّی ثٝ ٖٙٛاٖ الظٔٝ ازأٝ سحَٛ ٚ دیكطفز، ٘ٝ سٟٙب 

سؼبضر ثیٗ إُِّ ضا أطی ٘بٌعیط ؾبذشٝ ثّىٝ آٖ ضا ثٝ يطٚضر حشٕی سجسیُ وطزٜ اؾز. 

ثط اؾبؼ ٘ٓطیٝ ٞبی الشهبزی ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٔٙؼط ثٝ قىُ ٌیطی ٘ٓبْ  (1373ٛی،)اذ

سِٛیس وكٛضٞب ثط دبیٝ ٔعیز ٘ؿجی قسٜ ٚ ثٝ سجٕ آٖ اظ ٔٙبثٕ ٔٛػٛز زض وكٛض ثٝ ٘حٛ 

وبضآسطی اؾشفبزٜ ذٛاٞس قس. ثٝ ٖجبضر زیٍط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثٝ ٖٙٛاٖ ٘یطٚی ٔحطوٝ 

ی زض حبَ سٛؾٗٝ قٙبذشٝ ٔی قٛز ٚ ٘ٓطیبر ضقس الشهبزی زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞب

ٔشٗسزی ثط ٘مف ضٚظ افعٖٚ سؼبضر ثط ضقس ٚ سٛؾٗٝ وكٛضٞب سبویس زاض٘س. ثبظ ثٛزٖ 

سؼبضر ثٝ ٖٙٛاٖ ضاٞجطزی ثطای سٛؾٗٝ الشهبزی وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ قٙبذشٝ قسٜ 

 اؾز. 

ؾٗٝ الشهبزی، ثب سٛػٝ ثٝ ٘مف ثبِمٜٛ ٚ ثب إٞیز سؼبضر ػٟز ٘یُ ثٝ اٞساف ضقس ٚ سٛ

ُٔبِٗٝ ٘حٜٛ سٛظیٕ ٔٙبفٕ حبنُ اظ سؼبضر ٚ ثٟطٜ ٔٙسی ٚ ا٘شفبٔ فمطا اظ ایٗ ػطیبٖ 

يطٚضی ثٝ ٘ٓط ٔی ضؾس. ثٙبثطایٗ ِعْٚ دطزاذشٗ ثٝ ٔؿئّٝ سبطیطار ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط 

 ٚ ٘بثطاثطی أطی آقىبض ٚ ثسیٟی اؾز. 

ٖ سؼبضر ٚ ثٝ سجٕ ٘بقی اظ ثبظ ثٛزی قٛز سبطیط ٔٙبفٕ ٔؿئّٝ ای وٝ زض ایٗ ٔیبٖ ُٔطح ٔ

آٖ ضقس الشهبزی ثط افطاز فمیط اؾز. سٛظیٕ ٘بثطاثط ٔٙبفٕ ٘بقی اظ ثبظ ثٛزٖ ٔی سٛا٘س 

زأٙٝ ایٗ ا٘شفبٔ ضا ٔحسٚز ؾبظز. ثسیٗ سطسیت ٔی ثبیؿز اططار غیط ٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ 

یٕ زضآٔس سؼبضر ثط ضفبٜ فمطا اظ َطیك سبطیط ٌصاضی آٖ ثط ضقس الشهبزی ٚ ؾذؽ سٛظ

 ثطضؾی قٛز. 
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 ضزّرت اًجبم پژُّص 1-3

حطوز وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ثٝ ؾٕز ایؼبز فًبی ثبظ الشهبزی ٚ ازغدبْ زض الشهدبز   

ػٟب٘ی ٘شبیغ ٔرشّفی ضا ثٝ ثبض آٚضزٜ اؾز. سٗسازی اظ ایٗ وكٛضٞب ثب ثٟطٜ ٌیطی ٔٙبؾدت  

زؾشطؾدی دیدسا   اظ أىب٘بر فطاٞٓ قسٜ، ٔٛفك قس٘س ثٝ ٘طخ ٞبی ضقس الشهبزی ثبالسطی 

وٙٙس أب ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٘ٝ سٟٙب ٔٛفدك ثدٝ وؿدت ٘شدبیغ ُّٔدٛة      

( ٚ ثب افعایف قدىبف  1385٘كس٘س، ثّىٝ ثٝ حبقیٝ الشهبز ػٟب٘ی ضا٘سٜ قس٘س. )ثٟىیف، 

 ثیٗ فمطا ٚ اغٙیب ٔٛاػٝ قس٘س.  

ٔؿشّعْ آٌبٞی اظ  ٌؿشطـ فٗبِیز ٞبی ثبظاض آظاز ثیٗ وكٛضٞب ٚ ایؼبز فًبی ثبظ الشهبزی 

 دیبٔسٞب ٚ ٖٛالت آٖ ثط ٕٞٝ اثٗبز الشهبزی اظ ػّٕٝ ؾُح ظ٘سٌی افطاز ػبٔٗٝ اؾز. 

اسربش آٌبٞب٘ٝ ؾیبؾز ٞبی الشهبزی ثٝ ٔٙٓٛض ضؾیسٖ ثٝ الشهدبزی ثدبظسط ٚ ٚ ٕٞچٙدیٗ    

ثٟطٜ ٔٙس قسٖ ٕٞٝ ػب٘جٝ الشهبز ٚ افطاز ٚ ذب٘ٛاضٞب آٖ اظ فمطا اظ فطنز ٞب ٚ ٔٙدبفٕ آٖ  

ٙس آٌبٞی، ثطضؾی ٚ اضظیبثی ّٖٕىطز ٌصقشٝ ػطیبٖ ثبظ ثٛزٖ ثدط ضفدبٜ فمدطا اؾدز.      ٘یبظٔ

ثطضؾی اططار ضفبٞی ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط افطاز فمیط زض ایٗ سحمیك ٌبْ ٞط چٙس وٛچه أب 

ٟٕٔی زض ػٟز افعایف فطنز ٞبی ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثطای افطاز وٓ ثًدبٖز ٚ ودبٞف ٚ   

 سٗسیُ ذُطار آٖ اؾز.
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 ُص اُذاف پژّ 1-4

 اُذاف کلی 1-4-1

 ٞسف انّی اظ ا٘ؼبْ ایٗ دػٚٞف:

 .اؾز 1352-1392ثطضؾی سبطیط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط زض ایطاٖ َی زٚضٜ ظٔب٘ی 

 اُذاف اختصبصی 1-4-2

 زض ایٗ ضاؾشب ثٝ ُٔبِٗٝ ٔٛاضز ظیط دطزاذشٝ ٔی قٛز وٝ قبُٔ:

   ب٘دبَ  ثطضؾی سبطیطار غیطٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمدط اظ َطیدك زٚ و

 ضقس الشهبزی ٚ سٛظیٕ زضآٔس    

  ٖآظٖٔٛ فطيیٝ وٛظ٘شؽ زض ایطا 

 .ثطضؾی سبطیطار ٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط اؾز 

 پزسص ُبی پژُّص 1-5

ٔٛطط ثٛزٜ  1352-1392زض ََٛ ؾبَ ٞبی  آیب ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ضقس الشهبزی ایطاٖ -1

 اؾز؟

زض ََٛ ؾبَ  ٔٛػت وبٞف فمط آیب ثبظ ثٛزٖ سؼبضر اظ َطیك سطٚیغ ضقس الشهبزی، -2

 زض ایطاٖ ٔی قٛز؟ ٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝ

ضر ٚ ثٝ سجٕ آٖ ضقس آیب ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس، زأٙٝ ا٘شفبٔ فمطا اظ ثبظ ثٛزٖ سؼب -3

 ٔحسٚز ٔی ؾبظز؟ضا ایطاٖ زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾی زض  ضالشهبزی ز

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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ٖ چٍٛ٘ٝ ثٛزٜ ٘حٜٛ سبطیطٌصاضی ضقس الشهبزی ٚ ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ثط فمط زض ایطا -4

 اؾز؟

آیب ضٚ٘س سغییطار ضقس الشهبزی زض ٔطاحُ ٔرشّف سٛؾٗٝ زض ایطاٖ ثب فطيیٝ وٛظ٘شؽ  -5

 ؾبظٌبض ثٛزٜ اؾز؟ 

 فزضیبت پژُّص 1-6

ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٔٛػت ضقس الشهبزی ٚ ثٝ نٛضر غیدط ٔؿدشمیٓ اظ َطیدك ضقدس      -1

 الشهبزی، ٔٛػت وبٞف فمط زض ایطاٖ َی زٚضٜ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٔی قٛز.

یٝ وٛظ٘شؽ، زض ٔطاحُ اِٚیٝ سٛؾٗٝ، ضقس الشهبزی ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس َجك فطي -2

 زض ایطاٖ ضا افعایف ٚ زض ٔطاحُ ثٗسی آٖ وبٞف ٔی زٞس.

وبٞف ٘طخ ثی ؾٛازی ٔٛػت وبٞف ٘بثطاثطی زضآٔسی َی زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾی ٔدی   -3

 قٛز.

 ًْآّری تحمیك 1-7

مط، اططار غیط ٔؿشمیٓ زض ایٗ دػٚٞف يٕٗ ثطضؾی اططار ٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ف

. ُٔبِٗبسی آٖ ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ وب٘بَ ٞبی ضقس الشهبزی ٚ سٛظیٕ زضآٔس ثطضؾی ٔی قٛز

وٝ سبوٖٙٛ زض ایطاٖ ا٘ؼبْ قسٜ اؾز، ٕٞٝ اظ ضٚیىطز سه ٔٗبزِٝ ای اؾشفبزٜ وطزٜ ا٘س ٚ 

آ٘ؼب ایٗ ضٚیىطز ثب سٛػٝ ثٝ دیچیسٌی ضاثُٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ فمط وبؾشی ٞبیی زاضز. اظ 

طز ؾیؿشٓ ٚ ثطای زؾشیبثی ثٝ ایٗ ٞسف اظ ضٚیى وٝ ثطضؾی ایٗ ضاثُٝ زض لبِت یه ٔٗبزِٝ

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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( ػٟز ثطضؾی اططار 3slsحسالُ ٔطثٗبر ؾٝ ٔطحّٝ ای  ) ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ٚ اظ ثطآٚضزٌط

 ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. 

 رّش ضٌبسی تحمیك 1-8

ط ٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط، ٖالٜٚ ثط زض ایٗ سحمیك ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾی سبطیطار غی

سبطیطار ٔؿشمیٓ آٖ اظ ضٚیىطز ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ثٟطٜ ٌطفشٝ قسٜ اؾز. ثسیٗ 

)سٛيیح وبُٔ آٖ  ٔٙٓٛ.ض ثٝ زِیُ ثیف اظ حس ٔكرم ثٛزٖ ٔٗبزالر ٔٛػٛز زض ؾیؿشٓ

قسٜ حسالُ ٔطثٗبر ؾٝ ٔطحّٝ ای اؾشفبزٜ  زض فهُ چٟبضْ آٔسٜ اؾز( اظ ثطآٚضزٌط

 ا٘ؼبْ قسٜ اؾز. 8اؾز. ثطآٚضزٞب ثٝ ٚؾیّٝ ٘طْ افعاض ایٛیٛظ

 رّش تجشیَ ّ تحلیل دادٍ ُب 1-9

ُٔبِٗبر ٘ٓطی ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر اظ َطیك وب٘بَ ٞبی چٙس ٚػٟی فمط ضا 

سحز سبطیط لطاض ٔی زٞس ٚ ایٗ وب٘بَ ٞب ٕٔىٗ اؾز زض ََٛ ظٔبٖ ٚ فًب ثدب ٞدٓ سدساذُ    

( ثٙبثطایٗ ضاثُٝ ثیٗ سؼبضر ٚ فمط ضاثُٝ دیچیسٜ ٚ ٘دبٍٕٞٙی  2005بً٘، زاقشٝ ثبقٙس. )ِی

ضا زض ػٟز  ثطضؾی  وبؾشی ٞب ٚ ٔكىالسی یىطز سه ٔٗبزِٝ ای َٕٔٗٛ ٔی سٛا٘ساؾز ٚ ضٚ

اططار غیط ٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر اظ َطیك وب٘بَ ضقس الشهبزی ٖالٜٚ ثط اططار ٔؿشمیٓ 

زاقشٝ ثبقس. ٖالٜٚ ثط ٚ زض ٟ٘بیز فمط  سٛظیٕ زضآٔس آٖ ٚ ؾذؽ سبطیطار آٖ ٞب ثط ٘بثطاثطی

ایٗ ثؿیبضی اظ سٗییٗ وٙٙسٜ ٞب ٚ ٖٛأُ ٔٛطط ثط فمط سٛؾٍ ضٚ٘سٞبی الشهدبزی یىؿدبٖ   

ز یبفشٗ ثٝ ٘شبیؼی ٌٕطاٜ ٔٛػت زؾ ٔی سٛا٘س  سِٛیس قسٜ ا٘س. ٘بزیسٜ ٌطفشٗ ایٗ ٔٛيٛٔ
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ٚ ثٝ ٔٙٓٛض ثطآٚضز ثٟشط اططار ثبظ ثٙبثطایٗ ثٝ ٔٙٓٛض زض ٘ٓط ٌطفشٗ ایٗ ضٚاثٍ وٙٙسٜ قٛز. 

 ثٛزٖ سؼبضر، اظ ضٚیىطز ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ػٟز ثطآٚضز ٔسَ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز:

 

      (11)   (11)     (11)      (11)      1  

      (11)   (11)      (11)     (11)   1   (12)       1       

     (11)   (11)     (11)      (11)      (13)                   

  (12)      1 

 

(، ثٟطٜ ٚضی eduی آٔٛظـ )طٞبیٔشغ طیاؾز ٚ سبط یوٝ ٔٗبزِٝ اَٚ، ٔٗبزِٝ ضقس الشهبز

 ؾی ٔی وٙس. ( ثطضgroضا ثط ضقس الشهبزی) (open(، ثبظ ثٛزٖ سؼبضر )rcapؾطٔبیٝ )

( ٚ groٔٗبزِٝ زْٚ، ٔٗبزِٝ ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس اؾز وٝ سبطیط ٔشغیطٞبی ضقس الشهبزی)

( ثطای ثطضؾی فطيیٝ وٛظ٘شؽ ٚ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ ٘طخ ثی gro2ٔؼصٚض آٖ )

 ( ضا ثطضؾی ٚ آظٖٔٛ ٔی وٙس.gini( ثط ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس)iliteؾٛازی)

ثطی سٛظیٕ زضآٔس، ثبظ ثٛزٖ سبطیطار ضقس الشهبزی، ٘بثطأٗبزِٝ ؾْٛ ٔٗبزِٝ فمط اؾز وٝ 

 ( ثطضؾی ٚ آظٖٔٛ ٔی قٛز. povٚ قبذم سٛؾٗٝ ا٘ؿب٘ی ثط ٘طخ فمط )سؼبضر، آٔٛظـ 

ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ضقس الشهبزی یىی اظ وب٘بَ ٞبی اططٌصاضی ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط اؾز. 

اططار  ؾز. ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝاثشسا اططار ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ضقس الشهبزی ثطضؾی قسٜ ا

لطاض  طیزضآٔس ضا سحز سبط ٕیضقس، سٛظ یچٍٛ٘ٝ اٍِٛٞب ٙىٝیزاضز ثٝ ا یثؿشٍ ییوبٞف ٟ٘ب

، ٔٗبزِٝ اؾز یضقس ٚ ٘بثطاثط ٗیفمط، ضاثُٝ ث-ثبظ ثٛزٖ طٜیوب٘بَ زْٚ اظ ظ٘ؼ ٚ زٞٙس یٔ

 ٕیسٛظ یثط٘بثطا ی ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ ضقس الشهبزی ثططٌصاضیسبط یچٍٍٛ٘ یثٝ ثطضؾزْٚ 

ٔی دطزاظز ٚ زض ٟ٘بیز ٔٗبزِٝ ؾْٛ سبطیطار ثط فمط ضا آظٖٔٛ ٔی وٙس. ؾیؿشٓ  زضآٔس
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سٗطیف قسٜ، أىبٖ ثطضؾی سبطیطار ٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط ثسٖٚ زض ٘ٓط ٌطفشٗ 

ضقس الشهبزی ٚ اططار سٛظیٗی آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ أىبٖ ثطضؾی سبطیطار غیطٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ 

ب ِحبِ سبطیطار ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ضقس الشهبزی ٚ سٛظیٕ زضآٔس ضا فطاٞٓ سؼبضر ثط فمط ث

 ٔی وٙس. 

اثشسا آظٖٔٛ اضیت ٕٞعٔب٘ی ٚ ٔؿئّٝ سكریم ثطضؾی ٔی قٛز. ثٝ زِیُ ثیف اظ حس 

ٔكرم ثٛزٖ ٔٗبزالر ٔٛػٛز زض ؾیؿشٓ اظ ثطآٚضزٌط حسالُ ٔطثٗبر ؾٝ ٔطحّٝ ای ثطای 

 سرٕیٗ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.   

 ّ جبهعَ آهبری  دادٍ ُب 1-11

 للوزّ سهبًی تحمیك  1-11-1

اَالٖبر ؾبال٘ٝ ؾطی ظٔب٘ی ایٗ سحمیك ثٝ نٛضر وشبثرب٘ٝ ای ثٛزٜ ٚ زض ََٛ ؾبَ ٞبی 

وٝ ثٝ نٛضر وبُٔ زض فهُ  قسٜٔٙبثٕ ٔرشّف آٔبضی ػٕٕ آٚضی اظ  1392سب  1352

 اؾز.  چٟبضْ اضائٝ قسٜ

 تعبریف هتغیزُب 1-11

  هتغیزُبی ّاثستَ  1-11-1

 1376ضنس سغییط سِٛیس ٘بذبِم زاذّی ؾطا٘ٝ ثٝ لیٕز طبثز ؾبَ (: زgroضقس الشهبزی)

 ٘ؿجز ثٝ ؾبَ لجُ  

 (: اظ قبذم ٞبی ٟٔٓ ا٘ساظٜ ٌیطی ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس اؾز. giniيطیت ػیٙی)

 (: زضنس ػٕٗیز ظیط ذٍ فمط ثطاؾبؼ ضٚیىطز ٘یبظٞبی غصایی اؾز.pov٘طخ فمط)
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 هتغیزُبی تْضیحی 1-11-2

(: ٘ؿجز ٔؼٕٛٔ نبزضار غیط ٘فشی ٚ ٚاضزار وُ ثٝ سِٛیس ٘بذبِم openثبظ ثٛزٖ سؼبضر)

 1376زاذّی ثٝ لیٕز طبثز ؾبَ 

(: ایٗ قبذم ثطاثط ثب ٘ؿجز ؾشب٘سٜ )سِٛیس ٘بذدبِم زاذّدی ثدٝ    rcapثٟطٜ ٚضی ؾطٔبیٝ)

( 1376( ثٝ ٟ٘بزٜ )اضظـ ٔٛػٛزی ؾطٔبیٝ ثٝ لیٕدز طبثدز ؾدبَ    1376لیٕز طبثز ؾبَ 

 اؾز.

 ؾبَ ثٝ ثبال 15ؾٍ ؾبَ ٞبی سحهیُ زض ػٕٗیز (: ٔشeduٛآٔٛظـ)

 (gro2ٔؼصٚض ضقس الشهبزی)

(: ثیبٍ٘ط ٘ؿجز افطاز ثی ؾٛاز زض یه ؾٗ یب ٌطٜٚ ؾدٙی ٔٗدیٗ ثدٝ    ilite٘طخ ثی ؾٛازی)

 ػٕٗیز آٖ ؾٗ یب ٌطٜٚ ؾٙی اؾز.

 ( tvedقبذم سٛؾٗٝ ا٘ؿب٘ی)

 سبسهبى دُی تحمیك 1-12

سئٛضی ٞبی زض ایٗ فهُ ثٝ ثیبٖ  ٔی قٛز.٘ی ٘ٓطی سحمیك دطزاذشٝ زض فهُ زْٚ ثٝ ٔجب

ثٝ نٛضر ٔجؿٌٛ سبطیطٌصاضی سؼبضر ثیٗ إُِّ ثط فمط  سؼبضر ثیٗ إُِّ ٚ ٔىب٘یؿٓ

زض  فهُ ؾْٛ ثٝ ثطضؾی ازثیبر سؼطثی سحمیك دطزاذشٝ ٔی ٔٛضز ثحض لطاض ٔی ٌیطز. 

یطاٖ قٛز ٚ ثٝ ٔطٚض وبضٞبی سحمیمی ٔطسجٍ ثب ٔٛيٛٔ زض ؾبیط وكٛضٞب ٚ ٕٞچٙیٗ زض ا

دطزاذشٝ ٔی قٛز. زض فهُ چٟبضْ ثٝ سهطیح ٔسَ، ا٘ؼبْ آظٖٔٛ ٞبی سكریهی ػٟز 

ٔی  آٚضز ٔسَ اضائٝسٗییٗ ضٚـ ثطآٚضز ٔسَ ٚ سرٕیٗ آٖ دطزاذشٝ ٚ ٘شبیغ حبنُ اظ ثط
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٘شبیغ ٚ یبفشٝ ٞب دطزاذشٝ قسٜ، ضز یب سبییس قٛز. زض فهُ دٙؼٓ ٘یع ثٝ سؼعیٝ ٚ سحّیُ 

ؾذؽ ٘شبیغ دػٚٞف حبيط ثب ؾبیط سحمیمبر ا٘ؼبْ ٌطفشٝ قسٜ فطيیٝ ٞب ثطضؾی قسٜ ٚ 

  ٔطسجٍ ٔمبیؿٝ ٔی قٛز.
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 فصل دّم

هزّری ثز 

ادثیبت ًظزی 

 تحمیك
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 همذهَ 2-1

اغّت الشهبززا٘بٖ دصیطفشٝ ا٘س وٝ الشهبزٞبی ثبظ ٘ؿجز ثٝ الشهبزٞبی ثؿشٝ زض ثّٙسٔسر 

ٛؾٗٝ ایفب ٔی ػٟی ضا زض سّٖٕىطز ثٟشطی زاض٘س ٚ ؾیبؾز ٞبی ثبظ ٘ؿجشب ٘مف لبثُ سٛ

سؼبضر زض  "ثبظ ثٛزٖ"( ثب ٚػٛز ایٙىٝ سؼبضر آظاز یب 2002، 1ضاٖٕٞىب وٙٙس. )ٚیٙشطظ ٚ

حبَ حبيط ثٝ َٛض ٌؿشطزٜ اظ ٘ٓط الشهبزی ثی ذُط قٙبذشٝ قسٜ ا٘س، ثٝ ایٗ ٔٗٙی وٝ 

ٖ ا٘ساظٜ زایطٜ ضا افعایف ٔی زٞس، ٔٙمساٖ يس ػٟب٘ی قسٖ اْٟبض زاقشٝ ا٘س وٝ ثبظ قس

بٌٛاسی ٚ اظ ػّٕٝ ٔؿئّٝ فمط ثسذیٓ اؾز. )ثالشهبز اظ ِحبِ اػشٕبٖی زض اثٗبز ٔرشّف 

( ثؿیبضی اظ ٔفؿطاٖ اثطاظ ٍ٘طا٘ی ٔی وٙٙس وٝ یىی اظ ٌبْ ٞب زض 2002 ،2ؾطیٙیٛاؾبٖ

زض وٛسبٜ ٔسر ثٝ افطاز فمیط نسٔٝ ٔی ضؾب٘س ٚ حشی  -آظازؾبظی سؼبضر -ػٟز ثبظ ثٛزٖ

بظ ٔٛفك ٕٔىٗ اؾز ٔٛػت فمیط قسٖ سٗسازی اظ ٔطزْ قٛ٘س. زض ثّٙسٔسر الشهبزٞبی ث

(  ثٙبثطایٗ ضؾیسٌی ثٝ ایٗ ٍ٘طا٘ی ٞب زض وكٛضٞبی زض حبَ 2002اٖ، ٕٞىبض)ٚیٙشطظ ٚ 

 سٛؾٗٝ ٔؿئّٝ ای ٟٔٓ اؾز. 

زض ایٗ فهُ اثشسا ثٝ سٗطیف فمط ٚ ضٚـ ا٘ساظٜ ٌیطی آٖ دطزاذشٝ قس، زض لؿٕز ثٗس 

ٚ يطیت ػیٙی ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٙؼٝ ای ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی  سٛيیحبسی زضٔٛضز سٛظیٕ زضآٔس

٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ٚ قبذم قسر سؼبضی ثٝ ٖٙٛاٖ قبذهی ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی ثبظ 

ثٛزٖ سؼبضر ثیبٖ ٔی قٛز، ؾذؽ ثٝ ثطضؾی ٚ اضائٝ ٘ٓطیٝ ٞبی سؼبضر ٚ وب٘بَ ٞبی 

سبطیطٌصاضی ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ٘بثطاثطی ٚ فمط ذٛاٞیٓ دطزاذز.  

                                                           
1
 Winters et al 

2
 Bhagwati and Srinivasan 
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 ًظزیَ ُبي تجبرت ثیي الولل 2-2

یىی اظ ٟٕٔشطیٗ اٍِٛٞبی ّٖٓ الشهبز وٝ آظازؾبظی سؼبضر ذبضػی ضا سٛنیٝ ٔی وٙس، 

ٔی ثبقس. آزاْ اؾٕیز زض وشبة ططٚر ُّٔ چٙیٗ ثیبٖ  آزاْ اؾٕیز اٍِٛی ٔعیز ُّٔك

 ٔی وٙس:

ٛزٔبٖ سِٛیس ٔی اٌط وكٛضی ثشٛا٘س وبالیی ضا ثب ٔمساض وبض وٕشط، اضظاٖ سط اظ لیٕشی وٝ ذ"

وٙیٓ، ثٝ ٔب ٖطيٝ وٙس، ثٟشط آٖ اؾز وٝ ثٟبیف ضا ثب وبالیی وٝ سِٛیس ٔی وٙیٓ، دطزاذز 

( ثٝ ٌفشٝ اؾٕیز سؼبضر آظاز ٔٛػت اؾشفبزٜ وبضآسط اظ ٔٙبثٕ 1369)دٛضٔمیٓ،  "وٙیٓ.

 ػٟب٘ی ٔی قٛز ٚ ضفبٜ ػٟب٘ی ضا افعایف ٔی زٞس.

سِٛیس ٞط زٚ وبال ٘ؿجز ثٝ وكٛض زیٍط  حشی اٌط وكٛضی زض ثٝ ٖمیسٜ زیٛیس ضیىبضزٚ

ٔعیز ُّٔك زاقشٝ ثبقس، سؼبضر ٔعیز زاض ٔشمبثُ ٞٙٛظ ٔی سٛا٘س ا٘ؼبْ قٛز. وكٛضی وٝ 

زض سِٛیس ٞط زٚ وبال ثب ٔعیز ُّٔك ضٚثطٚؾز، ثبیس زض سِٛیس ٚ نبزضار وبالیی فٗبِیز 

ز وٝ وكٛض زض وٙس وٝ اظ ثی فبیسٌی ُّٔك وٕشطی ثطذٛضزاض اؾز. ایٗ ٕٞبٖ وبالیی اؾ

زاضز ٚ ثبیس ثٝ ٚاضزار وبالیی ثذطزاظز وٝ زض آٖ ثی فبیسٌی  "یٔعیز ٘ؿج"سِٛیس آٖ 

  (1383٘ؿجی زاضز. ثسیٗ سطسیت وكٛض اظ سؼبضر ثٟطٜ ٔٙس ٔی قٛز.)ضحیٕی ثطٚػطزی، 

زض ازأٝ ثحض زض ظٔیٙٝ سئٛضیٟبی سؼبضر ثیٗ إُِّ ، سٕطوع ثط آٖ ثرف اظ ٘ٓطیبر 

 ضاثُٝ ٔیبٖ سؼبضر ٚ فمط ٔی دطزاظز.سؼبضر اؾز وٝ ثٝ 

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

3ٔٛػٛزی ٖٛأُ"اّٚٞیٗ ثط سفبٚر -سئٛضی ٞىكط
4قسر وبضثطز ٖٛأُ"ٚ  "

زض ٞط  "

ثٟطٜ ٚضی ٞبی دسیس آٔسٜ  اّٚٞیٗ سفبٚر -وكٛض اؾشٛاض اؾز. ثٙبثطایٗ زض سئٛضی ٞىكط

اٖ قسر وبضثطز ٖٛأُ زض سِٛیس ٔیبٖ زٚ وكٛض، ثٝ زِیُ سفبٚر زض ٔٛػٛزی ٖٛأُ ٚ ٔیع

وبالٞب ثطلطاض ٔی ثبقس. ثطاؾبؼ ایٗ سئٛضی، وكٛض ٔعیز ٘ؿجی زض سِٛیس وبالیی زاضز وٝ 

ٖٛأُ سِٛیس وٙٙسٜ آٖ وبال ثٝ َٛض ٘ؿجی زض وكٛض ثٝ ٚفٛض یبفز ٌطز٘س. ثٙبثطایٗ ٞط 

ثٛزٜ ٚ  وكٛض ثٝ نبزضار وبالیی ٔی دطزاظز وٝ ٖٛأُ سِٛیس آٖ وبال زض وكٛض فطاٚاٖ

اؾشفبزٜ اظ آٖ ثطای وكٛض ٔعثٛض اضظاٖ سٕبْ قٛز ٚ ثٝ ٚاضزار وبالیی ٔی دطزاظز وٝ ٖٛأُ 

سِٛیس ثطای سِٛیس آٖ وبال زض وكٛض وٕیبة ثبقس ٚ اؾشفبزٜ اظ آٖ ثطای وكٛض ٌطاٖ ثبقس. 

یٗٙی وكٛض ثب فطاٚا٘ی ؾطٔبیٝ ٔجبزضر ثٝ نبزضار وبالٞبی ؾطٔبیٝ ثط ٚ وكٛض ثب فطاٚا٘ی 

ٔیالزی ثب ا٘شكبض  1919ٚی وبض الساْ ثٝ نبزضار وبالٞبی وبضثط ٔی وٙس. ٞىكط زض ؾبَ ٘یط

زضنسز ٘كبٖ زازٖ  "سبطیط سؼبضر ذبضػی ثط سٛظیٕ زضآٔس"ٔمبِٝ ای سحز ٖٙٛاٖ 

سبطیطار سؼبضر ذبضػی ثط سٛظیٕ زضآٔس زض قطایٍ سؼبضر آظاز ثطآٔس ٚ اِٚیٗ ایٗ ٘ٓطیٝ 

ٞىكط زض ٔمبِٝ ٔعثٛض ٘كبٖ زاز أطٚظ ذٌُٛ انّی ضا ثؿٍ زاز. ضٚـ ػسیسی ضا وٝ 

 (1383ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. )ضحیٕی ثطٚػطزی،  "سئٛضی ٔسضٖ سؼبضر ثیٗ إُِّ"

فطو َٕٔٗٛ ایٗ اؾز وٝ وكٛضٞبی سٛؾٗٝ یبفشٝ ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٘ؿجشب فطاٚا٘ی زاض٘س، 

ض٘س. ثط َجك زض حبِی وٝ وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٘یطٚی وبض وٓ ٟٔبضر ٘ؿجشب فطاٚا٘ی زا

اّٚٞیٗ، وكٛضٞبی  زض حبَ سٛؾٗٝ زض سِٛیس وبالٞب ٚ ذسٔبر ٔشىی ثط  -ٔسَ ٞىكط

                                                           
3
 Factor Endowments  

4
 Factor Intensities 
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سرهم دیسا وطزٜ، زض حبِی وٝ  (وفف ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ دبضچٝ)٘یطٚی وبض وٓ ٟٔبضر 

وكٛضٞبی سٛؾٗٝ یبفشٝ زض وبالٞب ٚ ذسٔبر ٔجشٙی ثط ٘یطٚی وبض ٔبٞط )ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ 

ٔی وٙٙس. ٔفْٟٛ ؾبزٜ ایٗ سئٛضی ایٗ اؾز وٝ وكٛضٞبی زض  ٔبقیٗ آالر( سرهم دیسا

حبَ سٛؾٗٝ وبالٞب ٚ ذسٔبر ٔشىی ثط ٘یطٚی وبض ٔبٞط ضا ٚاضز ٚ وبالٞب ٚ ذسٔبر ٔجشٙی ثط 

 ٘یطٚی وبض وٓ ٟٔبضر ضا نبزض ٔی وٙٙس. 

زض دی آظازؾبظی ٚ ضفٕ ٔٛإ٘ سؼبضی سكسیس سؼبضر ثیٗ ایٗ زٚ ٌطٜٚ اظ وكٛضٞب ثبٖض 

يب ثطای وبضٌطاٖ غیط ٔبٞط زض وكٛضٞبی سٛؾٗٝ یبفشٝ ذٛاٞس قس ٚ ایٗ وبٞف وبٞف سمب

سمبيب ثب فطو طجبر ؾبیط قطایٍ ثٝ وبٞف زؾشٕعزٞبی ٘ؿجی آٖ ٞب ٔٙشٟی ٔی ٌطزز وٝ 

ثعضٌی ایٗ سبطیطٌصاضی ثط زؾشٕعزٞب ثٝ ٔیعاٖ حؿبؾیز زؾشٕعزٞب ثٝ سغییطار سمبيب 

اُ٘ٗبف دصیط ٕٞچٖٛ آٔطیىب ٚ وب٘بزا، ثؿشٍی زاضز. زض وكٛضٞبیی ثب زؾشٕعزٞبیی 

افعایف سؼبضر ثب وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ثٝ وبٞف زؾشٕعز ٘ؿجی وبضٌطاٖ وٓ ٟٔبضر 

ٔٙؼط ذٛاٞس قس ٚ زض وكٛضٞبیی وٝ زؾشٕعزٞب اُ٘ٗبف ٘بدصیطی ثیكشطی زاض٘س، ٔب٘ٙس 

كشط وكٛضٞبی اضٚدبیی، افعایف سؼبضر ثب وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٖٕسسب ثٝ ثیىبضی ثی

وبضٌطاٖ وٓ ٟٔبضر ٔٙؼط ذٛاٞس قس. ثٙبثطایٗ ثبظ قسٖ سؼبضر ٚ افعایف آٖ زض 

وكٛضٞبی سٛؾٗٝ یبفشٝ ٘بثطاثطی ضا افعایف ٔی زٞس ٚ زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٔٙؼط 

ثٝ افعایف سمبيب ٚض زض ٘شیؼٝ افعایف زؾشٕعز ثطای وبضٌطاٖ غیط ٔبٞط ٔی قٛز. ثٙبثطایٗ 

مط ٚ ٘بثطاثطی زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس ثٛز. آظازؾبظی سؼبضر ثب وبٞف ف

)اٌطچٝ ایٗ سئٛضی زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٔٛيٛٔ ُٔبِٗبر سؼطثی ٔشٗسزی ثٛزٜ ٚ 

 ٞؿز.(
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5ًظزیَ ثزاثزي لیوت عْاهل تْلیذ 2-2-2
 

ثٝ فٟٓ ٚ  1950ٚ اٚایُ زٞٝ  1940ا٘شكبض ٔمبالسی اظ َطف ؾبٔٛئّؿٖٛ زض اٚاذط زٞٝ 

وٕه ٞبی  "ثطاثطی لیٕز ٖٛأُ"اّٚٞیٗ ذهٛنب سئٛضی -ٟشط سئٛضی ٞىكطسٛؾٗٝ ث

اّٚٞیٗ اظ آٖ ثٟطٜ ٔی  -فطاٚا٘ی ٕ٘ٛز. ٚی ثب اؾشفبزٜ اظ ٕٞبٖ فطٚيی وٝ سئٛضی ٞىكط

ػؿز ثٝ سجییٗ سئٛضی ثطاثطی لیٕز ٖٛأُ دطزاذز. سئٛضی ثطاثطی لیٕز ٖٛأُ ثیبٖ 

ٛأُ زض وكٛضٞب ٔی ٌطزز. اٌط سؼبضر آظاز ٔٛػت یىؿبٖ قسٖ لیٕز ٖ"ٔی زاضز: 

وكٛضٞب سحز قطایٍ سؼبضر آظاز ثٝ سِٛیس ٞط زٚ وبال ٔكغَٛ ٌطز٘س، لیٕز ٖٛأُ زض زٚ 

 ( 1383وكٛض یىؿبٖ ذٛاٞٙس قس. )ضحیٕی ثطٚػطزی، 

اظ ایٗ ٘ٓطیٝ ٔی سٛاٖ ٘شیؼٝ ٌطفز وٝ سؼبضر آظاز ثب سغییط لیٕز ٖٛأُ سِٛیس زض ػٟز 

 اثطی ٚ فمط ذٛاٞس قس. ثطاثطی، ٔٛػت سغییط زض ٘بثط

ثب ز٘یبی ٚالٗی اظ َطف الشهبززا٘بی اظ ػّٕٝ  "ثطاثطی لیٕز ٖٛأُ"اُ٘جبق سئٛضی 

سٕبٔی "ٔٛضز قه ٚ سطزیس لطاض ٌطفشٝ اؾز ثٝ َٛضی وٝ ٚی اْٟبض ٔی زاضز:  "ویٛظ"

ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ یه ٘ٓطیٝ  ٔجبحظی وٝ دیطأٖٛ سئٛضی ثطاثطی لیٕز ٖٛأُ ُٔطح ٔی ٌطزز

اِجشٝ ؾبٔٛئّؿٖٛ ٘یع سهسیك ٔی وٙس وٝ سفبٚر ٞبی  "ط ّٖٕیبسی ٔی ثبقس. دطزاظی غی

ٔكبٞسٜ قسٜ زض لیٕز ٞبی ٖٛأُ سِٛیس زض ز٘یبی ٚالٗی ثب آ٘چٝ وٝ سئٛضی ثطاثطی 

لیٕز ٖٛأُ ٔی ٌٛیس زض زٚ ٚيٗیز اؾشبسیه ٚ زیٙبٔیه ثبیس سفبٚر ٞبیی زاقشٝ ثبقس. 

سئٛضی ثطای لیٕز ٖٛأُ زض سجییٗ ٚ فٟٓ ِٚی ٚی ثط ایٗ ٖمیسٜ دبفكبضی ٔی وطز وٝ 

ثٟشط ٘یطٚٞبی ٔٛطط ثط سؼبضر ثیٗ إُِّ ضاٞىبضٞب ٚ اْٟبض ٘ٓطٞبی ٔٛططی ضا اضائٝ ٔی 

                                                           
1
 The factor-Price equalization Theorem  

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

حى ثبظی فىطی اؾز. ٞط چٙس ایٗ سئٛضی ثٝ ٚاؾُٝ ضٚقٗ ٕ٘ٛزٖ ؾبذشبض سئٛضی ٔ

سؼبضر ثیٗ إُِّ، ٘شبیغ ؾٛزٔٙسی ثٝ ٕٞطاٜ زاقشٝ اؾز ِٚی چٙیٗ ٘شبیؼی زض ثطذی اظ 

ٖٛأُ سِٛیس ٌطایف ٘ساقشٝ ثبقس.  قطایٍ سؼبضر ثیٗ إُِّ ٕٔىٗ اؾز ثٝ ثطاثطی لیٕز

 (1383ثطٚػطزی،)ضحیٕی 

 سبهْئلسْى -استبلپز 2-2-3

 یه ٚالٗی زضآٔس ٚ بضرسؼ ؾُح ٔیبٖ ضاثُٝ ٕ٘بیبٍ٘ط "ؾبٔٛئّؿٖٛ -اؾشبِذط" ٘ٓطیٝ

 ٘ؿجی لیٕز افعایف ثٝ ٔٙؼط آظاز ایٗ سئٛضی ثیبٖ ٔی وٙس وٝ سؼبضر .اؾز وكٛض

 ٔی سِٛیس "فطاٚاٖ ٖٛأُ" ثب ضا آٖ ٚ زاضز ٘ؿجی ٔعیز آٖ زض وكٛض وٝ ٌطزز ٔی وبالیی

 وٙس ٚ ؾذؽ ٔٙؼط ثٝ افعایف لیٕز ٟ٘بزٜ ٔٛضز اؾشفبزٜ زض آٖ ٔی قٛز.

بؾز ٞبی حٕبیشی ٚ ٚيٕ سٗطفٝ ٕٞیكٝ ٔٙؼط ثٝ افعایف ثط َجك سئٛضی ٔعثٛض، ؾی

ثبظزٞی ٚالٗی ٚ ٕٞچٙیٗ افعایف ؾٟٓ ٘ؿجی زض ٔحهَٛ وّی ٖٛأُ سِٛیسی ٔی ٌطزز 

ثطای ٔظبَ فطو ٔی وٙیٓ وٝ  وٝ ٘ؿجشب زض نٙٗز حٕبیز قسٜ ٟٔٓ سطیٗ ٘مف ضا زاض٘س.

ؾطٔبیٝ ثبقس ٚ  یه وكٛض زاضای زٚ نٙٗز ٘ؿبػی ٚ اِىشطٚ٘یه ٚ زٚ ٖبُٔ ٘یطٚی وبض ٚ

٘یطٚی وبض زض نٙٗز ٘ؿبػی زض ٔمبیؿٝ ثب اِىشطٚ٘یه ٘مف ٟٔٓ سطی زاقشٝ ٚ ایٗ وكٛض 

ٚاضز وٙٙسٜ ٔحهٛالر ٘ؿبػی اؾز. حبَ اٌط وكٛض ثط ٔحهٛالر ٘ؿبػی ٚاضزاسی سٗطفٝ 

ٚيٕ ٕ٘بیس، سِٛیس نٙٗز ٘ؿبػی زض وكٛض افعایف یبفشٝ ٚ ؾطٔبیٝ ٚ ٘یطٚی وبض اظ 

زضاسی( ثٝ ٘ؿبػی ا٘شمبَ ٔی یبثٙس. قبیبٖ شوطاؾز وٝ سئٛضی اِىشطٚ٘یه )نٙٗز نب

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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فطو ٔی ٕ٘بیس ٘یطٚی وبض ٚ ؾطٔبیٝ زض زٚ نٙٗز اظ ثبظزٞی یىؿب٘ی ثطذٛضزاض ٔی 

ثبقٙس. زض ٘شیؼٝ ٔٙؼط ثٝ افعایف ٔحهَٛ ٟ٘بیی ٘یطٚی وبض ٚ ٕٞچٙیٗ ٘طخ زؾشٕعز 

 (1383ٚالٗی ٔی قٛز. )ضحیٕی ثطٚػطزی، 

 زض سِٛیس ٖٛأُ لیٕز ثٝ ضا ذسٔبر ٚ وبالٞب لیٕز وٝ ٔٛئّؿٖٛؾب-اؾشبِذط ٘ٓطیٝ َجك

 یبفشٝ افعایف ٚاضزاسی وبالی لیٕز سٗطفٝ ٚيٕ ثب ؾبظز، ٔی ٔطسجٍ اّٚٞیٗ -ٞىكط ٔسَ

ٚاضزار زض ٔمبیؿٝ ثب وبالی ٚاضزاسی )ثب احشؿبة سٗطفٝ( زض زاذُ  وبالی ػبیٍعیٗ لیٕز ٚ

٘شمبَ ٔٙبثٕ اظ سِٛیس وبالٞبی نبزضاسی ثٝ وكٛض وبٞف ٔی یبثس. سئٛضی ثیبٖ ٔی وٙس وٝ ا

سِٛیس وبالٞبی ػبیٍعیٗ ٚاضزار ٔٙؼط ثٝ افعایف سمبيب ٚ زض ٘شیؼٝ افعایف زؾشٕعز 

٘ؿجی ٟ٘بزٜ ای ٔی قٛز وٝ زض نٙبیٕ ػبیٍعیٗ ٚاضزار ثٝ ٚفٛض اؾشفبزٜ ٔی قٛز ٚ اظ 

ٙس وٝ زض وكٛض آ٘ؼبیی وٝ وبالٞبی ػبیٍعیٗ ٚاضزار اظ ٟ٘بزٜ ٞبی ثیكشط اؾشفبزٜ ٔی وٙ

 وٕیبة سط اؾز ٚيٕ سٗطفٝ لیٕز ٘ؿجی ایٗ ٟ٘بزٜ ٞب ضا افعایف ٔی زٞس. 

 ذسٔبر ٚ وبالٞب سٛؾٗٝ حبَ زض وكٛضٞبی ثب ذٛز سؼبضر زض یبفشٝ سٛؾٗٝ وكٛضٞبی

 ٚ نبزض وٝ ثٝ ٚفٛض زض ایٗ وكٛض ٞب یبفز ٔی قٛز ضا ٔبٞط وبض ٘یطٚی ٚ ؾطٔبیٝ ثط ٔشىی

ٕ٘بیٙس. ثب ثبظ قسٖ  ٔی ٚاضز ضا ٟٔبضر وٓ وبض ٘یطٚی ثط شىیٔ ذسٔبر ٚ وبالٞب ٔمبثُ زض

الشهبز ٚ ضفٕ ٔٛإ٘ سؼبضی، سكسیس سؼبضر ثیٗ ایٗ زٚ ٌطٜٚ اظ وكٛضٞب ثبٖض افعایف 

لیٕز وبالٞبی نبزضاسی ٔشىی ثط ٘یطٚی وبض وٓ ٟٔبضر ٚ زض ٘شیؼٝ افعایف زؾشٕعز 

ٙیٗ ٔٛػت وبٞف لیٕز ٘یطٚی وبض وٓ ٟٔبضر ٔی قٛز. اظ ؾٛی زیٍط، ایٗ أط ٕٞچ

٘ؿجی وبالٞبی ٚاضزاسی ٔشىی ثط ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ثرف ٚاضزاسی ضلبثشی ٚ 
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سٛؾٗٝ ٔی قٛز.  حبَ زض وكٛضٞبی ٔبٞط زض وبضٌطاٖ زض ٘شیؼٝ وبٞف زؾشٕعزٞبی

 ٘شیؼشب سؼبضر آظاز زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٔٛػت وبٞف ٘بثطاثطی ٚ فمط ٔی قٛز. 

سؼبضر آظاز زض وكٛضٞبی سٛؾٗٝ یبفشٝ ٔٛػت افعایف لیٕز وبالٞب ٚ  اظ ؾٛی زیٍط

 ذسٔبر ٔشىی ثط ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٚ افعایف زؾشٕعز ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٔی قٛز. 

ؾبٔٛئّؿٖٛ دیف ثیٙی ٔی وٙٙس وٝ افعایف لیٕز ٘ؿجی یه وبال ٔٙؼط  -سئٛضی اؾشبِذط

ِیس آٖ وبال اؾشفبزٜ ٔی قٛز. ثٝ افعایف ثبظزٞی ٚالٗی ٖبّٔی ٔی قٛز وٝ ثٝ قسر زض سٛ

ثٙبثطایٗ، زض یه وكٛض زض حبَ سٛؾٗٝ ثب ؾبذشبض سِٛیسی ثؿیبض حٕبیشی، آظازؾبظی 

سؼبضی ٔٛػت افعایف لیٕز ٘ؿجی ٔحهٛالر ٘یطٚی وبض غیط ٔبٞط ثط ٔی قٛز.)ظٔب٘ی وٝ 

یب ٘یطٚی وبض ٔبٞط ثط ٘ؿجشب اضظاٖ سط ٔی  -ٔٛإ٘ حصف ٔی قٛ٘س، ٚاضزار ؾطٔبیٝ ثط

س.( زض ٘شیؼٝ زؾشٕعز حمیمی وبضٌطاٖ غیط ٔبٞط افعایف ٔی یبثس. ٕٞبُ٘ٛض وٝ ثبظاض قٛ٘

وبالٞبی وبضثط ٌؿشطزٜ ٔی قٛز، ثٙبثطایٗ سمبيبی ٘یطٚی وبض غیط ٔبٞط ٌؿشطزٜ ٔی قٛز 

، SSوٝ ثٝ َٛض وّی ٔٙؼط ثٝ ثبظزٞی ثبالسط ٘یطٚی وبض غیط ٔبٞط ٔی قٛز. ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٓطیٝ 

وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ثبیس وبضٌطاٖ غیطٔبٞط ضا ثٝ اقشغبَ ٚ آظازؾبظی سؼبضی زض 

 (2001، 6افعایف زؾشٕعزٞبی ٚالٗی قبٖ ٘عزیه وٙس. )ثب٘یؿشط ٚ سٌٛٝ

 تغییزات تکٌْلْژي هِبرت گزا 2-2-4

اّٚٞیٗ ٚ  -ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٘ٝ سٟٙب اظ َطیك ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔٛػٛز زض سئٛضی ٞبی ٞىكط

َطیك وب٘بَ ٞبی زیٍطی زؾشٕعزٞب ٚ سٛظیٕ زضآٔس ضا  ؾبٔٛئّؿٖٛ، ثّىٝ اظ -اؾشبِذط

                                                           
6
 Bannister and Thugge 
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( ٚ ادیفب٘ی 1997)8(، فیٙؿشطا ٚ ٞٙؿ2002ٖٛ)7سحز سبطیط لطاض ٔی زٞس وٝ ثٝ ٚؾیّٝ ٚٚز

ثطضؾی قسٜ اؾز. سئٛضی سغییطار سىِٙٛٛغی ٟٔبضر ٌطا یىی اظ ایٗ  (2008) 9ٚ ٌب٘ؿیب

ی ػسیس ثطٖٚ ظا زض دی ثبظ وب٘بَ ٞب اؾز. ایٗ سئٛضی ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ اسربش یه فٙبٚض

قسٖ ٚ آظازؾبظی سؼبضر ٔٙؼط ثٝ ا٘شمبَ اقشغبَ اظ ٘یطٚی وبض غیط ٔبٞط ثٝ ٘یطٚی وبض 

 ٔبٞط ٚ زض ٘شیؼٝ افعایف زؾشٕعزٞب ٚ ؾُٛح اقشغبَ آٖ ٞب ٔی قٛز. 

ثط ٔجٙبی ایٗ سئٛضی سؼبضر ثیٗ وكٛضٞبی سٛؾٗٝ یبفشٝ ٚ وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ وٝ 

وبض وٓ ٟٔبضر ٔٛاػٝ ٞؿشٙس، ٔجشٙی ثطافعایف ٚاضزار اظ وكٛضٞبی ثب فطاٚا٘ی ٘یطٚی 

سٛؾٗٝ یبفشٝ ٔرهٛنب زض لبِت ٔبقیٗ آالر ٚ سؼٟیعار اؾز ٔٙؼط ثٝ افعایف سمبيبی 

ثیٗ ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٚ ؾطٔبیٝ ٚػٛز  10٘یطٚی وبض ٔبٞط )وٝ زضػٝ ثبالیی اظ ٔىُٕ ثٛزٖ

ؼط ثٝ افعایف زؾشٕعزٞبی ٘ؿجی آٖ زاضز( ٔی قٛز. افعایف سمبيبی ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٔٙ

ٞب ٚ زض ٘شیؼٝ ٔٛػت ثطٚظ سفبٚر ٞبی زؾشٕعز ثیٗ ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٚ ٘یطٚی وبض وٓ 

ٟٔبضر زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٔی قٛز. ثٙبثطایٗ سغییطار سىِٙٛٛغی ٟٔبضر ٌطا 

 ٔٙؼط ثٝ افعایف ٘بثطاثطی ٚ فمط زض ایٗ وكٛضٞب ٔی قٛز. 

افعایف زؾشٕعزٞبی ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٕٞٛاضٜ ٔٛػت آؾیت  ثطذی اؾشسالَ ٔی وٙٙس وٝ

ضؾب٘سٖ ثٝ ٘یطٚی وبض غیط ٔبٞط ٕ٘ی قٛز، ٕٞبُ٘ٛض وٝ ثطذی قٛاٞس ٚػٛز زاض٘س وٝ 

( ٚ 2002زؾشٕعزٞبی ٚالٗی ٘یطٚی وبض وٓ ٟٔبضر ٚ غیط ٔبٞط افعایف یبفشٝ اؾز. )ٚٚز، 

یبیی قسٜ اؾز. ٕٔىٗ اؾز ٔٙؼط ثٝ وبٞف ٘طخ ٞبی فمط ٔرهٛنب زض وكٛضٞبی آؾ

                                                           
7
 Wood 

8
 Feenstra and Hanson 

9
 Epifani and Gansia 

11
 Complementary 
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( ثب ایٗ حبَ زض ثطذی اظ وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ زؾشٕعزٞبی 2008، 11)چٗ ٚ ضاٚاِیٖٛ

وبٞف یبفشٝ   1984-1990٘یطٚی وبض وٓ ٟٔبضر ٚ غیط ٔبٞط اظ ػّٕٝ ٔىعیه َی زٚضٜ 

 (2010، 12)وؿّی .اؾز

 تئْري جذیذ تجبرت 2-2-5

و ٟٔٓ ضلبثز وبُٔ فٛایس ٚ سئٛضی ٞبیی وٝ سبوٖٙٛ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس، ثب فط

زالیُ حبنُ اظ سؼبضر ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زاز٘س. أب زض ز٘یبی ذبضع اظ سئٛضی ٞب ٚ 

٘مف ٟٕٔی ضا زض سؼبضر ثیٗ إُِّ ایفب ٔی وٙس. ّٞذٕٗ ٚ  "ا٘حهبض"زض ٖبِٓ ٚالٗیبر، 

 ٘بلم ُٔطح چبضچٛة ضلبثز زض ضا "٘ٓطیٝ ػسیس سؼبضر" 1980وطٌٕٚٗ زض اٚاذط زٞٝ 

وطز٘س. ٘ٓطیٝ ػسیس سؼبضر ثب ثیبٖ ایٙىٝ سؼبضر زض ٔحهٛالر ٔشفبٚر ٟٔٓ سط اظ سؼبضر 

اؾز وٝ زض آٖ  13وبالٞب ٚ ذسٔبر ٍٕٞٗ اؾز، ٔجشٙی ثط سٛيیح سؼبضر زضٖٚ نٙٗز

ٔمیبؼ سِٛیس ثیٗ إِّّی ثٛزٜ ٚ ثٝ سٕطوع ػغطافیبیی ثؿشٍی ٘ساقشٝ ٚ ثٙبثطایٗ سٕبٔی 

ز زض یه ُٔٙمٝ ٚ یب یه وكٛض سِٛیس ٌطزز. زض ایٗ لُٗبر یه سِٛیس نطفب الظْ ٘یؿ

حبِز وبالٞبی غیط ٟ٘بیی ثطای سِٛیس وبالی ٟ٘بیی ٚ یب وبض ثیكشط ثط ضٚی آٖ، اظ وكٛضی 

ثٝ وكٛض حُٕ ٔی ٌطزز. زض ایٗ ٚيٗیز وكٛضٞب قجیٝ ثٛزٜ ٚ نٙبیٕ ضا ٔكشطوب ٔٛضز 

ٔس َطف ٞبی سؼبضی ثٝ اؾشفبزٜ لطاض ٔی زٞٙس. زض ایٗ ٔسَ سؼبضی ٞط لسض سٛظیٕ زضآ

یىسیٍط ٘عزیه ثبقس اٍ٘یعٜ اضسجبَبر ٔشمبثُ ٔیبٖ وكٛضٞب ثیكشط ذٛاٞس قس. )ضحیٕی 

 (1383ثطٚػطزی، 

                                                           
11

 Chen and Ravallion 
12

 Caseli 
13

 Intra Industry trade 
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ایٗ سئٛضی دیف ثیٙی ٞبی ٔكرهی ثطای سمبيبی ٘یطٚی وبض ٚ زؾشٕعزٞب سِٛیس ٕ٘ی 

 ظوٙس. سب حس ظیبزی اٍِٛٞبی ذبل ٔعیز ٘ؿجی ٘بٔكرم اؾز ٚ ٘كبٖ ٕ٘ی زٞس وٝ ثب ثب

سؼبضر اؾشفبزٜ ٚ ثٝ وبضٌیطی ٖٛأُ سِٛیس چٍٛ٘ٝ سحز سبطیط لطاض ٔی زٞس.  قسٖ

ثٙبثطایٗ ٘شبیغ ایٗ سئٛضی ثط سٛظیٕ زضآٔس ٚ فمط ٘بٔكرم اؾز ٚ ٚاثؿشٝ ثٝ ٘ٛٔ 

 (2002، 14سىِٙٛٛغی ٚاضزاسی زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ اؾز. )ُِ

 ثبس ثْدى تجبرت 2-3

 تعزیف ثبس ثْدى تجبرت 2-3-1

سطیٗ ٔٗیبض ثبظ ثٛزٖ، ؾٟٓ ؾبزٜ سؼبضر اؾز وٝ ٖجبضر اظ ػٕٕ نبزضار ٚ  اؾبؾی

٘ؿجز نبزضار ٚ ٚاضزار اظ "اؾز. زض ٘ٓط ٌطفشٗ سِٛیس ٘بذبِم زاذّی ٚاضزار سمؿیٓ ثط 

GDP  ٚ ثطای زضن ضاثُٝ ثیٗ ثبظ ثٛزٖ الشهبز ٚ ضقس سٛؾٍ سئٛضی ٞبی ػسیس ضقس

( ثیبٖ ٔی وٙس ازثیبر 1993)15زٚاضزظسؼبضر دیكٟٙبز قسٜ اؾز. ظیطا ٕٞبٖ َٛض وٝ ا

ػسیس ضقس سبویس ظیبزی ثط ضٚی نبزضار زاضز. أب ثب سٛػٝ ثٝ سئٛضی ٔعیز ضلبثشی، 

سؼبضر ثیٗ إُِّ ثبٖض ٔی قٛز اؾشفبزٜ اظ ٔٙبثٕ یه وكٛض اظ َطیك ٚاضزار وبالٞب ٚ 

آٔسسط ذسٔبسی وٝ سِٛیس آٖ ٞب زض زاذُ ثب ٞعیٙٝ ظیبزی نٛضر ٔی ٌیطز، ٔٛططسط ٚ وبض

قٛز. ثٙبثطایٗ ٔی سٛاٖ ٘شیؼٝ ٌطفز وٝ ٚاضزار ثٝ ا٘ساظٜ نبزضار زض ّٖٕىطز الشهبز 

ٔٛطط اؾز ٚ ٔٙبؾت اؾز وٝ ایٗ زٚ ٔشغیط نبزضار ٚ ٚاضزار ثٝ ٖٙٛاٖ ٔىُٕ یىسیٍط زض 
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 Lal 
15

 Edwards 
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ٌطػی ( قٙبذشٝ قسٜ اؾز. )TI)16٘ٓط ٌطفشٝ قٛ٘س. ٔٗیبض فٛق سحز ٖٙٛاٖ قسر سؼبضر

قبذم ثٝ ٚؾیّٝ ٘ؿجز ٔؼٕٛٔ نبزضار ٚ ٚاضزار ثٝ سِٛیس ( ایٗ 1385، ّٖیذٛضیبٖٚ 

 . ٘بذبِم زاذّی ٔحبؾجٝ ٔی قٛز

 هکبًیسن اثز گذاری 2-3-2

 وبٞف فمط ضا اظ َطیك فطاٞٓ آٚضزٖ قطایٍ فطآیٙسثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثٝ نٛضر ٔؿشمیٓ 

ثٝ ثبظاضٞبی وبال ٚ ٖٛأُ سِٛیس سحز سبطیط لطاض ٔی زٞس ٚ  ػٟز زؾشطؾیثطای فمطا 

ىٗ اؾز دشب٘ؿیُ ثبِمٜٛ زض ذّك فطنز ٞبی ثیكشط ثطای فمطا ػٟز افعایف ؾُح ٕٔ

 ( 2006، 17)ِیبً٘ زضآٔس  ثٝ ٔٙٓٛض ثٟجٛز ؾُح ظ٘سٌی آٖ ٞب ٚ ٌطیع اظ فمط زاقشٝ ثبقس.

ثٛزٖ سؼبضر اظ َطیك ؾٝ وب٘بَ ثیبٖ ٔی وٙٙس وٝ ثبظ  (2007ٚ 2004) 18ٌّسثطي ٚ دبٚ٘یه

سهٕیٓ ٌیطی ٞبی ی ٚ زض ٘شیؼٝ ٔهطف، ٚ بی ٘ؿجلیٕز ٞ ٔس ٘یطٚی وبض،زضآ سغییط

  ٚ زض ٘شیؼٝ فمط سبطیط ثٍصاضز.٘بثطاثطی  سِٛیسی ذب٘ٛاض ٔی سٛا٘س ثط

قبُٔ وب٘بَ ٞبی ٔشٗسزی اؾز. ایٗ وب٘بَ  ثٝ نٛضر غیط ٔؿشمیٓ ٚ فمط سؼبضرضاثُٝ 

ذب٘ٝ ٞب ٞبی ٔرشّف ضا ٔی سٛاٖ ثٝ ضٚزذب٘ٝ زض ٔمبیؿٝ ثب زضیب لیبؼ وطز. ثطذی اظ ایٗ ضٚز

ٕٔىٗ اؾز ٌُ آِٛز ثبقٙس ٚ ثطذی زیٍط قفبف ٚ ویفیز ٟ٘بیی ثؿشٍی زاضز ثٝ ایٙىٝ 

چٍٛ٘ٝ ایٗ ػطیبٖ ٞبی ٔرشّف ثب ٞٓ سطویت ٔی قٛ٘س. زض ثطضؾی ایٗ ضاثُٝ، اثشسا وب٘بَ 

فمط ُٔطح ٔی قٛ٘س.  -٘بثطاثطی -ضقس -ضقس ٚ ؾذؽ وب٘بَ ٘بثطاثطی زض ظ٘ؼیطٜ ثبظ ثٛزٖ

                                                           
16

 Trade Intensity 
17

 Liang 
18

 Goldberg and Pavnick 
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ثبظ ثٛزٖ اظ َطیك آظازؾبظی سؼبضی، ػطیبٖ وبالٞب ٚ ذسٔبر  19سٛضثه ٘یؿب٘ه ٚثٝ ٖمیسٜ 

ضا زض ؾطاؾط ٔطظٞبی ّٔی افعایف زازٜ ٚ ثٝ َٛض لبثُ سٛػٟی ٔٙؼط ثٝ ضقس الشهبزی ٔی 

قٛز  ٞب، ایسٜ ٚضٚز ،سِٛیسی ٔمیبؼ سرهم، افعایف ػّٕٝ اظ ٖٛأّی َطیك اظ سؼبضر.

 ضلبثز ،وكٛض اظ ذبضع اظ آٚضی فٗ ٞبی زْطفی ٚ ثٟشط ٞبی ٟ٘بزٜ اظ ٔٙسی ثٟطٜ ٚ زا٘ف

 ضقس( -)ِیٙه ثبظ ثٛزٖ .ٌصاضز ٔی سبطیط ضقس ثط ٔٛؾؿبر، ٚ آٚضی فٗ دیكطفز فعایٙسٜ،

زض حبِیىٝ ایٗ احشٕبَ ٚػٛز زاضز وٝ اوظط فمطا اظ ضقس ثٟطٜ ٔٙس قٛ٘س، اططار وبٞف 

سبطیط لطاض ٔی ٟ٘بیی ثؿشٍی زاضز ثٝ ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ اٍِٛٞبی ضقس، سٛظیٕ زضآٔس ضا سحز 

 -فمط، ضاثُٝ ثیٗ ضقس ٚ ٘بثطاثطی اؾز.)ِیٙه ضقس-س. وب٘بَ زْٚ اظ ظ٘ؼیطٜ ثبظ ثٛزٖزٞٙ

٘بثطاثطی فیّشطی ثیٗ ضقس ٚ وبٞف فمط اؾز. اٌط ضقس ٔٙؼط ثٝ افعایف ٘بثطاثطی ٘بثطاثطی( 

سٛؾٍ ضٚ٘س قٛ٘س یب زض ثطذی ٔٛاضز ٔٙشفٕ زضآٔسی قٛز، فمطا ٕٔىٗ اؾز فمٍ ا٘سوی 

 ثجیٙٙس. ٚايح اؾز وٝ وبٞف فمط ثٝ سطویجی اظ ضقس ثبالسط ٚ سٛظیٗی آؾیت قسٖػٟب٘ی 

ثٙبثطایٗ آ٘چٝ ثٝ وبٞف فمط ٘یبظٔٙس اؾز.  ،زا اؾوٝ ثیكشط حبٔی فمط اظ ٔٙبفٕ ضقس

 (2005.)٘یؿب٘ه ٚ سٛضثه، ضقس اؾز "انالح قسٜ سٛظیٕ"ٔطسجٍ اؾز، 

ىب٘یؿٓ ٞبی ٔرشّف ا٘شمبَ وٝ اظ ( زض ٔٛضز وب٘بَ ٞب ٚ 2010ٔٚ  2005٘یؿب٘ه ٚ سٛضثه )

َطیك آٖ فطآیٙسٞبی ػٟب٘ی قسٖ ثط ػٙجٝ ٞب ٚ اثٗبز فمط زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ 

، وب٘بَ ٞبی ػٟب٘ی قسٖ ضقس -سبطیط ٔی ٌصاض٘س، ثحض ٔی وٙٙس. ٖالٜٚ ثط ضاثُٝ سؼبضر

 ٖجبضسٙس اظ:

 اططار ٔطسجٝ اَٚ: سغییطار زض لیٕز ٘ؿجی ٖٛأُ سِٛیس ٚ ٔحهَٛ  -
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 Nissanke and Thorbecke 

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 



25 
 

سغییطار ٔطسجٍ زض ثبظاضٞبی ػٟب٘ی ٚ  ٖٛأُ سِٛیس ٔشٕبیع ثیٗ ٔطظٞب ٚن سحط -

 ؾبذشبضٞبی لسضر

 ٔبٞیز دیكطفز فٙی ٚ فطآیٙسٞبی ٘فٛش فٗ آٚضی  -

سبطیط زض ٘ٛؾب٘بر ٚ آؾیت دصیطی، اظ ػّٕٝ زضآٔس ٚ ٖٛایس نبزضار، اثٗبز سؼبضر ٚ  -

 ٖٛأُ ٔٛطط ثط ٞط زٚ سمبيبی نبزضار ٚ ْطفیز ٖطيٝ

 ػطیبٖ اَالٖبرسبطیط ثط  -

 يس سٛضْ ػٟب٘ی) ثٝ ٖجبضر زیٍط وبٞف زض ٘طخ سٛضْ ؾطاؾط وكٛضٞب( -

ٔٛؾؿبر زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٚ سٛؾٗٝ یبفشٝ وٝ ٘مف ٚاؾُٝ ثیٗ وب٘بَ ٞبی  -

ٔرشّف ٚ اططار ٚ ٔىب٘یؿٓ ٞبی ا٘شمبَ ضاثُٝ ػٟب٘ی قسٖ ٚ سٛظیٕ زضآٔس ٚ فمط ضا 

 ایفب ٔی وٙٙس. 

 ثبس ثْدى تجبرت 2-3-3

ثب ٔٛفمیز وكٛضٞبی آؾیبی ػٙٛة قطلی زض اٖٕبَ ؾیبؾز ٞبی ثطٖٚ ٍ٘ط،  1980اظ زٞٝ 

وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ سكٛیك ثٝ اسربش ؾیبؾز زضٞبی ثبظ قس٘س. ثط ایٗ اؾبؼ، ضقس 

الشهبزی وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ َی زٚ زٞٝ ٌصقشٝ اضسجبٌ ٘عزیىی ثب سغییط اؾشطاسػی 

سؼبضر آظاز ٔشٕبیُ ثٝ نبزضار )ثطٖٚ ٍ٘ط( زاضز. سؼطثٝ سٛؾٗٝ )زضٖٚ ٍ٘ط( ثٝ اؾشطاسػی 

ایٗ وكٛضٞب ٘كبٖ زاز وٝ الشهبزٞبیی وٝ نبزضار ذٛز ضا ٔشٙٛٔ وطزٜ ٚ زضٞبی ذٛز ضا 

ثط ضٚی ٚاضزار ٚ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ذبضػی ثبظ ٘ىطزٜ ا٘س، ٘ؿجز ثٝ وكٛضٞبیی وٝ فمٍ ٔٛاز 
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حفّ وطزٜ ا٘س، ضقس ؾطیٕ سطی اِٚیٝ ٚ وبالٞبی اِٚیٝ نبزض ٚ ؾیبؾز ٞبی حٕبیشی ضا 

 زاقشٝ ا٘س. 

اٌط چٝ زض ضقس الشهبزی وكٛضٞبی فٛق ٘جبیس ٖٛأُ غئٛ دّیشىی ٚ ؾیبؾی ٘ٓیط ٘مف 

 غطة ثرهٛل أطیىب ضا زض زٚضاٖ ػًٙ ؾطز ٘بزیسٜ اٍ٘بقز.

ثطلطاضی سؼبضر آظاز ٚ حصف ٖٛأُ ٔرشُ وٙٙسٜ لیٕز ٞب ٔٛػت ایؼبز یه فًبی 

شیؼٝ َجیٗی ایٗ أط قىُ ٌیطی سِٛیسار ثط دبیٝ ٔعیز ٘ؿجی ضلبثشی زض ػٟبٖ قس وٝ ٘

اؾز. زض ٚالٕ قىُ ٌیطی سؼبضر آظاز زض ؾُح ػٟب٘ی ٔٙؼط ثٝ آٖ قس وٝ ٞط وكٛض زض 

سِٛیس وبالٞبیی وٝ زاضای ٔعیز ٔی ثبقس ثٝ نٛضر سرههی ُٖٕ ٕ٘بیس. سرههی قسٖ 

ٙبثٕ ٔٛػٛز ٔی قٛز. ثٝ فٗبِیز ٞب زض وكٛضٞب ٔٙؼط ثٝ اؾشفبزٜ وبضاسط ٚ ٔٛططسط اظ ٔ

ٖجبضر زیٍط ثطلطضی سؼبضر آظاز  ٔٙؼط ثٝ سرهیم ثٟیٙٝ ٔٙبثٕ زض ؾُح ّٔی ٚ ثیٗ 

إِّّی ٔی قٛز. ثٙبثطایٗ ؾیبؾز سؼبضر آظاز زض ٔمبثُ ؾیبؾز ٞبی زضٖٚ ٍ٘ط ٚ 

ذٛزوفبیی لطاض زاقشٝ ٚ اظ َطیك ایؼبز ٚاثؿشٍی الشهبزی ٔشمبثُ وكٛض ٞب، فطآیٙس 

ا سؿٟیُ ٔی ٕ٘بیٙس. افعایف ٚاثؿشٍی ٔشمبثُ وكٛضٞب ٔٛػت سرههی ازغبْ الشهبزی ض

قسٖ ٔٙبَك ٔرشّف ثط دبیٝ ٔعیز ٘ؿجی، سرهیم ثٟشط ٔٙبثٕ ٚ أىبٖ زؾز یبثی 

ٌؿشطزٜ سط ٔهطف وٙٙسٌبٖ ثٝ وبالٞب ٚ ذسٔبر ٔشٙٛٔ ضا زض لیٕز ٞبی ٔٙبؾت فطاٞٓ 

 ٔی ٕ٘بیس.

س الشهبز ایفب ٔی وٙس. ٚاضزار ضا ٔی ٚاضزار ٘یع ٘مف ٟٕٔی ضا زض ایؼبز فطنز ٞب ٚ ضق

سٛاٖ اٍ٘یعٜ ای ػٟز ٘ٛآٚضی ٚ اذشطاٖبر زض زاذُ وكٛض زا٘ؿز، ٕٞچٙیٗ ٚاضزار ٔٙؼط 

ٔٛاز اِٚیٝ ٔی  طٔبیٝ ایثٝ سِٛیس وبالٞبیی ثب ویفیز ثبالسط ذٛاٞس قس. ٚاضزار وبالٞبی ؾ

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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٘س سٛضْ ضا وبٞف زازٜ سٛا٘س نٙبیٕ ضا زض وكٛض ضلبثشی سط ٕ٘بیس. زض ٟ٘بیز ٚاضزار ٔی سٛا

ٚ سٛاٖ ا٘شربة ٔهطف وٙٙسٌبٖ ضا افعایف زٞس. ثٙبثطایٗ ٚاضزار ٘یع ٘مف ٔٛططی ضا زض 

 (1385)ثٟىیف،  فطآیٙس سؼبضر آظاز زض اضسمبی ضقس ٚ سٛؾٗٝ وكٛض ٔی سٛا٘س ایفب ٕ٘بیس.

 ثبظ زضػٝ. اؾز وكٛض الشهبز ثٛزٖ ثبظ زضػٝ الشهبزی ضقس ثط ٔٛطط ٚ ٟٔٓ ٖبُٔ یه

 إٞیز ایٗ اؾز وكٛض یه ثطای إُِّ ثیٗ سؼبضر دیٛ٘سٞبی إٞیز ثیبٍ٘ط الشهبز ٖثٛز

. ٌصاض٘س ٔی اطط ثبظاض الشهبز ّٖٕىطز ثط ذبضػی سؼبضی قطوبی وٝ زاضز لسضسی ثٝ اقبضٜ

 ثٝ سمبيب سحطیه سبطیط سٛا٘س ٔی ذبضػی ٚ زاذّی ثبظاضٞبی ثیٗ سط لٛی ٚ سط ٔحىٓ ضٚاثٍ

 ٚؾیّٝ ثٝ فعایٙسٜ ٔربضع ٔظبَ، ثطای. زٞس وبٞف ضا ٔبِی ٚ دِٛی ٞبی ؾیبؾز ٚؾیّٝ

 ثط ٖالٜٚ. قٛز ٞسایز ذبضػی ٞبی ثٍٙبٜ ؾٕز ثٝ اؾز ٕٔىٗ زاذّی وٙٙسٌبٖ ٔهطف

 ثطای. وٙٙس اٖٕبَ زاذّی ٔحهٛالر ثط ثیكشطی سبطیط سٛا٘ٙس ٔی ذبضػی سِٛیس ٖٛأُ ایٗ،

 یب اقشغبَ، زضآٔس، هَٛ،ٔح سِٛیس ثط اؾز ٕٔىٗ ٔحهَٛ ثبظاض زض ضلبثز افعایف ٔظبَ

 ایٗ ثیبٍ٘ط الشهبز ثٛزٖ ثبظ زضػٝ ثطای نفط ٔمساض. ثٍصاضز اطط زاذّی الشهبز لیٕز ؾُح

 ثیكشط الشهبز ثٛزٖ ثبظ ؾُح چٝ ٞط. اؾز ثؿشٝ وبٔال الشهبز یه زاضای وكٛض وٝ اؾز

 ٔٛضز وكٛض الشهبزی ٞبی ٔشغیط ثط سطی لٛی اطط ذبضػی وكٛضٞبی ایٙىٝ احشٕبَ ثبقس،

 (2005، 21)ثّه ٚ ًٚ٘ .اؾز ثیكشط ثبقٙس زاقشٝ ٘ٓط
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 Belke and Wang 
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 تعزیف آسادسبسي تجبرت 2-3-4

آظازؾبظی قبُٔ ٔؼٕٖٛٝ السأبسی ثٝ ٔٙٓٛض ثطزاقشٗ وٙشطَ ٞبی زِٚشی اظ ثبظاضٞبی 

ٔبِی، وبال ٚ ذسٔبر، وبض ٚ ثرف ذبضػی ٚ ٚاٌصاضی آٖ ثٝ ٔىب٘یؿٓ ثبظاض ٔی ثبقس. اٞٓ 

 ایٗ السأبر ٖجبضسٙس اظ:

 شٗ وٙشطَ اظ ثبظاضٞبی ٔبِیثطزاق (1

 ضٞبؾبظی لیٕز ٞبی سحز وٙشطَ ٚ ٚاٌصاضی سٗییٗ لیٕز ثٝ ٘یطٚٞبی ثبظاض (2

 حصف ؾٛثؿیسٞب ٚ سٗسیُ لیٕز ٞبی ؾٛثؿیسی (3

 ٌطایف ثٝ ؾیؿشٓ اضظی قٙبٚض ٔؿشمُ یب قٙبٚض ٘ٓبضر قسٜ (4

 سغییط ضؾٕی اضظـ دَٛ (5

ٚ ٔحسٚزیز آظاز قسٖ سؼبضر ذبضػی ٚ ثطزاقشٗ ا٘ٛأ سٗطفٝ ٞب ٞبی سؼبضی  (6

 ٞبی ٔمساضی

 اؾشفبزٜ اظ ٔكبضوز ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٚ اؾشمطاو ذبضػی  (7

 آظاز قسٖ ٘طخ ؾذطزٜ ٞبی ثب٘ىی  (8

ضقس الشهبزی، ضؾیسٖ ثٝ اقشغبَ وبُٔ، طجبر لیٕز ٞب، آظازؾبظی اٞساف ؾیبؾز ٞبی 

 (1372ٔٛاظ٘ٝ دطزاذز ٞب، ضفبٜ اػشٕبٖی اؾز. )قىیجبیی ٚ وٕبِی زٞىطزی، 

 فذاراى آسادسبسيدیذگبٍ عز 2-3-5

ثط اؾبؼ ٌعاضـ ؾبظٔبٖ سؼبضر ػٟب٘ی سؼطثٝ وكٛضٞبی ٔرشّف آٖ اظ سٛؾٗٝ یبفشٝ یب 

زض حبَ سٛؾٗٝ، ٔجیٗ ایٗ ٔٛيٛٔ اؾز وٝ ٔٙبفٕ سؼبضر آظاز ٔی سٛا٘س ثیف اظ ٔكىالر 

ٚ ؾرشی ٞبی آٖ ثبقس. ٔٙبفٕ ٌؿشطـ نبزضار ثٝ ا٘ساظٜ وبفی آقىبض اؾز اظ ایٗ ػّٕٝ 
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اٞٓ آٔسٖ ظٔیٙٝ اقشغبَ ثٟشط ٚ ٚؾیٕ سط ثب زضآٔس ثبالسط، زؾز یبثی ثٝ ٔی سٛاٖ ثٝ فط

ثبظاضٞبی ثعضي سط ٚ وبضا سط، ثٟیٙٝ وطزٖ ٞعیٙٝ ٞب ثٝ ٚاؾُٝ افعایف ؾُح سِٛیس ٚ زؾز 

 (1999، 21)ؾبظٔبٖ سؼبضر ػٟب٘ی یبثی ثٝ ؾٛز ثبالسط اقبضٜ وطز.

ذٛز ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ ثبظ ثٛزٖ  زاِط ٚ وطی اظ ػّٕٝ َطفساضاٖ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر زض ُٔبِٗٝ

سؼبضر ثیٗ إِّّی ثٝ ا٘ساظٜ ٞط وؽ زیٍطی ٔرهٛنب حبٔی فمطاؾز. آٖ ٞب يٕٗ اقبضٜ 

ثٝ سؼطثٝ وكٛضٞبی ُٔٙمٝ آؾیب ٚ الیب٘ٛؾیٝ )ٔظُ ػٕٟٛضی وطٜ، ؾٍٙبدٛض، سبیذٝ ٚ چیٗ( 

ٖ وٝ قبُٔ َیف ٌؿشطزٜ ای اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آظازؾبظی سؼبضی ٚ وبٞف فمط ٞؿشٙس، ٘كب

زازٜ ا٘س وٝ انالحبر ثٝ َٛض ٔشٛؾٍ اطط وٕی ثط سٛظیٕ زضآٔس زاقشٝ اؾز. زیٍط 

سبویس وطزٜ ا٘س وٝ ثبظ قسٖ، اثعاض ؾیبؾشی الظٔی  22ُٔبِٗبر اذیط ٔمُٗی ثیٗ وكٛضی

( ٕٞٝ َطفساضاٖ ػٟب٘ی قسٖ 1999ثطای وبٞف فمط اؾز. )ثٗٙٛاٖ ٔظبَ، ا٘سضؾٖٛ، 

 ضقس حبٔی فمطا ضا ثٝ ثس٘جبَ زاضز.إَیٙبٖ زاض٘س وٝ سؼبضر آظاز، اططار 

 اظ ٔبِی آظازؾبظی ٚ ٖسٜ ای زیٍط اظ َطفساضاٖ آظازؾبظی ثیبٖ ٔی وٙٙس وٝ سؼبضر

 زض ٌیطی چكٓ َٛض ثٝ إِّّی ثیٗ سؼبضر. ٞؿشٙس قسٖ ػٟب٘ی ثطػؿشٝ ٞبی ٚیػٌی

 ثٝ زؾشیبثی ثطای ذسٔبر ٚ وبال ٞبی ػطیبٖ ٕٞچٙیٗ اؾز، یبفشٝ افعایف اذیط ٞبی زٞٝ

 ػطیبٖ سؼبضر، ثب ٕٞطاٜ. ٞؿشٙس حیبسی ثؿیبض سٛؾٗٝ حبَ زض وكٛضٞبی زض دبیساض سضق

 ضقس ثٝ سٛػٟی لبثُ َٛض ثٝ سٛا٘س ٔی ّٔی ٔطظٞبی ؾطاؾط زض ؾطٔبیٝ ضقس ثٝ ضٚ ٞبی

 ایؼبز ٘یع ثطای وبض سمؿیٓ ٚ إِّّی ثیٗ سحطن. وٙس وٕه فمط وبٞف ٚ الشهبزی

                                                           
21

 WTO 
22

 Cross country 
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، 23ٌّسثطي ٚ دبٚ٘یه. )اؾز ا٘شٓبض ٔٛضز یزاذّ الشهبزٞبی زض ٟٔٓ سٛظیٗی سغییطار

2007) 

(، ٔبٖٔٛ ٚ 2004(، زاِط ٚ وطای)2002ٙیٛاؾبٖ)یٌٛاسی ٚ ؾطبٔحممیٗ ثؿیبضی اظ ػّٕٝ ث

( ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ سؼبضر فمٍ ٔٛسٛض ضقس ٘یؿز ثّىٝ آٖ ضا دبیساض ٞٓ ٍ٘ٝ 2005ٔٛضقس)

ٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ای وٝ ٔی زاضز. ٕٞچٙیٗ َطفساضاٖ ثبظاض آظاز اٖشمبز زاض٘س وٝ وكٛض

الشهبزقبٖ ضا ثیكشط ثبظ وطزٜ ا٘س، ٔب٘ٙس وكٛضٞبی سٛؾٗٝ یبفشٝ ثٝ ّٖٕىطز الشهبزی 

زضٞبی  1990ثٟشطی زؾز یبفشٙس. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ای وٝ زض زٞٝ

الشهبزقبٖ ضا ثبظ وطزٜ ا٘س، قبٞس ضقس ؾطیٕ سطی ٘ؿجز ثٝ وكٛضٞبی ططٚسٕٙس ثٛزٜ ا٘س 

 ثٙبثطایٗ زض حبَ ضؾیسٖ ثٝ آٖ ٞب ٞؿشٙس. ٚ 

اظ ؾٛی زیٍطزاِط ٚ وطای ثیبٖ ٔی وٙٙس وٝ ثركی اظ ػٟبٖ زض حبَ سٛؾٗٝ وٝ زض ػٟب٘ی 

( اِحبق 2004قسٖ ٘یؿشٙس، ثیكشط ٚ ثیكشط زض حبَ ؾمٌٛ ثٝ ٖمت ٞؿشٙس. )زاِط ٚ وطای، 

( زض 2002، 24)ؾٗثٝ الشهبز ػٟب٘ی حمیمشب ضفبٜ ضا ثٝ ٔٙبَك ٔرشّف ػٟبٖ آٚضزٜ اؾز. 

سمبثُ ثب زضن وّی، قٛاٞس ثؿیبضی ٚػٛز زاضز وٝ فمط ٚ ٘بثطاثطی زض حبَ وبٞف اؾز. 

( زض ٔمبِٝ اـ ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ ٘ؿجز ػٕٗیز ػٟبٖ وٝ ظیط ذٍ 2001)25ؾبالی ٔبضسیٗ

وبٞف یبفشٝ اؾز، زض  1970% زض ؾبَ 44اظ  1998% زض ؾبَ 18فمط ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ثٝ 

 1970زض ؾبَ  0.66اظ  1998زض ؾبَ  0.63ی وّی )يطیت ػیٙی( ثٝ حبِی وٝ ٘بثطاثط

 وبٞف یبفشٝ اؾز. 

                                                           
23

 Goldberg and Pavnick 
24

 Sen 
25

 Sala-i- Martin 
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( زٚ ٔؿبِٝ ٟٔٓ ضا ُٔطح ٔی وٙٙس: اَٚ، افعایف ثبظ ثٛزٖ سؼبضی 2003)26ثطي ٚ وطٚئٍط

وٝ ٔٙؼط ثٝ ضقس ٔی قٛز. ٚ زْٚ، ٞیچ چیع ذبنی زضٔٛضز سؼبضر ٔٙؼط ثٝ ضقس وٝ ثٝ 

آٔس ضا ثسسط ٔی وٙس، ٚػٛز ٘ساضز ٚ ثٙبثطایٗ اطط نٛضر ٔٙٓٓ ٚ ؾیؿشٕبسیه سٛظیٕ زض

ٔظجز ثبظ ثٛزٖ ثط وبٞف فمط ضا اظ َطیك ضقس ؾطیٕ سط، سًٗیف ٔی وٙس. ٔظال وكٛضٞبی 

وٕشط سٛؾٗٝ یبفشٝ ثط٘بٔٝ ٞبی سٗسیُ ؾبذشبضی لبثُ سٛػٝ ٚ سغییطار ؾیبؾی ػّٛ ثط٘سٜ) 

ٚ اػطایی ٚ اذشالالر  ، ّٖی ضغٓ ٔكىالر دیبزٜ ؾبظی1990ٔشطلی( ضا اظ اٚایُ زٞٝ 

سحُٕ وطزٜ ا٘س. ایٗ أط ٔٙؼط ثٝ ثبظ ثٛزٖ ثیكشط سؼبضی ٚ ؾبذشبضٞبی ؾیبؾز سؼبضی 

 (2011، 27ؾبزٜ سط ٔی قٛز. )دبئِٛیٙٛ

 دیذگبٍ هٌتمذاى آسادسبسي 2-3-6

ٖسٜ ای اظ ٔٙشمساٖ آظازؾبظی ثیبٖ ٔی وٙٙس وٝ ٘شبیغ ٔؿشسَ ٚ لٛی سئٛضی سؼبضر ثب 

آٚضی، ثبظاض وبض ٚ سٗساز ٔحهٛالر ٚ ٖٛأُ سِٛیس اؾشٛاض اؾز. زض ٔفطٚيبر ذبنی اظ فٗ 

ُٖٕ، ایٗ ٔفطٚيبر ٔحسٚز وٙٙسٜ سمطیجب ٕٞیكٝ ٘مى قسٜ ا٘س، ٔظال اٌط الشهبزٞبی 

ٔمیبؼ زض نٙبیٕ ؾطٔبیٝ ثط ُٕٔئٗ سطی حًٛض زاقشٝ ثبقٙس یب اٌط ٘یطٚی وبض وبٔال زض 

اططار انالحبر سؼبضی ثط سٛظیٕ زضآٔس  سٕبْ ثرف ٞب لبثُ ػبثؼبیی ٘جبقس. زض ایٗ ٔٛضز

 ( 2000، 28ثٝ َٛض وّی لبثُ دیف ثیٙی ٘یؿز. )ٚیٙشطظ

ؾبٔٛئّؿٖٛ دیف ثیٙی قسٜ اؾز  -اٚال، اططار ثؿیبض دیچیسٜ سط اظ سئٛضی ؾبزٜ اؾشبِذط

ٚ ثٝ سٗسازی اظ ٔشغیطٞبی وّیسی اظ ػّٕٝ: زضػٝ وكف ٖطيٝ وبض زض ثبظاضٞبیی وٝ فمطا 

                                                           
26 Breg and Krueger 
27

 Paulino 
28

 Winters 
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ٙس، اُ٘ٗبف دصیطی ثبظاض وبض، ٚ ضٚیسازٞب یب ؾیبؾز ٞبیی وٝ ٕٔىٗ زض آٖ ظیؿز ٔی وٙ

 اؾز اثٗبز زیٍط سمبيبی ٘یطٚی وبض ضا سحز سبطیط لطاض زٞٙس، ثؿشٍی زاض٘س. 

زٚٔب، ثٝ زِیُ ایٙىٝ ثبظاضٞبی غیط ضؾٕی ٔی سٛا٘ٙس وؿبز ٚ ٔربَطٜ آٔیع ثبقٙس، سٗسیُ 

قٛز وٝ ٕٞٝ نٙبیٕ یب  "قٝ ایضاٜ حُ ٞبی ٌٛ"انالحبر سؼبضی ٕٔىٗ اؾز ٔٙؼط ثٝ 

 ثرف ٞبی نٙبیٕ ٘بدسیس ٔی قٛ٘س. 

ؾٛٔب، حشی اٌط نٙبیٕ اظ ثیٗ ٕ٘ی ضٚ٘س، ثٝ زِیُ َجیٗز غیط لب٘ٛ٘ی ثبظاضٞبی غیط ضؾٕی 

ٚ ضٚؾشبیی ٚ ثٝ َٛض وّی وكف ثبالی ٖطيٝ وبض زض ایٗ ثبظاضٞب، سٗسیُ ثٝ احشٕبَ ظیبز اظ 

سغییطار زؾشٕعزٞب نٛضر ٔی ٌیطز. اظ آ٘ؼب  َطیك سغییطار اقشغبَ ثٝ نٛضر ٔربِف ثب

وٝ فمطا زض ثبظاضٞبی غیط ضؾٕی وبض ٔی وٙٙس ٚ زاضایی ٞبی وٕی زاض٘س ٚ ثٝ َٛض وّی 

ثیكشط ٘ؿجز ثٝ ذُط آؾیت دصیط٘س، ایٗ ٘ٛٔ ػبثؼبیی الشهبزی ٔی سٛا٘س ٔٙؼط ثٝ ٞعیٙٝ 

 ٞبی ضفبٞی ثبال اظ قىؿز ثبظاضٞب ٚ ثیىبضی قٛز. 

ؾبٔٛئّؿٖٛ ثٝ سغییطار سٛظیٕ سبثٗی زضآٔس اقبضٜ ٔی  -٘ٓطیٝ اؾشبِذط ٖالٜٚ ثط ایٗ ٞب

وٙس وٝ ِعٚٔب ثٝ نٛضر ٔؿشمیٓ ثٝ سغییطار زضآٔس ذب٘ٛاضٞب ٔطثٌٛ ٕ٘ی قٛز. )ثب٘یؿشطٚ 

 (2001سٌٛٝ، 

 -اّٚٞیٗ ٚ اؾشبِذط-ثطذی زیٍط اظ ٔٙشمساٖ آظازؾبظی سؼبضر ٘یع ثب ضز ٘ٓطیبر ٞىكط

قىبف زؾشٕعز ثیٗ ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٚ غیط ٔبٞط اظ َطیك  ؾبٔٛئّؿٖٛ ثٝ سجییٗ افعایف

افعایف سمبيبی ٘یطٚی وبض ٔبٞط دؽ اظ ثبظ قسٖ الشهبز دطزاذشٙس. فیٙؿشطا ٚ ٞٙؿٖٛ 

( اؾشسالَ ٔی وٙٙس وٝ وبالٞبی ٚاؾُٝ ٚ ثطٖٚ ؾذبضی وب٘بِی اؾز 2003ٚ  1997، 1996)

وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٚ وٝ ٔی سٛا٘س ثركی اظ افعایف سمبيبی ٘یطٚی وبض ٔبٞط زض 
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سٛؾٗٝ یبفشٝ ضا سٛػیٝ وٙس. اظ َطف زیٍط افعایف ٖٓیٓ ػطیب٘بر ثیٗ إِّّی ؾطٔبیٝ 

ٔىُٕ ٘یطٚی وبض ٔبٞط ثٝ وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٔی سٛا٘س زِیُ زیٍط آٖ ثبقس. ثٝ 

زِیُ ایٙىٝ ایٗ ػطیب٘بر ثٝ ؾٟٓ ثبالسط ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٘یبظ زاض٘س. ٚ زالیُ زیٍطی اظ 

ّٕٝ ٚضٚز سىِٙٛٛغی ٞبی ثطٖٚ ظا ٚ سغییطار سطویجی زض نٙبیٕ ثٝ ؾٕز ٔكبغُ ٟٔبضر ػ

ثط اظ ػّٕٝ زالیّی اؾز وٝ آٖ ٞب ثطای افعایف قىبف زضآٔسی ثیٗ ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٚ وٓ 

 (2009ٟٔبضر ثیبٖ ٔی وٙٙس. )ِیبضٚ، 

 قسض ثٝ ثركیسٖ ؾطٖز زض قسٖ ػٟب٘ی ثبِمٜٛ ٘مف ٖسٜ ای زیٍط ٘یع ثب اشٖبٖ ثٝ

 قسٖ ػٟب٘ی سبطیط ػٟب٘ی، اْٟبض ٔی زاض٘س وٝ الشهبز ثٝ ثیكشط ازغبْ َطیك اظ الشهبزی

 قىؿز آظازؾبظی، سٛػٝ لبثُ ٞبی سالـ ضغٓ ّٖی. ٞؿز ٚ ثٛزٜ ٘بٕٞٛاض فمط وبٞف ثط

 سٙٛٔ ثطای یبفشٝ سٛؾٗٝ وٕشط وكٛضٞبی ٚیػٜ ثٝ سٛؾٗٝ، حبَ زض وكٛضٞبی اظ ثطذی

 ٔٙؼط ٔعٔٗ فمط ٚ دبییٗ ضقس ثٝ ؾبذشبضی سحَٛ ایؼبز ٚ نبزضار ٚ سِٛیس ثٝ ثركیسٖ

 (2006، 2004، 2002، 29آ٘ىشبز. )اؾز قسٜ

ثطذی ازٖب ٔی وٙٙس وٝ آظازؾبظی وبُٔ زض سؼبضر ٚ وبالٞب ٔی سٛا٘س اططار ٔٙفی لبثُ 

سٛػٟی اظ ٘ٓط سِٛیس ٚ اقشغبَ ثط وكٛضٞبی وٕشط سٛؾٗٝ یبفشٝ ٚ وكٛضٞبی ػٙٛة 

س، آظازؾبظی وبُٔ ثرف وكبٚضظی ٔی سٛا٘س ثٝ افعایف نحطای آفطیمب زاقشٝ ثبق

ٚاثؿشٍی ضٚظافعٖٚ ثٝ ٚاضزار غصا ٚ افعایف فمط زض ثؿیبضی اظ ٔٙبَك ٔٙؼط قٛز. 

( سٛؾٗٝ نبزضار ٚ ْطفیز ٞبی سؼبضی زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٘كبٖ 2010، 30)ػطع

سٞبی( سؼبضر ٔی زٞس وٝ ذب٘ٛاضٞبی فمیط زض حمیمز فمٍ ثرف وٛچىی اظ ٖٛایس )زضآٔ
                                                           
29

 UNCTAD 
31

 George 
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ػٟب٘ی ضا زضیبفز ٔی وٙٙس، ٚ زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ؾٟٓ آٖ ٞب ثٗس اظ ػطیبٖ ٞبی سؼبضر 

 (2010طبثز ٔب٘سٜ ٚ یب زض حبَ وبٞف اؾز. )ٔطوع سؼبضر ثیٗ إُِّ،  1990ػٟب٘ی زض زٞٝ 

اْٟبض ٔی زاضز وٝ ثب ٚػٛز ایٙىٝ ازثیبر سؼبضر ٚ ٘بثطاثطی ثعضي اؾز،  (2008فیٙؿشطا)

اضسجبَبر ػٟب٘ی ٚ فمط ٔرهٛنب ثطای وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٚ وٕشط سٛؾٗٝ ضاثُٝ 

یبفشٝ ٞٙٛظ زض زؾز سحمیك اؾز ٚ ٕٞچٙیٗ ثیبٖ ٔی وٙس وٝ اٌط ٘بثطاثطی افعایف یبفشٝ 

 –ثب ٚػٛز افعایف سفبٚر ٞب ٚ ٘بثطاثطی ٞب  –ثب ضقس دبیساض ٕٞطاٜ قسٜ ثبقس ثٝ َٛضیىٝ 

شطی زاقشٝ ثبقٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛػت افعایف زؾشٕعز فمطا زض یه ٔفْٟٛ ُّٔك قطایٍ ثٟ

٘ؿجی وبضٌطاٖ وٓ ٟٔبضر قٛز. أب اظ ؾٛی زیٍط ٕٔىٗ اؾز آظازؾبظی سؼبضی سٛظیٕ 

زضآٔس ضا ثسسط وٙس ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب سكٛیك اسربش ٚ سهٛیت سغییطار فٙی ٚ سىِٙٛٛغی 

اؾز. )فیٙؿشطا، ٟٔبضر ٔحٛض زض دبؾد ثٝ ضلبثز ذبضػی ٚ ثیٗ إِّّی افعایف یبفشٝ 

2008) 

( ثب اضائٝ زالیّی اظ ػّٕٝ ٘بلم ثٛزٖ اَالٖبر لیٕز ٚ 2007ٚ 2004ٌّسثطي ٚ ٕٞىبضاٖ)

ٕٞچٙیٗ ایٙىٝ لیٕز ثٝ نٛضر زضٖٚ ظا سٗییٗ ٔی قٛز ٚ ٕٞٛاضٜ ثٝ ٕٞطاٜ سؼبضر سٗییٗ 

ٕ٘ی قٛز ٚ اظ ؾٛی زیٍط ثرف ٞبی ثب ٌؿشطزٌی ٘یطٚی وبض غیط ٔبٞط لجُ اظ ثبظ قسٖ 

ز ٚ وبٞف سٗطفٝ ٞب ثؿیبض ٔحبفٓز ٔی قس٘س ٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ سرهیم ٔؼسزی ثطای الشهب

 آٖ ٞب دؽ اظ ثبظ قسٖ الشهبز ٚػٛز ٘ساضز. 
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 تعزیف فمز 2-4

زض یه سٗطیف وّی، فمیط وؿی اؾز وٝ لبزض ثٝ سبٔیٗ ٘یبظٞبی اؾبؾی ٔهطفی اِٚیٝ 

 ثب ٔكرم وطزٖ )قبُٔ الالْ ذٛضاوی ٚ غیط ذٛضاوی( ٘جبقس. اظ ایٗ ضٚ ذٍ فمط ٕٔٗٛال

یه ؾجس ٔهطفی ٔٙبؾت ثطای ٘یبظٞبی اِٚیٝ ٚ ؾذؽ ثطآٚضز ٞعیٙٝ ایٗ ٘یبظٞبی اِٚیٝ 

ٔحبؾجٝ ٔی قٛز. ثٝ ٖجبضر زیٍط ذٍ فمط ٔی سٛا٘س ثٝ ٖٙٛاٖ حسالُ ٞعیٙٝ ٞبی الظْ 

ثطای سبٔیٗ ٘یبظٞبی اِٚیٝ ذٛضاوی ٚ غیط ذٛضاوی زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز. ٕٔٗٛالً ذٍ فمط 

 اظ ٔهطف یب زضآٔس( ثطای سكریم افطاز فمیط اظ غیط فمیط ٔی ثبقس. ٔٗیبضی )ؾُحی 

 خظ فمز هغلك 2-4-1

ثط اؾبؼ ٔفْٟٛ ُّٔك فمط، ذٍ فمط ٖجبضر اؾز اظ ٔمساض زضآٔسی وٝ ثطای سبٔیٗ  

حسالُ ٘یبظٞبی فطزی زض یه ػبٔٗٝ الظْ اؾز ٚ ٖسْ سبٔیٗ آٖ ٔٛػت ٔی قٛز فطز 

 طفشٝ قٛز.ٔٛضز ثطضؾی ثٝ ٖٙٛاٖ فمیط زض ٘ٓط ٌ

وٝ ذٍ فمط ُّٔك ٔجشٙی ثط حسالُ ؾُح ظ٘سٌی اؾز، ایٗ ؾُح ثبیس ثطای  اظ آ٘ؼبیی

ٕٞٝ طبثز ثبقس. أب ایٗ ثساٖ ٔٗٙب ٘یؿز وٝ ٔمساض ٖسزی ذٍ فمط، طبثز ثٕب٘س. ثّىٝ ثٝ 

زِیُ ایٙىٝ افطاز ٘یبظٞبی اؾبؾی ٔشفبٚسی زاض٘س ٚ زض ٔىبٟ٘بی ٔرشّفی ظ٘سٌی ٔی وٙٙس 

اػٟٝ ثب لیٕز ٞبی ٔرشّف ٔی قٛز(، ذٍ فمط ثبیس ثب سٛػٝ ثٝ ایٗ سفبٚر )وٝ ٔٙؼط ثٝ ٔٛ

ٞب َٛضی سغییط وٙس وٝ ٕٞٝ افطاز ضٚی آٖ ثسٖٚ سٛػٝ ثٝ قطایٍ قبٖ، اظ ؾُح ظ٘سٌی 

 یىؿب٘ی ثطذٛضزاض ثبقٙس. 
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 خظ فمز ًسجی 2-4-2

ض ٖٕٛٔب ثٝ نٛضر زضنس ٔٗیٙی اظ ٔیب٘ٝ سٛظیٕ زضآٔس )ٞعیٙٝ( ػبٔٗٝ ز 31ذٍ فمط ٘ؿجی

٘ٓط ٌطفشٝ ٔی قٛز ٚ افطازی وٝ زضآٔس )ٞعیٙٝ( آٟ٘ب دبییٗ سط اظ ایٗ آؾشب٘ٝ لطاض ٔی 

( ا٘شربة ذٍ فمط ٘ؿجی ٔٛػت ٔی قٛز 1989میط ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س )ضاٚاِیٖٛ،ٌیطز، ف

وٝ ٕٞٛاضٜ ٖسٜ ای اظ افطاز ػبٔٗٝ ثٝ ٖٙٛاٖ فمیط ٔٗطفی قٛ٘س. وٝ ایٗ ٔؿبِٝ ٟٕٔشطیٗ 

طا وٝ ٕٔىٗ اؾز، وبضثطز آٖ زض ثطضؾی اططار ؾیبؾز اقىبَ ذٍ فمط ٘ؿجی اؾز، چ

 ٞبی فمط ظزایی ثط وبٞف ٔیعاٖ فمط زض ػبٔٗٝ، ثب سٙبلى ٕٞطاٜ ثبقس.

وّی، ضٚـ ٞبی ٔرشّفی ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی ذٍ فمط ٚػٛز زاضز، وٝ ٔیشٛاٖ ایٗ  ٝ َٛضث

ی ٔجشٙی ضٚـ ٞبٚ  ضٚقٟبی ٔجشٙی ثط ضٚیىطز ٘یبظٞبی غصاییضٚقٟب ضا ثٝ زٚ زؾشٝ انّی 

 ٓ ٕ٘ٛز.سمؿی ثط ضٚیىطز ٘یبظٞبی اؾبؾی

 درآهذ تْسیع 2-5

 هفِْم تْسیع درآهذ 2-5-1

سٛظیٕ زضآٔس ثٝ سكطیح چٍٍٛ٘ی ؾٟٓ افطاز یه وكٛض اظ زضآٔس ّٔی ٔی دطزاظز. ثٝ 

ٖجبضر زیٍط سٛظیٕ زضآٔس زضػٝ ٘بثطاثطی ٔٛػٛز ثیٗ زضآٔس افطاز یه وكٛض ضا سٛنیف 

( ثٙبثطایٗ ضٚـ وّی ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ ثطضؾی سٛظیٕ آٔس ٚ 1371ٔی وٙس.)ػٗفطی نٕیٕی، 

 ٘بثطاثطی آٖ، ٔمبیؿٝ ؾٟٓ ٌطٜٚ ٞبی ٔرشّف ػٕٗیز زض زضآٔس ّٔی اؾز.                               

 .زٚ ٘ٛٔ ٟٔٓ سٛظیٕ زضآٔس ٚػٛز زاضز: سٛظیٕ وبضوطزی ٚ سٛظیٕ ٔمساضی زضآٔس
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 Relative poverty line 
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 تْسیع تبثعي درآهذتْسیع درآهذ هجتٌي ثز عْاهل یب  2-5-1-1

ثٙب ثٝ -سٛظیٕ وبضوطزی زضآٔس ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ چٍٛ٘ٝ زضآٔس ّٔی ٔیبٖ ٖٛأُ سِٛیس

سمؿیٓ ٔی قٛز. ایٗ ٔفْٟٛ ضا ٔی سٛاٖ ثطای ا٘ساظٜ  -سٗطیف ؾٙشی، وبض، ؾطٔبیٝ ٚ ظٔیٗ

 ٌیطی ؾٟٓ ٞط یه اظ ٖٛأُ زض سِٛیس ثٝ وبض ٌطفز. 

  درآهذ همذاري یب ضخصي تْسیع 2-5-1-2

ٛظیٕ زضآٔس ثطحؿت ا٘ساظٜ، ٔیعاٖ زضآٔس ططٚسٕٙساٖ، فمیطاٖ، افطاز َجمٝ ٔشٛؾٍ یب س

ذب٘ٛازٜ ٞب ضا اظ ٞط ٘ٛٔ وبضوطزی ٘كبٖ ٔی زٞس ٚ اغّت ثٝ نٛضر ٔمیبؼ ٔؿشمیٓ ضفبٜ 

 سٗجیط ٔی قٛز. 

 اًتخبة ضبخص هٌبست ثزاي اًذاسٍ گیزي تْسیع درآهذ 2-5-2

. اؾز 32، ٔٙحٙی ِٛض٘عٞبی زضآٔس ذب٘ٛاضٞب ثطای ٔطست وطزٖ زازٜ ٔشساَٚ سطیٗ ضٚـ

ثطای سطؾیٓ ٔٙحٙی ِٛض٘ع، زضیبفز وٙٙسٌبٖ زضآٔسٞب زض أشساز ٔحٛض افمی اظ افطاز ثب 

ؾٟٓ  وٕشطیٗ زضآٔس سب زضیبفز وٙٙسٌبٖ ثبالسطیٗ زضآٔس ٔكرم ٔی قٛ٘س. ایٗ ٔٙحٙی

ی زٞس. قىُ ٔس وُ زضیبفشی زضنس ا٘جٛٞی اظ زضیبفز وٙٙسٌبٖ زضآٔسٞب ضا ٘كبٖ ٔزضآ

 ایٗ ٔٙحٙی ثیبٍ٘ط ٔیعاٖ ٘بثطاثطی زض سٛظیٕ زضآٔس اؾز. 

زضػٝ ضا اظ ٌٛقٝ دبییٙی آٖ )نفط زضنس زضیبفز  45َجك سٗطیف، ایٗ ٔٙحٙی ثبیس ذٍ 

زضنس  100وٙٙسٌبٖ ثبیس نفط زضنس زضأس ضا زضیبفز وٙٙس( ٚ ٌٛقٝ ضاؾز ثبالیی اٖ )

بفز وٙٙس( لُٕ وٙس. اٌط ٕٞٝ زضآٔسٞب زضنس زضآٔس ضا زضی 100زضیبفز وٙٙسٌبٖ ثبیس 

یىؿبٖ ثبقس، ٔٙحٙی ٔطظٞبی دبییٙی ٚ ؾٕز ضاؾز قىُ ضا لُٕ ذٛاٞس وطز)٘بثطاثطی 

                                                           
32

   Lorenz Curve 
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وبُٔ(. اِجشٝ زض سٕبْ ٔٛاضز ٚالٗی، ایٗ ؾرٗ زض حبِشی ثیٙبثیٗ لطاض زاضز. ٞطچٝ ٔٙحٙی 

 زضػٝ ثطاثطی وبُٔ زٚضسط ثبقس، ٘بثطاثطی ثیكشط ٔی قٛز.  45ِٛض٘ع اظ ذٍ 

                          

 هٌحٌي لْرًش -1-2ًوْدار

 ضزیت جیٌی 2-5-3

ثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس وٝ ٔیعاٖ ٘بثطاثطی ضا زض یه ٘ب یىی زیٍط اظ ضاٜ ٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی

ضا وٝ ضاثُٝ ٘عزیىی ثب ٔٙحٙی  (G)ٖسز ذالنٝ ٔی وٙس، يطیت ػیٙی اؾز. ایٗ يطیت 

 ؾجٝ وطز:ِٛض٘ع زاضز، ٔی سٛاٖ ثٝ نٛضر ظیط ٔحب

                                   
ٔؿبحز ثیٗ ٔٙحٙی ِٛض٘ع ٚ ذٍ   (45 زضػٝ)

ٔؿبحز ظیط ذٍ    (45 زضػٝ)
 

ثٝ ٖجبضر زیٍط، ایٗ يطیت اظ سمؿیٓ ٔؿبحز ثیٗ ٔٙحٙی ِٛض٘ع ٚ ذٍ سٛظیٕ وبٔال ثطاثط، 

 ثٝ زؾز ٔی آیس. ٕ وبٔال ثطاثط ثط ٔؿبحز ٔظّض ظیط ذٍ سٛظی

ثطاثط ٔؿبحز ثیٗ ٔٙحٙی ِٛض٘ع ٚ ذٍ سٛظیٕ وبٔال ثطاثط اؾز، ٚ اظ ٘ٓط  33يطیت ػیٙی

ٖسزی، يطیت ػیٙی ثیٗ یه ٚ نفط سغییط ٔی وٙس. چٙب٘چٝ سٛظیٕ زضآٔس، وبٔال ثطاثط 
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 Gini Coefficient 
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زضػٝ ُٔٙجك ٔی قٛز ٚ يطیت ػیٙی ثطاثط ثب نفط ذٛاٞس  45ثبقس، ٔٙحٙی ِٛض٘ع ثط ذٍ 

بقس)سٕبٔی زضآٔس ثٝ یه ٘فط اذشهبل یبثس(، قس؛ أب اٌط سٛظیٕ زضآٔس، وبٔال ٘بثطاثط ث

ه سجسیُ ٔی قٛز، زض ٘شیؼٝ يطیت ػیٙی، ثطاثط ی OMNAٔٙحٙی ِٛض٘ع ثٝ نٛضر ذٍ 

ایٗ، ٞط چٝ يطیت ػیٙی ثٝ نفط ٘عزیه قٛز، ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ذٛاٞس قس. ثٙبثط

وٕشط ذٛاٞس قس ٚ ثطٖىؽ، ٞطچٝ يطیت ػیٙی ثٝ یه ٘عزیه قٛز، ٘بثطاثطی سٛظیٕ 

زضآٔس ثیكشط ذٛاٞس قس. ثٙبثطایٗ، ثب ٔمبیؿٝ يطیت ػیٙی ثب ٔٙحٙی ِٛض٘ع زض ذهٛل 

ا٘ساظٜ ٌیطی ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس، ثطذالف ٔٙحٙی ِٛض٘ع، يطیت ػیٙی لبزض اؾز زضػٝ 

ٚ قسر ٘بثطاثطی ضا ثٝ نٛضر زلیك سط ٚ ذالنٝ قسٜ زض یه ٖسز ا٘ساظٜ ٌیطی وٙس. 

زٚضسط ثبقس، ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ثیكشط ٔی قٛز.  زضػٝ 45ٞطچٝ ٔٙحٙی ِٛض٘ع اظ ذٍ 

 (1371)ػٗفطی نٕیٕی، 

 راثغَ ثیي ثبس ثْدى تجبرت ّ فمز 2-6

( اؾشسالَ ٔی وٙٙس وٝ 2007) 35( ٚ ٘یؿب٘ه ٚ زیٍطا2004ٖٚ 2000) 34ٚ زیٍطاٖ ظٚیٙشط

 .ٌصاضز ثٝ نٛضر ٔؿشمیٓ ٚ ثٝ نٛضر غیط ٔؿشمیٓ ثط فمط سبطیط ٔی سؼبضر

ٔی ضٚز وٝ ثٝ نٛضر غیط ٔؿشمیٓ اظ َطیك ٖٛأّی اظ لجیُ ضقس الشهبزی، سؼبضر ا٘شٓبض 

٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ٚ ٔٛاضز زیٍطی اظ لجیُ ؾُٛح اِٚیٝ سٛؾٗٝ، سحطوبر ثیٗ إِّّی 

ؾطٔبیٝ، ٟٔبػطر ٘یطٚی وبض، دیكطفز ٞبی سىِٙٛٛغیىی، اَالٖبر، آؾیت دصیطی، 

اظ ثیٗ ایٗ ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٖٙٛاٖ قس ضز. ٔٛؾؿبر، ٚ ؾیبؾز ٞبی ٔىُٕ ثط فمط سبطیط ثٍصا
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 Winters et al 
35

 Nissanke et al 
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فمط ٟٕٔشطیٗ وب٘بَ اؾز. ثب افعایف ضقس الشهبزی ٚ ٔٛطط  -٘بثطاثطی-ٖٛأُ ضاثُٝ ضقس

ثط سٛظیٕ زضآٔس )ثب ٘بثطاثطی وٕشط زض سٛظیٕ زضآٔس(، سؼبضر ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاضی لٛی ثطای 

 وبٞف فمط زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔی قٛز. 

زیٍط ا٘شٓبض ٔی ضٚز سؼبضر ثٝ نٛضر ٔؿشمیٓ اظ َطیك وب٘بَ ٞبی ٟٕٔی اظ اظ َطف 

ػّٕٝ سغییط لیٕز ٞبی ٘ؿجی ٔٛاػٝ ثب ذب٘ٛاضٞب ٚ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٚ سِٛیسوٙٙسٌبٖ، ثبظاض 

وبض )ثٝ ٖجبضر زیٍط اقشغبَ ٚ سٗسیُ زؾشٕعزٞب( ٚ ٘مف ٔبِیبر ثٙسی ٚ زضآٔس زِٚز ثط 

ٗ ٔىب٘یؿٓ زض ٔؿیط سبطیطٌصاضی سؼبضر ثط فمط، ضاثُٝ فمط سبطیط ثٍصاضز. اِٚیٗ ٚ ٟٕٔشطی

فمط اؾز. سؼبضر ثط ضقس الشهبزی ٚ سٛظیٕ زضآٔس ثٝ نٛضر  -٘بثطاثطی -ضقس الشهبزی

ٔؿشمُ سبطیط ٔی ٌصاضز ٚ سؼبضر ٚ ضقس الشهبزی ثب ٞٓ ٚ یب سه سه ثط سٛظیٕ زضآٔس 

 (2009، 36)ِیبضٚسبطیط ٔی ٌصاض٘س ٚ ثٙبثطایٗ ٞط یه ثط فمط سبطیط ٔی ٌصاض٘س. 

ثُٛض وّی ، سؼعیٝ فمط زض ّٖٓ الشهبز ثٝ قٙبؾبیی زٚ وب٘بَ وٝ فمط ضا سحز سبطیط لطاض 

زازٜ، ضٕٖٞٙٛ ٔی قٛز. وب٘بَ اَٚ ضقس اؾز ٚ زیٍطی وب٘بَ ٘بثطاثطی اؾز. ضقس ثطای 

فمطا ذٛة اؾز زض حبِی وٝ ٘بثطاثطی ٖىؽ آٖ ُٖٕ ٔی وٙس. ثٝ زِیُ ایٙىٝ ضقس فكبض 

ثبیس  "سؼطثٝ حبٔی فمطای ذبِم "ثطای ایؼبز یه ٚ ٘بثطاثطی ایؼبز ٔی وٙس  فعایٙسٜ ثط

 (2007، 37ضقس اظ ٞطٌٛ٘ٝ اطط سٛظیٗی ٔٙفی ذبِم قٛز. )ٔبٖٔٛ
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 Leyaro 
37

 Mamoon 
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  راثغَ ثیي ثبس ثْدى تجبرت، رضذ ّ فمز  2-6-1

( ثٝ نٛضر ٔشمبٖس وٙٙسٜ ای ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ وكٛضٞبی ثب ٔحسٚزیز 2003)ٗثبِسٚی

ز ثٝ وكٛضٞبی ثب ؾیبؾز ٞبی ٔحسٚزوٙٙسٜ ثٝ ضقس الشهبزی ؾطیٕ سؼبضی وٕشط ٘ؿج

سط زؾز ٔی یبثٙس. اظ آ٘ؼب وٝ فمط اظ َطیك ضقس ؾطیٕ سط، ثب ؾطٖز ثیكشطی وبٞف 

ذٛاٞس یبفز، وكٛضٞبی فمیط ٔی سٛا٘ٙس اظ آظازؾبظی سؼبضر ثٝ ٖٙٛاٖ یه اثعاض ؾیبؾشی 

ضا وبٞف ٔی زٞس ٚ اػبظٜ اؾشفبزٜ وٙٙس. آظازؾبظی سؼبضر ا٘حطافبر لیٕز ٘ؿجی 

ٌؿشطـ فٗبِیز ٞب ضا ثب وؿت ٔعیز ٘ؿجی زازٜ ٚ ٔٙؼط ثٝ ضقس الشهبزی ؾطیٕ سط ٔی 

قٛز. وكٛضٞبی فمیط ثٝ ّٖز فطاٚا٘ی ثیف اظ حس ٘یطٚی وبض زض زؾشطؼ، سٕبیُ ثٝ 

قطوز زض فٗبِیز ٞبی وبضثط ضا زاض٘س، ثٙبثطایٗ حصف ٔٛإ٘ سؼبضی زض ایٗ وكٛضٞب ٔٙؼط 

فٗبِیز ٞبی الشهبزی ٚ ایؼبز اقشغبَ ٚ زضآٔس ثطای ثؿیبضی اظ ٔطزْ فمیط ٔی  ثٝ سطٚیغ

قٛز. اظ َطف زیٍط دیٍیطی ؾیبؾز ٞبی ٔحسٚز وٙٙسٜ سؼبضر سٛؾٍ وكٛضٞبیی ثب 

ٚفٛض ٘یطٚی وبض، لیٕز ٞبی ٘ؿجی ضا ثٝ ٘فٕ فٗبِیز ٞبی ؾطٔبیٝ ثط سغییط ٔی زٞس. 

وبٞف اضظـ زاضایی ٞبی نٙبیٕ حٕبیز  ثٙبثطایٗ حصف ٔٛإ٘ سؼبضی ٔی سٛا٘س ٔٙؼط ثٝ

قسٜ قٛز ٚ ثسیٗ سطسیت ٔٙؼط ثٝ اظ زؾز زازٖ قغُ زض آٖ نٙبیٕ قٛز. ثسیٗ ٔٗٙی وٝ 

آظازؾبظی سؼبضر اططار سٛظیٗی ثطای سٗسیُ نٙبیٕ ثب ؾیبؾز ٞبی سؼبضر آظاز قسٜ 

 )2010زاضز. )وٕیؿیٖٛ الشهبزی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس، 

 تْسیع درآهذ ّ فمز  راثغَ ثبس ثْدى تجبرت،  2-6-2

ثبظ ثٛزٖ ثیكشط ثٝ ثبظاضٞبی ػٟب٘ی ٔی سٛا٘س ثط سٛظیٕ زضآٔس ثیٗ ٚ زضٖٚ وكٛضٞب سبطیط 

ثٍصاضز. ٕٞبُ٘ٛض وٝ ازثیبر ضقس ٘كبٖ ٔی زٞس، ثٝ َٛض وّی سغییطار زض فمط ٖٕسسب ثب 
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سغییطار زض زضآٔس ٔشٛؾٍ ٕٞطاٜ ٞؿشٙس ٚ ثٙبثطایٗ الظْ اؾز وٝ ٞط زٚ ٔؿئّٝ زض یه 

بضچٛة ػبٕٔ ثطضؾی قٛز. ثب ایٗ حبَ، اٌط آظازؾبظی سؼبضی سٛظیٕ زضآٔس ضا ثسسط وٙس، چ

 ( 2012، 38ثب ٚػٛز اططار ٔظجز ثط ضقس ثٝ وبٞف فمط وٕه ٘رٛاٞس وطز. )دبئِٛیٙٛ

ثطای یه ٘طخ ضقس ٔٗیٗ ثٝ چٍٍٛ٘ی سغییطار سٛظیٕ زضآٔس، ٘بثطاثطی  فمط وبٞف ٔیعاٖ

زؾشطؾی ثٝ فطنز ٞبیی وٝ ثٝ فمطا اػبظٜ ٔكبضوز زض  ٞبی زضآٔسی اِٚیٝ، زاضایی ٞب ٚ

ضقس ضا ٔی زٞس، ثؿشٍی زاضز. چٍٍٛ٘ی سبطیطدصیطی فمط اظ ضقس ثٝ ٘حٜٛ سٛظیٕ زضآٔس 

 (2001، 39)ثب٘ه ػٟب٘ی .ٔبظاز حبنُ اظ ضقس زض یه وكٛض ثؿشٍی زاضز

ٔبٕ٘ ضقس ثٙبثطایٗ ٕٞٝ اططار سٛظیٗی ٔٙفی ٘بقی اظ ثبظ ثٛزٖ ثٝ زِیُ ایٙىٝ ٕٔىٗ اؾز 

 (2007، 40ثبِمٜٛ الشهبز قٛ٘س، ٟٔٓ ٔی قٛ٘س. )ٔبٖٔٛ

یه ٔؿبِٝ وّیسی زض ثحض زضثبضٜ ػٟب٘ی قسٖ ایٗ اؾز وٝ ضقس الشهبزی سب چٝ حس ٚ 

ثٝ چٝ ٔیعاٖ فمط ضا وبٞف ٔی زٞس. اٌط ضقس الشهبزی زضآٔس فمطا ضا ثب ٕٞبٖ ٘طخ یىؿبٖ 

فٕ ٕٞٝ اؾز. ثب ایٗ حبَ، اٌط ضقس زضآٔس ٔشٛؾٍ ضقس زٞس زض ٘شیؼٝ ثٝ ٕٞبٖ ٘ؿجز ثٝ ٘

الشهبزی ثٝ َٛض ٘بٔؿبٚی سٛظیٕ قسٜ ثبقس، اططار ضقس ثط وبٞف فمط وٕشط )ثیكشط( 

ذٛاٞس ثٛز ثؿشٝ ثٝ ایٙىٝ زضآٔسٞبی فمطا وٕشط )ثیكشط( اظ حس ٔشٛؾٍ ضقس وٙٙس. 

( سبطیط ضقس ثط وبٞف فمط ثٝ ٔٛلٗیز ذٍ فمط زض سٛظیٕ زضآٔس ثؿشٍی 2005، 41)زائشٖٛ

 (2012، 42اضز. )دبئِٛیٙٛز
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 Paulino 
39

 World Bank 
41

 Mamoon 
41

 Deaton 
42

 Paulino 
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حشی ظٔب٘ی وٝ ایٗ ؾیبؾز ٞبی ثبظ قسٖ سؼبضر ٔٙؼط ثٝ ضقس قٛز، ٍ٘طا٘ی وٝ اغّت 

ُٔطح اؾز ایٗ اؾز وٝ ٕٔىٗ اؾز ثبظ قسٖ الشهبز ٔٙؼط ثٝ اٍِٛی ضقسی قٛز وٝ ثٝ 

نٛضر ٘بٔشٙبؾجی ططٚسٕٙساٖ اظ آٖ ٔٙشفٕ قٛ٘س، ثٙبثطایٗ سٛظیٕ زضآٔس ضا ثسسط ٔی وٙٙس. 

 ( قٛاٞس اذیط قه ٚ سطزیس زض ایٗ اضظیبثی ثٛػٛز ٔی آٚض٘س.2000، 43طي ٚ اؾىٛیط)ِٛ٘سث

 )2001، 44)ثب٘یؿشط ٚ سٌٛٝ

زض وٛسبٜ ٔسر، انالحبر سؼبضی ٔی سٛا٘س اططار سٛظیٗی ثط زضآٔس زاقشٝ ثبقس وٝ ثٝ 

ططٚسٕٙساٖ ٕٞب٘ٙس فمطا يطثٝ ثع٘س. سئٛضی سؼبضر ثٝ َٛض وّی فطو وطزٜ اؾز وٝ وّیٝ 

ر اظ ثط٘سٌبٖ ثطای ػجطاٖ وطزٖ ثبظ٘سٌبٖ ٕٔىٗ ٞؿشٙس. )ٔظال زیٍعیز ٚ ٘ٛضٔٗ ا٘شمبال

(سٛظیٕ ٔؼسز وُ ٔٙبفٕ حبنُ اظ سؼبضر ثٝ ٘سضر ّٖٕی ٞؿشٙس، 1974ٚ وٛضزٖ  1980

چٝ ضؾس ثٝ ایٙىٝ ثٝ ِحبِ ؾیبؾی أىبٖ دصیط ثبقس. ثٙبثطایٗ، اٌطچٝ انالحبر سؼبضی 

ضا افعایف زٞس، زض وٛسبٜ ٔسر ثطذی اظ  ٕٔىٗ اؾز زض ٔیبٖ ٔسر، ٔشٛؾٍ زضآٔسٞب

ثرف ٞبی ػبٔٗٝ ٔی سٛا٘ٙس اظ ظیبٖ ٞب ض٘غ ثجط٘س. ظیطا فمطا یب افطازی ثب ٚيٗیز ٘عزیه 

ثٝ فمطا زاضایی ٞبی وٕشطی ثطای حٕبیز آٖ ٞب زض زٚضاٖ ؾرز الشهبزی زاض٘س، آٖ ٞب 

ػبٔٗٝ ٞؿشٙس. وٕشط لبزض ثٝ سحّیُ ثطزٖ ٞعیٙٝ ٞبی سٗسیُ ٘ؿجز ثٝ زیٍط ٌطٜٚ ٞبی 

ایٗ ٔٛيٛٔ ز٘جبَ وطزٖ ثب زلز اططار آظازؾبظی سؼبضی ثط فمطا ضا سٛػیٝ ٔی وٙس. 

 (2001)ٕٞبٖ، 
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 راثغَ ثیي رضذ التصبدي ّ ًبثزاثزی تْسیع درآهذ  2-6-3

ؾیٕٖٛ وٛظ٘شؽ اِٚیٗ وؿی ثٛز وٝ ثٝ سكطیح ٔىب٘یؿٕی وٝ ضقس ثط ٘بثطاثطی زضآٔسی 

ؾیٕٖٛ وٛظ٘شؽ ثطای اِٚیٗ ثبض  1945( زض ؾبَ 2009سبطیط ٔی ٌصاضز دطزاذز.)ِیبضٚ، 

٘ٓطیٝ ای اضائٝ زاز وٝ ثط َجك آٖ ٘بثطاثطی زضآٔسی َی اِٚیٗ ٔطاحُ ضقس الشهبزی ضٚ ثٝ 

 بثس. سطاظ ٔی قٛز ٚ ثبالذطٜ َی ٔطاحُ ثٗسی وبٞف ٔی ی افعایف ٔی ٌصاضز ٚ ؾذؽ ٞٓ

سط زض وكٛضٞبی ضٚ ثٝ وٛظ٘شؽ ٕٞچٙیٗ ٔكبٞسٜ وطز وٝ ؾٟٓ ٌطٟٚٞبی ثب زضآٔس ثبال

سٛؾٗٝ ٘ؿجز ثٝ وكٛضٞبی نٙٗشی، ثعضٌشط اؾز؛ یٗٙی دطزضآٔسسطیٗ ذب٘ٛازٜ ٞب زض 

زضنس اظ وُ زضآٔس  30زضنس َجمٝ ثٙسی زض وكٛضٞبی ضٚ ثٝ سٛؾٗٝ ثیف اظ  5ثبالسطیٗ 

 25سب  20ضا زضیبفز ٔی وطز٘س زض حبِی وٝ ایٗ ٘ؿجز زض وكٛضٞبی سٛؾٗٝ یبفشٝ سٟٙب اظ 

اؾز. زضیبفز ٞبی قٟٛزی وٛظ٘شؽ اظ لطاض، ٔٛضز سبییس وبٚـ ٞبی ثٗسی  زضنس ثٛزٜ

 لطاض ٌطفز.

ایٗ فطيیٝ وٝ ٘بثطاثطی زض وكٛضٞبی وٕشط سٛؾٗٝ یبفشٝ ثبضظسط اؾز،  1960زض ؾبَ 

ٔؼسزاً اظ ؾٛی ایطٚیًٙ وطاٚیؽ ُٔطح ٌطزیس اٚ ٞٓ ثؿشٍی ٔظجز ِٚٛ دیچیسٜ ای ضا 

ٗی ؾطا٘ٝ ٔكبٞسٜ وطز. ٘ٓیط وٛظ٘شؽ اٚ ٞٓ ثٝ ایٗ ثیٗ زضػٝ ٘بثطاثطی ٚ ؾُح زضآٔس ٚال

٘شیؼٝ ضؾیس وٝ زض وكٛضٞبی سٛؾٗٝ ٘یبفشٝ ٘ؿجز ثٝ وكٛضٞبی نٙٗشی دطاوٙسٌی 

زضآٔس زض ثرف ظیطیٗ ػسَٚ سٛظیٕ، وٕشط ٚ زض ثرف فٛلب٘ی آٖ ثیكشط ٔی ثبقس. 

طزز، ٔی ثٙبثطایٗ ّٖز ٘بثطاثطی ثیكشطی ضا وٝ زض وكٛض ٞبی سٛؾٗٝ ٘یبفشٝ ٔكبٞسٜ ٔی ٌ

ثبیؿز زض ٕٞیٗ ثرف فٛلب٘ی ػسَٚ سٛظیٕ ػؿشؼٛ وطز. َجك ٘ٓط ٌطاٚیؽ اذشالف ثیٗ 

إِّّی زض زضػبر ٘بثطاثطی ضا ٔی سٛاٖ ثٝ اذشالف زض سٛظیٕ ذهٛنیبر ٚیػٜ ٔطزْ وٝ ثط 
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ّٖٕىطز آٖ ٞب زض ٖطنٝ الشهبزی ٔٛطط اؾز؛ ثٝ ٔٛإ٘ ٖطفی ٚ لب٘ٛ٘ی سحطن اػشٕبٖی، 

ٔٙكأ وبضٞبیی ثب زضآٔس ٘بثطاثط ٚ قسیساً سجٗیى آٔیع ٔی ثبقس ٚ ثٝ ثٝ ٖٛأُ ؾبذشبضی وٝ 

 اػشٕبٖی ٘ؿجز زاز. –ؾبظٔبٖ ثٙسی ؾیبؾی 

ثٝ َٛض َٕٔٗٛ وكٛض ٞبی سٛؾٗٝ یبفشٝ ٘ؿجز ثٝ وكٛضٞبی سٛؾٗٝ ٘یبفشٝ ٖساِشرٛاٞی 

ثیكشطی زاض٘س؛ ظیطا سٕبٔی َجمبر ٔطزْ زض ظ٘سٌی اػشٕبٖی ٚ الشهبزی ثٝ ٘حٛ ثٟشطی 

ٌطزیسٜ ا٘س. زض نٛضسی وٝ زض وكٛض ٞبی وٕشط سٛؾٗٝ یبفشٝ ٔٛإ٘ فطا ضاٜ ثطاثطی  ازغبْ

آٔٛظـ ٚ ا٘ٛأ ثؿیبض سجٗیى، ٌطٜٚ ٞبی ٔٗیٙی ضا اظ ضلبثز ثب زیٍطاٖ زض قطایٍ ٔؿبٚی 

 ثبظ ٔی زاضز.

وٝ زض ٘رؿشیٗ ّٚٞٝ سٛؾٗٝ الشهبزی اسفبق ٔی  –زض ػبیی وٝ سغییطار ثعضي ؾبذشبضی 

س سفبٚر ٞب ٚ ٘بثطاثطی ٞبی زضآٔسی ضا افعایف زٞس. زٚضٜ ٞبی ثٗسی ضقس ٔی سٛا٘ –افشس 

الشهبزی وٝ ثب ٌؿشطـ آٔٛظـ، ٚ ثؿٍ سأٔیٗ اػشٕبٖی، ٌؿشطـ ٔبِىیز ؾطٔبیٝ ٚاحس 

ٞبی ثعضي ٚ افعایف زضآٔس ٘بقی اظ وبض ٘ؿجز ثٝ زضآٔس ٘بقی اظ ٔبِىیز ٕٞطاٜ اؾز ثٝ 

 ٔی وٙس.وبٞف ٘بثطاثطی ٖٕٛٔی زض سٛظیٕ زضآٔس وٕه 

ظٔب٘ی ثٗس ٞبضی اٚقیٕب ثط ایٗ ٚالٗیز سأویس ٚضظیس وٝ ٘بثطاثطی زض وكٛض ٞبی ثبِٙؿجٝ 

وٓ سٛؾٗٝ یبفشٝ ِعٚٔبً چكٓ ٌیط سط ٘یؿز ٚ ٕٞٝ چیع ٌٔٙٛ ثٝ ٔطحّٝ سٛؾٗٝ الشهبزی 

آٖ ٞبؾز؛ یٗٙی ثساٖ ثؿشٍی زاضز وٝ آٖ وكٛضٞب: سٛؾٗٝ ٘یبفشٝ، وٕشط سٛؾٗٝ یبفشٝ، 

ٔٗیبض انّی ثطای سٗییٗ  یٚ یب وبٔالً سٛؾٗٝ یبفشٝ ثبقٙس. ثٝ َٛض وّ ٘یٕٝ سٛؾٗٝ یبفشٝ

زضػٝ سٛؾٗٝ یبفشٍی يطیت إٞیز ثرف ضٚؾشبیی زض الشهبز اؾز. زض اِٚیٗ ٔطاحُ 

سٛؾٗٝ، ٘بثطاثطی زضآٔس ثٝ َٛض ٖٕٛٔی زض ؾُح ٘بچیعی لطاض زاضز. سٛؾٗٝ سؼبضر، 
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ض ٔٙبَك ضٚؾشبیی اسفبق نٙٗشی قسٖ ٚ قٟط ٘كیٙی سب ػبیی وٝ سغییطی ٔحؿٛؼ ز

٘یفشبزٜ ثٛز، ٔٙؼط ثٝ سمٛیز دطاوٙسٌی ٖٕٛٔی زضآٔس ٞب قس. ٍٞٙبٔی وٝ الشهبز ثٝ 

ٔطحّٝ ٘یٕٝ سٛؾٗٝ یبفشٍی زؾز یبفز، دطاوٙسٌی ضٚ ثٝ افعایف ؾطٔبیٝ ؾطا٘ٝ زض ٔٙبَك 

قٟطی ثب افعایف زض ٔشٛؾٍ زضآٔس حبنُ اظ وكبٚضظی ٚ ثب ٟٔبػطر اظ ضٚؾشب ذٙظی قس؛ 

ثطاثطی اظ ضقس ثبظ ایؿشبز ٚ ٞط ظٔبٖ وٝ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ٕٞبٖ حبَ ٌؿشطقی دؽ ٘ب

 زاقز وبٞف ٔی یبفز.

سٕبٔی ایٗ اقبضار ثب فطيیٝ انّی وٛظ٘شؽ زایط ثط افعایف ٚ ؾذؽ وبٞف ٘بثطاثطی 

ؾبظٌبض ٔی ثبقس. آٖ فطيیٝ ای وٝ ثٙبؾز ٔٛيٛٔ ُٔبِٗبر ثٗسی ثبقس سب ثٝ َٛض ٖٕیمی 

 (1373٘ؼبْ ٌطزز. )اذٛی، سٛؾٍ ٘ؿُ آیٙسٜ ا

 راثغَ ثیي ثبس ثْدى تجبرت ّ فمز )سبیزکبًبل ُب( 2-6-4

آظازؾبظی سؼبضر ٔی سٛا٘س ضفبٜ فمطا ضا اظ َطیك وب٘بَ ٞبی ٔشٗسزی سحز سبطیط لطاض 

 زٞس:

( ثٝ ٚؾیّٝ سغییط لیٕز وبالٞبی لبثُ سؼبضر )ثٝ ٖجبضر زیٍط وبٞف لیٕز وبالٞبی 1 

ٌبٖ ٚ سِٛیسوٙٙسٌبٖ فمیط، افعایف لیٕز وبالٞب ٚ ذسٔبر ٚاضزاسی ثطای ٔهطف وٙٙس

 نبزضاسی ثطای سِٛیسوٙٙسٌبٖ فمیط( ٚ ثٟجٛز زؾشطؾی ثٝ وبالٞبی ػسیس

( ثب سغییط لیٕز ٘ؿجی ٖٛأُ سِٛیس )ؾطٔبیٝ ٚ ٘یطٚی وبض ٔبٞط ٚ غیط ٔبٞط( ٔٛضز 2 

 فمطااؾشفبزٜ زض سِٛیس وبالٞبی لبثُ سؼبضر ٚ سبطیطدصیطی زضآٔس ٚ اقشغبَ 
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( ثب سبطیطدصیطی زضآٔس زِٚز اظ ٔبِیبر ثطسؼبضر ٚ ثٙبثطایٗ سٛا٘بیی زِٚز ثطای سبٔیٗ 3 

 ٔبِی ثط٘بٔٝ ٞبیی ثطای فمطا

 ( ثب سغییط ٞعیٙٝ ٞبی ٘ٛآٚضی ٚ اثسأ ٚ سبطیطدصیطی ضقس الشهبزی. 4 

ٓ ثٛزٜ ٚ وٝ ٔی سٛا٘ٙس فمطا ضا سحز سبطیط لطاض زٞٙس. ایٗ وب٘بَ ٞبی ا٘شمبَ الظْ ٚ ّٔعْٚ ٞ

ٔٛيٛٔ سبطیطٌصاضی ثط ثؿیبضی اظ ا٘ٛأ زیٍط ؾیبؾز ٞب ٚ ضٚیسازٞبی الشهبزی ٞؿشٙس. 

ثٝ ٖالٜٚ ثطذی اظ اططار آٖ ثالفبنّٝ اسفبق ٔی افشس. ایٗ ثبٖض ٔی قٛز وٝ ضاثُٝ ثیٗ 

آظازؾبظی سؼبضی ٚ فمط ثؿیبض دیچیسٜ ثبقس، ٚ ثٙبثطایٗ َطاحی سٕٗیٓ ٞبیی ثطای ایٗ 

ز اؾز. زض ایٗ ثرف ٞط یه اظ ایٗ وب٘بَ ٞب ضا ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثطضؾی ٔی ضاثُٝ ثؿیبض ؾر

 (2001، 45وٙیٓ. )ثب٘یؿشط ٚ سٌٛٝ

تغییزات لیوت ّ در دستزص ثْدى صبدرات ّ  2-6-4-1

 ّاردات

 ػب٘كیٗ لیٕز زاقشٗ ٍ٘ٝ دبییٗ ٚ ٚاضزاسی وبالٞبی لیٕز وبٞف آظازؾبظی سؼبضی ثب

فمطا، زض ٕٞبٖ ٔؿیطی وٝ ثٝ  ٚالٗی زضآٔس یفافعا ثٙبثطایٗ ٚ ٚاضزاسی وبالٞبی ٞبی

زیٍطاٖ وٕه ٔی وٙس ثٝ فمطا ٘یع وٕه ٔی وٙس. ٔحهٛالر ٚاضزاسی اظ لجیُ ٔٛاز غصایی 

 اؾبؾی، زاضٚیی ٚ ؾبیط ٔحهٛالر دعقىی ٚ اؾبؾی ٔی سٛا٘س ثطای فمطا ٟٔٓ ثبقس. 

ٙس ٔظال زض ٕٞچٙیٗ ٔعیز ٟٔٓ زیٍطی ثطای فمطا ٚػٛز زاضز ثٝ حسی وٝ آٖ ٞب ٔی سٛا٘

ٔٛضز ثرف وكبٚضظی اظ َطیك حصف ٔبِیبر یب ٕٖٔٙٛیز نبزضار سِٛیسوٙٙسٌبٖ ذبِم 
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نبزضار ثبقٙس. حصف ٔٛإ٘ نبزضار ٔی سٛا٘س ثب افعایف لیٕز زضیبفشی سِٛیسوٙٙسٌبٖ 

 ٔٙؼط ثٝ افعایف سِٛیس وبالٞبی نبزضاسی ٚ اقشغبَ ٚ زضآٔس قٛز. 

ٞب ٚ فطآیٙسٞبیی )وٝ ثٝ فمطا وٕه ٔی وٙس( ضا  ٘ٓبْ سؼبضر آظاز، اػبظٜ ٚاضزار فٗ آٚضی

ٔی زٞس. ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ فٗ آٚضی ٞبی ثؿشٝ ثٙسی ٔٛاز غصایی فبؾس قس٘ی ؾجه وٝ 

٘یبظ ثٝ ذٙه ؾبظی ٘ساض٘س، ٔٛاز قیٕیبیی ثطای اؾشطیُ وطزٖ آة، یب ثصض ٚ وٛزٞبی 

ثط٘بٔٝ ٞبی ثٟجٛز یبفشٝ. آظازؾبظی سؼبضی ٕٞچٙیٗ ٔی سٛا٘س ؾیبؾز ٞبی اػشٕبٖی ٚ 

يس فمط وٝ سٛؾٍ زِٚز یب ؾبظٔبٖ ٞبی غیط زِٚشی اػطا ٔی قٛ٘س ضا ثب ایؼبز ٔحهٛالر ٚ 

فٙبٚضی ٞبی ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ایٗ ثط٘بٔٝ ٞب وٝ ثٝ َٛض وّی زض زؾشطؼ سط ٚ اضظاٖ سط 

 (2001ٞؿشٙس، ضا سؿٟیُ وٙس. )ٕٞبٖ ٔٙجٕ، 

زؾشٕعزٞب، ؾٛز، ثبظزٞی ؾیبؾز سؼبضی ثط لیٕز وبالٞب ٚ ٖٛأُ سِٛیس وٝ ٕٞبٖ 

ؾطٔبیٝ ٚ ظٔیٗ ٞؿشٙس سبطیط ٔی ٌصاضز ٚ ثٙبثطایٗ فمط ٚ سٛظیٕ زضآٔس ضا سحز سبطیط لطاض 

ٔی زٞس. ثؿشٝ ثٝ چبضچٛة لب٘ٛ٘ی غبِت ثطذی اظ ثرف ٞبی الشهبزی ثبظاضٞبی ذبضػی 

ثٝ ٖجبضر زیٍط ثرف ٞبی ٔٗیكشی ٕٔىٗ اؾز ٘ؿجز ثٝ سبطیط ؾیبؾز سؼبضی حٕبیز 

س، زض حبِی وٝ زیٍطاٖ ثٝ َٛض وبُٔ زض ٔٗطو ثبظاضٞبی ثیٗ إِّّی) ثٝ ٚیػٜ قسٜ ثبقٙ

ثرف ٞبی لبثُ سؼبضر( ٚ ثٙبثطایٗ دیبٔسٞبی ؾیبؾز ٞبی سؼبضی لطاض ٌطفشٝ ا٘س. 

 (2001، 46)دبئِٛیٙٛ
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 لیوت عْاهل، درآهذ ّ اضتغبل 2-6-4-2

ٕی ثط زؾشٕعزٞب ٚ حطوز ٔٙبثٕ ثیٗ نٙبیٕ ٘بقی اظ آظازؾبظی سؼبضی ٔی سٛا٘س اططار ٟٔ

اقشغبَ زاقشٝ ثبقس. زض ایٗ ظٔیٙٝ زٚ ضٚیىطز ٟٔٓ ٚػٛز زاضز. ضٚیىطز اَٚ ثب سٛػٝ ثٝ 

ؾبٔٛئّؿٖٛ ثیبٖ ٔی وٙس وٝ آظازؾبظی سؼبضی زض وكٛضٞبی زض حبَ  -٘ٓطیٝ اؾشبِذط

سٛؾٗٝ ثبیس ٔٙؼط ثٝ افعایف زؾشٕعزٞبی ٚالٗی ٚ اقشغبَ وبضٌطاٖ وٓ ٟٔبضر قٛز ٚ 

ف ضفبٜ فمطا قٛز.  ضٚیىطز زْٚ ٔجشٙی ثط ٘شیؼٝ ٌیطی وّی ُٔبِٗبر سؼطثی زض٘شیؼٝ افعای

اظ انالحبر سؼبضی اؾز. ایٗ ضٚیىطز ثٝ سجییٗ ٖٛأُ ٔٛطط ثط سبطیط انالحبر سؼبضر ثط 

 سغییطار زضآٔس ٚ فمط ٔی دطزاظز. 

اُ٘ٗبف دصیطی ثبظاضٞبی وبض سٗییٗ ذٛاٞس وطز وٝ آیب اططار انالحبر سؼبضی ٔٛػت 

طار زؾشٕعزٞب یب اقشغبَ قسٜ اؾز. ٔیعا٘ی وٝ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضار وبض ثٍٙبٜ ٞب ضا سغیی

ثطای سٗسیُ ٘یطٚی وبضقبٖ ٔحسٚز وطزٜ ثبقٙس، ٚ یب ٔحسٚزیز ٞبی زیٍط زض سحطن 

٘یطٚی وبض، اغّت سٗسیالر زض سغییطار لیٕز ٘ؿجی ٔحهٛالر ثبیس اظ سغییطار زؾشٕعز 

لٛا٘یٗ حسالُ زؾشٕعز سٗسیالر ضٚ ثٝ دبییٗ  ٚالٗی ٘كبر ثٍیطز. اظ َطف زیٍط، اٌط

زؾشٕعزٞب ضا ٕٔٙٛٔ وطزٜ أب سحطن ٘یطٚی وبض ثبال ثبقس، سٗسیُ اظ َطیك سغییطار 

اقشغبَ نٛضر ٔی ٌیطز. قٛاٞس سؼطثی ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ زض ایبالر ٔشحسٜ ٚ وب٘بزا، ثٝ 

یٕ ثب اطط ٖٙٛاٖ ٔظبَ سغییطار ؾیبؾز ٞبی سؼبضی زض سرهیم ٔؼسز اقشغبَ زض نٙب

 (1999، 47ثؿیبض وٓ ثط زؾشٕعزٞبی ٚالٗی ٔٛاػٝ قسٜ اؾز. )ٞطیؿٖٛ ٚ ٞٙؿٖٛ
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زض ثرف ٞبی غیط ضؾٕی ضٚؾشبیی ٚ قٟطی وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ وٝ فمطا زض آٖ 

ؾبوٙٙس، ثبظاضٞبی وبض ٕٔٗٛال زضػٝ ثبالسطی اظ اُ٘ٗبف دصیطی ٚ وكف ثبالی )اٌط ٘ٝ ثی 

ٕعز ثٝ َٛض وّی ثب سٛػٝ ثٝ ٘یبظٔٙسی ٞبی ٔٗیكشی ٟ٘بیز( ٖطيٝ وبض ضا زاض٘س. زؾش

قٟطی یب ضٚؾشبیی یب زض وٙبض ثٟشطیٗ فطنز اقشغبَ سٗییٗ ذٛاٞس قس. ثٙبثطایٗ، ٔب ثطای 

فمطا ا٘شٓبض زاضیٓ وٝ سٗسیُ قٛن ٞبی سؼبضی ٖٕسسب اظ َطیك سغییطار اقشغبَ نٛضر 

ٔحهٛالر وبضثط ٚ ذٛاٞس ٌطفز. انالحبر سؼبضی وٝ ٔٙؼط ثٝ لیٕز ٞبی دبییٗ سط 

وكبٚضظی قٛز، ٔٛػت ثیىبضی ثبالسط ٔی قٛز. ثطای فمطا، ثسٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٔٙبثٕ زضآٔسی 

ػبیٍعیٗ، اظ زؾز زازٖ قغُ احشٕبال آؾیت ظ٘ٙسٜ سط اظ وبٞف زؾشٕعز ٚالٗی اؾز، 

ثٙبثطایٗ ٞعیٙٝ ٞبی انالحبر سؼبضر ثطای فمطا زض ایٗ ٔٛضز ٔی سٛا٘س ثعضي ثبقس ٚ 

 ٖٛی اظ وٕه ٞبی زِٚز ٘یبظٔٙس ثبقٙس. ٕٔىٗ اؾز ثٝ ٘

اظ َطف زیٍط، اٌط انالحبر سؼبضی ٔٛػت لیٕز ٞبی ثبالسط وكبٚضظی ٚ وبضثط قٛز، 

ٔٙؼط ثٝ اقشغبَ ثیكشط زض زؾشٕعز حسالُ ٔٗیكز ضٚؾشبیی ٚ قٟطی ٔی قٛز، وٝ ثٝ 

٘حٛ چكٍٕیطی ثٝ ٘فٕ فمطا ذٛاٞس ثٛز. آظازؾبظی سؼبضی ٚ یب ٞطٌٛ٘ٝ انالحبر زیٍط 

سٟٙب زؾشٕعز ٚالٗی وبضٌطاٖ وٓ ٟٔبضر ضا ثٝ ٔیعا٘ی افعایف ذٛاٞس زاز وٝ ثٟطٜ ٚضی 

 ٘یطٚی وبض ضا ثبال ٔی ثطز. 

زض ٟ٘بیز، ؾطٖشی ضا وٝ ثب آٖ ثٍٙبٜ ٞب ثٝ آظازؾبظی سؼبضی ٖىؽ إُِٗ ٘كبٖ ٔی زٞٙس، 

ٞب ٕٔىٗ اؾز سٗییٗ وٙٙسٜ ایٗ ثبقس وٝ آیب آظازؾبظی اطط ٟٕٔی ثط اقشغبَ ٚ زؾشٕعز

زاضز. اٌط ثٍٙبٜ ٞب فكبض ٞعیٙٝ ٞبی سٗسیُ ضا ٔشحُٕ قٛ٘س، ثب وبٞف حبقیٝ ٞبی ؾٛز، 

آظازؾبظی ٕٔىٗ اؾز سبطیط وٕی ثط زؾشٕعزٞب یب اقشغبَ زاقشٝ ثبقس. ضٚـ زیٍط، اٌط 
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ثٍٙبٜ ٞب ثطای ؾطیٕ ٚاوٙف ٘كبٖ زازٖ ْطفیز زاقشٝ ثبقٙس ٚ ٔحیٍ الشهبزی زضؾز 

ٌصاضی ٚ ثٟطٜ ٚضی ثبالسط ٔی سٛا٘ٙس ثٍٙبٜ ٞب ٚ وبضٌطاٖ ضا  ٚػٛز زاقشٝ ثبقس، دؽ ؾطٔبیٝ

 (2001، 48اظ اططار ٔٙفی ٔٛلز آظازؾبظی حٕبیز وٙس. )ثب٘یؿشط ٚ سٌٛٝ

 درآهذ دّلت ّ ثزًبهَ ُبیي ثزاي فمزا 2-6-4-3

 ٔبِیبر حصف یب وبٞف یه ٍ٘طا٘ی وّی ٚػٛز زاضز وٝ انالحبر سؼبضی ٕٔىٗ اؾز ثب

والٖ، ٔٙؼط ثٝ وبٞف زضآٔس زِٚز قٛز ٚ  الشهبز طجبر حفّ ثطای سالـ ٚ سؼبضی ٞبی

زِٚز ٞب ٘یع ٔجبزضر ثٝ وبٞف ٞعیٙٝ ٞبی اػشٕبٖی یب ٚيٕ ٔبِیبر ٞبی ػسیس ٚضظ٘س وٝ 

ٔی سٛا٘س ثٝ نٛضر ٘بٔشٙبؾجی فمطا ضا سحز سبطیط لطاض زٞس. الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ 

قطایٍ ذبل وكٛض، اططار آظازؾبظی سؼبضی ٔی سٛا٘س ثؿشٝ ثٝ انالحبر ٔٗطفی قسٜ ٚ 

ٔظجز، ٔٙفی یب ذٙظی ثط زضآٔس زِٚز زاقشٝ ثبقس. انالحبر ٔىُٕ ٔب٘ٙس حٕبیز ثی 

زضً٘ اظ الشهبز والٖ ٚ ؾیبؾز ٞبی ٘طخ اضظ ٕٔىٗ اؾز ٔٙؼط ثٝ ٘طخ ضقس ثبالسط ٚ 

افعایف حؼٓ سؼبضر قٛز وٝ ٔی سٛا٘س يطض ٚ ظیبٖ زضآٔس حبنُ اظ سٗطفٝ ٞبی وٕشط ضا 

ٚ ثٙبثطایٗ سٛا٘بسط  "ثبظسط"زِٚز قفبف ٚ ذٛة ٔی سٛا٘س ثٝ ایؼبز یه الشهبز ػجطاٖ وٙس. 

 ػٟز ٔٙشفٕ قسٖ اظ ٔٙبفٕ حبنُ اظ سؼبضر وٕه وٙس. 

ثٝ ٔیعا٘ی وٝ وبٞف سٗطفٝ ٞب ٔٙؼط ثٝ وبٞف ٖٛایس زِٚز اظ ٔبِیبر ٞبی سؼبضی ٔی 

ػجطاٖ ٚ قٛز، انالحبر ٔبِیبر زاذّی یب ٔحسٚزیز ٞعیٙٝ ٞب ٕٔىٗ اؾز ثٝ ٔٙٓٛض 

حفّ طجبر الشهبز والٖ ٔٛضز ٘یبظ ثبقس. زض ایٗ ظٔیٙٝ، انالحبر ٔبِیبر زاذّی ٚ 
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السأبر ٔربضع ثبیس ثطای حسالُ وطزٖ اططار ؾٛء آٖ ٞب ثط فمطا َطاحی قسٜ قسٜ 

 ثبقٙس. 

 سزهبیَ گذاري، ًْآّري ّ رضذ 2-6-4-4

زی لٛی ای اؾز وٝ ٕٞبُ٘ٛض وٝ اقبضٜ قس، ٖبُٔ ٟٔٓ زض وبٞف فمط دبیساض ضقس الشهب

فمطا ٔی سٛا٘ٙس زض آٖ قطوز وٙٙس. افعایف نبزضار زض دی ثبظ قسٖ الشهبز، یىی اظ 

وب٘بَ ٞبی انّی اؾز وٝ انالحبر سؼبضی اظ َطیك آٖ ضقس ضا سحز سبطیط لطاض زازٜ ٚ 

ٔٙؼط ثٝ سرهیم ٔؼسز ٚ وبضآٔسسط ٔٙبثٕ ٔی قٛز. ثب ایٗ حبَ، ایٗ ٔٙفٗز یه ثبضٜ زض 

هی ٘یبظٔٙس سحز سبطیط لطاض زازٖ ٘طخ ضقس ثّٙس ٔسر الشهبز ٘یؿز. زض وبضآیی سرهی

ثّٙسٔسر، آظازؾبظی سؼبضی ٔی سٛا٘س ٘طخ ضقس الشهبز ضا اظ َطیك اططار اٍ٘یعقی آٖ ثط 

ؾطٔبیٝ ٌصاضی سحز سبطیط لطاض زٞس. )ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ثطای سِٛیس سٗساز ثیكشطی اظ 

ٚ ثبیٛٔی ٚ زیٍطاٖ،  1999طٚؾٕٗ ٚ ّٞذٕٗ، ٚ ٘ٛآٚضی)ٌ  (1989، 49وبالٞبی ٔرشّف)ضٚٔط

((. ثٙبثطایٗ یه ثؿشٝ الشهبزی ؾبظٌبض ثطای انالحبر سؼبضی ٚ زیٍط السأبر 1995

 (2001، ٕٞبٖؾبذشبضی ثطای ثٝ ٔٙٓٛض دطٚضـ، سٗسیُ ٚ ضقس الشهبزی يطٚضی اؾز. )

آسیت پذیزي ثَ ضْک ُبي هٌفي خبرجي  2-6-4-5

 )اثز هٌفی ثبس ثْدى تجبرت(

ثٛزٖ سؼبضر ٔٙؼط ثٝ الشهبزی ثبظسط ٚ ازغبْ الشهبزی ٖٕیك سطی ثب ثمیٝ ػٟبٖ ٔی  ثبظ

قٛز. زض ثؿیبضی ٔٛاضز ثٝ سٙٛٔ نبزضار زض ضاؾشبی ٔعیز ٘ؿجی یه الشهبز وٕه 
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ذٛاٞٙس قس. ثٙبثطایٗ  ذٛاٞس وطز ٚ وٕشط ثٝ ٔحهٛالر یب ثبظاضٞبی نبزضاسی سىی ٚاثؿشٝ

 ثیٗ إِّّی ػجطاٖ ٔی قٛز. ضوٛز الشهبز زاذّی ثب ضقس الشهبز 

ثب ایٗ حبَ، ثبظ ثٛزٖ ٕٔىٗ اؾز یه الشهبز ضا ثیكشط ٘ؿجز ثٝ قٛن ٞبی ذبضػی ٔب٘ٙس 

سغییطار ٘بٌٟب٘ی زض قطایٍ سؼبضر وٝ ٔی سٛا٘س اطط ٟٕٔی ثط ضقس زاقشٝ ثبقس، آؾیت 

دصیط وٙس. اٌط قٛن ٞب، ثرف ٞبی ٔٗیٙی ٔب٘ٙس سِٛیسار غیط ضؾٕی یب وكبٚضظی ضا ثٝ 

ٛض ٔؿشمیٓ سحز سبطیط لطاض زٞس، ٔی سٛا٘ٙس اطط ٔٙفی ظیبزی ثط فمط زاقشٝ ثبقٙس. ٔظال، َ

سِٛیس دٙجٝ زض ثِٛیٛی، وٝ ثرف ثعضٌی اظ ٘یطٚی وبض ثٝ آٖ ٚاثؿشٝ ٞؿشٙس، ثٝ َٛض 

چكٍٕیطی زض ٘شیؼٝ وبٞف لیٕز وبالٞب ٔطثٌٛ ثٝ ثحطاٖ آؾیب وبٞف یبفز ٚ ٌطٜٚ 

 آٔس زض ثركی اظ ؾبَ ضٞب وطزٜ اؾز. ثعضٌی اظ ٔطزْ فمیط ضا ثسٖٚ زض

قٛاٞسی ٚػٛز زاضز وٝ اٌطچٝ الشهبزٞبی ثبظسط ؾطیٕ سط ضقس ٔی وٙٙس، أب ٘ؿجشب ثیكشط 

اظ قٛن ٞبی سؼبضی وٝ ٔٙؼط ثٝ ٘ٛؾب٘بر ثیكشط ٘طخ ٞبی ضقس الشهبزی ٔی قٛز ض٘غ 

اؾز ( ؾیبؾز ٞبی سؼبضی ٔٙؼط ثٝ ثبظ قسٖ ٕٔىٗ 1999، 50ٔی ثط٘س. )ایؿشطِی ٚ وطای

زض وٙبض ثٟجٛز قطایٍ، ٔٙؼط ثٝ ٘ٛؾب٘بر ثیكشط الشهبز والٖ قٛ٘س. ٕٞچٙیٗ قٛاٞسی 

ٚػٛز زاضز وٝ ٘ٛؾب٘بر الشهبزی ثعضٌشط ثٝ َٛض ٘بٔشٙبؾجی فمطا ضا سحز سبطیط لطاض ٔی 

( اقبضٜ ٔی وٙس وٝ ضاثُٝ ٔحىٕی ثیٗ ضوٛز الشهبزی ٚ افعایف فمط 2000زٞٙس. الؾشیً)

زاضز، ثٝ َٛضیىٝ ٞط یه زضنس وبٞف ضقس ٔٙؼط ثٝ زٚ زضنس  زض آٔطیىبی السیٗ ٚػٛز

افعایف فمط ٔی قٛز. یه زِیُ آٖ ایٗ اؾز وٝ قٛن ٞبی والٖ الشهبزی ٔی سٛا٘س ثط 

ؾطٔبیٝ ا٘ؿب٘ی فمطا سبطیط ثٍصاضز وٝ فطنز ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی زض آٔٛظـ، سغصیٝ ٚ 
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ی ٔمبثّٝ ثب قٛن ٞبی ٘بقی ؾالٔز ضا سحز سبطیط لطاض زٞس. یىی اظ سؼٛیعٞبی آقىبض ثطا

اظ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، ٔسیطیز ٘طخ اضظ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔىّٕی ثطای ؾیبؾز ٞبی ٔسیطیز 

( ٚ ٞبؾٕٗ ٚ زیٍطاٖ 1996سمبيبؾز. ثؿیبضی اظ ٔحممبٖ اظ ػّٕٝ ٞبؾٕٗ ٚ ٌٛیٗ)

( ثٝ ٔعایبی ٘ٓبْ ٘طخ اضظ قٙبٚض زض ػٟز وبٞف سبطیط قٛن ٞبی ذبضػی اقبضٜ ٔی 1999)

ٝ ٘ٛؾب٘بر وٕشط سِٛیس ٘بذبِم زاذّی ٚالٗی ٘ؿجز ثٝ ٘ٓبْ ٞبی سحز ٘طخ وٙس وٝ ٔٙؼط ث

اضظ طبثز ٔی قٛز. أب حشی ثب یه ٘طخ اضظ طبثز یب سظجیشی ثطذی حبقیٝ ٞب  ثطای سٗسیُ 

 (2001، 51ٕٔىٗ اؾز أىبٖ دصیط ثبقس. )ثب٘یؿشط ٚ سٌٛٝ

 راثغَ ثیي ثبس ثْدى تجبرت ّ رضذ 2-7

 سمؿیٓ ٔی ٕ٘بیس.  "اطط غیط ٔؿشمیٓ"ٚ  "اطط ٔؿشمیٓ"ثٝ ٔیُ اططار سؼبضر ثط ضقس ضا 

ثٝ ٖمیسٜ ٚی سؼبضر ثیٗ إُِّ ثٝ وبضآیی ثیكشط اقشغبَ ٖٛأُ سِٛیسی زض ؾُح ثیٗ 

إِّّی ٔٙؼط ٔی ٌطزز ٚ آٖ ضا ٔعیز الشهبزی ٔؿشمیٓ سؼبضر ذبضػی ٔی زا٘س. أب ثٝ 

ضزاض٘س. یىی اظ ٟٔٓ سطیٗ ٖمیسٜ ٔیُ اططار غیط ٔؿشمیٓ سؼبضر اظ إٞیز ثیكشطی ثطذٛ

سٕبیُ ٞط ثركی اظ ثبظاض ثٝ ثٟجٛز "اططار زیٙبٔیه غیط ٔؿشمیٓ سؼبضر ٖجبضر اؾز اظ: 

. ثٝ ٖجبضر زیٍط سؼبضر ثیٗ إُِّ ثب ثؿٍ ٚ ٌؿشطـ ثبظاض وبال ٚ ذسٔبر "فطآیٙس سِٛیس

ی ٔٙؼط ثٝ اضسمبء فطآیٙس سِٛیسی ٔی ٌطزز. اططار غیطٔؿشمیٓ سؼبضر ضا ثٝ ؾٝ زؾشٝ ٔ

اٌط سؼبضر ٔٛػت ٌؿشطـ ثبظاض، سكٛیك اثساٖبر ٚ افعایف ثٟطٜ  -1سٛاٖ سمؿیٓ ٕ٘ٛز: 

اٌط سؼبضر  -3اٌط ٔٙؼط ثٝ افعایف دؽ ا٘ساظٞب ٚ ا٘جبقز ؾطٔبیٝ قٛز، ٚ  -2ٚضی ٌطزز، 
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زاقشٝ ثبقس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ذٛاؾشٝ ٞب ٚ ؾّیمٝ ٞبی ػسیسی ضا ثٝ ٚػٛز  52اطط آٔٛظقی

 سىِٙٛٛغی، ٟٔبضر ٞب ٚ سرهم ٞب ٚ ٔسیطیز ٌطزز. آٚضزٜ ٚ ٔٙؼط ثٝ ا٘شمبَ 

اططار غیط ٔؿشمیٓ سؼبضر ثٝ سطسیت فٛق اِصوط ٕ٘بیبٍ٘ط سبویسی ثط ؾٕز ٖطيٝ فطآیٙس 

ضقس ٚ سٛؾٗٝ الشهبزی اؾز. فطنشی وٝ ثٝ ٚؾیّٝ سؼبضر ثٝ یه وكٛض فمیط زازٜ ٔی 

ض زاذّی چیطٜ ٌطزز قٛز سب ثط سٍٙٙبٞبی الشهبزی زاذّی فبیك آیس ٚ ثط وٛچه ثٛزٖ ثبظا

)ضحیٕی ثطٚػطزی،  ٚ ثسیٗ ؾبٖ ثبظآٔٛظی الشهبز ضا ثب ضقس فعایٙسٜ ای ضٚثطٚ ؾبظز.

1383) 

ثٝ َٛض وّی ُٔبِٗبر ٌؿشطزٜ زض ازثیبر الشهبزی ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ سؼبضر ثیٗ إُِّ 

ٔٙبفٕ حبنّٝ اظ سؼبضر ٚ سبطیط آٖ ضا ثط  53ثٝ ضقس الشهبزی ٔٙؼط ٔی ٌطزز. ٌیؿیًٙ

 لشهبزی ثٝ ٌٛ٘ٝ ظیط سٛيیح ٔی زٞس:ضقس ا

سؼبضر ثیٗ إُِّ ایٗ فطنز ضا ثٝ وكٛض ٔی زٞس وٝ زض وبالٞبیی وٝ زض سِٛیسقبٖ ٖبُٔ 

فطاٚاٖ ٔٛػٛز زض وكٛض قسر وبضثطز ثیكشطی زاض٘س، سرهم وؿت ٕ٘بیٙس. ثسیٗ ؾبٖ 

 سؼبضر ثیٗ إُِّ وكٛض ضا ثٝ ؾٛی نبزضار وبالٞبیی ضٕٖٞٙٛ ٔی ؾبظز وٝ سِٛیسقبٖ

ثطای وكٛض اضظاٖ سٕبْ ٔی قٛز ٚ ٕٞچٙیٗ ٚاضزار وبالٞبیی ضا سٛنیٝ ٚ سكٛیك ٔی ٕ٘بیس 

وٝ سِٛیس آٖ ٞب ثطای الشهبز ٌطاٖ اؾز. ثٙبثطایٗ سؼبضر ثیٗ إُِّ ؾُح ٔهطف ٚ زضآٔس 

 ٚالٗی وكٛض ضا افعایف ٔی زٞس وٝ ٔٙؼط ثٝ افعایف زض ؾُح ضفبٜ ٔی قٛز. 

ظ وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ وٛچىی وٝ اظ ثبظاضٞبی سؼبضر ثیٗ إُِّ ثطای آٖ زؾشٝ ا

54ٔمیبؼ سِٛیسی"ٔحسٚزی ثطذٛضزاض٘س ٚ ثب ٞعیٙٝ سِٛیسی ثبالیی ضٚثطٚ ٞؿشٙس 
ثٝ  "
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ٚػٛز ٔی آٚضز. ثٙبثطایٗ سؼبضر ثیٗ إُِّ ثٝ وكٛضٞبی ٔعثٛض أىبٖ اؾشفبزٜ اظ ثبظاضٞبی 

ضاسكبٖ ٔی قٛز ٚ ٞعیٙٝ ذبضػی ضا ٔی زٞس وٝ ایٗ أط ٔٙؼط ثٝ ٕٞٛاض قسٖ سِٛیس ٚ نبز

وبٞف ٔی زٞس. ایٗ ثساٖ ٔٗٙبؾز وٝ وكٛض  "ٔمیبؼ سِٛیسی"سِٛیسی آٖ ٞب ضا اظ َطیك 

 لبزض ذٛاٞس ثٛز وبالٞبیی ضا وٝ زض ذبضع اضظاٖ ٔی ثبقٙس، زض ٔمیبؾی ٚؾیٕ فطاٞٓ ٕ٘بیس.

بر اظ آ٘ؼبیی وٝ سؼبضر ٔٙؼط ثٝ افعایف زضأس ّٔی ٔی ٌطزز، سمبيب ثطای وبالٞب ٚ ذسٔ

"اططار فعایٙسٜ"٘یع افعایف ٔی یبثس وٝ ایٗ أط ٔٙؼط ثٝ دسیساض قسٖ 
زض وُ ؾیؿشٓ 55

الشهبزی ٔی قٛز. افعایف زض زضآٔس ٚ سمبيب ثطای وبالٞب ٚ ذسٔبر ٔٙؼط ثٝ افعایف 

ؾُح دؽ ا٘ساظٞب، ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞب ٚ اقشغبَ ذٛاٞس قس. زض ٘شیؼٝ افعایف زض ؾُح 

بقز ؾطٔبیٝ ٚ افعایف زض ؾُح اقشغبَ، ٘ٝ سٟٙب ٔٙؼط ثٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞب اظ َطیك ا٘ج

 سحطیه ضقس ٚ سٛؾٗٝ الشهبزی ٔی ٌطزز، ثّىٝ ٔی سٛا٘س ضقس ٚ سٛؾٗٝ ضا دبیساض ٕ٘بیس. 

سؼبضر ثیٗ إُِّ ایٗ أىبٖ ضا ثٝ وكٛض ٔی زٞس وٝ ٚاضزاسف ضا اظ وبالٞبی ؾطٔبیٝ ای، 

س سِٛیسی يطٚضی ٞؿشٙس ٚ ٔٙؼط ثٝ ٔٛاز ذبْ ٚ زازٜ ٞبی سِٛیسی زیٍطی وٝ ثطای فطآیٙ

افعایف ْطفیز ٞبی ٖطيٝ الشهبز ٔی ٌطز٘س، افعایف زٞس. ٚاضزار سىِٙٛٛغی ٚ زا٘ف 

فٙی اظ وكٛضٞبی نٙٗشی ثٝ وكٛضٞبی غیط نٙٗشی زض حبَ سٛؾٗٝ اظ ٔعایبی زیٍط 

سؼبضر آظاز ٔی ثبقس وٝ ٔٙؼط ثٝ سحطیه ضقس الشهبزی وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٔی 

 ٌطزز. 

بضر ثیٗ إُِّ ٔی سٛا٘س سِٛیس زاذّی ضا اظ َطیك ضلبثز زض وبالٞبی لبثُ سؼبضر سؼ

ثطاٍ٘یعز ٚ زض ٘شیؼٝ ویفیز وبالٞبی ٔعثٛض ضا ثٟجٛز زازٜ ٚ لیٕز آٖ ٞب ضا وبٞف زٞس. 
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ایؼبز ضلبثز زض وبالٞبی لبثُ سؼبضر ٕٞچٙیٗ ٔٙؼط ثٝ افعایف وبضآیی وبالٞب ٌكشٝ ٚ 

ٛض ٔی وٙس وٝ اؾشب٘ساضز وبالٞبیكبٖ ضا ثب ؾُح اؾشب٘ساضز سِٛیسوٙٙسٌبٖ زاذّی ضا ٔؼج

 )1383وبالٞبی ذبضػی ثب ویفیز ثبال، ٕٞؿبٖ ؾبظ٘س. )ضحیٕی ثطٚػطزی، 

اْٟبض ٔی زاض٘س وٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثیٗ إِّّی سٛؾٗٝ ضا سؿطیٕ ٔی وٙس ٚ  56زاِط ٚ وطای

ز دصیطفشٝ قسٜ اؾز. یىی اظ ٟٕٔشطیٗ ثبٚضٞبیی اؾز وٝ ثٝ َٛض ٌؿشطزٜ زض ّٖٓ الشهب

( ٘یع ثٝ سججیٗ سبطیط ثبظ ثٛزٖ ثط ضقس الشهبزی اظ َطیك ؾٝ 2005سٛضثه ٚ ٘یؿب٘ه )

وب٘بَ نبزضار، ٚاضزار ٚ ػطیبٖ ؾطٔبیٝ ٔی دطزاظ٘س. ؾیبؾز ٞبی آظازؾبظی سؼبضر 

ٔٙؼط ثٝ سكٛیك نبزضار قسٜ وٝ نٙبیٕ نبزضاسی ضا ثٟطٜ ٔٙس ٔی وٙس ٚ ٔٛػت ضقس 

ّی ٔی قٛز. اٌطچٝ ایٗ وب٘بَ ثؿیبض قفبف اؾز أب ٔؿیط ّٖیز آٖ زض سِٛیس ٘بذبِم زاذ

( ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚیىطز اثعاضی ثیبٖ 1999)57ازثیبر ٞٙٛظ ٔٛضز ثحض اؾز. فطا٘ىُ ٚ ضٚٔط

وطز٘س وٝ سؼبضر ضقس الشهبزی ضا ثٝ ٚؾیّٝ ضقس ثٟطٜ ٚضی ؾطٔبیٝ ا٘ؿب٘ی ٚ فیعیىی 

زار افعایف یبفشٝ ضا ثٝ ضقس اضسجبٌ ٔی زٞس. سحز سبطیط لطاض ٔی زٞس. وب٘بَ زْٚ وٝ ٚاض

وكٛضی وٝ اظ یه ٘ٓبْ ػبیٍعیٗ ٚاضزار ثٝ ؾٕز آظازؾبظی سؼبضر ٔی ضٚز، زض وٛسبٜ 

ٔسر نٙبیٕ زاذّی حٕبیز قسٜ نسٔٝ ٔی ثیٙٙس ٚ اظ یه وبٞف زض ٖٛایس ٔبِی ض٘غ 

آی ٔٙبثٕ ذٛاٞٙس ثطز. ثب ایٗ حبَ دیبٔسٞبی اِٚیٝ ٔٙفی ثط سِٛیس اظ َطیك سرهیم وبض

، 58ضقس ثبالسط ٔی قٛز. )٘یؿب٘ه ٚ سٛضثه ٔٛػت ا٘شفبٔ ٚ زؾشیبثی ثٝ ػجطاٖ قسٜ ٚ

2005) 
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 خالصَ ّ جوع ثٌذي فصل  2-8

زض ایٗ فهُ اثشسا قبذم ٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی فمط، ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ٚ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر 

ط فمط دطزاذشٝ قس. ٔٗطفی قس، ؾذؽ ثٝ ثطضؾی وب٘بَ ٞبی سبطیطٌصاضی ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ث

ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثٝ نٛضر ٔؿشمیٓ ٚ غیطٔؿشمیٓ اظ َطیك وب٘بَ ٞبی ٔشٗسزی فمط ضا 

سحز سبطیط لطاض ذٛاٞس زاز. ثطاؾبؼ ٘ٓطار ثطذی اظ الشهبززا٘بٖ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، ٔٛػت 

ضقس الشهبزی ٔی قٛز ٚ چٙبچٝ ضقس حبنُ قسٜ حبٔی فمطا ثبقس ٚ ٔٛػت وبٞف 

 -ف فمط ضا زض دی ذٛاٞس زاقز. ثبظ ثٛزٖ سؼبضر َجك ٘ٓطیبر ٞىكط٘بثطاثطی قٛز، وبٞ

بض وٓ ٟٔبضر زض اّٚٞیٗ ٚ اؾشبِذط ؾبٔٛئّؿٖٛ اظ َطیك افعایف زؾشٕعز ٘یطٚی و

وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٔی سٛا٘س ٔٛػت وبٞف ٘بثطاثطی ٚ زض ٘شیؼٝ فمط زض ایٗ 

وكٛضٞب قٛز. اظ ؾٛی زیٍط  ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٔی سٛا٘س ثب سغییط لیٕز ٔحهَٛ ٚ زیٍط 

ٖٛأُ سِٛیس ٚ سغییطار حبزص قسٜ زض دی سؼبضر ثط زضآٔس زِٚز، ثط ٚيٗیز فمطا سبطیط 

 ثٍصاضز. 
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 فهُ ؾْٛ

 ٔطٚضی ثط ازثیبر 

 سؼطثی سحمیك
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 همذهَ 3-1

زض چٙس زٞٝ اذیط ثیكشط وكٛضٞبی ػٟبٖ ذٛاؾشبض ازغبْ ٚ یىذبضچٍی ثٝ الشهبز ػٟب٘ی 

( 2004، 59ٚ ٔرهٛنب آظازؾبظی سؼبضر ثٝ ٖٙٛاٖ یه اؾشطاسػی سٛؾٗٝ قسٜ ا٘س. )سبدبِٛٚا

زض حبَ سٛؾٗٝ ثٝ یىی  ثٙبثطایٗ ضاثُٝ ثیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ فمط ٔرهٛنب زض وكٛضٞبی

 ازثیبر وٝ حبِی اظ ٔٛيٖٛبر ثحض ثطاٍ٘یع زض ؾبَ ٞبی اذیط سجسیُ قسٜ اؾز. زض

 زض وكٛضٞبی ثطای فمط ٚ ػٟب٘ی اضسجبَبر ضاثُٝ اؾز، ثعضي ٘بثطاثطی ٚؾیٕ ٚ ٚ سؼبضر

 (2008، 60فیٙؿشطا)اؾز. سحمیك زؾز زض ٞٙٛظ یبفشٝ سٛؾٗٝ وٕشط ٚ سٛؾٗٝ حبَ

سؼطثی ا٘ؼبْ ٌطفشٝ زض ذهٛل ایٗ اضسجبٌ ثیبٖ ٔی ٌطز٘س.  زض ایٗ فهُ ُٔبِٗبر

 ُٔبِٗبر ثٝ زٚ زؾشٝ ذبضػی ٚ زاذّی سمؿیٓ قسٜ ا٘س. 

 

 اًجبم ضذٍ در خبرج اس کطْرهغبلعبت  3-2

ؾشب٘سٜ ثٝ  -( زض ُٔبِٗٝ ای ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ زاز1989ٜ) 61ویٓ ٚ ٚضاؾٛدٙشبٚیذٛضٖ

زضآٔس زض اضسجبٌ ثب اؾشطاسػی ٞبی ثطضؾی سبطیط سؼبضر ذبضػی ثط اقشغبَ ٚ سٛظیٕ 

سؼبضر زض سبیّٙس ٔی دطزاظ٘س ٚ اؾشطاسػی ٞبی سؼبضی ضا ثٝ اؾشطاسػی سٛؾٗٝ نبزضار ٚ 

ػبیٍعیٙی ٚاضزار سفىیه وطزٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ثطای زضن ثٟشط ضاثُٝ اقشغبَ ٚ سٛظیٕ 

زضآٔس، اططار اقشغبَ ضا زض ؾُٛح سفىیه قسٜ ٘یطٚی وبض ثطضؾی ٔی وٙٙس. ثطاؾبؼ 

بیغ ایٗ سحمیك اؾشطاسػی سٛؾٗٝ نبزضار حسٚز زٚ ثطاثط ثیكشط اظ اؾشطاسػی ػبیٍعیٙی ٘ش
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ٚاضزار ثط زضآٔس ٚ اقشغبَ سبطیط ٔی ٌصاضز. ثٙبثطایٗ سغییط ؾبذشبض سؼبضی سبیّٙس اظ 

ػبیٍعیٙی ٚاضزار ثٝ سٛؾٗٝ نبزضار ثٝ زِیُ ایٙىٝ نبزضار وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ 

 ثطاثط زٚ افعایف ثٝ ٔٙؼط سٛا٘س ٔی ز وبضٌطاٖ فمیط ٞؿشٙس،ٕٔٗٛال وبضثط ٞؿشٙس ٚ اوظطی

قٛز. اظ ؾٛی زیٍط فٗبِیز ٞبی نبزضاسی زض سبیّٙس ٔٙؼط ثٝ اقشغبَ  زضآٔس ٚ اقشغبَ

ثیكشط زض ثرف ٞبی ثب ثٟطٜ ٚضی وٓ ٔی قٛز. ثٙبثطایٗ ثٝ ٘ٓط ٔی ضؾس وٝ اؾشب٘ساضز 

یبفشٝ، ثٝ ؾطٖز افعایف ٕ٘ی ظ٘سٌی فمطا فمٍ ثب ٌؿشطـ فٗبِیز ٞبی نبزضاسی سٛؾٗٝ 

 یبثس.  

( ثٝ ثطضؾی قٛاٞس سؼطثی زض ٔٛضز ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ ٘بثطاثطی زؾشٕعز زض 1999) 62ٚٚز

ٚ  1960وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٔی دطزاظز ٚ ثب ثیبٖ ایٙىٝ سؼطثٝ قطق آؾیب زض زٞٝ 

ط ٔبٞط زض اظ ایٗ سئٛضی وٝ ثبظ ثٛزٖ ثیكشط قىبف زؾشٕعز ثیٗ وبضٌطاٖ ٔبٞط ٚ غی 1970

وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ضا وبٞف ٔی زٞس، حٕبیز ٔی وٙس أب ثبظ قسٖ سؼبضر 

ٔٙؼط ثٝ افعایف قىبف زؾشٕعز قسٜ اؾز. ٚی  1980آٔطیىبی السیٗ زض اٚاؾٍ زٞٝ 

اْٟبض ٔی زاضز وٝ سًبز ٔكبٞسٜ قسٜ ٘شیؼٝ سفبٚر ثیٗ آٔطیىبی السیٗ ٚ قطق آؾیب 

ٚ ٕٞچٙیٗ ٚضٚز  1980ٚ  1960زٚضٜ ظٔب٘ی زٞٝ  ٘یؿز ٚ آٖ ضا ٘بقی اظ سفبٚر ثیٗ زٚ

چیٗ ثٝ ثبظاض ػٟب٘ی ٚ قبیس ْٟٛض فٗ آٚضی ٞبی ػسیس ثط يس وبضٌطاٖ غیط ٔبٞط ٔی 

 زا٘س. 
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انالحبر سؼبضی زض آفطیمبی "( زض ُٔبِٗٝ ای ثب ٖٙٛاٖ 2000) 63زٚاضاػبٖ ٚ ٔٙؿجطٚي

ٔی ثطای الشهبز آفطیمبی ثب اؾشفبزٜ اظ یه اٍِٛی سٗبزَ ٖٕٛ "ػٙٛثی: اططار ثط ذب٘ٛاضٞب

٘ٛٔ ذب٘ٛاض قٙبؾبیی قسٜ ثٝ ٚؾیّٝ ظٔیٙٝ ٞبی لٛٔی ٚ َجمٝ ثٙسی زضآٔس  24ػٙٛثی، ثب 

ٌطٜٚ ٔرشّف ثٝ ثطضؾی اططار انالحبر سؼبضی ثط زضآٔسٞبی ذب٘ٛاضٞب ٚ  13ٚ وبض ثٝ 

سٛظیٕ زضآٔس ٔی دطزاظ٘س. ایٗ ُٔبِٗٝ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ انالحبر سؼبضر ثٝ احشٕبَ ظیبز 

 فبٜ ذب٘ٛاضٞبی ؾیبٜ ضا افعایف ٚ ضفبٜ ذب٘ٛاضٞبی ؾفیس ضا وبٞف ذٛاٞس زاز. ض

 "سؼبضر ثیٗ إُِّ ٚ وبٞف فمط"( زض وبض دػٚٞكی ذٛز ثب ٖٙٛاٖ 2001) 64ثب٘یؿشط ٚ سبٌٝ

 انالحبر ثیٗ ضاثُٝ ثط وّی ٔطٚض يٕٗ اضائٝ یه چبضچٛة ٘ٓطی زض ٔٛضز سؼبضر ٚ فمط،

 سغییطار ٔرشّف اظ ػّٕٝ ٞبی ٔىب٘یؿٓ يٕٗ ثیبٖفمط زاقشٝ ا٘س. ٔحممیٗ  ٚ سؼبضی

 ثط سؼبضی انالحبر اططار َطیك ذسٔبر ٚ یب اظ ٚ وبالٞب ثٛزٖ زؾشطؼ زض یب ٞب لیٕز

 سؼبضی ؾیبؾز آٖ َطیك اظ الشهبزی وٝ طجبسی ثی ٚ الشهبزی، ضقس زِٚز، ٔبِی ؾیبؾز

ؾیبؾشی ٕٔىٗ  یٞب زٞس، زض ٔٛضز ٌعیٙٝ لطاض سبطیط سحز ضا فمطا زضآٔسٞبی سٛا٘س ٔی

 وٙٙس. ٘شبیغ ٔی ثحض فمطا ثط ٔٙفی سؼبضی، زض ػٟز حسالُ ؾبظی اططار انالحبر يٕٗ

 ثط ٔظجز اطط سؼبضی انالحبر وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ ٔمبِٝ زض قسٜ ثطضؾی سؼطثی ٞبی سحّیُ

 سٗسیُ ٞبی ٞعیٙٝ وٝ ضؾس ٔی ٘ٓط ٔسر ثٝ وٛسبٜ زض حشی. زاضز فمطا زضآٔس ٚ اقشغبَ

 ثب. ثبقس ٌؿشطزٜ ػب ٕٞٝ زض ٔٙبفٕ ٚ وٛچه آٖ ٔٙبفٕ ثٝ ٘ؿجز سؼبضی رانالحب ثب ٕٞطاٜ

 زض ثبظ٘سٌبٖ ٚ زاضز ٚػٛز ثبظ٘سٌب٘ی ٚ ثط٘سٌبٖ ؾبذشبضی انالحبر ٕٞٝ ٔب٘ٙس حبَ ایٗ

 اظ اػشٙبة ثطای ای ثٟب٘ٝ ٖٙٛاٖ ثٝ ٘جبیس قٛ٘س. ایٗ ٔؿئّٝ ٔی فمطا قبُٔ ٔٛاضز ثطذی
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 َطاحی اػطا ٚ ای زض ػٟز اٍ٘یعٜ ٖٙٛاٖ ثٝ ثّىٝ ثبیس قٛز، سفؿیط سؼبضی انالحبر

 ثبقس. فمطا ٞبی ٞعیٙٝ وطزٖ حسالُ ثطای سؼبضی انالحبر

زضیبفز ٞبی ذبضػی، آظازؾبظی سؼبضی "( زض ٔمبِٝ ای ثب ٖٙٛاٖ 2002) 65نسیمی ٚ وٕبَ

سبطیط آظازؾبظی سؼبضی ٚ وبٞف زضیبفز ٞبی ذبضػی  ثط ضفبٜ ٚ فمط  "ٚ فمط زض دبوؿشبٖ

 1989-1990ا ثب اؾشفبزٜ اظ ٔبسطیؽ حؿبثساضی اػشٕبٖی ثطای ؾبَ ٞبی زض دبوؿشبٖ ض

ثطای  ثطضؾی ٔی وٙٙس ٚ سحّیُ ذٛز ضا ثب اؾشفبزٜ اظ قبذم ٞبی قىبف فمط ٚ قسر فمط

٘شبیغ آٖ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ٚضٚز ؾطٔبیٝ ٔٙبَك ضٚؾشبیی ٚ قٟطی ا٘ؼبْ زاز٘س.

بی ضٚؾشبیی ٚ ٘یطٚی وبض غیط ٔبٞط ذبضػی ٚ آظازؾبظی سؼبضی يٕٗ وبٞف فمط، ذب٘ٛاضٞ

 ضا ثیكشط ٔٙشفٕ ٔی وٙس .

ؾذؽ ٔحممیٗ زض لبِت زٚ قجیٝ ؾبظی ثب حًٛض ٚ ٖسْ حًٛض زضیبفز ٞبی ذبضػی ٚ ثب 

ثٝ ثطضؾی سبطیط آظازؾبظی سؼبضی ثط ضفبٜ ذب٘ٛاضٞب ٚ فمط ٔی  CGEاؾشفبزٜ اظ ٔسَ 

ثب طبثز ٍ٘ٝ زاقشٗ  زضنسی سٗطفٝ ٚاضزار 55دطزاظ٘س. زض قجیٝ ؾبظی اَٚ وبٞف 

زضیبفز ٞبی ذبضػی ثطای ثطضؾی سبطیط آظازؾبظی سؼبضی ثط ضفبٜ ٚ فمط آظٖٔٛ قسٜ اؾز. 

وبٞف ٔٛإ٘ سؼبضی زٚ اطط ثط ضفبٜ ذب٘ٛاضٞب زاقشٝ اؾز: وبٞف ا٘حطاف لیٕز ٞبی 

زاذّی ٘ؿجز ثٝ لیٕز ٞبی ػٟب٘ی ٚ سرهیم ٔؼسز ٔٙبثٕ اظ ثرف ٞبی حٕبیشی ثٝ 

ٜ.وٝ ٔٙؼط ثٝ سغییطار ٖٛایس ٖٛأُ ٚ زض ٘شیؼٝ آٖ ٔٙؼط ثٝ سغییط ثرف ٞبی حٕبیز ٘كس

زضآٔس ذب٘ٛاضٞب ثؿشٝ ثٝ ٔبِىیز آٖ ٞب اظ ٖٛأُ سِٛیس ٔی قٛز ٚ ٔهطف وٙٙسٜ ٔربضع 

ذٛز ضا اظ وبالٞبی ٌطاٖ )زاذّی سِٛیس قسٜ ثٝ ٚؾیّٝ ثرف ٞبی لبثُ ضلبثز ثب ٚاضزار( ثٝ 
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. زض ٘شیؼٝ وبٞف سٗطفٝ ٞب زض غیبة وبٞف وٕه وبالٞبی اضظاٖ )ٚاضزاسی( سغییط ٔی زٞس

 ٞبی ذبضػی، فمط ضا وبٞف زازٜ ٚ سٛظیٕ زضآٔس ضا ثٟشط ٔی وٙس. 

 55زضنسی زضیبفز ٞبی ذبضػی ٕٞطاٜ ثب وبٞف 44قجیٝ ؾبظی زْٚ ثطاؾبؼ وبٞف 

زضنسی سٗطفٝ ٞب آظٖٔٛ قسٜ اؾز. وبٞف سٗطفٝ ٞب ٕٞطاٜ ثب وبٞف وٕه ٞبی ذبضػی، 

 ثٟطٜ ٔٙسی ذب٘ٛاضٞب اظ وٕه ٞب، زضآٔس ٚ ضفبٜ آٖ ٞب ضا وبٞف ٔی زٞس. ثؿشٝ ثٝ ٔیعاٖ 

ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ وبٞف فمط زض وٛسبٜ "( زض ُٔبِٗٝ ذٛز ثب ٖٙٛاٖ 2003) 66ضٚؾٙعٚیً

ثٝ ُٔبِٗٝ سبطیط ثبظ ثٛزٖ ثط فمط ثب ثطضؾی چٍٍٛ٘ی سبطیطٌصاضی ػٟب٘ی  "ٔسر ٚ ثّٙسٔسر

ب ثطای اضسمبء ٟٔبضر ٞب ثٝ نٛضر آٔٛظـ ٞبی قسٖ ثط زؾشٕعزٞبی فمطا، اٍ٘یعٜ آٖ ٞ

ضؾٕی ٚ سٛا٘بیی ٞبیكبٖ زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی ٚ قٟطی زض ٞٙسٚؾشبٖ ٔی دطزاظز. ٚی ٞٙس 

ضا ػبیٍبٜ ٟٕٔی ثطای ُٔبِٗٝ ضاثُٝ ثیٗ ػٟب٘ی قسٖ ٚ فمط، ٘ٝ ثٝ زِیُ فطاٚا٘ی ػٕٗیز 

٘مالة ؾجع زض زا٘س ٚ ا فمطا ثّىٝ ثٝ زِیُ سؼطثٝ ؾیبؾز ٞبی ٔرشّف ثبظ ثٛزٖ ٔی

ٞٙسٚؾشبٖ ضا ٔٛسٛض انّی ضقس ٔٙبَك ضٚؾشبیی ٚ زضآٔسٞبی فمطای ضٚؾشبیی ٔی 

الشهبز زض ٔیبٖ ٔٙبَك قٟطی ٚ  قسٖ قٕبضز. ٘شبیغ ثطضؾی حبوی اظ ایٗ اؾز وٝ  ثبظ

ضٚؾشبیی ٔٙؼط ثٝ افعایف زضآٔسٞب ٚ سغییط زض اٍ٘یعٜ وؿت ٟٔبضر زض ٔیبٖ فمطا ٚ زض 

 ٔسر قسٜ اؾز. ٘شیؼٝ وبٞف فمط زض ثّٙس

ثب سٕطوع ثط اطط سؼبضر ثط ضقس ٚ ؾذؽ ثط فمط، ٌطٚٞی اظ وكٛضٞبی  (2004) 67زاِط ٚ وطای

وبٞف لبثُ سٛػٟی زض سٗطفٝ ٚ افعایف ظیبزی زض  1980زض حبَ سٛؾٗٝ ضا وٝ اظ ؾبَ 

حؼٓ سؼبضر ٚالٗی زاقشٝ ا٘س، ضا قٙبؾبیی وطزٜ . چیٗ، ٞٙس ٚ چٙسیٗ وكٛض ثعضي 
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ٗ ٌطٜٚ ٞؿشٙس. اٚ ثیبٖ ٔی وٙس وٝ ثیف اظ ٘یٕی اظ ػٕٗیز ػٟبٖ زض زیٍط، ثركی اظ ای

حبَ سٛؾٗٝ زض ایٗ الشهبزٞبی زض حبَ ػٟب٘ی قسٖ ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ٚ ایٗ وكٛضٞب ضقس 

ؾطیٗشطی ضا ٘ؿجز ثٝ وكٛضٞبی ططٚسٕٙس ٚ  ثمیٝ وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ زض چٙس زٞٝ 

 ٌصقشٝ زاقشٝ ا٘س.

ضی سٕطوع وطزٜ ٚ ٘شبیغ آٖ ٞب حبوی اظ ایٗ اؾز وٝ ٔحممیٗ ثط سفبٚر ٞبی زضٖٚ وكٛ

سغییطار حؼٓ سؼبضر ضاثُٝ لٛیب ٔظجشی ثب ٘طخ ضقس زاقشٝ ٚ ٞیچ ضاثُٝ ای ثیٗ سغییطار 

حؼٓ سؼبضر ٚ سغییطار ٘بثطاثطی زضآٔس ذب٘ٛاضٞب ٚػٛز ٘ساضز. افعایف ٘طخ ضقس وٝ ثب 

شٙبؾت زض زضآٔس فمطا ٔی سؼبضر ٌؿشطزٜ ٕٞطاٜ ثبقس ثٝ َٛض ٔشٛؾٍ ٔٙؼط ثٝ افعایف ٔ

قٛز. ٔحممیٗ اشٖبٖ ٔی وٙٙس وٝ فمط ُّٔك زض الشهبزٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ زض حبَ 

ؾبَ ٌصقشٝ وبٞف یبفشٝ اؾز. قٛاٞس ٔٛضزی ٚ سحّیُ  20ػٟب٘ی قسٖ ثٝ قسر زض 

ٞبی ثیٗ وكٛضی اظ ایٗ زیسٌبٜ وٝ ٘ٓبْ سؼبضر ثبظ ٔٙؼط ثٝ ضقس ؾطیٕ سط ٚ وبٞف فمط 

 ٔی قٛز، حٕبیز ٔی وٙٙس.زض وكٛضٞبی فمیط 

آظازؾبظی سؼبضر، فمط ٚ ٘بثطاثطی: ٔساضن ٚ "( زض ُٔبِٗٝ ذٛز ثب ٖٙٛاٖ 2004) 68سبدبِٛٚا

اْٟبض ٔی زاضز وٝ اٌطچٝ فطو وّی ٚػٛز زاضز وٝ آظازؾبظی  "قٛاٞسی اظ ٔٙبَك ٞٙس

ط سؼبضر ٔٙؼط ثٝ سِٛیس ٘بذبِم زاذّی ثیكشط ٔی قٛز، أب اططار آٖ ثط سٛظیٕ زضآٔس وٕش

قٙبذشٝ قسٜ اؾز ٚ اططار سٛظیٗی سؼبضر ٔرهٛنب زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ وٝ 

ػٕٗیز ثؿیبض ظیبزی آؾیت دصیط ٞؿشٙس، ٟٔٓ اؾز. ٚی ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ ٞبی سبثّٛیی 

ثٝ ثطضؾی ضاثُٝ ثیٗ آظازؾبظی سؼبضر، ٘بثطاثطی ٚ فمط زض  1987-1997َی ؾبَ ٞبی 
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یبٍ٘ط ٚػٛز ضاثُٝ قسیسا ٔٗٙی زاض ثیٗ ؾُح سٗطفٝ ایبِز ٞبی ٞٙس ٔی دطزاظز. ٘شبیغ ث

ُٔٙمٝ ای ٚ فمط اؾز. وبٞف سٗطفٝ ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ ٘شیؼٝ ای اظ آظازؾبظی سؼبضی ٔٙؼط ثٝ 

افعایف ٘ؿجی ٘طخ فمط ٚ قىبف فمط زض ٔٙبَمی وٝ ثیكشط زض ٔٗطو آظازؾبظی ثٛز٘س، 

 قسٜ اؾز. 

ػٟب٘ی قسٖ ٚ فمط، ثط وب٘بَ ٞبیی ( ثب ثطضؾی ا٘شمبزی ازثیبر 2005) 69٘یؿب٘ه ٚ سٛضثه 

وٝ اظ َطیك آٖ ػٟب٘ی قسٖ ثط فمط سبطیط ٔی ٌصاضز، سٕطوع ٔی وٙٙس. اثشسا وب٘بَ ضقس ضا 

ثٝ ٖٙٛاٖ وب٘بِی وٝ اظ َطیك آٖ ػٟب٘ی قسٖ، فمط ضا سحز سبطیط لطاض ٔی زٞس ثطضؾی 

ِّٔٗٛی ثبظ  وطزٜ ٚ ؾذؽ ضفشبض ٘بثطاثطی ثٝ ٖٙٛاٖ یه فیّشط ضٚقٗ ٚ ٚايح زض ضاثُٝ ّٖز

 فمط، ثیٗ ضقس ٚ وبٞف فمط ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ اؾز.   -٘بثطاثطی -ضقس -ثٛزٖ

ؾذؽ وب٘بَ ٞب ٚ ٔؿیطٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی اظ ػّٕٝ سغییط زض لیٕز ٞبی ٘ؿجی ٖٛأُ ٚ  

وبالٞب، سحطن ٖٛأُ ٚ ٔبٞیز سغییطار فٙی، سبطیط ػٟب٘ی قسٖ ثط آؾیت دصیطی، ػطیبٖ 

فمط ثطضؾی ٔی وٙس.  آٖ ٞب  ثط قسٖ ػٟب٘ی ؿیط سبطیطٌصاضیٔ زض ضا ػٟب٘ی اَالٖبر

٘شیؼٝ ٌیطی ٔی وٙٙس وٝ یه ثبٚض ٌؿشطزٜ ٚػٛز زاضز وٝ ضقس فمط ضا وبٞف ٔی زٞس، 

ٔؿئّٝ وّیسی ایٗ اؾز وٝ ؾبذشبض ٚ اٍِٛی ثٟشطیٗ ضقس ٔی سٛا٘س ٔٙؼط ثٝ وبٞف فمط 

 ضا سحز سبطیط لطاض زٞس. ٔی قٛز. اطط ٟ٘بیی ثؿشٍی ثٝ ایٗ زاضز وٝ ضقس چٍٛ٘ٝ فمطا 

-2002( ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚیىطز ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ َی زٚضٜ ظٔب٘ی 2005) 70ِیبً٘

ثٝ ثطضؾی ضاثُٝ ثیٗ سؼبضر وكبٚضظی ٚ فمط ضٚؾشبیی زض اؾشبٖ ٞبی چیٗ ٔی  1997

دطزاظز. ٘شبیغ ایٗ ُٔبِٗٝ اظ ٘ٓطیٝ ؾٙشی وٝ سؼبضر ٔٛسٛض ضقس الشهبز اؾز حٕبیز ٔی 
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چٙیٗ ضقس الشهبزی ٔٛطط ٚ سٛؾٗٝ سؼبضر ٔٙؼط ثٝ وبٞف لبثُ سٛػٝ فمط وٙس. ٕٞ

ضٚؾشبیی َی زٚ زٞٝ ٌصقشٝ قسٜ اؾز أب ایٗ فطآیٙس اظ َطیك ثسسط قسٖ سٛظیٕ زضآٔس 

 ثٝ نٛضر ٔٗىٛؼ سحز سبطیط لطاض ٌطفشٝ ٚ ثٝ قسر وبٞف یبفشٝ اؾز. 

اثٍ ثیٗ ػٟب٘ی قسٖ ٚ ضٚ"( زض ُٔبِٗٝ ای ثب ٖٙٛاٖ 2006) 71ٔیالٖ ؾی. ٞطیؿٖٛ ٚ اْ.

إُِّ ثٝ  ثیٗ ؾطٔبیٝ ٚ سؼبضر ٞبی ػطیبٖ: قسٖ ػٟب٘ی ٌیطی ا٘ساظٜ زٚ ثط سٕطوع ثب  "فمط

ثطضؾی ازثیبر ٔٛػٛز زض ٔٛضز ػٟب٘ی قسٖ ٚ سبطیط آٖ ثط فمطا ٔی دطزاظ٘س. آٖ ٞب ثب 

ثطضؾی قٛاٞس ثیبٖ ٔی وٙٙس وٝ ثب اػطای ؾیبؾز ٞبی ٔىُٕ، فمطا ثیكشط زض ٔٙبفٕ 

ٔی قٛ٘س. انالحبر سؼبضر ٚ ؾطٔبیٝ ذبضػی، فمطا زض ثرف ٞبی نبزضاسی ٚ  قطیه

ثرف ٞبیی وٝ ٌیط٘سٜ ؾطٔبیٝ ٞبی ذبضػی ٞؿشٙس ضا ٔٙشفٕ ٔی وٙٙس. ػٟب٘ی قسٖ ٞط 

زٚ ثبظ٘سٌبٖ ٚ ثط٘سٌبٖ ضا زض ٔیبٖ فمطا ایؼبز ٔی وٙس. ٖسْ سحطن ٘یطٚی وبض زض ثؿیبضی 

ػت ؾٍٙیٗ قسٖ ٞعیٙٝ ٞبی انالحبر زض اظ ُٔبِٗبر وكٛضی ٔكبٞسٜ قسٜ اؾز ٚ ٔٛ

 وٛسبٜ ٔسر ٔی قٛز. 

 زٞٝ اٚایُ ٚ ٞكشبز زٞٝ اٚاذط زض سؼبضر آظازؾبظی ایٙىٝ ثیبٖ ( ثب2006) 72دطی ٚ اٚالضٌب

 زؾشٕعز ٘بثطاثطی ٚ ٟٔبضر ثیٕٝ حك افعایف ٔٙشٓطٜ غیط ٘شیؼٝ ثب ٘ٛز زض آٔطیىبی السیٗ

اؾز، ؾٗی زض اضائٝ یه چبضچٛة ٘ٓطی  ثٛزٜ ٕٞطاٜ زضآٔس ٘بثطاثطی ثب وكٛضٞب ثطذی زض ٚ

زض ٔٛضز اططار آظازؾبظی سؼبضی ثط فمط، ٍٞٙبٔی وٝ ٘بثطاثطی زؾشٕعز ٚ زضآٔس افعایف 

یبفشٝ اؾز )یب ٞٙٛظ ثسٖٚ سغییط ٔب٘سٜ اؾز( زاضز ٚ ایٗ ٔؿئّٝ ضا ٘شیؼٝ چٙس ٖبُٔ ٔی 

 زا٘س:
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سیٗ ؾطقبض اظ ٔٙبثٕ ٔٛػٛزی ٖٛأُ ٘ؿجی سِٛیس، وٝ ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی آٔطیىبی ال (1

َجیٗی ٞؿشٙس )وٝ زض ٚالٕ ٔىُٕ ؾطٔبیٝ ٚ ٟٔبضر اؾز( ٚ اغّت فطاٚا٘ی ٖبُٔ ؾطٔبیٝ 

 زاقشٙس، ٘ؿجز ثٝ وكٛضٞبیی ٔب٘ٙس چیٗ ٚ ٞٙس وٝ ؾطقبض اظ ٘یطٚی وبض غیط ٔبٞط ثٛز٘س. 

اططار دٛیبی سؼبضر وٝ ثب سغییط فٙی ٟٔبضر ٌطا، ٔٙؼط ثٝ افعایف سمبيبی ٘یطٚی وبض  (2

 ط زض اغّت نٙبیٕ ٔی قٛز.ٔبٞ

قطایٍ اِٚیٝ ٚ حٛازص ٔٗبنط ثب آظازؾبظی ٔب٘ٙس ؾبذشبض حٕبیشی لجُ اظ آظازؾبظی )وٝ  (3

ثرف ٞب زض اغّت وكٛضٞبی آٔطیىبی السیٗ ثٝ ؾٕز ٘یطٚی وبض غیط ٔبٞط ٔشٕبیُ ثٛز٘س ٚ 

ّی وبٞف سٗطفٝ ٞب ٔٙؼط ثٝ افعایف ٘ؿجی سمبيبی ٘یطٚی وبض ٔبٞط قسٜ( ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٖبٔ

 اططثرف زض سبطیطٌصاضی ثط فمط شوط ٔی وٙٙس. 

سبطیط انالحبر سؼبضی ثط ثبظاض وبض ٚ ا٘شمبالر ثبِمٜٛ ثٝ زاذُ ٚ ذبضع اظ ثیىبضی ٚ.  (4

سبطیطار غیط ضؾٕی آٖ ثط ٘ٛؾب٘بر زضآٔس، ثٝ احشٕبَ ظیبز سبطیط آظازؾبظی سؼبضی ثط 

 ط ػٟز ٔی زٞس. ٘بثطاثطی زضآٔسی ٚ فمطضا سحز سبطیط لطاض زازٜ ٚ اغّت سغیی

( اطط آظازؾبظی سؼبضی ثط فمط ضا ثٝ ٖٙٛاٖ یه ٔؿئّٝ وّیسی زض 2007)73قٟجبظ ٚ زیٍطاٖ

 ٚ سؼبضی آظازؾبظی ثیٗ ضاثُٝ ثطضؾی ٚ ثٝ ثحض سٛؾٗٝ الشهبزی اذیط ُٔطح ٔی وٙٙس

زض وٛسبٜ ٔسر ٚ ثّٙسٔسر دطزاذشٝ ا٘س.  1973-2003فمط زض دبوؿشبٖ َی زٚضٜ ظٔب٘ی 

یٛؾیّیٛؼ ثطای ثطضؾی ضاثُٝ ثّٙسٔسر ثیٗ ٔشغیطٞب،  -یٛٞب٘ؿٖٛیبفشٝ ٞبی ضٚـ 

ثطای  ECMحبوی اظ ٚػٛز اطط سؼٕٗی آظازؾبظی سؼبضی ثط وبٞف فمط اؾز ٚ ٘شبیغ ضٚـ 

ثطضؾی وٛسبٜ ٔسر حبوی اظ ٖسْ ٚػٛز سبطیط لبثُ سٛػٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط اؾز. 
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ؾٍ زِٚز ضا ٘ٝ سٟٙب ثطای ثٟطٜ ٔحممیٗ َطاحی ٚ دیبزٜ ؾبظی اؾشطاسػی سٛؾٗٝ فٗبَ سٛ

ٔٙس قسٖ اظ ٔٙبفٕ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، ثّىٝ ػٟز ٔمبثّٝ ثب اططار ٔٙفی آٖ الظْ ٚ يطٚضی 

 ٔی زا٘ٙس. 

چٍٛ٘ٝ ٕٔىٗ اؾز سؼبضر ثیٗ إُِّ فمط زض "( زض ُٔبِٗٝ ای ثب ٖٙٛاٖ 2007) 74ٔبٖٔٛ

 ازثیبر اظ ٞؼٛٔی طاثب ثیبٖ ایٙىٝ اذی "وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ضا سحز سبطیط لطاض زٞس؟

 زضثبضٜ اذیط ُٔبِٗبر ػبٕٔ ثطضؾی ، ثٝزاقشٝ ا٘س فمط ٚ سؼبضر ثیٗ یبفشٗ اضسجبٌ ؾٗی زض

 وٙس ٔی ٖٙٛاٖ زیسٌبٞی. اؾز ذٙظی ٞبی ظٔیٙٝ ثطذی ثٝ ضؾیسٖ ٔٙٓٛض ثٝ ٔٛيٛٔ ایٗ

 حبٔی اططار ثط چخ ؾٕز وٝ حبِی زض فمطاؾز حبٔی ثیكشط، إُِّ ثیٗ سؼبضر وٝ

 اظ اؾز ٕٔىٗ وٝ سؼبضر ٔحمك ثیبٖ ٔی وٙس. زاض٘س سطزیس ٚ قه وبٔال سؼبضر فمطای

 ایٗ وٝ ثٝ ثبض آٚضز، سٛؾٗٝ حبَ زض وكٛضٞبی زض فمطا ثط ضقس اططار ٔظجشی ضا َطیك

 اطط 8 ُٔبِٗٝ حسالُ. اؾز ٘كسٜ سٛظیٕ ططٚسٕٙساٖ ٚ فمطا ثیٗ ٔؿبٚی نٛضر ثٝ ٖٛایس

 -ٞىكط ٞبی سئٛضی اظ ٚ قٛز ٔی طاثط٘بث ٖٛایس ثٝ ٔٙؼط وٝ إُِّ ثیٗ سؼبضر ٔرشّف

وٙس، ضا قٙبؾبیی ٔی  ٔی ؾطدیچی سٛؾٗٝ حبَ زض وكٛضٞبی اظ ای ٔؼٕٖٛٝ زض اّٚٞیٗ

 اؾز، ٌطفشٝ لطاض سبطیط سحز ٘بثطاثطی ٚ ضقس ٚؾیّٝ ثٝ فمط سؼعیٝ، ٞط زض وٝ آ٘ؼب اظ. وٙس

 ؾبزٌی ثٝ فمط ٚ سؼبضر ثیٗ ضاثُٝ وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ سؼبضر ٘بثطاثط ٔٙبفٕ ٚ ٖٛایس قٛاٞس

 سؼطثی وبض ٚی ػٟز ٘شیؼٝ ٌیطی لبثُ لجَٛ، ذٛاؾشبض. ٘یؿز ضؾس ٔی ٘ٓط ثٝ وٝ ای

 .اؾز وكٛضی ٔٛضزی ُٔبِٗبر نٛضر ثٝ ٔرهٛنب ٘بثطاثطی ٚ سؼبضر ضٚی ثیكشط
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ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ ٘بثطاثطی "( زض وبض دػٚٞكی ذٛز ثب ٖٙٛاٖ 2007) 75ٔؿچی ٚ ٚیٛاضِی

ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ ٞبی سبثّٛیی ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ  "ٛؾٗٝزضآٔسی زض وكٛضٞبی زض حبَ س

ثٝ ثطضؾی اططار سٛظیٗی زضٖٚ  1980-1999وكٛض زض حبَ سٛؾٗٝ َی زٚضٜ ظٔب٘ی  70

وكٛضی ػطیبٖ ٞبی سؼبضر زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٔی دطزاظ٘س. آٖ ٞب ٘شیؼٝ ٌیطی 

ی زضآٔسی ٔطسجٍ ٔی وٙٙس وٝ ػطیبٖ ٞبی سؼبضر وّی ثٝ نٛضر يٗیفی ثب ٘بثطاثط

ٞؿشٙس ٚ زضیه سمؿیٓ ثٙسی ػطیبٖ ٞبی سؼبضی ثطحؿت ُٔٙمٝ/ٔمهس زضیبفشٙس وٝ 

سؼبضر ثب وكٛضٞبی ثب زضآٔس ثبال، سٛظیٕ زضآٔس ضا زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ثسسط ٔی 

وٙس. یبفشٝ ٞبی آٖ ٞب حٕبیز اِٚیٝ ای اظ ایٗ فطيیٝ وٝ سفبٚر ٞبی سىِٙٛٛغیىی ثیٗ 

سطؾیٓ اططار سٛظیٗی ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٟٔٓ ٞؿشٙس، ٔی وٙس. آٖ ٞب  َطف ٞبی سؼبضی زض

ثط وكٛضٞبی ثب زضآٔس ٔشٛؾٍ زض ٔمبیؿٝ ثب  دؽ اظ آظٖٔٛ سبطیط ٔشفبٚر سؼبضر

وكٛضٞبی وٓ زضآٔس، ٔكبٞسٜ وطز٘س وٝ ٘شیؼٝ لجّی فمٍ ثطای وكٛضٞبی ثب زضآٔس 

ب٘ؿیُ ثیكشط ثطای اضسمبء فٗ آٚضی سبییس ٔی قٛز ٚ آٖ ضا ثب سٛػٝ ثٝ دش(      ٔشٛؾٍ )

ثیكشط آٖ ٞب ٚ ٞٓ اظ ٘ٓط سٛا٘بیی ثیكشط زض ثٝ وبضٌیطی  "ْطفیز ػصة"ٞٓ اظ ٘ٓط 

 ثبظاضٞبی ثب ویفیز ثبال ٚ ٔشفبٚر ػٟبٖ زض حبَ سٛؾٗٝ سفؿیط ٔی وٙٙس. 

آظازؾبظی سؼبضر، ٘بثطاثطی ٚ فمط زض "( زض ُٔبِٗٝ ذٛز ثب ٖٙٛاٖ 2009) 76ٔٙٙسظ ٚ زیٍطاٖ

ثٝ ثطضؾی   1987-2005ظٔب٘ی زٚضٜ َی ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ ٞبی سبثّٛیی "ِز ٞبی ثطظیُایب

سبطیط آظازؾبظی سؼبضر ٚ سؼبضر ثیٗ إُِّ ثط ٘بثطاثطی زضآٔس ذب٘ٛاضٞب ٚ فمط ثطای ایبِز 

وٝ ایبِز ٞبی ثطظیُ وٝ ثیكشط زض ٞبی ثطظیُ ٔی دطزاظز. ٘شبیغ آٖ ٞب ثیبٍ٘ط ایٗ اؾز 
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ثٛز٘س وبٞف ٞبی وٕشطی زض فمط ٚ ٘بثطاثطی ذب٘ٛاضٞب ضا سؼطثٝ وطزٜ ٔٗطو وبٞف سٗطفٝ 

ا٘س. إٞیز ٘شبیغ زض ایبِز ٞبی ثطظیُ ٚاثؿشٝ ثٝ ا٘شربة قبذم ٞبی فمط ٚ ٘بثطاثطی 

اؾز، ٘شبیغ ٔشًبز ظٔب٘ی دسیساض ٔی قٛز وٝ ثٝ ٔٙبَك قٟطی ٚ ضٚؾشبیی زض ایبِز ٞب 

عایف فمط ٚ ٘بثطاثطی زض ٔٙبَك قٟطی سمؿیٓ ثٙسی قٛز. آظازؾبظی سؼبضی ٔٙؼط ثٝ اف

ٔی قٛز ٚ ٕٔىٗ اؾز ثب وبٞف ٞبی ٘بثطاثطی زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی ٔطسجٍ ثبقس. )اطط ٔٗٙی 

 زاضی ثط فمط ضٚؾشبیی زض ُٔبِٗٝ ٔكبٞسٜ ٘كسٜ اؾز.( 

ضاثُٝ سؼبضر ٚ فمط: ُٔبِٗٝ ٔٛضزی "( زض ُٔبِٗٝ ای ثب ٖٙٛاٖ 2011) 77٘بضا٘ذب٘بٚا ٚ ٕٞىبضاٖ

ثٝ ثطضؾی اضسجبٌ ثیٗ سؼبضر ٚ  1995ثطای ؾبَ  CGEثب اؾشفبزٜ اظ یه ٔسَ  "ؾطیال٘ىب

فمط زض ؾطیال٘ىب ٔی دطزاظ٘س ٚ زض دی یبفشٗ دبؾد ثطای ؾٛاالسی اظ ػّٕٝ ایٙىٝ آیب 

آظازؾبظی سؼبضر، فمط ضا وبٞف ٔی زٞس ٚ چٝ وؿب٘ی اظ ایٗ آظازؾبظی ثیكشط ٔٙشفٕ ٔی 

ؾز وٝ آظازؾبظی سؼبضر نٙبیٕ سِٛیسی سٕبیُ ثٝ قٛ٘س، اؾز. ٘شبیغ آٖ ٞب ثیبٍ٘ط ایٗ ا

افعایف ضقس الشهبزی ٚ وبٞف فمط ُّٔك زض ٌطٜٚ ذب٘ٛاضٞبی وٓ زضآٔس ثٝ ػع 

ذب٘ٛاضٞبی وٓ زضآٔس ضٚؾشبیی ذٛاٞس زاقز ٚ زض ثّٙسٔسر آظازؾبظی سؼبضر فمط ُّٔك 

ٙبیٕ زض ٕٞٝ ٌطٜٚ ٞب ضا وبٞف ٔی زٞس ٚ آظازؾبظی سؼبضر نٙبیٕ سِٛیسی ثیكشط اظ ن

وكبٚضظی حبٔی فمطا ٞؿشٙس. ٘شبیغ وّی ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ انالحبر سؼبضر ٕٔىٗ اؾز 

ضا ثب ایؼبز زؾشبٚضزٞبی ٘بٕٞٛاض زض ٌطٜٚ ٞبی ٔرشّف،  قىبف زضآٔسی فمطا ٚ ططٚسٕٙساٖ

افعایف زٞس ٚ سطٚیغ وٙٙسٜ فمط ثبقٙس ٚ ایٗ ٔٛيٛٔ ٔؿشّعْ اػطای ؾیبؾز ٞبی ٔىُٕ 

آظازؾبظی ثطای ٌطٜٚ ٞبی وٓ زضآٔس ٚ آؾیت دصیط زض ػٟز وبٞف زازٖ ٞعیٙٝ ٞبی 
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ثّٙسٔسر  زض وٛسبٜ ٔسر ٚ ؾطٔبیٝ ٌصاضی زض ظیطؾبذز ٞبی فیعیىی ٚ ؾطٔبیٝ ا٘ؿب٘ی

 ػٟز ا٘شفبٔ ػبٕٔ ٚ ٖبزال٘ٝ ثطای حفّ طجبر الشهبزی ٚ ؾیبؾی اؾز. 

 "فمط آظازؾبظی سؼبضر ٚ ٔجبضظٜ ثب"( زض ُٔبِٗٝ ای ثب ٖٙٛاٖ 2013) 78سطاثّؿی ٚ ِیٛآٖ

ثیبٖ ٔی وٙس وٝ ٔجبضظٜ ثب فمط ٚ ٘بثطاثطی ٞبی اػشٕبٖی یىی اظ ثعضٌشطیٗ چبِف ٞبی 

وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ اؾز ٚ ایٗ وكٛضٞب ثبیس ذٛزقبٖ ضا ثٝ ٚؾیّٝ آظازؾبظی 

الشهبزی ػٟب٘ی ٚفك زٞٙس. ٔحممیٗ ثٝ ثطضؾی سبطیط آظازؾبظی  سؼبضی ثب ٘ٓٓ ٘ٛیٗ

وكٛض زض حبَ سٛؾٗٝ  106زض ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ  سبثّٛیی ٞبی زٜزا اظ اؾشفبزٜ سؼبضر ثط فمط ثب

٘شبیغ آٖ ٞب ثیبٍ٘ط ایٗ اؾز وٝ سؼبضر ٖبُٔ .ٔی دطزاظ٘س 1980-2010َی زٚضٜ ظٔب٘ی 

 انّی سبطیطٌصاض ثط ٘بثطاثطی ٚ سساْٚ فمط ٘یؿز. 

٘بثطاثطی زضآٔسی، ثبظ ثٛزٖ سؼبضی "( زض ُٔبِٗٝ ای ثب ٖٙٛاٖ 2014)79ِیٓ ٚ اْ. ؾی. ّ٘یؽ

ضاثُٝ ثیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضی، ػطیبٖ ٞبی وٕه ٞبی ذبضػی، ؾطٔبیٝ ٌصاضی  "ٔبِی ٚ

ٔؿشمیٓ ذبضػی ٚ يطیت ػیٙی ضا ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ ٞبی سبثّٛیی ثطای ٔؼٕٖٛٝ زازٜ 

ثطضؾی وطزٜ ا٘س ٚ زض  1992-2007وكٛض ثب زضآٔس وٓ سب ٔشٛؾٍ َی زٚضٜ ظٔب٘ی  42ٞبی 

ؾطا٘ٝ قبٖ ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ وكٛضٞبی وٓ زضآٔس،  GDPایٗ ُٔبِٗٝ وكٛضٞب ضا ثب سٛػٝ ثٝ 

زضآٔس وٕشط اظ ٔشٛؾٍ ٚ ثبالسط اظ ٔشٛؾٍ ثب اؾشفبزٜ اظ َجمٝ ثٙسی ثب٘ه ػٟب٘ی ثٝ ٖٙٛاٖ 

یه ضإٞٙب سمؿیٓ ثٙسی وطزٜ ا٘س ٚ ٔٗشمس٘س وٝ قىؿشٗ ٔؼٕٖٛٝ دُٙ ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ 

ُ سٛؾٗٝ ضا فطاٞٓ أىبٖ سحّیُ اططار ضقس ٚ زضآٔس ٘ؿجی ثط ٘بثطاثطی ٔكطٌٚ ثٝ ٔطاح

 ٔی وٙس. 
                                                           
78

 Trabelsi &Liouane 
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 Lim & McNelis 
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٘شبیغ آٖ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ضقس الشهبزی ٔٙؼط ثٝ وبٞف ٘بثطاثطی ٔی قٛز، زض حبِی 

وٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضی ٕٔىٗ اؾز يطیت ػیٙی ضا افعایف یب وبٞف زٞس ٚ سبطیطار آٖ سب 

حسٚزی ًٌٙ اؾز ٚ ٕٞجؿشٍی ثیٗ ثبظ ثٛزٖ ٚ يطیت ػیٙی زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ثطضؾی اظ 

یه  + ٔشفبٚر اؾز. ؾذؽ ثطای زضن ثٟشط ضاثُٝ ثیٗ ٘بثطاثطی زضآٔسی ٚ ثبظ ثٛز1ٖسب  -1

( ثطای یه وكٛض ثبظ وٛچه َطاحی ٚ ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ وّیس DSGEٔسَ سٗبزَ ٖٕٛٔی )

زضن چٍٍٛ٘ی سبطیطٌصاضی ثبظ ثٛزٖ سؼبضی، ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔؿشمیٓ ذبضػی ٚ ػطیبٖ 

ٗ زؾشٕعزٞب ٚ ؾٛز زضػٝ وبضثط ثٛزٖ سِٛیس ٞبی وٕه ذبضػی ثؿشٍی ثٝ دٛیبیی ٞبی ثی

زاضز. ٘شبیغ ُّٔٛة ػیٙی ثب اططار سٛظیٗی زؾشٕعزٞب ٚ ٘یطٚی وبض حبنُ ٔی قٛز. 

ٚ ؾطٔبیٝ ثط قسٖ ثرف  قسٖ الشهبز ثبظثٝ ؾٕز ثب ػٟز ٌیطی   وكٛضٞبیی وٝ

نبزضاسی زض حبَ ضقس حطوز وطزٜ ا٘س، سٕبیُ ثٝ سطٚیغ ضقس ٚ ٘ٝ ِعٚٔب سطٚیغ ثطاثطی 

زضآٔس زاض٘س. ٘شبیغ حبوی اظ آٖ اؾز وٝ وكٛضٞبیی ثب سِٛیس وبضثطسط )قسر ٘یطٚی وبض 

ثیكشط زض سِٛیس( ٚ زضػٝ ثبظ ثٛزٖ ثیكشط، ٘بثطاثطی وٕشطی ضا زض دبؾد ثٝ قٛن ٞبی 

ُّٔٛة سمبيبی نبزضار ٚ قطایٍ سؼبضر سِٛیس ٔی وٙٙس٘شبیغ سؼطثی ٚ قجیٝ ؾبظی 

ٚ ٔبِی ٔی سٛا٘ٙس ؾیبؾز ٞبی ٔٛططی ثطای وبٞف ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضی 

٘بثطاثطی زض وكٛضٞبی وٓ زضآٔس ثبقٙس، ثٝ قطٌ ایٙىٝ ٔٙبفٕ حبنُ اظ ؾطٔبیٝ ٔؼسزا 

 سٛظیٕ قسٜ ثبقٙس. 

 اًجبم ضذٍ در داخل کطْرهغبلعبت  3-3

اضظیبثی آطبض ػٟب٘ی "( زض دبیبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس ذٛز ثب ٖٙٛاٖ 1384فٛظ ٔؿّٕیبٖ )

ثب اؾشفبزٜ اظ یه اٍِٛی سؼطثی ٚ  "مط، ُٔبِٗٝ ٔٛضزی وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝقسٖ ثط ف
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ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٞبی آٔبضی ٚ ضٌطؾیٛ٘ی ٚ آظٖٔٛ زازٜ ٞبی سبثّٛیی ثطای دب٘عزٜ وكٛض 

زض حبَ سٛؾٗٝ اظ ػّٕٝ ایطاٖ، ثٍٙالزـ، اِؼعایط، وبٔطٖٚ، ثطظیُ، وبؾشبضیىب، ٖطثؿشبٖ، 

ٔىعیه، دبوؿشبٖ، فیّیذیٗ، سبیّٙس، ٚ ٚ٘عٚئال ثطای ؾبَ  ػٕٟٛضی زٚٔٙیىٗ، ا٘سٚ٘عی،

آطبض ػٟب٘ی قسٖ ثط حؼٓ ٚ ٔیعاٖ فمط ضا ثطضؾی ٔی ٕ٘بیس. ٘شبیغ حبوی  1990-2004ٞبی 

اظ آٖ اؾز وٝ زض وٛسبٜ ٔسر ثٝ زِیُ يطٚضر ا٘ؼبْ انالحبر ٚ سٗسیالر ٔٛضز ٘یبظ 

ٛػٝ ثٝ ثرف ٞبی آؾیت دصیط الشهبز، ثیىبضی ٚ فمط افعایف یبفشٝ اؾز. ٕٞچٙیٗ ٖسْ س

الشهبز ٚ فمساٖ یه ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضیعی ٔسضٖ وبضآٔس ثطای حطوز زض ایٗ ٔؿیط ذهٛنب 

دیطأٖٛ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی ذبضػی، ٕٞطاٜ ثب سجٗبر ؾیبؾی ٘بقی اظ ازغبْ زض الشهبز 

 ػٟب٘ی ٚ سٛؾٗٝ ؾطٔبیٝ ا٘ؿب٘ی ٔی سٛا٘س ایٗ آطبض ٔٙفی ضا سكسیس ٕ٘بیس. 

( ثٝ ثطضؾی آطبض ػٟب٘ی قسٖ ثط قبذم ٞبی فمط ثب اؾشفبزٜ اظ 1386ضاٖ )ٔٛؾٛی ٕٚٞىب

زٚ ضٚیىطز ذطز ٚ والٖ دطزاذشٝ ا٘س. زض ضٚیىطز والٖ اطط ٘ؿجز حؼٓ سؼبضر ذبضػی ثٝ 

سِٛیس ٘بذبِم زاذّی ثٝ ٖٙٛاٖ قبذم ػٟب٘ی قسٖ ثط ضٚی زضنس افطاز فمیط ٚ قىبف 

ٔؼعا ٚ سبطیط آٖ ثط زضنس افطاز فمیط  فمط ثطای ذب٘ٛاضٞبی قٟطی ٚ ضٚؾشبیی ثٝ نٛضر

ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ اؾز. ٘شبیغ  1362-1383ثطای وُ ذب٘ٛاضٞب َی زٚضٜ ظٔب٘ی 

٘كبٖ ٔی زٞس وٝ زض ٔیبٖ ذب٘ٛاضٞبی قٟطی، قبذم ػٟب٘ی قسٖ اطط لبثُ ٔالحٓٝ ای 

ضنس ز 2.95زضنس ضقس زض ایٗ قبذم ٔٙؼط ثٝ  1ثط زضنس افطاز ظیط ذٍ فمط ٘ساقشٝ أب 

وبٞف زض قىبف فمط ٔی قٛز. زض ٔیبٖ ذب٘ٛاضٞبی ضٚؾشبیی، ػٟب٘ی قسٖ ثبٖض وبٞف 

٘ؿجز ؾطقٕبض فمط ٚ افعایف قىبف فمط قسٜ اؾز. ٘شبیغ چبضچٛة ذطز ٘كبٖ ٔی زٞس 

وٝ ػٟب٘ی قسٖ زض ثبظاض ٌٙسْ ٚ ٕٞچٙیٗ افعایف لیٕز ٘بٖ ثٝ سٟٙبیی ثبٖض سغییط لبثُ 

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 



75 
 

قٛز. ٚ زضوُ ٘شیؼٝ ٌیطی ٔی وٙس وٝ ػٟب٘ی  ٔالحٓٝ زض قبذم ٞبی یبز قسٜ ٕ٘ی

قسٖ ثبٖض وبٞف فمط قٟطی ٚ ٘ؿجز ؾطقٕبض فمط ضٚؾشبیی ٚ افعایف قىبف فمط 

 ضٚؾشبیی ٔی ٌطزز. 

( ثٝ ثطضؾی اطط ػٟب٘ی قسٖ ثط سٛظیٕ زضآٔس زض ایطاٖ َی 1386ٌطػی ٚ ثطٞب٘ی دٛض )

یٛؾیّیٛؼ ٚ  -ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٞٓ ػٕٗی یٛٞب٘ؿٖٛ 1347-1383زٚضٜ ظٔب٘ی 

قبذم قسر سؼبضی )٘ؿجز ٔؼٕٛٔ نبزضار ٚ ٚاضزار ثٝ سِٛیس ٘بذبِم زاذّی( ثٝ 

ٖٙٛاٖ ٔٗیبضی ثطای ػٟب٘ی قسٖ دطزاذشٝ ا٘س. ٘شبیغ ثیبٍ٘ط سبییس فطيیٝ وٛظ٘شؽ زض 

الشهبز ایطاٖ اؾز ٚ ٘طخ سٛضْ ٚ ثیىبضی ثب ٘بثطاثطی زضآٔسی اضسجبٌ ٔؿشمیٓ زاض٘س ٚ 

شبض فّٗی الشهبز ایطاٖ ثبٖض افعایف ٘بثطاثطی قسٜ ٚ ٚيٗیز ػٟب٘ی قسٖ ثب ٚػٛز ؾبذ

 سٛظیٕ زضأس ضا ثحطا٘ی سط ذٛاٞس وطز. 

( ثٝ ثطضؾی سؼطثی اطط ٌؿشطـ سؼبضر ذبضػی ثط قبذم 1388دیطحیبسی ٕٚٞىبضاٖ )

ٞبی فمط اظ ػّٕٝ ٘طخ ؾطقٕبض فمط، قىبف فمط ٚ قسر فمط زض ایطاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ 

یٛؾیّیٛؼ ٚ آظٖٔٛ سهحیح ذُبی ثطزاضی َی زٚضٜ ظٔب٘ی  -ٞٓ ػٕٗی یٛٞب٘ؿٖٛ

ٚػٛز  اظ حبوی یٛؾیّیٛؼ -یٛٞب٘ؿٖٛ ٍٕٞطایی دطزاذشٝ ا٘س. ٘شبیغ آظٖٔٛ 1386-1383

ٔشغیط ٞعیٙٝ سِٛیس ٔحهٛالر وكبٚضظی، ؾٟٓ سؼبضر اظ سِٛیس  ؾٝ ٞط ضاثُٝ ٔظجز ثیٗ

ٙسٔسر اؾز. ٘شبیغ  ٘بذبِم زاذّی ٚ قبذم لیٕز ٔهطف وٙٙسٜ ثب ؾٝ قبذم فمطزض ثّ

( وٝ سغییطار وٛسبٜ ٔسر ٚ ضاثُٝ ثّٙسٔسر ضا ثٝ VECMاٍِٛی سهحیح ذُبی ثطزاضی )

ٞٓ دیٛ٘س ٔی زٞس، ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ سبطیط حؼٓ سؼبضر ثط فمط زض ایطاٖ ثطاؾبؼ ٞط ؾٝ 
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قبذم فمط ٔٗٙی زاض ٚ ٔظجز اؾز، ثٙبثطایٗ افعایف سؼبضر ثبٖض افعایف ٞط ؾٝ 

   قبذم فمط قسٜ اؾز.

( ثب اؾشفبزٜ اظ يطیت ػیٙی، قبذم سبیُ، ٘ؿجز ؾٟٓ زٞه 1388٘ٓطی ٚ فشٛضٜ چی )

دطزضآٔس ثٝ زٞه وٓ زضآٔس ثٝ سفىیه ٔٙبَك قٟطی، ضٚؾشبیی ٚ وُ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔشغیط 

ثٝ ثطضؾی ضاثُٝ ػٟب٘ی قسٖ  1349-1386ٔٗبزِٝ َی زٚضٜ ظٔب٘ی  9ٚاثؿشٝ ثٝ سرٕیٗ 

ؾبٔٛئّؿٖٛ ٚ ٔب٘سَ ثب اؾشفبزٜ اظ  -ؽ ٚ اؾشبِذطثب سٛظیٕ زضآٔس ٚ آظٖٔٛ فطيیٝ وٛظ٘ش

زض ایطاٖ ٔی دطزاظ٘س. سرٕیٗ ٔسَ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ ثب افعایف سِٛیس  OLSضٚـ 

٘بذبِم ّٔی، ٘بثطاثطی اثشسا افعایف ٚ ؾذؽ وبٞف ٔی یبثس ٚ فطيیٝ وٛظ٘شؽ سبییس ٔی 

ُ وكٛض ٚ ٔٙبَك قٛز. اظ َطف زیٍط افعایف ثبظ ثٛزٖ سؼبضی ثٝ وبٞف ٘بثطاثطی زض و

ؾبٔٛئّؿٖٛ( أب زض ٔٛضز ٔٙبَك ضٚؾشبیی، ثبظ  -قٟطی ٔٙؼط ٔی قٛز. )فطيیٝ اؾشبِذط

 ثٛزٖ سؼبضی سبطیطی ثط سٛظیٕ زضآٔس ٘ساضز. 

( زض دبیبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس ذٛز ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾی سبطیط ثبظ ثٛزٖ 1390ظاضٔ حمیمی )

الشهبزی ٚ ٔربضع زِٚشی ثط فمط  الشهبز ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٔٓ سطیٗ قبذم ػٟب٘ی قسٖ، ضقس

ثٝ ثطآٚضز اٍِٛی وٛسبٜ ٔسر ٚ ثّٙسٔسر ثب  1355-1385زض ایطاٖ َی زٚضٜ ظٔب٘ی 

اؾشفبزٜ اظ اٍِٛی ذٛز ثبظٌكز ثب ٚلفٝ ٞبی سٛظیٗی دطزاذشٝ اؾز. ٚی ثب ثیبٖ ایٗ ٘ىشٝ 

 وٝ ثبظ ثٛزٖ الشهبز ٘ؿجز ثٝ سؼبضر ٚ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی ذبضػی اظ ٟٔٓ سطیٗ قبذم

ٞبی ػٟب٘ی قسٖ الشهبز ٔی ثبقٙس، ثطضؾی اضسجبٌ ٔیبٖ ؾٝ ٔشغیط زضػٝ ثبظ ثٛزٖ 

الشهبز، ضقس الشهبزی ٚ فمط ثٝ نٛضر ٕٞعٔبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ثطضؾی سبطیط ؾطٔبیٝ ٌصاضی 

ٔؿشمیٓ ذبضػی ثط فمط ضا اظ ٚیػٌی ٞبی ایٗ ُٔبِٗٝ ثطٔی قٕبضز. زض ایٗ ثطضؾی اثشسا 
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ؾٍ فمطا، زض یه اٍِٛی ذٛز ثبظٌكز ثب ٚلفٝ ٞبی اضسجبٌ ٔشغیطٞبی سبثٕ زضآٔس ٔشٛ

( 2001سٛظیٗی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ اؾز. ؾذؽ اظ آظٖٔٛ وطا٘ٝ دؿطاٖ ٚ زیٍطاٖ)

ثطای ثطضؾی ٚػٛز ضاثُٝ ثّٙسٔسر ٔیبٖ ٔشغیطٞب اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ٚی دؽ اظ ثطآٚضز 

ض وٛسبٜ ٔسر اٍِٛٞبی وٛسبٜ ٔسر ٚ ثّٙسٔسر ٘شیؼٝ ٌیطی ٔی وٙس وٝ ضقس الشهبزی ز

ثبٖض وبٞف فمط قسٜ أب ثط ٘بثطاثطی ثی سبطیط ثٛزٜ اؾز، زض ثّٙسٔسر اٌطچٝ ضقس 

الشهبزی فمطظزا ثٛزٜ اؾز، أب ٔٛػت افعایف ٘بثطاثطی قسٜ اؾز. زض ثّٙسٔسر ثبظ ثٛزٖ 

الشهبز ٘ؿجز ثٝ سؼبضر، اظ َطیك سبطیط ثط سٛظیٕ زضآٔس ثٝ َٛض ٔؿشمیٓ ٔٛػت افعایف 

طا قسٜ اؾز. ِصا ثبظ ثٛزٖ الشهبز اظ زٚ َطیك ٔؿشمیٓ )اطط ثط سٛظیٕ زضآٔس ٔشٛؾٍ فم

زضآٔس( ٚ غیط ٔؿشمیٓ )اطط ثط ضقس الشهبزی( ٔی سٛا٘س ٔٛػت وبٞف فمط قٛز. زض حبِی 

وٝ ثبظ ثٛزٖ ٘ؿجز ثٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔؿشمیٓ ذبضػی اطط ٔؿشمیٓ ثط زضآٔس ٔشٛؾٍ فمطا 

 ط ضقس الشهبزی ثط فمط ٔٛطط ثبقس. ٘ساقشٝ ٚ سٟٙب ٔی سٛا٘س اظ َطیك سبطیط ث

( ثٝ ثطضؾی اطط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ٘بثطاثطی زضآٔسی زض ایطاٖ ٚ زٜ 1390َیجی ٚ ّٔىی)

ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ زازٜ ٞبی سبثّٛیی  1990-2006قطیه انّی سؼبضی آٖ َی ؾبَ ٞبی 

سحهیالر دطزاذشٝ ا٘س ٚ ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی ضا ثٝ ٘یطٚی وبض سحهیُ ٘ىطزٜ، ٘یطٚی وبض ثب 

اثشسایی ٚ ٘یطٚی وبض ثب سحهیالر ٖبِی سمؿیٓ ثٙسی وطزٜ ا٘س. ٘شبیغ فطيیٝ وٛظ٘شؽ ضا 

سبییس وطزٜ ٚ يطیت زضآٔس ؾطا٘ٝ ٔظجز ٚ ٔٗٙی زاض ٚ يطیت ٔؼصٚض زضآٔس ؾطا٘ٝ وٝ 

ثطای سٛيیح ٔٙحٙی وٛظ٘شؽ ثٝ وبض ٔی ضٚز، زاضای ٖالٔز ٔٙفی ٚ ٔٗٙی زاض ثٛزٜ اؾز ٚ 

ُّٔت ٞؿشٙس وٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، ٘بثطاثطی ضا زض وكٛضٞبیی وٝ اظ  ٕٞچٙیٗ ثیبٍ٘ط ایٗ

٘یطٚی وبض سحهیُ وطزٜ وٕشطی ثطذٛضزاض٘س، افعایف ٔی زٞس. ثطاؾبؼ ٘شبیغ حبنُ 
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قسٜ، ثبظ ثٛزٖ سؼبضر زض َی ؾبَ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی، ٘بثطاثطی ضا زض وكٛضٞبیی وٝ ٘یطٚی 

ب سحهیالر اثشسایی ٚ سحهیالر ٖبِی وبض غیط سحهیُ وطزٜ وٕشطی ٘ؿجز ثٝ ٘یطٚی وبض ث

زاض٘س، وبٞف ٔی زٞس. ٞٓ چٙیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، ٘بثطاثطی ضا زضوكٛضٞبیی وٝ ٘یطٚی وبض 

ثب سحهیالر ٖبِی ثیكشطی ٘ؿجز ثٝ ٘یطٚی وبض ثب سحهیالر اثشسایی زاض٘س، افعایف ٔی 

ٚ ظٔیٗ ظضاٖی  زٞس ٚ ٘یع ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، ٘بثطاثطی ضا زض وكٛضٞبیی وٝ ؾطٔبیٝ فطاٚاٖ

ٚ زض ٔٛضز ایطاٖ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٔٛػت فطاٚا٘ی ٘ؿجز ثٝ ٘یطٚی وبض زاض٘س، افعایف ٔی زٞس. 

 وبٞف ٘بثطاثطی قسٜ اؾز. 

( ثٝ ثطضؾی سبطیطٌصاضی ػٟب٘ی قسٖ الشهبز ثط فمط ثب سٛػٝ 1390٘بػی ٔیسا٘ی ٚ زیٍطاٖ)

ایطاٖ َی زٚضٜ ظٔب٘ی ثٝ زٚ قبذم سٛضْ ٚ ثیىبضی ثب اؾشفبزٜ اظ سرٕیٗ ؾٝ ٔسَ زض 

دطزاذشٝ ا٘س. یىی زض لبِت ٔسَ انّی ثطای ثطضؾی ٚػٛز اضسجبٌ ٔٗٙی زاض  1383-1363

قسر ٚ ػٟز  –ٚػٛز ضاثُٝ ّٖیشی ثیٗ ایٗ زٚ ٔشغیط  -ثیٗ فمط ٚ ػٟب٘ی قسٖ

سبطیطٌصاضی ػٟب٘ی قسٖ الشهبز ثط فمط ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ اٍُ٘ ٌط٘ؼط ٚ زٚ ٔسَ زیٍط زض 

یح ٔىب٘یؿٓ ثطای ثیبٖ ٘حٜٛ ایٗ سبطیطٌصاضی ٞؿشٙس. ٘شبیغ حبوی اظ آٖ لبِت ٔسَ سكط

اؾز وٝ سغییطار ػٟب٘ی قسٖ الشهبز، ّٖز سغییطار فمط  ٚ سغییطار فمط ّٖز سغییطار 

ػٟب٘ی قسٖ الشهبز، ٞؿز. ٔحممیٗ ٘شیؼٝ حبنُ اظ ایٗ آظٖٔٛ ضا زِیّی ثطای اطجبر ایٗ 

قسٖ الشهبز زض وبٞف فمط وكٛض ایطاٖ،  ازٖب ٔی زا٘ٙس وٝ ّٖز ٖسْ ٔٛفمیز ػٟب٘ی

ٚػٛز فمط ثبال زض ایٗ وكٛض اؾز ٚ ٘یع ػٟب٘ی قسٖ الشهبز یىی اظ ُّٖ فمط زض ایطاٖ 

اؾز. ؾذؽ ثب اؾشفبزٜ اظ ثطاظـ اٍِٛٞبی الشهبزؾٙؼی ثٝ ثطضؾی ٔىب٘یعْ ایٗ سبطیطار 

بزٜ اظ ضٚـ ٔی دطزاظز. ثطضؾی ٔسَ سكطیح ٔىب٘یعْ ػٟب٘ی قسٖ الشهبز ٚ سٛضْ ثب اؾشف
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ٌط٘ؼط ثیبٍ٘ط ضاثُٝ ٔظجز ٚ ٔٗٙی زاض ثیٗ ػٟب٘ی قسٖ ٚ سٛضْ اؾز.  -ٞٓ ػٕٗی اٍُ٘

ثٙبثطایٗ ػٟب٘ی قسٖ الشهبز اظ َطیك افعایف سٛضْ ٔٛػت افعایف فمط ٔی قٛز. ٚ ٔسَ 

سكطیح ٔىب٘یعْ ػٟب٘ی قسٖ الشهبز ٚ ثیىبضی ثیبٍ٘ط ضاثُٝ ٔٙفی ٚ ٔٗٙی زاض ثب ثیىبضی 

 ٟب٘ی قسٖ الشهبز اظ ایٗ َطیك سبطیطی زض افعایف فمط ٘ساضز. اؾز، ثٙبثطایٗ ػ

( ثب ٔطاػٗٝ ثٝ آضای ٔربِفیٗ ٚ ٔٛافمیٗ ػٟب٘ی قسٖ ثٝ نٛضر ٘ٓطی 1390آضٔٗ ٚ ظاضٔ )

ثٝ ثطضؾی دسیسٜ ػٟب٘ی قسٖ ٚ اضسجبٌ آٖ ثب ٔؿبِٝ فمط ٚ ٘بثطاثطی زض وكٛضٞبی زض حبَ 

زیسٌبٜ ٞبی ٔشًبزی زض ٔٛضز ایٗ  سٛؾٗٝ ٔی دطزاظ٘س. ٔحممیٗ اْٟبض ٔی زاض٘س وٝ

ٔٛيٛٔ ٚػٛز زاضز، ثطذی ٔٗشمس٘س وٝ ػٟب٘ی قسٖ اضسمبء ضقس ٚ ضفبٜ ٖٕٛٔی ضا ثٝ ز٘جبَ 

زاضز ٚ زض ٔمبثُ ٖسٜ ای ثب سىیٝ ثط آٔبض ٚ اضلبْ آٖ ضا ثٝ ؾٛز وكٛضٞبی ططٚسٕٙس ٚ ثٝ ظیبٖ 

٘بٔٙبؾت زضآٔس ٚ  وكٛضٞبی فمیط ٔی زا٘ٙس ٚ ٔٗشمس٘س وٝ ٔٛػجبر افعایف فمط ٚ سٛظیٕ

قىبف ثیٗ وكٛضٞبی فمیط ٚ غٙی ضا فطاٞٓ ٔی وٙس. آٖ ٞب زیسٌبٜ ؾٛٔی ضا ثٝ آضای 

ٔٛػٛز ايبفٝ وطزٜ وٝ ثطاؾبؼ ایٗ زیسٌبٜ وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ اظ ػٟب٘ی قسٖ ٞٓ 

 ظیبٖ ٔی ثیٙٙس ٚ ٞٓ زض ٔٛاضزی ؾٛز ٔی ثط٘س. 

سجبٌ ػٟب٘ی قسٖ ٚ سٛظیٕ زضآٔس اظ ( ثب ثیبٖ ایٗ ٘ىشٝ وٝ اض1393ٌُ ذٙساٖ ٚ زیٍطاٖ )

ٔٛيٖٛبر ٟٔٓ الشهبزی اؾز ٚ ضاػٕ ثٝ آٖ ٘ٓطیبر ٌٛ٘بٌٛ٘ی اضائٝ قسٜ اؾز ثب اؾشفبزٜ 

اظ ضٚـ سؼعیٝ ٚ سحّیُ ؾطی ٞبی ظٔب٘ی ٔكشُٕ ثط آظٖٔٛ ٞبی ضیكٝ ٚاحس ٚ زٚ ضٚـ 

( ٚ آظٖٔٛ UECMّٖیشی آظٖٔٛ ٍٕٞطایی ثب٘س ٔجشٙی ثط ٔسَ سهحیح ذُبی ٘بٔمیس )

یز ٌط٘ؼطی سٛزا ٚ یبٔبٔٛسٛ ثٝ ثطضؾی ضاثُٝ ّٖیز اظ ػٟب٘ی قسٖ ٚ اثٗبز آٖ )ثٝ ّٖ

سفىیه ػٟب٘ی قسٖ الشهبزی، اػشٕبٖی ٚ ؾیبؾی( ثٝ ٘بثطاثطی زضآٔسی زض ایطاٖ َی 
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دطزاذشٝ اؾز. ٘شبیغ ایٗ سحمیك ثب اؾشفبزٜ اظ ٞط زٚ آظٖٔٛ  1360-1389زٚضٜ ظٔب٘ی 

ز ػٟب٘ی قسٖ ٚ اثٗبز آٖ ثٝ ٘بثطاثطی زضآٔس اؾز. ّٖیشی ٘كبٖ زٞٙسٜ ضاثُٝ ّٖیز اظ ؾٕ

ثٙبثطایٗ ضقس ػٟب٘ی قسٖ ثب ٚػٛز ؾبذشبض فّٗی الشهبز ایطاٖ، ثبٖض افعایف ٘بثطاثطی 

 قسٜ ٚ ٚيٗیز سٛظیٕ زضآٔس ضا ثحطا٘ی سط ذٛاٞس وطز. 

( ثب ثیبٖ ایٙىٝ ػٟب٘ی قسٖ زاضای دیبٔسٞبی ُّٔٛة ٚ 1393نبثٛ٘چی ٚ ضقیسظازٜ )

ز، ثٝ ثطضؾی ٚ سحّیُ اطط ػٟب٘ی قسٖ ٚ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ذبضػی ثط ضٚی ٘بُّٔٛة اؾ

دطزاذشٝ  1353-1390َی زٚضٜ ظٔب٘ی  ARDLسٛظیٕ زضآٔس زض ایطاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ 

ا٘س. ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ حبوی اظ ایٗ اؾز وٝ ٘ٓطیٝ وٛظ٘شؽ زض ضاثُٝ ثیٗ ضقس الشهبزی 

ثیٗ ضقس زضآٔس ؾطا٘ٝ ٚ سٛظیٕ زضآٔس ضاثُٝ ٚ ٘بثطاثطی زضآٔس نبزق اؾز، ثسیٗ ٔٗٙب وٝ 

ٔٗىٛؼ ٚػٛز زاضز. ٕٞچٙیٗ یبفشٝ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ثب افعایف ؾطٔبیٝ  Uای ثٝ قىُ 

ٌصاضی ٔؿشمیٓ ذبضػی ٚ آظازؾبظی سؼبضی ٘بثطاثطی زضآٔسی ثٝ ٔٛاظار افعایف ٍٕٞطایی 

 الشهبز ایطاٖ ثٝ ؾٛی الشهبز ػٟب٘ی وبٞف ٔی یبثس. 
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 ع ثٌذی خالصَ ّ جو 3-4

دیىطٜ ٚؾیٕ ٚ زض حبَ ضقس ازثیبر سؼطثی زض ٔٛضز سبطیط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ٘بثطاثطی ٚ 

ٞیچ ٘شیؼٝ ٌیطی وّی  )2011فمط ٘شبیغ ٔشفبٚسی ضا ثیبٖ ٔی وٙٙس. )٘بضا٘ذب٘بٚا ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ؾبزٜ ای زض ایٗ ٔٛضز ٚػٛز ٘ساضز. اظ ؾٛیی سئٛضی ٞب، فطيیٝ ٔحىٕی ضا ُٔطح ٔی وٙٙس 

زؾبظی سؼبضر ٔٙؼط ثٝ وبٞف فمط زض ثّٙسٔسر ذٛاٞس قس ٚ ثطذی اظ قٛاٞس وٝ آظا

سؼطثی ٘یع اظ آٖ حٕبیز ٔی وٙٙس. أب ثب سٛػٝ ثٝ ازثیبر سؼطثی ثب نطاحز ٕ٘ی سٛاٖ ٌفز 

وٝ اططار آظازؾبظی سؼبضی ٕٞٛاضٜ ٚ زض ٕٞٝ ٔٛاضز حبٔی فمطا اؾز ٚ ٘شبیغ ٔٛضز ثٝ ٔٛضز 

 ، زٚضٜ ظٔب٘ی ٚ وكٛض ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٞؿشٙس. ٚ حؿبؼ ثٝ ضٚـ ٔسَ ؾبظی ٔشفبٚر

ُٔبِٗبر زاذّی ا٘ؼبْ قسٜ زض ایٗ ظٔیٙٝ اظ ضٚـ ٞبی سه ٔٗبزِٝ ای اؾشفبزٜ وطزٜ ا٘س. 

زض حبِی وٝ ایٗ ضٚـ زض اضسجبٌ ثب ایٗ ٔٛيٛٔ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ وب٘بَ ٞبی ٔشٗسز سبطیطٌصاضی 

 اضز.  سؼبضر ثط فمط وٝ زض فهُ ثٗس سٛيیح زازٜ ٔی قٛز اقىبالسی ز
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 فهُ چٟبضْ      

 ثطآٚضز ٔسَ ٚ

سؼعیٝ ٚ سحّیُ 

 زازٜ ٞب
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 همذهَ 4-1

ثب سٛػٝ ثٝ اٞساف سحمیك حبيط، زض ایٗ فهُ ضاثُٝ ثیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ فمط آظٖٔٛ ٔی 

قٛز. زض ایٗ ضاؾشب ثٝ زِیُ دیچیسٌی ضاثُٝ ثیٗ ایٗ زٚ ٔشغیط ٚ ٚػٛز وب٘بَ ٞبی ٔرشّف 

َطیك آٖ ٞب ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٕٔىٗ اؾز فمط ضا سحز سبطیط لطاض زٞس، اظ ضٚیىطز وٝ اظ 

ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ٚ ضٚـ حسالُ ٔطثٗبر ؾٝ ٔطحّٝ ای ثطای زٚضٜ ظٔب٘ی ؾبَ ٞبی 

اؾشفبزٜ ٔی قٛز. ایٗ فهُ اظ زٚ ثرف سكىیُ قسٜ اؾز زض ثرف اَٚ ثٝ  1392-1352

زض ثرف زْٚ ثٝ سهطیح ٚ سرٕیٗ ٔسَ ٔٛضز  ٔٗطفی ٚ ضٚـ قٙبؾی سحمیك ٔی دطزاظیٓ ٚ

٘ٓط ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض ایٛیٛظ دطزاذشٝ ٚ زض ا٘شٟب ثب اؾشفبزٜ اظ سؿشٟبی سكریهی ثٝ 

 ثطضؾی اٖشجبض ٔسَ ٔی دطزاظیٓ. 

 ثخص اّل: هعزفي ّ رّش ضٌبسي تحمیك

ٛٞبی زض ایٗ ثرف لجُ اظ ثحض زض ظٔیٙٝ ؾیؿشٓ ٔٗبزَ ٕٞعٔبٖ ، اثشسا ثٝ ثطضؾی اٍِ

 ؾطی ظٔب٘ی ٚ ٚیػٌیٟبی آ٘ٝ ثُٛض ذالنٝ دطزاذشٝ ٔی قٛز. 

 الگُْبي سزي سهبًي ّ پبیبیي  4-2

یىی اظ ا٘ٛأ ٟٔٓ زازٜ ٞبی آٔبضی ٔٛضز اؾشفبزٜ زض سؼعیٝ ٚ سحّیُ سؼطثی، زازٜ ٞبی 

ؾطی ظٔب٘ی اؾز. ایٗ ٘ٛٔ زازٜ ٞبی آٔبضی زاضای ٚیػٌی ٞبی ذبنی ثطای دػٚٞكٍطاٖ 

 سحمیمبر زض ٔشٕطوع َٛض ثٝ ظٔب٘ی ؾطی ٞبی زازٜ بقس. غبِجبزض الشهبزؾٙؼی ٔی ث

 زلیمی ثؿیبض سٛػٝ الشهبزؾٙؼی زا٘كٕٙساٖ اذیطا قٛز، ٔی ٚالٕ اؾشفبزٜ ٔٛضز سؼطثی

 ( 1383)ٌؼطاسی، . ا٘س زاقشٝ ُٔٗٛف ٞبیی زازٜ چٙیٗ ثٝ ضا
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بزٜ اظ ثٝ وبضٌیطی ضٚـ ٞبی ؾٙشی ٚ َٕٔٗٛ الشهبزؾٙؼی زض ثطاٚضز يطایت اٍِٛ ثب اؾشف

زازٜ ٞبی ؾطی ظٔب٘ی ثط ایٗ فطو اؾشٛاض اؾز وٝ ٔشغیطٞبی اٍِٛ دبیب ٞؿشٙس. ٚػٛز 

ٔشغیطٞبی ٘بدبیب زض اٍِٛ ٔٛػت ٔی قٛز وٝ زض ٖیٗ حبِی وٝ ٕٔىٗ اؾز ٞیچ ضاثُٝ ثب 

ثٝ زؾز  2 ٔفٟٛٔی ثیٗ ٔشغیطٞبی اٍِٛ ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس، ٔی سٛا٘س يطیت سٗییٗ 

قس ٚ ٔٛػت ٔی قٛز سب ٔحمك ثٝ اؾشٙجبٌ ٞبی غُّی زض ٔٛضز آٔسٜ آٖ ثؿیبض ثبال ثب

 t  ٚFٔیعاٖ اضسجبٌ ثیٗ ٔشغیطٞب وكب٘یسٜ قٛز ٚ ٕٞچٙیٗ ؾجت ٔی قٛ٘س سب آظٖٔٛ ٞبی 

َٕٔٗٛ ٘یع اظ اٖشجبض الظْ ثطذٛضزاض ٘جبقٙس. زض چٙیٗ قطایُی وٕیز ٞبی ثحطا٘ی اضائٝ 

ثطای ا٘ؼبْ آظٖٔٛ ٘یؿشٙس. وٕیز ٞبی ثحطا٘ی نحیحی  t  ٚFقسٜ سٛؾٍ سٛظیٕ ٞبی 

ثٝ ٌٛ٘ٝ ای اؾز وٝ ثب افعایف حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  t  ٚFوٕیز ٞبی ثحطا٘ی ٔٙشغ اظ سٛظیٕ ٞبی

ثٝ غٍّ ٘شیؼٝ  0 ضا فطاٞٓ ٔی آٚض٘س. ثب ضز فطيیٝ  0 أىبٖ ضز ٞطچٝ ثیكشط فطيیٝ 

ض حبِی ٌیطی ٔی قٛز وٝ ضاثُٝ ٔؿشحىٓ ٚ ٔٗٙی زاضی ثیٗ ٔشغیطٞبی اٍِٛ ٚػٛز زاضز، ز

وٝ ٚالٗیز ػع ایٗ اؾز ٚ ضٌطؾیٖٛ ٘شیؼٝ قسٜ ضٌطؾیٖٛ وبشثی ثیف ٘یؿز. یه ؾطی 

ظٔب٘ی ٚلشی ایؿشب اؾز وٝ ٔیبٍ٘یٗ، ٚاضیب٘ؽ، وٛٚاضیب٘ؽ ٚ يطایت ذٛزٕٞجؿشٍی آٖ زض 

  ََٛ ظٔبٖ طبثز ثبلی ثٕب٘س.

1) (  )    

2)  (    )2   (0) 

3) [(    )(      )]   ( )   1  2    

 ( 1378)٘ٛفطؾشی،  
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 آسهْى ریطَ ّاحذ 4-2-1

آظٖٔٛ ضیكٝ ٚاحس یىی اظ َٕٔٗٛ سطیٗ آظٖٔٛ ٞبیی اؾز وٝ أطٚظٜ ثطای سكریم دبیبیی 

 یه فطآیٙس ؾطی ظٔب٘ی ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز.

 فطآیٙس ذٛز سٛيیح ٔطسجٝ اَٚ ثسیٗ نٛضر سٗطیف ٔی قٛز:                          

                                                                                                      1     

زاضای ضیكٝ ٚاحس اؾز ٚ یب ثٝ ٖجبضر زیٍط ٘بدبیب اؾز     ثطای آظٖٔٛ ایٙىٝ ؾطی ظٔب٘ی 

 اظٖٔٛ فطيیٝ ظیط ضا سكىیُ ٔی زٞیٓ:

 0:ρ=1                                                                                                                                    

 1 :ρ<1                                                                                                                                    

 

اؾز، فطآیٙس ذٛز  ρ=1اؾبؼ آظٖٔٛ ضیكٝ ٚاحس ثط ایٗ ُٔٙك اؾشٛاض اؾز وٝ ٚلشی 

 اؾز، فطآیٙس دبیب اؾز.  ρ < 1٘بدبیب اؾز. ٚ ظٔب٘ی وٝ سٛيیح ٔطسجٝ اَٚ، 

 آسهْى دیکي فْلز ّ دیکي فْلز تعوین یبفتَ 4-2-2

٘بٔیسٜ  tau)آٔبضٜ آظٖٔٛ سبئٛ ) وٝ ٔحبؾجٝ ٔی قٛز، tزض آظٖٔٛ زیىی فِٛط آٔبضٜ آظٖٔٛ 

ٔی قٛز، وٝ ٔمبزیط ثحطا٘ی آٖ ثٝ ضٚـ قجیٝ ؾبظی ٔٛ٘ز وبضِٛ سٛؾٍ زیىی ٚ فِٛط ثٝ 

نٛضر ػساَٚ آٔبضی ٔحبؾجٝ قسٜ ٚ زض ازثیبر الشهبزؾٙؼی آظٖٔٛ سبئٛ ثٝ ثٝ آظٖٔٛ 

 ( 1383( ٔكٟٛض ٔی ثبقس. )ٌؼطاسی، DFفِٛط ) -زیىی
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و ضا ثط ایٗ لطاض ٔی زازیٓ وٝ ؾطی ظٔب٘ی ٔٛضز ثحض یه ثطای آظٖٔٛ ٘بدبیبیی اثشسا فط

ضا ثط آٖ اؾبؼ آظٖٔٛ ٔی  ρ = 1فطآیٙس ذٛز سٛيیح ٔطسجٝ اَٚ اؾز ٚ ؾذؽ فطيیٝ 

وٙیٓ. اوٖٙٛ اٌط ایٗ فطو نحیح ٘جبقس ٚ ؾطی ظٔب٘ی سحز ثطضؾی زاضای فطآیٙس ذٛز 

دٛیبیی نحیح  اظ سهطیح ρثبقس، ضاثُٝ ٔٛضز ثطآٚضز ثطای آظٖٔٛ  Pسٛيیح ٔطسجٝ 

ثطذٛضزاض ٘رٛاٞس ثٛز ٚ ایٗ أط ٔٛػت ذٛاٞس قس سب ػٕالر ذُبی ضٌطؾیٖٛ زچبض ذٛز 

ٕٞجؿشٍی قٛ٘س. ٚلشی ػٕالر ذُب زچبض ذٛزٕٞجؿشٍی ثبقٙس زیٍط ٕ٘ی سٛاٖ اظ آظٖٔٛ 

فِٛط ثطای دبیبیی اؾشفبزٜ وطز ظیطا زض ایٗ حبِز زیٍط سٛاثٕ حسی ٚ وٕیز ٞبی  -زیىی

( ٘كبٖ زاز٘س 1981سٜ سٛؾٍ زیىی ٚ فِٛط نبزق ٘یؿز. زیىی ٚ فِٛط )ثحطا٘ی ثٝ زؾز آٔ

ذٛز ٕٞجؿشٝ ٞؿشٙس زض نٛضسی وٝ اٍِٛی سٕٗیٓ یبفشٝ     وٝ ٚلشی ػٕالر اذالَ 

فِٛط ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌیطز سٛظیٕ حسی ٚ وٕیز ٞبی ثحطا٘ی ثٝ زؾز آٔسٜ  -زیىی

 ( 1378سٛؾٍ ایكبٖ ثبظ ٞٓ نبزق اؾز. )٘ٛفطؾشی، 

 ستن هعبدالت ُوشهبىسی 4-3

، ؾیؿشٕی اؾز وٝ ٚاثؿشٍی ٔكشطن "ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ"یب  "ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ"

ثیٗ ٔشغیطٞب ضا سٛنیف ٔی وٙس. زض ایٗ ٔسَ ٞب سٗساز ٔٗبزالر ثطاثط ثب سٗساز ٔشغیطٞبی 

 ٔٗبزِٝ یه سٛاٖ ٕ٘ی ٔٗبزِٝ، سه ٞبی ٔسَ ثطذالف ٕٞعٔبٖ ٔٗبزالر زضٖٚ ظا اؾز. زض

 ثطآٚضز ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ؾبیط اظ آٔسٜ ثسؾز اَالٖبر ٌطفشٗ ٘ٓط زض ثسٖٚ ضا سَٔ اظ سىی

 ؾبیط اَالٖبر ٌطفشٗ ٘ٓط زض ثسٖٚ ؾیؿشٓ، اظ ٔٗبزِٝ ٞط سرٕیٗ ثطای OLS ضٚـ اٌط. وطز

 ٘یع ٘بؾبظٌبض ثّىٝ ٞؿشٙس زاض سٛضـ سٟٙب ٘ٝ حبنّٝ ٞبی سرٕیٗ قٛز، اؾشفبزٜ ٔٗبزالر

 ثطآٚضزٌطٞب ٟ٘بیز ثی ؾٕز ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ حؼٓ افعایف ثب وٝ اؾز ٔفْٟٛ ثساٖ ایٗ. ثبقٙس ٔی
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 ایٗ ثطآٚضز زض ؾیؿشٕی ٞبی ضٚـ اظ ثبیس ِصا. ٘یؿشٙس ٍٕٞطا نحیح دبضأشطٞبی ؾٕز ثٝ

زض ایٗ لجیُ ٔٗبزالر،  (1392ٖجبؾی ٘ػاز ٚ سكىیٙی، . )وطز اؾشفبزٜ اٍِٛٞبیی چٙیٗ

وٝ ثطای ٞط ٔشغیط زضٖٚ ظا یب سٗساز ٔٗبزِٝ ٞب اظ یه ثیكشط ذٛاٞس ثٛز. ثٝ ایٗ ثیبٖ 

ٚاثؿشٝ، یه ٔٗبزِٝ ذٛاٞیٓ زاقز. ثٙبثطایٗ ثطذالف ٔسَ ٞبی سه ٔٗبزِٝ ای، زض ٔسَ 

ٞبی ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ثسٖٚ سٛػٝ ثٝ اَالٖبر حبنُ اظ ؾبیط ٔٗبزالر ؾیؿشٓ، ٕ٘ی سٛاٖ 

 ثٝ سرٕیٗ دبضأشطٞبی یه ٔٗبزِٝ ٔٙفطز دطزاذز. 

 فزم سبختبري ّ تجذیلي 4-3-1

 ٔؼِٟٛی ضا ثٝ َٛض ذالنٝ ثٝ نٛضر ظیط ٔی سٛاٖ ٘ٛقز.  gؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ یه 

                                                                    

                                                                                  

Yضٖٚ ظا: ثطزاض ٔشغیطٞبی ز 

Xٗثطزاض ٔشغیطٞبی اظ دیف ٔٗی : 

   ٚB .ٔبسطیؽ ٞبی يطایت ٞؿشٙس : 

ظیطا ایٗ ضاثُٝ ٞب،  ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ٔی ٌٛیٙس. "فطْ ؾبذشبضی"ضا    1-4ضاثُٝ 

ٕ٘بیبٍ٘ط ؾبذشبض الشهبزی زض دسیسٜ ٔٛضز ثطضؾی ٞؿشٙس. اٌط اظ ضاثُٝ ثبال، ٔشغیطٞبی 

دیف ٔٗیٗ ٚ ٔشغیطٞبی سهبزفی وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ػٕالر زضٖٚ ظا ضا ثطحؿت ٔشغیطٞبی اظ 

ؾیؿشٓ ٔٗبزالر  "فطْ وبٞف یبفشٝ "یب  "فطْ سجسیّی"اذشالَ ٞؿشٙس، ثٝ زؾز آٚضیٓ 

 ٕٞعٔبٖ ثٝ زؾز ٔی آیس. 

       1     1                                              (2  4) 
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      1 

     1 

 

 هسبلَ تطخیص 4-3-2

ٔؿبِٝ سكریم دصیطی زض ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ایٗ اؾز وٝ چٍٛ٘ٝ ٚ ثب چٝ قطایُی 

ٔی سٛاٖ ثطاؾبؼ ثطآٚضز دبضأشطٞبی فطْ سجسیّی، ثٝ ثطآٚضز دبضأشطٞبی فطْ ؾبذشبضی 

، یبفشٗ دبؾری ثطای ایٗ ثٙبثطایٗ ٞسف زض ٔؿبِٝ سكریم (1374.)شٚاِٙٛض، زؾز یبفز

ؾز وٝ آیب ٔی سٛاٖ اظ يطایت سرٕیٙی قىُ ذالنٝ قسٜ، سرٕیٗ ٞبی ٖسزی ؾٛاَ ا

ثطای دبضأشطٞبی یه ٔٗبزِٝ ؾبذشبضی دیسا وطز یب ٘ٝ؟ زض نٛضسی وٝ ػٛاة ٔظجز ثبقس، 

ٚ زض غیط ایٗ نٛضر آٖ ضا ٔكرم ٘كسٜ  یب وٕشط اظ  80ٔٗبزِٝ ٔطثٌٛ ثٝ یه ضاثُٝ ٔكرم

 ٔی ٘بٔیٓ.  81حس ٔكرم

ٚ یب ثیف اظ حس  82ٔكرم، ذٛز ٕٔىٗ اؾز وٝ یب زلیمب ٔكرمٕٞچٙیٗ یه ٔٗبزِٝ 

ثبقس. ثٝ ایٗ سطسیت، زض نٛضسی ٔی سٛاٖ ٌفز وٝ ثب ٔٗبزِٝ زلیمب ٔكرم  83ٔكرم

ٔٛاػٟیٓ وٝ لبزض ثبقیٓ ٔمبزیط ٔٙحهط ثٝ فطزی ثطای دبضأشطٞبی ؾبذشبضی ٔطثَٛٝ ثٝ 

ی اظ دبضأشطٞبی زؾز آٚضیٓ ٚ زض نٛضسی وٝ سٗساز ٔمبزیط ٖسزی حبنّٝ ثطای ثًٗ

 ٔٗبزالر ؾبذشبضی ثیف اظ یىی ثبقس؛ ٔٗبزِٝ فٛق، ثیف اظ حس ٔكرم ٘بٔیسٜ ٔی قٛز.

                                                           
81

 Identified 
81

 Under Identified 
82

 Exactly Identified     
83

 Over Identified 
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ثب سٕؿه ثٝ قطایٍ زضػٝ ای ٚ ضسجٝ ای زض ضاثُٝ ثب ٔؿبِٝ سكریم ثٝ ٚاؾُٝ فطاٞٓ 

ٕ٘ٛزٖ لٛاٖسی ؾیؿشٕبسیه، ثٝ ؾِٟٛز ٔی سٛاٖ ثٝ ٔكرم ثٛزٖ یب ٘جٛزٖ یه ٔٗبزِٝ 

 ر ٕٞعٔبٖ دی ثطز.زض یه ؾیؿشٓ ٔٗبزال

ثطای زضن ثٟشط ٔفْٟٛ قطایٍ ضسجٝ ای ٚ زضػٝ ای، اثشسا الظْ اؾز ٕ٘بزٞبی الظْ سٗطیف 

 قٛز.

Mَسٗساز ٔشغیط ٞبی زضٖٚ ظای ٔس : 

Kَسٗساز ٔشغیط ٞبی اظ دیف سٗییٗ قسٜ ٔس : 

 m)سٗساز ٔشغیط ٞبی زضٖٚ ظا زض ٔٗبزِٝ ٔٗیٗ )ٔٗبزِٝ سحز ثطضؾی : 

 kظ دیف سٗییٗ قسٜ زض ٔٗبزِٝ ٔٗیٗ )ٔٗبزِٝ سحز ثطضؾی( )ٌؼطاسی، : سٗساز ٔشغیط ٞبی ا

1383) 

  84ضزط درجَ اي در راثغَ ثب لبثلیت تطخیص 4-3-2-1

، ٔٗبزِٝ ٕٞعٔبٖ، ثطای آ٘ىٝ یه ٔٗبزِٝ ٔكرم ثبقس Mزض یه ٔسَ زاضای سٗساز 

اظ  شط٘جبیؿشی سٗساز ٔشغیطٞبی اظ لجُ سٗییٗ قسٜ ای وٝ زض ٔٗبزِٝ فٛق ٚػٛز ٘ساض٘س وٕ

 سٗساز ٔشغیطٞبی زضٖٚ ظای ّٔحِٛ زض ٔٗبزِٝ ٟٔٙبی یه ثبقس. 

 یٗٙی:

      1 

 ثبقس، ٔٗبزِٝ سحز ثطضؾی زلیمب ٔكرم اؾز. K-k=m-1 اٌط چٙب٘چٝ

                                                           
84

 The order condition of Identifiability 
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 ٌؼطاسی،ثبقس، ثب ٚيٗیز ثیف اظ حس ٔكرم ٔٛاػٟیٓ.  K-k>m-1 أب زض نٛضسی وٝ

1383) 

 85یصضزط رتجَ اي در راثغَ ثب لبثلیت تطخ 4-3-2-2

قطٌ زضػٝ ای ٔصوٛض زض ثرف لجُ، یه قطٌ الظْ )ٚ ٘ٝ وبفی( ثطای سكریم ٔی ثبقس 

 یٗٙی حشی اٌط ایٗ قطٌ سبٔیٗ قسٜ ثبقس، ثبظ ٕٔىٗ اؾز وٝ یه ٔٗبزِٝ ٔكرم ٘جبقس.

اٌط ٚ سٟٙب  ٔشغیط زضٚ٘عا، یه ٔٗبزِٝ ٔكرم ذٛاٞس ثٛز Mٔٗبزِٝ ٚ  Mزاضای  زض یه ٔسَ

اظ يطایت ٔشغیطٞبی )زضٚ٘عا  (M-1)(M-1)بٖ غیط نفط زضػٝ اٌط ثشٛاٖ حسالُ یه زسطٔیٙ

ٚ اظ لجُ سٗییٗ قسٜ(ذبضع اظ ٔٗبزِٝ ٔطثَٛٝ أب ّٔحِٛ زض ؾبیط ٔٗبزالر ٔسَ ثٝ زؾز 

 (1383آٚضز. )ٌؼطاسی، 

 ثزآّردگز حذالل هزثعبت سَ هزحلَ اي 4-3-2-3

ٔٗبزالر فطْ  اظ ثطآٚضٌط حسالُ ٔطثٗبر ؾٝ ٔطحّٝ ای ثطای ثطآٚضز يطایت ٞط یه اظ

ثبقس ٔی سٛاٖ اؾشفبزٜ وطز. ثطآٚضزٌط ؾٝ ٔطحّٝ ای  "ثیف اظ حس ٔكرم"ؾبذشبضی وٝ 

حسالُ ٔطثٗبر ثطای ثطآٚضز يطایت سٕبٔی ٔٗبزالر فطْ ؾبذشبضی ثٝ َٛض ٕٞعٔبٖ ٚ ثٝ 

یىجبضٜ، ثٝ وبض ثطزٜ ٔی قٛز. ثطآٚضزٌط ؾٝ ٔطحّٝ ای حسالُ ٔطثٗبر، ٔب٘ٙس ثطآٚضزٌط زٚ 

 (1374الُ ٔطثٗبر ؾبظٌبض اؾز، أب ثٝ َٛض ٔؼب٘جی وبضآسط اؾز. )شٚاِٙٛض، ٔطحّٝ ای حس

                                                           
85

 The Rank of condition of Identifiability 
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 دادٍ ُب ّ جبهعَ آهبري 4-4

سب ؾبَ  1352اَالٖبر ػٕٕ آٚضی قسٜ زض ایٗ دبیبٖ ٘بٔٝ ٔشّٗك ثٝ وكٛض ایطاٖ ٚ اظ ؾبَ 

ٔی ثبقٙس. ضٚـ 1376ثٝ نٛضر ؾبال٘ٝ اؾز. وّیٝ زازٜ ٞب ثٝ لیٕز طبثز ؾبَ دبیٝ  1392

آٚضی زازٜ ٞب وشبثرب٘ٝ ای ٔی ثبقس ٚ اظ َطیك زازٜ ٞبی ؾطی ظٔب٘ی ٚ ٌعاضـ ٞب ٚ ٌطز

 ٘كطیبر ثب٘ه ٔطوعی ٌطزآٚضی قسٜ اؾز.  

 ثز هذل ّ هتغیزُبي آى ضزحي 4-5

 هذل هْرد ثزرسي 4-5-1

ثٝ ٔٙٓٛض ثطآٚضز ضاثُٝ ثیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ فمط ثب سٛػٝ ثٝ اططار ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط 

ٚ ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ٚ دیچیسٌی ایٗ ٔٛيٛٔ اؾشفبزٜ اظ ضٚیىطز سه  ضقس الشهبزی

 ٔٗبزِٝ ای وبفی ٘یؿز 

چٙب٘چٝ لجال ثحض قس، ُٔبِٗبر ٘ٓطی ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر اظ َطیك وب٘بَ 

ٞبی چٙس ٚػٟی فمط ضا سحز سبطیط لطاض ٔی زٞس ٚ ایٗ وب٘بَ ٞب ٕٔىٗ اؾز زض ََٛ ظٔبٖ 

( ثٙبثطایٗ ضاثُٝ ثیٗ سؼبضر ٚ فمط ضاثُٝ 2005اذُ زاقشٝ ثبقٙس. )ِیبً٘، ٚ فًب ثب ٞٓ سس

دیچیسٜ ٚ ٘بٍٕٞٙی اؾز ٚ ضٚیىطز سه ٔٗبزِٝ ای َٕٔٗٛ ٔی سٛا٘س وبؾشی ٞب ٚ ٔكىالسی 

زض ػٟز ثطضؾی ایٗ اططار ٔرشّف زاقشٝ ثبقس. ٖالٜٚ ثط ایٗ ثؿیبضی اظ سٗییٗ وٙٙسٜ ٞب 

الشهبزی یىؿبٖ سِٛیس قسٜ ا٘س. ٘بزیسٜ ٌطفشٗ ایٗ  ٚ ٖٛأُ ٔٛطط ثط فمط سٛؾٍ ضٚ٘سٞبی

ظیبز ٔٛػت زؾز یبفشٗ ثٝ ٘شبیؼی ٌٕطاٜ وٙٙسٜ ٔی قٛز.  ثٙبثطایٗ ثٝ  احشٕبَ ثٝ  ٔٛيٛٔ
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ٔٙٓٛض زض ٘ٓط ٌطفشٗ ایٗ ضٚاثٍ ٚ ثٝ ٔٙٓٛض ثطآٚضز ثٟشط اططار ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، اظ ضٚیىطز 

 سٜ اؾز:ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ػٟز ثطآٚضز ٔسَ اؾشفبزٜ ق

ٕٞچٙیٗ ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ سبوٖٙٛ ضاثُٝ ثیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ فمط زض ایطاٖ فمٍ ثٝ 

نٛضر سه ٔٗبزِٝ ای ثطآٚضز ٚ ثطضؾی قسٜ اؾز. ثٙبثطایٗ ذالءیی زض ٔٛضز ثطضؾی ایٗ 

ٔٛيٛٔ ثب اؾشفبزٜ اظ ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ زض ایطاٖ ٚػٛز زاضز. . ثٝ ٕٞیٗ ػٟز اظ 

  زالر ٕٞعٔبٖ زض ایٗ سحمیك اؾشفبزٜ ٔی قٛز.ضٚیىطز ؾیؿشٓ ٔٗب

 هذل ّ هتغیزُب 4-5-2

 ثب سٛػٝ ثٝ ٔجبحض ثُٕٗ آٔسٜ، ٔسَ ٔٛضز ثطضؾی ثٝ نٛضر ظیط سهطیح ٔی قٛز:

     (11)   (11)     (11)      (11)      1 

      (11)   (11)      (11)     (11)   1  (12)      

 1       

     (11)   (11)     (11)      (11)      (13)   

  (12)       1 

 ٔشغیطٞبی ٔسَ ٘یع، ثكطح ظیط ٞؿشٙس:

 (: openثبظ ثٛزٖ سؼبضر)

 ثٝ زِیُ ٚاثؿشٍی الشهبز ایطاٖ ثٝ نبزضار ٘فشی ٚ ثطای ثطآٚضز نحیح ٔسَ ٚ ٘شبیغ زلیك

نبزضار غیط٘فشی اؾشفبزٜ ٔی قٛز. ِصا، زضػٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضی ثٝ نٛضر ٘ؿجز  سط اظ

سٗطیف ٔی قٛز.  ثسیٗ ٔٙٓٛض  زاذّیٔؼٕٛٔ نبزضار غیط٘فشی ٚ ٚاضزار ثٝ سِٛیس ٘بذبِم 

اؾشفبزٜ ٔی قٛز. آٔبضٞبی نبزضار  1376اظ سِٛیس ٘بذبِم زاذّی ثٝ لیٕز طبثز ؾبَ 
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٘بذبِم زاذّی اظ ؾطی ٞبی ظٔب٘ی ٚ ٌعاضـ ٞبی ثب٘ه  غیط٘فشی ٚ ٚاضزار وُ ٚ سِٛیس

 ٔطوعی ٌطزآٚضی قسٜ اؾز.  

 (: Groضقس الشهبزی)

وّٕٝ ضقس ثٝ ٔٗٙبی ثعضي قسٖ اؾز ٚ زاضای ٔفْٟٛ وٕی اؾز. ضقس الشهبزی یه 

وكٛض ٖجبضر اؾز اظ افعایف سِٛیس ّٔی ٚالٗی ؾطا٘ٝ آٖ وكٛض زض ََٛ یه زٚضٜ 

 (1371ثّٙسٔسر. )ضٚظثٟبٖ، 

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔشغیط  1376اظ قبذم ضقس سِٛیس ٘بذبِم زاذّی ؾطا٘ٝ ثٝ لیٕز طبثز ؾبَ 

ضقس الشهبزی اؾشفبزٜ قسٜ اؾز ٚ آٔبض ٔطثٌٛ ثٝ آٖ اظ ثب٘ه ٔطوعی ٌطزآٚضی قسٜ 

 اؾز.

 (:Gro2ٔؼصٚض ضقس الشهبزی)

ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾی فطيیٝ وٛظ٘شؽ ٔشغیط زیٍطی ثٝ نٛضر ٔؼصٚض ضقس الشهبزی 

 طیف قسٜ اؾز.٘یع سٗ

                                                             (:rcapثٟطٜ ٚضی ؾطٔبیٝ)
سِٛیس ٘بذبِم زاذّی

اضظـ ؾطٔبیٝ
 

ثٟطٜ ٚضی ضا ٔی سٛاٖ ثٝ نٛضر ٘ؿجز یه قبذم ٔمساضی اظ یه ؾشب٘سٜ ٔٗیٗ ثٝ یه 

زض ٌعاضـ ثٟطٜ  (1388) یثب٘ه ٔطوع). قبذم ٔمساضی اظ یه زازٜ ٔٗیٗ سٗطیف وطز

ثطای ٔحبؾجٝ اؾشفبزٜ وطزٜ  اظ ایٗ ضٚـ ٘یع ٚضی ٘یطٚی وبض، ؾطٔبیٝ ٚ وُ ٖٛأُ سِٛیس

زض ٔحبؾجبر ثٟطٜ ٚضی ٔی سٛاٖ اضظـ افعٚزٜ یب سِٛیس ٘بذبِم زاذّی ضا ثٝ ٖٙٛاٖ .( اؾز

 قبذم ؾشب٘سٜ الشهبز ٚ ٔٛػٛزی ؾطٔبیٝ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ قبذم ٔٛضز اؾشفبزٜ ػٟز ٟ٘بزٜ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ؾطٔبیٝ زض ٘ٓط ٌطفز. ثٙبثطایٗ ثٝ ٔٙٓٛض ٔحبؾجٝ ثٟطٜ ٚضی ؾطٔبیٝ اظ ٘ؿجز سِٛیس 

 1376ثٝ ٔٛػٛزی ؾطٔبیٝ ثٝ لیٕز طبثز ؾبَ  1376٘بذبِم زاذّی ثٝ لیٕز طبثز ؾبَ 

ؾطی ٞبی ظٔب٘ی ثب٘ه ٔطوعی زازٜ ٞبی اؾشفبزٜ قسٜ اؾز ٚ آٔبض ٞط زٚ ٔشغیط اظ 

 ٌطزآٚضی قسٜ اؾز.

بٍ٘یٗ وّیٝ ؾبَ ٞبی سحهیُ ثٝ ٖٙٛاٖ قبذهی ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی اظ ٔی (:Eduآٔٛظـ)

آٔٛظـ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. آٔبض ٔطثٌٛ ثٝ آٖ اظ ٔؼٕٖٛٝ زازٜ ٞبی ثبضٚ ٚ ِی ٌطزآٚضی 

 قسٜ اؾز.

اظ يطیت ػیٙی ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس اؾشفبزٜ  (:Giniيطیت ػیٙی)

ثب٘ه ٔطوعی ٌطزآٚضی قسٜ ٞبی ؾطی ظٔب٘ی  زازٜقسٜ اؾز ٚ اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ آٖ اظ 

 اؾز.

ثٝ ٔٙٓٛض زض ٘ٓط ٌطفشٗ زضنس ػٕٗیز ظیط ذٍ فمط اظ قبذم ؾطقٕبض  (:pov٘طخ فمط)

اؾشفبزٜ قسٜ اؾز وٝ ایٗ قبذم زضنس ػٕٗیشی وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ فمیط قٕبضـ ٔی   86فمط

بٔٝ یعزاٖ دٙبٜ قٛ٘س ضا ا٘ساظٜ ٔی ٌیطز. آٔبض ٚ اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ایٗ ٔشغیط اظ دبیبٖ ٘

 اظ ضٚـ ثطٖٚ یبثی ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز. 1392( اذص قسٜ ٚ ٘طخ فمط ؾبَ 1387)

آٔبض ٔطثٌٛ ثٝ ٔشغیط قبذم سٛؾٗٝ ا٘ؿب٘ی اظ ٌعاضـ  (:Tvedقبذم سٛؾٗٝ ا٘ؿب٘ی)

 .  ٞبی سٛؾٗٝ ؾبظٔبٖ ُّٔ ػٕٕ آٚضی قسٜ اؾز

فطاز ثبؾٛاز زض یه ٘طخ ثبؾٛازی زض ٞط ػبٔٗٝ اظ سمؿیٓ سٗساز ا (:Ilite٘طخ ثی ؾٛازی)

ؾٗ یب ٌطٜٚ ؾٙی ٔٗیٗ ثٝ ػٕٗیز آٖ ؾٗ یب ٌطٜٚ ؾٙی ٔحبؾجٝ ٔی قٛز. ثٙبثطایٗ ٘طخ 
                                                           
86

 Headcount ratio 
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ثی ؾٛازی ثیبٍ٘ط سٗساز افطاز ثی ؾٛاز زض یه ؾٗ ثٝ ػٕٗیز آٖ ؾٗ اؾز ٚ آٔبض ٔطثٌٛ 

 ثب٘ه ٔطوعی ٌطزآٚضی قسٜ اؾز.  زازٜ ٞبی ؾطی ظٔب٘ی ثٝ آٖ اظ

حبِ ایٙىٝ ٚلٛٔ ا٘مالة اؾالٔی ثط الشهبز وكٛض (: ثٝ D57ِٔشغیط ٔؼبظی ا٘مالة)

سبطیطٌصاض ثٛزٜ اؾز، ٔشغیط ٔؼبظی ا٘مالة اؾالٔی ثٝ ٖٙٛاٖ ٔشغیط ٔؿشمُ ٚاضز ٔسَ ٔی 

ٖسز  1357ٖسز یه ٚ ثطای ؾبَ ٞبی ثٗس اظ  1357قٛز ٚ ثطای ؾبَ ٞبی لجُ اظ ؾبَ 

 نفط زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ اؾز.

حبِ ایٙىٝ ػًٙ سحٕیّی سبطیطار ٔرطثی ثط (: ثٝ Dumِٔشغیط ٔؼبظی ػًٙ سحٕیّی )

الشهبز وكٛض ٚاضز وطزٜ اؾز، ٔشغیط ٔؼبظی ػًٙ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔشغیط ٔؿشمُ ٚاضز ٔسَ ٔی 

ٖسز یه ٚ ثمیٝ ؾبَ ٞب ٖسز نفط زض  1367-1359قٛز. ایٗ ٔشغیط ثطای ؾبَ ٞبی ػًٙ 

  ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ اؾز.

 ثزآّرد هذل، ًتبیج تجزثيثخص دّم: 

 یزُبایستبیي هتغ 4-6

ثطاؾبؼ ُٔبِت شوط قسٜ زض ثرف لجُ، دیف اظ ثطآٚضز اٍِٛ الظْ اؾز ٘ؿجز ثٝ ایؿشبیی 

ٚ ٘ب ایؿشبیی ٔشغیطٞبی ؾطی ظٔب٘ی إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز. ظیطا ایؿشبیی ٔشغیطٞب دیف 

قطَی ػٟز دطٞیع اظ ثطآٚضز ضٌطؾیٖٛ وبشة اؾز. ثطای آظٖٔٛ ایؿشبیی ٔشغیطٞبی ٔٛضز 

( اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ٕٞبُ٘ٛض وٝ ADFفِٛط سٕٗیٓ یبفشٝ ) -زیىی٘ٓط زض اٍِٛ، اظ آظٖٔٛ 
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ٔكبٞسٜ ٔی قٛز، سٕبٔی ٔشغیطٞب زض ؾُح ٚ ثسٖٚ سفبيُ ٌیطی ٔب٘ب  1-4زض ػسَٚ

 ٞؿشٙس. ثٙبثطایٗ احشٕبَ ایؼبز ضٌطؾیٖٛ وبشة زض ٔسَ ٚػٛز ٘ساضز. 

 (تعوین یبفتَ ًتبیج آسهْى ایستبیي هتغیزُب )آسهْى دیکی فْلز -1-4جذّل

 ٘بْ ٔشغیط آٔبضٜ آظٖٔٛ ٔمبزیط ثحطا٘ی ٔب٘ب / ٘بٔب٘ب

-60/3 ٔب٘ب 52/4- ** Edu 

-98/3 -61/3 ٔب٘ب ** Rcap 

-57/3 -56/3 ٔب٘ب * Open 

-81/3 -60/3 ٔب٘ب ** Gro 

-82/3 -60/3 ٔب٘ب ** Gro2 

-30/2 -95/1 ٔب٘ب * Gini 

-47/4 -20/4 ٔب٘ب ** Tved 

-07/4 -60/3 ٔب٘ب ** Ilite 

-97/2 -93/2 ٔب٘ب * Pov 

 %1ؾُح ٔٗٙی زاضی**% ٚ 5ؾُح ٔٗٙی زاضی*ٔبذص: یبفشٝ ٞبی سحمیك                                            

  87آسهْى اریت ُوشهبًي 4-7

اظ آ٘ؼب وٝ ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ثٝ ِحبِ ؾبذشبضی ٔشفبٚر ثب ضٌطؾیٖٛ ٞبی چٙس  

الؾیه حبوٓ ثط ضٌطؾیٖٛ ٞبی چٙس ٔشغیطٜ اؾز، ٕٔىٗ اؾز سبٔیٗ وٙٙسٜ فطٚو و

، غیط اؾشٛوبؾشیه ثٛزٖ ٔشغیطٞبی OLSٔشغیطٜ ٘جبقس. یىی اظ فطٚو لبَٕ ضٚـ 

                                                           
87

 Simultaneous bias 
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سٛيیحی یب حسالُ زض نٛضر اؾشٛوبؾشیه)سهبزفی( ثٛزٖ زاقشٗ سٛظیٕ ٔؿشمُ اظ ػعء 

اذالَ اؾشٛوبؾشیه اؾز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ یىی اظ ٔكرهٝ ٞبی ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ 

ٔشغیط ٚاثؿشٝ زض یه ٔٗبزِٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔشغیط سٛيیحی زض ٔٗبزِٝ ای زیٍط اظ  ایٗ اؾز وٝ

ؾیؿشٓ ْبٞط ٔی قٛز. چٙیٗ ٔشغیط سٛيیحی ٕٔىٗ اؾز ثب ػّٕٝ دؿٕب٘س ٔٗبزِٝ ای وٝ 

زض آٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔشغیط سٛيیحی ٚاضز قسٜ اؾز ٕٞجؿشٝ ثبقس ٚ ٕٞجؿشٝ ثٛزٖ ٔشغیط 

(     )   والؾیه  سٛيیحی ثب ػّٕٝ دؿٕب٘س زض یه ٔٗبزِٝ، فطو ضا ٘مى ٔی  0 

وٙس. ثٙبثطایٗ چٙب٘چٝ یىی اظ قطایٍ فٛق اِصوط سبٔیٗ ٘كٛ٘س، آٖ ٌبٜ سرٕیٗ ظٖ ٞبی 

حسالُ ٔطثٗبر ٘ٝ سٟٙب سٛضـ زاض ثّىٝ ٘بؾبظٌبض ٘یع ذٛاٞٙس ثٛز. یٗٙی اٌط حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ 

ر ِٕٔٗٛی ثب ٔمبزیط حمیمی ؾٕز ثی ٟ٘بیز ٔیُ وٙس، ثبظ ٞٓ ثطآٚضزٌطٞبی حسالُ ٔطثٗب

( ثٝ ٕٞیٗ ّٖز ٚ ثٝ ٔٙٓٛض ػٌّٛیطی اظ ایؼبز 1383ػبٔٗٝ ثطاثط ٕ٘ی قٛ٘س. )ٌؼطاسی، 

 ٘شبیغ سٛضـ زاض آظٖٔٛ ٞبی اضیت ٕٞعٔب٘ی ٚ ٔؿئّٝ سكریم ا٘ؼبْ ٔی قٛز.

 ًتیجَ حبصل اس اریت ُوشهبًي هعبدلَ اّل -2-4جذّل             

 ٘بْ ٔشغیط یتيط ا٘حطاف ٔٗیبض ؾُح ٔٗٙبزاضی

1%  32/7 E 15-  0000/1  ػّٕٝ دؿٕب٘س 

 

 ًتیجَ حبصل اس آسهْى اریت ُوشهبًي هعبدلَ دّم -3-4جذّل        

 ٘بْ ٔشغیط يطیت ا٘حطاف ٔٗیبض ؾُح ٔٗٙبزاضی

1%  54/1 E 11-  0000/1  ػّٕٝ دؿٕب٘س 
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 ًتیجَ حبصل اس آسهْى اریت ُوشهبًي هعبدلَ سْم-4-4جذّل            

 ٘بْ ٔشغیط يطیت ا٘حطاف ٔٗیبض ضیؾُح ٔٗٙبزا

1%  40/8 E 14-  0000/1  ػّٕٝ دؿٕب٘س 

 

ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ يطیت دؿٕب٘س زض ٞط ؾٝ ٔٗبزِٝ ٔٛػٛز زض ؾیؿشٓ ٔٗٙی زاض قسٜ اؾز، 

ٞط ؾٝ ٔٗبزِٝ زاضای اضیت ٕٞعٔب٘ی ٞؿشٙس. ٚػٛز اضیت ٕٞعٔب٘ی فطو والؾیه 

   (     ) طایٗ ػٟز ثطآٚضز ایٗ ٔٗبزالر ٕ٘ی سٛاٖ اظ ضٚـ ضا ٘مى ٔی وٙس. ثٙبث 0 

 حسالُ ٔطثٗبر ِٕٔٗٛی اؾشفبزٜ وطز. 

 هسبلَ تطخیص 4-8

 ضزط درجَ اي در راثغَ ثب لبثلیت تطخیص 4-8-1

 ثزرسي ضزط درجَ اي  -5-4جذّل                    

 ٔٗبزِٝ
سٗساز ٔشغیطٞبی اظ دیف سٗییٗ قسٜ 

 (K-k)ذبضع ٔب٘سٜ اظ ٔٗبزِٝ 

ٔشغیطٞبی زٚضٖ ظای  سٗساز

 (m-1) ٔٗبزِٝ ٟٔٙبی یه
 لبثّیز سكریم

    3 1 

ثیف اظ حس 

 ٔكرم

 ini 3 1 

ثیف اظ حس 

 ٔكرم

Pov 3 2 

ثیف اظ حس 

 ٔكرم
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 ضزط رتجَ اي در راثغَ ثب لبثلیت تطخیص 4-8-2

 ضزایت هتغیزُبي هعبدالت هذل -6-4جذّل           

  ٔبذص: یبفشٝ ٞبی سحمیك

سكىیُ  2  2عٔبٖ ٔٛػٛز ٔی سٛاٖ یه ٔبسطیؽثطای ٞط ٔٗبزِٝ اظ ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞ

زاز وٝ زسطٔیٙبٖ آٖ ٔربِف نفط ثبقس. ثٙبثطایٗ ثطاؾبؼ زسطٔیٙبٖ يطایت ٔشغیطٞبی 

 ذبضع اظ ٔٗبزِٝ ٔٛضز ثطضؾی، ٔٗبزالر ٔٛضز ثطضؾی ثیف اظ حس ٔكرم ٔی ثبقٙس. 

سَ ثیف ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ آظٖٔٛ ٞبی سكریهی زضػٝ ای ٚ ضسجٝ ای ٔٗبزالر ٔٛػٛز زض ٔ

اظ حس ٔكرم ٞؿشٙس ٚ ثٙبثطایٗ ٔی ثبیؿز اظ ثطآٚضزٌط حسالُ ٔطثٗبر ؾٝ ٔطحّٝ ای ثٝ 

 ٔٙٓٛض ثطآٚضز ٔسَ ثٟطٜ ٌطفز. 

 

 

 gro gini pov Edu Rcap Tved open Ilite gro2 1 ٔٗبزِٝ

gro   11 1 1 1   11   12 1   14 1 1 

gini   21   21 1 1 1 1 1   24   25   26 

pov   31   31   32 1   31 1   33   34 1 1 
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 ًتبیج تخویي 4-9

 هعبدلَ رضذ التصبدي-7-4جذّل       

 احشٕبَ tآٔبضٜ  يطیت ٔشغیطٞبی ٔؿشمُ

Edu 008/0 54/1 12/0 

Rcap 25/1 17/4 000/0 

Open 10/0 68/2 008/0 

 

D75 
13/0- 56/3- 000/0 

Dum 004/0- 15/0- 87/0 

19/2     56/0 2   

 ٔبذص: یبفشٝ ٞبی سحمیك   

 هعبدلَ ًبثزاثزي تْسیع درآهذ-8-4جذّل         

 احشٕبَ tآٔبضٜ  يطیت ٔشغیطٞبی ٔؿشمُ

Open 008/0- 43/2- 01/0 

Gro 78/3 52/12 000/0 

Gro2 89/1- 61/12- 000/0 

Ilite 0009/0 06/2 04/0 

D57 006/0- 61/1- 10/0 

Dum 004/0- 35/1- 17/0 

5/2D-W= 99/0 2   

    ٔبذص: یبفشٝ ٞبی سحمیك     
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 هعبدلَ فمز-9-4جذّل                

ٔشغیطٞبی 

 ٔؿشمُ
 احشٕبَ tآٔبضٜ  يطیت

Gro 17/0- 28/2- 02/0 

Gini 48/1 57/3 00/0 

Open 15/0 31/7 00/0 

Edu 13/0 77/3 00/0 

Tved 61/2- 28/3- 00/0 

D57 009/0 34/0 73/0 

Dum 006/0- 33/0- 73/0 

95/1;D-W 77/0; 2 

 ٔبذص: یبفشٝ ٞبی سحمیك   

 

ثب اؾشفبزٜ اظ ٔٗبزِٝ اَٚ سبطیط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ضقس الشهبزی، ٔٗبزِٝ زْٚ سبطیط ثبظ 

طی سٛظیٕ زضآٔس ٚ ٔٗبزِٝ ؾْٛ سبطیط ثبظ ثٛزٖ ثٛزٖ سؼبضر ٚ ضقس الشهبزی ثط ٘بثطاث

 سؼبضر، ضقس الشهبزی ٚ ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ثط فمط آظٖٔٛ قسٜ اؾز. 

٘شبیغ ثطآٚضز ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ زض سرٕیٗ ٔٗبزِٝ ضقس الشهبزی، ثبظ 

ظ ز. يطیت ٔشغیط ثبثٛزٖ سؼبضر سبطیط ٔظجز ٚ ٔٗٙی زاضی ثط ضقس الشهبزی زاقشٝ اؾ

اؾز. ثسیٗ ٔٗٙی وٝ ثب افعایف ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثٝ ٔیعاٖ یه زضنس  10/0ثٛزٖ سؼبضر 

 يطیت زضنس افعایف ٔی یبثس. 10/0فطو طجبر ؾبیط قطایٍ ثٝ ٔیعاٖ ضقس الشهبزی ثب 

اؾز. ٔشغیط آٔٛظـ سبطیط ٔظجشی ثط ضقس  008/0ٔٛضز ثطضؾی ٔشغیط آٔٛظـ زض ٔٗبزِٝ 

ثٟطٜ ٚضی  ك ٘شبیغ حبنُ اظ ثطآٚضز، يطیت ٔشغیطیٗ َجالشهبزی زاقشٝ اؾز. ٕٞچٙ

َی ثٟطٜ ٚضی ؾطٔبیٝ  ٘یع ٔظجز ٚ ٔٗٙی زاض ثٛزٜ اؾز. ثسیٗ ٔٗٙی وٝ افعایف ؾطٔبیٝ
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. ٔشغیط ٔؼبظی ٔطسجٍ ثب لشهبزی زاقشٝ اؾزؾبَ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی سبطیط ٔظجشی ثط ضقس ا

زِٝ ضقس ٔٗب ػًٙ سحٕیّی زض ا٘مالة ثٝ نٛضر ٔٙفی ٔٗٙی زاض اؾز. ٔشغیط زأی

 .الشهبزی ثی ٔٗٙی ثٛزٜ اؾز

ثطاؾبؼ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ ٔٗبزِٝ زْٚ زض ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ، وٝ زض ایٗ ٔٗبزِٝ 

٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس سبثٗی اظ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، ضقس الشهبزی، ٔؼصٚض ضقس الشهبزی ٚ 

ٙفی ٔٗٙی زاض ثٝ نٛضر ٔ -008/0٘طخ ثی ؾٛازی اؾز، ٔشغیط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثب يطیت 

افعایف ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثٝ ٔیعاٖ یه زضنس، ٘بثطاثطی سٛظیٕ ثب اؾز. ثٝ ایٗ ٔٗٙب وٝ 

زضنس وبٞف ٔی یبثس. يطیت ٔشغیط  008/0زضآٔس ضا ثب فطو طجبر ؾبیط ٖٛأُ ثٝ ٔیعاٖ 

ضقس الشهبزی ٔظجز ٚ ٔٗٙی زاض اؾز ٚ يطیت ٔشغیط ٔؼصٚض ضقس الشهبزی ٔٙفی ٚ ٔٗٙی 

یٗ ٔٗٙب وٝ ضقس الشهبزی ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ضا افعایف ٚ ٔؼصٚض ضقس زاض اؾز. ثٝ ا

الشهبزی ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ضا وبٞف ٔی زٞس ٚ ثسیٗ سطسیت فطيیٝ وٛظ٘شؽ سبییس 

ٔی قٛز. ٔشغیط ٘طخ ثی ؾٛازی ٘یع ٔظجز ٚ ٔٗٙی زاض اؾز ثٝ ایٗ ٔٗٙب وٝ ثب وبٞف ٘طخ ثی 

بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ثٝ ٔیعاٖ بر ؾبیط ٖٛأُ ٘ؾٛازی ثٝ ٔیعاٖ یه زضنس، ثب فطو طج

زض ٔٗبزِٝ ٘بثطاثطی ٚ ػًٙ سحٕیّی ٔؼبظی ا٘مالة  ٞبیزضنس وبٞف ٔی یبثس. ٔشغیط 009/0

 .٘جٛزٜ ا٘سٔز ٔظجز ٔٗٙی زاض سٛظیٕ زضآٔس ثب ٖال

ثطاؾبؼ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ زض ذهٛل ٔٗبزِٝ فمط زض ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ وٝ زضنس 

فمط سبثٗی اظ ضقس الشهبزی، ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس، ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، ػٕٗیز ظیط ذٍ 

ثٝ نٛضر ٔٙفی  17/0سٛؾٗٝ ا٘ؿب٘ی ٚ ٘طخ ثی ؾٛازی اؾز، ٔشغیط ضقس الشهبزی ثب يطیت 

ٔٗٙی زاض اؾز. ثسیٗ ٔٗٙب وٝ سبطیطار ٔؿشمیٓ ضقس الشهبزی حبٔی فمطا ثٛزٜ اؾز. 
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ٔٗٙب وٝ ثب افعایف ٘بثطاثطی زضآٔسی، ٔشغیط يطیت ػیٙی ٔظجز ٚ ٔٗٙی زاض اؾز ثسیٗ 

زضنس ػٕٗیز ظیط ذٍ فمط افعایف ٔی یبثس. يطیت ٔشغیط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٔظجز ٚ ٔٗٙی 

زاض اؾز. ٔشغیط سٛؾٗٝ ا٘ؿب٘ی زض ٔٗبزِٝ ٔٛضز ٘ٓط ثٝ نٛضر ٔٙفی ٔٗٙی زاض اؾز. ثسیٗ 

ػت وبٞف ٔٗٙب وٝ اضسمبء قبذم ٞبی ؾالٔز ٚ أیس ثٝ ظ٘سٌی ٚ ؾُح زضآٔس ؾطا٘ٝ ٔٛ

فمط ٔی قٛز. ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ حبنُ اظ ثطآٚضز، ٔشغیط آٔٛظـ ثب ٖالٔز ٔظجز ٔٗٙی زاض 

ؾبَ ثٝ ثبال زض ٔسَ ٔٛضز  15اؾز، ثسیٗ ٔٗٙی وٝ ٔشٛؾٍ ؾبَ ٞبی سحهیُ زض ػٕٗیز 

ثطضؾی ٔٛػت افعایف فمط قسٜ اؾز. ٔشغیطٞبی ٔؼبظی ا٘مالة اؾالٔی ٚ ػًٙ زض ٔٗبزِٝ 

  فمط ثی ٔٗٙی ثٛز٘س.

 تعییي اعتجبر هذل 4-11

ثطای  Fٚ آٔبضٜ  t، آٔبضٜ  2 زض ٔسَ ٞبی ضٌطؾیٖٛ سه ٔٗبزِٝ، آٔبضٜ ٞبیی ٕٞچٖٛ 

لًبٚر زضذهٛل ٔٗٙبزاض ثٛزٖ ٔسَ ٚ يطایت سرٕیٗ ظزٜ قسٜ ثٝ وبض ٌطفشٝ ٔی قٛ٘س. 

ثطلطاضی فطٚو ٔسَ ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٞٙس. زض  D-Wآٔبضٜ ٞبی زیٍطی ٕٞچٖٛ 

ضسجبٌ ٔحمك ثبیس زض ذهٛل سهطیح ؾبذشبض ٔسَ لبثُ لجَٛ سهٕیٓ ٌیطی وٙس. ایٗ ا

( أب زض ٔٛضز ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ثٝ زِیُ ٚػٛز 1392)ٖجبؾی ٘ػاز ٚ سكىیٙی،

دسیسٜ زیٙبٔیىی ثیٗ ٔٗبزالر اظ اٖشجبض وٕشطی ثطذٛضزاض ٞؿشٙس. زض ایٗ لؿٕز ثطای 

ٚضز ٔسَ اضائٝ قسٜ ثٝ قجیٝ ؾبظی  ٔسَ ٔی سٗییٗ اٖشجبض ٔسَ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘شبیغ ثطآ

 دطزاظیٓ.
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زض ایٗ اضسجبٌ ا٘شٓبض ثط آٖ اؾز وٝ ٘شبیغ قجیٝ ؾبظی سبضیری ثب ضفشبض ز٘یبی ٚالٗی 

ٕٞبًٞٙ ثبقس. ثٙبثطایٗ ظٔب٘یىٝ قجیٝ ؾبظی سبضیری ا٘ؼبْ ٔی قٛز، ٔمبزیط قجیٝ ؾبظی 

 (1392یٙی، قسٜ ثب ٔمبزیط ٚالٗی ٔمبیؿٝ ٔی قٛز. )ٖجبؾی ٘ػاز ٚ سكى

 اًغجبق ًوْدار ّالعي)تبریخي( ّ ضجیَ سبسي ضذٍ 4-11-1

ٍ یىؿبٖ زض ایٗ ضٚـ ٕ٘ٛزاضٞبی سبضیری ٚ قجیٝ ؾبظی قسٜ ٔشغیطٞبی زضٖٚ ظا زض قطای

. ثٝ َٛضی وٝ ٞطچٝ ٔیعاٖ ا٘حطاف ٕ٘ٛزاض قجیٝ ؾبظی قسٜ ثب یىسیٍط ٔمبیؿٝ ٔی قٛ٘س

اٖشجبض ثیكشطی ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز. اظ ٕ٘ٛزاض سبضیری وٕشط ثبقس، ثطآٚضز ٔسَ اظ 

٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ ضٚ٘س قجیٝ ؾبظی ٔشغیطٞبی زضٖٚ ظا سب چٝ  3-4اِی  1-4ٕ٘ٛزاضٞبی 

 حس ظیبزی ضٚ٘س سبضیری آٖ ضا ز٘جبَ ٔی وٙٙس. 

 

 التصبدي رضذ تبریخي سبسي ضجیَ -1-4ًوْدار                              
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 قجیٝ ؾبظی سبضیری ضقس الشهبزی
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 جیٌي ضزیت تبریخي سبسي ضجیَ -2-4ًوْدار                               





 

 فمز ًزخ تبریخي سبسي ضجیَ -3-4ًوْدار                              

 

ثٝ ٘ٓط ٔی ضؾس وٝ ؾطی ٞبی قجیٝ ؾبظی قسٜ، ضفشبض  3-4اِی  1-4ثطاؾبؼ ٕ٘ٛزاضٞبی 

ؾب٘بر وطزٜ ا٘س ٚ فمٍ زض سكطیح ٘ٛ 88ثّٙسٔسر ؾطی ٞبی سبضیری)ٚالٗی( ضا ثبظسِٛیس

 وٛسبٜ ٔسر ؾطی ٞبی سبضیری ثٝ ذٛثی ُٖٕ ٘ىطزٜ ا٘س.

                                                           
88
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 تجشیَ ّ تحلیل خغب 4-11-2

ٔٗیبض زیٍطی وٝ ػٟز اضظیبثی ٔسَ ثٝ وبض ٌطفشٝ ٔی قٛز اؾشفبزٜ اظ قبذم ٞبی ذُب 

اؾز. ایٗ قبذم ٞب ثطاؾبؼ ٔمبزیط قجیٝ ؾبظی قسٜ ٚ ٚالٗی )سبضیری( ٔشغیطٞبی زضٖٚ 

 ظا لبثُ ٔحبؾجٝ ٞؿشٙس. 

 ثزخي هعیبرُب ثزاي اًجبم ضجیَ سبسي تبریخي -11-4جذّل         

 RMSE THEIL MSE BIAS ٔٗبزِٝ

 02/0 -0002/0 02/0 05/0 ضقس الشهبزی

 006/0 001/0 01/0 01/0 يطیت ػیٙی

 02/0 -009/0 07/0 06/0 ٘طخ فمط

 

ر ظیط ثٝ نٛض Yاؾز وٝ ثطای ٔشغیط  RMSE89یه ٔٗیبض ٔطؾْٛ ثطای ا٘ؼبْ اضظیبثی ٔسَ 

 اؾز:

     √
1
 
∑(  

    
 )2

 

  1

 

 :  
 Yٔمساض قجیٝ ؾبظی قسٜ ٔشغیط   

:  
 Yٔمساض ٚالٗی ٔشغیط   

Tسٗساز زٚضٜ ٞبی قجیٝ ؾبظی : 

                                                           
89

 Root mean square error 
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، ا٘حطاف ٔشغیط قجیٝ ؾبظی قسٜ اظ ٔؿیط ظٔب٘ی ؾطی ٚالٗی ضا ٘كبٖ ٔی RMSEٔٗیبض 

 ٔشغیط، اظ َطیك ٔمبیؿٝ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔشغیط ٔٛضز ثطضؾی نٛضر ٔی ٌیطز.  زٞس. ٔمساض ایٗ

 اؾز وٝ ثٝ نٛضر ظیط سٗطیف ٔی قٛز: 90MSEٔٗیبض زیٍط 

    
1
 
∑(  

    
 )

 

  1

 

ثٝ  91ٔٗیبض ٟٔٓ زیٍط ثطای اضظیبثی ٔسَ قجیٝ ؾبظی ٚػٛز زاضز، يطیت ٘بثطاثطی سبیُ

 نٛضر ظیط ٔی ثبقس:

   
√

1
 
∑ (  

    
 )2 

  1

√
1
 
∑ (  

 )2 
  1  √

1
 
∑ (  

 )2 
  1

                                       

ثبقس، ثٝ ٔفْٟٛ دیف ثیٙی وبُٔ اؾز ٚ  U=0ایٗ قبذم ثیٗ نفط ٚ یه ٔی ثبقس. اٌط 

 قجیٝ ؾبظی ٔسَ ثٝ ثسسطیٗ نٛضر ٕٔىٗ اؾز.  ثبقس ٘كبٍ٘ط U=1اٌط 

 ٘یع ثٝ نٛضر ظیط سٗطیف ٔی قٛز: 92٘ؿجز سٛضـ

   
(       )2

1
 
∑(  

    
 )2

 

 : ٔیبٍ٘یٗ ٔمساض قجیٝ ؾبظی قسٜ      

 : ٔیبٍ٘یٗ ٔمساض سبضیری     

                                                           
91

 Mean simulation error 
91

 Theil’s inequality coefficient 
92

 Bias proportion 
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بی ؾیؿشٕبسیه اؾز ٚ ٘كبٖ ٔی زٞس سب چٝ ا٘ساظٜ ( ٘كبٍ٘ط ذُ  ٘ؿجز سٛضـ)

ٔیبٍ٘یٗ ؾطی ٞبی ٚالٗی ٚ قجیٝ ؾبظی قسٜ اظ یىسیٍط زٚض قسٜ ا٘س. ٞطچٝ ایٗ ٘ؿجز 

ثٝ نفط ٘عزیه ثبقس ثٟشط اؾز، ثساٖ زِیُ وٝ ٘كبٖ ٔی زٞس ذُبی ؾیؿشٕبسیه ٔسَ 

 (1392وٕشط اؾز. )ٖجبؾی ٘ػاز ٚ سكىیٙی، 

٘كبٖ ٔی زٞس، اضلبْ ٔحبؾجٝ قسٜ آٔبضٞبی ٔصوٛض سمطیجب  10-4ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٘شبیغ ػسَٚ 

زض ؾُح لبثُ لجِٛی لطاض زاض٘س. ثٝ َٛضیىٝ ٔمساض ٖسزی اغّت قبذم ٞبی فٛق ٘عزیه 

ثٝ نفط ٔی ثبقٙس. ِصا ثطاؾبؼ آ٘بِیع ذُب ٔی سٛاٖ ٌفز وٝ ٔمساض قجیٝ ؾبظی قسٜ 

جبَ ٔی وٙٙس ٚ ٔسَ اظ سب حس ظیبزی ضٚ٘س سبضیری آٖ ضا ز٘سمطیجب ٔشغیطٞبی زضٖٚ ظا 

 اٖشجبض ثبالیی ثطذٛضزاض اؾز.  

 خالصَ ّ جوع ثٌذي فصل 4-11

زض ایٗ فهُ سبطیط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط اظ َطیك زٚ وب٘بَ ضقس الشهبزی ٚ ٘بثطاثطی 

سٛظیٕ زضآٔس ثب اؾشفبزٜ اظ ثطآٚضزٌط حسالُ ٔطثٗبر ؾٝ ٔطحّٝ ای ثطای ایطاٖ ثطضؾی ٚ 

ثطای وكٛض   1352-1392اظ زازٜ ٞبی ؾبال٘ٝ َی زٚضٜ ظٔب٘ی  آظٖٔٛ قس. زض ایٗ ذهٛل

ایطاٖ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ثسیٗ ٔٙٓٛض اثشسا ٔب٘بیی ٔشغیطٞب ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفز ٚ ثب 

سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ وّیٝ ٔشغیطٞب زض ؾُح ٚ ثسٖٚ سفبيُ ٌیطی ٔب٘ب ثٛز٘س، آظٖٔٛ ٞبی 

ض ٔطحّٝ ثٗس ثىبض ٌطفشٝ قس.  ثب سكریهی زضػٝ ای ٚ ضسجٝ ای ػٟز سٗییٗ ضٚـ سرٕیٗ ز

سٛػٝ ثٝ ثیف اظ حس ٔكرم ثٛزٖ ٔٗبزالر ٔٛػٛز زض ؾیؿشٓ ٔٛضز ثطضؾی، اظ ثطآٚضزٌط 

 ثطای سرٕیٗ اؾشفبزٜ قس  3slsحسالُ ٔطثٗبر ؾٝ ٔطحّٝ ای 
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٘شبیغ سرٕیٗ ٔسَ ٞب حبوی اظ آ٘ؿز وٝ افعایف ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثٝ ٔیعاٖ یه زضنس، 

ا ثب فطو طجبر ؾبیط قطایٍ وبٞف ٔی یبثس ٚ يطیت ٔشغیط ثبظ ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ض

ثٛزٖ سؼبضر زض ٔٗبزِٝ فمط ٔظجز ٚ ٔٗٙی زاض اؾز. دؽ اظ سرٕیٗ ٔسَ اٖشجبض آٖ ثب 

اؾشفبزٜ اظ آٔبضٜ ٞبی سؼعیٝ ٚ سحّیُ ذُب ٚ ٔمبیؿٝ ٕ٘ٛزاضی ٔمساض قجیٝ ؾبظی قسٜ ثب 

سَ اظ اٖشجبض ثبالیی ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٔمساض سبضیری)ٚالٗی( ثطضؾی ٚ ٘شبیغ ٘كبٖ زاز وٝ ٔ

 اؾز.  
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 همذهَ 5-1

ثؿیبضی اظ الشهبززا٘بٖ چٙیٗ ثحض ٔی وٙٙس وٝ الشهبزٞبی ثبظ زض ٔمبیؿٝ ثب الشهبزٞبی 

ثؿشٝ ؾطیٕ سط ضقس ٔی وٙٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر اظ َطق ٔرشّف ٔی سٛا٘س ثط فمط 

اظ ایٗ ضٚ ُٔبِٗٝ سبطیطار ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط اظ إٞیز ثبالیی زض  اططٌصاضی ٕ٘بیس.

ٔجبحض سٛؾٗٝ وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ثطذٛضزاض اؾز. اظ ؾٛی زیٍط ٔٛفمیز زض 

اٞساف وبٞف فمط ٔؿشّعْ سٛظیٕ ٔشٙبؾت ٔٙبفٕ حبنُ اظ سؼبضر ثیٗ افطاز اؾز. ثبظ 

سبطیط لطاض ٔی زٞس. ثبظ ثٛزٖ  ثٛزٖ سؼبضر اظ َطیك وب٘بَ ٞبی ٔشٗسزی فمط ضا سحز

سؼبضر ٔٛػت سطٚیغ ضقس الشهبزی قسٜ ٚ اططار ٟ٘بیی آٖ ثؿشٍی زاضز ثٝ ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ 

 -اٍِٛٞبی ضقس، سٛظیٕ زضآٔس ضا سحز سبطیط لطاض ٔی زٞٙس. ثٙبثطایٗ وب٘بَ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر

 ض ٔی ضٚز. فمط اظ ٟٕٔشطیٗ وب٘بَ ٞبی سبطیطٌصاضی ثٝ قٕب -سٛظیٕ زضآٔس -ضقس الشهبزی

ثسیٗ ٔٙٓٛض زض ایٗ دػٚٞف، ثٝ ثطضؾی سبطیطار ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط ثب سٛػٝ ثٝ زٚ 

دطزاذشٝ قسٜ اؾز. ثٝ  1392سب  1352وب٘بَ ضقس الشهبزی ٚ سٛظیٕ زضآٔس َی ؾبَ ٞبی 

 ٔٙٓٛض زؾشیبثی ثٝ ایٗ ٞسف، فهَٛ سحمیك ثٝ نٛضر ظیط سسٚیٗ قسٜ اؾز. 

 هزّري ثز فصْل تحمیك 5-2

زض فهُ اَٚ وّیبسی اظ سحمیك زض ٔٛضز ٔؿئّٝ سحمیك، اٞساف ٚ يطٚضر ا٘ؼبْ اثشسا 

سحمیك اضائٝ قسٜ اؾز، ؾذؽ ثٝ ٔٗطفی ٔشغیطٞب، ضٚـ سؼعیٝ ٚ سحّیُ ٚ ثطآٚضز اٍِٛ 

سٛيیحبسی اضائٝ قسٜ اؾز. زض فهُ زْٚ ثٝ ٔجب٘ی ٘ٓطی سحمیك دطزاذشٝ قس. زض ایٗ 

إُِّ وٝ سبطیطار سؼبضر ثط فمط ضا ثیبٖ ٔی فهُ اثشسا ثٝ ثطضؾی ٘ٓطیٝ ٞبی سؼبضر ثیٗ 

وٙٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ سٗطیف ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، ٔىب٘یؿٓ اططٌصاضی ثبظ ثٛزٖ ثط ٘بثطاثطی ٚ 
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فمط، سٗطیف آظازؾبظی سؼبضر دطزاذشٝ قس. زض ازأٝ فمط ٚ سٛظیٕ زضآٔس ٚ قبذم ا٘ساظٜ 

ب سٛػٝ ثٝ سبطیطٌصاضی ٌیطی آٖ ثحض قس. دؽ اظ آٖ ضاثُٝ ثیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ فمط ث

سؼبضر ثط ضقس الشهبزی ٚ سٛظیٕ زضآٔس ٚ ٕٞچٙیٗ وب٘بَ ٞبی ٔرشّف اططٌصاضی آٖ ثحض 

ٚ ثطضؾی قس. زض فهُ ؾْٛ ٔطٚضی اػٕبِی ثط ُٔبِٗبر سؼطثی ا٘ؼبْ قسٜ زض ٔٛضز ضاثُٝ 

ثیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ فمط زض ؾبیط وكٛضٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ُٔبِٗبسی وٝ زض ایطاٖ نٛضر 

ؾز، ا٘ؼبْ قس. ُٔبِٗبر نٛضر ٌطفشٝ ثیبٍ٘ط ٘شبیغ ٔشفبٚسی ٞؿشٙس ٚ ٘شبیغ ثب ٌطفشٝ ا

سٛػٝ ثٝ وكٛض ٔٛضز ُٔبِٗٝ، ظٔبٖ ٚ ضٚـ ٔٛضز اؾشفبزٜ سحمیك ٔشفبٚر ثٛزٜ اؾز. 

ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ قسٜ زض ایطاٖ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ایٗ سحمیمبر غبِجب ثٝ ثطضؾی اططار 

 ا٘س.ٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط دطزاذشٝ 

فهُ چٟبضْ ثٝ ٔشسِٚٛغی سحمیك اذشهبل زاضز. زض ایٗ فهُ ثٝ سهطیح ٔسَ، ثطآٚضز 

اٍِٛ دطزاذشٝ قسٜ اؾز. اثشسا ثطای ػٌّٛیطی اظ ایؼبز ضٌطؾیٖٛ وبشة ٔب٘بیی وّیٝ 

ٔشغیطٞب ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ زیىی فِٛط سٕٗیٓ یبفشٝ ثطضؾی قس. ٘شبیغ ایٗ آظٖٔٛ ٘كبٖ 

زض ؾُح ٚ ثسٖٚ سفبيُ ٌیطی ٔب٘ب ٞؿشٙس. دؽ اظ إَیٙبٖ اظ  ٔی زٞس وٝ وّیٝ ٔشغیطٞب

ایٗ ٔٛيٛٔ، ثٝ سهطیح ٚ ؾذؽ سرٕیٗ ٔسَ دطزاذشٝ قس. اظ آ٘ؼب وٝ ثٝ زِیُ دیچیسٜ 

ثٛزٖ ضٚاثٍ ثیٗ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ فمط، اؾشفبزٜ اظ یه ضٌطؾیٖٛ سه ٔٗبزِٝ ای ضٚـ 

ثطٌیط٘سٜ وّیٝ وب٘بَ ٞبی ٔٙبؾت ٚ ػبٕٔ ثطای ثطضؾی ایٗ ٔٛيٛٔ ٘جٛزٜ، چطا وٝ زض 

( ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثٝ نٛضر ٔؿشمیٓ فطآیٙس وبٞف 2006اططٌصاض ٘یؿز. ثطاؾبؼ ِیبً٘)

فمط ضا اظ َطیك فطاٞٓ آٚضزٖ قطایٍ ػٟز زؾشطؾی ثٝ ثبظاضٞبی وبال ٚ ٖٛأُ سِٛیس ثطای 

فمطا سحز سبطیط لطاض ٔی زٞس ٚ ٕٔىٗ اؾز دشب٘ؿیُ ثبِمٜٛ زض ذّك فطنز ٞبی ثیكشط 
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ای فمطا ػٟز افعایف ؾُح زضآٔس  ثٝ ٔٙٓٛض ثٟجٛز ؾُح ظ٘سٌی آٖ ٞب ٚ ٌطیع اظ فمط ثط

 زاقشٝ ثبقس.

ضاثُٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٚ فمط ثٝ نٛضر غیط ٔؿشمیٓ ، قبُٔ وب٘بَ ٞبی ٔشٗسزی اؾز. ایٗ 

وب٘بَ ٞب ضا ٔی سٛاٖ ثٝ وب٘بَ ٞبی آثی وٝ زض ٟ٘بیز ثٝ زضیب ٔی ضیع٘س لیبؼ وطز. ثطذی اظ 

٘بَ ٞب ٕٔىٗ اؾز ٌُ آِٛز ثبقٙس ٚ ثطذی زیٍط قفبف ٚ ویفیز ٟ٘بیی آثی وٝ ثٝ ایٗ وب

زضیب ٔی ضیعز ثؿشٍی زاضز ثٝ ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ ایٗ ػطیبٖ ٞبی ٔرشّف ثب ٞٓ سطویت ٔی 

قٛ٘س. زض ثطضؾی ایٗ ضاثُٝ، اثشسا وب٘بَ ضقس ٚ ؾذؽ وب٘بَ ٘بثطاثطی زض ظ٘ؼیطٜ ثبظ ثٛزٖ 

فمط ُٔطح ٔی قٛ٘س. ثٝ ٔٙٓٛض سحّیُ ٚ زضن سبطیط ثبظ  -٘بثطاثطی -ضقس الشهبزی -سؼبضر

فمط ثبیس ٔٛضز ثطضؾی -٘بثطاثطی-ضقس الشهبزی-ثٛزٖ ثط فمط، ظ٘ؼیطٜ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر

 لطاض ٌیطز.

( ثبظ ثٛزٖ 2005اؾز. ثٝ ٖمیسٜ ٘یؿب٘ه ٚ سٛضثه) ضقس الشهبزی وب٘بَ وب٘بَ، اِٚیٗ

ذسٔبر ضا زض ؾطاؾط ٔطظٞبی ّٔی  سؼبضر اظ َطیك آظازؾبظی سؼبضی، ػطیبٖ وبالٞب ٚ

افعایف زازٜ ٚ ثٝ َٛض لبثُ سٛػٟی ٔٙؼط ثٝ ضقس الشهبزی ٔی قٛز  َطیك اظ سؼبضر.

 اظ ٔٙسی ثٟطٜ ٚ زا٘ف ٞب، ایسٜ ٚضٚز ٔمیبؼ سِٛیسی، سرهم، افعایف ػّٕٝ اظ ٖٛأّی

 فٗ دیكطفز فعایٙسٜ، ضلبثز وكٛض، اظ ذبضع اظ آٚضی فٗ ٞبی ْطفیز ٚ ثٟشط ٞبی ٟ٘بزٜ

ضقس الشهبزی( زض حبِیىٝ ایٗ  –)ضاثُٝ ثبظ ثٛزٖ  .ٌصاضز ٔی الشهبزی سبطیط ضقس ثط آٚضی

احشٕبَ ٚػٛز زاضز وٝ اوظط فمطا اظ ضقس ثٟطٜ ٔٙس قٛ٘س، اططار وبٞف ٟ٘بیی ثؿشٍی زاضز 

ثٝ ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ اٍِٛٞبی ضقس، سٛظیٕ زضآٔس ضا سحز سبطیط لطاض ٔی زٞٙس. وب٘بَ زْٚ اظ 

فمط، ضاثُٝ ثیٗ ضقس الشهبزی ٚ ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس اؾز.)ِیٙه ضقس -ٖظ٘ؼیطٜ ثبظ ثٛز
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٘بثطاثطی( ٘بثطاثطی فیّشطی ثیٗ ضقس الشهبزی ٚ وبٞف فمط اؾز. اٌط ضقس  -الشهبزی

قٛ٘س یب زض ٔٙشفٕ ٔٙؼط ثٝ افعایف ٘بثطاثطی زضآٔسی قٛز، فمطا ٕٔىٗ اؾز فمٍ ا٘سوی 

 یٙٙس.ثطذی ٔٛاضز سٛؾٍ ضٚ٘س ػٟب٘ی قسٖ آؾیت ثج

ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ػٟز ثطضؾی وب٘بَ ٞبی ٔشٗسز اططٌصاضی ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط ثطاؾبؼ 

 ٚ ضٚـ ثطآٚضزٌط ٕٞعٔبٖ ٔٗبزالر ضٚیىطز ؾیؿشٓیه ٔسَ ٔجشٙی ثط  ( اظ2006ِیبً٘)

اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ ؾیؿشٓ ٔٗبزالر  ای ٔطحّٝ ؾٝ ٔطثٗبر حسالُ

ٓ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر، اططار غیط ٔؿشمیٓ آٖ اظ وب٘بَ ضقس ٕٞعٔبٖ ٖالٜٚ ثط اططار ٔؿشمی

 الشهبزی ٚ ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس آظٖٔٛ ٔی قٛز. 

اثشسا ٔٗبزِٝ ضقس الشهبزی سهطیح قس وٝ سبطیط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ضقس الشهبزی ٔٛضز 

ٜٚ آظٖٔٛ لطاض ٌطفز. ٔٗبزِٝ زْٚ، ٔٗبزِٝ ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس اؾز وٝ زض ایٗ ٔٗبزِٝ ٖال

ثط ثطضؾی سبطیط ٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس، اطط ضقس الشهبزی ٚ 

ٔؼصٚض ضقس الشهبزی ثط ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس وٝ ثیبٍ٘ط فطيیٝ وٛظ٘شؽ اؾز، ٘یع 

ثطضؾی ٚ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفز. زض ٟ٘بیز ٔٗبزِٝ ؾْٛ ثب ٔشغیط ٚاثؿشٝ ٘طخ فمط سٗطیف 

طار ٔؿشمیٓ ثبظ ثٛزٖ ثٛزٖ سؼبضر ثط فمط، اطط ضقس الشهبزی ٚ قسٜ اؾز وٝ زض آٖ اط

 ٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس ثط فمط آظٖٔٛ قسٜ اؾز.   

دؽ اظ سهطیح ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ، ثطای سٗییٗ ضٚـ ثطآٚضز اٍِٛ آظٖٔٛ ٞبی 

سكریهی آٖ اظ زضػٝ ای ٚ ضسجٝ ای ا٘ؼبْ قس. ُٔبثك ٘شبیغ آظٖٔٛ ٞبی سكریهی، وّیٝ 

ر ٔٛػٛز زض ؾیؿشٓ ثیف اظ حس ٔكرم ٞؿشٙس. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ زض ایٗ دػٚٞف اظ ٔٗبزال

ثطآٚضزٌط حسالُ ٔطثٗبر ؾٝ ٔطحّٝ ای ثطای ثطآٚضز اٍِٛ اؾشفبزٜ قس. زض ٔطحّٝ اَٚ، ثٝ 
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ثطآٚضز ؾیؿشٓ ٔٗبزالر سهطیح قسٜ دطزاذشٝ قس. دؽ اظ سرٕیٗ ؾیؿشٓ ٔٗبزالر 

 ز. ٕٞعٔبٖ، اٖشجبض ٔسَ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطف

 یبفتَ ُبي تحمیك، تجشیَ ّ تحلیل ًتبیج 5-3

 سؼعیٝ ٚ سحّیُ ٘شبیغ سرٕیٗ ٞب فطيیٝ ٞبی سحمیك ضا ثٝ قطح ظیط سبییس یب ضز ٔی وٙس:

 فطيیٝ ٞبی سحمیك حبيط ثٝ قطح شیُ زض فهُ اَٚ ثیبٖ قسٜ ثٛز:

ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٔٛػت ضقس الشهبزی ٚ ثٝ نٛضر غیط ٔؿشمیٓ اظ َطیك ضقس الشهبزی،  -1

 وبٞف فمط زض ایطاٖ َی زٚضٜ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٔی قٛز.ٔٛػت 

َجك فطيیٝ وٛظ٘شؽ، زض ٔطاحُ اِٚیٝ سٛؾٗٝ، ضقس الشهبزی ٘بثطاثطی سٛظیدٕ زضآٔدس زض    -2

 ایطاٖ ضا افعایف ٚ زض ٔطاحُ ثٗسی آٖ وبٞف ٔی زٞس.

 وبٞف ٘طخ ثی ؾٛازی ٔٛػت وبٞف ٘بثطاثطی زضآٔسی َی زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾی ٔی قٛز. -3

طآٚضز ؾیؿشٓ ٔٗبزالر ٕٞعٔبٖ ػٟز ثطضؾی سبطیط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثدط  ٘شبیغ حبنُ اظ ث

فمط ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٔٛػت ضقدس الشهدبزی قدسٜ ٚ ضقدس الشهدبزی      

ٔٛػت وبٞف فمط قسٜ اؾز ٚ اظ ایٗ ضٚ ٔی سٛاٖ ٌفز وٝ ثبظ ثٛزٖ سؼبضر اظ َطیك ضقس 

ض ایطاٖ قسٜ اؾز. ثٙدبثطایٗ  الشهبزی ٔٛػت وبٞف فمط زض ََٛ ؾبَ ٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝ ز

 فطيیٝ اَٚ سحمیك سبییس ٔی قٛز.

ضقس الشهبزی وٝ ثیبٍ٘ط ضقس زض ٔطاحُ اِٚیٝ سٛؾٗٝ اؾز ٔٛػت افعایف ٘بثطاثطی قسٜ ٚ 

ٔؼصٚض ضقس الشهبزی وٝ ثیبٍ٘ط ضقس الشهبزی زض ٔطاحُ ثٗدسی سٛؾدٗٝ اؾدز ٔٛػدت     

ٔدٛضز ُٔبِٗدٝ زض ایدطاٖ ٚ    وبٞف ٘بثطاثطی قسٜ اؾز. ثٙبثطایٗ فطيیٝ وٛظ٘شؽ زض زٚضٜ 

 فطيیٝ زْٚ سحمیك سبییس ٔی قٛز.
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وبٞف ٘طخ ثی ؾٛازی ٚ ثٝ ٖجبضر زیٍط اضسمدبء ؾدُح ؾدٛاز ٔٛػدت ودبٞف ٘دبثطاثطی       

زضآٔسی ٚ اظ َطیك ٘بثطاثطی ٔٛػت وبٞف فمط َی زٚضٜ ٔدٛضز ثطضؾدی زض ایدطاٖ قدسٜ     

 اؾز. ثٙبثطایٗ فطيیٝ ؾْٛ سحمیك سبییس ٔی قٛز. 

ض اضسجبٌ ثب ضاثُٝ ٔؿشمیٓ سِٛیس حمیمی ثب قبذم ٘بثطاثطی، سبویس ثط یبفشٝ ٞبی سحمیك ز

افعایف ٘بثطاثطی ٕٞعٔبٖ ثب ضقس الشهبزی زاضز. ُٔبِٗبر ظیبزی اقبضٜ ثٝ سغییطار ثُئی 

سٛظیٕ زضآٔس زض َی ظٔبٖ زاض٘س. ثُٛض وّی یبفشٝ ٞب ثط ٔجٙبی ٔٗبزِٝ زْٚ سحمیك حبيط، 

ثیبٖ ٔیىٙس وٝ زض ؾُٛح دبییٙی اظ (1955 ) ظ٘شؽ فطيیٝ وٛظ٘شؽ ضا سبییس ٔی وٙس. وٛ

یبثس ٚ ثٗس اظ ٌصقز  ضقس الشهبزی، ٘بثطاثطی زضآٔس ثب افعایف زضآٔدس ؾدطا٘ٝ افعایف ٔی

 –Uٔطاحّدی اظ سٛؾدٗٝ، ٘دبثطاثطی زضآٔدس ودبٞف ٔدی یبثدس. ٘شیؼشبً  یه ضاثُٝ 

ایطاٖ سبییس ٔی قٛز.  )٘ٓطیٝ وٛظ٘شؽ( ثیٗ ٘بثطاثطی زضآٔس ٚ ضقس الشهبزی زض ٔٗىٛؼ

( اؾز. ثط اؾبؼ 1388یبفشٝ ٞبی فٛق زض ضاؾشبی ٘شبیغ دػٚٞف ٘ٓطی ٚ فشٛضٜ چی )

 ٘بثطاثط ی اثشسا افعایف ٚ ؾذؽ وبٞف ٔی یبثس.  GNPسحمیك فٛق ثب افعایف 

اظ ٔشغیطٞبی ٟٕٔی وٝ ٔی سٛا٘س ؾجت وبٞف فمط قٛز، سِٛیس ٘بذبِم زاذّی اؾز. ایدٗ  

بئع إٞیز اؾز. افعایف آٖ ؾجت ثبال ضفدشٗ زض آٔدس ؾدطا٘ٝ    قبذم اظ ػٟبر ٔرشّف ح

یبفشدٝ ٞدبی ددػٚٞف حبيدط      ط ٘مف ثب إٞیشی ضا ایفب ٔی وٙس.ثٝ ِحبِ وبٞف فم قسٜ ٚ

حبوی اظ آ٘ؿز وٝ ضقس الشهبزی ضاثُٝ غیط لبثُ ا٘شٓبضی ثب فمط زض ٔمبیؿٝ ثب اطدطار آٖ  

ی ضا ٔدی سدٛاٖ ثدٝ    ٗ ٘شیؼدٝ ا ُٔبِٗٝ زاقشٝ اؾز. چٙدی  ثط ٘بثطاثطی زض ََٛ زٚضٜ ٔٛضز

 ْ ٞدبی غیدط    ٌؿشطـ ؾیبؾشٟبی حٕبیشی زِٚز اظ ٌطٟٚٞبی وٓ زضآٔس اظ َطیك ٔىدب٘یع

الشهبزی زض ََٛ زٚضٜ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٘ؿجز زاز. ثٗجبضر زیٍط، ایٗ أط ٔی سٛا٘دس ثیدبٍ٘ط   
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ٞبی ٔؿشمیٓ زِٚز ثٝ وٕه زضآٔس ٞبی ٘فشی، زض ٕٔب٘ٗز اظ افدز ثیكدشط    إٞیز وٕه

 وٓ زضآٔس ثبقس.ٞبی  ٌطٜٚ

( وٝ ثٝ ثطضؾی اطط ثبظ 1390٘شبیغ سحمیك حبيط ٕٞچٙیٗ زض ضاؾشبی ٘شبیغ َیجی ٚ ّٔىی )

ثٛزٖ سؼبضر ثط ٘بثطاثطی دطزاذشٝ ا٘س، ثٛزٜ اؾز. َجك ٘شبیغ آٖ ٞدب ثدبظ ثدٛزٖ سؼدبضر     

ٔٛػت وبٞف ٘بثطاثطی زض ایطاٖ زض زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾی قسٜ اؾز ٚ فطيیٝ وٛظ٘شؽ ٘یع زض 

 ییس قسٜ اؾز. ایطاٖ سب

ثطاؾبؼ ٘شبیغ سحمیك حبيط ػٟب٘ی قسٖ اطط فعایٙسٜ ثطفمط زاقشٝ ٚ ذب٘ٛاضٞبی ثیكشطی 

زض ََٛ زٚضٜ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ظیط ذٍ فمط لطاض ٌطفشٙس . ُٔبِٗبر ٔشٗسز ا٘ؼبْ قسٜ زض 

وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ػٟب٘ی قسٖ الشهبز زض وٙبض ٔٙبفٕ ثبِمٜٛ 

ِیُ انالحبر ٚ سٗسیالر ٔٛضز ٘یبظ زض ثركٟبی سِٛیسی وكٛض ثٝ ذٛز ٔی سٛا٘س ثس

ی )حسالُ زض وٛسبٜ ٔسر( شٞبی فبلس ٔعیز ضلبث )افعایف ثیىبضی( ٚ فمطزض ظیط ثرف

( اؾز وٝ 1386ٔٙؼط قٛز، ٘شبیغ فٛق ُٔٙجك ثب یبفشٝ ٞبی حؿٗ ظازٜ ٚ فٛظ ٔؿّٕیبٖ )

ثط اؾبؼ ٘شبیغ  َ سٛؾٗٝ دطزاذشٙس.وكٛض زض حب 15زض  ثٝ اضظیبثی آطبض ػٟب٘ی قسٖ ثط فمط

فمط ٚ ٕٞچٙیٗ ثیىبضی زض وكٛضٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝ آٟ٘ب افعایف یبفشٝ  ضوٛسبٜ ٔسرفٛق، ز

 اؾز.

( وٝ ثٝ ثطضؾی 1388ثٗالٜٚ، ٘شبیغ سحمیك حبيط زض ضاؾشبی ٘شبیغ دیطحیبسی ٚ ٕٞىبضاٖ )

یغ آٖ ٞب ثب افعایف سبطیط سؼبضر ثط قبذم ٞبی فمط زض ایطاٖ دطزاذشٝ ا٘س، اؾز. َجك ٘شب

 سؼبضر زض ایطاٖ زض زٚضٜ ُٔبِٗٝ، فمط افعایف دیسا وطزٜ اؾز. 
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( اؾز وٝ ثٝ ثطضؾی ضاثُٝ 2006٘شبیغ سحمیك حبيط ٕٞچٙیٗ ُٔٙجك ثب ٘شبیغ سبدبِٛٚا )

ثیٗ آظازؾبظی سؼبضر، ٘بثطاثطی ٚ فمط زض ایبِز ٞبی ٞٙس دطزاذشٝ اؾز. َجك ٘شبیغ آٖ 

اٖ ٘شیؼٝ ای اظ آظازؾبظی سؼبضی ٔٙؼط ثٝ افعایف ٘ؿجی ٘طخ ٞب، وبٞف سٗطفٝ ٞب ثٝ ٖٙٛ

فمط ٚ قىبف فمط قسٜ اؾز. ٘شبیغ سحمیك حبيط زض ضاؾشبی ٘شبیغ ٘بضا٘ذب٘بٚا ٚ ٕٞىبضاٖ 

( اؾز وٝ ٘شبیغ وّی آٖ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ انالحبر سؼبضی ٕٔىٗ اؾز سطٚیغ 2011)

ی ٔىُٕ ػٟز وبٞف زازٖ وٙٙسٜ فمط ثبقٙس ٚ ایٗ ٔٛيٛٔ ٔؿشّعْ اػطای ؾیبؾز ٞب

ٞعیٙٝ ٞبی آظازؾبظی ثطای ٌطٜٚ ٞبی وٓ زضآٔس ٚ آؾیت دصیط زض وٛسبٜ ٔسر ٚ ؾطٔبیٝ 

ثّٙسٔسر ػٟز ا٘شفبٔ ػبٕٔ ٚ  زض ٌصاضی زض ظیطؾبذز ٞبی فیعیىی ٚ ؾطٔبیٝ ا٘ؿب٘ی

 ٖبزال٘ٝ ثطای حفّ طجبر الشهبزی ٚ ؾیبؾی اؾز.

 ي آتيهحذّدیت ُبي تحمیك ّ پیطٌِبدات ثزاي تحمیك ُب 5-4

ٔكىالر ػٕٕ آٚضی زازٜ ٞب ٚ ٖسْ زؾشطؾی ثٝ اَالٖبر ٚ آٔبض ضؾٕی فمط ًّٔٗی ٟٔٓ 

 زض ا٘ؼبْ سحمیك حبيط ثٛزٜ اؾز

ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ سؼبضر ٘مف ٟٕٔی زض ضقس ٚ سٛؾٗٝ الشهبزی زاضز ٚ فمط ًُٔٗ ٟٕٔی 

ٖ زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ثٝ قٕبض ٔی ضٚز، دیكٟٙبز ٔی قٛز وٝ اططار ثبظ ثٛز

سؼبضر ثط ضفبٜ ذب٘ٛاضٞب ثطحؿت ثط٘بٔٝ ٞبی سٛؾٗٝ الشهبزی، اػشٕبٖی ٚ فطٍٞٙی 

ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثطضؾی قٛز. ٔی سٛاٖ اظ قبذم ٞبی ثبظ ثٛزٖ ٔبِی زض وٙبض 

  قبذم ٞبی ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ٘یع زض ػٟز ثطضؾی ایٗ ٔٛيٛٔ ثٟطٜ ٌطفز.
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 209-232، ل80، دبییع70ٔؼّٝ سحمیمبر الشهبزی، قٕبضٜ "سٛظیٕ زضآٔس زض ایطاٖ

(، ثطضؾی سحّیّی سٛظیٕ زضآٔس ٚ سٛؾٗٝ الشهبزی، ٔٛؾؿٝ چبح ٚ 1373اذٛی، احٕس، )

 ا٘شكبضار ٚظاضر أٛض ذبضػٝ

 -(، ػٟب٘ی قسٖ، فمط ٚ ٘بثطاثطی، ٔؼّٝ الشهبزی1390آضٔٗ، ؾیسٖعیع ٚ ظاضٔ، ضٚح ا... )

 17-30، نفحٝ 12ٔبٞٙبٔٝ ثطضؾی ٔؿبئُ ٚ ؾیبؾز ٞبی الشهبزی، قٕبضٜ 

 (، الشهبز ایطاٖ زض ثؿشط ػٟب٘ی قسٖ، سٟطاٖ، ٘كط ٘ی1385ثٟىیف، ٔحٕس ٟٔسی، )

  (، الشهبز ثرف ٖٕٛٔی، سٟطاٖ، ٘كط ٘ی1369دٛض ٔمیٓ، ؾیس ػٛاز، )

(، ثطضؾی سبطیط سؼبضر 1388 ٚ ضاغفط، حؿیٗ ٚ فُطؼ، ٔحٕس حؿٗ )دیطحیبسی، ِیال

 4ذبضػی ثط قبذم ٞبی فمط زض ایطاٖ، ٔؼّٝ سحمیمبر الشهبز وكبٚضظی، قٕبضٜ

، سٟطاٖ، ؾبظٔبٖ ُٔبِٗٝ ٚ سسٚیٗ 2(، الشهبز ثرف ٖٕٛٔی1371ػٗفطی نٕیٕی، احٕس، )

 وشت ّْٖٛ ا٘ؿب٘ی زا٘كٍبٜ ٞب)ؾٕز(

(، اضظیبثی آطبض ػٟب٘ی قسٖ ثط فمط: 1389، ٔؿٗٛز، )ّٕیبٖٚ فٛظ ٔؿ ، ّٖیحؿٗ ظازٜ

، دػٚٞكٙبٔٝ ثبظضٌب٘ی، ؾبَ زٞٓ، قٕبضٜ اَٚ، ُٔبِٗٝ ٔٛضزی وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ

 223-254نفحٝ 

ٔمسٔٝ ای ثط ضٚـ ٞبی الشهبزؾٙؼی، ا٘شكبضار زا٘كٍبٜ (، 1374شٚاِٙٛض، ؾیس حؿیٗ، )

 قیطاظ، چبح اَٚ
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(، سئٛضی ٞب ٚ ؾیبؾز ٞبی سؼبضر ثیٗ إُِّ، سٟطاٖ، 1383) .ضحیٕی ثطٚػطزی، ّٖیطيب

 ا٘شكبضار ّٖٕی زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی)سٟطاٖ(، ٔطوع ا٘شكبضار ّٖٕی 

(، ضٚاثٍ سؼبضی ثیٗ إِّّی ٔٗبنط: سئٛضی ٞب ٚ 1374ضحیٕی ثطٚػطزی، ّٖیطيب، )

 ؾیبؾز ٞب، ٔطوع ا٘شكبضار ّٖٕی زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی

 (، ٔجب٘ی سٛؾٗٝ الشهبزی، سٟطاٖ، ٘كط سبثب1371ٖضٚظثٟبٖ، ٔحٕٛز، )

(، ثطضؾی سبطیط ثبظ ثٛزٖ الشهبز ٚ ضقس الشهبزی ثط فمط: ٔٛضز 1388ظاضٔ حمیمی، ٘غٕٝ )

 ایطاٖ، دبیبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس. زا٘كٍبٜ قیطاظ

(، ثطضؾی سُجیمی آظازؾبظی سؼبضر 1372قىیجبیی، ّٖیطيب ٚ وٕبِی زٞىطزی، دطٚا٘ٝ، )

بٔسٞبی آٖ زض چٙس وكٛض ٔٙشرت، ٔٛؾؿٝ ُٔبِٗبر ٚ دػٚٞف ٞبی ٚ سجٗبر ٚ دی

 ثبظضٌب٘ی

(، اطط ػٟب٘ی قسٖ ٚ ؾطٔبیٝ ٌصاضی 1393نبثٛ٘چی، ٔحسحؿیٗ ٚ ضقیسظازٜ، ّٖی )

، فطٚضزیٗ ٚ 1ٚ2ذبضػی ثط ضٚی سٛظیٕ زضآٔس زض ایطاٖ، ٔؼّٝ الشهبزی، قٕبضٜ ٞبی 

 93اضزیجٟكز 

اطط ثبظ ثٛزٖ سؼبضر ثط ٘بثطاثطی زضآٔسی: ٔٛضز  (1390َیجی، ؾیس وٕیُ ٚ ّٔىی، ثٟبضٜ، )

ایطاٖ ٚ قطوبی سؼبضی، فهّٙبٔٝ ّٖٕی دػٚٞكی دػٚٞف ٞبی ضقس ٚ سٛؾٗٝ الشهبزی، 

 1390ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ چٟبضْ، دبییع 

)دیكطفشٝ(،  (، الشهبزؾٙؼی وبضثطزی1389ٖجبؾی ٘ػاز، حؿیٗ ٚ سكىیٙی، احٕس، )

 ٛض ّٖٓسٟطاٖ، زا٘كىسٜ ّْٖٛ الشهبزی ٚ ٘كط ٘

( اضظیبثی آطبض ػٟب٘ی قسٖ ثط فمط: ُٔبِٗٝ ٔٛضزی 1384فٛظ ٔؿّٕیبٖ، ٔؿٗٛز )

 وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ، دبیبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس، زا٘كٍبٜ ٖالٔٝ َجبَجبیی 
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(، ٔجب٘ی الشهبزؾٙؼی، ػّس زْٚ، سطػٕٝ حٕیس اثطیكٕی، 1383)ٌؼطاسی، زأٛزاض 

 سٟطاٖسٟطاٖ، ٔٛؾؿٝ چبح ٚ ا٘شكبضار زا٘كٍبٜ 

( اطط ػٟب٘ی قسٖ ثط سٛظیٕ زضآٔس زض ایطاٖ، 1387ٌطػی، اثطاٞیٓ ٚ ثطٞب٘ی دٛض، ٔحٕس )

 34فهّٙبٔٝ ّٖٕی دػٚٞكی دػٚٞف ٞبی الشهبزی ایطاٖ، قٕبضٜ 

(، سحّیُ اطط آظازؾبظی سؼبضی ثط ضقس 1385ٌطػی، اثطاٞیٓ ٚ ّٖیذٛضیبٖ، ٔٗهٛٔٝ، )

  187-203، 40ٝ ثبظضٌب٘ی، قٕبضٜ الشهبزی وكٛضٞبی ًٖٛ اٚده، فهّٙبٔٝ دػٚٞكٙبٔ

(، آیب ػٟب٘ی قسٖ 1393ٌُ ذٙساٖ، اثِٛمبؾٓ ٚ ٌُ ذٙساٖ، زاٚز ٚ ذٛا٘ؿبضی، ٔؼشجی، )

ٔٙؼط ثٝ ٘بثطاثطی زضآٔس ٔی قٛز؟ ُٔبِٗٝ ٔٛضزی الشهبز ایطاٖ ثب ٔٗطفی قبذم ػسیس ٚ 

شبٖ ، فهّٙبٔٝ سحمیمبر سٛؾٗٝ الشهبزی، قٕبضٜ چٟبضزٞٓ، سبثؿKOFػبٕٔ ػٟب٘ی قسٖ 

 99-130، نفحٝ 1393

یعزا٘ی، ؾٗیس ٚ َبٞطی،  ٔٛؾٛی، ؾیس ٕ٘ٗز اِٝ، ثركٛزٜ، ٔحٕس، ٔحٕسی، حٕیس،

( آطبض ػٟب٘ی قسٖ ثط قبذم ٞبی فمط، فهّٙبٔٝ ّٖٕی دػٚٞكی ضفبٜ 1386فطظا٘ٝ )

 24اػشٕبٖی، ؾبَ قكٓ، قٕبضٜ 

، دبیبٖ یطاٖشبیی زض ػبٔٗٝ ضٚؾشبیی اثطضؾی ضٚ٘س فمط ضٚؾ(، 1374ٔیطظاذب٘ی، ٔحٕس، )

 ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس، زا٘كٍبٜ أبْ نبزق)ٔ(، سٟطاٖ

(، ثطضؾی 1390٘بػی ٔیسا٘ی، ّٖی اوجط ٚ وبْٕی، ٟٔیٙسذز ٚ غفٛضی ؾبزاسیٝ، ٔب٘سا٘ب، )

سبطیطٌصاضی ػٟب٘ی قسٖ الشهبز ثط فمط ثب سٛػٝ ثٝ زٚ قبذم سٛضْ ٚ ثیىبضی )ُٔبِٗٝ 

، 2ی، ٔبِی )زا٘ف ٚ سٛؾٗٝ ؾبثك(، قٕبضٜ(، زٚفهّٙبٔٝ الشهبز د1363ِٛ-83ٔٛضز ایطاٖ 

 1390دبییع ٚ ظٔؿشبٖ 

(، ضاثُٝ ػٟب٘ی قسٖ ثب سٛظیٕ زضآٔس زض ایطاٖ: 1388٘ٓطی، ٔحؿٗ ٚ فشٛضٜ چی، ظٞطا )

ؾبٔٛئّؿٖٛ ٚ ٔب٘سَ زض ایطاٖ، فهّٙبٔٝ ّٖٕی دػٚٞكی  -آظٖٔٛ فطيیٝ وٛظ٘شؽ، اؾشبِذط

 36ضفبٜ اػشٕبٖی، ؾبَ زٞٓ، قٕبضٜ 
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(، ضیكٝ ٚاحس ٚ ٕٞؼٕٗی زض الشهبزؾٙؼی، سٟطاٖ، ٔٛؾؿٝ 1378، )٘ٛفطؾشی، ٔحٕس
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ABSTRACT 

Many economists have propounded trade openness as one of the most important 

factors that affecting economic growth and development. In the economic literature it 

is argued that open economies grow faster than closed economies. Despite the 

potential role of trade openness in accelerating economic growth through greater 

integration into the global economy, empirical studies in different countries do not 

show the same and similar results. Considering the potential and significant role of 

trade to achieve economic growth and development, the study of the distribution of 

gains from trade to poor seems necessary in this process. The purpose of this study is 

to investigate the relationship between trade openness and poverty during the 1131 

to 1131 in Iran.   

Methodology: theoretical studies show that, trade openness affects poverty through 

multifaceted channels as, the usual single- equation approach can be defects for study 

of these various effects. Many of determinants and influencing factors of poverty that 

are generated by the same economic trends, is ignored and it may leads to misleading 

results. Therefore, in order to consider the impact of these multiple channels of 

influence, a model based on simultaneous equations system approach and three-stage 

least squares estimator is applied in this research. 

Results: the findings of this study indicate that, trade openness leads to increase of 

economic growth and through economic growth it affected poverty indirectly. The 

results also show a direct relationship between real GDP and inequality. So that 

inequality is increased along with economic growth during the period under study. 

This is expected due to slow changes in income distribution. Based on the results of 

this study, globalization had also an increasing effect on poverty and more housholds 

were placed below the poverty line during the study period. Finally, trade openness 

also directly increased poverty during the period of the study.  

 

Keywords: Trade Openness, Poverty, Inequality of income distribution, Economic 

Growth, Simultaneous Equations, Three-Stage Least Square Estimator(1SLS)  
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