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 تمس٤ٓ ثٝ:
 

 اْ ظ٣ٙ٥ٔ آالْ ثرف آضاْ قبٖ آؾٕب٣٘ ٟٔط وٝ آ٘بٖ ثٝ وٙٓ ٣ٔ تمس٤ٓ ضا ٞب٤ٓ آٔٛذتٝ ٔبحهُ    

  اؾت

  پسضْ پطٟٔط زؾتبٖ ، ٌبٞٓ تى٥ٝ اؾتٛاضتط٤ٗ ثٝ

 ٔبزضْ پط ٟٔط چكٕبٖ ، ظ٘س٥ٌٓ ٍ٘بٜ ؾجعتط٤ٗ ثٝ

وٝ ٞطچٝ آٔٛذتٓ زض ٔىتت ٖكك قٕب آٔٛذتٓ ٚ ٞطچٝ ثىٛقٓ لُطٜ ا٢ اظ زض٤ب٢ ث٣ وطاٖ 

 ٟٔطثب٥٘تبٖ ضا ؾپبؼ ٘تٛا٘ٓ ث٤ٍٛٓ. 

 أطٚظ ٞؿت٣ اْ ثٝ ا٥ٔس قٕبؾت ٚ فطزا و٥ّس ثب٘ ثٟكتٓ ضيب٢ قٕب 

 .ساقتٓ تب ثٝ ذبن پب٤تبٖ ٘ثبض وٙٓآٚضز٢ ٌطاٖ ؾًٙ تط اظ ا٤ٗ اضظاٖ ٘ ٜض

 تبٖ پطٟٔطتبٖثٛؾٝ ثط زؾ 
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:قذرداًیتؾکز ٍ   

ٝ  ث٥ىطاٖ زض٤ب٢ زض ضا وٛچىف ثٙسٜ وٝ اؾت ذساٚ٘س٢ آٖ اظ ؾتب٤ف ٚ ؾپبؼ ٘رؿت٥ٗ       ا٘س٤كه

 ِصا .٘ك٥ٙس تٕبقب ثٝ ثعضي آٔٛظٌبضا٣٘ ٘بة ٞب٢ ا٘س٤كٝ زض٤چٝ اظ ضا آٖ ٚؾٗت تب ؾبذت ا٢ لُطٜ ،

 اؾت، ضؾ٥سٜ ا٘دبْ ثٝ بيطح ٘بٔٝ پب٤بٖ ٞب٤ف ٘ٛاظ٢ ثٙسٜ ؾبض ؾب٤ٝ زض وٝ اوٖٙٛ

ٖ  زؾت اٌط وٝ آٚضْ خب ثٝ ثعضٌٛاضا٣٘ اظ ضا ؾپبؼ ٔطاتت تب زا٘ٓ ٣ٔ الظْ ذٛز ثط   ٘جهٛز،  ٤بض٤ٍطقهب

 .ضؾ٥س ٣ٕ٘ ا٘دبْ ثٝ ٘بٔٝ پب٤بٖ ا٤ٗ

 ضإٞٙب٣٤ ظحٕت وٝخٙبة آلب٢ زوتط ضاغفط ٚ خٙبة آلب٢ زوتط ٔٛؾ٢ٛ  ٌطا٘مسضْ اٖاؾتبز اظ اثتسا

 .زاضْ ضا ؾپبؼ وٕبَ زاقتٙس، ٖٟسٜ ثط ضا ٘بٔٝ پب٤بٖ ا٤ٗ

 

ٚ زاٚض٢ ا٤ٗ پب٤بٖ زوتط لبؾ٣ٕ ٚ ؾطوبض ذب٘ٓ زوتط ثعاظاٖ وٝ لجَٛ ظحٕت ٕ٘ٛزٜ اظ خٙبة آلب٢ 

 وٙٓ. ٣ٔ تكىط ن٥ٕٕب٘ٝ، ٘بٔٝ ضا ثط ٖٟسٜ ٌطفتٙس 
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 چکیذُ :

بوبْ ٣ٔ ٌهصاضز. ٔؿهب ُ ٚ   فمط اظ خّٕٝ ٔكىالت٣ اؾت وٝ خٛإٔ ضا زض ضؾ٥سٖ ثٝ تٛؾٗٝ ٢ ُّٔٛة ٚ پب٤ساض ٘    

ٔكىالت ٔتٗسز٢ وٝ زض پ٣ ٔحط٥ٔٚت ٚ فمط پس٤س ٣ٔ آ٤س ، ٔجبضظٜ ثب آٖ ضا يطٚض٢ ٣ٔ ٕ٘ب٤س .اظ ا٤ٗ ضٚ، أحب٢ 

فمط زض زٞٝ ٞب٢ اذ٥ط خب٤ٍبٜ ٤ٚػٜ ا٢ زض ؾ٥بؾت ٌصاض٢ ٕٞٝ وكٛض ٞب ، ثٝ ذهٛل وكٛض ٞب٢ زض حبَ تٛؾٗٝ ، 

ثهط   ثٝ َهٛض لبثهُ تهٛخ٣ٟ    ٕٔىٗ اؾت وُ ٘طخ ث٥ىبض٢ تغ٥٥طات زض وٝ ٣ٔ ٤ٌٛس ذطز ٔتٗبضف پ٥سا وطزٜ اؾت .

 ثب ا٤ٗ حهبَ،  .٘طخ فمط زاضز تحَٛ تبث٥ط ٔطتجٍ ثط، ٤ه ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه ٘ت٥دٝ تبث٥ط ٌصاضز ٚ ٤ه وكٛض تٛظ٤ٕ زضآٔس

  ي٥ٗف تطقسٜ ثبقس. زض ظٔبٖ ٞب٢ اذ٥ط وبض ٚ فمط٥٘ط٢ٚ  ث٥ٗ قبذم ٞب٢ التهبز والٖ ضاثُٝثٝ ٘ٓط ٣ٔ ضؾس 

- 1392ُٔٙمهٝ  ا٤هطاٖ زض ثهبظٜ ظٔهب٣٘      9ثهطا٢   ث٥ىبض٢ ٚ فمط ٞب٢ تبث٣٤ّٛ زض ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜا٤ٗ ُٔبِٗٝ  زض

ٗ  ثب ،ا٤ٗ ضاثُٝؾبظ٢  ٔسَ ثٝ ٔٙٓٛض قسٜ اؾت. ثطآٚضز GMM ٤ه ٔسَ ؾ٥ؿت٣ٕ 1372 ٝ ا٤ٙ زض ٘ٓط ٌهطفت  ىه

 ٣ٔ تٛا٘س ط ٚ فطظ٘ساٖ ٥٘ع ٣ٔ قٛز ()ث٥ىبض٢ وٝ ٖالٜٚ ثط ؾطپطؾت ذب٘ٛاض قبُٔ ٕٞؿ ذب٘ٛاض ث٥ىبض٢زضٖٚ  تٛظ٤ٕ

ٗ  .فمطثبقس، الساْ ٣ٔ قٛز تٛي٥ح تغ٥٥طات وُ ثٝ ٔٙٓٛض ث٥ىبض٢ ٔٙبؾت تط اظ ٝ  ٕٞچٙه٥ ٖ   فطيه٥  اثهطات ٘بٔتمهبض

  .٣ٔ قٛز زض خبٔٗٝ آظٖٔٛ فم٥ط افطاز تدبض٢ ثطؾٟٓ چطذٝ

 ٝ ا٘ساظٜ ث٥ىبض٢ ٔحبؾجٝ قهسٜ ٥ٔبٖ ؾزض  .فمط قس٤س زاضز تأث٥ط ٔثجت٣ ثطٚ تٛضْ  ث٥ىبض٢ ٘تب٤ح ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ

ثبالتط٤ٗ لسضت تٛي٥ح٣ ضا  ٞؿتٙس، فٗبَ ث٥ىبض ٕٞٝ اًٖبء وٝ زض آٖ ٞب٢ زضنس ذب٘ٛاض فمط، ثٝ ٔٙٓٛض پ٥ف ث٣ٙ٥

 ثهط فمهط   ٢ثعضٌتهط  تغ٥٥ط زضث٥ىبض٢ اثط٤ه زض ََٛ ٤ه ضوٛز التهبز٢  وٝقس ٔكرمٕٞچ٥ٙٗ  .ثجت ٣ٔ وٙٙس

 .٤ه زٚضٜ ضٚ٘ك ََٛ زضزاضز تب 

  GMM ٔسَ ؾ٥ؿت٣ٕ ،پ٥ف ث٣ٙ٥ فمط، ث٥ىبض٢ کلیذ ٍاصُ:
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 ( هقذه1-1ِ

اختٕب٣ٖ ذب٘ٛاضٞب -ثطضؾ٣ ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ فمط ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ى٣ اظ ان٣ّ تط٤ٗ ٕ٘بٌطٞب٢ ٚي٥ٗت التهبز٢    

اظ ا٤ٙطٚ ثطضؾ٣ ٚي٥ٗت  ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تٛخٝ ؾ٥بؾت ٌصاضاٖ ٚ ثط٘بٔٝ ض٤عاٖ خٛإٔ ٔرتّف ثٛزٜ اؾت .

م ٞب٢ ٔرتّف آٖ اظ زغسغٝ ٞب٢ ؾ٥بؾت فمط،تحَٛ آٖ ٚ تبث٥ط ؾ٥بؾت ٞب٢ ٔمبثّٝ ثب فمط ثط قبذ

لبثُ تٛخ٣ٟ ثطٔٛل٥ٗت  ٣ٔ تٛا٘س اثط قطا٤ٍ التهبز والٖ تغ٥٥طات زض اختٕب٣ٖ اؾت . -ٌصاضٖ التهبز٢

ث٥ىبض٢،  زض تغ٥٥طات پ٥ف ث٣ٙ٥ ٣ٔ وٙس وٝ ذطز ٔتٗبضف. ذب٘ٛازٜ ٞب٢ وٓ زضآٔس زاقتٝ ثبقس  التهبز٢

٤ه وكٛض ت٥ِٛس  تٛظ٤ٕ زضآٔس ٘س تغ٥٥طات لبثُ تٛخ٣ٟ زض٣ٔ تٛا، ضقس التهبز٢ تطثٝ َٛض و٣ّ  تٛضْ ٚ

 ضقس زٚضٜ ٞب٢ زض حب٣ِ وٝ ٘بثطاثط٢ ٚ فمطپ٥ٛ٘س زاض٘س ثب افعا٤ف ضوٛز ٞب٢ التهبز٢ ثٝ َٛض و٣ّ، وٙس.

ؾبَ  زض ثب ا٤ٗ حبَ، وُ خ٥ٕٗت وٙٙس. افطاز فم٥ط زض وبٞف ؾٟٓ وٕه ثٝ ا٘تٓبض ٣ٔ ضٚز، ا٘جٜٛ ل٢ٛ

وكٛضٞب٢ (، ثؿ٥بض٢ اظ 2008تب ؾبَ  اٚاذط زٞٝ ٘ٛز٣ٙٗ٤ اظ آغبظ قٛز ) ثعضيضوٛز  ٞب٢ لجُ اظ ا٤ٙىٝ

OECD َزض ٔست وٛتب٣ٞ ثبتٟٙب ؾط٤ٕ ثٛز٘س ) ل٢ٛ ٚ تدطثٝ ضٚ٘ك ٞب٢ التهبز٢ ثُٛض ٔؿتٕطزض حب 

 زضآٔس اٟ٘ب ٘ؿجتب پب٤ساضثٛز٘س،٤ب فمط ٚ ٘بثطاثط٢ زض حب٣ِ وٝ قبذم ٞب٢ ذف٥ف(ٞب٢  ضوٛز لُٕ

 .ضٚ٘س ضٚ ثٝ افعا٤ف ضا پ٥ط٢ٚ ٣ٔ وطز٘س ٤ه زضٔٛاضز٢، حت٣

ضا زض ازث٥بت  لبثُ تٛخ٣ٟ ثحث٣ٕ٘ وٙس   ثٝ فمطا وٕه ٥ٕٞكٝ ضقس التهبز٢ ا٤ٗ ا٤سٜ وٝ    

ٔجبضظٜ ثب  اثعاض ٔٛثط ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه ث٥ٗس اؾت ضقس التهبز٢ اثط ا٤ٗ فطو ،وٝ. زا٘كٍب٣ٞ ا٤دبز وطزٜ اؾت

اظ ٔمبالت ، تٗساز ظ٤بز٢ ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه ٘ت٥دٝ وطزٜ اؾت. ٚؾ٥بؾت ٌصاضاٖ  ضا خسا تح٥ٍّّطاٖثبقس  فمط

ضقس ، ٔتفبٚت اظ چطذٝ تدبض٢ خب٤ٍع٣ٙ٤ قبذم ٞب٢ ٥ٔعاٖ ا٘س وٝ تب چٝثطضؾ٣ وطزٜ پػٚٞك٣ 

 1اظظٔبٖ ُٔبِٗبت خس٤س ٚ ٘ٛآٚضا٘ٝ ثّٙه ٚثال٤ٙسض ثط تٛظ٤ٕ زضآٔس زاضز. تبث٥ط لبثُ تٛخ٣ٟ ، التهبز٢ وُ

                                                           
1
 Blank and Blinder 
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قبذم  ضاثُٝ ث٥ٗ ٔٛيٛٔ تٗساز لبثُ تٛخ٣ٟ اظُٔبِٗبت تدطث٣ ثٝ (1991) 2وبتع ٚ ٚ وبتّط (1986)

زضپ٥ف ، ا٤ٗ ٔسَ ٞب ثُٛض ُٔٙم٣ ثطا٢ ؾبَ ٞب٢ ثؿ٥بض٢. ٘طخ فمط پطزاذتٝ ا٘س ٚ التهبز والٖ ٢ٞب

 .وبض ٣ٔ وطز ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ ثٝ ذٛث٣ ثط اؾبؼ ٘طخ فمط ث٣ٙ٥

ذب٘ٛازٜ ٞب٢ وٓ  تغ٥٥طات زضا٥ٙٔت التهبز٢ ٣ٙ٥ثطا٢ پ٥ف ث، ثب ا٤ٗ حبَ، آٟ٘ب زٞٝ ٞكتبز اظ اٚاؾٍ     

ثٝ  آٟ٘ب ا٤ٗ اؾت وٝ ا٤ٗ ضٚـ ٞب اظ ا٘تمبز ٖٕس٤ٜه  (.2011 ،3ؾب٥ِٛأٖب٤ط ٚ ) قس٘س وٕتط زل٥ك زضآٔس

ضؾ٥س٣ٌ ٣ٕ٘  ،چطذٝ تدبض٢ ٚ فمطاؾت  ضاثُٝ ث٥ٗ ٔٛثط ثطوٝ ،  ٔؿب ُ ٔطتجٍ ا٘ساظٜ وبف٣ ثٝ اثطات

ا٤ٗ ضاثُٝ ضا ضٚ  وٕتط ٔبٞط زض ٥ٔبٖ وبضٌطاٖ زؾتٕعزٞب٢ ٚال٣ٗزض ، وبٞف  زضثطذ٣ اظ وكٛضٞب وٙٙس.

٘طخ  ثٝ ز٥ُِ ٔحسٚز٤ت ٞب٢ٞب  پ٥ف ث٣ٙ٥ ا٤ٗ ٔسَ، ْطف٥ت زض وكٛضٞب٢ ز٤ٍط ثٝ ظٚاَ ٌصاقتٝ اؾت.

ذب٘ٛازٜ ٞب٢ وٓ  اؾترسا٣ٔ ثطا٢ قطا٤ٍ قبذمٔطثٌٛ تط٤ٗ ثٝ ٖٙٛاٖ  aggregate))وُ ث٥ىبض٢

ث٥ىبض٢، ٔتٕطوع   زضٖٚ ذب٘ٛاض ٤ب تٛظ٤ٕ ثسٖٚ وبض ذب٘ٛازٜ ٞب٢ ٘ؿجت. تٚالٕ قسٜ اؾ زضآٔس ٔٛضز ؾٛاَ

ثطا٢  و٥ّس٢ ٣ٔ تٛا٘س اظ ٖٛأُ، اًٖب، ٔتفبٚت اظ ؾطپطؾت ذب٘ٛازٜ ٕٞؿطاٖ ٚ ز٤ٍط قسٜ ٖٕستب زض ٥ٔبٖ

 .٘طخ فمط ثبقس تٛي٥ح تغ٥٥طات زض

ثٝ  قبذم ٞب٢ فمط ٔتمبضٖپبؾد  ا٤ٗ فطو ت٤ّٛح٣ اقبضٜ ثٝ اظ ا٤ٗ ٔسَ ٞب  ث٥كتط ٤ه ٔحسٚز٤ت     

)فطي٥ٝ 4فطي٥ٝ پؿٕب٘سٕٞبُ٘ٛض وٝ  زض ٤ه ضٚـ ٔكبثٝ ضوٛزٞب التهبز٢ زاضز. ضٚ٘ك ٞبٚ ٞط زٚ

ضقس  ثٝ ٣ٔ تٛا٘ؿت ، فمط ٣ٔ قس  ث٥ىبض٢ زض ٘ٓط ٌطفتٝ تدع٤ٝ ٚ تح٥ُّ ٕٔٗٛال زض ٚاثؿت٣ٍ ثٝ ٔؿ٥ط(

 ٔك٥ِٕٛت زض ذهٛل تدطث٣ ُٔبِٗبت ث٥ىبض٢ وٕتطحؿبؼ ثبقس.ٞب٢  افعا٤ف ٘طخ ٘ؿجت ثٝ اقتغبَ

 ا٘سو٣ زض ٔٛضز ،٘ؿجتب پطزاذتٝ ا٘س ٚ ثٝ ا٤ٗ ٔٛيٛٔ ٣ٕ٘ ثٝ َٛض وبُٔ ،زض تٛظ٤ٕ زضآٔس ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ

                                                           
2
 Cutler and Katz 

3
 Meyer and Sullivan 

4
 hysteresis hypothesis 
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ٚ  ٞب٤ٙع زض ا٤ٙدب اؾتثٙبء لبثُ شوط )٤ه٣ٔ قٛ٘س قٙبذتٝ اضتجبٌ آٟ٘ب ٖسْ تمبضٖ ٞب٢ ٕٔىٗ زض

 .((2001) اؾت. 5ٕٞىبضاٖ

٤ى٣ ٣ٔ تٛا٘س ثٝ ٖٙٛاٖ فمط  وٝ ٘ؿجتب  قج٥ٝ ثٝ آ٘چٝ اؾت وٜٝ اؾت قسفمط اؾتفبزٜ  ٤ه قبذه٣ اظ    

 آٖ ، ثٙهبثطا٤ٗ ؾهبذت  فمطاقبضٜ ٔه٣ وٙهس   پس٤سٜ ُّٔك ٤ه ٔفْٟٛ ىٝ ثٝ ٣ٙٗٔا٤ٙ ٚ قٙبؾب٣٤ وٙس قس٤س

ٗ . ٞط ِحٓٝ زض ظٔبٖ اؾت زض ٥ٔب٘ٝ تٛظ٤ٕ زضآٔس ٤ب ٞع٤ٙٝ ٔمساض ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٤ب ٔؿتمُ اظ ٤ٚػٌه٣   ا٤ٗ آذهط٤

ُ   اظٔحسٚز٤ت ٞب٢ شات٣ ٔم٥بؼ ٞب٢ فمط ٘ؿج٣ ظ ثطذ٣ثطا٢ خ٥ٌّٛط٢ ا زض  فمهط  ٍٞٙبْ تدع٤هٝ ٚ تح٥ّه

 زٚضٜ ظٔب٣٘ وٕه ٣ٔ وٙس. ٤ه ٔست َٛال٣٘

 ( بیاى هغالِ پضٍّؼ 1-2

فمط زض خٟت اتربش ته٥ٕٕبت  ،قٙبؾب٣٤ ُّٖوبٞف فمط ٤ى٣ اظ زغسغٝ ٞب٢ زِٚت ٞبؾت اظ آ٘دب وٝ     

٣َ ؾبَ ٞب٢ زٚضٜ ظٔب٣٘ زض ا٥ٕٞت ظ٤بز٢ ثطذٛضزاض اؾت.ثطا٢ ا٤ٗ ٞسف اظ  ٚ ؾ٥بؾت ٞب٢ ٔٙبؾت 

وٝ پ٥بٔس ٞب٢  پػٚٞف قبٞس ٘ٛؾب٘بت ا٘ساظٜ فمط ٚ ٘بثطاثط٢ زض وكٛض ثٛزٜ ا٤ٓ .ثطا٢ ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ 

ا٤ٗ  ِصا ض٤كٝ ٤بث٣اختٕب٣ٖ ا٤ٗ پس٤سٜ ٣ٔ تٛا٘س آثبض ظ٤ب٘جبض ٚ خجطاٖ ٘بپص٤ط٢ ثط خبٔٗٝ ثبل٣ ثٍصاضز . 

ثُٛض و٣ّ ضقس التهبز٢ زض ٤ه وكٛض مط قس٤س ٔؿئّٝ ان٣ّ ا٤ٗ پػٚٞف ٣ٔ ثبقس . پس٤سٜ ٚ ثٝ ٤ٚػٜ ف

٣ٔ تٛا٘س فمط ضا وبٞف زٞس أب ٘ٝ ثُٛض وبُٔ ٕٞبُ٘ٛض وٝ قٛاٞس تدطث٣ ٘كبٖ زازٜ اؾت . نبحت 

٘ٓطاٖ ٚ تح٥ٍّطاٖ أطٚظٜ ٔٗتمس٘س وٝ ضقس ثٝ تٟٙب٣٤ ثطا٢ وبٞف فمط وبف٣ ٥٘ؿت ثّىٝ ثطا٢ اثط ثرك٣ 

ط قبذم ٞب٢ فمط ثب٤س ٕٞطاٜ ثب تٛظ٤ٕ زضآٔس ٔٙبؾت ثبقس. ٚ اظ آ٘دب٣٤ وٝ تٛظ٤ٕ زضآٔس ثب ٔٙبؾت ث

ِصا ا٤ٙىٝ چٍٛ٘ٝ ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ ٣ٔ تٛا٘س ثط فمط تبث٥ط  ،ضاثُٝ تٍٙبت٣ٍٙ زاضز ٚ زاقتٗ قغُ ٔٛيٛٔ وبض

غ٥٥طات ٣ٔ ثبقس . ٚ اظ آ٘دب٣٤ وٝ اثطات چطذٝ ٞب٢ تدبض٢ ثهٛضت تٌصاض ثبقس ٔٛيٛٔ ا٤ٗ پػٚٞف 

 ٛيٛٔ ٥٘ع ثطضؾ٣ ٣ٔ قٛز .قبذم ٞب٢ ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ ٕ٘ب٤بٖ ٣ٔ قٛز ، ا٤ٗ ٔ

                                                           
5
 Hines et al. (2001) 
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 ( اّذاف ٍ ضزٍرت اًجام پضٍّؼ 1-3

ٛخٛز ٔ تبث٥ط ٌصاضز، ٘طخ ٞب٢ فمط چطذٝ تدبض٢ ٣ٔ تٛا٘ؿت ثط وٝ زض آٖ، ضاٜ ٞب٢ ٔرتّف٣ زض ٚالٕ     

ذب٘ٛازٜ ٞب٢ وٓ زضآٔس  چطذٝ تدبض٢ ثط طاتاث ته٤ٛط وبُٔ تط اظ اضا ٝ ٤هثطا٢  ٞؿتٙس ٥٘ٚبظ ثٝ تحم٥مبت

 ٔطثٌٛ تط اظ ث٥ىبض٢ ٣ٔ تٛا٘س تٛظ٤ٕ زضٖٚ ذب٘ٛاضا٤ٙىٝ  ا٤ٗ پػٚٞف ثب ٞسف تح٥ُّ چ٣ٍٍ٘ٛ. ٚخٛز زاضز

ثط تدبض٢ چطذٝ  اثطات ٘بٔتمبضٖ فطي٥ٝ ٕٞچ٥ٙٗ فمط ثبقس ،اؾت. تغ٥٥طات ثٝ ٔٙٓٛض تٛي٥ح وُ ث٥ىبض٢

 .ٖ ٣ٔ و٥ٙٓفم٥ط زضخ٥ٕٗت ضا آظٔٛ افطاز ؾٟٓ ض٢ٚ

ث٥ىبض٢  ،ا٤سٜ اثط تب حسٚز٢ وٕتط ،اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط،غّٓت ث٥ىبض٢ زض ٕٞؿطاٖ ٚ ز٤ٍط اًٖب٢ ذب٘ٛازٜ ٚ     

وُ ثط تغ٥٥طات فمط زضٔمب٤ؿٝ ثب ؾب٤طقبذم ٞب٢ ث٥ىبض٢ خب٤ٍع٤ٗ وٝ ثٝ قست ثٝ تٛظ٤هٕ زضٖٚ ذهب٘ٛاض   

ثب تفهبٚت ٞهب٢ لبثهُ    -ة ُٔٙمٝ ا٢ ، پكت٥جب٣٘ ٣ٔ وٙس. ٖالٜٚ ثط ا٤ٗ، ا٘ٛأ تدبض ضا آٖ ٔطثٌٛ ٣ٔ قٛز

اؾهتفبزٜ اظ زازٜ ٞهب٢ پب٘هُ ثهطا٢  فمهط       -زض ٥ٔبٖ ُٔٙمٝ ٞب تٛخٝ زض ؾبذتبض خ٥ٕٗت٣ ٚ ؾُح اقتغبَ

 ُٔٙمٝ ا٢ ٚقطا٤ٍ التهبز والٖ  ضا خبِت تط ٣ٔ ؾبظز.



 ( پزعؼ ّای پضٍّؼ 1-4

 وساْ ٘ٛٔ ث٥ىبض٢ ث٥كتط٤ٗ تبث٥ط ضا ثط افعا٤ف فمط زاضز ؟ -1

 ا٤طاٖ تٛضْ ثط ٘طخ فمط تبث٥ط ٌصاض اؾت ؟آ٤ب زض  -2

 آ٤ب اثطات چطذٝ ٞب٢ تدبض٢ ثط فمط ٔتمبضٖ اؾت؟-3
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 ( فزضیِ ّای پضٍّؼ 1-5

 تٛضْ ثط فمط زض ا٤طاٖ اثطٌصاض اؾت  ٚ تبث٥ط ٔثجت زاضز. -1

 ٘ؿجت ذب٘ٛاضٞب٣٤ وٝ تٕبْ اًٖبء فٗبَ آٟ٘ب ث٥ىبض ٞؿتٙس ، ث٥كتط٤ٗ تبث٥ط ضا ثط فمط زاض٘س.  -2

  ثط فمط ٘بٔتمبضٖ اؾت . ٞب٢ تدبض٢ چطذٝاثط  -3

 ( اعالعات هزبَط بِ رٍػ ؽٌاعی پضٍّؼ1-6

 تٗط٤ف خبٔٗٝ آٔبض٢ ٚ ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ آٖ(1-6-1

تب 3000اظ آٔبض ض٤ع زازٜ ٞب٢ ذب٘ٛاض )َطح ٞع٤ٙٝ ٚزضآٔس ذب٘ٛاض( وٝ ؾب٥ِب٘ٝ اظ ث٥ٗ  زض ا٤ٗ تحم٥ك    

٣ٔ قٛز زآٚض٢ ٛؾٍ ٔط وع آٔبض ا٤طاٖ ٌطذب٘ٛاض ا٤طا٣٘ ثٝ َٛض تهبزف٣ ثٝ تفى٥ه ٔٙبَك ت 6000

اؾتبٖ ٞب ٚ ثطا٢ ٕٞٝ ٥ٔبٖ آٔبض ٔطثٌٛ ثٝ ذب٘ٛاضٞب٢ قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ ثطا٢ .اظ ا٤ٗ  قسٜ اؾتاؾتفبزٜ ،

٥ط ٞب٢ فمط ٚ ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ اؾتفبزٜ قس ٚ ثطا٢ ٔحبؾجٝ تٛضْ اظ ثطا٢ ت٥ِٛس ٔتغ 1392تب  1372ٞب٢ ؾبَ 

ثط اؾبؼ ؾبَ  " بالٞب٢ ٔهطف٣ زض تٕب٣ٔ اؾتبٖ ٞب٢ وكٛضقبذم وُ ثٟب٢ ذسٔبت ٚ و"زازٜ ٞب٢ 

اؾترطاج قسٜ اظ ؾب٤ت ثب٘ه ٔطوع٢ خٕٟٛض٢ اؾال٣ٔ  1392تب  1372ثطا٢ زٚضٜ ظٔب٣٘  1390پب٤ٝ 

٥ط ٞب ُٔٙمٝ تٕب٣ٔ ٔتغ 9ا٤طاٖ ثٝ  خبٔٗٝ آٔبض٢ا٤طاٖ اؾتفبزٜ قس .الظْ ثٝ شوط اؾت ثب تمؿ٥ٓ ثٙس٢ 

 ُٔٙمٝ ا٢ ؾبذتٝ قس٘س.

 حسٚز٤ت ٞب٢ پػٚٞف ٔ( 1-6-2

ثس٥ُِ ٖسْ زؾتطؾ٣ ثٝ آٔبض ؾط٢ ظٔب٣٘ ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ  ٚ ٥ُٕٞٙٛض ٖسْ ت٥ِٛس ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ تٛؾٍ 

ِصا ظٔبٖ ظ٤بز٢ ثطا٢ ت٥ِٛس ٔتغ٥ط ٞب ثط اؾبؼ زازٜ ٞب٢ ذبْ   ، ٔطاوع ٔطثٌٛ ثٝ آٔبض ٚ اَالٖبت وكٛض

 نطف قس . پطؾكٙبٔٝ ٞع٤ٙٝ ٚ زضآٔس
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 زازٜ ٞب ضٚـ تدع٤ٝ ٚ تح٥ُّ (1-6-3

 تٛؾٍ ،قٛزتدع٤ٝ ٚ تح٥ُّ ٣ٔ مط قس٤س اثطات چطذٝ تدبض٢ ثط ا٤ٗ ٔم٥بؼ فا٤ٗ پػٚٞف  زض     

، ٘طخ ث٥ىبض٢  -ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔتغ٥طٞب٢ ٔؿتمُ  تبث٣٤ّٛ ثطآٚضز زازٜ ٞب٢

ا٢ . ٔسَ ٞب٢ زازٜ ؾطپطؾت ٞب٢ ذب٘ٛاض ٚ٘ؿجت ذب٘ٛاض ٞب٣٤ وٝ زض آٖ ٕٞٝ اًٖب٢ فٗبَ ث٥ىبض ٞؿتٙس

ؾٙت٣ ثب ٚخٛز  ا٤ؿتب تى٥ٙه ٞب٢ ظٔب٣٘ ٤ب پ٤ٛب ثٝ زاقتٗ ٔعا٤ب٢ ٟٔٓ ثب تٛخٝ ثٝ ؾط٢ )تبث٣٤ّٛ(پبُ٘

ت٥ٕٗٓ ٝ ا٢ ا٢ ثطآٚضزٌط ِحٓ اظ ضٚـ ؾ٥ؿتٓ ٤ه ٔطحِّٝصا ثبال٢ فمط ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. پب٤ساض٢ 

(، وٝ ٚخٛز ٔتغ٥طٞب٢ حصف 1998، 8ثب٘س ، ٚثال٘سَ 1995ٚ، 7)اض٤ال٘ٛ ٚ ثٛٚض  قٛز اؾتفبزٜ ٣ٔ ٤6بفتٝ 

اؾتحىبْ ٔسَ ضا زض ٔمب٤ؿٝ ثب ٚ زض ٘ٓط ٣ٔ ٥ٌطز. ٔكىالت ذُب٢ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ضا قسٜ،زضٖٚ ظا٣٤ ٚ 

ِصا ا٤ٗ پػٚٞف زض پ٣ آٖ اؾت  .قٛزآظٖٔٛ ٣ٔ  ثب ضٚـ خب٤ٍع٤ٗ  system GMM تر٥ٕٗ ٞب٢  

-٤1392ه زٚضٜ ظٔب٣٘ ثّٙسٔست زض ا٤طاٖ )التهبز٢ تبث٥ط ٌصاض ثط فمط ضا ثطا٢  وٝ قبذم ٞب٢ والٖ

(ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض زٞس ٚ اظ خٙجٝ ز٤ٍط٢ ٤ى٣ اظ ُّٖ اؾبؾ٣  فمط ٣ٙٗ٤ ث٥ىبض٢ ضا ث٥بٖ وٙس . ثٝ  1372

.اظ آ٘دب٣٤ وٝ زازٜ ٞب٢ ٔٛخٛز زض  ٖ ذب٘ٛاض ث٥ىبض٢ ضا ٔٗطف٣ ٣ٔ ٕ٘ب٤س٥ٕٞٗ خٟت ث٥ىبض٢ ثب تٛظ٤ٕ زضٚ

ُٔٙمٝ تمؿ٥ٓ ٣ٔ قٛز .  9ا٤ٗ ٔٙٓٛض ثطذٛضزاض ٥٘ؿتٙس وكٛض ثٝ  ؾُح اؾتبٖ ٞب اظ اٖتجبض وبف٣ ثطا٢

ٔجٙب٢ تمؿ٥ٓ ثٙس٢ ا٤ٗ ٔٙبَك تٕب٤ع ٔٙبَك ٔحطْٚ ٚ ثطذٛضزاض اظ ٤ىس٤ٍط ٚ ٕٞدٛاض٢ ُٔٙمٝ ا٢ ٚ 

٥ط ٞب٢ ٔٛضز ٔتغقجبٞت ٞب٢ التهبز٢ وكٛض اظ ٘ٓط خغطاف٥ب٣٤ ٣ٔ ثبقس.ثٙبثطا٤ٗ ثطا٢ ٞط ُٔٙمٝ و٥ّٝ 

  ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت. 1392تب  1372ضا ثطا٢ ؾبَ ٞب٢  اؾتفبزٜ زض ثطآٚضز ٞب

 

 

                                                           
6 one-step system generalized method of moments’ estimator 
7 Arellano and Bover 
8
 Blundell and Bond 
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 ( ؾبظٔب٘س٣ٞ تحم٥ك1-6-4

فهُ ٣ٔ قٛز؛ فهُ اَٚ ،و٥ّبت وٝ ٔالحٓٝ قس . فهُ زْٚ تحت ٖٙٛاٖ ٔطٚض٢  5ا٤ٗ پػٚٞف قبُٔ 

ثط ازث٥بت ، قبُٔ زٚ ثرف ٣ٔ ثبقس زض ثرف اَٚ ازث٥بت ٘ٓط٢ ٚ زض ثرف زْٚ ازث٥بت تدطث٣ پطزاذتٝ 

٘ٓط٢ ٔتغ٥ط ٞب ٚ ٥ُٕٞٙٛض ُ ؾْٛ تحت ٖٙٛاٖ حمب٤ك قٙبذتٝ قسٜ ، اثتسا تٗبض٤ف ٣ٔ قٛز.زض فه

تٗبض٤ف ٥ّٕٖبت٣ ٔتغ٥ط ٞب٢ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض پػٚٞف اضا ٝ ٣ٔ قٛز ؾپؽ ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ ٔتغ٥ط ٞب 

زض پطزاظـ ٚ تدع٤ٝ ٚ تح٥ُّ زازٜ ٞب  ٔحبؾجٝ قسٜ ثب تفؿ٥ط ث٥بٖ ٣ٔ قٛز. فهُ چٟبضْ تحت ٖٙٛاٖ 

ٔسَ ٔٛضز اؾتفبزٜ پػٚٞف ثٝ تفه٥ُ ثهٛضت تئٛض٢ اضا ٝ ٣ٔ قٛز ٚ ثٗس ٘تب٤ح تر٥ٕٗ  ا٤ٗ فهُ اثتسا

ذٛاٞس ثٛز وٝ اظ ؾٝ ثرف ٘ت٥دٝ ٥ٌط٢ ٚ خٕٕ ثٙس٢ فهُ پٙدٓ ٥٘ع تحت ٖٙٛاٖ  ٞب ث٥بٖ ٣ٔ قٛز .

                                                                                                    ٘ت٥دٝ ٥ٌط٢ ، تٛن٥ٝ ٞب٢ ؾ٥بؾ٣ ٚ پ٥كٟٙبزت تكى٥ُ ٣ٔ قٛز.
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 هقذهِ ( 2-1

ا٤ٙىهٝ چٍٛ٘هٝ تغ٥٥هطات زض ٔتغ٥طٞهب٢ التههبز       ،ثطا٢ تفؿ٥ط ٤بفتهٝ ٞهب، ثهب ا٤هٗ حهبَ ٟٔهٓ اؾهت            

َ  والٖ  ٔ زضن قهٛز  ،٤بثهس  ٔه٣  ثٝ تغ٥٥طات زض ٘طخ ٞهب٢ فمطا٘تمهب ٕىهٗ اؾهت ث٥ىهبض٢ وّه٣     . چٍٛ٘هٝ 

                                                                                                                            وٗ زض فمههههههط ضا تحههههههت تههههههبث٥ط لههههههطاض زٞههههههس؟  ثههههههبالتط تٗههههههساز افههههههطاز ؾههههههب 

تى٥هٝ ٔه٣ وٙٙهس ، ثهٝ َهٛض٢ وهٝ       اوثط ذب٘ٛازٜ ٞب ثطٖب٤سات ثهبظاض وهبض ثهطا٢ ثؿه٥بض٢ اظ زضآٔهس ذهٛز       

حبزثٝ ي٣ٕٙ)لؿٕت( ث٥ىبض٢ ٕٔىٗ اؾهت ٔٙدهط ثهٝ وهبٞف ٞهب٢ زضآٔهس٢ ثهعضي قهٛز . ا٤هٗ ٥٘هع           

ثههٝ ذههٛث٣ قههٙبذتٝ قههسٜ اؾههت وههٝ ث٥ىههبض٢ زض ضوههٛز ٞههب٢ ازٚاض٢ ثُٛض٘بٔتٙبؾههج٣ ثههٝ افههطاز٢ وههٝ 

٤ٗ تهب وؿهب٣٘ وهٝ زضآٔهس قهبٖ آؾه٥ت پهص٤طتط       اظ ٕٞهٝ  زضآٔسقبٖ وٓ اؾت ٔٙتمُ ٔه٣ قهٛز ،قهطٚٔ    

ثٝ ِغعـ ظ٤ط ذٍ فمهط ٞؿهتٙس. ا٘تٓهبض ٔه٣ ضٚز وهٝ ا٤هٗ ٖٛأهُ ٤هه ضاثُهٝ ثهٝ قهست ٔثجهت ثه٥ٗ              

ث٥ىههبض٢ ٚ ٘ههطخ ٞههب٢ فمههط ت٥ِٛههس وٙٙههس. ثههب ا٤ههٗ حبَ،ٖٛأههُ ز٤ٍههط ، ثههٝ َٛضثههبِمٜٛ وههبٞف زٞٙههسٜ،  

ٚخهٛز زاضز. ثًٗه٣ اؾههتسالَ وهطزٜ ا٘هس وههٝ اٍِه٢ٛ زؾههتٕعز ٞهب زض َهَٛ چطذههٝ تدهبض٢) وؿههت ٚ         

ثبقهس ، ٚ ٚاثؿهت٣ٍ ثهٝ پطزاذتٟهب٢ ا٘تمهب٣ِ زِٚهت ٥٘هع ٕٔىهٗ اؾهت           procyclicalوبض( ٣ٔ تٛا٘هس  

 ،وههبٞف زٞههس. ٖب٤ههس٢ ٥ٔههعاٖ حؿبؾهه٥ت ٘ههطخ ٞههب٢ فمههط ثههٝ ث٥ىههبض٢ ضا ثههب وههبٞف ٘مههف زضآٔههس 

َ  ٖسْ تٗس٤ُ قهسٜ ،  زضآٔس ٚاثؿت٣ٍ ثٝ ٖ   اؾهت  آقهىبض٢  وب٘هب ثهط   تهٛضْ ٕٔىهٗ اؾهت    وهٝ اظ َط٤هك آ

ٝ تههبث٥ط ٌههصا ٚ ٔهههطف٣زضآٔهس٢   ٘هطخ ٞههب٢ فمههط   ثبثههت اؾهه٣ٕ پطزاذهت ٞههب٢  ثههط ضز.ذب٘ٛازٜ ٞهب٣٤ وهه

 فمههط ٔحههٛض قههبٖ تى٥ههٝ ٔهه٣ وٙٙههس ،ٔهه٣ تٛا٘ٙههس ثههٝ لبثههُ تههٛخ٣ٟ اظ زضآٔههس ذههٛز ثرههف ثههطا٢ ٤ههه

ِهصا ا٤هٗ    فمهط اؾهت.   ثه٥ٗ تهٛضْ ٚ ٘هطخ ٞهب٢     ا٤ٗ ثٝ ٣ٙٗٔ ٤ه ضاثُهٝ ٔثجهت  ؛ تٛضْ ضا٘سٜ قٛ٘س تٛؾٍ 

جٍ ثههب ٔٛيههٛٔ پههػٚٞف ٚ فهههُ قههبُٔ زٚ ثرههف ٔهه٣ قههٛز ؛ ثرههف اَٚ ثههٝ ثطضؾهه٣ ٘ٓط٤ههبت ٔههطت 

، زض ثرههف زْٚ ُٔبِٗههبت تدطثهه٣ ٔههطتجٍ ثههب  ٔهه٣ پههطزاظز ٕٞچٙهه٥ٗ اضتجههبٌ ٘ٓههط٢ ثهه٥ٗ ٔتغ٥ههط ٞههب

 ذ٣ّ ثُٛض خساٌب٘ٝ اضا ٝ ٣ٔ قٛز .ٔٛيٛٔ پػٚٞف ثهٛضت تحم٥مبت ذبضخ٣ ٚ زا
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 ادبیات ًظزی : بخؼ اٍل(2-2

( ٘ٓط٤ٝ ٞب٢ ٘بثطاثط٢ ٚ فمط2-2-1  

لتهبز٢، فمط ٚ ٘بثطاثط٢ ٚ اضتجبٌ قبٖ ثب ضقس التهبز٢ ٖالل١ ان٣ّ زض ذالَ زٚض٠ والؾ٥ه ا٘س٤ك١ ا    

)ظٔب٣٘ وٝ اٍّ٘ؿتبٖ  1800٘ٓط٤ٝ پطزاظاٖ ثٛز. ا٤ٗ تٛخٝ، ثٝ ٤ٚػٜ زض اثط ز٤ٛ٤س ض٤ىبضزٚ، زض اٚا٤ُ ز١ٞ 

 وكٛض٢ ضٚ ثٝ تٛؾٗٝ ثٛز( ٔكٟٛز اؾت.

 ٔسَ زٚ ثرك٣ ض٤ىبضزٚ( 2-2-1-1

ٚ ثرك٣ تٛؾٗٝ ضا اضا ٝ زاز. ٢ٚ زض تح٥ُّ ٔسَ پ٥كٟٙبز وطز وٝ اٌط ض٤ىبضزٚ ثٛز وٝ ا٥ِٚٗ ثبض ٔسَ ز     

اٍّ٘ؿتبٖ لٛا٥٘ٗ غالت، وٝ وكبٚضظاٖ ضا زض ثطاثط ضلبثت ذبضخ٣ حٕب٤ت ٣ٔ وطز، ٔٙؿٛخ ٘ىٙس ٚ ٚاضزات 

ٔٛاز غصا٣٤ ضا ثطا٢ ؾٛذت ضؾب٣٘ ثٝ ا٘مالة نٙٗت٣ اخبظٜ زٞس، زضآٔس اظ ؾطٔب٤ٝ زاضاٖ ثٝ نبحجبٖ 

سز ٣ٔ قٛز )اٚ ٣ٔ پٙساقت وٝ زؾتٕعزٞب زض ؾُح ثرٛض ٚ ٥ٕ٘ط ثبل٣ ذٛاٞس ٔب٘س(. اظ ظ٥ٔٗ تٛظ٤ٕ ٔد

آٖ خب وٝ ض٤ىبضزٚ نبحجبٖ ظ٥ٔٗ ضا آزْ ٞب٣٤ ٔؿطف زض ٘ٓط ٣ٔ ٌطفت ٚ اٖتمبز زاقت وٝ ٔٙبثٕ ٔب٣ِ 

الظْ ثطا٢ ضقس التهبز٢ ثب پؽ ا٘ساظٞب٢ َجم١ ؾطٔب٤ٝ زاض ٔمتهس فطاٞٓ ٣ٔ قٛز، چ٥ٙٗ ٘ت٥دٝ ٌطفت 

 ا٤ٗ ثبض تٛظ٤ٕ ثٝ ضقس التهبز٢ آؾ٥ت ذٛاٞس ضؾب٘س. وٝ

ٞط چٙس ٘ٓط١٤ ض٤ىبضزٚ اثسا٣ٖ ٚ شاتبً ثبثجبت ثٛز، تٕب٣ٔ پ٥ف ث٣ٙ٥ ٞب٢ ض٤ىبضزٚ زضثبضٜ تٛظ٤ٕ زضآٔس      

ٚ ضقس التهبز٢ غٍّ اظ آة زض آٔس. اخبضٜ )زضآٔس نبحجبٖ ظ٥ٔٗ ( ؾٟٓ فعا٤ٙسٜ ا٢ اظ زضآٔس ٣ّٔ ضا زض 

ٗت٣ قسٖ ٍ٘طفتٝ اؾت، أب زض ٖٛو ؾٟٓ ٘ؿجتبً ا٘سو٣ ثبل٣ ٔب٘سٜ اؾت. ؾٟٓ ؾٛز وكٛضٞب٢ ضٚ ثٝ نٙ

أب زؾت وٓ  .)زضآٔس ؾطٔب٤ٝ زاضاٖ( ثٝ ظٚض ٌطفتٝ ٘كسٜ ٚ زؾتٕعزٞب ثٝ ؾُح ثرٛض ٚ ٥ٕ٘ط ٘طؾ٥سٜ اؾت

زض ٔطاحُ ثٗس٢ ٌبْ ٞب٢ تٛؾ١ٗ نٙٗت٣ قتبة ٌطفتٝ اؾت. ؾٟٓ زؾتٕعزٞب زض زضآٔس ٣ّٔ، اٌط ثٝ 

، ثٝ افعا٤ف تٕب٤ُ زاقتٝ اؾت. ا٤ٗ وٝ چطا ٌطا٤ف ٞب٢ ٚال٣ٗ، ثب آ٘چٝ زض ٔسَ پ٥ف ث٣ٙ٥ حؿبة آ٤س
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قس٠ ض٤ىبضزٚ آٔسٜ، ثب ٞٓ خٛض ٘كسٜ چٙس ّٖت زاقتٝ اؾت. ٤ى٣ ا٤ٗ اؾت وٝ اٍّ٘ؿتبٖ تدبضت آظاز 

بالً تب أب حت٣ اٌط ٞٓ ا٘تربة ٣ٕ٘ وطز، ثبظزٜ ٘ع٣ِٚ احتٕ .وٝ ض٤ىبضزٚ ٣ٔ ذٛاؾت، ا٘تربة وطزضا،چٙبٖ 

حس ٚؾ٣ٗ٥ ثب تغ٥٥طات ف٣ٙ خجطاٖ قسٜ ثٛز، ظ٤طا أىبٖ ضقس فعا٤ٙس٠ ت٥ِٛس ٔٛاز غصا٣٤، اظ ِحبِ و٣ٕ ٚ 

و٥ف٣، ضا فطاٞٓ ؾبذتٝ ثٛز. ض٤ىبضزٚ ٕٞچ٥ٙٗ لسضت ٔىب٥٘ؿٓ خ٥ٕٗت ٔبِتٛؾ٣ ضا ث٥ف اظ حس ثطآٚضزٜ 

 ز.وطزٜ ثٛز ، وٝ ٣ٔ پٙساقت زؾتٕعزٞب ضا زض ؾُح ثرٛض ٚ ٥ٕ٘ط ٍ٘ٝ ٣ٔ زاض

 ز٤سٌبٜ ٔبضوؽ( 2-2-1-2

وبضَ ٔبضوؽ ٥٘ع اٖتمبز زاقت وٝ تٛؾ١ٗ ؾطٔب٤ٝ زاض٢ تٛظ٤ٕ زضآٔس ٘بثطاثط فعا٤ٙسٜ ا٢ ا٤دبز ذٛاٞس      

ٔكتبق ا٘س، وٝ حًٛض تطؼ  "ىبضاٖاضتك٣ شذ٥طٜ اظ ث٥"ٖ ثطا٢ ا٤دبز وطز. اٚ ٣ٔ پٙساقت وٝ ؾطٔب٤ٝ زاضا

بغُ زض ؾُح ثرٛض ٚ ٥ٕ٘ط ثبل٣ ثٕب٘س. )ٔبضوؽ ثب آٚضقبٖ ؾجت ذٛاٞس قس وٝ زؾتٕعزٞب٢ وبضٌطاٖ ق

حطاضت ٘ٓط٤ٝ ٔبِتٛؼ ضا ٔج٣ٙ ثط آٖ وٝ ٥٘طٚٞب٢ خ٥ٕٗت٣ ٔبظاز ٥٘ط٢ٚ وبض ا٤دبز ٣ٔ وٙٙس، ضز وطز ٚ 

زِٚت "ا٤ٗ ذٍ فىط٢ ضا ت٣ٙ٥ٞٛ ثٝ َجم١ وبضٌط اٍ٘بقت.( اظ ز٤س ٔبضوؽ، ٔبِىبٖ ؾطٔب٤ٝ ثط التهبز ٚ 

ٖ وٝ ؾطٔب٤ٝ زاض٢ تٛؾٗٝ ٣ٔ ٤بثس، ٥ٔعاٖ ؾٛز ؾمٌٛ ٣ٔ وٙس ٚ ثحطاٖ غبِت ا٘س. أب ٕٞچٙب "ثٛضغٚاظ٢

٤بثس  ٣ٔ ٞب ٚالٕ ٣ٔ قٛ٘س ٚ ٔمسٔبت فطٚپبق٣ ٔؤؾؿبت فطاٞٓ ٣ٔ آ٤س ٚ تٕطوع نٙٗت٣ افعا٤ف

ٟ٘ب٣٤، ؾطٔب٤ٝ زاض٢ ذٛزـ زض ٞٓ ٣ٔ ض٤عز ٚ خب٢ آٖ ضا  9ؾطا٘دبْ، زض ٤ه ثحطاٖ فبخٗٝ آ٥ٔع.

ٞط  جك ٘ٓط وبضَ ٔبضوؽ، فمٍ ٚي٥ٗت تٛز٠ وبضٌطاٖ ثٟجٛز ٣ٔ ٤بثس.ؾٛؾ٥ب٥ِعْ ٣ٔ ٥ٌطز. آٖ ٌبٜ، َ

چٙس ٔبضوؽ پ٥كٍب٣ٔ ا٘مالث٣ ثٛز ٚ ثب ذطزٜ ٥ٌط٢ اظ ؾطٔب٤ٝ زاض٢ ٘فٛش فطاٚا٣٘ زاقت، پ٥ك٣٤ٍٛ ٢ٚ 

 زضثبض٠ ا٤ٗ وٝ تٛظ٤ٕ زضآٔس زض ََٛ ظٔبٖ تحَٛ ذٛاٞس ٤بفت، زل٥ك تط اظ ٘ٓط١٤ ض٤ىبضزٚ ٘جٛز.

 

 

                                                           
9
 Apocalyptic crisis 
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 ؾ٥ه٘ٓط١٤ ٘ٛوال(2-2-1-3

٘ٓط١٤ غبِج٣ وٝ أطٚظٜ ثطا٢ ث٥بٖ تٛظ٤ٕ زضآٔس زض وكٛضٞب٢ تٛؾٗٝ ٤بفتٝ اظ آٖ اؾتفبزٜ ٣ٔ قٛز زض      

 ًظزیۀ ًَکالعیک ) بْزُ ٍری ًْایی(اٚاذط لطٖ ٘ٛظزٞٓ ٚ اٚا٤ُ لطٖ ث٥ؿتٓ ثٝ ذٛث٣ پ٥ف ضفت. 

ٔب٤ٝ وٝ تفبٚت ٞب٢ فطو ٣ٔ وٙس وٝ تٕب٣ٔ ٖٛأُ ت٥ِٛس )اوٖٙٛ ٔتٗسزتط اظ ظ٥ٔٗ، ٥٘ط٢ٚ وبض ٚ ؾط

ثب ت٥ِٛس ٟ٘ب٣٤ قبٖ  و٥ف٣ ضا ٔٙٓٛض ٣ٔ وٙٙس( اظ ٔٙبثٕ و٥ٕبة ا٘س ٚ ا٤ٗ وٝ ٥ٔعاٖ ثٟطٜ ٚض٢ آٖ ٞب ثطاثط

ُٔ ضلبثت٣ ت٥ٓٙٓ ٣ٔ قٛز. ا٤ٗ ٘ٓط٤ٝ ٕٞچ٥ٙٗ ثٝ وكٛضٞب٢ ضٚ ثٝ تٛؾٗٝ ٔطثٌٛ ٣ٔ زض ثبظاضٞب٢ ٖب

٘ٓط٤ٝ وٝ ت٥ِٛس ٚ ثبظاضٞب٢ ٖبُٔ وبٔالً قٛز، أب وبضثطز پص٤ط٢ آٖ ث٥كتط لبثُ ثحث اؾت، ظ٤طا فطو 

 ضلبثت٣ ٞؿتٙس زض چ٥ٙٗ ت٥ٕٓٙبت٣ وٕتط ٔٗتجط اؾت.

 ٔسَ ٔبظاز وبض( 2-2-1-4

ثطا٢ تح٥ُّ وطزٖ تٛظ٤ٕ زضآٔس زض وكٛضٞب٢ ضٚ ثٝ تٛؾٗٝ، ٔسَ ٔبظاز وبض آضتٛض٤ِٛؽ ٌع٤ٙٝ ا٢       

ٝ قطا٤ٍ زض وكٛضٞب٢ وٕتط تٛؾٗٝ ثطا٢ ٘ٓط٤ٝ ٘ٛوالؾ٥ه اؾت. ا٥ِٚٗ ثبض آضتٛض ٤ِٛؽ ٔكبٞسٜ وطز و

٤بفتٝ، ثٝ َطل٣، ث٥كتط قج٥ٝ قطا٣ُ٤ اؾت وٝ زض وكٛضٞب٢ نٙٗت٣ قسٜ لجُ اظ ا٘مالة نٙٗت٣ غبِت 

ثٛز، تب قطا٤ٍ وكٛضٞب٣٤ وٝ أطٚظ زض ٕٞبٖ ٚي٥ٗت لطاض زاض٘س. ثٙبثطا٤ٗ، ٤ه ٘ٓط١٤ ٔف٥س ثطا٢ تدع٤ٝ ٚ 

زاقت ثط پب١٤ فطي٥ٝ ٞب٢ والؾ٥ى٣ ؾبذتٝ قٛز تب ثط  تح٥ُّ آثبض ٔطثٌٛ ثٝ التهبزٞب٢ وٓ زضآٔس أىبٖ

تٛؾ١ٗ التهبز٢ ثب تأ٥ٔٗ وبض »ٔجٙب٢ ٔفطٚيبت ٘ٛوالؾ٥ه. ا٤ٗ ث٥ٙف، ٤ِٛؽ ضا ثٝ ٔسَ ٔٗطٚفف 

ٔبضوؽ ثٟطٜ ٣ٔ ثطز؛ فطي٣ ٔج٣ٙ ثط ا٤ٗ وٝ وبض ثٝ  –ٞسا٤ت وطز، وٝ اظ فطو ض٤ىبضزٚ « ٘بٔحسٚز

خٛز اؾت ٘ٝ ٤ه ٖبُٔ و٥ٕبة ت٥ِٛس وٝ ثب٤س خسا اظ ز٤ٍط ٔمبز٤ط ٘بٔحسٚز ثب زؾتٕعز ٚال٣ٗ ثبثت ٔٛ

وبضثطزٞب ثٝ ٔعا٤سٜ ٌصاقتٝ قٛز )چٙبٖ وٝ زض ٘ٓط١٤ ٘ٛوالؾ٥ه ثٛز(. زض ا٤ٗ خب ٔب ؾ٣ٗ ٣ٔ و٥ٙٓ تب 

ضا ثطا٢ تٛظ٤ٕ زضآٔس ضٚقٗ ؾبظ٤ٓ.ٔسَ ٔبظاز وبض ث٥بٖ ٌط ا٤ٗ اؾت وٝ ٔبظاز وبض ٔفب٥ٞٓ ي٣ٕٙ ٔسَ 
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ز. ثٝ ا٤ٗ تطت٥ت، ثب ت٥ٕٗٓ ٤بثس ٚ ثٗس ٥ٕٞٗ وٝ تٛؾٗٝ ٚالٕ قس ٔحٛ ٣ٔ قٛ اثتسا ٘بثطاثط٢ افعا٤ف ٣ٔ

  زض ذهٛل آ٘چٝ ٚالٗبً ض٢ٚ ٣ٔ زٞس ؾبظٌبض اؾت. وٛظ٘تؽ

٤ِٛؽ زٚ ّٖت ضا شوط ٣ٔ وٙس وٝ چطا احتٕبَ ٤ه افعا٤ف ا٥ِٚٝ زض ٘بثطاثط٢ ٕٔىٗ اؾت ٚخٛز      

٣ٙ وؿب٣٘ وٝ وٙتطَ ؾطٔب٤ٝ، اظ خّٕٝ ٔؤؾؿبت زاقتٝ ثبقس. ٤ى٣ ا٤ٗ وٝ ؾٟٓ زضآٔس ؾطٔب٤ٝ زاضاٖ )٤ٗ

زِٚت٣، ضا زض زؾت زاض٘س( ٕٞچٙبٖ وٝ ا٘ساظ٠ ثرف ٔسضٖ ٤ب ؾطٔب٤ٝ زاض افعا٤ف ٣ٔ ٤بثس، ثبال ٣ٔ ضٚز. 

ز٥ٔٚٗ ّٖت آٖ اؾت وٝ ٘بثطاثط٢ زض تٛظ٤ٕ زضآٔس وبض ٥٘ع زض ََٛ زٚض٠ ا٥ِٚٝ افعا٤ف ٣ٔ ٤بثس، أب ٞٙٛظ 

ٖ اظ زؾتٕعز زض ؾُح ثرٛض ٚ ٥ٕ٘ط ثٝ ؾٕت زؾتٕعز زض ؾُح ثرف قٕبض ٘ؿجتبً ا٘سو٣ اظ وبضٌطا

زضنس ثبالتط زض قطا٤ٍ ٚال٣ٗ  30ؾطٔب٤ٝ زاض٢ حطوت ٣ٔ وٙٙس، وٝ ٤ِٛؽ ٣ٔ ٤ٌٛس تٕب٤ُ زاضز ثٝ 

 ثطؾس.

اٌط ا٤ٗ ٔٛيٛٔ ٘ب ٔٗمَٛ ثٝ ٘ٓط ٣ٔ ضؾس، تهٛض و٥ٙس وٝ اذتالف زؾتٕعز زض زضٖٚ ٞط٤ه اظ ثرف     

زضنس٢ ث٥ٗ زٚ  30ٚخٛز ٘ساضز أب، چٙبٖ وٝ ٤ِٛؽ فطو ٣ٔ وٙس، ٤ه اذتالف ٞب٢ زٌٚب١٘ التهبز٢ 

ثرف ٚخٛز زاضز. زض ا٤ٗ حبِت، ٘بثطاثط٢ زض تٛظ٤ٕ زضآٔس وبض زض اثتسا٢ خط٤بٖ تٛؾٗٝ، ٚلت٣ وٝ تٕب٣ٔ 

وبضٌطاٖ زض ثرف وٓ زؾتٕعز اؾترساْ ٣ٔ قٛ٘س نفط ذٛاٞس ثٛز. ٚ زض پب٤بٖ خط٤بٖ، ٚلت٣ وٝ تٕب٣ٔ 

. زض تٕب٣ٔ ٘مبٌ ث٥ٗ ا٤ٗ زٚ زض ثرف زؾتٕعز ثبال اؾترساْ ٣ٔ قٛ٘س، زٚثبضٜ نفط ٣ٔ قٛزوبضٌطاٖ 

، زض تٛظ٤ٕ زضآٔس وبض، لسض٢ ٘بثطاثط٢ ٚخٛز ذٛاٞس زاقت. زض ٔسَ ؾبز٠ ٔب، ٘بثطاثط٢ زض تٛظ٤ٕ وطا٘ٝ

ترساْ ٣ٔ زضآٔس وبض تب ٘مُٝ ا٢ ثبال ذٛاٞس ضفت وٝ زض آٖ ٣ٕ٥٘ اظ ٥٘ط٢ٚ وبض زض ثرف زؾتٕعز ثبال اؾ

 قٛز ٚ ؾپؽ ٘عَٚ ٣ٔ وٙس.

ٚلت٣ وٝ ؾطا٘دبْ تٕب٣ٔ وبض ايبف٣ ثٝ زضٖٚ اقتغبَ ثرف ٔسضٖ خصة ٣ٔ قٛز، ٌطا٤ف ثطا٢ ثبال      

ضفتٗ ٘بثطاثط٢ زض ذالَ ٔطاحُ ا١٥ِٚ تٛؾٗٝ ثٝ قست ٔٗىٛؼ ٣ٔ قٛز )چٙبٖ وٝ ثٝ ٚيٛح زض ثؿٍ ف٣ 

وبض ٤ه ٖبُٔ و٥ٕبة ت٥ِٛس ٣ٔ قٛز، ٚ افعا٤ف ضا٥٘ؽ اظ ٔسَ ٤ِٛؽ آقىبض قسٜ اؾت(. زض آٖ ٘مُٝ،  –
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ٞب٢ ث٥كتط زض تمبيب ٔؿتّعْ افعا٤ف ٞب٣٤ زض زؾتٕعزٞب٢ ٚال٣ٗ ثطا٢ ثٝ ٔعا٤سٜ ٌصاقتٗ وبض خسا اظ 

وبضثطزٞب٢ ٟ٘ب٣٤ اؾت. ٔسَ ث٥بٖ ٌط ا٤ٗ اؾت وٝ افعا٤ف اِعا٣ٔ زض ؾُح ٣ٕٖٔٛ زؾتٕعزٞب ٘ٝ تٟٙب 

٥ٗ أحب٢ فمط ثؿ٥بض ثٝ ا٘تٓبض ٘كؿتٝ، زؾت وٓ ثب ٥ٗٔبض ٞب٢ ٤ه تٙعَ احتٕب٣ِ زض ٘بثطاثط٢ ثّىٝ ٕٞچٙ

 پ٥ك٥ٗ، ضا ؾجت ٣ٔ قٛز.

زض ٘ؿرٝ ٤ِٛؽ ثطا٢ ٔسَ ٔبظازوبض، ٘بثطاثط٢ تٟٙب ٤ه اثط يطٚض٢ اظ ضقس التهبز٢ ٥٘ؿت، ثّىٝ      

طا ٔؿجت ضقس اؾت. ٤ه تٛظ٤ٕ زضآٔس وٝ ثٝ ٘فٕ ٌطٜٚ ٞب٢ ثب زضآٔس ثبال اؾت، ثٝ ضقس وٕه ٣ٔ وٙس، ظ٤

وؿت وٙٙسٌبٖ ؾٛز ثطا٢ ثٝ زؾت آٚضزٖ ٚخٜٛ ٘مس ثطا٢ ٌؿتطـ ٔؤؾؿبت ذٛز پؽ ا٘ساظ ٣ٔ وٙٙس. 

ٞطچٝ ا٤ٙبٖ زضآٔس ث٥كتط٢ زض٤بفت وٙٙس، ث٥كتط ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ٣ٔ وٙٙس. پؽ ا٘ساظ ٚ ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ 

ض ٤ه ٘مُ آٖ ٞب ثطا٢ افعا٤ف ْطف٥ت ت٥ِٛس ح٥بت٣ اؾت ٚ ثٝ ا٤ٗ تطت٥ت ضقس ت٥ِٛس ضا ؾجت ٣ٔ قٛز. ز

ٔؿأ١ِ ان٣ّ زض ٘ٓط١٤ تٛؾ١ٗ التهبز٢، زضن فطاٌطز٢ اؾت وٝ اظ »لَٛ ٔكٟٛض، ٤ِٛؽ ث٥بٖ ٣ٔ زاضز وٝ 

زضنس زضآٔس ٣ّٔ ذٛز ضا پؽ ا٘ساظ ٚ ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ٣ٔ وطز  ٤5ب  4َط٤ك آٖ خبٔٗٝ ا٢ وٝ لجالً 

س زضآٔس ٣ّٔ ٤ب زض ن 15تب  12ذٛزـ ضا ثٝ زضٖٚ التهبز٢ ٣ٔ ضؾب٘س وٝ پؽ ا٘ساظ اذت٥بض٢ حسٚز 

زضنس ٤ب ث٥كتط  40زضنس خ٥ٕٗت٣ ٟ٘فتٝ اؾت وٝ  10اٚ ز٥ُِ ٣ٔ آٚضز وٝ پبؾد زض « ث٥كتط زاضز.

زضآٔس ٣ّٔ ضا زض وكٛضٞب٢ ثب ٔبظاز وبض زض٤بفت ٣ٔ وٙس. ضقس ظٔب٣٘ ٚالٕ ٣ٔ قٛز وٝ افطاز ٔطفٝ ث٥كتط 

طزٖ افعا٤ف ٣ٔ ٤بثس ثّىٝ ثٝ پؽ ا٘ساظ ٣ٔ وٙٙس؛ ٘ٝ ثٝ ؾجت ا٤ٗ وٝ وكف ٟ٘ب٣٤ قبٖ ثٝ پؽ ا٘ساظ و

ز٥ُِ آٖ وٝ زضآٔس خ٣ٕٗ قبٖ ٚ ؾٟٓ زض زضآٔس وُ ثبال ٣ٔ ضٚز. ا٤ٗ أط ٚالٕ ٣ٔ قٛز، ظ٤طا ؾٟٓ ؾٛز 

 اظ زضآٔس ٕٞطاٜ ثب ضقس ثرف ٔسضٖ افعا٤ف ٣ٔ ٤بثس، زض حب٣ِ وٝ ؾٟٓ زؾتٕعز ثبثت ٣ٔ ٔب٘س.

اؾت، ثّىٝ تالـ ٞب ثطا٢ تٛظ٤ٕ ٔدسز زضآٔس  َجك ٌفت١ ٤ِٛؽ، ٘ٝ تٟٙب ٘بثطاثط٢ ٚالٗبً زض ضقس ؾ٥ٟٓ     

ا٤ٗ ذُط ضا زض پ٣ ذٛاٞس زاقت وٝ ضقس التهبز٢ ٔتٛلف قٛز؛ ٕٞبٖ َٛض وٝ زض « پ٥ف اظ ٔٛلٕ»

٘ٓط١٤ ض٤ىبضزٚ، ٞط چ٥ع٢ وٝ زؾتٕعزٞب٢ قٟط٢ ضا ثبال ٣ٔ ثطز ثٝ ؾٛز ٚ اظ ا٤ٗ خٟت ثٝ پؽ ا٘ساظ، 
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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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ا٣ّٔ وٝ ٕٔىٗ اؾت چ٥ٙٗ اثط٢ زاقتٝ ثبقٙس، ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ٚ ضقس التهبز٢ تمؿ٥ٓ ٣ٔ قٛز. ٖٛ

ٖجبضت ا٘س اظ افعا٤ف زض ل٥ٕت ٔٛاز غصا٣٤ ٔطثٌٛ ثٝ ل٥ٕت وبالٞب٢ ؾبذتٝ قسٜ ٚ السأبت اتحبز٤ٝ ٞب٢ 

 .ٚيٕ لبٖ٘ٛ ثطا٢ زؾتٕعزٞب٢ افعا٤ف ٤بفت١ ثرف ٔسضٖ ٤ب ب زِٚت ثطا٢ ثٝ تٛافك ضؾ٥س٤ٖوبضٌط٢ 

ٛاٞس زاقت؛ چٙبٖ وٝ لجالً ٌفتٝ قس، زض وكٛضٞب٢ فم٥ط چ٥ٙٗ تالـ ٞب٣٤ ثٝ ٞطحبَ ٘ت٥د١ ا٘سو٣ ذ

ثطا٢ تٛظ٤ٕ ٔدسز زضآٔس چ٥ع ا٘سو٣ ٚخٛز ذٛاٞس زاقت؛ ثٝ ٘ٓط ٤ِٛؽ، اٌط آٖ ٞب ثطا٢ فطاٌطز تٛؾٗٝ 

ٟب٣٤ ثٔٙتٓط قٛ٘س تب ثٝ آٖ ثطؾٙس، ٞط وؽ ثٝ ٔٛلٕ ثٟطٜ ٔٙس ذٛاٞس قس. افعا٤ك٣ ٔٛلت٣ زض ٘بثطاثط٢ 

 بٚضز ٞب پطزاذت قٛز.اؾت وٝ ثب٤س ثطا٢ ا٤ٗ زؾت

 40ٔفب٥ٞٓ ي٣ٕٙ ٔسَ ٔبظازوبض تب حس٢ ثٝ تفه٥ُ اضا ٝ قسٜ اؾت، ظ٤طا ا٤ٗ اٍِٛ ثٝ ٔست تمط٤جبً      

ؾبَ غبِت ثٛزٜ اؾت. ثٝ ٞط حبَ، اظ پص٤طـ خٟب٣٘ ثؿ٥بض زٚض اؾت ٚ اغّت حطف ٚ حس٤ث زضثبض٠ آٖ 

ؾطٔب٤ٝ زاضاٖ پؽ ا٘ساظ ٣ٔ وٙٙس ٤ب ثٝ ثؿ٥بض ثٛزٜ اؾت. چٙس٤ٗ پطؾف زضثبض٠ ٔسَ ُٔطح قسٜ اؾت: آ٤ب 

ٔهطف وبالٞب٢ تد٣ّٕ ٔجبزضت ٣ٔ ٚضظ٘س؟ اٌط آ٘بٖ پؽ ا٘ساظ ٣ٔ وٙٙس، آ٤ب ِعٚٔبً زض َٚٗ ؾطٔب٤ٝ 

ٌصاض٢ ٣ٔ وٙٙس ٤ب ٥ٔعاٖ ٞب٢ ثٟطٜ ٚض٢ ثبالتط ضا زض ذبضج خؿت ٚ خٛ ذٛاٞٙس وطز؟ ثب چٝ ؾطٖت٣ 

ٙٙس، ثٝ ٤ٚػٜ وٝ ٕٔىٗ اؾت ثب اؾتفبزٜ اظ ؾطٔب٤ٝ زاضاٖ ثرف )ٔسضٖ( ٥٘ط٢ٚ وبض ضا خصة ٣ٔ و

تىِٙٛٛغ٢ ؾطٔب٤ٝ ثطِ ٚاضزات٣ اظ وكٛضٞب٢ تٛؾٗٝ ٤بفتٝ ٚ ٘بٔٙبؾت ثٝ ٖبُٔ اُٖب٢ ٤ه التهبز ٔبظاز وبض 

زؾت آذط، آ٤ب زِٚت ٞب زض وكٛضٞب٢ ضٚ ثٝ تٛؾٗٝ أطٚظ٢ َبلت ا٘تٓبض .فم٥ط ٚ ٚضقىؿتٝ تجس٤ُ قٛز؟ 

ٚ ثطا٢ ٔٙبفٕ ضقس٢ ضا زاض٘س وٝ لطاض اؾت ؾطا٘دبْ زض ؾطاؾط خبٔٗٝ وك٥سِٖ فطاٌطز ا٘جبقت٣ٍ ثطا٢ وبض 

تٛظ٤ٕ قٛز؟ ٤ب فمط، ضقس خ٥ٕٗت ٚ ث٣ ثجبت٣ ؾ٥بؾ٣ ٔؿتّعْ ٔس اذالت٣ اؾت تب ظٚزتط زضآٔس تٛظ٤ٕ 

ثطا٢ ا٤ٗ پطؾف ٞب٢ ٟٔٓ ٥ٞچ ٌٛ٘ٝ پبؾد ٔحىٓ ٚ ُٕٔئٗ ٚخٛز ٘ساضز. ثطذ٣ ؾطٔب٤ٝ زاضاٖ زض  قٛز؟

ٚ ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ٣ٔ وٙٙس، زض حب٣ِ وٝ ز٤ٍطاٖ زضآٔس ثبال٢ ذ٤ٛف ضا ذطج ٣ٔ ؾُح ُٔٙمٝ پؽ ا٘ساظ 

وٙٙس ٤ب زض ذبضج ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ٣ٔ وٙٙس. آ٘چٝ آ٘بٖ ا٘دبْ ٣ٔ زٞٙس احتٕبالً ثٝ ٔد١ٖٕٛ پ٥چ٥سٜ ا٢ اظ 
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ٖٛا٣ّٔ ٔطثٌٛ ثٝ ذهٛن٥بت ٌطٜٚ ثب زضآٔس ثبالتط زض ٤ه وكٛضِ ثٝ ذهٛل ٚ ثٝ قطا٤ٍ ال٣ٕ٥ِّ ؾطٔب٤ٝ 

اض٢ ٔح٣ّ ٚاثؿتٝ اؾت. ؾطٔب٤ٝ زاض وطزٖ زِٚت ِعٚٔبً ٔكىُ ضا حُ ٣ٕ٘ وٙس. زِٚت ٞب٢ ا٘سو٣ لبزض ٌص

ثٛزٜ ا٘س وٝ ٔسَ ا٘جبقت ؾط٤ٕ تحت ٘ٓب٣ٔ اظ حبِت ؾطٔب٤ٝ زاض٢ ضٚؾ٥ٝ ضا ز٘جبَ وٙٙس؛ ث٥كتط 

ت ّٖٙبً وكٛضٞب٣٤ وٝ ؾ٣ٗ وطزٜ ا٘س لبزض ٘جٛزٜ ا٘س تب تطو٥ت ٘ٓٓ ٚ ٔكٛق ٞب٢ الظْ ضا ثطا٢ ٔؤؾؿب

 (149،ص1931 ٥ّ٥ٌؽ ٚ ٕٞىبضاٖ،(.تهبحت قسٜ ثطا٢ ت٥ِٛس ٔبظاز ثٝ ٚخٛز ث٥بٚض٘س

 

  چزخِ ّای تجاری(2-2-2

ٞط ٘ٓبْ التهبز٢ ثب تٛخٝ ثٝ ز٤سٌبٜ ٘ٓط٢ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض تح٥ُّ ضٚاثٍ ٔتغ٥ط ٞب٢ والٖ آٖ ،      

زٞس. تغ٥٥طات ت٥ِٛسات ٣ّٔ ثب ٘ٛؾب٘بت ؾُٛح ت٥ِٛس ضا ُٔٙجك ثب ز٤سٌبٜ ذٛز ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٣ٔ 

ٔفطٚو زاقتٗ اثطات ؾ٥بؾت ٞب٢ ؾٕت ٖطيٝ ٤ب تمبيب٢ وُ ٕٞٛاضٜ ثب ٘ٛؾب٘بت ٔتغ٥ط ٞب٢ ث٥ىبض٢ ٚ 

تٛضْ ٕٞطاٜ ٣ٔ ثبقس ، ثُٛض٤ىٝ زض ٔٛالٕ ضٚ٘ك التهبز٢ وٝ ضٚ٘س ت٥ِٛسات ٣ّٔ ثب ضقس ٕٞطاٜ ثٛزٜ ٔتغ٥ط 

زض ظٔبٖ ضوٛز ٥٘ع اثطات ٔٗىٛؼ ثطٚظ ٣ٔ ٕ٘ب٤س .  ٞب٢ ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ ثتطت٥ت وبٞف ٚ افعا٤ف ٤بفتٝ ٚ

تدبض٢ )ازٚاض وؿت ٚ وبض چطذٝ ٞب٢ ٘ٛؾب٘بت ضٚ٘س ت٥ِٛسات ٣ّٔ وٝ ثب اثطات ٔصوٛض ٕٞطاٜ ثٛزٜ ثب ٖٙٛاٖ 

( وٝ زض ازث٥بت التهبز والٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٣ٔ ٥ٌط٘س. ازث٥بت ٔطثٌٛ ثٝ اٍِٛٞب٢ ضقس ٚ ؾ٥بؾت 

٥ف اظ ؾٝ لطٖ زض تبض٤د التهبز لسٔت زاض٘س ، أب اٍِٛٞب٢ ٔطثٌٛ ثٝ ازٚاض ٞب٢ التهبز٢ ٔٛثط ثط آٖ ث

تدبضت٣ ٔجبحث٣ خس٤س زض التهبز ٔحؿٛة ٣ٔ قٛ٘س. زض ٤ه تمؿ٥ٓ ثٙس٢ و٣ّ زٚ ٥َف ان٣ّ حبوٓ ثط 

 ز٤سٌبٜ ٘ٓط٢ ازٚاض تدبض٢ ضا ٣ٔ تٛاٖ ثٝ نٛضت والؾ٥ى٣ ٚ و٥ٙع٢ شوط ٕ٘ٛز. 

 : ( اضا ٝ قسٜ، ثٝ نٛضت ظ٤ط اؾت1946وٝ تٛؾٍ ٥ٔچُ ٚ ثٛض٘ؽ )٤ه تٗط٤ف ٔٗطٚف ٚ قٙبذتٝ قسٜ     
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ازٚاض تدبض٢ ٣ٖٛ٘ اظ ٘ٛؾب٘بت ٞؿتٙس وٝ زض فٗب٥ِت ٞب٢ والٖ التهبز٢ وكٛضٞب٣٤ وٝ انٛال ثط اؾبؼ "

فٗب٥ِت ثٍٙبٜ ٞب٢ تدبض٢ ؾبظٔب٘س٣ٞ ٣ٔ قٛ٘س ، ٔكبٞسٜ قسٜ ا٘س . ٤ه ؾ٥ىُ قبُٔ ضٚ٘ك ٞب٣٤ اؾت 

زض ثؿ٥بض٢ اظ فٗب٥ِت ٞب٢ التهبز٢ ثٝ ٚخٛز ٣ٔ آ٤س ٚ زض ازأٝ ثب ضوٛز ٞب٢ وٝ تمط٤جب زض ٤ه ظٔبٖ 

٣ٕٖٔٛ ٚ ا٘مجبو زض فٗب٥ِت ٞب٢ التهبز٢ ذبتٕٝ ٤بفتٝ ٚ ثب تدس٤س ح٥بت زٚثبضٜ ثٝ زٚضٜ ضٚ٘ك ؾ٥ىُ 

ثٗس٢ ٔتهُ ٣ٔ قٛز. ا٤ٗ ٔطحّٝ اظ تغ٥٥طات ثٝ نٛضت زٚضا٣٘ ثٛزٜ ، أب زٚضٜ ا٢ ٥٘ؿتٙس .ازٚاض تدبض٢ 

٤ه ؾبَ تب زٚاظزٜ ؾبَ زض حبَ تغ٥٥طثٛزٜ ٚ ثٝ ازٚاض وٛتبٞتط ثب ٔكرهبت ٔكبثٝ لبثُ تمؿ٥ٓ اظ 

 (7،ل 1387)ٔحٕس ٣ّٖ ثطات٣،  "٥٘ؿتٙس.

 تدبض٢  (ازٚاض چطذٝ ٞب٢) ٘ٓط٤بت ٔطثٌٛ ثٝ( 2-2-2-1

ٔتمبثُ  زٚضاٖ ٞب٢ التهبز٢ اظ ٘ٓط تبض٤ر٣ ثٝ التهبز خس٤س تّٗك زاقتٝ ٚ ا٤ٗ تّٗك ثٛاؾُٝ افعا٤ف     

ثبظاض ٞب ، ٌؿتطـ ٔجبزالت ٚ وؿت ٚوبض ٚ ٥٘ع ضقس ؾط٤ٕ ثرف ذهٛن٣ زض أٛض ٔب٣ِ ٚ ؾطٔب٤ٝ ا٢ 

ثٛزٜ اؾت . ٘ٓط٤بت ٔطثٌٛ ثٝ ازٚاض تدبض٢ ٣َ چٙس زٞٝ اذ٥ط ثب ٌؿتطـ فٗب٥ِتٟب٢ ٔب٣ِ ، ثب٘ى٣ ، 

اٌط چٝ زض ثٛزٜ ،  ت٥ِٛس٢ ، اَالٖبت٣ ٚ ٥٘ع ثؿٍ ضٚاثٍ ٥ٔبٖ ٟ٘بزٜ ٞب٢ ت٥ِٛس زا٤ٕب زؾترٛـ تغ٥٥ط

ٌبٜ ٞب ثب اتىب ثٝ اٍِٛٞب٢ ضقس التهبز٢ ثط ضاثُٝ ٥ٔبٖ ضقس ت٥ِٛسات ٣ّٔ ثب ؾُٛح ٔطاحُ ا٥ِٚٝ ، ا٤ٗ ز٤س

ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ تبو٥س زاقتٝ ا٘س ، أب اظ ؾٝ زٞٝ اذ٥ط ٔجب٣٘ ٘ٓط٢ ٔؿتم٣ّ ضا زض چٟبضچٛة ضاثُٝ ٥ٔبٖ 

پ٥سا وطزٜ وٝ تحت ٖٙٛاٖ ازٚاض تدبض٢ ٔٗطٚف ٣ٔ  ٘ٛؾب٘بت زٚضٜ ا٢ ؾُٛح ت٥ِٛس ثب ٔتغ٥ط والٖ التهبز

ثبقس . اٍِٛٞب٢ ٘ٓط٢ ٔطثٌٛ ثٝ ازٚاض التهبز٢ ثط حؿت ٔست ظٔبٖ زٚاْ ، لّٕطٚ فٗب٥ِت ، ٔٙكب تبث٥ط 

ٌصاض٢ ٚ ٥٘ع حٛظٜ آغبظ فٗب٥ِت )پ٣ِٛ ، ٔب٣ِ ، ثبظاض ٖٛأُ ، تطاظ پطزاذتٟب ، ...( ثؿ٥بض ٔتٙٛٔ ثٛزٜ وٝ ثٝ 

 (3، ل1379)ٔٛؾؿٝ تحم٥مبت پ٣ِٛ ٚ ثب٘ى٣،  طاض ٣ٔ ٥ٌط٘س.ٔطٚض ٔٛضز ثطضؾ٣ ل
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 ا٢ٍِٛ والؾ٥ه ٞب (  2-2-2-2

ز٤سٌبٜ ٞب٢ ا٥ِٚٝ ٔطثٌٛ ثٝ ازٚاض تدبض٢ ٔتى٣ ثط تح٥ُّ اٍِٛ ٞب٢ ضقس التهبز٢ ثٛزٜ وٝ ٟٕٔتط٤ٗ      

٘بق٣ اظ  ( ٣ٔ ثبقس . ُٔبثك ا٢ٍِٛ ٢ٚ ٘ٛؾب٘بت ؾُٛح ت٥ِٛس1776) 10آٖ ٔطثٌٛ ثٝ ٘ٓط٤بت آزاْ اؾ٥ٕت

اثطات ٔتمبثُ ٔتغ٥طٞب٢ ٔٛثط ثط ٔىب٥٘عْ ثبظاض ثٛزٜ وٝ  حهَٛ قطا٣ُ٤ تٗبز٣ِ ضا اختٙبة ٘بپص٤ط ٣ٔ 

ؾبظز . ُٔبثك تح٥ُّ ٔصوٛض ازٚاض تدبض٢ اظ َط٤ك ضاثُٝ ٔتمبثُ ثبظاض وبض ٚ ٔحهٛالت ، ظ٥ٔٙٝ ٘ٛؾب٘بت 

ت افعا٤ف تمبيب ثطا٢ ٖٛأُ ت٥ِٛس ؾُٛح ت٥ِٛس ضا ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز، ثُٛض٤ىٝ زض قطا٤ٍ ضٚ٘ك التهبز٢ ثّٗ

ثُٛض آٖ ٚ ٥٘ط٢ٚ وبض ثُٛض اذم ؾُٛح زؾتٕعز افعا٤ف ٤بفتٝ ٚ ضاثُٝ تٗبز٣ِ  ث٥ٗ اضظـ ت٥ِٛس ٟ٘ب٣٤ 

 (.1-1(٥٘ط٢ٚ وبض ثب ؾُٛح زؾتٕعز اؾ٣ٕ ثط ٞٓ ٣ٔ ذٛضز 

  

                                                      (1-1)  

 

ب افعا٤ف  ٘ؿج٣ ؾُٛح زؾتٕعز اؾ٣ٕ ، ثٍٙبٜ ٞب٢ ت٥ِٛس٢ ل٥ٕت وبال ٚ ذسٔبت ذٛز ضا افعا٤ف ث     

زازٜ وٝ ثبظتبة آٖ وبٞف تمبيب٢ ثبظاض ثطا٢ ت٥ِٛسات آٟ٘ب ٚ ثٝ تجٕ آٖ وبٞف ؾُٛح ت٥ِٛس ٚ تمبيب٢ 

ب ؾ٥ط ٘ع٣ِٚ ثٍٙبٜ ٞب ثطا٢ ٖٛأُ ت٥ِٛس ٣ٔ ثبقس .زض چ٥ٙٗ قطا٣ُ٤ وٝ ٔمبز٤ط ت٥ِٛس ٚ تمبيب٢ ٟ٘بزٜ ٞ

٤بفتٝ ، التهبز ثب فطآ٤ٙس ضوٛز٢ ٔٛاخٝ ٣ٔ ٌطزز . زض قطا٤ٍ ضوٛز٢ ثب افعا٤ف ٘ؿج٣ ٖطيٝ ٥٘ط٢ٚ وبض 

ؾُٛح زؾتٕعز اؾ٣ٕ وبٞف ٤بفتٝ ٚ ثٍٙبٜ ٞب٢ ت٥ِٛس٢ ثب ٟ٘بزٜ ٞب ٚ ٥٘ط٢ٚ وبض ٔٛاخٝ ذٛاٞٙس ثٛز وٝ 

صا ثٍٙبٜ ٞب ثٟب٢ ٔحهٛالت ذٛز اضظـ ت٥ِٛس٢ ٟ٘ب٣٤ آٟ٘ب ث٥ف اظ ؾُٛح زؾتٕعز پطزاذت٣ ٣ٔ ثبقس ، ِ

ضا وبٞف زازٜ وٝ ظ٥ٔٙٝ افعا٤ف تمبيب٢ ثبظاض ضا ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز . ثب افعا٤ف تمبيب٢ ثبظاض ثٍٙبٜ ٞب ؾُٛح 

ت٥ِٛس ٚ اؾترساْ ذٛز ضا تب حهَٛ تٗبزَ ث٥ٗ اضظـ ت٥ِٛس ٟ٘ب٣٤ ٥٘ط٢ٚ وبض ٚ زؾتٕعز اؾ٣ٕ افعا٤ف ٣ٔ 

ٔدسزا ثب افعا٤ف تمبيب ٚ زؾتٕعز ٥٘ط٢ٚ وبض ٔٛاخٝ قسٜ ٚ  زٞٙس .پؽ اظ حهَٛ قطا٤ٍ ضٚ٘ك ، ثٍٙبٜ ٞب
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 Addam smith 
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ا٤ٗ چطذٝ ٕٞٛاضٜ تىطاض ٣ٔ قٛز . ُٔبثك ا٢ٍِٛ ٔصوٛض ٘ٛؾب٘بت ؾُٛح ت٥ِٛس ٘بق٣ اظ تغ٥٥طات ٖطيٝ ٚ 

تمبيب زض ثبظاض ثٛزٜ ٚ ٘مف ؾ٥بؾتٟب٢ پ٣ِٛ ٚ ٔب٣ِ ثط ٘ٛؾب٘بت ٔصوٛض ذٙث٣ ٣ٔ ثبقس ، چطا وٝ ُٔبثك 

ٟٙب ٚؾ٥ّٝ ٔجبزِٝ ثٛزٜ ٚ ِصا تٗبزَ ثبظاض وبال ٚ ذسٔبت ، ثبظاض پَٛ ضا ثٝ تٗبزَ ا٢ٍِٛ والؾ٥ى٣ پَٛ ت

ٕٞعٔبٖ ٣ٔ ضؾب٘س ٚ زض ٘ت٥دٝ ؾ٥بؾتٟب٢ پ٣ِٛ تٟٙب ثط ؾُح ٣ٕٖٔٛ ل٥ٕتٟب تبث٥ط ٌصاض ٣ٔ ثبقس . زض 

ظ٥ٔٙٝ ؾ٥بؾتٟب٢ ٔب٣ِ ٥٘ع تغ٥٥طات ٔب٥ِبت ٚ ٞع٤ٙٝ ٞب٢ زِٚت ثّٗت ٚخٛز فطٚو تٗبزَ اقتغبَ وبُٔ 

 اثط ذٙث٣ ثط ؾُٛح ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ ذٛاٞس زاقت .

زض ح٥ٗ اضا ٝ ٘ٓط٤بت ضقس زضٚ٘عا٢ ذٛز ، ٘ٛآٚض٢ ٞب٢ ٔطثٌٛ ثٝ تىِٙٛٛغ٢ ت٥ِٛس ضا 11خٛظف قٛٔپ٥تط    

٘ٛؾب٘بت التهبز٢ زا٘ؿتٝ وٝ اظ َط٤ك ؾٕت ٖطيٝ التهبز ، فطآ٤ٙس ت٥ِٛس ، اقتغبَ ٚ  ٟٕٔتط٤ٗ ٖبُٔ

 ز . تؿ٥ٟالت ثب٘ى٣ ضا ٔتبثط ٣ٔ ؾبظ

٘ٛآٚض٢ زض ظ٥ٔٙٝ اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ا٥ِٚٝ ٚ فٗ آٚض٢ ت٥ِٛس اظ َط٤ك افعا٤ف ثٟطٜ ٚض٢ ٟ٘بزٜ ٞب ٚ ثب     

تغ٥٥ط زض ؾُٛح ل٥ٕتٟب٢ ٘ؿج٣ اظ ٤ىؿٛ فطآ٤ٙس تره٥م ٔٙبثٕ التهبز٢ ضا ٔتبثط ؾبذتٝ ٚ اظ ؾ٢ٛ 

ت ز٤ٍط ت٥ِٛسات ٣ّٔ ثب ز٤ٍط ٔٛل٥ٗت تٗبز٣ِ ضا ثب ا٘تمبَ ٔثجت ٔٙح٣ٙ ٖطيٝ تغ٥٥ط ٣ٔ زٞس. ثٝ ٖجبض

حفّ ؾُح اقتغبَ وبُٔ ٟ٘بزٜ ٞب افعا٤ف ٤بفتٝ وٝ ظ٥ٔٙٝ ضقس تمبيب٢ تؿ٥ٟالت ثب٘ى٣ ضا تٛؾٍ ثٍٙبٜ 

ٞب٢ التهبز٢ ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز . افعا٤ف تمبيب ثطا٢ تؿ٥ٟالت ثب٘ى٣ ؾجت ضقس ٘طخ ثٟطٜ قسٜ وٝ ثبظتبة 

تجّٛض ٣ٔ ٤بثس . ثب افعا٤ف ٘طخ ثٟطٜ ٚ آٖ زض ٥ٔبٖ ٔست اظ َط٤ك وبٞف حدٓ ٔجبزالت ٚ ضوٛضز ت٥ِٛس 

حدٓ ت٥ِٛسات ٥ٔعاٖ تمبيب ثطا٢ تؿ٥ٟالت ثب٘ى٣ وبٞف ٤بفتٝ وٝ زض چطذٝ ثٗس٢ فٗب٥ِتٟب٢ التهبز٢ 

ثب وبٞف ٘طخ ثٟطٜ ؾجت ضقس ٔجبزالت ٚ ثبظٌكت ت٥ِٛس ثٝ تٗبزَ اقتغبَ وبُٔ ٣ٔ ٌطزز)ضٚ٘ك(.فطآ٤ٙس 

قىُ ٥ٌط٢ چطذٝ ٞب٢ تدبض٢ ضا حَٛ ٔٛل٥ٗت ت٥ِٛس  ٔصوٛض اظ َط٤ك ٘ٛؾب٘بت ٘طخ ثٟطٜ اؾ٣ٕ ظ٥ٔٙٝ

 زض اقتغبَ وبُٔ ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز. 
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 J.Schumpeter 
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ثب َطح ٘ٓط٤ٝ ِىٝ ض٢ٚ ذٛضق٥س ز٤سٌبٜ والؾ٥ى٣ ز٤ٍط٢ ضا اظ  1875زض ؾبَ  12اؾت٣ّٙ خٛ٘ع     

٘ٛؾب٘بت فٗب٥ِتٟب٢ التهبز٢ اضا ٝ ٕ٘ٛز . ثٝ اٖتمبز ٢ٚ تغ٥٥ط زض ؾُٛح ت٥ِٛسات ثرف وكبٚضظ٢ ٘بق٣ اظ 

ٛالت خ٢ٛ ٔحٛض ان٣ّ تغ٥٥طات ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ زض ٖطنٝ التهبز ٣ٔ ثبقس . ٘ٛؾب٘بت ت٥ِٛسات تح

وكبٚضظ٢ اظ َط٤ك تبث٥ط ثط قبذم ثٟب٢ آٟ٘ب ٔؿتم٥ٕبً ؾُٛح ت٥ِٛسات نٙٗت٣ ٚ تدبض٢ ضا ٔتبثط ٣ٔ 

ؾبظز . ثٗجبضت ز٤ٍط ثب افعا٤ف ٔم٣ُٗ ت٥ِٛسات وكبٚضظ٢ )ثّٗت قطا٤ٍ ٔٙبؾت خ٢ٛ( قبذم ثٟب٢ 

حهٛالت آٖ وبٞف ٤بفتٝ ٚ ِصا ٟ٘بزٜ ٞب٢ وكبٚضظ٢ وٝ زض فطآ٤ٙس ت٥ِٛسات نٙٗت٣ ٚ تدبض٢ ث٥كتط ٔ

ٔٛضز ٔهطف لطاض ٣ٔ ٥ٌط٘س ، وٝ ثبظتبة آٖ اظ َط٤ك افعا٤ف ت٥ِٛسات ثرف ٞب٢ ٔصوٛض لبثُ ٔكبٞسٜ 

 ٣ٔ ثبقس. اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط ثب وبٞف ت٥ِٛسات ثرف وكبٚضظ٢ ثتطت٥ت قبذم ثٟب٢ ٔحهٛالت آٖ ٚ ٥٘ع

ٟ٘بزٜ ٞب٢ ٔهطف٣ ثرف ٞب٢ نٙٗت٣ ٚ تدبض٢ افعا٤ف ٤بفتٝ وٝ ظ٥ٔٙٝ وبٞف ت٥ِٛسات ٣ّٔ ضا فطاٞٓ 

٣ٔ ؾبظز ، ِصا ُٔبثك ز٤سٌبٜ خٛ٘ع فٗب٥ِتٟب٢ ت٥ِٛس٢ ثرف وكبٚضظ٢ ٔحٛض ٘ٛؾب٘بت ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ زض 

اثطات آٟ٘ب ضا ثط اؾبؼ ا٢ٍِٛ حطوت ؾتبضٌبٖ  ٥٘1914ع زض ؾبَ  13ٖطيٝ التهبز ٣ٔ ثبقس . اِجتٝ ٔٛض 

ثتطت٥ت ثط قطا٤ٍ خ٢ٛ ٚ ت٥ِٛسات ظضا٣ٖ ٚ نٙٗت٣ ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض زازٜ ٚ ٘ٛؾب٘بت حطوت ؾتبضٌبٖ ضا 

 اظ َط٤ك تبث٥ط ثط قطا٤ٍ خ٢ٛ ٖبُٔ ٔٛثط ثط تغ٥٥طات ؾُٛح ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ زا٘ؿت . 

 

 ا٢ٍِٛ ٘ٓط٢ و٥ٙع٤ٗ ٞب (  2-2-2-3

خبض٢ ثٗٙٛاٖ ٔمجَٛ تط٤ٗ ز٤سٌبٜ زض تج٥٥ٗ تحٛالت چٟبضچٛة ٘ٓطات والؾ٥ى٣ تب زٞٝ زْٚ لطٖ     

التهبز٢ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٣ٔ ٌطفت . ُٔبثك ا٤ٗ ز٤سٌبٜ ٘مف ؾ٥بؾت ٞب٢ التهبز٢ ٔٙكٗت اظ 

ٖٛأُ غ٥ط ثبظاض )پ٣ِٛ ٚ ٔب٣ِ( ثط ؾُٛح ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ زض ٥ٔبٖ ٔست ٚ ثّٙس ٔست ذٙث٣ ٣ٔ ثبقس. زض 
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13

 More 
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تٟب٢ پ٣ِٛ ٚ اٖتجبض٢ ثط تحٛالت التهبز٢ ٔٛضز تدس٤س ٘ٓط لطاض زٞٝ زْٚ لطٖ ث٥ؿتٓ ثتسض٤ح ٘مف ؾ٥بؾ

 ( ٔؿتتط ٣ٔ ثبقس. 1936) 14ا٤بالت ٔتحسٜ زض ٘ٓطات و٥ٙع  1929-31ٌطفت ، وٝ اٚج آٖ پؽ اظ ثحطاٖ 

( ثب َطح ٘ٓط٤ٝ ٔغب٤طت ث٥ٗ ٘طخ ٞب٢ ذٙث٣ ٚ ٘طخ ثٟطٜ ثبظاض ، ٖبُٔ ان٣ّ 1913) 15ضاِف ٚ ٞبتٛض٢      

اقتغبَ ضا )زض لبِت تح٥ُّ ٔتغ٥ط ٞب٢ والٖ ( زض اثطات ٔغب٤طت ٔصوٛض ثط ؾُٛح تحٛالت ت٥ِٛس ٚ 

تؿ٥ٟالت اٖتجبض٢ ثب٘ىٟب ٣ٔ زا٘ؿتٙس. ثٝ اٖتمبز آٟ٘ب افعا٤ف ٔغب٤طت ث٥ٗ ٘طخ ٞب٢ ثٟطٜ ذٙث٣ ٚ ٘طخ 

ٞب٢ ثبظاض ظ٥ٔٙٝ ذّك اٖتجبضات ثب٘ى٣ ضا فطاٞٓ ؾبذتٝ وٝ ضقس اٖتجبضات ٔصوٛض ؾجت افعا٤ف ؾطٔب٤ٝ 

اض٢ ٚ تٛضْ ٣ٔ ٌطزز. ثب ٌؿتطـ ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ٥ٔعاٖ ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ ٥٘ع زض وٙبض ؾُح ٣ٕٖٔٛ ٌص

ل٥ٕتٟب ضقس ٣ٔ ٤بثس . ثب افعا٤ف تٛضْ زض چطذٝ ضٚ٘ك التهبز٢ اظ ٤ىؿٛ ٘طخ ٞب٢ ثٟطٜ افعا٤ف ٤بفتٝ ٚ اظ 

٢ ٚ ٘ت٥دتبً ؾ٢ٛ ز٤ٍط ؾُح پؽ ا٘ساظ ٣ّٔ وبٞف ٣ٔ ٤بثس . وبٞف پؽ ا٘ساظ ٥ٔعاٖ تؿ٥ٟالت اٖتجبض

ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ٚ ت٥ِٛس ضا زض چطذٝ ثٗس٢ فٗب٥ِت التهبز٢ وبٞف ٣ٔ زٞس .ُٔبثك ٘ٓط ضاِف ٚ ٞبتٛض٢ 

 ٖبُٔ قىُ ز٣ٞ چطذٝ ٞب٢ تدبض٢ ٘ٛؾب٘بت ٘طخ ثٟطٜ ٣ٔ ثبقس . 

ٔدسزاً ثط ضاثُٝ ٔتمبثُ ث٥ٗ تغ٥٥طات  1915ٚ ضاثطتؿٖٛ ٚ ٥ٔتچُ ٥٘ع زض ؾبَ  ٥ٔ1913تچُ زض ؾبَ      

َ ٚ اٖتجبضات ثب٘ى٣ ثب ؾُٛح ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ، ت٥ِٛس ٚ تٛضْ تبو٥س وطزٜ ٚ ضاثُٝ ازٚاض پ٣ِٛ ٚ حدٓ پٛ

تدبض٢ ضا ثهٛضت ٕٞعٔبٖ ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض زاز٘س. ثٝ اٖتمبز آٟ٘ب ٔتغ٥ط زضٚ٘عا٢ ٔٛثط ثط ٘ٛؾب٘بت ازٚاض٢ 

ثب٘ىٟب اظ َط٤ك تبث٥ط ثط ٘طخ ثٟطٜ تؿ٥ٟالت ثب٘ى٣ ٣ٔ ثبقس . چطا وٝ ٘ٛؾب٘بت ٘طخ ثٟطٜ تؿ٥ٟالت اُٖب٣٤ 

 ٥٘1923ع زض ؾبَ  16حدٓ ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ٚ تٛضْ ظ٥ٔٙٝ ٘ٛؾب٘بت ؾُٛح ت٥ِٛس ضا ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز. ف٥كط

ّٖت ان٣ّ ٘ٛؾب٘بت ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ ضا زض لبِت اثطات ٔتمبثُ تٛضْ ٚ ٔب٘سٜ ثس٣ٞ ٘عز ؾ٥ؿتٓ ثب٘ى٣ 

٘ك )ثب افعا٤ف ؾُح تؿ٥ٟالت ثب٘ىٟب ( زا٘ؿتٝ ، ُٔبثك ٘ٓط ٢ٚ ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ث٥ف اظ حس زض ح٥ٗ ضٚ

ز٥ُِ ان٣ّ ضوٛز آت٣ التهبز ٣ٔ ثبقس ، چطا وٝ زض زٚضاٖ ضٚ٘ك ؾُح اٖتجبضات ثب٘ى٣ خٟت ؾطٔب٤ٝ 
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ٌصاض٢ افعا٤ف ٤بفتٝ وٝ اظ ٤ىؿٛ ٔب٘سٜ ثس٣ٞ ثرف ذهٛن٣ ٚ اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط ؾُح ل٥ٕتٟب ضا افعا٤ف 

٥ٟالت اٖت٥بض٢ ٚ ؾُح ت٥ِٛس چطذٝ ٞب٢ ٣ٔ زٞس وٝ ثبظتبة آٖ ثب تبذ٥ط اظ َط٤ك وبٞف ؾُح تؿ

تدبض٢ التهبز ضا ٔتبثط ٣ٔ ؾبظز. فطآ٤ٙس ٔصوٛض زض ََٛ ظٔبٖ ٘ٛؾب٘بت ازٚاض٢ ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ ضا زض پ٣ 

زاقتٝ وٝ زض ازث٥بت التهبز٢ ثٗٙٛاٖ چطذٝ ٞب٢ وؿت ٚ وبض ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٣ٔ ٥ٌطز . ز٤سٌبٜ ٞب٢ 

٘ٛؾب٘بت ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ وٝ ث٥كتط زض زٞٝ زْٚ لطٖ خبض٢ َطح  ٔطثٌٛ ثٝ اثطات ؾ٥بؾتٟب٢ اٖتجبض٢ ثط

ا٤بالت ٔتحسٜ ا٥ٕٞت ثبال٣٤ پ٥سا ٕ٘ٛز . ثُٛض٤ىٝ پؽ اظ ثحطاٖ ٔصوٛض ٘مف 1929-31ٌطز٤س، ثب ثحطاٖ 

( التهبز 1930-60زِٚت ٚ ؾ٥بؾتٟب٢ پ٣ِٛ ثط ٘ٛؾب٘بت ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ ٔجٙب٢ ٘ٓط٢ اٍِٛٞب٢ ؾٝ زٞٝ )

 والٖ لطاض ٌطفت. 

التهبز زا٘بٖ والؾ٥ه تب لجُ اظ ثحطاٖ ٔصوٛض ذهٛنب ثحطاٖ زٞٝ ؾ٣ ثب اؾتفبزٜ اظ فطٚو اُ٘ٗبف      

پص٤ط٢ زؾتٕعزٞب ٚ ل٥ٕت ٞب ٚ ٥٘ع َطح پس٤سٜ زؾت ٘بٔط ٣ ، التهبز ضا ٕٞٛاضٜ زض ٚي٥ٗت تٗبزَ 

 17ط٤ٝ ٔمساض پَٛاقتغبَ وبُٔ ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٣ٔ زاز٘س، ٚ ثب َطح ٘ٓطات تٗبزَ اقتغبَ وبُٔ ٚ ٥٘ع ٘ٓ

التهبز ضا ٕٞٛاضٜ ثٝ زٚ ثرف اؾ٣ٕ ٚ حم٥م٣ تمؿ٥ٓ ٣ٔ وطز٘س. زض ثرف حم٥م٣ ؾُٛح ت٥ِٛس ٚ 

اقتغبَ ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٌطفتٝ ٚ زض ثرف اؾ٣ٕ ٥٘ع ٔتغ٥ط ٞب٢ پ٣ِٛ ثسٖٚ تبث٥ط پب٤ساض ثط ٔتغ٥ط ٞب٢ 

وٝ فطٚو تؿ٤ٛٝ ٕٞعٔبٖ  18ؼ ٚال٣ٗ ٔٛضز تح٥ُّ لطاض ٣ٔ ٌطفتٙس. ثب َطح ٘ٓط٤ٝ ٣ٕٖٔٛ ثبظاضٞب٢ ٚاِطا

و٥ّٝ ثبظاض ٞب٢ )ٖٛأُ ، وبال ٚ ذسٔبت ( ضا زض ؾُٛح ل٥ٕتٟب٢ ٘ؿج٣ ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٣ٔ زازٜ ٚ 

وٝ ثب ثٟطٜ ٥ٌط٢ اظ انَٛ حبوٓ ثط ضفتبض ٚ ٔهطف وٙٙسٜ ، ٔمبز٤ط تٗبز٣ِ ت٥ِٛس ، 19 تٗبزَ وبضا٢ پبضت٣٤ٛ

ٔٛضز تح٥ُّ لطاض ٣ٔ 20 ؾتفبزٜ اظ پس٤سٜ زؾت ٘بٔط ٣اقتغبَ ، ٘طخ ثٟطٜ ٚال٣ٗ ٚ ل٥ٕتٟب٢ ٘ؿج٣ ضا ثب ا

 زاز ، ٖٕال ً پب٤ٝ ٞب٢ ٘ٓط٢ ز٤س ٌبٜ ٞب٢ والؾ٥ى٣ آؾ٥ت ٘بپص٤ط تّم٣ ٣ٔ ٌطز٤س.
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زٞٝ ؾ٣ آٔط٤ىب ٔجب٣٘ ٘ٓط٢ التهبز  21ٚ ٥٘ع ثحطاٖ ثعضي  1919-21أب ثب ٚلٛٔ ثحطاٖ ٞب٢       

وبٞف ؾُٛح ت٥ِٛس ٚ افعا٤ف ث٥ىبض٢ ٔٛلت٣  والؾ٥ه ٔٛضز ؾٛاَ لطاض ٌطفت ٚ ثٝ ضغٓ ثبٚضٞب٢ لج٣ّ

 ٘جٛز ٚ يطٚضت اٖٕبَ ؾ٥بؾتٟب٢ فٗبَ پ٣ِٛ ٚ ٔب٣ِ اختٙبة ٘بپص٤ط ٌطز٤س. 

  IS-LMٚ ٤ىؿبَ ثٗس ٥ٞىؽ ثط ٔجٙب٢ ٘ٛقتٝ ٞب٢ و٥ٙع ثب َطح اٍِٛ ٞب٢  1936و٥ٙع زض ؾبَ      

ض ٞب ٚ ٥٘ع فطو زٚ ثرك٣ فطٚو اُ٘ٗبف پص٤ط٢ ؾط٤ٕ ل٥ٕتٟب ٚ زؾتٕعزٞب ضا ثطا٢ تؿ٤ٛٝ وبُٔ ثبظا

ثٛزٖ التهبز ضا ٔٛضز ؾٛاَ لطاض زاز٘س. ثٝ اٖتمبز آٟ٘ب ثط ذالف ٘ٓط ٔبضقبَ وٝ زض آٖ ؾُٛح ت٥ِٛس زض 

وٛتبٜ ٔست ثبثت ثٛزٜ ٚ فمٍ ٘ٛؾب٘بت ل٥ٕت زض ثبظاض اظ َط٤ك تبث٥ط ثط ؾُٛح تمبيب ؾجت ثطلطاض٢ تٗبزَ 

ٚ زؾتٕعز ٞب ، ٔمبز٤ط ت٥ِٛسات ٚ اقتغبَ ) ؾٕت  ٌكتٝ ، ٖٕال ً زض قطا٤ٍ ٔحسٚز٤ت اُ٘ٗبف ل٥ٕت ٞب

ثٝ اٖتمبز و٥ٙع ٔكىالت التهبز٢ زٞٝ ٥ؿتٓ التهبز٢ ضا ثٝ ٖٟسٜ زاض٘س. ٖطيٝ ( ٘مف تٗس٤ُ وٙٙسٜ ؾ

ؾ٣ ثٝ زٚ ثرف تمؿ٥ٓ ٣ٔ ٌطز٤س،زض ؾٕت تمبيب٢ وُ وٕجٛز تمبيب٢ ٔٛثط ٚزض ؾٕت ٖطيٝ ٥٘ع 

ٛض ٌطز٤س ، وٝ افعا٤ف ٞع٤ٙٝ ٞب٢ زِٚت ثطا٢ چؿجٙس٣ٌ زؾتٕعزٞب٢ اؾ٣ٕ ظ٥ٔٙٝ ؾبظ ثحطاٖ ٔصو

تم٤ٛت تمبيب ٚ ٥٘ع اؾتفبزٜ اظ ؾ٥بؾتٟب٢ پ٣ِٛ ثطا٢ وبٞف زؾتٕعز ٞب٢ ٚال٣ٗ ظ٥ٔٙٝ ضقس ت٥ِٛس ٚ 

اقتغبَ ضا فطاٞٓ ٣ٔ ؾبذت. ِصا ثطا٢ وبٞف ٘ٛؾب٘بت التهبز٢ ، زِٚت ٚ ٔمبٔبت پ٣ِٛ ثب٤س ثُٛض فٗبَ اظ 

س. اثعاض اخطا٢ ؾ٥بؾتٟب٢ ٔصوٛض ٖٕٛٔب ٥ّٕٖبت ثبظاض ثبظ ثٛزٜ وٝ ؾ٥بؾتٟب٢ ٔس٤ط٤ت تمبيب اؾتفبزٜ وٙٙ

اظ َط٤ك ذط٤س ٚ فطٚـ اٚضاق لطيٝ ٚ تبث٥ط ٌصاض٢ ثط ٘طخ ثٟطٜ فطآ٤ٙس ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ، ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ ضا 

زض لبِت چطذٝ ٞب٢ ٔرتّف تدبض٢ ٔٛثط ٣ٔ ؾبذتٙس. ُٔبثك ا٢ٍِٛ ٘ٓط٢ فٛق زض قطا٤ٍ ضوٛز٢ زِٚت 

اٚضاق لطيٝ ٚ افعا٤ف ٞع٤ٙٝ ٞب٢ ذٛز اظ ٤ىؿٛ تمبيب٣٤ ٔٛثط ا٤دبز وطزٜ وٝ ظ٥ٔٙٝ ضٚ٘ك  اظ َط٤ك فطٚـ

التهبز٢ ضا ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز ٚ اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط  ثب افعا٤ف فطٚـ اٚضاق لطيٝ ٚ ضقس ٘طخ ثٟطٜ ؾجت وبٞف 

اضاٖ ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ، ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ زض چطذٝ ثٗس٢ فٗب٥ِتٟب٢ التهبز٢ ٣ٔ قٛز. ُٔبثك ز٤سٌبٜ َطفس
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ٔىتت و٥ٙع ؾ٥بؾتٟب٢ پ٣ِٛ ٚ ٔب٣ِ ثط ذالف ٘ٓط والؾ٥ىٟب ثط ازٚاض وؿت ٚ وبض  ٔٛثط ثٛزٜ ٚ ثطا٢ 

 ٔمبثّٝ ثب ثؿ٥بض٢ اظ ثحطاٖ  ٞب ٚ وبٞف زأٙٝ ٘ٛؾب٘بت چطذٝ ٞب٢ التهبز٢ لبثُ اؾتفبزٜ ٣ٔ ثبقٙس. 

ض اٚضاق لطيٝ ٘ؿجت ثُٛض٤ىٝ و٥ٙع زض فهُ ث٥ؿت ٚ زْٚ وتبة تئٛض٢ ٣ٕٖٔٛ  ذٛز، حؿبؾ٥ت ثبظا     

ثٝ تغ٥٥طات ٘طخ ثٟطٜ ضا ٖبُٔ ٔٛثط ثط ضٚ٘س ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ، ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ زا٘ؿتٝ ، وٝ ٘ٛؾب٘بت ٘طخ 

ٞب٢ ثٟطٜ ٔٛضز ا٘تٓبض اظ َط٤ك تبث٥ط ثط ل٥ٕت اٚضاق لطيٝ ٔؿتم٥ٕبً ثط ضٚ٘س ازٚاض  تدبض٢ اثطٌصاض ٣ٔ 

ت تىبثط٢ ثط ٌطفتٝ اظ ٘ٓط٤ٝ و٥ٙع ث٥ٗ ٘ٛؾب٘بت ( ٥٘ع ثب ثٟطٜ ٥ٌط٢ اظ ٔسَ يطا1942٤)22ثبقس. ٔتعِط 

ازٚاض تدبض٢ ٚ تغ٥٥طات ٔٛخٛز٢ ا٘جبض ضاثُٝ ثطلطاض ٕ٘ٛز. ثٝ اٖتمبز ٢ٚ ازٚاض تدبض٢ ثب ٔٛخٛز٢ ا٘جبض 

ضاثُٝ ٔؿتم٥ٓ زاقتٝ ، چطا وٝ ُٔبثك قٛاٞس تدطث٣ زٚضاٖ ضوٛز ثب وبٞف تىبثط٢ ٔٛخٛز٢ ا٘جبض ٚ تمبيب 

وبٞف ٔمبز٤ط فطٚـ ٔٛضز ا٘تٓبض ( ٚ زٚضاٖ ضٚ٘ك ٥٘ع ثب افعا٤ف تىبثط٢ ثطا٢ وبالٞب٢ ؾطٔب٤ٝ ا٢ )

 ٔٛخٛز٢ ا٘جبض ٚ تمبيب ثطا٢ وبالٞب ٘بق٣ اظ ضقس فطٚـ ٔٛضز ا٘تٓبض ٕٞطاٜ ٣ٔ ثبقس. 

ز٤سٌبٜ و٥ٙع٤ٗ ٞب تب اٚاؾٍ زٞٝ قهت زض ازث٥بت التهبز والٖ ثطا٢ تح٥ُّ فٗب٥ِت ٞب٢ التهبز٢      

، ُٔبثك ز٤سٌبٜ ٔصوٛض افعا٤ف تمبيب٢ وُ ٔٛخت وبٞف ث٥ىبض٢ ٚ افعا٤ف  ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت

تٛضْ ٚ وبٞف آٖ ؾجت وبٞف ت٥ِٛس ، افعا٤ف ث٥ىبض٢ ٚ وبٞف تٛضْ ٣ٔ قٛز. ا٤ٗ اٍِٛ ثٗس ٞب ٔجٙب٢ 

 ( لطاض ٌطفتٝ ٚ ثٝ ٘ٓط٤ٝ خب٘ك٣ٙ٥ تٛضْ ٚ ث٥ىبض٢ ٔٗطٚف ٌطز٤س. 1958)23٘ٓط٢ ٔٙح٣ٙ ف٥ّ٥پؽ 

 پٍِٛطا٤بٖ ا٢ٍِٛ ٘ٓط٢( 2-2-2-4

ثجبت ٘ؿج٣ فٗب٥ِت ٞب٢ التهبز٢ زض زٞٝ ٞب٢ پٙدبٜ ٚ قهت ؾجت ٌطز٤س وٝ التهبززا٘بٖ وٙتطَ     

زض اٚاذط  24٘ٛؾب٘بت التهبز ضا ٔؿئّٝ ا٢ حُ قسٜ فطو وٙٙس ، أب ٔؿئّٝ خس٤س٢ ثٝ ٘بْ ضوٛز تٛض٣ٔ 

٥ٗ ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ ٔٛضز زٞٝ قهت ثٛخٛز آٔس، وٝ ٔجب٣٘ ٘ٓط٢ ا٢ٍِٛ و٥ٙع٤ٟب ضا زض ظ٥ٔٙٝ خب٘ك٣ٙ٥ ث
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زض 25ٚ فط٤سٔٗ ٚ ف٥ّ٥پؽ  1962تطز٤س لطاض زاز. ٘رؿت٥ٗ ا٘تمبز ثٝ ٘ٓطات و٥ٙع  تٛؾٍ فط٤سٔٗ  زض ؾبَ 

اضا ٝ ٌطز٤س. آٟ٘ب ثب َطح ٔؿئّٝ تٛٞٓ پ٣ِٛ زض وٛتبٜ ٔست ٞطٌٛ٘ٝ خب٘ك٣ٙ٥ ثّٙسٔست ث٥ٗ  1967ؾبَ 

٢ والؾ٥ى٣ ضاثُٝ ثّٙس ٔست ث٥ٗ زؾتٕعز ٞب٢ ٌبٜ ٞبا ضز وطزٜ ٚ زض ضاؾتب٢ اح٥ب٢ ز٤ستٛضْ ٚ ث٥ىبض٢ ض

ٚال٣ٗ ٚ تٛضْ ضا ٥٘ع ٘ف٣ ٕ٘ٛز٘س. ثٝ اٖتمبز آٟ٘ب زؾتٕعز ٚال٣ٗ ثب ٞط ؾُح٣ اظ تٛضْ ؾبظٌبض ثٛزٜ ٚ ٔمساض 

آٖ ثٝ حدٓ پَٛ ٚ قطا٤ٍ التهبز٢ ثؿت٣ٍ زاضز ، ِصا زض ثّٙسٔست ٔٙح٣ٙ ف٥ّ٥پؽ ٖٕٛز٢ ٣ٔ ثبقس . 

ٞب ثٝ نٛضت تٗبز٣ِ ٚ قفبف ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٌطفتٝ ٚ اَالٖبت ٥٘ع زض ثبظاض  26ُٔبثك ا٢ٍِٛ پٛاٌطا٤بٖ 

وٛتبٜ ٔست وبُٔ ٘جٛزٜ ٚ زض ظ٥ٔٙٝ ؾُح ٣ٕٖٔٛ ل٥ٕتٟب ثهٛضت ثب ٚلفٝ ثٝ وبضٌطاٖ ٣ٔ ضؾس. تمبيب٢ 

٥٘ط٢ٚ وبض تبث٣ٗ اظ زؾتٕعزٞب٢ ٚال٣ٗ ٚ ٖطيٝ آٖ تبث٣ٗ اظ زؾتٕعز ٚال٣ٗ ٔٛضز ا٘تٓبض ٣ٔ ثبقس. تجبزَ 

الٖبت ؾجت قسٜ ت٥ِٛس زض ا٘ساظٜ وٕتط ٤ب ث٥كتط اظ اقتغبَ وبُٔ وٝ ٕٞؿُح ٘طخ ث٥ىبض٢ تبذ٥ط٢ اَ

َج٣ٗ٥ ثٛزٜ ا٘دبْ پص٤طز. تفبٚت ٔمبز٤ط ل٥ٕتٟب٢ ا٘تٓبض٢ اظ ل٥ٕت ٞب٢ ٚال٣ٗ زض وٛتبٜ ٔست ظ٥ٔٙٝ 

ق تبث٥ط ٌصاض٢ ؾ٥بؾتٟب٢ پ٣ِٛ ضا ثط ثرف ٚال٣ٗ التهبز ٥ٟٔب ؾبذتٝ أب زض ثّٙسٔست  ثس٥ُِ اُ٘جب

ل٥ٕت ٞب٢ ٔصوٛض اثطات تغ٥٥طات حدٓ پَٛ تٟٙب ل٥ٕت ٞب ضا ٔتبثط ٣ٔ ؾبظز. ثٙبثطا٤ٗ ُٔبثك ا٢ٍِٛ 

پٍِٛطا٤بٖ ٘ٛؾب٘بت ؾُٛح تمبيب زض ثبظاض ٥٘ط٢ٚ وبض زض ثّٙسٔست اظ َط٤ك تغ٥٥ط زض قطا٤ٍ تٗبز٣ِ ثبظاض 

ازٚاض ٔرتّف تدبض٢ ، ٔكبثٝ تح٥ُّ ( ظ٥ٔٙٝ تغ٥٥طات ؾُٛح ت٥ِٛس ضا زض لبِت           وبض ٣ٙٗ٤ )

٘حٜٛ قىُ ٥ٌط٢ چطذٝ ٞب٢ تدبض٢ اٍِٛ ٞب٢ والؾ٥ه ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز. اِجتٝ ؾ٥بؾت ٞب٢ فٗبَ پ٣ِٛ 

زض وٛتبٜ ٔست ثط زأٙٝ ٚ ََٛ زٚضٜ ازٚاض ٔصوٛض ٔٛثط ٣ٔ ثبقٙس. ثٗجبضت ز٤ٍط ؾ٥بؾت ٞب٢ ٔصوٛض ََٛ 

  ا٤ف ٚ زض ح٥ٗ ضوٛز وبٞف ٣ٔ زٞٙس.ٚ زأٙٝ ازٚاض تدبض٢ ضا ثتطت٥ت زض قطا٤ٍ ضٚ٘ك افع
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 ا٢ٍِٛ ٘ٓط٢ ا٘تٓبضات ٖمال٣٤(  5 -2-2-2

ا٢ٍِٛ پٍِٛطا٤بٖ زض اٚا٤ُ زٞٝ ٞفتبز اظ زٚ خٟت ٔٛضز ا٘تمبز لطاض ٌطفت ، اَٚ آ٘ىٝ اٌط ذُب ٞب٢      

ٙس ٔبٞب٘ٝ ا٘تٓبضات٣ ) ٘بق٣ اظ تٛٞٓ پ٣ِٛ( ٔٙكبء ٘ٛؾب٘بت التهبز٢ ثٛزٜ ) وٛتبٜ ٔست ( وبضٌطاٖ ٣ٔ تٛا٘

٘طخ ٞب٢ تٛضْ ضا ٔكبٞسٜ ٚ ثطضؾ٣ ٕ٘ب٤ٙس. ٘ىتٝ زْٚ ا٤ٙىٝ اٌط زٚضٜ ٞب٢ ضٚ٘ك ٖٕٛٔبً ثب ؾُٛح ل٥ٕت٣ 

ثبالتط ٕٞطاٜ ثبقٙس ، وبضٌطاٖ ٣ٔ آٔٛظ٘س زض ا٤ٗ ظٔبٖ ٞب وٝ تمبيب٢ وبض ثبال ثٛزٜ زؾتٕعزٞب٢ ٚال٣ٗ 

ثب افعٚزٖ  1972زض ؾبَ  27ٛوبؼ ث٥كتط٢ َّت ٕ٘ب٤ٙس. ثٝ ز٘جبَ َطح ٔحسٚز٤ت ٞب٢ ٔصوٛض ، ضاثطت ِ

فطي٥ٝ قىُ ٥ٌط٢ ا٘تٓبضات افطاز ثهٛضت ٖمال٣٤ زض وٙبض زٚ فطو پب٤ٝ قفبف٥ت ثبظاضٞب ٚ ٥٘ع تجبزَ 

ضا ُٔطح  28٘بلم اَالٖبت زض وٛتبٜ ٔست وٝ اظ ا٢ٍِٛ پٍِٛطا٤بٖ ٔٙتح قسٜ ، ٘ٓط٤ٝ ا٘تٓبضات ٖمال٣٤

ازٚاض تدبض٢ ا٘حطاف ؾُح ٣ٕٖٔٛ ل٥ٕتٟب اظ  ٕ٘ٛز. زض ا٢ٍِٛ ِٛوبؼ ٚ ؾبضخٙت ٥٘ع ٔٙكبء ٘ٛؾب٘بت

ل٥ٕت ٞب٢ ا٘تٓبض٢ ٣ٔ ثبقس. زض ا٤ٗ اٍِٛ ٥ٞچ تفبٚت٣ ث٥ٗ وبضٌطاٖ ٚ ثٍٙبٜ ٞب زض زؾتطؾ٣ ثٝ اَالٖبت 

ٚخٛز ٘ساقتٝ ٚ ت٥ِٛس ٣ٔ تٛا٘س ثٝ اظاء ٔغب٤طت ث٥ٗ ل٥ٕت ٞب٢ ٚال٣ٗ اظ ل٥ٕت ٞب٢ ا٘تٓبض٢ اظ َط٤ك 

( زض ؾُح٣ پب٥٤ٗ تط ٤ب ثبالتط اظ ت٥ِٛس زض ؾُح ٘طخ           )٤دبز اذتالَ زض تٗبزَ ثبظاض وبض ا

ث٥ىبض٢ َج٣ٗ٥ لطاض ٥ٌطز ، وٝ ٕٞب٘ٙس ٘ٓطات والؾ٥ه ٞب ٚ پٍِٛطا٤بٖ اظ َط٤ك ٘ٛؾب٘بت زض ثطاثط٢ اضظـ 

ت٥ِٛس ٟ٘ب٣٤ ثب ؾُٛح زؾتٕعز اؾ٣ٕ )تٗبزَ ثبظاض وبض( ظ٥ٔٙٝ قىُ ٥ٌط٢ ؾُٛح ٔرتّف ت٥ِٛس ضا 

ت ازٚاض تدبض٢ ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز. تٟٙب ٖٛأُ تفبٚت زض ا٢ٍِٛ ا٘تٓبضات ٖمال٣٤ ٘ؿجت ثٝ ٘ٓطات زضلبِ

پٍِٛطا٤بٖ اظ ٤ىؿٛ فطو ثطاثط٢ قطا٤ٍ ثطا٢ وبضٌطاٖ ٚ ثٍٙبٜ ٞب ثٛزٜ )زض وٛتبٜ ٔست اَالٖبت ثهٛضت 

پ٥ف ث٣ٙ٥  ٘بلم زض اذت٥بض آٟ٘ب لطاض ٣ٔ ٥ٌطز( ٚ اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط زض ٖسْ ٚخٛز ٞط ٌٛ٘ٝ ذُب٢ ٔٙٓٓ زض

ٞب )ثطذالف ٘ٓطات پٍِٛطا٤بٖ ٚ ا٢ٍِٛ ا٘تٓبضات تُج٥م٣ ( ٣ٔ ثبقس، چطا وٝ ضٚ٘س ٔغب٤طت ث٥ٗ ؾُٛح 

ل٥ٕت ٞب٢ ٔٛضز ا٘تٓبض ٚ ٚال٣ٗ زض ا٢ٍِٛ ِٛوبؼ ثهٛضت ٘بٔب٘ب ٣ٔ ثبقس. ثٙبثطا٤ٗ زض ا٢ٍِٛ ا٘تٓبضات 
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ا٘حطاف زض ل٥ٕت ٞب٢ ٚال٣ٗ اظ  ٖمال٣٤ تٟٙب ؾ٥بؾت ٞب٢ غ٥طٔٙتٓطٜ پ٣ِٛ ٤ب ٔب٣ِ ٣ٔ تٛا٘ٙس ثب ا٤دبز

ل٥ٕت ٞب٢ ا٘تٓبض٢ ظ٥ٔٙٝ ٘ٛؾب٘بت ت٥ِٛس )اظ َط٤ك ثطلطاض٢ ٖسْ تٗبزَ زض ثبظاض ٥٘ط٢ٚ وبض ( ضا ٥ٟٔب 

ثب آظٖٔٛ ٘ٓط٤ٝ ا٘تٓبضات ٖمال٣٤ نحت آٖ ضا تب ٥س ٕ٘ٛز. ا٢ٍِٛ ا٘تٓبضات  1978ؾبظ٘س. ثبضٚ ٥٘ع زض ؾبَ 

زات٣ ٕٞطاٜ ثٛزٜ ٚ ٘مس ا٥ِٚٝ ا٢ٍِٛ فط٤سٔٗ ٕٞچٙبٖ لبثُ َطح ٖمال٣٤ ٕٞب٘ٙس ا٢ٍِٛ پٍِٛطا٤بٖ ثب ا٘تمب

٣ٔ ثبقس، ثٗجبضت ز٤ٍط زض قطا٣ُ٤ وٝ قبذم ل٥ٕت ٞب ثب ٚلفٝ وٛتبٜ زض زؾتطؼ افطاز لطاض زاقتٝ ، 

چٍٛ٘ٝ فطي٥ٝ اثطٌصاض٢ ٔغب٤طت ؾُٛح ل٥ٕت ٞب٢ ٚال٣ٗ اظ ل٥ٕت ٞب٢ ٔٛضز ا٘تٓبض ثط ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ 

ثب ا٘تمبز اظ تح٥ُّ خب٘ك٣ٙ٥ ث٥ٗ زٚضٜ  ٥٘1980ع زض ؾبَ  29زفبٔ ٣ٔ ثبقس. اٚوبٖ)زض ٥ٔبٖ ٔست ( لبثُ 

ا٢ وٝ زض لبِت ٘ٓط٤ٝ ا٘تٓبضات ٖمال٣٤ ا٘دبْ قسٜ ، آ٘طا ثب تٗبزَ پب٤ساض ثبظاض وبض زض تٙبلى ٣ٔ زا٘س، چطا 

وبض ٚ اثطات وٝ زض زٚضٜ ٞب٢ ضوٛز٢ اذطاج ٞب٢ اذت٥بض٢ ث٥كتط٤ٗ ٖبُٔ ث٥ىبض٢ ثٛزٜ ، ِصا ٚاوٙف ثبظاض 

آٖ ثط ازٚاض تدبض٢ ثط حؿت تغ٥٥طات زؾتٕعز ٞب٢ ا٘تٓبض٢ )تبذ٥ط٢( ا٘دبْ ٘كسٜ ، تؿ٤ٛٝ وبُٔ ثٝ 

 ؾطٖت ٚ ثط حؿت زؾتٕعز ٞب٢ ٚال٣ٗ ا٘دبْ ٣ٔ پص٤طز.

 

 ا٢ٍِٛ ٘ٓط٢ والؾ٥ه ٞب٢ خس٤س    (    2-2-2-6

ٞب٢ قفبف(، ٘ٓط٤ٝ ٘ٛؾب٘بت  زض پ٣ ا٘تمبزات ٔتٗسز ثط ا٢ٍِٛ ا٘تٓبضات ٖمال٣٤ ) زض قىُ ثبظاض     

( زض لبِت ٘ٓطات والؾ٥ه ٞب٢ خس٤س َطح ٌطز٤س. 1982) 31تٛؾٍ و٥ّٙس ٚ پطؾىبت  30تدبض٢ ٚال٣ٗ 

ُٔبثك فطٚو حبوٓ ثط ز٤سٌبٜ ٔصوٛض ، افطاز ٚ ثٍٙبٜ ٞب زض ؾُح ذطز زض نسز حساوثط ؾبظ٢ ُّٔٛث٥ت ٚ 

ز ثٛزٜ ، ٖٛأُ ٔصوٛض زض ضاؾتب٢ ؾٛز ذٛز ثٛزٜ ٚ ِصا زض ؾُح والٖ ٥٘ع وٝ ٔدٕٛٔ ضفتبضٞب٢ ذط

تره٥م ث٥ٟٙٝ ٔٙبثٕ فٗب٥ِت ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙس. زض ثبظاض ٥٘ط٢ٚ وبض ٥٘ع ثب فطو تجبزَ ؾط٤ٕ ٚ ٌؿتطزٜ اَالٖبت 

، قفبف٥ت فٗب٥ِت ٞب ، لبث٥ّت خبثدب٣٤ ٚؾ٥ٕ ٥٘ط٢ٚ وبض ٚ ٥٘ع تفى٥ه ٘بپص٤ط٢ ثبظاض ، ٖٕال ً تؿ٤ٛٝ وبُٔ 
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اقتغبَ ( ا٘دبْ ٣ٔ پص٤طز . ُٔبثك ٘ٓط٤ٝ  -زٚضٜ ا٢ )فطاغت ثبظاض زض چٟبضچٛة ٘ٓط٤ٝ خب٘ك٣ٙ٥ ث٥ٗ

٘ٛؾب٘بت تدبض٢ ٚال٣ٗ ٔٙكبء ٘ٛؾب٘بت التهبز٢ )ت٥ِٛس ، اقتغبَ ( قٛن ٞب٢ ٔطثٌٛ ثٝ ثرف ٚال٣ٗ 

التهبز ) ت٥ِٛس ، تىِٙٛٛغ٢ ، ذط٤س ٞب٢ ٚال٣ٗ زِٚت ، اقتغبَ ، ته٥ٕٕبت پؽ ا٘ساظ وٙٙسٌبٖ ٚ ٔهطف 

ٝ ازٚاض تدبض٢ ٚال٣ٗ ثط ذالف ز٤سٌبٜ و٥ٙع ، فط٤سٔٗ ، ِٛوبؼ ٚ ؾبضخٙت وٙٙسٌبٖ( ٣ٔ ثبقس . ٘ٓط٤

التهبز زٚ ثرك٣ والؾ٥ى٣ ضا پص٤طفتٝ ٚ ثطا٢ پَٛ ٘مف ا٘فٗب٣ِ لب ُ ثٛزٜ وٝ تبث٣ٗ اظ افعا٤ف ت٥ِٛس ٣ٔ 

ثبقس  )تمبيب٢ ٔٗبٔالت٣ پَٛ( . ز٤سٌبٜ ٔصوٛض تساْٚ ا٢ٍِٛ ٚاِطاؼ ثٛزٜ وٝ زض آٖ و٥ّٝ ٖٛا٣ّٔ وٝ 

ُٔبثك ز٤سٌبٜ ٔصوٛض  ٌطز٘س.ازٜ ؾجت ٘ٛؾب٘بت ٚال٣ٗ التهبز ٣ٔ َ ٕٞعٔبٖ ثبظاضٞب ضا تغ٥٥ط زتٗبز

تحٛالت ؾٕت ٖطيٝ اظ َط٤ك ٘ٛؾب٘بت ؾُٛح ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ ٚ تغ٥٥ط زض  ٔٛل٥ٗت تٗبز٣ِ ثبظاض ٟ٘بزٜ ٞب 

ازٚاض تدبض٢  ثُٛض آٖ ٚ ثبظاض وبض ثُٛض اذم ٘ٛؾب٘بت ازٚاض تدبض٢ ضا قىُ ٣ٔ زٞٙس. پ٥طٚاٖ ٘ٓط٤ٝ

ٚال٣ٗ ٘مف ٔتغ٥ط ٞب٢ اؾ٣ٕ ضا زض تٛي٥ح ٘ٛؾب٘بت ٔتغ٥ط ٞب٢ حم٥م٣ ذٙث٣ ، ٚ تحٛالت ثبظاض وبض  ضا 

٥٘ع اضاز٢ زا٘ؿتٝ ، ِصا التهبز ٕٞٛاضٜ ذٛز ضا ثط ض٢ٚ ٔٙح٣ٙ ٖطيٝ ٥٘ط٢ٚ وبض ٣ٔ ٤بثس. ثٗجبضت ز٤ٍط 

خ ثٟطٜ ثُٛض ٌؿتطزٜ ا٢ ذٛز ضا ٔمساض ٖطيٝ ٥٘ط٢ٚ وبض زض ٚاوٙف ثٝ تغ٥٥طات زؾتٕعز حم٥م٣ ٤ب ٘ط

تٗس٤ُ ٣ٔ ٕ٘ب٤س. ثٝ اٖتمبز آٟ٘ب حطوبت زٚ ٖٙهط ٔهطف ٚ فطاغت زض لبِت فطآ٤ٙس خب٘ك٣ٙ٥ ث٥ٗ زٚضٜ ا٢ 

وٝ زض ازٚاض ٔرتّف وؿت ٚ وبض ثٝ ٚلٛٔ پ٥ٛؾتٝ ثّٗت ٘ٛؾب٘بت تىِٙٛٛغ٤ى٣ ٣ٔ ثبقس ، وٝ پؿٕب٘س ؾِٛٛ 

ٛض ٕ٘ٛ٘ٝ زض قطا٣ُ٤ وٝ ضوٛز زض التهبز قىُ ٌطفتٝ قبذم ٔٙبؾج٣ ثطا٢ اضظ٤بث٣ آٖ ٣ٔ ثبقس ، ثُ 32

ثب وبٞف ٔهطف ، فطاغت ٥٘ع ثبال ٣ٔ ضٚز ، چطا وٝ زض ٚي٥ٗت ضوٛز٢ ثٟب٢ فطاغت ٘ؿجت ثٝ ل٥ٕت 

وبالٞب ٚ زؾتٕعز حم٥م٣ وبٞف ٣ٔ ٤بثس . ثب وبٞف زؾتٕعز حم٥م٣ فطي٥ٝ ٕٞؿ٣٤ٛ حطوت زؾتٕعز ثب 

اظ قٛن ٞب٢ تمبيب٢ ٥٘ط٢ٚ وبض ٘جٛزٜ ثّىٝ ثّٗت ا٘تمبَ  ضوٛز تغ٥٥ط وطزٜ ، وٝ ز٥ُِ ان٣ّ آٖ ٘بق٣

ؾُح فٗب٥ِت تبثٕ ت٥ِٛس )تغ٥٥ط تىِٙٛٛغ٢( ٣ٔ ثبقس. ثٗجبضت ز٤ٍط ُٔبثك تح٥ُّ ٔصوٛض زض ح٥ٗ ضوٛز ثب 

وبٞف اؾترساْ ٥٘ط٢ٚ وبض ، ت٥ِٛس ٟ٘ب٣٤ ٚ زؾتٕعز حم٥م٣ وبضٌطاٖ افعا٤ف ٤بفتٝ وٝ ٔغب٤ط ٘ٓط٤ٝ ازٚاض 
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قس ، ِصا ٣ٔ ثب٤س ؾُح فٗب٥ِت تبثٕ ت٥ِٛس ، ا٘تمبَ ٤بفتٝ )وبٞف( تب تغ٥٥طات ضٚ٘س تدبض٢ ٚال٣ٗ ٣ٔ ثب

( .ٔىب٥٘عْ ت٥ٓٙٓ ٌطزـ ازٚاض    ت٥ِٛس فّف ٔتفبٚت ثب تغ٥٥طات ت٥ِٛس ٟ٘ب٣٤ ٥٘ط٢ٚ وبض ٌطزز) 

ثب   تدبض٢ زض ٘ٓط٤ٝ فٛق ٕٞب٘ٙس اٍِٛٞب٢ والؾ٥ى٣ ثط حؿت ٘ٛؾب٘بت ؾُٛح تٗبزَ ثبظاض وبض ٣ٔ ثبقس.

ا٤ٗ تفبٚت وٝ ٖبُٔ ٔٛثط ثط ٘ٛؾب٘بت ازٚاض٢ ، تحٛالت تىِٙٛٛغ٤ه ٚ اثطات ٘بق٣ اظ آٖ ثط ت٥ِٛس ٟ٘ب٣٤ 

( ثب اتىب ثٝ ُٔٙك وٙف ٚ ٚاوٙف 1983) ٥٘33ط٢ٚ وبض ٣ٔ ثبقس.  زض ضاؾتب تح٥ُّ ٔصوٛض الً٘ ٚ پالظض

٤سٌبٜ آٟ٘ب تغ٥٥طات ث٥ٗ ثرك٣ ٍ٘طـ خس٤س٢ اظ ٘ٓط٤ٝ ازٚاض تدبض٢ ٚال٣ٗ اضا ٝ وطز٘س. ُٔبثك ز

تىِٙٛٛغ٤ه زض ٞط ثرف ٣ٔ تٛا٘س ظ٥ٔٙٝ ٘ٛؾب٘بت والٖ التهبز٢ ضا اظ َط٤ك تبث٥ط ثط ؾب٤ط ثرف ٞب ٥ٟٔب 

( زض ثطذٛضز ثب تغ٥٥طات تمبيب٢ پَٛ زض٣٘ٚ ٥٘ع اظ اؾتسالَ ٔصوٛض 1984)34ؾبظز، حت٣ و٥ًٙ ٚ پالظض 

ثب٘ى٣ ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ى٣ اظ ثرف ٞب٢ ٥ّٕٖبت٣ اؾتفبزٜ وطز٘س.ثٝ اٖتمبز آٟ٘ب ذّك پَٛ زض٣٘ٚ تٛؾٍ ؾ٥ؿتٓ 

التهبز ٞٓ خٟت ٘ٛؾب٘بت ؾ٥ىُ ٞب٢ حم٥م٣ ثٛزٜ ٚ ٘بق٣ اظ ثٟجٛز ثٟطٜ ٚض٢ آٖ ثرف تّم٣ ٣ٔ ٌطزز. 

ثٗجبضت ز٤ٍط ثرف پ٣ِٛ زض قطا٤ٍ ضٚ٘ك ٕٞب٘ٙس ؾب٤ط ثرف ٞب ٔحهٛالت ذٛز)پَٛ زض٣٘ٚ ( ضا افعا٤ف 

وٝ تٛؾٍ ٔمبٔبت پ٣ِٛ ا٤دبز قسٜ ، ٣ٕ٘ ثبقس. ثٙبثطا٤ٗ زض زازٜ وٝ ِعٚٔب ُٔٙجك ثب تغ٥٥طات پَٛ ث٥ط٣٘ٚ 

زٚضٜ ضٚ٘ك ثّٗت افعا٤ف تمبيب ثطا٢ پَٛ زض٣٘ٚ حم٥م٣ ٖٕال ؾُح ٣ٕٖٔٛ ل٥ٕت ٞب ثطذالف خٟت 

 ازٚاض تدبض٢ حم٥م٣ حطوت ٣ٔ ٕ٘ب٤س )زض قطا٤ٍ ٖسْ تغ٥٥ط ٖطيٝ پَٛ(.

٢ٍٛ والؾ٥ه ٞب٢ خس٤س زض ظ٥ٔٙٝ ازٚاض ا٘تمبزات ٔتٗسز٢ ثٝ ٔجب٣٘ ٘ٓط٢ ٚ زؾتبٚضزٞب٢ تدطث٣ اِ     

( زض ظ٥ٔٙٝ ٘تب٤ح ُٔبِٗبت و٥ًٙ ٚ پالظض ٔٗتمس اؾت ، ٘تب٤ح 1989)35تدبض٢ ٚال٣ٗ ٚاضز ٌطز٤س. ٔٙى٥ٛ 

آٟ٘ب ذالف ٚالٕ ثٛزٜ ٚ ؾُح ل٥ٕت ٞب ثط ذالف خٟت ازٚاض تدبض٢ حم٥م٣ تغ٥٥ط ٣ٔ ٕ٘ب٤س . چطا وٝ 

زضٚ٘عا افعا٤ف ٤بفتٝ ٚ ا٤ٗ فطآ٤ٙس وٝ ضٚ٘ك ٕٞؿ٢ٛ فٗب٥ِت تمبيب ثطا٢ پَٛ ث٥ط٣٘ٚ زض زٚضٜ ضٚ٘ك ثهٛضت 

ٞب٢ ثرف ثب٘ى٣ زض وٙبض ؾب٤ط ثرف ٞب٢ التهبز ا٘دبْ ٌطفتٝ ٚ ؾجت ضقس تمبيب زض ثبظاض پَٛ ث٥ط٣٘ٚ 
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قسٜ ) ثبظتبة آٖ اظ َط٤ك وبٞف ؾُح ٣ٕٖٔٛ ل٥ٕت ٞب لبثُ ثطضؾ٣ ٣ٔ ثبقس(، ٥ٞچٍٛ٘ٝ قٛاٞس 

طي٥ٝ ٘ساضز. اظ ز٤ٍط ا٘تمبزات ٚاضزٜ ثٝ ٘ٓط٤ٝ چطذٝ ٞب٢ ٚال٣ٗ التهبز تدطث٣ ثطا٢ اثجبت ٚ تٛخ٥ٝ ا٤ٗ ف

قٛن ٞب٢ ثٟطٜ ٚض٢ وٝ  19979، 1973، 1990ا٤ٗ اؾت وٝ ، ثٝ اؾتثٙبء قٛن ٞب٢ ٘فت٣ ؾبَ ٞب٢ 

ثبٖث خبثدب٣٤ ٔٙح٣ٙ تمبيب٢ ٥٘ط٢ٚ وبض ٌكتٝ ، زض نٛضت٣ ظ٥ٔٙٝ ٘ٛؾب٘بت ظ٤بز زض ٥٘ط٢ٚ وبض ٚ 

ب ضا ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز ، وٝ ق٥ت و٣ٕ زاقتٝ ثبقس ، زض حب٥ِىٝ ُٔبِٗبت تدطث٣ ٘ٛؾب٘بت وٓ زض زؾتٕعزٞ

( ٣ٔ ثبقس. اِجتٝ زض پبؾد ثٝ ا٘تمبزات ٔصوٛض     حبو٣ اظ ق٥ت تٙس ٔٙح٣ٙ تمبيب٢ ٥٘ط٢ٚ وبض )

( اْٟبض ٣ٔ زاض٘س وٝ ا٘جبقت قٛن ٞب٢ وٛچه ظ٥ٔٙٝ ؾبظ تحٛالت ثعضي زض 1992)36آثُ ٚ ثط٘ب٘ه 

( ٥٘ع ٔٗتمس 1988)37ٜ ٚ اِعا٣ٔ ثٝ ٚلٛٔ قٛن ٞب٢ تىِٙٛٛغ٤ه ثعضي ٚخٛز ٘ساضز. ٞىٕٗ التهبز ثٛز

اؾت تغ٥٥طات زؾتٕعز ٚال٣ٗ ث٥كتط ؾجت خصة ٚ ٤ب ذطٚج ٥٘ط٢ٚ وبض زض ثبظاض ٣ٔ قٛز تب ٘ٛؾب٘بت 

 ؾبٖبت وبض ، ِصا فطي٥ٝ ضاثُٝ ازٚاض تدبض٢ ثب ٘ٛؾب٘بت تىِٙٛٛغ٤ه ٕٞچٙبٖ ٔٗتجط ٣ٔ ثبقس.

 

 ا٢ٍِٛ ٘ٓط٢ و٥ٙع٤ٗ ٞب ٢ خس٤س(  2-2-2-7

زض ضز فطٚو حبوٓ ثط ٘ٓطات  38زض اٚاذط زٞٝ ٞكتبز ٚ اٚا٤ُ زٞٝ ٘ٛز ٘ٓطات و٥ٙع٤ٗ ٞب خس٤س      

ا٘تٓبضات ٖمال٣٤ ٚ ٥٘ع والؾ٥ه ٞب٢ خس٤س َطح ٌطز٤س. ُٔبثك ٘ٓطات ٔصوٛض چؿجٙس٣ٌ حم٥م٣ ثبظاض 

ٍبٜ ٞب ٘جٛزٜ ٚ ٞط زٚ ثهٛضت ذٛزوبض اتفبق وبال ثط ذالف چؿجٙس٣ٌ اؾ٣ٕ ٘بق٣ اظ ته٥ٕٕبت ٚ ضفتبض ثٙ

٣ٔ افتٙس ، وٝ ا٤ٗ پس٤سٜ ظ٥ٔٙٝ ٖسْ تؿ٤ٛٝ وبُٔ ثبظاض ٞب ضا ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز . ٕٞچ٥ٙٗ ٔٛاضز ٖسْ وبضا٣٤ 

ثبظاض ٚ پس٤سٜ چؿجٙس٣ٌ زؾتٕعزٞب زض ؾُح ذطز فطي٥ٝ ث٥ٟٙٝ ٤بث٣ ثٍٙبٜ ٞب ٚ وبضٌطاٖ ضا زض ؾُح 

الٖ ضا ضز ٣ٔ وٙس ) ٖىؽ ٘ٓط٤ٝ والؾ٥ه ٞب٢ خس٤س(. ثٝ اٖتمبز ذطز ٚ ٘ت٥دتب ً ت٥ٕٗٓ آٖ زض ؾُح و

و٥ٙع٤ٗ ٞب٢ خس٤س زض قطا٤ٍ ضوٛز٢ ثٍٙبٜ ٞب وبضٌطاٖ لس٣ٕ٤ ضا ثٛاؾُٝ تدطثٝ ٚ ترهم حت٣ ثب 
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ؾُٛح زؾتٕعز ثبالتط خب٤ٍع٤ٗ ٤ب اذطاج ٘ىطزٜ ٚ ِصا ثبظاض وبض ٚ ثٍٙبٜ ٞب ٢ حساوثط ٤بة ثب ٖسْ تٗبزَ 

( ٥٘ع ثب َطح فطي٥ٝ تفى٥ه پص٤ط٢ ثبظاض ٥٘ط٢ٚ وبض فطٚو 1989ٌطز٘س. ٔٙى٥ٛ )ذطز ٚ والٖ ٔٛاخٝ ٣ٔ 

پب٤ٝ والؾ٥ه ٞب٢ خس٤س ٔج٣ٙ ثط ٤ىپبضچ٣ٍ ثبظاض وبض ضا ٔٛضز تطز٤س لطاض زازٜ ٚ ٔٗتمس اؾت ٘ٛؾب٘بت 

 فطآ٤ٙس ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ زض لبِت ازٚاض تدبض٢ ٔرتّف ثٝ تؿ٤ٛٝ وبُٔ ثبظاض ٞب ٔٙدط ٣ٕ٘ قٛز ٚ ِصا حًٛض

زِٚت اظ َط٤ك اٖٕبَ ؾ٥بؾت ٞب٢ ٔب٣ِ ثب تبث٥ط ثط ٘طخ ضخحبٖ ظٔب٣٘ تب حس٢ اظ ٖسْ وبضا٣٤ ثبظاض ٞب 

ذٛاٞس وبؾت . ثُٛض ٕ٘ٛ٘ٝ افعا٤ف ٞع٤ٙٝ ٞب٢ زِٚت زض ٔٛالٕ ضوٛز٢ اظ َط٤ك فطٚـ اٚضاق لطيٝ ، 

ٔهطف ٣ٔ قٛز. افعا٤ف ٘طخ ثٟطٜ ٚ ٘طخ تطخ٥ح ظٔب٣٘ ضا زض پ٣ زاقتٝ وٝ ؾجت وبٞف ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ٚ 

افعا٤ف ٘طخ تطخ٥ح ظٔب٣٘ ٥٘ع ثهٛضت ثب ٚلفٝ ، خب٤ٍع٣ٙ٤ وبض ثب فطاغت ضا ثس٘جبَ زاقتٝ وٝ ظ٥ٔٙٝ ضقس 

ت٥ِٛسات ٚ اقتغبَ ضا زض چطذٝ ثٗس٢ فٗب٥ِت ٞب٢ التهبز٢ ٥ٟٔب ٣ٔ ٕ٘ب٤س. ثٙبثطا٤ٗ ؾ٥بؾتٟب٢ ٔب٣ِ 

ٚ تبث٥ط ٌصاض٢ ثط ٘طخ ضخحبٖ ظٔب٣٘ ظ٥ٔٙٝ  ٔؿتم٥ٕب ثط ازٚاض تدبض٢ ٔٛثط ثٛزٜ ٚ اظ َط٤ك ٥ّٕٖبت ثبظاض ثبظ

 ٘ٛؾب٘بت ٚال٣ٗ ت٥ِٛس ٚ اقتغبَ ضا زض لبِت ازٚاض تدبض٢ ٥ٟٔب ٣ٔ ؾبظز .

ُٔبثك ا٢ٍِٛ و٥ٙع٤ٗ ٞب٢ خس٤س ٚخٛز ثٍٙبٜ ٞب٢ ا٘حهبض٢ ل٥ٕت ٌصاض ، چؿجٙس٣ٌ زؾتٕعز ٞب      

سْ ا٘تمبَ ؾط٤ٕ اَالٖبت ، ٞع٤ٙٝ ثّٗت لطاضزازٞب٢ ثّٙس ٔست ، ٔحسٚز٤ت اُ٘ٗبف ثبظاض ٟ٘بزٜ ٞب ثّٗت ٖ

ٞب٢ ٘ؿجتب ثبال٢ تٗس٤ُ ل٥ٕت زض وٛتبٜ ٔست ٚ ٖسْ ٣ٍٕٙٞ ٚ ٤ىپبضچ٣ٍ ثبظاض وبض ظ٥ٔٙٝ تؿ٤ٛٝ وبُٔ 

ثبظاض ٞب ضا ت٥ًٗف ٣ٔ ٕ٘ب٤س . زالِت ٞب٢ تدطث٣ ا٢ٍِٛ ٘ٓط٢ و٥ٙع٤ٗ ٞب٢ خس٤س ضا ٣ٔ تٛاٖ زض 

( ٚ ف٣ ٚ ٔسٚف 1987، ضاِف  ٚ ؾبٔطظ )(1986(، ؾىچ٥ت٣)1986(، وبضِتٖٛ )1977ُٔبِٗبت ف٥كط )

( ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز . َجك ُٔبِٗبت ف٥كط ٚاحس ٞب٢ التهبز٢ وٝ تٛؾٍ لطاض زازٞب٢ زؾتٕعز ثّٙس 1985)

ٔست ٔم٥س قسٜ ا٘س ، تغ٥٥طات ا٘تٓبض٢ ٖطيٝ پَٛ ثط ضٚ٘س ت٥ِٛس آٟ٘ب اثطات ٚال٣ٗ ذٛاٞس زاقت. وبضِتٖٛ 

ٔرتّف آٔط٤ىب ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض زازٜ ٚ ُٔبثك ٘تب٤ح حبنّٝ ٥٘ع قطا٤ٍ تغ٥٥ط زض ل٥ٕت ٞب ضا زض نٙب٤ٕ 

 38ٔبٜ ظٔبٖ ثطا٢ تٗس٤ُ ل٥ٕت ٞب ٔٛضز ٥٘بظ ٣ٔ ثبقس . ؾىچ٥ت٣ ٣َ ثطضؾ٣ ثٟب٢  14ا٣ِ  4ث٥ٗ 

وٝ ؾُح تٛضْ ثؿ٥بض پب٥٤ٗ ثٛزٜ ثُٛض  1953-65ضٚظ٘بٔٝ ٚ ٔدّٝ ٘كبٖ زازٜ وٝ ل٥ٕت آٟ٘ب ٣َ زٚضٜ 
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وٝ ؾُح تٛضْ ٘ؿجتب ً ثبال ثٛزٜ ل٥ٕت ٞب ٞط ؾٝ ؾبَ تغ٥٥ط  1965-79ٔتٛؾٍ ٞط ٞفت ؾبَ ٚ زض ٔست 

 ٤بفتٝ ا٘س . 

ضاِف ٚ ؾبٔطظ ٞٓ ثب َطح ٘ٓط٤ٝ زؾتٕعز وبضا ّٖٕىطز قطوت فٛضز ضا زض پطزاذت زؾتٕعزٞب ٢     

ٔتٛؾٍ ٚال٣ٗ ثبالتط اظ ؾُٛح تٗبز٣ِ ثبظاض ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض زازٜ وٝ ٘ت٥دٝ آٖ افعا٤ف ثٟطٜ ٚض٢ ٚ 

جت ٚ تطن وبض ٔتٛؾٍ وبضٌطاٖ ثٛزٜ اؾت . اِجتٝ ا٘تمبزات٣ ثط ٘ٓط٤ٝ و٥ٙع٤ٗ ٞب٢ خس٤س ٚاضز وبٞف غ٥

( زض ظ٥ٔٙٝ ٖسْ ٕٞؿ٣٤ٛ تغ٥٥طات ضٚ٘س ثٟطٜ ٚض٢ ٥٘ط٢ٚ وبض 1992قسٜ ، اظ خّٕٝ ٘ٓطات آثُ ٚ ثٛ٘ب٘ىط )

 (14، ل٣1379، )ٔٛؾؿٝ تحم٥مبت پ٣ِٛ ٚ ثب٘ى ثب ٘ٛؾب٘بت ت٥ِٛس اؾت، وٝ ذالف ٔكبٞسات تدطث٣ ٣ٔ ثبقس.

                                                                                                                                               بز اعاط ًظزات اٍکاى م اثزگذاری چزخِ ّای تجاری بز فقزًیشهکا(   2-2-3

اظ ضفبٜ فمطا ، ثطزٚ ٔع٤ت ضٚ٘ك )ٌؿتطـ( التهبز والٖ تبو٥س وطزٜ  تدع٤ٝ ٚ تح٥ُّ ٞب٢ اؾتب٘ساضز     

 ا٤دبز ٣ٔ وٙس ٚ قغُ ٞب٢ ايبف٣  ثطا٢ ث٥ىبضاٖ ٤ه ضٚ٘كا٘س. ٘رؿت، افعا٤ف زض تمبيب٢ ٥٘ط٢ٚ وبض زض

 وؿب٣٘ وٝ ثب زضآٔس پب٥٤ٗ تط ٞؿتٙس ضا  ثٟطٜ ٔٙس ٣ٔ وٙس. زْٚ ، ٔب٥ٞت قغُ ٞب ثطا٢ وبضٌطاٖ ٔٛخٛز

، ثٝ َٛض٢ وٝ وبضٌطاٖ ثب حمٛق پب٥٤ٗ لبزض ٞؿتٙس وٝ  قغُ ٞب٢ ثب پطزاذت ثبالتط ثٝ  تغ٥٥ط٣ٔ وٙس

زؾت آٚض٘س ٘ؿجت ثٝ قغُ ٞب٣٤  وٝ آٟ٘ب زض ضوٛز ٞب زاقتٙس. ٕٞبُ٘ٛض وٝ آضتٛض اٚوبٖ زض ٔمبِٝ ٞب٢ 

 ٤ه التهبز ثب فكبض ثبال ٘ٝ تٟٙب قغُ ”ؾبَ پ٥ف (٘ٛقت ، 40٘عز٤ه ثٝ )ثطٚو٥ٍٙع ذ٣ّ٥ ؾبَ پ٥ف 

ٞب٢ ث٥كتط٢ ٘ؿجت ثٝ التهبز ي٥ٗف ) وؿبز(، ثّىٝ ٤ه ا٢ٍِٛ ٔتفبٚت اقتغبَ ضا ت٥ِٛس ٣ٔ وٙس. ا٤ٗ 

ثٟتط٤ٗ وبض ٔٛخٛز اؾت ، وٝ  ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ زض٤ه ثبظاض وبض ي٥ٗف،٤ه قغُ ٘بچ٥ع)فطٚٔب٤ٝ( اغّت

ب٘ؽ ثطا٢ ثبال ثطتط اؾت.  ٤ه التهبز ثب فكبض ثبال)ل٢ٛ( ٤ه ق  "٥ٞچ قغ٣ّ "حسالُ ثٝ ٌع٤ٙٝ خب٤ٍع٤ٗ

 .“ضفتٗ ٔطزْ اظ ٘طزثبٖ ٞب  ثٝ ؾ٢ٛ قغُ ٞب٢ ثٟتط فطاٞٓ ٣ٔ وٙس 
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ا٤ٗ ثٛز وٝ زض ضٚ٘ك ، حمٛق ٚ زؾتٕعز  اٚوبٖ زٚ تٛي٥ح ثطا٢ اضتمبء ٟٔبضت زض ٘ٓط ٌطفت. ا٥ِٚٗ     

ٞب٢ وبضٌطاٖ ثؿ٥بض ٔبٞط ثب ؾطٖت ث٥كتط٢ اظ زؾتٕعز ٞب٢ وبضٌطاٖ وٕتط ٔبٞط افعا٤ف ٤بفت ، ٔٙدط 

 ٔسَ ٞب٢ س وٝ قطوت ٞب وٕتط ٔبٞط ضا ثٝ خب٢ ثؿ٥بض ٔبٞط خب٘ك٥ٗ وٙٙس. ز٥ٔٚٗ تٛي٥ح ، قج٥ٝ ثٝق

پطزاذت ٣ٔ وطز٘س ثطا٢ وبٞف  ثبظاض وبضزٚتب٣٤ اذ٥ط، ا٤ٗ ثٛز وٝ ثطذ٣ اظ قطوت ٞب زؾتٕعز ٞب٢ ثبال

اقتغبَ ضا  ثب  زض ٤ه ضٚ٘ك، ا٤ٗ قطوت ٞب ا٘تمبَ )حدٓ ٔٗبٔالت( ٚ ثٟجٛز ضٚح٥ٝ وبضٌطاٖ ذٛزقبٖ  ، ٚ

ز٥ٔٚٗ ، ثب  اؾترساْ وبضٌطاٖ اظ ثرف زؾتٕعز ٞب٢ پب٥٤ٗ افعا٤ف زاز٘س. اٚوبٖ ا٥ِٚٗ تٛي٥ح ضا ثٝ ٘فٕ

زض ثطاثط خب٤ٍع٤ٗ ؾبزٜ تمبيب ضز وطز. ٕٞٝ  اؾتٙبز ثٝ تٍٙٙب زؾتٕعز ٞب زض ٤ه ضٚ٘ك ثٝ ٖٙٛاٖ ٔسضو٣

پطزاذت زؾتٕعز افعا٤ف  زضنس 30 اضتمبء وبضٌطاٖ زض نٙب٤ٕ حسٚز ٌفتٙس، اٚوبٖ ٔحبؾجٝ وطز  وٝ

 ٤بفتٝ زض ٤ه ضٚ٘ك ضا ٔحؿٛة قس .

 چٍٛ٘ٝ وطزٜ اؾت، ضٚقٗ اؾت وٝ  اظ آ٘دب وٝ ت٥ِٛس ثٝ َٛض ؾٙت٣، زؾتٕعزٞب٢ ثبال پطزاذت    

تح٥ٍّّطاٖ ٔب٘ٙس اٚوبٖ ثط ض٢ٚ ٔعا٤ب٢ اضتمبء زض ضٚ٘ك ٞب تبو٥س ٤ب پكتٛا٘ٝ زاض٘س .حت٣ تفبٚت ٞب٢ 

٥ِٛس ٚ ثرف ٞب٢ ز٤ٍط، وٝ ٕٞطاٜ ثب ا٥ٕٞت ٥ٖٓٓ ثرف ت٥ِٛس ثطا٢ وبضٌطاٖ وٛچه زؾتٕعز٢ ث٥ٗ ت

٘ٛؾب٘بت ثعضي زض زضآٔس ثطا٢ فمطا زض ََٛ چطذٝ وؿت ٚ وبض ت٥ِٛس  ثٛز، تٛا٘ؿت تحه٥ُ وطزٜ وٕتط

وٙس. ثٙبثطا٤ٗ، وبٞف ٞب٢ ؾط٤ٕ زض اؾترساْ ت٥ِٛس ٣ٔ تٛا٘س ٖٛاضو ًٔط ثؿ٥بض ظ٤بز٢ ثط زضآٔس افطاز 

 (47، ل 1991)وبتّط ٚ وبتع،.ٟٔبضت وٕتط زاقتٝ ثبقس  خٛاٖ ٚ ثب

                                 فقز بزبیکاری  ٍتَرم  هکاًیشم اثزگذاری (2-2-4

ضٚز  ٣ٔ وٝ زض آٖ ا٘تٓبض ٕٔىٗ  ضاٜ ٞب٢ ٤بفتٝ ٞب، ٔف٥س اؾت لجُ اظ ثحث زضٔٛضز  ضٚـ تدطث٣ ٚ    

ث٥ىبض٢ ٕٔىٗ اؾت ٘طخ فمط ٔهطف٣ ضا زض  .قٛز ز ضا، تٛن٥فتٛضْ ٚ ث٥ىبض٢ ثط فمط ٔهطف٣ تبث٥ط ثٍصاض

 ٘مس٣ٍٙ٤ ٔحسٚز ثبقس )ثٝ َٛض٢ وٝ ٔهطفاظ ِحبِ  ضاٜ ٞب٢ ٔرتّف٣ تحت تبث٥ط لطاض زٞس. اٌط ذب٘ٛازٜ

ٕٔىٗ اؾت ٔٙدطثٝ ٞط زٚ فمط زضآٔس٢ ٚ  ٔحسٚز ثٝ زضآٔس خبض٢ ثبقس(، ؾپؽ ٤ه َّؿٓ ث٥ىبض٢
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ثب٤س ثٝ  اظ ِحبِ ٘مس٣ٍٙ٤ ٔحسٚز ٣ٕ٘ ثبقس  ، ٤ه َّؿٓ ث٥ىبض٢ٔهطف٣ قٛز . ٍٞٙب٣ٔ وٝ ذب٘ٛازٜ  

 وٝ زضآٔس زا ٣ٕ، أب ٘ٝ ٌصضا ضا وبٞف زٞس.، حس٢ ًٔط ثبقس

ٞب خجطاٖ قٛز  ،  ضٚ٘ك ثب افعا٤ف فطنت ٞب زض ثطا٢ ٔثبَ، اٌط ظ٤بٖ ٞب٢ زضآٔس٢ زض زٚضاٖ ضوٛز     

ف٣ ضا تحت تبث٥ط لطاض زٞس. ثب ا٤ٗ حبَ، اٌط ثبظاض زضآٔس زا ٣ٕ ٚ ٤ب ٘طخ ٞب٢ فمط ٔهط ث٥ىبض٢ ازٚاض٢ ٘جب٤س

اظ ا٤ٗ  ٕٔىٗ اؾت ثٝ َٛض زا ٓ زضآٔس، ٚ ظٔبٖ ذطٚج اظ ٥٘ط٢ٚ وبض ثب تساْٚ زضاقتغبَ پبزاـ زٞس ، وبض

ضٚ ٔهطف ضا وبٞف زٞس. زض ٟ٘ب٤ت، زٚضٜ ٞب٢ ث٥ىبض٢ ثبال ٕٔىٗ اؾت زٚضٜ ٞب٢ ٖسْ ا٥َٕٙبٖ افعا٤ف 

تٛضْ فمط ٔهطف٣ قٛز.  وٝ ٕٔىٗ اؾت ٔٙدط ثٝ وبٞف ٔهطف ٚ ق٥ٛٔ ثبالتط،٤بفتٝ زض ٔٛضز آ٤ٙسٜ ثبقس 

 ٥٘ع ٕٔىٗ اؾت ثب ٖسْ ا٥َٕٙبٖ تكس٤س ٤بفتٝ ٚ فمط ٔهطف٣ افعا٤ف ٤بفتٝ زضاضتجبٌ ثبقس. 

٘هطخ ٘هعَٚ اٖٕهبَ قهسٜ ثهٝ       )ٚ اظ ا٤هٗ ضٚ ٔههطف( ضا ثهب افهعا٤ف     تٛضْ ٔه٣ تٛا٘هس زضآٔهس زا ٕه٣          

وههبٞف زٞههس ؛ ٕٞچٙهه٥ٗ تٕب٤ههُ ثههٝ افههعا٤ف ٘ههطخ فمههط ٔهههطف٣ زاضز.  خط٤هبٖ ٞههب٢ زضآٔههس٢ آ٤ٙههسٜ، 

وٝ زض آٖ تٛضْ ثهبالتط ٕٔىهٗ اؾهت ثهب ٘هطخ ٞهب٢ فمهط ٔههطف٣ ثهبالتط           ٚخٛز زاضز حسالُ زٚ ضاٜ ز٤ٍط

ٝ         زض اضتجهبٌ ثبقهس. اَٚ،   ٖ  تهٛضْ ٌهطا٤ف ثهٝ ٘فهٕ ضؾهب٘سٖ ثهٝ  ثهسٞىبضاٖ زض ٞع٤ٙه زاضز ، زض  َّجىهبضا

ذههب٘ٛازٜ ٞههب ثههطا٢  ض فطؾههب٤ف ٔهه٣ وٙههس. زْٚ، ٕٔىههٗ اؾههت وههٝ٘ت٥دههٝ اضظـ ٞههب٢ زاضا٤هه٣ ضا زچههب

       ٝ .وهٝ   ٖٕهُ وٙٙهس   ت٥ٓٙٓ اٍِٛٞب٢ ٔهطف٣ ذٛز ثٝ ل٥ٕهت ٞهب٢ ثهٝ ؾهطٖت زض حهبَ افهعا٤ف، آٞؿهت

 ( 9،ل1995)پبٚضؼ،  ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٤ه ٘طخ ثبالتط اظفمط ٔهطف٣ وٕه وٙس. ا٤ٗ ،ٕٞچ٥ٙٗ،

) باسار کار  ٍ بیکاری رابغِ فقز ،  2-2- 5  

ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٔٓ تط٤ٗ ٔٙجٕ زض زؾتطؼ ٌطٜٚ ٞب ٚ ذب٘ٛاض ٞب ٢ فم٥ط ٘مف لبثُ تٛخ٣ٟ زض تب٥ٔٗ وبض      

ٞب٢ التهبز٢ ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ ٌطٜٚ ٛاض ٞب ضا زاضز .ُٔبِٗبت ٚ ثطضؾ٣ زضآٔس ٞب٢ ٔٛضز ٥٘بظ ا٤ٗ ذب٘

ز فطنت وث٥ط٢ اظ افطاز ،ظ٘س٣ٌ ذٛز ضا اظ َط٤ك فطٚـ ٔٙبثٕ وبض٢ ذٛز تب٥ٔٗ ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙس ٚ ٖسْ ٚخٛ
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ٞب٢ ٔٙبؾت ثطا٢ ٖطيٝ ا٤ٗ ٖبُٔ ٣ٔ تٛا٘س تبث٥ط ثؿعا٣٤ زض ٚي٥ٗت ظ٘س٣ٌ آ٘بٖ ٚ وكب٘سٖ آٖ ٞب زض 

 ٔحط٥ٔٚت زاقتٝ ثبقس.ٚضَٝ فمط ٚ 

ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ثب٤س ٌفت وٝ أطٚظٜ تٟٙب زاقتٗ ؾطٔب٤ٝ ا٘ؿب٣٘ ٚ ٟٔبضت ٞب٢ الظْ ت٥ًٕٗ وٙٙسٜ      

اقتٗ ٤ه ظ٘س٣ٌ زض ؾُح اؾتب٘ساضز ٣ٕ٘ ثبقس چطا وٝ ا٤ٗ قغُ ٞب٢ ٔٛفك ٚ زضآٔس ٞب٢ ٔٙبؾت ثطا٢ ز

ؾطٔب٤ٝ ٞب٢ ا٘ؿب٣٘ نطفب ث٥بٍ٘ط ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ َطف ٖطيٝ ثبظاض وبض ٣ٔ ثبقس ٚ ٖال ٓ  ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ َطف 

 تمبيب٢ ثبظاض وبض ضا ٘كبٖ ٣ٕ٘ زٞس .

ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط تمبيب ثطا٢ ٥٘ط٢ٚ وبض ضٚثطٚ ٣ٔ ق٤ٛٓ .ث٥ىبض٢ ٚي٥ٗت٣ ٣ٔ ثبقس وٝ زضآٖ ثب وٕجٛز      

زض ا٤ٗ ٚي٥ٗت فطنت ٞب٢ قغ٣ّ ٔٛخٛز زض ثبظاض تب٥ٔٗ وٙٙسٜ ٥٘بظ ٖطيٝ وٙٙس ٌبٖ زض ثبظاض ٣ٕ٘ ثبقس 

ٚ زض ٟ٘ب٤ت تٗساز وث٥ط٢ اظ افطاز خبٔٗٝ ثسٖٚ زؾتطؾ٣ ثٝ ٤ه قغُ ٔدجٛض ثٝ ظ٘س٣ٌ زض ٚي٥ٗت 

التهبز٢ ٔكبضوت ٕ٘ٙٛزٜ ٚ ٘بٔٙبؾت ٣ٔ ثبقٙس ٚ زض ا٤ٗ حبِت ٥٘ط٢ٚ وبض ثٝ َٛض وبُٔ زض فٗب٥ِت ٞب٢ 

افطاز ٚ ذب٘ٛاض ٞب٢ فبلس قغُ اظ وؿت زضآٔس ٞب٢ الظْ تمبيب٢ افطاز ٚ ذب٘ٛاض ٞب ثطا٢ وبالٞب ٚ ذسٔبت 

وبٞف ٣ٔ ٤بثس . ٚ ا٤ٗ ٔحسٚز قسٖ ثبظاض ٚ تكس٤س ضوٛز التهبز٢ ذٛز ٔع٤س٢ ثط ٌؿتطـ ث٥ىبض٢ ٚ 

ط ثب٤س ٌفت وٝ ٞط چٝ ٥ٔعاٖ ٔكبضوت ثٝ ٖجبضت ز٤ٍافعا٤ف قست ٚ حدٓ فمط زض خبٔٗٝ ٣ٔ ٌطزز. 

٥٘ط٢ٚ وبض فٗبَ زض فٗب٥ِت ٞب٢ التهبز٢ وٕتط ثبقس زض ٟ٘ب٤ت ٥ٔعاٖ قست فمطزض خبٔٗٝ افعا٤ف ذٛاٞس 

٤بفت ٚ ثبِٗىؽ ثب افعا٤ف تمبيب ثطا٢ وبض ٚ وبٞف ث٥ىبض٢ وٝ زض ٟ٘ب٤ت ثٝ افعا٤ف زضأسٞب ٔٙدط ٣ٔ 

 ت فمط زض خبٔٗٝ وبؾتٝ ٣ٔ ٌطزز. قٛز ٚي٥ٗت ظ٘س٣ٌ ٔطزْ ثٟتط ٚ اظ ٥ٔعاٖ ٚ قس

ثبظاضٞب٢ وبض ٘مف ٣ٕٟٔ زض تدع٤ٝ فمط ٚ تٛظ٤ٕ فطنت ٞب٢ التهبز٢ اظ َط٤ك قىُ ز٣ٞ ٚ ٥ٔعاٖ       

زؾتطؾ٣ ثٝ ٔكبغُ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ت٥٥ٗٗ ؾُٛح زؾتٕعز، ٔعا٤ب ٚ فطنت ٞب٢ اضتمبء ا٤فب وطزٜ ا٘س ٚ اقتغبَ 

سٜ اؾت. وبض ٤ه ٥٘بظ ا٘ؿب٣٘ اؾت وٝ ٘ٛٔ آٖ ٤ٛٞت ثٝ ٖٙٛاٖ ثٟتط٤ٗ ضاٜ ثطٖٚ ضفت اظ فمط قٙبذتٝ ق

ا٘ؿبٖ ٞب ضا تٗط٤ف ٣ٔ وٙس ٚ فمساٖ آٖ اذتالالت ضٚا٣٘ ضا ٔٛخت ٣ٔ قٛز. ٞسف اظ وبض ٚ اقتغبَ تٟٙب 

تب٥ٔٗ ٥٘بظٞب٢ ٔبز٢ ظ٘س٣ٌ ا٘ؿب٣٘ ٥٘ؿت ثّىٝ تأ٥ٔٗ ٖعت ٘فؽ ٚ وطأت ا٘ؿب٣٘ ٞٓ ٞؿت. زض ا٤ٗ 
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ا٢ أىبٖ پص٤ط٢ ٤ه ظ٘س٣ٌ ا٘ؿب٣٘ ثٙبثطا٤ٗ ٞسف ان٣ّ زض ا٤ٙدب ٍ٘بٜ، وبض ٚؾ٥ّٝ اؾت، ٚؾ٥ّٝ ا٢ ثط

فطاٞٓ آٚضزٖ قطا٤ٍ ٤ه ظ٘س٣ٌ ا٘ؿب٣٘ اؾت. ثطا٢ تحمك چ٥ٙٗ اٞساف٣، اقتغبَ تٗط٤ف ٣ٔ قٛز. تٗط٤ف 

قغُ قب٤ؿتٝ، اقبضٜ ثٝ ا٤ٗ ٞسف ٞب زاضز.قغُ قب٤ؿتٝ ثب٤س حسالُ ٞب٢ ٤ه ظ٘س٣ٌ ا٘ؿب٣٘ ضا ثطا٢ ٤ه 

فمط ثٝ ا٤ٗ ز٥ُِ ٔصْٔٛ اؾت وٝ ثب ٖسْ تٗبزَ ٞب ٚ اذتالَ ٞب٣٤ وٝ زض ظ٘س٣ٌ ذب٘ٛاض فطاٞٓ آٚضز. 

ا٘ؿب٣٘ ا٤دبز ٣ٔ وٙس ٖعّت ٘فؽ آز٣ٔ ضا آؾ٥ت ٣ٔ ظ٘س. ٤ى٣ اظ تٗبض٤ف فمط ثٝ ٚي٥ٗت٣ اقبضٜ زاضز وٝ 

ا٘ؿبٖ ثطا٢ تب٥ٔٗ حسالُ ٞب٢ ظ٘س٣ٌ ذٛز ٚ ذب٘ٛازٜ اـ ٔدجٛض ثبقس وٝ ث٥ف اظ ٤ه ق٥فت زض ضٚظ وبض 

. ثٝ ا٤ٗ تطت٥ت لبثُ زضن ذٛاٞس ثٛز وٝ تٗط٤ف اقتغبَ ثٝ ٔٗٙب٢ ٤ه ؾبٖت قبغُ ثٛزٖ زض ٞفتٝ وٙس

 چٝ فبنّٝ ث٥ٗس٢ ثب زضن اظ اقتغبَ ثطا٢ تحمك ٤ه ظ٘س٣ٌ ا٘ؿب٣٘ زاضز.

٘ٛٔ قغُ افطاز ٚ تطو٥ت اقتغبَ ثبتٛخٝ ثٝ ٟٔبضت، خٙؿ٥ت ٚ ٔىبٖ ؾىٛ٘ت ٣ٔ تٛا٘س ض٢ٚ ؾُح      

ثبقس ٚ ثس٤ٍٙٛ٘ٝ ثط ضفبٜ آٖ ٞب تبث٥ط ٣ٔ ٌصاضز. اظ ٤ىؿٛ افعا٤ف تحه٥الت ٚ  زؾتٕعز ذب٘ٛاضٞب ٔٛثط

ضا زض اذت٥بض ٥٘ط٢ٚ وبض ٣ٔ ٌصاضز ٚ اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط اقتغبَ ث٥كتط ٚ پطثبظزٜ تط٢ ٟٔبضت، فطنت ٞب٢ 

قٟط٘ك٣ٙ٥ ٚ ٤ب ؾىٛ٘ت زض ٔٙبَك ضٚؾتب٣٤ ٥٘ع ٘ٛٔ اقتغبَ ٚ ضفبٜ ذب٘ٛاض ضا ت٥٥ٗٗ ٣ٔ وٙس. ِصا تح٥ُّ 

٢ فمط زض وكٛض ثب٤س زض ثط٥ٌط٘سٜ ذالنٝ ا٢ اظ اضظ٤بث٣ ثبظاض وبض ٥٘ع ثبقٙس ٚ آ٘طا زض ضاٞجطز ٚ ثط٘بٔٝ ٞب

وكٛض زذ٥ُ ؾبظز. ثب ا٤ٗ فطو وٝ وبض ٔٙجٕ ان٣ّ زضآٔس ثطا٢ افطاز فم٥ط اؾت ٚ ثب ٌؿتطـ تٛؾٗٝ، 

ث٣ ثبظاض وبض ٔؤِفٝ اقتغبَ ٔٙجٕ ان٣ّ حٕب٤ت التهبز٢ ثطا٢ وبضٌطاٖ ٚ ذب٘ٛاضٞب٢ آٟ٘ب اؾت، اضظ٤ب

و٥ّس٢ زض ضاٞجطزٞب٢ وبٞف فمط، اظ َط٤ك ثٟجٛز تٛؾٗٝ ا٘ؿب٣٘، وبٞف تج٥ٗى خٙؿ٥ت٣، تره٥م 

 ٔٙبثٕ ؾطٔب٤ٝ ا٘ؿب٣٘ ٤ه وكٛض ثٝ پطثبظزٜ تط٤ٗ ٔهبضف، ٌؿتطـ ضفبٜ ٚ ٔحطن ضقس ٚ تٛؾٗٝ ٣ٔ ثبقس.
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تَرمفقز ٍ ( 2-2-6  

٢ فمط اظ چٙس خٟت لبثُ ثطضؾ٣ اؾت. ٘رؿت ا٤ٙىٝ تٛضْ آثبض تٛضْ ثط ض٢ٚ التهبز ٚ زض ٘ت٥دٝ ثط ضٚ     

وبال٢ ت٥ِٛس زاذ٣ّ ضا زض ٔمب٤ؿٝ ثب ت٥ِٛس ذبضخ٣ ٌطا٘تط ٣ٔ وٙس ٚ ثٙبثطا٤ٗ اٌط زض ثرك٣ اظ فٗب٥ِت 

ٛز زاقتٝ ثبقس، افعا٤ف ٞب٢ التهبز٢ ٔع٤ت ٘ؿج٣ ٚخٛز زاقتٝ ثبقس ٚ ٤ب ٞٙٛظ أىبٖ ازأٝ فٗب٥ِت ٚخ

ذ٣ّ ضا ثطا٢ ت٥ِٛس وٙٙسٜ ذبضخ٣ خصّاة تط ٣ٔ وٙس ٚ ثس٘جبَ ٞدْٛ وبالٞب٢ ٞب٢ زال٥ٕت وبالٞب ثبظاض

ذبضخ٣ ٔكبغُ ث٥كتط ٚ ث٥كتط٢ اظ وبضٌط ا٤طا٣٘ ٌطفتٝ ٣ٔ قٛز. زْٚ ا٤ٙىٝ تٛضْ ذٛز ؾبظٚوبض ٔٛثط٢ 

ثطا٢ تٛظ٤ٕ زضآٔس ٚ ثطٚت اؾت. تٛضْ ل٥ٕت زاضا٣٤ ٞب ضا افعا٤ف ٣ٔ زٞس. ثٙبثطا٤ٗ الكبض نبحت ثطٚت ٚ 

٣٤ ٔتًطض ٣ٕ٘ قٛ٘س. ا٤ٗ لكط فبلس ثطٚت ٚ زاضا٣٤ ٞب٢ ثبثت اؾت وٝ ٞط ضٚظ زض اثط تٛضْ لسضت زاضا

ذط٤س ث٥كتط٢ اظ زؾت ٣ٔ زٞس ٚ ٞط ضٚظ أىبٖ زؾت٥بث٣ ثٝ ثؿ٥بض٢ اظ وبال ٞب٢ اؾبؾ٣ اظ خّٕٝ 

 آٔٛظـ ثطا٢ وؿت ٟٔبضت ٞب٢ تٛإ٘ٙسؾبظ٢، تغص٤ٝ ٔٙبؾت، زؾتطؾ٣ ثٝ ذسٔبت ثٟساقت٣ ٔٛضز ٥٘بظ،

ٔؿىٗ ٚ ؾطپٙبٜ ٔٙبؾت، ثطا٢ ا٤ٗ لكط وٕتط ٚ وٕتط ٣ٔ قٛز. ثٙبثطا٤ٗ قىبف زضآٔس٢ ٚ ثطٚت٣ ث٥ٗ 

تٛضْ ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه ٔب٥ِبت ٔٙف٣ تبث٥ط ٣ٙٗٔ زاض٢ ثط فمط َجمبت پب٥٤ٗ ٚ ثبال ث٥كتط ٚ ث٥كتط ٣ٔ قٛز.

ٔٗٙب اؾت وٝ زاضز.تٛضْ ثٝ َٛض ٘ؿج٣ ٚي٥ٗت فمطا ضا ٘ؿجت ثٝ ثطٚتٕٙساٖ ثستط ٣ٔ وٙس.ا٤ٗ ثٝ آٖ 

ٔب٥ِبت تٛض٣ٔ اؾبؾبً ٘بٖبزال٘ٝ اؾت . ٔؿئّٝ ا٢ وٝ ٚخٛز زاضز آٖ اؾت وٝ زض ٔب٥ِبت ٔىب٥٘عْ زض٤بفت تب 

ز٢ ثطا٢ ٔطزْ ٔكرم اؾت ٥ِٚىٗ زض قطا٤ٍ تٛض٣ٔ اظ لسضت ذط٤س ٔطزْ وبؾتٝ ٣ٔ قٛز ثسٖٚ حسٚ

                                                                                                  آ٘ىٝ ٔؿتم٥ٕب ً ٔطزْ آٖ ضا زضن ٕ٘ب٤ٙس .                            

ثطذ٣ ٔٗتمس٘س وٝ زض ٤ه التهبز تٛض٣ٔ ثطٚتٕٙساٖ ذٛز ضا زض ٔمب٤ؿٝ ثب فمطا ثٟتط ٣ٔ تٛا٘ٙس زض     

ٙساٖ خبٔٗٝ ثٝ ٕٞطاٜ زاضز ٚ قطا٤ٍ افعا٤ف ؾُح ل٥ٕت ٞب ٔحبفٓت ٕ٘ب٤ٙس ٚ تٛضْ ٔٙبف٣ٗ ضا ثطا٢ ثطٚتٕ

ٚي٥ٗت فمطا ضا ت٥ًٗف ٣ٔ ٕ٘ب٤س. َجك ا٤ٗ ٍ٘طـ  ث٥بٖ ٣ٔ قٛز وٝ ثطٚتٕٙساٖ خبٔٗٝ ثب ثىبض٥ٌط٢ اثعاض 

، ذٛز ضا زض ٔمبثُ ض٤ؿه ٘بق٣ اظ افعا٤ف ل٥ٕت ٞب ٔحبفٓت ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ پٛقف ٞب٢ ٔب٣ِ 
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٘س٣ٌ قبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ٣ٕ٘ ثبقس وٝ ثتٛا٘ٙس زض ض٤ؿه ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙس. زض حب٣ِ وٝ پطتف٢ٛ زاضا٣٤ فمطا زض ظ

لجبَ افعا٤ف ل٥ٕت ٞب پٛقف ض٤ؿه ٕ٘ب٤ٙس. زض قطا٤ٍ افعا٤ف ؾُح ل٥ٕت ٞب ثسٖٚ قه افطاز٢ وٝ 

زض ٌصقتٝ زض ظ٤ط ذٍ فمط ثٛزٜ ا٘س ٚي٥ٗت قبٖ ثستط ٣ٔ قٛز ٚ زضآٔس حم٥م٣ قبٖ وبٞف ٣ٔ ٤بثس ٚ 

٥٘ع چٖٛ لسضت ذط٤سقبٖ وبٞف ٣ٔ ٤بثس ٔتًطض ٣ٔ  ٕٞچ٥ٙٗ افطاز٢ وٝ زاضا٢ زضآٔس ثبثت ٣ٔ ثبقٙس

 قٛ٘س.

ٖٕسٜ تط٤ٗ لًبٚت ٞب زض ذهٛل اضتجبٌ ث٥ٗ تٛضْ ٚ فمط اظ ٔٙٓط٢ ثسث٥ٙب٘ٝ پ٥ط٢ٚ ٣ٔ وٙس .زض ا٤ٗ      

ٔٙٓط اٖتمبز ثط ا٤ٗ اؾت زض وكٛضٞب٣٤ ٔب٘ٙس ا٤طاٖ وٝ زِٚت ٘مف ٣ٕٟٔ زض التهبز زاضز ٚ تغ٥٥طات 

ِت نٛضت ٣ٔ پص٤طز ، تٛضْ ٣ٖٛ٘ پؽ ا٘ساظ اخجبض٢ تّم٣ ٣ٔ قٛز وٝ ثٝ ٖٕسٜ حدٓ ٘مس٣ٍٙ٤ تٛؾٍ زٚ

اَالق ٣ٔ قٛز .زض ٚالٕ زِٚت  "ٔب٥ِبت تٛض٣ٔ  "تّٕه زِٚت زض ٣ٔ آ٤س . زض انُالح  ثٝ ا٤ٗ پؽ ا٘ساظ 

ثب افعا٤ف حدٓ ٘مس٣ٍٙ٤ ٚ ا٤دبز تٛضْ ثبٖث تكس٤س ًٔٗالت التهبز٢ ٚ ٌؿتطـ قىبف فمط زض خبٔٗٝ 

 ٣ٔ ٌطزز. 

اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط زض وكٛضٞب٣٤ وٝ ٔٙح٣ٙ ف٥ّ٥پؽ زاضا٢ قىُ اؾتب٘ساضز اؾت ٣ٔ تٛاٖ ا٘تٓبض زاقت     

ؾُٛح ثبال٢ تٛضْ ٔٙدط ثٝ وبٞف ث٥ىبض٢ ٌطزز. ثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ث٥ىبض٢ ٤ى٣ اظ ٟٔٓ تط٤ٗ ٔتغ٥ط ٞب٢ 

ثب ٚاؾُٝ وبٞف  تبث٥ط ٌصاض ثط ؾُح ٚ ٥ٔعاٖ ث٥ىبض٢ زض خبٔٗٝ ٣ٔ ثبقس ، ثبال ضفتٗ ٘طخ تٛضْ ٣ٔ تٛا٘س

 ٘طخ ث٥ىبض٢ ثٝ ثٟجٛز ٚي٥ٗت تٛظ٤ٕ زضآٔس ٚ وبٞف فمط وٕه وٙس. 

ٚلت٣ تٛضْ ذ٣ّ٥ ثبال ثبقس ثٝ نٛضت ٔبضپ٥چ٣ افعا٤ف ٣ٔ ٤بثس. ثٝ ا٤ٗ ٔٗٙب وٝ افعا٤ف ل٥ٕت ٟ٘بزٜ      

 ٞب٢ ت٥ِٛس٢ ٔٙدط ثٝ افعا٤ف ل٥ٕت وبال ٞب ٚ ذسٔبت ٣ٔ قٛز ٚ زض ٘ت٥دٝ افعا٤ف ث٥كتط زؾتٕعز ٞب

ٔٙدط ثٝ افعا٤ف ث٥كتط ل٥ٕت ٞب ٣ٔ قٛز، ٚ ا٤ٗ ٤ى٣ ثبظ ٞٓ ٔٙدط ثٝ افعا٤ف ث٥كتط زؾتٕعز ٞب ذٛاٞس 

قس. ٔبضپ٥چ تٛض٣ٔ، وٝ ٔبضپ٥چ زؾتٕعز ل٥ٕت اؾت، ٤ٚػ٣ٌ تٛضْ زض ا٤طاٖ زض اٚاذط ثبظٜ ظٔب٣٘ ٔٛضز 

ز تٛاْ ثب تٛضْ ثس٥ُِ پس٤سٜ ضوٛز تٛض٣ٔ ضا پس٤س آٚضزٜ اؾت. ضوٛ ،ُٔبِٗٝ پػٚٞف اؾت وٝ ٕٞطاٜ ثب ضوٛز
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ٚخٛز ٔبظاز ٖطيٝ ٥٘ط٢ٚ وبض ٚ ٤ب وبٞف تمبيب ثطا٢ ٥٘ط٢ٚ وبض ٚ ٥٘ع ٔبظاز تمبيب ثط ٖطيٝ وبالٞب ٚ 

ذسٔبت ٘ؿجت ثٝ ٖطيٝ آٖ زض خبٔٗٝ ٔكىالت ث٥ٕبض٢ التهبز٢ ضا ٥ٕٖك تط ٚ پ٥چ٥سٜ تط ٣ٔ وٙس. 

ز ٥ٕٞٗ أط ؾجت وبٞف ث٥كتط زضآٔسٞب٢ ٔب٥ِبت٣ زِٚت وبٞف ٣ٔ ٤بثس ٚ وؿط٢ ثٛزخٝ ث٥كتط ٣ٔ قٛ

ٖطيٝ ذسٔبت ٣ٕٖٔٛ تٛؾٍ زِٚت ٣ٔ قٛز وٝ ثٝ ز٘جبَ آٖ ٥ّ٥ٖٔٛ ٞب ٘فط اظ افطاز ثٝ ٤ٚػٜ ٌطٜٚ ٞب٢ 

 1387ٔحطْٚ ٚ وٓ زضآٔس آؾ٥ت ٣ٔ ث٥ٙٙس ٚ ٘بثطاثط٢ ٞب ٌؿتطزٜ تط ٣ٔ قٛ٘س .زض ؾبَ ٞب٢ ثٗس اظ 

س٢ تٗساز ظ٤بز٢ اظ ٥٘ط٢ٚ وبض ث٥ىبض قسٜ ثس٥ُِ ضوٛز تٛض٣ٔ ٌؿتطزٜ زض وكٛض ٚ ت٣ّ٥ُٗ ٚاحس ٞب٢ ت٥ِٛ

ا٘س ٚ اظ خّٕٝ ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ چ٥ٙٗ قطا٣ُ٤ ٌؿتطـ ثرف غ٥طضؾ٣ٕ اؾت. ثٙبثطا٤ٗ ا٘تٓبض ٣ٔ ضٚز وٝ 

 ثرك٣ اظ ث٥ىبضاٖ خس٤س ثٝ ٔكبغُ غ٥طضؾ٣ٕ پ٥ٛؾتٝ ثبقٙس.

 (backwash thesis)( قضیِ بکَاػ 2-2-7

٥ٝ ثىٛاـ اؾت. ا٤ٗ ل٥ًٝ ازٖب ٣ٔ وٙس وٝ ثطذ٣ ٌطٜٚ ض٤ٚىطز وُ شاتب ٘بتٛاٖ اظ تؿت ٤ب آظٖٔٛ لً     

. زض ٣ٔ قٛ٘س ٞب٢ ٔحطْٚ تب حس٢ ثٝ ٔطاتت وٛچىتط، ٘ؿجت ثٝ ثبل٣ ٔب٘سٜ خبٔٗٝ اظ ضقس ثٟطٜ ٔٙس

ذ٣ُ ثب ضقس زض  ، وٝ زض آٖ ٘طخ ٞب٢ فمط وٝ ثُٛضAٔٛضز، فطو و٥ٙٓ وٝ زٚ ٌطٜٚ ٚخٛز زاضز:  ٟ٘ب٤ت

تحت تبث٥ط ضقس زض زضآٔس ٚال٣ٗ ٥٘ؿتٙس.  وٝ زض آٖ ٘طخ ٞب٢ فمط ،Bزضآٔس ٚال٣ٗ وبٞف ٣ٔ ٤بثٙس ؛ ٚ 

 ثس٤ٗ تطت٥ت:

(1)                  A   = a - b    ,                            

               (1a  )                  B   = c , 

 

 aٚ اؾت tٔتٛؾٍ زضآٔس ذب٘ٛازٜ زض ظٔبٖ    ،  اؾت tزض ظٔبٖ  Aزضنس فمط زض ٌطٜٚ    Aوٝ زض آٖ 

،b   ٚc   ُٝ٘طخ فمط وُ ٕٞٝ پبضأتطٞؿتٙس. ضاث ، A+B  ثٝ زضآٔس ٔتٛؾٍ ذٛاٞس ثٛز ،:  
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            (2)                 A+B  =(a+ c) - b    

٥ٞچ ٔسضو٣  ، ٘تب٤حثٛز ثؿ٥بض ٘عز٤ه  39ٔٙبؾت ثٛز٘س، ٕٞبُ٘ٛض وٝ ثطا٢ ٌب٤٢ِٚٛبفتٝ ٞب حت٣ اٌط     

٥ّٖٝ )ٚ ٤ب ثطا٢( ل٥ًٝ ثىٛاـ ٥٘ؿتٙس . ثطٖٚ ٤بث٣ ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ ٘طخ فمط ثٝ ؾٕت نفط ٣ٔ ضٚز ، أب 

غ٥ط ٕٔىٗ  A٘رٛاٞس افتبز )ثب فطو ا٤ٙىٝ  ٘طخ ٞب٢ فمط ٔٙف٣ ثطا٢ ٌطٜٚ  Cثب فطو ا٤ٙىٝ  ٘طخ فمط ظ٤ط 

ثطضؾ٣  ثٝ زضآٔس ذب٘ٛازٜ ٚ ث٥ىبض٢ ثطا٢ ٌطٜٚ ٞب ثطا٢ ثطضؾ٣ ل٥ًٝ ثىٛاـ الظْ اؾت ضاثُٝ فمط اؾت(.

زض شٞٗ ٍ٘ٝ زاقتٝ   قٛز  وٝ ل٥ًٝ ثىٛاـ ٕٔىٗ اؾت ثُٛض ُٔٙم٣ اٖٕبَ قٛز. زض ا٘دبْ ا٤ٗ وبض، ثب٤س

ثٝ ؾطٖت ثطا٢ ٞط ظ٤ط ٌطٜٚ فطؾٛزٜ ٣ٔ وٙس،  قٛز وٝ حت٣ اٌط ثٝ ٘ٓط ٣ٔ ضؾ٥س ضقس التهبز٢ فمطضا

زض ٞط ظ٤ط ٌطٜٚ ٣ٔ تٛا٘س ظ٤ط ٌطٜٚ فط٣ٖ  جط ثبقس، اظ آ٘دب٣٤ وٝل٥ًٝ ثىٛاـ ٞٙٛظ ٞٓ ٕٔىٗ اؾت ٔٗت

 (1231، ل1967) ٞٙط٢ آضٖٚ ،فمٍ تٛن٥ف قس ، ٚخٛز زاقتٝ ثبقس.وٝ   A  ٚBٔكبثٝ 

                                                                                                                                      ( هفَْم تَسیع درٍى خاًَار بیکاری 2-2-8

ٕٞبُ٘ٛض وٝ پ٥ف اظ ا٤ٗ شوط قس ٖم٥سٜ ٘ؿجتب ً ذٛـ ث٥ٙب٘ٝ تبث٥ط ضقس التهبز٢ ثط فمط وٝ تٛؾٍ 

ا٤ٗ پػٚٞف زض ٚ تٛؾٗٝ زازٜ قس ، ت٥ًٕٗ قسٜ ٘جٛز ثُٛض٢ وٝ ٘تب٤ح  تدطث٣ ٥٘ع ٘كبٖ زاز٘س. ٌب٢ِٚٛ 

ٟٕٔتط٤ٗ ٔتغ٥ط التهبز والٖ وٝ ث٥كتط٤ٗ تبث٥ط ضا ثط وٝ  ٚ اظ آ٘دب   پ٣ آظٖٔٛ  ل٥ًٝ ثىٛاـ قسٜ اؾت

. ا٘ٛأ ز٤ٍط٢ اظ ث٥ىبض٢ ضا ٖالٜٚ ثط ث٥ىبض٢  ثط آٖ لطاض زازٜ قسٜ اؾت تٕطوع ، ث٥ىبض٢ اؾت  فمطا زاضز

اًٖبء فٗبَ آٟ٘ب ث٥ىبض وُ ٔٗطف٣ ٕ٘ٛز٤ٓ : ٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ٚ ٘ؿجت ذب٘ٛاضٞب٣٤ وٝ تٕبْ 

ثطا٢  ثطضؾ٣ ٣ٔ قٛز . ،ىٝ وسا٥ٔه اظ ا٤ٗ ؾٝ ٔٛضز ث٥كتط٤ٗ تبث٥ط ضا ثط فمط قس٤س زاض٘سس . ِصا ا٤ٙٞؿتٙ

ٖ ذب٘ٛاض ث٥ىبض٢ ٘ب٥ٔسٜ ٣ٔ قٛز ، ٣ٔ تٛاٖ اظ ٘تب٤ح ٚ ٘ىبت زضن ٔٛضز ؾْٛ وٝ ثٝ تٗج٥ط٢ تٛظ٤ٕ زضٚ

و " اشاره 1965 -1911"فقر در ایران )روند و ساختار(آٚضزٜ قسٜ وتبة ثب٘ه خٟب٣٘ ثب ٖٙٛاٖ 

، اوثط٤ت خ٥ٕٗت زض ذب٘ٛازٜ ٞب٣٤ ظ٘س٣ٌ ٣ٔ 1998( 1377ُٔبثك ثطضؾ٣ ٞب٢ ؾبَ )”  :نمود استفاده

                                                           
39

 Galloway 
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وٙٙس وٝ فمٍ ٤ه ٘بٖ آٚض زاض٘س )ُٔبِٗبت لج٣ّ اَالٖبت وبف٣ زضثبضٜ ٔتغ٥ط ٞب٢ ٔٛضز ٥٘بظ ثطا٢ 

س ثٝ ٤ٚػٜ زض ٔٙبَك ٔحبؾجٝ ٘طخ ٞب٢ ٚاثؿت٣ٍ التهبز٢ ضا اضا ٝ ٣ٕ٘ وٙٙس(. ذب٘ٛازٜ ٞب٢ ته زضآٔ

% اظ 13% خ٥ٕٗت زض ذب٘ٛازٜ ٞب٣٤ ثب ٤ه ٘بٖ آٚض ظ٘س٣ٌ ٣ٔ وٙٙس ثؿ٥بض ظ٤بز اؾت . 10قٟط٢ وٝ 

ؾٟٓ ذب٘ٛازٜ  1998( 1377٘بٖ آٚض ظ٘س٣ٌ ٣ٔ وٙٙس . زض ؾبَ ) 2خ٥ٕٗت قٟط٢ زض ذب٘ٛازٜ ٞب٣٤ ثب 

 % ثٛز. ٢21 ثطاثط % ، ٣ِٚ زض ٔٙبَك قٟط49ٞب٣٤ ثب ٤ه ٘بٖ آٚض زض ٔٙبَك ضٚؾتب٣٤ ثطاثط 

زض ٔٙبَك ضٚؾتب٣٤ ، ايبفٝ وطزٖ ٤ه ٘بٖ آٚض ثطا٢ ذب٘ٛازٜ ضٚق٣ ثطا٢ ٌط٤ع اظ فمط اؾت ، ٘طخ     

ٚاثؿت٣ٍ التهبز٢ ، وٝ ثط حؿت تٗساز افطاز ذب٘ٛازٜ ٘ؿجت ثٝ تٗساز ٘بٖ آٚضاٖ ؾٙد٥سٜ ٣ٔ قٛز زض ث٥ٗ 

 ٥5ط قٟط٢ ٤ه ٘بٖ آٚض ثٝ َٛض ٔتٛؾٍ ٥٘بظ افطاز غ٥ط فم٥ط وٕتط اظ افطاز فم٥ط اؾت. زض ٤ه ذب٘ٛازٜ فم

٘فط )  4٘فط ضا تب٥ٔٗ ٣ٔ وٙس ، زض حب٣ِ وٝ ا٤ٗ فطز زض ٤ه ذب٘ٛازٜ غ٥ط فم٥ط فمٍ ثٝ َٛض ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٥٘بظ 

ٔٙبَك قٟط٢  زض ٔٙبَك ضٚؾتب٣٤ ، ٘طخ ٚاثؿت٣ٍ ٘فط ز٤ٍط( ضا ثطآٚضز ٣ٔ ؾبظز . ثط ذالف  3ذٛزـ ٚ 

غ٥ط فم٥ط چٙساٖ تفبٚت٣ ٘ساضز. زض ٔٙبَك ضٚؾتب٣٤ ٘طخ ٚاثؿت٣ٍ  التهبز٢ ثطا٢ ذب٘ٛازٜ ٞب٢ فم٥ط ٚ

٘فط ٚاثؿتٝ ثٝ ٤ه ٘فط ٘بٖ آٚض ، ٘ؿجت ثٝ ٔٙبَك قٟط٢ پب٥٤ٗ تط اؾت . ٘طخ  3التهبز٢ ، ثب ٔتٛؾٍ 

ٚاثؿت٣ٍ التهبز٢ وٕتط زض ٔٙبَك ضٚؾتب٣٤ ضا قب٤س ثتٛاٖ ثب ٘طخ ثبال٢ ٔكبضوت افطاز ذب٘ٛازٜ زض 

ا تٛخ٥ٝ وطز . أب ٖسْ تفبٚت لبثُ تٛخٝ زض ٘طخ ٚاثؿت٣ٍ التهبز٢ ث٥ٗ فم٥ط ٚ غ٥ط فٗب٥ِت ٞب٢ زضآٔس ظ

فم٥ط زض ا٤ٗ ٔٙبَك ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ ٖٛأُ ز٤ٍط٢ ٥ٓ٘ط تٛظ٤ٕ أىب٘بت ف٥ع٤ى٣ ، زض فمط ضٚؾتب٣٤ 

٥ٓ٘ط ٔبِى٥ت ظ٥ٔٗ زض ا٤ٗ ثطضؾ٣ ٞب اَالٖبت٣ ا٥ٕٞت ت٥٥ٗٗ وٙٙسٜ ا٢ زاض٘س، ٔتبؾفب٘ٝ زض ٔٛيٖٛبت٣ 

 . “ضا ٝ ٘كسٜ اؾتا

ِصا ثب تٛخٝ ثٝ ُٔبِت ٌفتٝ قسٜ چٙب٘چٝ ٤ه ذب٘ٛازٜ تٟٙب ٔٙجٕ زضآٔس٢ آٟ٘ب ، ٖب٤سات حبنُ اظ ثبظاض      

)ٖالٜٚ ثط ؾطپطؾت زضٖٚ آٖ قبغُ ٘جبقٙسوبض ٣ٙٗ٤ حمٛق ٚ زؾتٕعز ثبقس ٚ ٥ٞچ ٤ه اظ اًٖبء فٗبَ 
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٘بٖ  فطز بثس . ظ٤طا آٖ ذب٘ٛازٜ زض ٚالٕ ٥ٞچاحتٕبَ لطاض ٌطفتٗ آٟ٘ب زض فمط قس٤س افعا٤ف ٣ٔ ٤ ذب٘ٛاض(

 آٚض٢ ٘ساضز ِصا ا٤ٗ ٘ٛٔ اظ ث٥ىبض٢ اظ ا٥ٕٞت ثبال٣٤ ثٝ خٟت تبث٥ط ٌصاض٢ ثط فمط قس٤س ثطذٛضزاض اؾت.

 تجزبی ادبیات بخؼ دٍم: (2-3

 خارجیهغالعات ( 2-3-1

ثحث قسٜ اؾت. ا٤ٗ ا٤سٜ  ثٝ َٛض وبُٔ زض ازث٥بت فمط ثٝثط ؾٛاَ زض ٔٛضز اثطات قطا٤ٍ التهبز والٖ     

پ٥ف اظ ا٤ٗ  -backwash thesis)) قضیه بکواش–قس  ٘رٛاٞس وبٞف ث٥ىبض٢ ٘بپس٤سثب  وٝ فمط

(، 1969)42(، ٔتىبِف 1967) 41ضٖٚآ(، 1965) 40ذط زٞٝ قهت ٔٛضز آظٔب٤ف لطاض ٌطفت }ٌب٢ِٚٛزض اٚا

، اخٕبٔ ؾبذتٝ قسٜ ثٛز  ، ٤ه٘سثطذ٣ ثطآٚضزٞب ٔجٟٓ ثٛز زض حب٣ِ وٝ({.1973)٥ٔ44طض(، 1970) 43تبضٚ

غ٥ط  ز٤سٌبٜ ذٛـ ث٥ٙب٘ٝ ضقس التهبز٢ ثط فمط ُٔطح قسٜ تٛؾٍ ثطذ٣ اظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ، ىٝا٤ٙزض اضظ٤بث٣ 

فطْ  ٚ ٤ب حؿبؾ٥ت ثٝوُ زازٜ ٞب٢  ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبَ-ٞبثٛز. ثب ٚخٛز تٗساز٢ اظ ٔحسٚز٤ت لبثُ يٕب٘ت 

تح٣ّ٥ّ خس٤س ٚ ثطذ٣ اظ  ٞب٢ ٖٝ ا٢ اظ اثعاضٔدٕٛٞب ، ا٤ٗ تح٥ُّ ضاثُٝ تبث٣ٗ ذبل ا٘تربة قسٜ ثطا٢ 

فمط ٚ  ٘طخ ا٥ِٚٝ ضاثُٝ ث٥ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ .ٔس٣َٔ زٞس اضا ٝ ث٥ىبض٢ ٚ فمط ث٥ٗثبِمٜٛ ضاثُٝ  ثطا٢ ٞب ضا ث٥ٙف

اثتسا٣٤ ثب اؾتفبزٜ اظ ٤ه ضٚـ ضٌطؾ٥ٖٛ ثؿ٥بض  ( 1978)45ؿبو٤٣ث٥ّٙسض ٚ اقطا٤ٍ التهبز والٖ تٛؾٍ 

 ضا  ، ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ ضاثُٝ ث٥ٗ زضآٔس پٙده ٞب٢ ٔرتّف OLSاظ  قس. آٟ٘ب ثب اؾتفبزٜ تٛؾٗٝ زازٜ

 وطز٘س: ثطآٚضز

  (t)=   + U(t) +    (t) + T(t) + (t)                         (1) 

                                                           
40 Galloway 
41 Aaron 
42 Metcalf 
43 Thurow 
44 Mirer 
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٘طخ ث٥ىبض٢  U اؾت ؛ tزضآٔسزض ؾبَ  تٛظ٤ٕ( اظ i;1،… ،5) اْ i پٙده زضآٔس ؾٟٓ (t)   وٝ زض آٖ

 فطْ تبث٣ٗ ٥ٞچ ا٤ٗ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ذ٣ُ اؾت. ضٚ٘س ظٔب٤٣٘ه  T   ٚ اؾت ٘طخ تٛضْ اؾت ؛ ط(فطا٥ٌ (و٣ّ

ث٥ىبض٢ ثط تٛظ٤ٕ زضآٔس اٖٕبَ  اثطات تٛضْ ثٝ ٕٞبٖ ذٛث٣ ثٝ ٔٙٓٛضثطضؾ٣ ٕ٘ٛزٖ ٔم٥بؼ ضفبٜ ٚ ٤ب ذبل

 40 ،طزْٟٛض و ثٝ ٚاؾُٝ َجمٝ زضآٔس٢ ث٥ىبض٢ ثطٚظ ثؿ٥بض ضٚقٗ اظ ٘تب٤ح آٟ٘ب ٤ه ا٢ٍِٛ اظ. ٘ىطز٘س

وٝ ث٥ىبض٢ افعا٤ف ٤بفت ٚلت٣  اظ زؾت زاز٘س)ظ٤بٖ ز٤س٘س(ث٥كتط٤ٗ ضا ٞب   ذب٘ٛازٜپب٥٤ٗ تط٤ٗ  زضنس اظ

  ت٥طٜ ٚ تبض٤ه ثٛز. ثؿ٥بض زض ٔمبثُ، ثطا٢ تٛضْ، زض حب٣ِ وٝ ته٤ٛط -

٣ ٚ ثطذ زازٜ خس٤سٞب٢  ضا  ثب ايبفٝ وطزٖ ؾبَ 47اؾبو٣ ٚ ثال٤ٙسض وبض (1986) 46ثّٙه ٚ ثال٤ٙسض     

پ٥ف ث٣ٙ٥  پ٥ف ث٣ٙ٥ قسٜ ٚ لُٗبت تٛضْ ضا ثٝ آٟ٘ب. ،تٛؾٗٝ زاز٘سقبٖذٛز ثٝ ذهٛن٥بت ٔٛاضز خس٤س

 تٛظ٤ٕ(lag) آٟ٘ب ٕٞچ٥ٙٗ اظ ٤ه تبذ٥ط. خسا وطز٘س48ذٛز ثبظٌكت ٤ه ٔسَ ؾبزٜ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘كسٜ

 :ٕٞجؿت٣ٍ اؾتفبزٜ وطز٘س ذٛز ؾبزٜ ثطا٢ تؿت ٞٙسؾ٣

  (t)=a+  U(t) +     (t) +     (t) +   
  (t)+   (t-1)+  T(t)+  (t)     (2) 

آٟ٘ب ٘كبٖ زاز  ٘تب٤ح اؾت. تٛضْ پ٥ف ث٣ٙ٥ ٘كسٜ    ٚ پ٥ف ث٣ٙ٥ قسٜ اؾت تٛضْ   وٝ زض آٖ     

 بثُ تٛخٝاثط ل چٙس ضآٔس زاقت.ز ثط تٛظ٤ٕ ؾ٥ؿتٕبت٥ه لبثُ تٛخٝ ٚ 49پؿطٚ٘سٜ ثبال اثطات ث٥ىبض٢ وٝ

 اثطات آٖ ثط فمطضا ثطآٚضز وطز٘س أب ثٝ خب٢ ا٤ٙىٝ (ٕٞچ1986ٗ٥ٙثّٙه ٚ ثال٤ٙسض) پ٥سا قس. ثطا٢ تٛضْ

 آٟ٘ب٣ٔ زاز٘س ، ٕ٘ب٤فضا  ظٔب٣٘ اٍِٛ فمط٤ه ثس٥ُِ ا٤ٙىٝ زازٜ ٞب٢ثبقس  ظٔب٣٘ ذ٣ُ قبُٔ ٤ه ضٚ٘س

ا٤ٗ اٍِٛ ظٔب٣٘  ٚؾ٥ّٝ ا٢ ثٛز٘س ثطا٢ تٛي٥ح ا٤ٙىٝ چطا زض ٘ٓط ٌطفتٙس وٝضا  ٔتغ٥طٞب٢ التهبز٢ ٔتفبٚت

 50.زض ٚالٕ ٚخٛز زاضز

                                                           
46
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 Blinder and Esaki 
48

 autoregressive 
49

 Regressive effects 

.درآمدخانوارشدمتوسطتقسیمبرخطفقرتولیدناخالصملیشدوتقسیمبردولتانتقاالت51  
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 ثب اؾتفبزٜ اظ ضا ٘طخ فمط آٟ٘ب تٛؾٗٝ زازٜ قس. (1991)51 وبتع ٚ وبتّط ا٥ِٚٝ تٛؾٍ ز٥ٔٚٗ ثؿٍ ٔسَ    

لبثُ  ثطا٢ پ٥سا وطزٖ تفبٚت ٞب٢  ٕٞعٔبٖ ضا قبذم ٞب٢ التهبز والٖ ٚ ا٘ٛأ زضآٔس ثٝ خب٢ ٔهطف

 وطز٘س: زض ؾطاؾطٌطٜٚ ٞب٢ خ٥ٕٗت٣، پ٥ف ث٣ٙ٥ ٛخٝت

  =  +        +    +    +  T+      +           (3) 

 

    وٝ زض آٖ
 

 
٘طخ   اؾت؛ و٣ّ)فطا٥ٌط( ٘طخ ث٥ىبض٢ U، اؾت زضآٔس ٔتٛؾٍ ذٍ فمط ثٝ ٘ؿجت  

 اؾت. ظٔبٖ ذ٣ُ ٤ه ضٚ٘س T ٚ اؾت تٛضْ

، تٗساز٢ اظ (3) ٚ ٤ب( 2، )(1ٔٗبزالت ) ثب اؾتفبزٜ اظ ٔحجٛة قس٘س. ثٝ َٛض فعا٤ٙسٜ ا٢ٞب   ا٤ٗ ضٚـ    

، ضوٛز  ثٝ تبظ٣ٌ ث٥كتط فمطزض ٘ٓط ٌطفتٝ ا٘س. ثطا٢ پ٥ف ث٣ٙ٥ اثطات ٘بق٣ اظ ث٥ىبض٢ ضا ،ُٔبِٗبت

 ثطا٥ٍ٘رتٝ اؾت.ضا  تحم٥مبت ٖاللٝ ٔدسز زضا٤ٗ خٙؽ اظالتهبز٢ ثعضي 

ثطذ٣ اظ ،   قسٜ ٞب٢ ث٥ىبض٢ اذ٥ط ٚ ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ثط اؾبؼ ٘طخ ٘طخ فمط ثٝ ٔٙٓٛض قج٥ٝ ؾبظ٢    

 )53ؾ٥ٕس٤ًٙ ٚ ٕٞىبضاٖ (،2009) 52ؾب٥ُٞٚ ٚ ٔب٥٘ب{ اؾتفبزٜ وطزٜ ا٘س ا٤ٗ ٔسَ ٞباظ  ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ

فمط  ضاثُٝ ث٥ٗ ٘طخ ثطآٚضز ٞب٢  ثؿ٥بض٢ اظ آٟ٘ب. }(2011) 55ا٤ؿبوؽ(، 2011)54ٚ ؾب٥ِٛاٖ ، ٔب٤ط (2011

 ٣ٔ وٙٙس: اؾتفبزٜضا ( 2009)56٘طخ ث٥ىبض٢ ثّٙه ٚ

  =   +    +  W   +    +         +    +      +   (4)         

                                                           
51
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 ٔربضج زِٚت فسضاَ زض     اؾت ٚ 57ٕعزحمٛق ٚ زؾت ؾ٥ؿتٓ ٘ؿجت 10/50ٍِبض٤تٓ     W وٝ زض آٖ

  ت٥ِٛس ٘بذبِم زاذ٣ّ اؾت. ٤ه ؾٟٓ اظ ٞط ؾبَ ثٝ ٖٙٛاٖ زض ٣ٕٖٔٛ ثط٘بٔٝ ٞب٢ وٕه

ظٔب٣٘ وٝ  ،٣ٔ زٞس  ضا  فمط پ٥ف ث٣ٙ٥ ٔب أىبٖ ثٝ ا٤ٗ ازث٥بت ٤بفتٝ ٞب٢ تدطث٣ ٚ تفؿ٥ط خٕٕ آٚض٢    

 ثٝ قست زض ٚالٕ ث٥ىبض٢ وٝ ٞؿتٙس فطي٥ٝ ؾبظٌبض٘تب٤ح ثب ا٤ٗ  ثٝ َٛض و٣ّ، ث٥ىبض٢ تغ٥٥ط٣ٔ وٙس .

زض نٛضت  ي٥ٗف، اثطات تٛضْ ثبال. قبذم ٞب٢ التهبز والٖ تح٥ُٕ ٣ٔ قٛز اظز٤ٍط ثط فمطاث٥كتط 

 زض ا٤ٗ ثبظ ٞٙٛظ ٞٓ ؾٛاالت  ضٚـ قٙبذت٣ ٚخٛز زاضزوٝ چٙس٤ٗ ته٥ٕٓ ثب ا٤ٗ حبَ ثطفمطزاضز. ٚخٛز،

التهبز  ظٔب٣٘ اثطات ؾبذتبض ت٥٥ٗٗ ٔم٥بؼ ٞب٢ فمط، ا٘تربة ا٤ٗ ٞب ٖجبضتٙس اظ. ذٍ اظ تحم٥ك ٞؿتٙس

 . ٚ ت٥٥ٗٗ زٚضٜ ٞب٢ ظٔب٣٘ ٣ّٔ، اؾتفبزٜ اظاَالٖبت ُٔٙمٝ ا٢ ٚ ٤ب ٤ب ٘ٝ، تٛظ٣ٗ٤ تٛخٝ ثٝ ٔؿب ُ والٖ،

 ٔم٥بؼ فمط (2-3-1-1

 ؾٝ پطؾف ٔتفبٚت ٍٞٙبْ ته٥ٕٓ ٥ٌط٢ زض ٔٛضز ٔم٥بؼ فمطٔٛضز اؾتفبزٜ زض ا٤ٗ ٔسَ ٞب ثٛخٛز     

ٚ غ٥ط فم٥ط، ا٘تربة ٤ه ذٍ  ٣ٔ آ٤ٙس: ا٘تربة ٤ه ٔم٥بؼ اظ ٔٙبثٕ ثٝ ٔٙٓٛض تٕب٤ع ث٥ٗ ذب٘ٛاض ٞب٢ فم٥ط

. زضآٔس ، تب حس ظ٤بز٢، قب٤ٕ تط٤ٗ قبذم ٔٛضز اؾتفبزٜ اظ  فمط ٚ ٌع٤ٙف ٤ه قبذم فمط ذبل اؾت

ظ ٔهطف ا٤ٗ ٌع٤ٙٝ ضا ثٝ زض ا٤ٗ ُٔبِٗبت اؾت. ثب ا٤ٗ حبَ، ثطذ٣ اظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ثب اؾتفبزٜ ا ٔٙبثٕ ذب٘ٛاض

زض ٔٛضز  (،  ا٤طاز ٞب٢ ٔرتّف1991) 58چبِف وك٥سٜ ا٘س. پؽ اظ ٔمبِٝ  پ٥كٍبٔب٘ٝ تٛؾٍ وبتّط ٚ وبتع

زضآٔس پ٣ِٛ ؾبال٘ٝ اثطاظ قسٜ اؾت. ٕٞبُ٘ٛض وٝ تٛؾٍ ا٤ٗ  اؾتفبزٜ اظ ٔم٥بؼ ٞب٢ فمط ثط اؾبؼ

تؿر٥ط زضآٔس زض٤بفت٣ اظ َط٤ك  ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ تبو٥س قس، ا٤ٗ ٔم٥بؼ ٞب ٕٔىٗ اؾت لبزض ٘جبقٙس ثٝ

غ٥ط ٘مس٢ وٝ اظ ا٥ٕٞت ظ٤بز٢ ثطا٢ ضفبٜ ذب٘ٛازٜ ٞب٢ وٓ زضآٔس ثطذٛضزاض ٞؿتٙس. ا٘تمب٣ِ پطزاذت ٞب٢ 

چطا وٝ ثبقس  تجٍثب٥٘ب، ٔكىالت وٓ ٌعاضـ ز٣ٞ زضآٔس ٕٔىٗ اؾت ثٝ ذهٛل ثطا٢ ا٤ٗ ُٔبِٗبت ٔط
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ٞؿتٙس ٥٘ع ثٝ ٘ٓط ٣ٔ ضؾس ثٝ  ثب ا٥ٕٞت تط٤ٗب زض ضوٛز ٞثؿ٥بض٢ اظ ٔٙبثٕ زضآٔس وٝ ثٝ احتٕبَ ظ٤بز 

 (.2011، 59زض ثطضؾ٣ ٞب٢ ذب٘ٛاض  ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ قسٜ اؾت)ٔب٤ط ٚ ؾب٥ِٛاٖ،َٛض ي٥ٗف٣ 

زضآٔس زا ٣ٕ ٤ه  ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ ثٝ قست زا ٓ ثب زضآٔس چطذٝ ظ٘س٣ٌ ا٤ٗ فطي٥ٝ ٖالٜٚ ثط ا٤ٗ،    

ا٤ٗ ٘كبٖ ٣ٔ زٞس  (1995)60پبٚضؼ اؾت. ض٢٘ؿجت ثٝ زضآٔس خب ضفبٜ التهبز٢ زل٥ك تط٢ اظ ٥ٗٔبض

ثبٚض٢ وٝ زض اضتجبٌ ثب فمط ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ قسٜ ثط ٔجٙب٢ زضآٔس ثسؾت آٔسٜ اؾت ٕٔىٗ اؾت اؾتحىبْ 

 اظ ٘ٛؾب٘بت ظ٘س٣ٌ قبٖ حفبْت اؾتب٘ساضز ثطا٢ ذب٘ٛازٜ ٞبالظْ ضا ثط ٔجٙب٢ ٔهطف ٘ساقتٝ ثبقس .

  وٛتبٜ ٔست تالـ ٣ٔ وٙٙس. زضآٔس٢

ثٝ آؾتب٘ٝ ٞب٢ فمط، ا٥ِٚٗ ًُٔٗ ا٤ٗ اؾت وٝ آ٤ب ثب٤س ذٍ ٞب٢ فمط ٘ؿج٣ ثٝ خب٢ ُّٔك  ثب تٛخٝ    

ذٍ فمط ا٤ٗ اؾت وٝ فمط ( ٤strictه اقىبَ ا٘تربة ٤ه تٗط٤ف ٘ؿجتب ٔحى ) آٟ٘ب اؾتفبزٜ قٛز ٤ب ٘ٝ.

تغ٥٥طات زض قطا٤ٍ التهبز والٖ  ث٥ف اظ حس قس٤س ٕٔىٗ اؾت پؽ اظ آٖ حؿبؾ٥ت وٕتط٢ ٘ؿجت ثٝ

ثبقس. ثرف ٖٕسٜ ا٤ٗ  زاقتٝثبظاض وبض،ثب  ثب زضآٔس ثؿ٥بض وٓ ٛخٝ ثٝ پ٥ٛ٘س ٞب٢ ي٥ٗف تط ذب٘ٛازٜ ٞبثب ت

. تٟٙب ثطذ٣ اظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ  ازث٥بت ثط ا٤بالت ٔتحسٜ أط٤ىب ثب اؾتفبزٜ اظ ذٍ فمط ضؾ٣ٕ ٔتٕطوعقسٜ اؾت

(، ثٝ ٖٙٛاٖ 2003) 61حؿبؾ٥ت ا٤ٗ ته٥ٕٓ ثٝ آؾتب٘ٝ ٞب٢ فمط خب٤ٍع٤ٗ ضا آظٖٔٛ وطزٜ ا٘س. ا٤ؿّٙس

٘طخ فمط  (2009) 63. ثّٙه  62ٔم٥بؼ ٔتفبٚت فمط زض ٘ٓط ٌطفت: ُّٔك، ٘ؿج٣ ٚ قجٝ ٘ؿج٣ ٔثبَ، ؾٝ

زض ٞط زٚ ا٘تمبالت غ٥ط ٘مس٢ ٚ ٔب٥ِبت  ضؾ٣ٕ زض ا٤بالت ٔتحسٜ ضا ثىبض ٣ٔ ٥ٌطز ٚ ٤ه تٗط٤ف خب٤ٍع٤ٗ 
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ٔتٛؾٍ زضآٔس ٤ه  ثب ٣ٕ٥٘ اظثطاثط  ٔطخٕ فمط ذب٘ٛاض آؾتب٘ٝ اظ ٤ه قبذم ٘ؿج٣ ا٤بالت ٔتحسٜ اؾت. ٔم٥بؼ ضؾ٣ٕ ،ُّٔك قبذم( 31

آة ، ٔؿىٗ، غصا، ِجبؼ ٔمساض زالض ثطا٢ اضا ٝ قسٜ تٛؾٍ ٤ه آؾتب٘ٝ قجٝ ٘ؿج٣ اظ ٤ه ٔم٥بؼ اؾتفبزٜ ٣ٔ وٙس. وٛزن زٚ، ٌؿبَثعض ذب٘ٛازٜ زٚ

لبثُ  اضظ٢ ٔم٥بؼ ثب اؾتفبزٜ اظ ٤ه، وٝ ؾپؽ ٤ه ذب٘ٛازٜ چٟبض٘فطٜ اؾتفبزٜ ٣ٔ وٙس ثطا٢ ٥٘بظٞب٢ ز٤ٍط ثطا٢ ٚ  ٤ه ٔمساض وٛچه ٚ ثطق،

.ت٥ٓٙٓ قسٜ اؾت (housingٞع٤ٙٝ ٞب٢ ٔؿىٗ) زض تغ٥٥طات خغطاف٥ب٣٤ ٥كتط ثطا٢ث ت٥ٓٙٓ اؾت.آؾتب٘ٝ ٞب
63

 Blank 
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( 2011) 64حؿبة آٚضز. ٥ٔط ٚ ؾب٥ِٛاٖلجُ اظ ٔحبؾجٝ ا٤ٙىٝ آ٤ب ٤ه ذب٘ٛازٜ فم٥ط اؾت ٤ب ذ٥ط ثٝ  ،ٞب 

)زضآٔس  ثطضؾ٣ وطز٘س خب٤ٍع٤ٗ ضا ثٝ َٛض ٥٘ع فطاتط اظ فمط ضؾ٣ٕ ٍ٘بٜ ٣ٔ وٙٙس، فمط ٔهطف ٚ زضآٔس

ثٝ ٖالٜٚ ٔعا٤ب٢  پؽ اظ وؿط ٔب٥ِبت زضآٔس پ٣ِٛپؽ اظ وؿط ٔب٥ِبت ، پ٣ِٛ  زضآٔسلجُ اظ ٔب٥ِبت ،پ٣ِٛ 

 .65غ٥ط ٘مس٢(

ؾطقٕبض فمط  قبذم اظ اؾبؾ٣ تط٤ٗ آٖ اؾتفبزٜ ٣ٔ وٙٙس :٥كتط ُٔبِٗبت ، ثفمط قبذم ثب تٛخٝ ثٝ     

اثطات  ٞؿتٝ قٛاٞس تدطث٣ ٔٛخٛز ٤ه اضظ٤بث٣ اظ اؾتب٘ساضز اؾت،ٔم٥بؼ  قبذم ؾطقٕبض  اظ آ٘دب وٝ .

 (2004)66ظ٥ّ٤بن ٚ ٌٛ٘سضؾٗ وبض٢ تٛؾٍ، ٤ه اؾتثٙب فطاٞٓ ٣ٔ وٙس.فمط  زض ثطٚظ ٘بق٣ اظ ث٥ىبض٢

ٔم٥بؼ  ثب اؾتفبزٜ اظ. اؾتفبزٜ وطز٘س ٔطثٕ قىبف فمط ٚ ؾطقٕبض  ٘ؿجت ط زٚٞ اؾت وٝ آٟ٘ب اظ

 .ضا قٙبؾب٣٤ وٙٙس ثطٖٕك فمط التهبز والٖ آٟ٘ب ٣ٔ تٛا٘ٙس اثط زْٚ)آذط٢(

 التهبز والٖ ظٔب٣٘ اثطات ؾبذتبض(2-3-1-2

س. قٛن ٞب٢ التهبز والٖ ٕٔىٗ اؾت ٤ه اثط َٛال٣٘ ٔست ثط ض٢ٚ ٘طخ ٞب٢ فمط زاقتٝ ثبق     

ٔحممبٖ ثطا٢ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ا٤ٗ وٝ تب چٝ ٥ٔعاٖ اثطات وٛتبٜ ٔست اظ ثّٙس ٔست آٟ٘ب ٔتفبٚت  تٗساز٢ اظ

 (lag)اؾت، تالـ وطزٜ ا٘س. فطو اؾتب٘ساضز ا٤ٗ اؾت وٝ ٔم٥بؼ ٞب٢ ٘بثطاثط٢ ٚ فمط تٟٙب ثب ٤ه تبذ٥ط 

ه ٔتغ٥ط ٚاثؿتٝ تأذ٥ط٢ ( 1986٤)67ثٝ قطا٤ٍ التهبز والٖ ت٥ٓٙٓ ٚ ؾبظٌبض ٣ٔ قٛز. ثّٙه ٚ ثال٤ٙسض

ثطا٢ ٞط  )تغ٥٥ط ٥٘بفتٝ(،زض ضٌطؾ٥ٖٛ ٔٗطف٣ وطز٘س وٝ ا٤ٗ ضا َٕٔٗٛ تط٤ٗ ضٚـ ثطا٢ ٤ه وٙتطَ ذبْ

پ٤ٛب٣٤ ٞب٢ ٔسَ ٔكرهبت و٣ٕ ٔتفبٚت ضا  ٤ٚػ٣ٌ پ٤ٛب اظ ضٚ٘س ٘طخ فمط٣ٔ ؾبظز. ٕٞچ٥ٙٗ، ٌب٣ٞ اٚلبت

طؾ٥ٖٛ ٔجت٣ٙ ثط ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٞب٢ ( اظ ض2004ٌ) 68ظ٥ّ٤بن ٚ ٌٛ٘سضؾٗتح٥ُٕ ٣ٔ وٙٙس. ثطا٢ ٔثبَ،
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 Meyer and Sullivan 

.اؾت فمط ا٤بالت ٔتحسٜ زض آٔبض ٞب٢ ضؾ٣ٕ ٔب٥ِبت ٔم٥بؼ ٔٛضز اؾتفبزٜ لجُ اظ پ٣ِٛ زضآٔس (34
66

 Gundersen and Ziliak 
67

 Blank and Blinder 
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 Gundersen and Ziliak 
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 ( ٔٗطف٣ وطز٘س. ز٤ٍطT-2ٔتغ٥طٞب اؾتفبزٜ وطز٘س ٚ ٤ه تغ٥٥ط ثٝ ؾبذتبض تبذ٥ط ) ٔتحطن ؾٝ ؾبِٝ ٕٞٝ

تٙٛٔ زض اثطات پ٤ٛب ث٥ىبض٢ ضا تٛؾٍ ٔكتك ٥ٌط٢ اثٗبز زٚضٜ ا٢ ٚ ؾبذتبض٢ ٔٗطف٣ ٣ٔ  ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ

عاءوٛتبٜ ٚ ثّٙس ٔست اـ تدع٤ٝ ٣ٔ وٙس : ٘تب٤ح (، ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبَ، ث٥ىبض٢ ضا ثٝ اخ1999) 69وٙٙس. ٔٛوبٖ

تمط٤جب ٥ٞچ تبث٥ط٢ ثط فمط زضآٔس٢ ٘ساضز، ث٥ىبض٢  ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ زض حب٣ِ وٝ ث٥ىبض٢ ازٚاض٢

پ٤ٛب، تٛا٘ب٣٤ آٖ ثطا٢ تكر٥م ث٥ٗ  ؾبذتبض٢ ٤ه اثط لبثُ تٛخٝ زاضز . ثٝ َٛض و٣ّ، ٤ه ٔع٤ت ٔكرهٝ

 الٖ التهبز٢ ثط فمطذب٘ٛازٜ اؾت.اثطات وٛتبٜ ٔست ٚ ثّٙسٔست ٔتغ٥طٞب٢ و

 تَسیعی هغائل(2-3-1-3

 فمط قسٜ اؾت. پ٥ف ث٣ٙ٥ ٞب٢ تدطث٣ زض ثؿ٥بض٢ اظ ازث٥بت ٔطوع٢ ٍ٘طا٣٘ تٛظ٣ٗ٤ ٤ه ٔؿب ُ     

زض  تغ٥٥طات ّٖٕىطز التهبز والٖ ثعض٣ٌ، ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت (2001) 70فط٤ٕٗ ٕٞبُ٘ٛض وٝ تٛؾٍ

 ،خ٥ٕٗت قٙبؾ٣  ٔطثٌٛ ثٝ ، اغّت ٖٛأُ ز٤ٍط ث٣ٙ٥ ٣ٕ٘ وٙس.پ٥ف  ثٝ ذٛث٣ضا أتساز ظٔبٖ  فمطزض

زذبِت ، ٥٘ع ثبظاض وبض ٖٛأُ زِٚت٣ ٚ ٤ه تٙٛٔ اظ ؾ٥بؾت ٞب٢ اضتجبٌ، تٛظ٤ٕ زضآٔس قىُ ٚال٣ٗ ٔب٘ٙس

ٔٙدط  ٚ ٟ٘بز٢ ٚخٛز زاضز وٝ ٘كبٖ ٣ٔ زٞس ٖٛأُ فٗ آٚض٢ زض ازث٥بت قٛاٞس وبف٣ زض ٚالٕ، ٣ٔ وٙس.

 زٞٝ ٞكتبز ٣ٔ قٛز. وكٛض ٞب زض ََٛ زض ا٘ٛأ ٔرتّف تٛظ٤ٕ زؾتٕعز ض ؾطاؾطز ٘بثطاثط٢ ٌؿتطـ ثٝ

ثٝ ٔٙٓٛض زضن ضاثُٝ ث٥ٗ ّٖٕىطز "قىُ تٛظ٤ٕ زضآٔس  "زض حب٣ِ وٝ ثطذ٣ اظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ثط اضتجبٌ     

ٖب٤س٢ ، ز٤ٍطاٖ ته٥ٕٓ ٌطفتٝ ا٘س وٝ ٔم٥بؼ ٞب٢ ٔؿتم٥ٓ ٘بثطاثط٢  ٚ فمط تبو٥س وطزٜ ا٘س التهبز والٖ

( 1991) 73( ٚ وبتّط ٚ وبتع1986)72ثٝ ٖٙٛاٖ ٔتغ٥طٞب٢ تٛي٥ح٣ لطاض زٞٙس. ثّٙه ٚ ثال٤ٙسض ضا71 ٞب

اظ آ٘دب وٝ ذٍ فمطضؾ٣ٕ  .ضا َطح وطز٘س ٌٙدب٘سٖ ذٍ فمط تمؿ٥ٓ قسٜ ثط زضآٔس ٥ٔب٘ٝ ٚ ٤ب ٔتٛؾٍ 
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ٞبضا افعا٤ف  وٝ زضآٔس اؾت، ضقس التهبز٢ ٚال٣ٗ "ٔمساض ثبثت زالض ٚال٣ٗ "ا٤بالت ٔتحسٜ آٔط٤ىب ٤ه

خ٥ٕٗت ظ٤ط آؾتب٘ٝ ضا وبٞف ٣ٔ زٞس. ثب ا٤ٗ  زض ؾطاؾط تٛظ٤ٕ زضآٔس ثٝ َٛض َج٣ٗ٥ ؾٟٓ ،٣ٔ زٞس

( ٘كبٖ زاز وٝ زضآٔس ٥ٔب٘ٝ ٘ؿجت ثٝ ذٍ فمط ثٝ ؾطٖت زض زٞٝ ٞكتبز ضقس 1991) 74حبَ، وبتّط ٚ وبتع

ٝ ٘ت٥دٝ اظ ثبظاض وبض زض ( ؾ1993)75وطز زض حب٣ِ وٝ ٘طخ ٞب٢  فمط فمٍ و٣ٕ وبٞف ٤بفت. ثّٙه ٚ وبضز

ٚ ا٤ٟٙب ضا  _ ٘طخ ؾبٖت٣ زؾتٕعز، پطاوٙس٣ٌ زض زؾتٕعز ٞب٢ ؾبٖت٣، ٚ٘طخ ث٥ىبض٥ٔ٢ب٘ٝ -٘ٓط ٌطفتٙس 

ٕٞچ٥ٙٗ  ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٛأُ ت٥٥ٗٗ وٙٙسٜ تٛظ٤ٕ زضآٔس ذب٘ٛازٜ ٔٛضز ُٖٕ لطاض زاز٘س. ز٤ٍط ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ

لبثُ ٔالحٓٝ ا٢ ثعضي ٞؿتٙس  وٝ يطا٤ت ثٝ َٛضزض٤بفتٙس ،لطاض زاز٘س ٖب٤س٢ ضا ٔم٥بؼ ٞب٢ ٘بثطاثط٢ 

 (.2009، 77، ثّٙه2001، 76)فط٤ٕٗ

 ا٢ ٤ب ٣ُّٔٔٙمٝ  زازٜ( 2-3-1-4

ٔٛيٛٔ ضٚـ قٙبؾ٣ ز٤ٍط ٔطثٌٛ ثٝ ٔب٥ٞت ٣ّٔ ٤ب ُٔٙمٝ ا٢ زازٜ ٞب اؾت . ثّٙه ٚ        

ُٔٙمٝ ا٤بالت ٔتحسٜ  9٘طخ ٞب٢ فمط ثطا٢ (اَالٖبت ُٔٙمٝ ا٢ زضثبضٜ ٖب٤سات، زضآٔس ٞب 1993ٚ)78وبضز

ثٝ ؾُح ٚ پطاوٙس٣ٌ زؾتٕعز ٞب٢ ٚ ٥٘ع  ضا ثٝ زازٜ ٞب٢ ُٔٙمٝ ذبل زض ذهٛل ٘طخ ٞب٢ ث٥ىبض٢،

٣ٔ زٞس ثٝ ثطضؾ٣ ضاثُٝ، ثب أىبٖ ث٥ىبض٢ ٚ فمط  ؾبٖت٣ ٔتهُ وطز٘س. ٔتفبٚت ثٛزٖ اٍِٛٞب٢ ُٔٙمٝ ا٢

فطاٞٓ وٙٙس. ٞب٤ٙع  ،زض ؾُح ٣ّٔ ٣ٔ تٛا٘ٙس ٢زازٜ ٞبوٝ آ٘چٝ  ٘ؿجت ثٝ ثٝ ٔطاتت ث٥كتطآظاز٢ زضخبت 

ثرف ؾطقٕبض٢ زض ٤ه الساْ  ثطا٢ خ٥ٌّٛط٢ اظ زٚ يٗف َٕٔٗٛ  9( ٕٞچ٥ٙٗ اظ 2001) 79ٚ ٕٞىبضاٖ

آٖ اظ تبث٥طات ٔتغ٥طٞب٢ ٔدٕٛٔ)وُ(  اؾت : ٕٔىٗاؾتفبزٜ ٣ٔ وٙٙس، ٤ه ٔم٥بؼ چطذٝ وُثىبض ثطزٖ 

ظ٤طا تٗساز چطذٝ ٞب٢ وُ  لسضت تٛي٥ح٣ پب٥٤ٗ ض٘ح ٣ٔ ثطز آٖ اظ ٚ ؛ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٘كسٜ ا٘تربة وٙس
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(، ٤ه تدع٤ٝ ٚتح٥ُّ ؾط٢ ظٔب٣٘ ضا ثٝ ٖٟس ٣ٔ ٥ٌطز وٝ اظ زازٜ ٣ّٔ 2001) 80وٛچه اؾت.فط٤ٕٗ

ا٤بالت اؾتفبزٜ ٣ٔ وٙس.  ته ته  ثطا٢قسٜ ازغبْ ٖطي٣  ٤ٚه تدع٤ٝ ٚ تح٥ُّ ؾط٢ ظٔب٣٘ ٔمُٕ

٣٘ لبثُ تٛخ٣ٟ زض فمط ٚ فٗب٥ِت ٞب٢ التهبز٢ زض ٕٞچ٥ٙٗ ٘بٍٕٞٛ (2004)81ٌٛ٘سضؾٗ ٚ ظ٥ّ٤بن

( ٚ 2011) 82ؾبِٝ ا٤بالت( اؾترطاج وطز٘س. اذ٥طا، ٔب٤ط ٚ ؾب٥ِٛاٖ 20آٔط٤ىب ٚ زض ََٛ ظٔبٖ )پبُ٘  ؾطاؾط

( ٕٞچ٥ٙٗ ضاثُٝ ث٥ٗ چطذٝ تدبض٢ ٚ فمط ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ ٞب٢ ٣ّٔ ٚ ُٔٙمٝ ا٢ 2011) 83ا٤ؿبوؽ

 وطز٘س.  ثطضؾ٣

زض ََٛ  ٞب٢ ُٔٙمٝ ا٢ ٔب ٤ه تٙٛٔ ٌؿتطزٜ تط زض ٞط زٚ ٔتغ٥طٞب٢ ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿتٝ ثب زازٜ       

ظٔبٖ زاض٤ٓ، وٝ ثب٤س ثطآٚضزٞب٢ لبثُ ا٥َٕٙبٖ تط اظ اثطات ٖٛأُ ثبظاض وبض ثطفمط ضا اضا ٝ زٞس. زازٜ ٞب٢ 

أىبٖ  ضازض ؾُح ا٤بِت  ثطات ٔكتك ٌطفتٝ قسٜ اظ ؾ٥بؾت ٞبُٔٙمٝ ا٢ ٕٞچ٥ٙٗ ٥٘ع ثطا٢ قٙبؾب٣٤ ا

ٚ ٣ٔ تٛا٘س ؾب٤ط ٖٛأُ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٘كسٜ وٝ ثط ٘تب٤ح زض ٔٙبَك ذبل ٚ ٤ب زض ؾبَ ٞب٢ ذبل  ٣ٔ زٞس

ٞط تفبٚت زا ٣ٕ زض ٔتغ٥ط ٘ت٥دٝ ضا زضؾطاؾط  )ٔمُٕ(. اثطات ُٔٙمٝ ا٢ضا وٙتطَ وٙس اثط٣ٔ ٌصاض٘س

( ٔتغ٥ط ٘ت٥دٝ وٝ زض ٞط ٌٛ٘ٝ ِٔٛفٝ وُ )ٔدٕٛٔ )ظٔبٖ(ٔٙبَك تؿر٥ط ٣ٔ وٙس. زض ٟ٘ب٤ت، اثطات ؾبَ

   .تؿر٥ط ٣ٔ وٙٙس ،ضاؾطاؾط ٔٙبَك َٕٔٗٛ ٞؿتٙس

  ّوچٌیي اخیزاً تحقیقات سیز اًجام گزفتِ اعت:

ٔٙبَك  ثطا٢ ث٥ىبض٢ ٚ فمط ٞب٢ تبث٣٤ّٛ زض ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ ( 2011) 84لَیظ آیاال ٍ ّوکاراى     

 زض ٘ٓط ٌطفتٗ ا٤ٗ ضاثُٝ ثبظ٢ ؾب ٔسَ ثطآٚضز وطز٘س ثٝ ٔٙٓٛض GMM اؾپب٥٘ب٣٤ ٤ه ٔسَ ؾ٥ؿتٓ

فمطثبقس.  تٛي٥ح تغ٥٥طات وُ ثٝ ٔٙٓٛض ث٥ىبض٢ ٔٙبؾت تط اظ ٣ٔ تٛا٘س ذب٘ٛاض ث٥ىبض٢زضٖٚ  تٛظ٤ٕ ىٝا٤ٙ
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زض خبٔٗٝ ضا آظٖٔٛ وطز٘س.  فم٥ط افطاز تدبض٢ ثطؾٟٓ چطذٝ اثطات ٘بٔتمبضٖ ا٤ٗ فطي٥ٝ آٟ٘ب ٕٞچ٥ٙٗ

٤ه اثط ٔٙف٣  تٛضْ، زض حب٣ِ وٝ فمط قس٤س زاضز ت٣ ثطتأث٥ط ٔثج ث٥ىبض٢ ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ ٘تب٤ح آٟ٘ب 

 وٝ زض آٖ زضنس ذب٘ٛازٜ ٞب٢ فمط، ثٝ ٔٙٓٛض پ٥ف ث٣ٙ٥ ٘ٓط ٌطفتٝ زض ٥ٔبٖ ؾٝ ٔم٥بؼ ث٥ىبض٢ زض. زاضز

٤ه  ٕٞچ٥ٙٗ زض٤بفتٙس وٝ .ثبالتط٤ٗ لسضت تٛي٥ح٣ ضا ثجت ٣ٔ وٙٙس ٞؿتٙس، فٗبَ ث٥ىبض ٕٞٝ اًٖب٢

٤ه زٚضٜ  زض ٔمب٤ؿٝ زض ََٛ زٚضٜ ضوٛز التهبز٢ زض ََٛ ٤ه ثط فمط ثعضٌتط ٤ه اثط تغ٥٥ط زضث٥ىبض٢

   .تٛؾٗٝ)ضٚ٘ك(زاضز

ثب اؾتفبزٜ اظ  1960- 2008زٚضٜ  ( ضاثُٝ ث٥ٗ چطذٝ تدبض٢ ٚ فمط ثطا٢ 2011)85بزٍط ٍ ّوکاراى     

 "ثطضؾه٣ ٔرهبضج ٔههطف وٙٙهسٜ    "ٚ زازٜ ٞب٢ ٔهطف اظ "ثطضؾ٣ خ٥ٕٗت و٣٘ٛٙ  "زازٜ  ٞب٢ زضآٔس اظ

ٚ فمط اظ ٖاللٝ ذبن٣ ثطذٛضزاض اؾت  ٖٛ ٕ٘ٛز٘س. ا٤ٗ قٛاٞس خس٤س زض ضاثُٝ ث٥ٗ قطا٤ٍ التهبز والٖآظٔ

زض ؾ٥بؾت ٞب٢ يس فمط وٝ تبو٥س ث٥كتط ثط ٔكبضوت زض ثبظاض وبض ٚ پطزاذهت   ، ثب تٛخٝ ثٝ تغ٥٥طات اذ٥ط

ثب ثطضؾ٣ فمط زضآٔس٢ ٚ فمهط  فمط ضؾ٣ٕ ٍ٘بٜ وطز٘س، ٞب٢ ا٘تمب٣ِ غ٥ط ٘مس٢ لطاض زازٜ ا٘س. آٟ٘ب ثٝ فطاتط اظ

ضفبٜ فمطا ٣ٔ ثبقهٙس. آٟ٘هب    ٔهطف٣ خب٤ٍع٤ٗ ، وٝ زاضا٢ ٔعا٤ب٢ ٔف٣ٟٔٛ ٚ تدطث٣ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔم٥بؼ ٞب٢

افهعا٤ف زض   زضنس 1ثٝ قطا٤ٍ التهبز والٖ حؿبؼ ٞؿتٙس.  زض٤بفتٙس وٝ ٞط زٚ فمط زضآٔس٢ ٚ ٔهطف٣

زضنس زض ثّٙس ٔست ،  9.0 -1. 1بت اظ ٘مبٌ ٘طخ فمط زضآٔس٢ پؽ اظ وؿط ٔب٥ِ ث٥ىبض٢ ثب ٤ه افعا٤ف زض

زضنس زض ثّٙسٔست ٔطتجٍ ٣ٔ قٛ٘س. قهٛاٞس زض   0 .3 - 2.1افعا٤ف زض ٘طخ فمط ٔهطف٣ اظ ٘مبٌ   ٤ٚه

ٔٛضز ا٤ٙىٝ آ٤ب زضآٔس ث٥كتط اظ ٔهطف ثٝ چطذٝ تدبض٢ ٚاوٙف ٣ٔ زٞس ، ٔرٌّٛ اؾت.آٟ٘ب شوط وطز٘هس  

 تٙٛٔ زض ؾُح ٣ّٔ ٚاوٙف زٞٙسٜ تط اؾت، أب فمط ٔههطف٣ ثٝ اؾتفبزٜ اظ  فمط زضآٔس٢ ثٝ ٘ٓط ٣ٔ ضؾس

اغّت ث٥كتط ثٝ ث٥ىبض٢ ظٔب٣٘ وٝ اظ تٙٛٔ ُٔٙمٝ ا٢ اؾتفبزٜ ٣ٔ قٛز ٚاوٙف ٣ٔ زٞس. نسن ٞب٢ پب٥٤ٗ 

                                                           
85

 Bruce D. Meyer, James X. Sullivan 

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 



53 
 

، ٚ زض ثؿ٥بض٢ اظ ٔٛاضز، نسن پب٥٤ٗ  اظ ٞط زٚ زضآٔس٢ ٚ ٔهطف٣ ثٝ قطا٤ٍ التهبز والٖ حؿبؼ ٞؿتٙس

 اظ نسن ٞب٢ پب٥٤ٗ ٔهطف٣ ٚاوٙف زٞٙسٜ ٞؿتٙس. ثٝ ٘ٓط ٣ٔ ضؾس ث٥كتط٢ زضآٔس

 داخلی :هغالعات ( 2-3-2

 ٚ قٟط٢ ذب٘ٛاضٞب٢ زضآٔس ٞع٤ٙٝ ٞب٢ زازٜ اظ اؾتفبزٜ ثب( 1394) فْویذُ فتاحی ٍ ّوکاراى     

 ا٤ٗ زض .٥ٌطز لطاض اضظ٤بث٣ ٔٛضز فمط وبٞف ثط ٔؤثط ٖٛأُ تأث٥ط ،تالـ ٕ٘ٛز٘سوٝ 1391 ؾبَ زض ضٚؾتب٣٤

 ثطا٢ ازأٝ زض ٕ٘ٛز٘س ٚ ثطآٚضز ٘ؿج٣ فمط ذٍ اؾبؼ ثط ضٚؾتب٣٤ ٚ قٟط٢ ذب٘ٛاضٞب٢ فمط ذٍ ثتساا ضاؾتب،

 ثسؾت ٘تب٤ح .اؾت قسٜ اؾتفبزٜ پطٚث٥ت ٔسَ ٚ Stata ٘طْ افعاض اظ ٘تب٤ح اضا ٝ ٚ زازٟٞب تح٥ُّ ٚ تدع٤ٝ

 ؾطپطؾت تتحه٥ال ٥ٔعاٖ ٚ ذب٘ٛاض ؾطپطؾت ٕٞؿطزاضثٛزٖ ذب٘ٛاض، ؾطپطؾت ؾٗ ٘كبٖ زاز ، آٔسٜ

 ٘ؿجت ٕٞچ٥ٙٗ .زاضز ضٚؾتب٣٤ ٚ قٟط٢ ذب٘ٛاضٞب٢ فمط احتٕبَ وبٞف ثط ٣ٙٗٔ زاض٢ ٚ ٔثجت ذب٘ٛاضتأث٥ط

 زض ذب٘ٛاض ؾطپطؾت ثٛزٖ قبغُ ٚ ذب٘ٛاض ثٗس ذب٘ٛاض، ؾطپطؾت ثٛزٖ ثبؾٛاز ذب٘ٛاض، زض زضآٔس زاضا٢ افطاز

 ٣ٔ ثبقٙس. ٔؤثط ذب٘ٛاضٞب فمط احتٕبَ وبٞف

زضنس ٥ٔب٥ٍ٘ٗ  50( زض پػٚٞف ذٛز پؽ اظ ٔحبؾجٝ ذٍ فمط ثٝ ضٚـ 1390)َر عواًِ ابزاّین پ     

ذب٘ٛاض زض ؾبَ  -ٔربضج ، ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ الخ٥ت زازٜ ٞب٢ تبث٣٤ّٛ ٚ ض٤ع زازٜ ٞب٢ َطح ٞع٤ٙٝ زضآٔس

اختٕب٣ٖ اثطٌصاض ثط فمط قٙبؾب٣٤ قس . ثٝ ا٤ٗ تطت٥ت پؽ اظ  –، ٟٔٓ تط٤ٗ ٖٛأُ التهبز٢ 1388

اختٕب٣ٖ ذب٘ٛاض فم٥ط ، ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔتغ٥ط  –مطا ٚ تٛن٥ف ثطذ٣ اظ ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ التهبز٢ قٙبؾب٣٤ ف

ٞب٢ تٛي٥ح٣ ؾٗ ٚ خٙؿ٥ت ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ، ؾبَ ٞب٢ تحه٥ُ ٢ٚ ، تٗساز افطاز ثب ؾٛاز ، تٗساز 

ظ٤ط ثٙب٢ ٔحه٥ّٗ ٚ تٗساز افطاز قبغُ زض ذب٘ٛاض ، ثٗس ذب٘ٛاض ، ٘ؿجت تٗساز افطاز زاضا٢ زض آٔس ٚ ؾُح 

ٔحُ ؾىٛ٘ت ، ٔسَ ٔٛضز ٘ٓط ا٤ٗ پب٤بٖ ٘بٔٝ زض زٚ ُٔٙمٝ قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ ثطآٚضز ٌطز٤س . ٘تب٤ح 

ثطآٚضز ٔسَ ٘كبٖ زاز ٔطز ؾطپطؾت ثٛزٖ ذب٘ٛاض زض ُٔٙمٝ قٟط٢ اثط ٣ٙٗٔ زاض ثط وبٞف فمط زاضز.أب 
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حه٥ُ ٚ ثٗس ذب٘ٛاض ٚ زضُٔٙمٝ ضٚؾتب٣٤ اثط ٣ٙٗٔ زاض٢ ٔكبٞسٜ ٘كس .ٕٞچ٥ٙٗ ٔتغ٥ط ٞب٢ ؾبَ ٞب٢ ت

ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض اثط ٣ٙٗٔ زاض٢ ثط احتٕبَ لطاض ٥ٌط٢ ذب٘ٛاض زض زا٤طٜ فمطا ، زض ٞط زٚ ُٔٙمٝ 

قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ زاض٘س زض حب٣ِ وٝ ٔتغ٥ط ٞب٢ ؾبَ ٞب٢ تحه٥ُ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ، تٗساز افطاز ثبؾٛاز 

ذب٘ٛاض اظ فمط ثبقٙس.ٖالٜٚ ثط ا٤ٗ ،تبث٥ط ؾٗ ٚ قبغُ زض ذب٘ٛاض ٣ٔ تٛا٘ٙس اظ ٖٛأُ اثطٌصاض ثط ذطٚج 

قىُ ثٛزٜ اؾت .٣ٙٗ٤ زض ؾبَ ٞب٢ خٛا٣٘ ٚ ٥ٔبٖ ؾب٣ِ احتٕبَ ذطٚج اظ فمط  Uؾطپطؾت ذب٘ٛاض ثط فمط 

ٚخٛز زاضز زض حب٣ِ وٝ ثب وِٟٛت ؾٗ ٚ ٚضٚز ثٝ زٚضاٖ پ٥ط٢ احتٕبَ لطاض ٥ٌط٢ زض زا٤طٜ فمط افعا٤ف 

 ٣ٔ ٤بثس .

( زض پػٚٞف ذٛز ثب ٞسف ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ذٍ فمط ٚ قبذم ٞب٢ فمط زض ا٤طاٖ 1390)عواًِ قائذی      

 2080،ذٍ فمط ضا ثب تٛخٝ ثٝ ض٤ٚىطز ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ ٚ ثطآٚضز ٞع٤ٙٝ ؾجس  1363 -1388زض ؾبَ ٞب٢ 

و٥ّٛ وبِط٢ ثٝ اظا٢ ٞط ٘فط زض ٞط ضٚظ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔتٛؾٍ ل٥ٕت آٖ زض ث٥ٗ اؾتبٖ ٞب ٚ ٔٙبَك 

( ثطا٢ 1984سؾت آٚضز.قبذم ٞب٢ فمط ضا ثب اؾتفبزٜ اظ قبذم فٛؾتط، ٌط٤ط ٚ تٛضثه )خغطاف٥ب٣٤، ث

ؾبَ ٞب٢ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ثٝ تفى٥ه ٔٙبَك قٟط٢  ٚ ضٚؾتب٣٤، ؾپؽ ذٍ فمط قس٤س ثطا٢ ٔٙبَك ٔرتّف 

اختٕب٣ٖ فمط اثتسا ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ –ٕٞچ٥ٙٗ ثٝ ز٥ُِ ا٥ٕٞت آثبض التهبز٢  وكٛض ضا ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛز.

٢ٛ تهح٥ح ذُب٢ ثطزاض٢ ثٝ ثطضؾ٣ ضاثُٝ ثّٙس ٔست فمط ، ضقس التهبز٢، تٛضْ ٚ ٘بثطاثط٢ پطزاذت اٍِ

.ؾپؽ ضاثُٝ ٥ٔبٖ فمط ٚ خطا ٓ اختٕب٣ٖ ضا ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض زاز. ذٍ فمط ُّٔك ، ثٝ ٖٙٛاٖ حسالُ 

قبذم  ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ ، ٚاثؿتٝ ثٝ ؾُح ل٥ٕت ٞب زض ٔٙبَك ٔرتّف اؾت .ثط اؾبؼ ٘تب٤ح تحم٥ك اٚ

افعا٤ك٣  1388وبٞك٣ ٚ پؽ اظ آٖ تب ؾبَ  1384تب ؾبَ  1363ٞب٢ فمط قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ اظ ؾبَ 

ثٛزٜ اؾت . فمط زض ذب٘ٛاضٞب٢ ظٖ ؾطپطؾت ث٥ف اظ ذب٘ٛاضٞب٢ ٔطز ؾطپطؾت زض خبٔٗٝ قٟط٢ ٚ 

و٣ّ ضٚؾتب٣٤ ٣ٔ ثبقس. ٞط چٝ ؾٛاز ؾطپطؾت ذب٘ٛاض افعا٤ف ٤بثس ، ثٝ ّٖت افعا٤ف زضآٔسٞب ، فمط 

ذب٘ٛاض وبٞف ٣ٔ ٤بثس .زض ٔٛضز ٚلٛٔ پس٤سٜ تغص٤ٝ ٘بوبف٣ ٚ ؾٛء تغص٤ٝ زض ث٥ٗ وٛزوبٖ وكٛض ضٚ٘س 
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 1388تب  1384ٕٞطاٜ ثب ٘ٛؾب٘بت قس٤س ، ضٚ٘س٢ وبٞك٣ اؾت ٚ اظ ؾبَ  1384تب  ٣ٕٖٔٛ1363 اظ ؾبَ 

ضاثُٝ ٔؿتم٥ٓ زاضز  ا٤ٗ ضٚ٘س نٗٛز٢ اؾت. اٚ ٕٞچ٥ٙٗ اظ ٘تب٤ح حبنُ زض٤بفت ، ٘بثطاثط٢ ٚ تٛضْ ثب فمط

 أب ضاثُٝ ضقس ثب فمط ضاثُٝ ٔٙف٣ اؾت ٚ خطْ ٚ فمط ضاثُٝ ٔثجت زاضز.

چ٣ٍٍ٘ٛ تبث٥ط ٌصاض٢ ٔطثٌٛ ثٝ ٔتغ٥طٞب٢ والٖ ثط فمط  (1389) فزّاد خذاداد کاؽی ٍ ّوکاراى     

ثط قست فمط زض  زض ا٤طاٖ ضا ثطضؾ٣ ٕ٘ٛز٘س. ٘تب٤ح آٟ٘ب ا٤ٗ ثٛز وٝ اٚال ً، ضقس التهبز٢ تبث٥ط ٣ٙٗٔ زاض٢

؛ ٚ ثب٥٘ب ً، اضتجبٌ ث٥ٗ ضقس التهبز٢ ٚ قبذم فمط آٔبضت٥بؾٗ ٔٙف٣ ثٛزٜ اؾت ، ٣ٙٗ٤ خط٤بٖ ا٤طاٖ زاقتٝ 

ضقس التهبز٢ تبث٥طات ٔثجت٣ ثط وبٞف فمط زض ا٤طاٖ ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت .ٕٞچ٥ٙٗ ٤بفتٝ ٞب ث٥بٍ٘ط 

ت ٚ ٞع٤ٙٝ ٞب٢ تب٥ٔٗ اختٕب٣ٖ ٚ ثٟع٤ؿت٣ تبث٥ط ٔثجت ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ ثط افعا٤ف فمط زض ا٤طاٖ ثٛزٜ اؾ

٘ؿجت ثٝ ثٛزخٝ زِٚت ، تبث٥ط ٣ٙٗٔ زاض٢ ثط وبٞف فمط ٘ساقتٝ ٚ يط٤ت خ٣ٙ٥ تبث٥ط ٔٙف٣ ثط قبذم 

فمط آٔبضت٥بؾٗ زاقتٝ اؾت . زض ضاؾتب٢ اضظ٤بث٣ زل٥ك تط زض ٔٛضز ٘تب٤ح ثٝ زؾت آٔسٜ زض پػٚٞف ، اظ 

، فبنّٝ ا٥َٕٙبٖ ٚ تهح٥ح اض٤ج٣ زض اؾتٙجبٌ آٔبض٢ ضٚـ ثٛت اؾتطح ثطا٢ ٔحبؾجٝ ا٘حطاف ٥ٗٔبض 

 اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز٘س.

وٝ اثط ٔتغ٥ط ٞب٢ التهبز٢ ثط فمط  (ثب ٞسف پبؾد ٣ّٕٖ ثٝ ا٤ٗ ؾٛا1387َ)ّاتف حاضزی ًیزی     

ثطضؾ٣ ذٛز ضا ثٝ ضٚـ  1363-1385زازٜ ٞب٢ وكٛض زض زٚضٜ  چٍٛ٘ٝ ثٛزٜ اؾت ؟ ثب اؾتفبزٜ اظ 

ب٤ح وبض اٚ حبو٣ اظ آٖ اؾت ، وٝ زض ٔٙبَك قٟط٢ ثب افعا٤ف ضقس التهبز٢ ، ضٌطؾ٥ٖٛ ا٘دبْ زاز ٚ ٘ت

زض ٔمبثُ ، افعا٤ف ٤بضا٘ٝ وبال ٞب٢ اؾبؾ٣ ثط قبذم ٞب٢ ٔصوٛض قبذم ٞب٢ فمط افعا٤ف ٤بفتٝ اؾت .

اثط وبٞك٣ ٚ افعا٤ف ٘طخ تٛضْ اثط افعا٤ك٣ زاقتٝ اؾت . زض ٔٙبَك ضٚؾتب٣٤ ضقس التهبز٢ تبث٥ط٢ ثط 

٢ فمط ٘ساقتٝ اؾت . ٘طخ تٛضْ ٞٓ اثط افعا٤ك٣ ثط قبذم ٞب٢ فمط زاقتٝ ٚ ٤بضا٘ٝ وبالٞب٢ قبذم ٞب

 اؾبؾ٣ زض ٔٙبَك ضٚؾتب٣٤ ثب ٤ه زٚضٜ ٚلفٝ اثط وبٞك٣ ثط قبذم ٞب٢ ٔصوٛض زاقتٝ اؾت .
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( ؾٝ ثطضؾ٣ خساٌب٘ٝ زض ظ٥ٔٙٝ زضآٔس زض ا٤طاٖ ا٘دبْ زازٜ b1974 ،a1974، 1975) ّاؽن پغزاى     

ٝ ٤ٚػ٣ٌ ان٣ّ زض ٔمب٤ؿٝ ثب زٚ ُٔبِٗٝ لج٣ّ تٛخٝ ٚ تأو٥س اٚ ثط تحٛالت ٚ تغ٥٥طات ا٢ٍِٛ تٛظ٤ٕ اؾت، و

ؾبِٝ اؾت. اٚ ثٝ ثطضؾ٣ تٛظ٤ٕ زضآٔس زض فبنّٝ ؾبَ  15زضآٔس زض وكٛض زض ٣َ ٤ه زٚضٜ ظٔب٣٘ تمط٤جبً 

ض وكٛض ٚ زض ٣ٔ پطزاظز ٚ ؾ٣ٗ زض قٙبذت ٖٛأُ ٔٛثط ثط ا٢ٍِٛ تٛظ٤ٕ زضآٔس ز 1353تب  1338ٞب٢ 

ث٥ٗ ٔٙبَك ٔرتّف آٖ زاضز. اٚ ٖالٜٚ ثط ثطضؾ٣ ٞب٢ ذٛز زض ؾُح ٔٙبَك قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ ٚ ٥٘ع 

ٔٙبَك ٚ اؾتبٖ ٞب٢ وكٛض، ثٝ ُٔبِٗٝ تٛظ٤ٕ زضآٔس زض قٟط تٟطاٖ ٥٘ع پطزاذتٝ اؾت. اٚ زض ُٔبِٗبت 

تط اظ تٛظ٤ٕ زضآٔس زض  ذٛز ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ ضؾ٥سٜ اؾت وٝ تٛظ٤ٕ زضآٔس زض ٔٙبَك قٟط٢ وكٛض ٘بٔتٗبزَ

ٔٙبَك ضٚؾتب٣٤ آٖ اؾت. ذب٘ٛاضٞب٢ زٞه اَٚ زضآٔس٢ )فم٥طتط٤ٗ ذب٘ٛاضٞب( ٕٔٗٛال زاضا٢ فطز ثب ؾٛاز 

٘جٛزٜ ٚ اًٖب٢ فٗبَ آٖ ٞب غبِجبً ث٥ىبض ثٛزٜ ٚ قغ٣ّ ٘ساض٘س. ٖالٜٚ ثط ا٤ٗ ؾطپطؾت ذب٘ٛاضٞب٢ فم٥ط ث٥كتط 

 ٛق ث٥ٍط ثرف ذهٛن٣ )زض ٘مبٌ قٟط٢( ٞؿتٙس.وبضوٗ ٔؿتمُ )زض ٘مبٌ ضٚؾتب٣٤( ٚ ٤ب ٔعز ٚ حم

                                                                                                                                      (هؾارکت هحقق:2-3-3

ٚ ثطضؾ٣ تبث٥ط ث٥ىبض٢ ثط فمط  ز٤سٜ ٣ٔ قٛز زض ا٤ٗ زؾت اظ تحم٥مبت زض وكٛض ا٤طاٖ تٕطوعٕٞبُ٘ٛض وٝ 

فمٍ ٔرتم ثٝ ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ ثٛزٜ اؾت . زض ا٤ٗ پػٚٞف ٔحمك ؾ٣ٗ ٕ٘ٛزٜ اؾت تب اثٗبز ز٤ٍط٢ اظ 

ضاثُٝ ضا ث٥بٖ وٙس. ِصا ثطا٢ ا٤ٗ ٔٙٓٛض الساْ ثٝ ٔحبؾجٝ زٚ ٘ٛٔ ز٤ٍط اظ ث٥ىبض٢ ثطا٢ ٔٙبَك ا٤طاٖ ا٤ٗ 

                                   ثط فمط ضا ٔٛضز تٛخٝ لطاض زازٜ اؾت.ٕ٘ٛزٜ اؾت . ٚ ٥ُٕٞٙٛض اثطات چطذٝ ٞب٢ تدبض٢ 
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                                                                                                                                      :ًتیجِ

ل٥ًٝ ثىٛاـ ٣ٔ ثبقس ٚ ؾ٣ٗ زض آظٖٔٛ  ط اؾبؼث ٚٞف ٔجٙب٢ ٘ٓط٢ ا٤ٗ پػقس ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔالحٓٝ 

ُٔبِٗبت تدطث٣ اشٖبٖ ثٝ تبث٥ط ٌصاض٢ ث٥ىبض٢ ثط فمط زاقتٙس ٣ِٚ زض تٕب٣ٔ . ز٤سٜ قس وٝ ٣ٔ ثبقس آٖ 

ٔٛضز تٛضْ ٘تب٤ح زض وكٛض ٞب ٔتفبٚت ثٛز . ِصا ثب ٔٗطف٣ ا٘ٛأ خب٤ٍع٤ٗ ث٥ىبض٢ ؾ٣ٗ ثط ؾٙدف تبث٥ط 

تحم٥مبت ذبضخ٣ ٚ زاذ٣ّ زض ث٥ٗ ٚ ٥ُٕٞٙٛض قىبف  .٣ٔ ثبقس  ثط فمطٌصاض٢ آٟ٘ب ٚ ٥ُٕٞٙٛض اثط تٛضْ 

چطذٝ ٞب٢  آظٖٔٛ اثطات ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ٣ٔ ثبقس ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ ٚ ٔٗطف٣ ثطضؾ٣ زض اضتجبٌ ثب ٔٛيٛٔ پػٚٞف

ِصا ٘ٛآٚض٢ تحم٥ك قٛز .ثطضؾ٣ وٝ ؾ٣ٗ قسٜ اؾت ا٤ٗ قىبف زض ا٤ٗ پػٚٞف ،تدبض٢ ثط فمط اؾت 

  كٛض ا٤طاٖ اؾت.ثطضؾ٣ ا٤ٗ ٔٛاضز ثطا٢ و
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 فصل عَم :حقایق ؽٌاختِ ؽذُ
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 هقذهِ :(3-1

زض ا٤ٗ فهُ تالـ ٣ٔ قٛز وٝ زض اثتسا ٔتغ٥ط ٞب٢ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٔسَ ضا تٗط٤ف ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾپؽ      

. ٚ ؾ٣ٗ ٣ٔ قٛز اَالٖبت ٕ٘ٛزاض٢ ٚ آٔبض٢ آٟ٘ب قطح زازٜ قٛز٘حٜٛ ٔحبؾجٝ ٚ خٕٕ آٚض٢ آٟ٘ب ضا ث٥بٖ 

زض ا٤ٗ تحم٥ك اظ آٔبض ض٤ع زازٜ ٞب٢ ذب٘ٛاض )َطح ٞع٤ٙٝ ٚزضآٔس ذب٘ٛاض( وٝ ؾب٥ِب٘ٝ اظ ث٥ٗ   ٛز .ق

ذب٘ٛاض ا٤طا٣٘ ثٝ َٛض تهبزف٣ ثٝ تفى٥ه ٔٙبَك تٛؾٍ ٔط وع آٔبض ا٤طاٖ ٌطزآٚض٢ قسٜ  6000تب 3000

ٕٞٝ اؾتبٖ ٞب ٚ  .اظ ا٤ٗ ٥ٔبٖ آٔبض ٔطثٌٛ ثٝ ذب٘ٛاضٞب٢ قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ ثطا٢قسٜ اؾت  اؾت اؾتفبزٜ

ثطا٢ ت٥ِٛس ٔتغ٥طٞب٢ فمط ٚ ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ اؾتفبزٜ قس ٚ ثطا٢ ٔحبؾجٝ  1392تب  1372ثطا٢ ؾبَ ٞب٢ 

ثط اؾبؼ   "قبذم وُ ثٟب٢ ذسٔبت ٚ وبالٞب٢ ٔهطف٣ زض تٕب٣ٔ اؾتبٖ ٞب٢ وكٛض"تٛضْ اظ زازٜ ٞب٢ 

ثب٘ه ٔطوع٢ خٕٟٛض٢ اؾترطاج قسٜ اظ ؾب٤ت  1392تب  1372ثطا٢ زٚضٜ ظٔب٣٘  1390ؾبَ پب٤ٝ 

ُٔٙمٝ تٕب٣ٔ  9اؾال٣ٔ ا٤طاٖ اؾتفبزٜ قس .الظْ ثٝ شوط اؾت ثب تمؿ٥ٓ ثٙس٢ خبٔٗٝ آٔبض٢ ا٤طاٖ ثٝ 

زض ا٤ٗ پػٚٞف ثطا٢ پطزاظـ ٚ ت٥ِٛس زازٜ ٞب ، پؽ اظ اؾترطاج زازٜ  ٔتغ٥ط ٞب ُٔٙمٝ ا٢ ؾبذتٝ قس٘س.

 اؾت.  اؾتفبز قسٜ  Stata13 ،Excell  ٚ Eviews8ٞب ٢ ذبْ اظ ٔٙبثٕ شوط قسٜ اظ ٘طْ افعاض ٞب٢ 

 هتغیز ّای هَرد اعتفادُ در هذل :(3-2

 تٗبض٤ف ٚ ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ فمط  (3-2-1

اٌط ثطا٢ ٔحبؾجٝ فمط فطو و٥ٙٓ وٝ ضفبٜ افطاز زض خبٔٗٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ؾُح ٔربضج ٔهطف٣)زضآٔس(     

زضآٔس( ذٛا٥ٞٓ زاقت تب ثٝ ا٢ اظ ٔهطف)٥ٌط٢ قٛز؛ زض لسْ ثٗس٢ احت٥بج ثٝ ٔحبؾجٝ آؾتب٘ٝا٘ساظٜ

ثط٘س، ٚاغٜ فم٥ط ضا اَالق و٥ٙٓ. ثٝ ا٤ٗ آؾتب٘ٝ اظ افطاز٢ وٝ زض ٔمساض٢ وٕتط اظ ا٤ٗ آؾتب٘ٝ ثٝ ؾط ٣ٔ

ا٢ وٝ قٛز. ثب ٔمسٔٝٔربضج ٔهطف٣ ٚ ٤ب ٞط قبذم ز٤ٍط٢ اظ ضفبٜ ) ٔثُ زضآٔس( ذٍ فمط ٌفتٝ ٣ٔ

بظٞب٢ ٔهطف٣ اؾبؾ٣ ذٛز ٚ ٤ب ذب٘ٛازٜ ذٛز ضا قٛز وٝ لبزض ٘جبقس ٥ٌ٘فتٝ قس فم٥ط ثٝ وؿ٣ ٌفتٝ ٣ٔ

ثس٤ٗ تطت٥ت ذٍ  تٛا٘س قبُٔ ٥٘بظٞب٢ غصا٣٤ ٚ ٤ب غ٥ط غصا٣٤ ثبقٙس.ثطآٚضزٜ وٙس.ا٤ٗ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ ٣ٔ
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-فمط ثب ٔكرم وطزٖ ٌط٣ٞٚ اظ ا٘ٛأ ٔهبضف وٝ ثطا٢ اضيب٢ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ ا٘ؿبٖ الظٔٙس، ثسؾت ٣ٔ

تأ٥ٔٗ ا٤ٗ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣، ٔٗبزَ پ٣ِٛ ذٍ فمط ٔحبؾجٝ ٚ زض  آ٤س. زض ٔطحّٝ ثٗس ثب تر٥ٕٗ ٞع٤ٙٝ

قٛز. ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ذٍ فمط ؾُح٣ اظ ٔهطف ٤ب زضآٔس اؾت ٔحبؾجبت ٔطثٌٛ ثٝ فمط ثىبض ٌطفتٝ ٣ٔ

ٔٗبزَ  وٝ ٞط فطز ٤ب ذب٘ٛاض  ثطا٢ ضٞب٣٤ اظ زاْ فمط ثٝ آٖ ٥٘بظ ذٛاٞس زاقت. ثب اؾتفبزٜ اظ ا٤ٗ تٗط٤ف،

ا٢ زل٥مبً ظ٤ط ا٤ٗ ٘مُٝ ثٝ ف٣ زض تبثٕ ضفبٜ ٚخٛز ذٛاٞس زاقت وٝ ثب حطوت اظ ٘مُٝذٍ فمط ، ٘مُٝ ُٖ

٤بثٙس. زؾت٣ ٘دبت ذٛاٞٙس ٤بفت ٚ ثٝ حسالُ ضفبٜ زؾت ٣ٔا٢ زل٥مبً ثبال٢ آٖ ٘مُٝ، افطاز اظ ت٣ٟ٘مُٝ

ٔبً چ٥ٙٗ اِجتٝ ثب تٛخٝ ثٝ پ٥ٛؾت٣ٍ تبثٕ ضفبٜ ٚ ٥ُٕٞٙٛض ا٘ٛأ ضٚقٟب٢ ٔٛخٛز زض ٔحبؾجٝ ذٍ فمط ِعٚ

ا٢ ضا زض تبثٕ ضفبٜ پ٥سا ٘رٛا٥ٞٓ وطز. ٘ت٥دٝ چ٥ٙٗ پ٥ٛؾت٣ٍ زض تبثٕ ضفبٜ ا٤ٗ ذٛاٞس ثٛز وٝ ثطا٢ ٘مُٝ

تٛا٘س ٤ى٣ اظ ا٤ٗ ذٌُٛ فمط  تٛي٥ح پس٤سٜ فمط ثٝ ث٥ف اظ ٤ه ذٍ فمط ٥٘بظ زاض٤ٓ. ذٍ فمط غصا٣٤ ٣ٔ

ٞب٢ ت تب فمٍ لسضت ذط٤س ٥٘بظقٛز وٝ الظْ اؾثبقس.ذٍ فمط غصا٣٤ ثٝ حسالُ ٔمبز٤ط پ٣ِٛ ٌفتٝ ٣ٔ

اؾبؾ٣ غصا٣٤ ضا ثٝ ذب٘ٛاضٞب ثسٞس.چٙب٘چٝ ٞع٤ٙٝ تأ٥ٔٗ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ غ٥ط غصا٣٤ ٥٘ع  تر٥ٕٗ ظزٜ قٛز 

 .ٚ ثٝ ذٍ فمط غصا٣٤ ايبفٝ قٛز ، ذٍ فمط و٣ّ ثسؾت ذٛاٞس آٔس

اؾت وٝ  زٚ ض٤ٚىطز ان٣ّ زض ٔحبؾجبت ٔطثٌٛ ثٝ ذٍ فمط ٚخٛز زاضز . ٤ى٣ ٔحبؾجٝ ذٍ فمط٢     

ثطا٢ وُ خبٔٗٝ ٔٛضز ثطضؾ٣ ٤ىؿبٖ ذٛاٞس ثٛز. ٔثالً ذٍ فمط ٤ه زالض زض ضٚظ ثطا٢ ٞط ٘فط وٝ زض 

قٛز. ٘ٛٔ ز٤ٍط٢ اظ ثؿ٥بض٢ اظ تحم٥مبت ٔطثٌٛ ثٝ ٔمب٤ؿٝ آٔبض فمط زض ث٥ٗ وكٛضٞب اظ آٖ اؾتفبزٜ ٣ٔ

ٝ ذب٘ٛاض ز٤ٍط ثط اؾبؼ ذٍ فمط  ٚخٛز زاضز ، وٝ ثطا٢ ٞط ذب٘ٛاض ٔدعا ثٛزٜ ٚ ؾپؽ اظ ٤ه ذب٘ٛاض ث

قٛ٘س ٚ ٥ُٕٞٙٛض تفبٚت زض ٔٛل٥ٗت خغطاف٥ب٣٤ آ٘بٖ  ٞب٣٤ وٝ ذب٘ٛاضٞب ثب آٖ ضٚثطٚ ٣ٔزض ل٥ٕت تفبٚت

وٙس ثٝ احتٕبَ ا٢ ضٚؾتب٣٤ ظ٘س٣ٌ ٣ٔقٛز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ذب٘ٛازٜ وٛچى٣ وٝ زض ُٔٙمٝتٗس٤ُ ٣ٔ

٘ؿجت ثٝ ٤ه ذب٘ٛازٜ قٟط٢ ثعضي ٔٛاخٝ  تط٢ثؿ٥بض ظ٤بز ثب ٞع٤ٙٝ ٔؿىٗ وٕتط ٚ ٔٛاز غصا٣٤ اضظاٖ

اؾت. ثٙبثطا٤ٗ ذٍ فمط ٔطثٌٛ ثٝ ا٤ٗ ذب٘ٛاض ضٚؾتب٣٤ زض ٔمب٤ؿٝ ثب ذب٘ٛازٜ ثعضي قٟط٢ وٝ ثب ٞع٤ٙٝ 
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تط ذٛاٞس ثٛز. زض ٘ت٥دٝ زٚ ذٍ فمط ٔؿىٗ ثبالتط ٚ ٥ُٕٞٙٛض ٔٛاز غصا٣٤ ٌطا٘تط٢ ضٚثطٚ اؾت، پب٥٤ٗ

 ثطا٢ ا٤ٗ زٚ ذب٘ٛاض ٚخٛز زاضز..

ا٢ وٝ ثب٤س زض ا٤ٙدب ثٝ آٖ اقبضٜ وطز ا٤ٗ اؾت وٝ، ذٍ فمط ٔحبؾجٝ قسٜ زض ٣َ ظٔبٖ ٥٘ع ىتٝ٘     

تٛا٘س اتفبق ث٥بفتس. ٘رؿت ثٝ ّٖت تٛضْ ، ٞع٤ٙٝ ذط٤س تٛا٘س تغ٥٥ط وٙس. ا٤ٗ تغ٥٥ط ثٝ زٚ ّٖت ٣ٔ٣ٔ

-٥ط ٣ّٔٔعٚٔبت ذٛضاو٣ ٚ ٥ُٕٞٙٛض غ٥ط ذٛضاو٣ وٝ ل٥ٕت آٟ٘ب زض ٔحبؾجٝ ذٍ فمط ِحبِ قسٜ تغ٥

ٞب٢ ِحبِ قسٜ زض ذٍ وٙس. زْٚ ا٤ٙىٝ ا٤ٗ احتٕبَ ٚخٛز زاضز وٝ ثب ٌصقت ظٔبٖ خبٔٗٝ ثٝ حسالُ

فمط ثطؾس . زض ٘ت٥دٝ ثب اؾتب٘ساضزٞب٢ ؾبثك، ز٤ٍط فم٥ط٢ زض خبٔٗٝ ٚخٛز ٘رٛاٞس زاقت. أب اظ 

٘ٓط غ٥طٕٔىٗ ثٝقٛز ، چ٥ٙٗ أط٢ آ٘دب٥٤ىٝ پس٤سٜ فمط زض ٔمب٤ؿٝ افطاز خبٔٗٝ ثب ٤ىس٤ٍط پس٤ساض ٣ٔ

ضؾس. ذٍ فمط ٘ؿج٣ ٚ ُّٔك ٔفب٣ٕ٥ٞ ٞؿتٙس وٝ ثطا٢ حُ ا٤ٗ ٔكىُ تٛؾٍ ٔحمم٥ٗ تٗط٤ف ٣ٔ

 ا٘س.قسٜ

تٛاٖ فمط ضا ثٝ نٛضت فم٥طتط٤ٗ الكبض خبٔٗٝ زض ٔمب٤ؿٝ افطاز خبٔٗٝ ثب ٤ىس٤ٍط) ثٝ ٌب٣ٞ اٚلبت ٣ٔ     

-بٔٗٝ( تٗط٤ف وطز . ثٝ چ٥ٙٗ ٔحبؾجٖٝٙٛاٖ ٔثبَ ٤ه پٙدٓ فم٥طتط٤ٗ ٚ ٤ب زٚ پٙدٓ فم٥طتط٤ٗ افطاز خ

قٛز. ثب چ٥ٙٗ تٗط٤ف٣ اظ فمط ٥ٞچٍبٜ فمطا اظ پ٥ىطٜ اختٕبٔ خسا ٌفتٝ ٣ٔ "فمط ٘ؿج٣  "ا٢ اظ فمط

٘رٛاٞٙس قس ٚ ٥ٕٞكٝ ا٤ٗ ش٥ٙٞت ٚخٛز ذٛاٞس زاقت وٝ فمطا ٥ٕٞكٝ ثب ٔب ٞؿتٙس. زض ُٖٕ ٥٘ع 

زاض٘س. ٞط چٝ اٚيبٔ التهبز٢ وكٛض٢  وكٛضٞب٢ ثطٚتٕٙس ذٍ فمط ثبالتط٢ ٘ؿجت ثٝ وكٛضٞب٢ فم٥ط

ثب٤ؿت زض ا٘سضوبضاٖ زض أٛض فمط ٤٣ٔبثس،  زؾتثٟتط قٛز، ٥ٔب٥ٍ٘ٗ زضآٔس زض خبٔٗٝ افعا٤ف ٣ٔ

-ٔحبؾجبت ذٛز ذٍ فمط ٘ؿج٣ ذٛز ضا ثٝ ؾٕت ثبال حطوت زٞٙس، تب آٔبض ٔطثٌٛ ثٝ ٘طخ فمط آ٘بٖ ٚالٕ

ث٥ٙب٘ٝ تط ٌطزز.

ٞب٣٤ وٝ زض ثط حؿت اؾتب٘ساضزٞب٢ ظ٘س٣ٌ اؾت وٝ ثطا٢ ٔمب٤ؿٝ ذٍ فمط ُّٔك، ٥ٗٔبض ثبثت٣     

قٛز وٝ ا٢ ت٥ٓٙٓ ٣ٌٔٛ٘ٝتط ذٍ فمط ُّٔك ثٝضٚز. ثٝ ٖجبضت ؾبزٜپص٤طز، ثٝ وبض ٣ٔحٛظٜ فمط ا٘دبْ ٣ٔ
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لسضت ذط٤س ٤ىؿب٣٘ ضا زض ٣َ ؾبِٟب٢ ٔتٕبز٢ ٘كبٖ زٞس.اظ أت٥بظات ذٍ فمط ُّٔك ٤ى٣ ؾِٟٛت زض 

ٞب٢ ٞب٢ فمط ظزا٣٤ زض ََٛ ظٔبٖ ٚ ز٤ٍط٢ ؾٙدف آثبض ثط٘بٔٝٔٛضز آثبض ؾ٥بؾت ٔمب٤ؿٝ ٚ لًبٚت زض

-ٞب٣٤ وٝ اظ ٘طخ فمط زض ث٥ٗ وكٛضٞب نٛضت ٣ٔتٛا٘س ثبقس. ٥ُٕٞٙٛض ٔمب٤ؿٝالتهبز٢ ثط ض٢ٚ فمط ٣ٔ

  پص٤ط اؾت. پص٤طز ثب اؾتفبزٜ اظ ذٍ فمط ُّٔك ثٝ ؾِٟٛت أىبٖ

 اؾتفبزٜ اظ ٔهطف ذب٘ٛاضٞب ٥ٌط٢ ذٍ فمط ُّٔك ثبا٘ساظٜ(1 .3-2-1

ٔهطف، قبُٔ وبال ٚ ذسٔبت٣ اؾت وٝ ذط٤ساض٢ ٣ٔ قٛ٘س ٚ ٤ب تٛؾٍ ذٛز فطز ت٥ِٛس ٣ٔ قٛز تب        

ثٝ ٔهطف قره٣ ثطؾس. ٔهطف ٘ؿجت ثٝ زض آٔس قبذم ثٟتط٢ اظ ضفبٜ زض ََٛ ظ٘س٣ٌ فطز اؾت. ظ٤طا 

تط٢ زاضز. أب ثب  ظ٘س٣ٌ ٘ٛؾب٘بت قس٤س ٔهطف زض ََٛ ظ٘س٣ٌ ٘ؿجتبً ثبثت اؾت زض حب٥ِىٝ زضآٔس زض ََٛ

ا٤ٗ حبَ افطاز تٕب٤ُ زاض٘س ٔهطف ذٛز ضا وٕتط اظ آ٘چٝ وٝ ٞؿت ٌعاضـ زٞٙس. زض وكٛض ٞب٢ تٛؾٗٝ 

٤بفتٝ ٚ ثطٚتٕٙس اظ زضآٔس ثٝ ٖٙٛاٖ قبذه٣ ثطا٢ ضفبٜ اؾتفبزٜ ٣ٔ قٛز ظ٤طا ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ زضآٔس تٛؾٍ 

قجىٝ اَالٖبت٣ ٔطثٌٛ ٔب٥ِبت پطزاذت٣ تٛؾٍ افطاز  زؾتٕعز ٚ حمٛق آؾبٖ اؾت، ٚ ثٝ ز٥ُِ ٚخٛز

پص٤ط ٣ٔ قٛز. زض وكٛضٞب٢ وٕتط تٛؾٗٝ ٤بفتٝ اظ  أىبٖ ٔحبؾجٝ زضآٔس آٟ٘ب ثب ؾِٟٛت ٚ زلت ظ٤بز أىبٖ

٥ٌط٢ زضآٔس زض ا٤ٗ وكٛضٞب ٔكىُ  ٔربضج ٔهطف٣ ثٝ ٖٙٛاٖ قبذم ضفبٜ اؾتفبزٜ ٣ٔ قٛز. ظ٤طا ا٘ساظٜ

 طف٣ ثطا٢ ثطآٚضز تمط٤ج٣ اظ زضآٔس ٚ ضفبٜ فطز ٤ب ذب٘ٛاض آؾبٖ تط اؾت.اؾت ٚ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٔربضج ٔه

ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔربضج ٔهطف٣ ثٝ ٖٙٛاٖ قبذم ضفبٜ ذب٘ٛاض زض ٌبْ ثٗس٢ ثب٤س ذٍ فمط ا٘تربة       

قٛز. ت٥٥ٗٗ ذٍ فمط زض ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٣ّٕٖ فمط حؿبؼ تط٤ٗ ٔطحّٝ اظ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ فمط اؾت. ذٍ فمط 

بؾجٝ اضظـ پ٣ِٛ حسالُ ؾجس وبالٞب ٚ ذسٔبت ٔٛضز ٥٘بظ ذب٘ٛاض ت٥٥ٗٗ ٣ٔ قٛز. ثٝ ا٤ٗ ُّٔك ثب ٔح

ٔٙٓٛض، ٞع٤ٙٝ ا٤ٗ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ تر٥ٕٗ ظزٜ ٣ٔ قٛز. ذٍ فمط ٔربضج ٔٛضز ٥٘بظ ٤ه فطز ضا خٟت 

 تأ٥ٔٗ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ غصا٣٤ ٚ غ٥ط غصا٣٤ ت٥٥ٗٗ ٣ٔ وٙس. ذب٘ٛاض ٞب٣٤ وٝ ٔربضج ٔهطفكبٖ پب٥٤ٗ تط اظ

زض ا٘تربة ذٍ فمط ُّٔك اثتسا ثب٤س ٥ٔعاٖ ؾُح ظ٘س٣ٌ ضا ت٥٥ٗٗ .قٛ٘س ذٍ فمط اؾت فم٥ط ٔحؿٛة ٣ٔ
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و٥ٙٓ ٚ ؾپؽ ؾُح٣ ٔٙبؾت ثطا٢ ذٍ فمط ثىبض ثط٤ٓ. ٔٙبؾت تط٤ٗ ض٤ٚىطز خٟت ت٥٥ٗٗ ذٍ فمط ثٝ 

 ا٢ وٝ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ ضا پٛقف زٞس ثٝ قطح ش٤ُ اؾت: ٌٛ٘ٝ

زٚ خعء غصا ٚ غ٥ط غصا ضا زض ٘ٓط ٣ٔ ٥ٌط٤ٓ. ٞع٤ٙٝ ؾجس ثطا٢ ٞط ظ٤ط ٤ه ؾجس ٔهطف٣ ٔٙبؾت ثب ٞط       

ٌطٜٚ )قٟط٢ ٤ب ضٚؾتب٣٤، ٞط ُٔٙمٝ ٚ اظ ا٤ٗ لج٥ُ ( ضا تر٥ٕٗ ٣ٔ ظ٥٘ٓ. ا٤ٗ ضٚـ اؾبؾبً ضٚق٣ اؾت 

ا٘دبْ قسٜ  1936ٚ  1901زض ٔٛضز فمط زض ٤ٛ٥٘ٛضن زض ؾبَ  86وٝ زض ُٔبِٗبت تبض٤ر٣ ؾ٥جْٛ ضاٚ٘تط٢

 (. 1941اؾت )ضاٚ٘تط٢ 

 زض ُٖٕ ثب٤س ٔطاحُ ثٝ قطح ظ٤ط ا٘دبْ قٛز :

و٥ّٛ وبِط٢ ؾطا٘ٝ ثطا٢ ٞط فطز  2080ا٘تربة ٤ه حسالُ ٥٘بظ غصا٣٤ ثطا٢ ٤ه ظ٘س٣ٌ ؾبِٓ، ٔثُ  

-٥ٌط٤ٓ. ا٤ٗ ٔٙبَك ٣ٔثعضٌؿبَ زض ضٚظ. ؾپؽ اضظـ پ٣ِٛ ا٤ٗ ؾجس غصا ضا زض ٔٙبَك ٔرتّف ا٘ساظٜ ٣ٔ

 زٚ ُٔٙمٝ قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ تطت٥ت زازٜ قٛز.تٛا٘س ثط اؾبؼ اؾتبٟ٘ب٢ وكٛض ٚ زض 

زض لسْ ثٗس٢ ثب٤س حسالُ ٞب٢ ٥٘بظٞب٢ غ٥ط غصا٣٤ ضا تر٥ٕٗ ثع٥٘ٓ. ٤ى٣ اظ ضٚقٟب٢ ٔتساَٚ زض 

ثبقس.ا٤ٗ ثرف اؾتفبزٜ اظ ٔٗىٛؼ يط٤ت اٍُ٘ ٣ٔ  

.آ٤سزض ٔطحّٝ آذط ثب خٕٕ ا٤ٗ زٚ ٔؤِفٝ ذٍ فمط ٟ٘ب٣٤ ثسؾت ٣ٔ  

 و٥ّٛ وبِط٢ 2080اضظـ ؾجس غصا٣٤ ( 2.  3-2-1

ثطا٢ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٥٘بظ ثٝ ا٘طغ٢ غصا٣٤، ٔترههبٖ تغص٤ٝ ٥٘بظ ثٝ ا٘طغ٢ افطاز ٔرتّف ضا زض حبِت      

ٕ٘ب٤ٙس. ا٤ٗ ٥٘بظ اظ ؾ٢ٛ ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٣٘ ثٝ اؾتطاحت ٚ ا٘دبْ فٗب٥ِتٟب٢ ٔرتّف ثطآٚضز ٣ٔ

ظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ا٤ٗ ؾجس وبِط٢ زض ضٚظ ت٥٥ٗٗ ٌطز٤سٜ اؾت. اِجتٝ الو٥ّٛ  2000نٛضت حسالُ 

                                                           
86 - Seebohm Rowntree 
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غصا٣٤ تٗط٤ف قسٜ ُٔبثك ٖبزات غصا٣٤ خب١ٗٔ ٔٛضز ُٔبِٗٝ تٗط٤ف ٣ٔ قٛز. زض وكٛض ٔب زفتط ثٟجٛز 

ٞب٢ ٔرتّف ؾ٣ٙ ضا ثط اؾبؼ ٔٛاز غصا٣٤ ٔتساَٚ زض تغص٤ٝ ٚظاضت ثٟساقت ؾجس ُّٔٛة غصا٣٤ ٌطٜٚ

، خٙؿ٣، قطا٤ٍ خؿ٣ٕ ٚ ُٔبثك وكٛض اٖالْ ٕ٘ٛزٜ اؾت. ٕٞچ٥ٙٗ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٔؿتمُ اظ ذهٛن٥بت ؾ٣ٙ

ٔالحٓٝ ( 3-2-3) جدولتٗط٤ف ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٣٘ تر٥ٕٗ ظزٜ قسٜ اؾت. وٝ قطح آٖ ضا زض خسَٚ 

 2080و٥ٙٓ ثط ٔجٙب٢ قٛز. ؾجس غصا٣٤ وٝ ٔب زض ا٤ٙدب ثطا٢ ٔحبؾجٝ ذٍ فمط اظ آٖ اؾتفبزٜ ٣ٔ ٣ٔ

 وبِط٢ زض ضٚظ تٗط٤ف قسٜ اؾت. و٥ّٛ 

اضظـ ٔٛاز ذٛضاو٣ ذط٤ساض٢ قسٜ قبُٔ ٞب٢ ذٛضاو٣ ذب٘ٛاض، وٝ ثٌٛ ثٝ ٞع٤ٙٝب٢ ذبْ ٔطٞ زازٜ     

ثبقس، ثطا٢ ٞط ٤ه اظ ؾبِٟب٢ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٚ ثط حؿت قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ تٛؾٍ ٔطوع تٛؾٍ ذب٘ٛاض ٣ٔ

آٚض٢ قسٜ اؾت. ثطا٢ ت٥٥ٗٗ ل٥ٕت ؾجس غصا٣٤ زض اؾتبٟ٘ب٢ وكٛض، ٔتٛؾٍ ل٥ٕت٣ وٝ آٔبض ا٤طاٖ خٕٕ

ثطا٢ ت٥ٟٝ ا٤ٗ ؾجس غصا٣٤ تٛؾٍ ذب٘ٛاضٞب٢ ٕ٘ٛ٘ٝ اٖالْ قسٜ ثٛز، ٔجٙب٢ ٔحبؾجٝ ل٥ٕت  زض ٞط اؾتبٖ

 وبالٞب لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 ٞب٢ زِٚت٣ نٛضتشوط ا٤ٗ ٘ىتٝ زض ا٤ٙدب يطٚض٢ اؾت وٝ تر٥ٕٗ ذٍ فمط ثب٤س ثب ِحبِ اثط ٤بضا٘ٝ     

ؾجس غصا ضا اظ َط٤ك وبال ثطي ت٥ٟٝ  پص٤طز. چطا وٝ ٕٞٝ آحبز خبٔٗٝ زض ا٤طاٖ اوثط وبالٞب٢ شوط قسٜ زض

ا٘س. اٌطچٝ ٔتٛؾٍ ٤بضا٘ٝ پطزاذت٣ ثٝ ٞط ٘فط زض آٔبضٞب٢ ٣ّٔ ٔٛخٛز اؾت؛ ثٝ ّٖت ٖسْ ٣ٔ وطزٜ

زؾتطؾ٣ ثٝ آٔبضٞب٢ ضؾ٣ٕ زض ٔٛضز ل٥ٕت وبالٞب٢ ٔٛخٛز زض ؾجس غصا٣٤ شوط قسٜ زض ثبظاض آظاز ٚ 

٥ه ل٥ٕت وبالٞب٢ زض زؾتطؼ افطاز وٓ زضآٔس ٕٞچ٥ٙٗ ل٥ٕت وبالٞب٢ ٤بضا٘ٝ ا٢، ٖٕالً لبزض ثٝ تفى

خبٔٗٝ ٘جٛز٤ٓ. ثٙبثطا٤ٗ ٘بٌع٤ط ثٛز٤ٓ وٝ اظ ٔتٛؾٍ ل٥ٕت ذط٤س ٞط وبال، وٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ تٛؾٍ ذب٘ٛاضٞب 

زٞس وٝ زض . ٔحبؾجٝ اضظـ ؾجس غصا زض ٣َ زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾ٣ ٘كبٖ ٣ٌٔعاضـ قسٜ اؾت اؾتفبزٜ و٥ٙٓ

وٙٙسٌبٖ زض ٞط ؾبَ ثب٤س ثب ٗ ؾجس ثبالتط ضفتٝ ٚ ٔهطفٕٞٛاضٜ اضظـ پ٣ِٛ ا٤ 1372-٣َ92 زٚضٜ 

ل٥ٕتٟب٢ ثبالتط٢ ذٛز ضا تُج٥ك زٞٙس. ا٤ٗ زض حب٣ِ اؾت وٝ زض ؾطاؾط ا٤ٗ زٚضٜ ؾُح ٣ٕٖٔٛ ل٥ٕتٟب 

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 



65 
 

زض ثرف ٔٛاز ذٛضاو٣ ث٥ف اظ ؾُح ٣ٕٖٔٛ ل٥ٕتٟب ثٛزٜ اؾت. ٌطا٘تط قسٖ ؾجس غصا ؾجت آؾ٥ت ثٝ 

ٌصاضز.ٚ و٥ٕت ؾجس ٔهطف٣ ذب٘ٛاض اثط ٣ٔ ٞب٢ وٓ زضآٔس قسٜ ٚ زض و٥ف٥تٌطٜٚ
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 ا٤طاٖ زفتط ثٟجٛز تغص٤ٝ ٚظاضت ثٟساقتٔٙجٕ : 

( زض٤بفت وٝ ٞط 1857ذب٘ٛازٜ ثّػ٤ى٣، اٍُِ٘)  153زض ٤ه ُٔبِٗٝ ٔكٟٛض ثب اؾتفبزٜ اظ آٔبض ثٛزخٝ      

قٛز، ث٥كتط ذٛاٞس ثٛز. ا٢ وٕتط ثبقس، ٘ؿجت٣ اظ زضآٔس وٝ نطف ٔٛاز ذٛضاو٣ ٣ٔذب٘ٛازٜ چٝ زضآٔس

وٙٙس. لبٖ٘ٛ اٍُِ٘ ُٔبِٗبت اذ٥ط ٥٘ع ا٤ٗ ٤بفتٝ ضا وٝ ثٝ ٘بْ لبٖ٘ٛ اٍُِ٘ قٟطت ٤بفتٝ اؾت، تأ٥٤س ٣ٔ

لبٖ٘ٛ ظٔب٣٘ ا٢ اؾت وٝ ثب فطو ثبثت ٔب٘سٖ ؾب٤ط قطا٤ٍ ثطلطاض ٣ٔ قٛز. ثٝ ا٤ٗ ٣ٙٗٔ وٝ ا٤ٗ  ضاثُٝ

قٛز وٝ ل٥ٕتٟب ٚ تطخ٥حبت ثبثت ثٕب٘ٙس. يط٤ت اٍُِ٘ ٘مف ٣ٕٟٔ ضا زض چٙس٤ٗ ضٚـ ثطا٢ ثطلطاض ٣ٔ

( ا٘دبْ قسٜ اؾت، 1901)  87ضاٚ٘تط٢ا٢ وٝ تٛؾٍوٙس. ثط اؾبؼ ُٔبِٗٝٔحبؾجٝ ذٍ فمط ا٤فب ٣ٔ

ت. ثط َجك ا٤ٗ ضٚـ، ٞب ثطا٢ تر٥ٕٗ ذٍ فمط اؾ تط٤ٗ ضٚـ ض٤ٚىطز ٞع٤ٙٝ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ ٤ى٣ اظ ضا٤ح

فمط ٖجبضتؿت اظ ثطآٚضزٜ ٘كسٖ ثطذ٣ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ ٔهطف ٚ ذٍ فمط، ٞع٤ٙٝ تأ٥ٔٗ ا٤ٗ ٥٘بظٞب تٗط٤ف 

قسٜ اؾت. خٟت ٔحبؾجٝ ا٤ٗ ذٍ فمط، زض اثتسا ثب٤س ؾجس٢ اظ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ تٗط٤ف قٛز. زض ٔٛضز 

٥بض ظ٤بز٢ ثط ض٢ٚ آٖ تٛافك ٚخٛز ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ غصا٣٤ ُٔبِٗبت ظ٤بز٢ نٛضت ٌطفتٝ اؾت ٚ تب حس ثؿ

                                                           
87
- Rowntree 
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و٥ّٛوبِط٢ ثطا٢ ٤ه فطز زض ٤ه ضٚظ ثبقس، ٚ  2000تٛا٘س ٞع٤ٙٝ ذط٤س زاضز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبَ ذٍ فمط ٣ٔ

 .پص٤طزثط اؾبؼ آٖ ٔحبؾجٝ ذٍ فمط ثطا٢ وُ ٔهطف ٤ب زضآٔس نٛضت ٣ٔ

ثبقس ، ثٙبثطا٤ٗ     ا٣٤ٚ ٚ ٥٘بظٞب٢ غ٥ط غص   و٥ٙٓ ذٍ فمط قبُٔ ٥٘بظٞب٢ اؾبؾ٣ غصا٣٤ اٌط فطو 

ذٍ فمط ثطاثط اؾت ثب:

         

               

  
  

     
 

ٕٞبٖ يط٤ت اٍُ٘ اؾت.زض نٛضت ٚخٛز اضتجبٌ ٔٙف٣ ث٥ٗ ؾُح زضآٔس ٚ ٘ؿجت  EC(z)وٝ زض ا٤ٙدب      

ُ ٚ ؾُح زضآٔس ٔثجت ذٛاٞس ثٛز. ثٙبثطا٤ٗ ٔربضج غصا٣٤ ثٝ وُ ٔربضج ، ا٤ٗ اضتجبٌ ث٥ٗ يط٤ت اٍ٘

ا٘تٓبض زاض٤ٓ وٝ ٘ؿجت ٔربضج غصا ثٝ وُ ٔربضج زض ث٥ٗ ذب٘ٛاضٞب٢ وٓ زضآٔس ث٥ف اظ ذب٘ٛاضٞب٢ ثب 

زضآٔس ثبالتط ثبقس، ثٝ ا٤ٗ ٣ٙٗٔ وٝ ذب٘ٛاضٞب٢ ثب ؾُح زضآٔس٢ پب٥٤ٗ لؿٕت ث٥كتط٢ اظ زضآٔس ذٛز ضا 

ٞب٢ ٔهطف٣ ا٤ٗ ازٖب ضا ٔربضج غصا ثٝ وُ ٔربضج زض زٞهوٙٙس.ٔحبؾجٝ ٘ؿجت نطف ٔربضج غصا٣٤ ٣ٔ

وٙس وٝ ، زض زٞه اَٚ ٔهطف٣ ا٤ٗ ٘ؿجت ث٥كتط اظ زٞه پٙدٓ، ٚ زض زٞه پٙدٓ ا٤ٗ ٘ؿجت ثبثت ٣ٔ

زٞس ، ا٘ساظٜ -٘كبٖ ٣ٔ 1392تب  1372ث٥ف اظ زٞه زٞٓ ٔهطف٣ اؾت. پ٥ٍ٥ط٢ ا٤ٗ ضٚ٘س اظ ؾبِٟب٢ 

ٞف ثٛزٜ اؾت. أب ثطا٢ زٞه اَٚ ا٤ٗ وبٞف ٔحؿٛؼ آٖ زض زٞه ٞب٢ پٙدٓ ٚ زٞٓ زض حبَ وب

ثٝ ثٗس زض حبَ افعا٤ف اؾت. ٤ى٣ اظ زال٤ُ آٖ  ٥٘1387ؿت. اظ َطف ز٤ٍط ا٘ساظٜ ا٤ٗ ٘ؿجت اظ ؾبَ 

 تٛا٘س، افعا٤ف ؾُح ٣ٕٖٔٛ ل٥ٕت ٔٛاز غصا٣٤ زض ؾبِٟب٢ اذ٥ط ثبقس.٣ٔ
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٥ٌط٢ ُ ٥٘بظ زاض٤ٓ تب پؽ اظ ا٘ساظٜثٙبثطا٤ٗ خٟت ٔحبؾجٝ ٔؤِفٝ غ٥ط غصا٣٤ ذٍ فمط، ثٝ يط٤ت اٍ٘    

و٥ّٛ وبض٢ آٖ ضا زض ٔٗىٛؼ يط٤ت اٍُ٘ يطة و٥ٙٓ. ثس٤ٗ تطت٥ت ٖسز ثسؾت آٔسٜ  2080ؾجس غصا٣٤ 

 ثٝ ٔب ذٍ فمط ضا ٘كبٖ ذٛاٞس زاز.

 ٔم٥بؼ ٔٗبزَ (3.  3-2-1

ؾت، ُٔطح ٞب ٔتفبٚت ا ٘ىتٝ ز٤ٍط٢ وٝ زض ت٥ٕٗٓ ذٍ فمط ٔطثٌٛ ثٝ ذب٘ٛاضٞب وٝ تٗساز اًٖب٢ آٖ     

قٛز، ثحث ٔم٥بؼ ٔٗبزَ اؾت. ٍٞٙب٥ٔىٝ ثرٛا٥ٞٓ ذٍ فمط ذب٘ٛاض ٤ه ٘فطٜ ضا ثٝ ذب٘ٛاضٞب٢ زٚ ٘فطٜ ٣ٔ

٤ب ؾٝ ٘فطٜ ٚ ٤ب تٗساز ث٥كتط ت٥ٕٗٓ ز٥ٞٓ، ٘ىتٝ حب ع ا٥ٕٞت ا٤ٗ اؾت وٝ ثسا٥٘ٓ ثٝ اظا٢ ايبفٝ قسٖ ٞط 

ظ آ٘دب٣٤ وٝ ذٍ فمط ٔب ثطا٢ ٤ه قٛز. افطز ايبف٣ ثٝ ذب٘ٛاض چٝ ٥ٔعاٖ ثٝ ٔربضج ذب٘ٛاض ايبفٝ ٣ٔ

ٞب٢ وكٛض ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت، ثٙبثطا٤ٗ  و٥ّٛ وبِط٢ زض ضٚظ( زض اؾتبٖ 2080ثعضٌؿبَ )ٔٗبزَ پ٣ِٛ 

ثب٤ؿت ثطا٢ ثسؾت آٚضزٖ ذٍ فمط ثطا٢ ثُٗسٞب٢ ز٤ٍط )ٔثالً ذب٘ٛاضٞب٢ زٚ ٘فطٜ، ؾٝ ٘فطٜ ٚ ث٥كتط(  ٣ٔ

ٓ تب أىبٖ ٔمب٤ؿٝ ذب٘ٛاضٞب ثب اثٗبز ٔرتّف ذٍ فمط ٤ه ٘فطٜ ضا زض ٔم٥بؼ ٔٗبزَ ٔٙبؾت يطة و٥ٙ

فطاٞٓ قٛز. ثطا٢ ت٥ٕٗٓ ذٍ فمط ٤ه ٘فطٜ ثٝ ذٍ فمط ثطا٢ ثُٗسٞب٢ ٔرتّف، فطِٟٔٛب٢ ٔتفبٚت٣ ثط 

حؿت تٗساز وٛزوبٖ ٚ ثعضٌؿبالٖ زض ٞط ذب٘ٛاض زض ُٔبِٗبت ٔرتّف اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ثطا٢ ا٘تربة 

آٚض٤ٓ. ثٙب ثٝ  ٕت، ٔم٥بؼ ٔٗبزَ ضا زض ٕ٘ٛ٘ٝ ذٛز ثسؾت ٣ٔٔم٥بؼ ٔٗبزَ ٔٙبؾت ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔب زض ا٤ٗ لؿ

آٚض٤ٓ. ؾپؽ ا٤ٗ ٔتٛؾٍ ضا  تٗط٤ف ٔم٥بؼ ٔٗبزَ اثتسا ٔتٛؾٍ ٞع٤ٙٝ ذب٘ٛاضٞب ضا زض ٞط ثُٗس ثٝ زؾت ٣ٔ

و٥ٙٓ. زض ٟ٘ب٤ت ٖسز ثسؾت آٔسٜ ضا زض ثٗس ذب٘ٛاض يطة ثط ٔتٛؾٍ ٞع٤ٙٝ ذب٘ٛاضٞب٢ ٤ه ٘فطٜ تمؿ٥ٓ ٣ٔ

 و٥ٙٓ.  ٣ٔ
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 ذٍ فمط(4. 3-2-1

پؽ اظ ٣َ تٕب٣ٔ ٔطاحُ شوط قسٜ، ذٍ فمط اظ حبنًّطة اضظـ پ٣ِٛ ؾجس غصا زض ٔم٥بؼ ٔٗبزَ      

 آ٤س.زض يط٤ت اٍُ٘ ثسؾت،٣ٔ

+ٔبتط٤ؽ  اضظـ ؾجس غصا  اؾتبٟ٘ب زض اؾتبٟ٘ب*
    

×* ثٗسٞطزضاؾتبٖزضاٍُ٘يط٤ت +
    

 

* ثٗسٞطزضاؾتبٖٞطزضٔٗبزَٔم٥بؼٔتٛؾٍ  +
    

 

 .   قٛز قٛز ٚ ثطا٢ ٔحبؾجٝ قبذهٟب٢ ٔطثٌٛ ثٝ فمط ٔحبؾجٝ ٣ٔا٤ٗ ٔبتط٤ؽ ثطا٢ ٞط ؾبَ ت٥ِٛس ٣ٔ

ا٥ٕٞت ا٤ٗ ٘ٛٔ ٔحبؾجٝ اظ ذٍ فمط ثساٖ خٟت اؾت وٝ ذٍ فمط ثطا٢ ٞط ذب٘ٛاض ثب تٛخٝ ثٝ تٗساز افطاز 

ٍ فمط ٔٙحهط ثٝ فطز٢ ٚخٛز آ٤س. ثٙبثطا٤ٗ ثطا٢ ٞط ذب٘ٛاض زض ٞط اؾتبٖ ذٚ ٔحُ ؾىٛ٘ت آٟ٘ب ثسؾت ٣ٔ

 ذٛاٞس زاقت.

 ٥ٗٔبض ٞب٢ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ فمط (5 . 1- 3-2

٢ ٔحبؾجٝ فمط ٔب٘س ٘حٜٛ ثٗس اظ ت٥٥ٗٗ قبذم ضفبٜ ٚ ٥ٕٞٗ َٛض ذٍ فمط تٟٙب ٘ىتٝ ا٢ وٝ ثبل٣ ٣ٔ

قبذم  ، قبذم ؾطقٕبض فمط :تٛا٘س ا٘دبْ قٛزاؾت وٝ ا٤ٗ وبض تٛؾٍ قبذم ٞب٢ ٔتٗسز٢ ٣ٔ

پػٚٞكٍطاٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛيٛٔ تحم٥ك ذٛز اظ . ... م ٔدصٚض قىبف فمط)قست فمط(قبذ،  قىبف فمط

وٝ زض ا٤ٗ پػٚٞف اظ قبذم ؾطقٕبض فمط اؾتفبزٜ قسٜ  وٙٙس.تٗساز٢ اظ آٟ٘ب اؾتفبزٜ ٤٣ٔه ٤ب 

 اؾت ٚ ِصا قطح آٖ ث٥بٖ ٣ٔ قٛز.

 قبذم ؾطقٕبض فمط (6. 3-2-1

ض ٌؿتطزٜ ثطا٢ ٔحبؾجٝ فمط زض خٛإٔ اؾتفبزٜ ؾبَ ٞب٢ ٔتٕبز٢ اؾت وٝ اظ ا٤ٗ قبذم ثٝ َٛ     

وٙس. ثس٤ٗ تطت٥ت وٝ ا٤ٗ قٛز. ا٤ٗ قبذم ثٝ نٛضت ؾبزٜ ا٢ فمط ضا زض خبٔٗٝ ٔحبؾجٝ ٣ٔ٣ٔ
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ٕ٘ب٤ف زازٜ  0Pزٞس ٚ ٕٔٗٛالً ثب قٛ٘س ٘كبٖ ٣ٔقبذم ٘ؿجت خ٥ٕٗت٣ ضا وٝ فم٥ط ٘ب٥ٔسٜ ٣ٔ

 ٥ٔكٛز. 

                                                  
N

N
P

p
0 

٘فط زض ٤ه ٔدٕٖٛٝ ا٢  60وُ خ٥ٕٗت ٤ب تٗساز وُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٥ٔجبقس. اٌط  Nتٗساز فمطا ٚ  NP وٝ

202.0%٘فط٢ اظ ٤ه ٕ٘ٛ٘ٝ فم٥ط ثبقٙس   300
300

60
0 P .ثٙبثطا٤ٗ قبذم ؾطقٕبض  ذٛاٞس ثٛز

 فمط ثطاثط اؾت ثب :

ٚ زض غ٥ط ا٤ٗ نٛضت ٔمساض  1بثٕ قبذم اؾت ، اٌط قطٌ زاذُ پطا٘تع تحمك ٤بثس ٔمساض ٤ه ت (.)Iوٝ 

ذٛاٞس قس ٚ  1ثطاثط  (.)I( ثبقس Z ( وٕتط اظ ذٍ فمط)iyوٙس. ثٙبثطا٤ٗ اٌط ٔربضج )نفط ضا اذت٥بض ٣ٔ

ا٢ ثبال٢ ذٍ فمط ثبقس .( ٜقٛز. زض غ٥ط ا٤ٗ نٛضت )ذب٘ٛازذب٘ٛاض ٔطثَٛٝ ثٝ ٖٙٛاٖ فم٥ط قٕطزٜ ٣ٔ

ثبقس. ٔع٤ت ٖٕسٜ خبٔٗٝ ٣ٔ ٥٘ع تٗساز وُ افطاز فم٥ط زض  NP  ثطاثط نفط ذٛاٞس ثٛز. (.)Iٔمساض 

  قبذم ؾطقٕبض فمط، ؾبذتبض ؾبزٜ ٚ ؾِٟٛت ٔحبؾجٝ آٖ اؾت .

 تَرمتعزیف (3-2-2

ٞب زض ٤ه زٚضٜ ظٔب٣٘ و٣ّ تط٤ٗ ث٥بٖ ، تٛضْ ٖجبضت اؾت اظ افعا٤ف ٔساْٚ ؾُح ٣ٕٖٔٛ ل٥ٕت  زض     

ٔكرم ، ثٙبثطا٤ٗ ، ٤ٚػ٣ٌ ان٣ّ تٛضْ ، تساْٚ افعا٤ف ل٥ٕت ٞبؾت. ِصا افعا٤ف زفٗٝ ا٢ ل٥ٕت ٞب ٚ 

ٕٞچ٥ٙٗ افعا٤ف ل٥ٕت ٤ه ٤ب چٙس وبال٢ ذبل ، تٛضْ ثٝ قٕبض ٣ٕ٘ ضٚز . ثطا٢ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٥ٔعاٖ 

پب٤ٝ ٣ٔ ؾٙدٙس، وٝ زض ا٤طاٖ ٘ٛؾبٖ ٞب٢ ل٥ٕت وبال ٞب ٚ ذسٔبت ضا زض ٤ه ؾبَ ذبل ٘ؿجت ثٝ ؾبَ 
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تٛؾٍ ثب٘ه ٔطوع٢ ٔٗطٚف اؾت وٝ ثٝ َٛض ٔب٥ٞب٘ٝ «  قبذم ثٟب٢ وبال ٚ ذسٔبت ٔهطف٣» ثب ٖٙٛاٖ 

 ٔحبؾجٝ ٚ ٔٙتكط ٣ٔ قٛز .

 بیکاری    تعزیف(3-2-3

اظ زؾت زازٖ قغُ ث٥كتط٤ٗ ايُطاة ضا زض ظ٘س٣ٌ قرم ثٝ ٕٞطاٜ زاضز . ث٥ف تط ٔطزْ ثب اتىب ثٝ      

ٞب٢ وبض٢ ؾ٣ٗ ٣ٔ وٙٙس تب ؾُح اؾتب٘ساضز ظ٘س٣ٌ ذٛز ضا حفّ وٙٙس ٚ ثؿ٥بض٢ اظ ٔطزْ ثٝ وبض زضآٔس 

، ٘ٝ تٟٙب ثٝ  ٖٙٛاٖ ٔٙجٕ وؿت زضآٔس ثّىٝ اظ خٙجٝ ٢ ٔٙعِت قره٣ ٚ اختٕب٣ٖ ٍ٘بٜ ٣ٔ وٙٙس . اظ 

ٙسٜ ، ٚ زؾت زازٖ قغُ ثٝ ٔٗٙب٢ ؾُح اؾتب٘ساضز پب٥٤ٗ تط ظ٘س٣ٌ زض ظٔبٖ حبَ ، ٍ٘طا٣٘ زضثبضٜ ٢ آ٤

٘كبٖ زٞٙسٜ ؾُح اؾتب٘ساضز ظ٘س٣ٌ ٤ه وكٛض ، ٔمساض وبٞف اٖتٕبز ثٝ ٘فؽ اؾت . ٤ى٣ اظ ٥ٗٔبض ٞب٢ 

ث٥ىبض٢ آٖ وكٛض اؾت. ٔطز٣ٔ وٝ تٕب٤ُ ثٝ ا٘دبْ وبض زاض٘س ٣ِٚ وبض ثطا٢ آ٘بٖ ٚخٛز ٘ساضز ٚ ٣ٕ٘ تٛا٘ٙس 

ٙس ٚخٛز زضنس٢ ث٥ىبض٢ زض قغ٣ّ ضا ثطا٢ ٔكبضوت زض ت٥ِٛس وبالٞب ٚ ذسٔبت ثٝ زؾت آٚض٘س . ٞط چ

٤ه التهبز ٔرتٍّ ثب ٚخٛز ٞعاضاٖ ثٍٙبٜ ٚ ٥ّ٥ٖٔٛ ٞب وبضٌط اختٙبة ٘بپص٤ط اؾت ، ٣ِٚ ٔمساض ث٥ىبض٢ زض 

ََٛ ظٔبٖ ٚ زض ث٥ٗ وكٛض ٞب٢ خٟبٖ ثؿ٥بض ٔتفبٚت اؾت . ٚلت٣ ٤ه وكٛض اظ تٕب٣ٔ ٥٘ط٢ٚ وبض ذٛز 

ط٢ٚ وبض لطاض زاضز ، زض ٔمب٤ؿٝ ثب ٚي٥ٗت٣ وٝ نُالحب ً زض ٚي٥ٗت اقتغبَ وبُٔ ٥٘اؾتفبزٜ ٣ٔ وٙس ٚ ا

 ثعضي تط٢ زاض٘س.  GDPثرك٣ اظ ٥٘ط٢ٚ وبض ثال اؾتفبزٜ ٞؿتٙس 

زض  ًزخ عبیعی بیکاریٔؿئّٝ ث٥ىبض٢ ثٝ زٚ ثرف تمؿ٥ٓ ٣ٔ قٛز: ثّٙسٔست ٚ وٛتبٜ ٔست .       

  بیکاری ادٍاری. التهبز ، ٔمساض ث٥ىبض٢ اؾت وٝ ٞط التهبز ثٝ َٛض َج٣ٗ٥ آٖ ضا تدطثٝ ٣ٔ وٙس 

٘ٛؾب٘بت ؾبال٘ٝ ث٥ىبض٢ حَٛ ٘طخ َج٣ٗ٥ آٖ اؾت ٚ اضتجبٌ ظ٤بز٢ ثب وبٞف ٚ افعا٤ف فٗب٥ِت ٞب٢ 

  .التهبز٢ زض وٛتبٜ ٔست زاضز 
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 ( تَلیذ هتغیز ّا3-3          

 ٚثطا٢ ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ 1372اظ آ٘دب٣٤ وٝ ثطا٢ ا٘دبْ ا٤ٗ پػٚٞف ٥٘بظ ثٝ ؾط٢ ظٔب٣٘ زازٜ اظ ؾبَ      

ا٘ٛأ ز٤ٍط ث٥ىبض٢ ٥٘ع ثٛز ٚ زؾتطؾ٣ ثٝ آٟ٘ب اظ ا٤ٗ ظٔبٖ ٚخٛز ٘ساقت ٚ يٕٗ ا٤ٙىٝ  ا٘ٛأ ز٤ٍط ث٥ىبض٢ 

پؽ اظ قطح خع٥٤بت ت٥ِٛس ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ آٟ٘ب ثب  زض زؾتطؼ ٘جٛز ِصا و٥ّٝ ٔتغ٥ط ٞب٢ ث٥ىبض ٢ ت٥ِٛس قس.

ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ثرف  . ٞس قس٘طخ ث٥ىبض٢ ٔٙتكط قسٜ تٛؾٍ ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثُٛض ٔرتهط ٔمب٤ؿٝ ذٛا

ٞب٢ لج٣ّ ٌفتٝ قس ، ثطا٢ ٔحبؾجٝ ٘طخ فمط ٚ ٘طخ ٞب٢ ث٥ىبض٢ ٚ ٘ؿجت ذب٘ٛاضٞب٣٤ وٝ تٕبْ اًٖبء فٗبَ 

زض آٟ٘ب ث٥ىبض ٞؿتٙس پؽ اظ ٌطفتٗ زازٜ ٞب٢ ذبْ اظ ٔٙبثٕ شوط قسٜ )پطؾف ٘بٔٝ زضآٔس ٚ ٞع٤ٙٝ ذب٘ٛاض 

اظ آ٘دب٣٤ وٝ زازٜ ٞب٢ ٔٛخٛز زض . قسٜ اؾتٔٙبَك ( الساْ ثٝ ؾبذتٗ ا٤ٗ ٔتغ٥طٞب ثطا٢ ٞط ٤ه اظ 

ُٔٙمٝ تمؿ٥ٓ ٣ٔ قٛز .  9ؾُح اؾتبٖ ٞب اظ اٖتجبض وبف٣ ثطا٢ ا٤ٗ ٔٙٓٛض ثطذٛضزاض ٥٘ؿتٙس وكٛض ثٝ 

ٔجٙب٢ تمؿ٥ٓ ثٙس٢ ا٤ٗ ٔٙبَك تٕب٤ع ٔٙبَك ٔحطْٚ ٚ ثطذٛضزاض اظ ٤ىس٤ٍط ٚ ٕٞدٛاض٢ ُٔٙمٝ ا٢ ٚ 

اف٥ب٣٤ ٣ٔ ثبقس.ثٙبثطا٤ٗ ثطا٢ ٞط ُٔٙمٝ و٥ّٝ ٔتغ٥ط ٞب٢ ٔٛضز قجبٞت ٞب٢ التهبز٢ وكٛض اظ ٘ٓط خغط

ٔحبؾجٝ وطزٜ ا٤ٓ . اخعاء اؾتب٣٘ ٞط ُٔٙمٝ  1392تب  1372اؾتفبزٜ زض ثطآٚضز ٞب ضا ثطا٢ ؾبَ ٞب٢ 

 ثهٛضت ظ٤ط ٣ٔ ثبقس:

 .آشضثب٤دبٖ غطث٣، آشضثب٤دبٖ قطل٣، اضزث٥ُقٕبَ غطث٣ ؛ ٞب٢  :  قبُٔ اؾتب1ُٖٔٙمٝ 

 قٕب٣ِ ؛ ٥ٌالٖ، ٔبظ٘سضاٖ. ٞب٢ ُ اؾتبٖ:  قب2ُٔٔٙمٝ

 قٕبَ قطل٣؛ ٌّؿتبٖ، ذطاؾبٖ ضي٢ٛ، ذطاؾبٖ قٕب٣ِ ،ؾٕٙبٖ. ٞب٢ :  قبُٔ اؾتب3ُٖٔٙمٝ 

 خٙٛة قطل٣؛ ؾ٥ؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ، ذطاؾبٖ خٙٛث٣، ٞطٔعٌبٖ. ٞب٢ :  قبُٔ اؾتب4ُٖٔٙمٝ 

 .اؾتبٖ ٞب٢ تٟطاٖ ٚ اِجطظ قبُٔ  : 5ُٔٙمٝ 

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 



72 
 

 ب٢ لٓ، ٔطوع٢ ٚ لع٤ٚٗ.قبُٔ اؾتبٖ ٞ:  6ُٔٙمٝ 

 وطٔبٖ ، انفٟبٖ، ٤عز ٚ فبضؼ. ٞب٢ قبُٔ اؾتبٖ : 7ُٔٙمٝ 

 ثٛقٟط، و٤ّٛ٥ٍٟٝ ٚ ث٤ٛط احٕس، چٟبضٔحبَ ٚ ثرت٥بض٢، ذٛظؾتبٖ. ٞب٢ قبُٔ اؾتبٖ : 8ُٔٙمٝ

 .:  قبُٔ اؾتبٖ ٞب٢ ِطؾتبٖ، ا٤الْ، وطٔب٘كبٜ، ٕٞساٖ، وطزؾتبٖ، ظ٘دب9ُٖٔٙمٝ  
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(، ٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ، ٘ؿجت aggregate٘ٛأ ث٥ىبض٢ )٘طخ ث٥ىبض٢ وُ )ثطا٢ ٔحبؾجٝ ا     

پطؾكٙبٔٝ    P1 ACCESSث٥ىبض ٞؿتٙس ( اظ فب٤ُ  "ٕٞٝ اًٖبء فٗبَ ذب٘ٛاض"ذب٘ٛاضٞب٣٤ وٝ زض آٖ 

وٝ قبُٔ ٔكرهبت ٞط ٤ه اظ افطاز پبؾرٍٛ ثٝ ؾٛاالت پطؾكٙبٔٝ قسٜ اؾت .زضآٔس  اؾتفبزٜ  –ٞع٤ٙٝ 

زض ا٤ٗ فب٤ُ چٙس٤ٗ وس ٚخٛز زاضز وٝ ث٥بٍ٘ط ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ افطاز ٣ٔ ثبقس ، ثُٛض ذبل ثٗس اظ  ٣ٔ ثبقس .

ٔكرم وطزٖ اؾتبٖ ٚ ُٔٙمٝ ثطا٢ ٞط فطز اظ وسٞب٣٤ وٝ ث٥بٍ٘ط ؾٗ ، ٚيٕ فٗب٥ِت ٚ ثؿت٣ٍ ثب 

. ٤ٚػ٣ٌ ٚيٕ قسٜ اؾت ؾطپطؾت ضا ٘كبٖ ٣ٔ زٞس ثطا٢ ؾبذت ٔتغ٥ط ٞب٢ تٛي٥ح٣ ث٥ىبض٢ اؾتفبزٜ 

( زاضا٢ زضآٔس ثسٖٚ 3( ث٥ىبض )خ٤ٛب٢ وبض( )2( قبغُ )1حبِت ٔرتّف ٣ٔ ثبقس : ) 6ت ذٛز زاضا٢ فٗب٥ِ

 ( ؾب٤ط  .6(ذب٘ٝ زاض )5( ٔحهُ )4وبض )

اثتسا پطؾكٙبٔٝ ٞب٢ قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ ضا ثطا٢ ٞط ؾبَ تطو٥ت وطزٜ ٚ ؾپؽ زض ٞط ؾبَ خ٥ٕٗهت        

تب  15. ثٝ ا٤ٙهٛضت وٝ تٕب٣ٔ افطاز٢ وٝ ؾٗ  اؾتقسٜ  فٗبَ ضا تٛؾٍ وس ؾٗ ٚ ٚيٕ فٗب٥ِت اؾترطاج

فٗهبَ ضا   ضا زاض٘س ٚ فٗب٥ِت آٟ٘ب قبُٔ ٔحهُ ٚ ذب٘ٝ زاض ٘جبقس ضا ا٘تربة ٚ ثب قٕبضـ آٟ٘ب خ٥ٕٗهت  64

                                                                                                                       ٚيٕ فٗب٥ِت ثبل٣ ٣ٔ ٔب٘س.                               4.  ثٙبثطا٤ٗ ثطا٢ ٔحبؾجٝ ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ ثطا٢ ٞط ؾبَ ثسؾت آٔسٜ اؾت

( زٚ ضٚـ ٔحبؾجٝ پ٥ف ضٚ ثٛز : اَٚ ا٤ٙىهٝ فمهٍ وهس    aggregate) ثطا٢ ٔحبؾجٝ ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ    

ٚيٕ فٗب٥ِت ضا زض ٘ٓط ث٥ٍط٤ٓ . ِصا  3ٚ 2ٕبضٜ ٚيٕ فٗب٥ِت ضا زض٘ٓط ث٥ٍط٤ٓ ،زْٚ، ٞط زٚ وس ق 2قٕبضٜ 

 ٞط زٚ حبِت ضا ٔحبؾجٝ و٥ٙٓ . ته٥ٕٓ ٌطفتٝ قس

 unemployrate1  : ؾبَ ضا قبُٔ ٣ٔ قهٛز وهٝ ث٥ىهبض     64تب  15٘طخ ث٥ىبض٢ وُ اؾت وٝ ٕٞٝ افطاز

 )خ٤ٛب٢ وبض ( ٣ٔ ثبقٙس.

unemployrate2  : ضا قبُٔ ٣ٔ قهٛز وهٝ ث٥ىهبض    ؾبَ  64تب  15وُ اؾت وٝ ٕٞٝ افطاز  ٘طخ ث٥ىبض٢

 )خ٤ٛب٢ وبض( ٤ب زاضا٢ زضآٔس ثسٖٚ وبض ٞؿتٙس. 
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 "ثطا٢ ٔحبؾجٝ ٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض : اظ خ٥ٕٗت فٗبَ اؾترطاج قسٜ زض اثتسا ، تٛؾهٍ وهس        

( 2( ، ٕٞؿط )1وٝ آٖ ٥٘ع ذٛز ؾٝ حبِت ٔرتّف ضا زض ثطزاضز : ؾطپطؾت ذب٘ٛاض )  "ثؿت٣ٍ ثب ؾطپطؾت 

( ، افطاز٢ وٝ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ٞؿتٙس ضا خسا ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾپؽ الساْ ثٝ ٔحبؾجٝ ٘هطخ ٔهٛضز٘ٓط   3س )ٚ فطظ٘

ٕ٘ٛز٤ٓ .  ٕٞب٘ٙس ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ زٚ ضٚـ ٔحبؾجٝ پ٥ف ضٚ ثٛز: ضٚـ اَٚ ، ٘طذه٣ ث٥ىهبض٢ وهٝ افهطاز     

٘ٛاض  ٚيٕ فٗب٥ِت ٞؿتٙس ٚ زْٚ ، ٘طذ٣ ث٥ىبض٢ وٝ افطاز ؾطپطؾت ذهب  2ؾطپطؾت ذب٘ٛاض فمٍ قبُٔ وس 

 :ه٥ٕٓ ثٝ ٔحبؾجٝ ٞط زٚ ٔٛضز ٌطفتٝ قسٚيٕ فٗب٥ِت ٞؿتٙس ، ٕٞچ٥ٙٗ ت 3ٚ  2قبُٔ ٞط زٚ وس 

 unheadrate1    :.٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض وٝ زض آٖ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ث٥ىبض خ٤ٛب٢ وبض اؾت 

 unheadrate2   :  ض ٤ب ذب٘ٛاض  ث٥ىبض خ٤ٛب٢ وب عزپزعت ؾطپطؾت ذب٘ٛاض وٝ زض آٖ ٘طخ ث٥ىبض٢

  زضآٔس ثسٖٚ وبض اؾت. زاضا٢

ٚ زض آذط ثطا٢ ٔحبؾجٝ ٘ؿجت ذب٘ٛاض ٞب٣٤ وٝ زض آٟ٘ب تٕبْ اًٖبء فٗبَ ذب٘ٛاض ث٥ىبض ٞؿهتٙس : ثهطا٢        

تهب  قهٕبضـ ٕ٘هٛزٜ    ٞؿتٙس ضا )قبغُ( ٚيٕ فٗب٥ِت 1ضا  وٝ زاضا٢ وس قٕبضٜ افطاز  ا٤ٗ ٔٛضز اثتسا تٕبْ 

ٕٞبٖ خ٥ٕٗت فٗبَ اؾترطاج قسٜ(  ؾپؽ تٗساز ذهب٘ٛاض ٞهب ضا زض   تٗساز افطاز قبغُ ضا زاقتٝ ثبق٥ٓ)زض 

 1ٞطؾبَ ثطا٢ ٞط ُٔٙمٝ قٕبضـ ٕ٘ٛز٤ٓ ٥٘ٚع  تٗساز ذب٘ٛاض ٞب٣٤ وٝ ٥ٞچ ٤ه اظ اًٖبء آٟ٘ب قبُٔ وهس  

ٚيٕ فٗب٥ِت ٥٘ؿتٙس ٤ب ثٝ ٖجبضت٣ قبغُ ٥٘ؿتٙس ضا قٕبضـ ٕ٘ٛز٤ٓ ٚ اظ ٘ؿجت ا٤ٗ زٚ ا٤ٗ ٘ٛٔ ث٥ىبض٢ ضا 

 . ٔحبؾجٝ وطز٤ٓ

unhousehold    :.)٘ؿجت ذب٘ٛاضٞب٣٤ وٝ زض آٖ ٕٞٝ اًٖبء فٗبَ ث٥ىبض ٞؿتٙس )٤ب قغ٣ّ ٘ساض٘س 
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ثطا٢ ثطضؾ٣ اثطات چطذٝ تدبض٢ ثط فمط اظ ٔتغ٥ط ٞب٢ ث٥ىبض٢ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز٤ٓ ٚثطا٢ ا٤ٗ ٔٙٓٛض ؾٝ ٘ٛٔ 

ٌطفتهٝ ٚثهط اؾهبؼ     زض ٘ٓهط را    unheadrate1 ،unheadrate2  ٍUnhousehold ؛ث٥ىهبض٢  

ضا   (contractions) ٚ ضوهٛز ) (expansions ؾط٢ ظٔب٣٘  ٞط وساْ زض ٞطُٔٙمٝ ٔتغ٥ط ٞهب٢ ضٚ٘هك  

 ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛز٤ٓ .

unhe1_exp   : ٜاؾت. 1ٔتغ٥ط ٣ٔٛٞٛٔ ضٚ٘ك ثط اؾبؼ ٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض قٕبض 

unhe1_rec   : ٜاؾت . 1ٔتغ٥ط ٣ٔٛٞٛٔ ضوٛز ثط اؾبؼ ٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض قٕبض 

unhe2_exp      : ٜاؾت .  2ٔتغ٥ط ٣ٔٛٞٛٔ ضٚ٘ك ثط اؾبؼ ٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض قٕبض 

unhe2_rec     : ٜاؾت. 2ٔتغ٥ط ٣ٔٛٞٛٔ ضوٛز ثط اؾبؼ ٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض قٕبض 

unhou_exp    :ث٥ىبض٢ وٝ ، ٘ؿجت ذب٘ٛاضٞب٣٤ وٝ تٕبْ اًٖبء  ٘ٛٔ ٔتغ٥ط ٣ٔٛٞٛٔ ضٚ٘ك ثط اؾبؼ

 ث٥ىبض ٞؿتٙس.فٗبَ آٟ٘ب 

unhou_rec    :ث٥ىبض٢ وٝ ، ٘ؿجت ذب٘ٛاضٞب٣٤ وٝ تٕبْ اًٖبء  ٘ٛٔ ثط اؾبؼ ٔتغ٥ط ٣ٔٛٞٛٔ ضوٛز

 فٗبَ آٟ٘ب ث٥ىبض ٞؿتٙس.

قبذم وُ ثٟب٢ ذسٔبت ٚ وبالٞب٢ "ثطا٢ ٔحبؾجٝ ٔتغ٥ط تٛضْ ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٌفتٝ قس اظ زازٜ ٞب٢      

 1392تب  1372ثطا٢ زٚضٜ ظٔب٣٘  1390ب٤ٝ ثط اؾبؼ ؾبَ پ  "ٔهطف٣ زض تٕب٣ٔ اؾتبٖ ٞب٢ وكٛض

وٝ ثطا٢ ؾبذت قسٜ اؾت اؾترطاج قسٜ اظ ؾب٤ت ثب٘ه ٔطوع٢ خٕٟٛض٢ اؾال٣ٔ ا٤طاٖ اؾتفبزٜ 

 .قسٜ اؾت تٛضْ ضا ٥٘ع ثط حؿت ٔٙبَك ٔكرم قسٜ ٔحبؾجٝ، ٔدٕٖٛٝ زازٜ ا٢ پبُ٘ 

Inflation    :٣ ثطا٢ تٕبْ ٔٙبَكٔتغ٥ط تٛضْ ثط اؾبؼ قبذم وُ ثٟب٢ ذسٔبت ٚ وبالٞب٢ ٔهطف 

     .وكٛض اؾت
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 :قسٜ اؾت ٕٞچ٥ٙٗ ثب تٛخٝ ثٝ قطا٤ٍ التهبز ا٤طاٖ ٚ ٔتغ٥ط ٞب زٚ ٔتغ٥ط ٣ٕٞٛٔ )زا٣ٔ( ضا ٚاضز ٔسَ 

  yr8492   :  وٝ ث٥كتط٤ٗ زضآٔس ٘فت٣ ضا زض زٚضٜ ظٔب٣٘ پػٚٞف  1392تب  1384ثطا٢ ؾبَ ٞب٢

 فمط ثٛزٜ اؾت. زاقتٝ ا٤ٓ ٚ ٞسف ثطضؾ٣ تبث٥ط افعا٤ف زضآٔس ٘فت٣ ثط

 yr8085    :ٔتغ٥ط فمط پؽ اظ زاقتٗ ٤ه ثطا٢ ثطضؾ٣ زٚضٜ ا٢ وٝ 1385تب  1380 ثطا٢ ؾبَ ٞب٢

ضٚ٘س وبٞك٣ ٚ ا٤ٙىٝ تمط٤جب تٕبْ ٔٙبَك زض آٖ زٚضٜ وٕتط٤ٗ ٔمساضذٛز ضا ثطا٢ ا٤ٗ ٔتغ٥ط زض ثبظٜ ظٔب٣٘ 

 افعا٤ك٣ ٣ٔ قٛز.ق٥ت ( ، ثب تغ٥٥ط 1385تب 1380ٔٛضز ثطضؾ٣ پػٚٞف تدطثٝ وطزٜ ا٘س )

Povertyrate    : ٜٕٞبُ٘ٛض وٝ ٌفتٝ قس ثطا٢ ؾبذتٗ ٘طخ فمط )قبذم ؾطقٕبض فمط( ٔٛضز اؾتفبز

زض پػٚٞف اظ ض٤ع زازٜ ٞب٢ پطؾكٙبٔٝ ٞع٤ٙٝ زضآٔس ذب٘ٛاض وٝ ٕٞٝ ؾبِٝ اظ َط٤ك ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ا٘تكبض 

اضظـ ٔٛاز قبُٔ ضاو٣ ذب٘ٛاض، وٝ ٞب٢ ذٛب٢ ذبْ ٔطثٌٛ ثٝ ٞع٤ٙٝٞ زاز٣ٜٔ ٤بثس اؾتفبزٜ قسٜ اؾت .

ٞب٢ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٚ ثط حؿت قٟط٢  ثبقس، ثطا٢ ٞط ٤ه اظ ؾبَذٛضاو٣ ذط٤ساض٢ قسٜ تٛؾٍ ذب٘ٛاض ٣ٔ

آٚض٢ قسٜ اؾت. ثطا٢ ت٥٥ٗٗ ل٥ٕت ؾجس غصا٣٤ زض اؾتبٟ٘ب٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ تٛؾٍ ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ خٕٕ

غصا٣٤ تٛؾٍ ذب٘ٛاضٞب٢ ٕ٘ٛ٘ٝ اٖالْ قسٜ  وكٛض، ٔتٛؾٍ ل٥ٕت٣ وٝ زض ٞط اؾتبٖ ثطا٢ ت٥ٟٝ ا٤ٗ ؾجس

ٚ پؽ اظ ٔحبؾجٝ ذٍ فمط الساْ ثٝ ٔحبؾجٝ ا٤ٗ  ثٛز، ٔجٙب٢ ٔحبؾجٝ ل٥ٕت وبالٞب لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 قبذم ٕ٘ٛز٤ٓ وٝ ضٚـ ٔحبؾجٝ ثٝ تفه٥ُ زض فهُ پ٥ك٥ٗ ث٥بٖ قسٜ اؾت.
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 ( هقایغِ ًزخ بیکاری کل 3-4

قسٜ ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ ٔطوع آٔبض ثب زٚضٜ وٛتبٞتط اظ ثبظٜ ظٔب٣٘ وٝ ٌفتٝ قس ، ؾط٢ ظٔب٣٘ ٔٙتكط  ٕٞبُ٘ٛض

ا٤ٗ پػٚٞف زض زؾتطؼ ثٛز ٚ ز٤ٍط ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ زض زؾتطؼ ٘جٛز . ِصا فمٍ ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ ٔطوع آٔبض 

 ، ٔمب٤ؿٝ ٣ٔ و٥ٙٓ. ُٔٙمٝ  9زض  1392ثطا٢ ؾبَ ا٤ٗ پػٚٞف ؾبذتٝ قسٜ  وُ ضا ثب زٚ ٘ٛٔ ٘طخ ث٥ىبض٢

ٔفب٥ٞٓ ا٤ٗ پػٚٞف قطح زازٜ قس اوٖٙٛ ٔفب٥ٞٓ ٔفطٚو ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ضا ث٥بٖ  ضٚـ ٔحبؾجٝ ٚ ٘ٛٔ

 ٣ٔ و٥ٙٓ:

 هزکش آهار ایزاى هفاّین ٍ تعاریف (3-4-1

 تم٣ٕ٤ٛ ٢ ٞفتٝ زض ،وٝ)قسٜ ٗ ت٥٥ٗٗؾ حسالُ( ث٥كتط ٚ ؾبِٝ 10افطاز تٕبْ : جوعیت فعال اقتصادی

 ٔكبضوت سٔبتذ ٚ وبال ت٥ِٛس زضوبض ، ف تٗط٤ َجك )ٔطخٕ ٢ ٞفتٝ( آٔبض٥ٌط٢ ٢ ٞفتٝ اظ لجُ

التهبز٢ ٔحؿٛة ٣ٔ  َفٗب تخ٥ٕٗ ،)بضث٥ى( سا٘ ٛزٜث ٛضزاضثطذ ٔكبضوت لبث٥ّت اظ ٤ٚب ) غُقب(زاقتٝ

 قٛ٘س. 

٢ ٔطخٕ،َجك تٗط٤ف وبض، حسالُ ٤ه ؾبٖت ؾبِٝ ٚ ث٥ف تط وٝ زض ََٛ ٞفتٝ 10تٕبْ افطاز  ؽاغل:

بضقبٖ ضا تطن وطزٜ ثبقٙس ، قبغُ ٔحؿٛة ٣ٔ قٛ٘س . ثٙب ثٝ زال٣ّ٤ ثٝ َٛض ٔٛلت ووبض وطزٜ ٚ ٤ب 

قبغالٖ ثٝ َٛض ٖٕسٜ قبُٔ زٚ ٌطٜٚ ٔعز ٚ حمٛق ث٥ٍطاٖ ٚ ذٛز اقتغبالٖ ٣ٔ قٛ٘س.تطن ٔٛلت وبض زض 

ٔطخٕ ثب زاقتٗ پ٥ٛ٘س ضؾ٣ٕ قغ٣ّ ثطا٢ ٔعز ٚ حمٛق ث٥ٍطاٖ ٚ تساْٚ وؿت ٚ وبض ثطا٢ ذٛز  ٞفتٝ ٢

٣ٔ قٛز .افطاز ظ٤ط ٥٘ع ثٝ ِحبِ ا٥ٕٞت٣ وٝ زض فٗب٥ِت التهبز٢ اقتغبالٖ ، ثٝ ٖٙٛاٖ اقتغبَ ٔحؿٛة 

 وكٛض زاض٘س ، قبغُ ٔحؿٛة ٣ٔ قٛ٘س :
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  افطاز٢ وٝ ثسٖٚ زض٤بفت ٔعز ثطا٢ ٤ى٣ اظ اًٖبء ذب٘ٛاض ذٛز وٝ ثب ٢ٚ ٘ؿجت ذ٤ٛكبٚ٘س٢ زاض٘س

 )وبضوٙبٖ فب٣ّ٥ٔ ثسٖٚ ٔعز (.، وبض ٣ٔ وٙٙس 

 ِ٥ت٣ زض اضتجبٌ ثب فٗب٥ِت ٔٛؾؿٝ ٢ ٔحُ وبض آٔٛظ٢ وبضآٔٛظا٣٘ وٝ زض زٚضٜ ٢ وبضآٔٛظ٢ فٗب

ا٘دبْ ٣ٔ زٞٙس ، ٣ٙٗ٤ ثٝ َٛض ٔؿتم٥ٓ زض ت٥ِٛس وبال ٤ب ذسٔبت ؾ٥ٟٓ ٞؿتٙس ، فٗب٥ِت آٖ ٞب 

 ٔحؿٛة ٣ٔ قٛز . "وبض  "

  .ٔحهال٣٘ وٝ زض ٞفتٝ ٢ ٔطخٕ ُٔبثك تٗط٤ف ، وبض وطزٜ ا٘س 

 ٓ ٤ب ٔٛلت ذسٔت ٣ٔ وٙٙس )٥٘طٚٞب٢  تٕبْ افطاز٢ وٝ زض ٥٘طٚٞب٢ ٔؿّح ثٝ نٛضت وبزض زا

 ٔؿّح قبُٔ پطؾُٙ وبزض ،زضخٝ زاضاٖ ٚ ؾطثبظاٖ ٥ْٚفٝ ٢ ٥٘طٚٞب٢ ٘ٓب٣ٔ ٚ ا٘تٓب٣ٔ (.

  بیکار

 ؾبِٝ ٚ ث٥ف تط اَالق ٣ٔ قٛز وٝ : 10ث٥ىبض ثٝ تٕبْ افطاز 

 زض ٞفتٝ ٢ ٔطخٕ فبلس وبض ثبقٙس )زاضا٢ اقتغبَ ٔعزث٥ٍط٢ ٤ب ذٛزاقتغب٣ِ ٘جبقٙس (. (1

٢ ٔطخٕ ٚ ٤ب ٞفتٝ ٢ ثٗس اظ آٖ آٔبزٜ ثطا٢ وبض ثبقٙس ) ثطا٢ اقتغبَ ٔعزث٥ٍط٢ ٤ب ذٛز زض ٞفتٝ  (2

 اقتغب٣ِ آٔبزٜ ثبقٙس (.

زض ٞفتٝ ٢ ٔطخٕ ٚ ؾٝ ٞفتٝ لجُ اظ آٖ خ٤ٛب٢ وبض ثبقٙس ) السأبت ٔكره٣ ضا ثٝ ٔٙٓٛض  (3

 خؿتد٢ٛ اقتغبَ ٔعزث٥ٍط٢ ٚ ٤ب ذٛزاقتغب٣ِ ثٝ ُٖٕ آٚضزٜ ثبقٙس (.

خ٤ٛب٢ وبض ٘جٛزٜ ، ٣ِٚ ز٥ُِ آغبظ ثٝ وبض زض آ٤ٙسٜ ٚ ٤ب ا٘تٓبض ثبظٌكت ثٝ قغُ لج٣ّ افطاز٢ وٝ ثٝ 

 فبلس وبض ٚ آٔبزٜ ثطا٢ وبض ثٛزٜ ا٘س ٥٘ع ث٥ىبض ٔحؿٛة ٣ٔ قٛ٘س .

  ًزخ بیکاری

 .100اؾت اظ ٘ؿجت خ٥ٕٗت ث٥ىبض ثٝ خ٥ٕٗت فٗبَ )قبغُ ٚ ث٥ىبض (، يطة زض ٖجبضت 
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٣ و٥ٙس ٘طخ ث٥ىبض٢ ٔطوع آٔبض ثطا٢ اغّت ٔٙبَك ٘عز٤ه ثٝ ٘طخ ٔالحٓٝ ٔ 4-3ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض خسَٚ 

 ٔحبؾجٝ قسٜ زض ا٤ٗ پػٚٞف اؾت . 1ث٥ىبض٢ قٕبضٜ 

 

 

 (1392)ؾبَ . ٔمب٤ؿٝ ٘طخ ٞب٢ ث٥ىبض٢ و4ُ-3خسَٚ 

Unemployrate2 Unemployrate1 un.rate 

markaz amar)) 

area 

17.20591 9.33234 10.4 
1 

22.98999 11.43042 12.3 
2 

20.63882 9.47311 8.375 
3 

29.01978 16.89722 8.225 
4 

22.22828 10.10624 10.3 
5 

23.41848 10.05013 8.866667 
6 

20.8177 9.78995 10.23333 7 

31.37338 21.3322 12.325 8 

25.80577 15.49606 12.78333 9 
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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 



80 
 

 ( تَصیف آهاری هتغیز ّا3-5

 .زازٜ قسٜ اؾت  ٢ ٔتغ٥ط ٞب٢ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٔسَ ٘كبٖزض خسَٚ ظ٤ط تٛن٥ف آٔبض            

 

 (تٛن٥ف آٔبض5٢-3خسَٚ                                              

 

 

منبع:یافتوىایپژوىش
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 ( تَصیف ًوَداری هتغیزّا3-6

پكت٥جب٣٘ ثٝ َٛض و٣ّ ثٝ ا٤ٗ ٔفْٟٛ اؾت وٝ ؾُٛح  فمط ثٝ قست زض ؾطاؾط ( 1-6-3 )قىُ     

ُٔٙمٝ ا٤طاٖ  ٔتفبٚت اؾت . ٔطثٌٛ تط٤ٗ ٤ٚػ٣ٌ ا٤ٗ ته٤ٛط ٚخٛز ٤ه پطاوٙس٣ٌ اضي٣)ُٔٙمٝ ا٢( 9

تب حسٚز  1372ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ٕ٘ٛزاض ٔكرم اؾت اظ ؾبَ  لبثُ تٛخ٣ٟ اظ ٔم٥بؼ فمط اضا ٝ قسٜ اؾت.

ا٤ٗ ٘كبٖ  ٘ع٣ِٚ ٤ب وبٞك٣ ثٛزٜ اؾت ٚق٥ت ٕ٘ٛزاض ٘طخ فمط ثطا٢ تٕبْ ٔٙبَك تمط٤جب  83ٚ84ؾبَ ٞب٢ 

ث٥كتط٤ٗ ضقس التهبز٢ وكٛض  83. ثُٛض٢ وٝ ٕٞچ٥ٙٗ زض ؾبَ ٣ٔ ثبقس  زٞٙسٜ وبضوطزذٛة التهبز

.                  اتفبق افتبزٜ اؾت وٝ اثط ٔثجت٣ ثط وبٞف فمط ٣ٔ تٛا٘س زاقتٝ ثبقس پػٚٞف زض زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾ٣

 ٘طخ فمط زض ٞط ُٔٙمٝ . 1-6-3ٕ٘ٛزاض.
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ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔالحٓٝ ٣ٔ و٥ٙس ٕ٘ٛزاض فمط تٕبْ ٔٙبَك ثُٛض ٕٞعٔبٖ ٕ٘ب٤ف زازٜ 2- 6-3زض ٕ٘ٛزاض      

وٝ ثطا٢ تٕبْ ٔٙبَك زاضا٢ ٘ٛؾب٘بت افعا٤ك٣ ٚ وبٞك٣ ٣ٔ ثبقس .٣ِٚ ثُٛض و٣ّ اظ ؾبَ قسٜ اؾت 

ضٚ ثٝ وبٞف ٚ ٘عَٚ ثٛزٜ اؾت ٚ ٘طخ فمط زض تٕبْ ٔٙبَك  1384ٚ 1383تب حسٚز ؾبَ ٞب٢  1372

  ٘ٛؾب٘بت ضٚ ثٝ افعا٤ف ثٛزٜ اؾت . ٕٞطاٜ ثبزٚثبضٜ 

: ٕ٘ٛزاض ٘طخ فمط ٕٞٝ ٔٙبَك زض ٤ه ٍ٘ب2ٜ -6 -3ٕ٘ٛزاض          
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ثُٛض ٕٞعٔبٖ ٘طخ فمط ٚ ٘طخ تٛضْ ضا زض ٞط ُٔٙمٝ ٘كبٖ ٣ٔ زٞس ٕٞبُ٘ٛض وٝ  3-6-3ٕ٘ٛزاض      

٘س ٚ ا٤ٗ حم٥مت ٤ب ضفتبض٢ ٔكبثٝ زاض ق٥تُٔٙمٝ ٞط ثُٛض تمط٤ج٣ ٞطزٚ ٕ٘ٛزاض زض ٔالحٓٝ ٣ٔ و٥ٙس 

ٚ ٥ُٕٞٙٛض زض اٚاذط ثبظٜ ٔٛضز  اؾت .  ٘طخ تٛضْ ثط ٘طخ فمط تبث٥ط ٌصاضحبو٣ اظ ا٤ٗ اؾت وٝ زض ا٤طاٖ 

 ٚ ِصا فمط ٥٘ع افعا٤ف ٤بفتٝ اؾت . ُٔبِٗٝ تٛضْ ضٚ ثٝ افعا٤ف ثٛزٜ اؾت

: تٛضْ ٚ فمط ثطا٢ ٞط ُٔٙم3ٝ-6-3ٕ٘ٛزاض   
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 زض ٞطُٔٙمٝ ٣ و٥ٙس ٞط ؾٝ ٘ٛٔ ث٥ىبض٢ ضا ثُٛض ٕٞعٔبٖٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔالحٓٝ ٔ 4-6-3ٕ٘ٛزاض      

٘حٜٛ ت٥ِٛس اِجتٝ ٤ٚػ٣ٌ ذبل ا٤ٗ ٕ٘ٛزاض ا٤ٗ اؾت وٝ زٚ ٘ٛٔ ٘طخ ث٥ىبض٢ ضا وٝ ثٝ ِحبِ .٘كبٖ ٣ٔ زٞس 

ثب ٤ىس٤ٍط تكبثٝ زاض٘س ضا زض وٙبض ٘ؿجت ذب٘ٛاض ٞب٣٤ وٝ ٕٞٝ اًٖب ء فٗبَ ذب٘ٛاض ث٥ىبض ٞؿتٙس ضا ٕ٘ب٤ف 

ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ ق٥ج٣ افعا٤ك٣ زاض٘س وٝ ا٤ٗ ٣ٔ تٛا٘س ٕٞٝ ٕ٘ٛزاض تمط٤جب زض تٕبْ ٔٙبَك  ٣ٔ زٞس . زض ا٤ٗ

)زٞٝ ٔتِٛس٤ٗ زٞٝ ث٥ف ظا٣٤ وٝ ثُٛض٢ اؾت ٤ى٣ اظ آٟ٘ب ٞطْ ؾ٣ٙ خ٥ٕٗتثٝ زال٤ُ ٔتفبٚت٣ ثبقس . 

٢ پؽ اظ ؾبَ ٞب ثٝ ؾٗ فطز فٗبَ ضؾ٥سٜ ٚ خعء خ٥ٕٗت فٗبَ ٣ٔ ثبقٙس ٣ِٚ ٔتبؾفب٘ٝ ثط٘بٔٝ ض٤ع (60

ثطا٢  ،، ٕٞب٘ٙس فمط ٔٙبؾج٣ ثطا٢ اقتغبَ آٟ٘ب نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت . وٝ ا٤ٗ ٔٛيٛٔ پ٥بٔسٞب٢ ًٔط٢

ث٥كتط اظ ز٤ٍط ٔٙبَك  " 8 "افعا٤ف ٘طخ ث٥ىبض٢ زض ُٔٙمٕٝٞبُ٘ٛض وٝ ٣ٔ ث٥ٙ٥س  خبٔٗٝ ثٝ ٕٞطاٜ زاضز .

                                                                                                              ثٛزٜ اؾت .

 : ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ ثطا٢ ٞط ُٔٙم4ٝ-6-3ٕ٘ٛزاض
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زض ا٤ٗ ٣ٔ ثبقس ٚ ٕٞبُ٘ٛض وٝ شوط قس ٤ٚػ٣ٌ ٞب٣٤ ٕٞب٘ٙس ٕ٘ٛزاض لج٣ّ زاضا٢ ٥٘ع  5-6-3ٕ٘ٛزاض 

٣٤ وٝ تٕبْ ٕ٘ٛزاض ٞٓ ٘طخ ٞب٢ ث٥ىبض٢ وٝ اظ ٤ه ٤ٚػ٣ٌ ٔكتطن ثطذٛضزاض٘س زض وٙبض ٘ؿجت ذب٘ٛاضٞب

 اًٖبء فٗبَ آٟ٘ب قبغُ ٥٘ؿتٙس ، ثطا٢ ٞط ُٔٙمٝ ثُٛض ٕٞعٔبٖ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.

: ا٘ٛأ ث٥ىبض٢ زض ٞط ُٔٙم5ٝ-6-3ٕ٘ٛزاض  
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 :(ًتیجِ 3-7

ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔالحٓٝ قس ا٤ٗ پػٚٞف ثطا٢ ٤ه زٚضٜ ثّٙسٔست ا٘دبْ قسٜ اؾت ِٚصا ٥٘بظٔٙس ثٝ ٤ه      

. ٣ِٚ ثس٥ُِ ٔحسٚز٤ت زؾتطؾ٣ ثٝ آٟ٘ب الساْ ثٝ ت٥ِٛس آٟ٘ب ثط  بت ثٛز٣٘ اظ زازٜ ٞب ٚ اَالٖؾط٢ ظٔب

خٕٕ اؾبؼ زازٜ ٞب٢ ذبْ پطؾكٙبٔٝ ٞب٢ ٞع٤ٙٝ ٚ زضآٔس ذب٘ٛاضٞب٢ ا٤طا٣٘ وٝ تٛؾٍ ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

قسٜ اؾت . وٝ ظٔبٖ ظ٤بز٢ نطف ت٥ِٛس ٔتغ٥ط ٞب٢ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٔسَ قسٜ اؾت  آٚض٢ ٣ٔ قٛز ، 

 اظ ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ آٟ٘ب ث٥بٖ قس . .وٝ قطح وب٣ّٔ 
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فصل چْارم: پزداسػ ٍ تجشیِ ٍ 

 تحلیل دادُ ّا
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 هقذهِ:(4-1

زض ٥ٔبٖ ته٥ٕٕبت ٤ب ٌع٤ٙٝ ٞب٢ ٔتفبٚت ٔتسِٚٛغ٢ وٝ زض ثرف ٞب٢ لج٣ّ ٔطٚض قس ،زض ا٤ٗ      

ث٥ىبض٢ ضا ثطا٢ آظٔٛزٖ  اظ تٗبض٤ف خب٤ٍع٤ٗتٙٛٔ  قس٤س ٚ ٤ه اؾتفبزٜ اظ ٤ه ٔم٥بؼ فمطثب پػٚٞف 

                                              .                                                                                                                            قسٜ اؾت  اضتجبٌ ث٥ٗ چطذٝ تدبض٢ ٚ فمط ا٘تربة

زض اؾتطاتػ٢  ضاتبث٣٤ّٛ  ب٢ٞ زض زؾتطؼ ثٛزٖ زازٜ ٞب٢ ُٔٙمٝ ا٢ أىبٖ ٣ٔ زٞس وٝ تح٥ُّ زازٜ    

ٚاثؿتٝ ط ٞب٢ ٞط زٚ ٔتغ٥زازٜ ٞب٢ ُٔٙمٝ ا٢ ثطا٢ تغ٥٥ط ٚؾ٥ٕ تط زض  .زازٜ قٛزتر٥ٕٗ ٔٛضز تٛخٝ لطاض

ٔٛضز اٖتٕبز ث٥كتط٢ اظ اثطات ث٥ىبض٢ زض ََٛ ظٔبٖ أىبٖ ٣ٔ زٞس،وٝ ثب٤س ثطآٚضز ٞب٢ ضا غ٥ط اثؿتٝ ٚ 

ثط فمط ضا اضا ٝ زٞس. زازٜ ُٔٙمٝ ا٢ ٕٞچ٥ٙٗ ٣ٔ تٛا٘س ثطا٢ ٘ٓبضت ٚ وٙتطَ ٔبثم٣ ٖٛأُ غ٥ط ا٘ساظٜ 

 .٥ٌط٢ قسٜ وٝ ثط زض آٔسٞب زض ٔٙبَك ٤ب ؾبَ ٞب٢ ذبل تبث٥ط ٣ٔ ٌصاضز ، اؾتفبزٜ قٛز

                                                                                                                                 ز:( یک هذل دادُ ّای تابلَیی پَیا بزای تغییزات فق4-1 

ثٛزٜ (ols) حسالُ ٔطثٗبت ٣ِٕٛٗٔ ،ضٚـ ضٌطؾ٥ٖٛ اؾتب٘ساضز ثطا٢ اضتجبٌ ث٥ٗ چطذٝ تدبض٢ ٚ فمط     

س تى٥ٙه ٞب٢ بض پ٥كٍب٣ٔ قبٖ ث٥بٖ وطز٘س وٝ ثٝ ٘ٓط ٣ٕ٘ ضؾ( زض و1987)88اؾت . ثال٤ٙسض ٚ ا٤ؿبو٣

٤ه ا٥ٍ٘عٜ آٖ ثٛز وٝ ٥ٞچ ز٣ّ٥ِ ثطا٢ ا٘تٓبض زاقتٗ ٞط ؾجت ٚاضٚ٘ٝ ٤ب قٛز.  ٘ب٥ٔسٜ پ٥چ٥سٜ تط ثطا٢ آٖ

ٔٗىٛؼ ٟٔٓ اظ تٛظ٤ٕ زضآٔس ثٝ ث٥ىبض٢ ٤ب تٛضْ ٚخٛز ٘ساقت . زْٚ ا٤ٙىٝ ، آٟ٘ب اؾتسالَ وطز٘س وٝ 

زض ٤ه ضٌطؾ٥ٖٛ وٝ زض آٖ ٥ٞچ ٤ه اظ ٔتغ٥ط ٞب )ثٝ غ٥ط اظ ظٔبٖ ثٝ ذٛز٢ ذٛز ( ٘بٕٞؿب٣٘ ٚاض٤ب٘ؽ 

ثطذ٣ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ا٤ٗ  حساوثط ٤ه ضٚ٘س ظٔب٣٘ ضا ٘كبٖ ٣ٕ٘ زٞٙس ، ثٝ َٛض َٕٔٗٛ ا٘تٓبض ٣ٕ٘ ضٚز.

( ثٝ ٖٙٛاٖ 1994)89ز٤سٌبٜ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ اؾتطاتػ٢ ٞب٢ اضظ٤بث٣ خب٤ٍع٤ٗ ثٝ چبِف وك٥سٜ ا٘س. خب٘ت٣

ضا ثٝ ٔٙٓٛض تدع٤ٝ ٚتح٥ُّ اثطات ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ ثط ؾٟٓ ٞب٢ پٙده زضآٔس ذب٘ٛازٜ  GLSبَ ، تر٥ٕٗ ٔث

                                                           
88

 Blinder and Esaki 
89 Jäntti 
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ث٥كتط ٔٙبؾت 90  زض ا٤بالت ٔتحسٜ اٖٕبَ ٣ٔ وٙس. ثٝ ٌفتٝ اٚ ، آظٖٔٛ ٞب٢ ٔٗبزِٝ ٔتمبثُ ٔكتطن

 GLS) (ٞؿتٙس ظ٤طا ؾٟٓ ٞب٢ پٙده ثٝ َٛض ٔكتطن ت٥٥ٗٗ ٣ٔ قٛ٘س. ضٚـ حسالُ ٔطثٗبت ٣ِٕٛٗٔ

ثٝ َٛض و٣ّ وبضآٔستط اؾت ثطا٢ ؾٙدف اٖتجبض ٔكرهبت ٔسَ ظ٤طا اؾتٙتبج زاضا٢ اضتجبٌ ٤ب ٘ت٥دٝ 

اٌطچٝ ، ث٥كتط وٛٚاض٤ب٘ؽ وبُٔ ٣ٔ تٛا٘س زض٤بفت قٛز.–ُٔٙم٣ تٟٙب ثب اؾتفبزٜ اظ ٔبتط٤ؽ ٚاض٤ب٘ؽ 

 OLSب٘ساض ٤ب اؾت  OLSُٔبِٗبت وٝ ٤ه قبذم ؾطقٕبض فمط ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٔتغ٥٥ط ٚاثؿتٝ ٣ٔ ٥ٌط٘س اظ 

 (.2004، 91ٚظ٣٘ اؾتفبزٜ ٣ٔ وٙٙس)ٌٛ٘سضؾٗ ٚ ظ٥ّ٤بن 

اظ تدع٤ٝ ٚ تح٥ُّ  )حت٣ٕ(زؾتطؾ٣ ضٚظ افعٖٚ ٚ ضٚثٝ ضقس زازٜ ٞب٢ ُٔٙمٝ ا٢ ٤ه تٛؾٗٝ ذبل     

ثطا٢ ٤ه ٘ٓبضت  )تبث٣٤ّٛ(ٔسَ ٞب٢ زازٜ ا٢ پبُ٘زض ا٤ٗ ضقتٝ ضا أىبٖ ٣ٔ زٞس .ا٤ٗ تبث٣٤ّٛ زازٜ ٞب٢ 

وٝ ثط ٘تب٤ح زض ٔٙبَك ذبل ٤ب ؾبَ ٞب٢ ذبل تبث٥ط ٣ٔ ٌصاضز ضا  92غ٥ط ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ قسٜثٟتط اظ ٖٛأُ 

اٌطچٝ ،ٞٙٛظ ذ٣ّ٥ ؾٛاالت ٚخٛز زاضزوٝ ٣ٔ تٛا٘ٙس ٔٛضز تٛخٝ ثطا٢ اؾتفبزٜ اظ پبُ٘ أىبٖ ٣ٔ زٞس.

ٚـ ٔب٘سٌبض٢ ثبال٢ فمط ،ثطا٢ ٔثبَ،ثطذ٣ قه ٞب زض ٔٛضز ٔٙبؾت تط٤ٗ ض ٞب٢ ُٔٙمٝ ا٢ لطاض ٥ٌط٘س .

 زازٜ ا٢ پبُ٘ ضا افعا٤ف ٣ٔ زٞٙس.

زض ٔسَ پب٤ٝ ٔب ، فمط قس٤س تٛؾٍ ؾُٛح تبذ٥ط٢ فمط ،ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ ثٝ نٛضت ظ٤ط تٛي٥ح زازٜ      

 ٣ٔ قٛز :

       +        +       +                                       (1)          

 

  ٣ٔ ثبقس ،  tزض ظٔبٖ   iفمط قس٤س زض ُٔٙمٝ       وٝ زض آٖ
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 (joint cross-equation tests)   
91

 Gundersen and Ziliak 
92 (unmeasured factors ) 
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ا٢ ٚ شات٣ ثط(time-invariant)٘كبٖ زٞٙسٜ آٖ فبوتٛض ٞب ٤ب ٖٛأُ ثبثت٣ وٝ ظٔبٖ ثبثت                 

ٚ ٔؿتم٥ٕب زض ٔسَ ٔكبٞسٜ ٤ب قبُٔ ٣ٕ٘ قٛ٘س ، ٔب٘ٙس ٔكرهبت ؾ٥بؾ٣، خغطاف٥ب٣٤ ٞؿتٙس ُٔٙمٝ  ٞط

     اختٕب٣ٖ ُٔٙمٝ ا٢. ٚ

    ٣ٔ ثبقس . tزض ظٔبٖ  ٤iه ٔم٥بؼ ث٥ىبض٢ زض ُٔٙمٝ                   

    . ٣ٔ ثبقس   tزض ظٔبٖ  iتٛضْ زض ُٔٙمٝ                  

ٝ ٞط اثط٢ اظ ٤ه َج٥ٗت تهبزف٣ )ٖبُٔ تهبزف٣ َج٣ٗ٥(وٝ زض ٔسَ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٍ٘طفت                

 اؾت ، زض ثط ٣ٔ ٥ٌطز .

ؾبَ ٞب٣٤ وٝ زض ٚ ثطضؾ٣ ٤ى٣ ثطا٢ وٙتطَ قس  ٖالٜٚ ثط ا٤ٗ ، ٕٞچ٥ٙٗ زٚ زا٣ٔ زض ٘ٓط ٌطفتٝ      

پؽ ط فمط ٤ه زٚضٜ ظٔب٣٘ وٝ ٔتغ٥ ٚ ز٣ٔٚ ثطا٢ (1384تب 1392)آٟ٘ب ث٥كتط٤ٗ زضآٔس ٘فت٣ ضا زاقتٝ ا٤ٓ

٥ط ذٛز ضا ثطا٢ ا٤ٗ ٔتغٔمساضض آٖ زٚضٜ وٕتط٤ٗ تٕبْ ٔٙبَك زا٤ٙىٝ تمط٤جب ٚ وبٞك٣ اظ زاقتٗ ٤ه ضٚ٘س 

، ثب تغ٥٥ط ضٚ٘س افعا٤ك٣ ٣ٔ قٛز  (1385تب 1380زض ثبظٜ ظٔب٣٘ ٔٛضز ثطضؾ٣ پػٚٞف تدطثٝ وطزٜ ا٘س )

٣ٔ  1392تب 1372ث٥ٗ ؾبَ ٞب٢ قسٜ اؾت ٔحبؾجٝ ط ٞب٣٤ وٝ ثطا٢ ٞط ُٔٙمٝ اظ ا٤طاٖ .ٕٞٝ ٔتغ٥

     .ثبقس

پ٤ٛب٣٤ ٞب٢ وٛتبٜ ٔست ٚ ٍٕٞطا٣٤ ٞب٢ ٔكطٌٚ وٝ اظ ٔٙبفٕ ذبل  ؾُٛح تبذ٥ط٢ فمط قس٤س      

 ٘ٓبضت ٚ وٙتطَ ٣ٔ وٙس چٖٛ ٔٙبَك اٞساف ٚ ؾ٥بؾت ٞب٢ ٔكتطن ضا ثٝ اقتطان ٣ٔ ٌصاض٘س ،، ٞؿتٙس

 ( ضا ثٝ نٛضت ظ٤ط ثبظ٤ٛ٘ؿ٣ ٣ٔ و٥ٙٓ :1ٔسَ زض )  ،.ثطا٢ ٘كبٖ زازٖ ا٤ٗ

     =    + (    )     +     +     +                (2)              
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وٛچىتط اظ ٤ه ، ؾبظٌبض ثب ٍٕٞطا٣٤ ٔكطٌٚ     ثؿت٣ٍ زاضز .٤ه    ( ثٝ ؾُح 2تفؿ٥ط ٔٗبزِٝ )     

 ،ا٘ٝ فمط ٘عز٤ه ا٘ساؾت ، ثٝ ا٤ٗ ٣ٙٗٔ اؾت وٝ ٔٙبَك ٘ؿجتب ثٝ حبِت پب٤ساض ذٛزقبٖ زض ٞط ؾُح ؾط

ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ  تدطثٝ ذٛاٞٙس وطز. زض ا٤ٗ ٔٛضز ،اثطات ثبثت ،٤ه وبٞف ؾطٖت زض ضقس فمط ذٛزقبٖ 

ثعضٌتط اظ ٤ه     ٍٕٞطا ٣ٔ ثبقس .اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط، اٌط  اؾت، ٌصاضتبث٥ط iوٝ ثط حبِت پب٤ساض فمط ُٔٙمٝ 

٤س تفبٚت ٞب زض ٘طخ ٞب٢ ضقس حبِت پب٤ساض فمط ثبقس ،٥ٞچ اثط ٍٕٞطا٣٤ ٚخٛز ٘ساضز ٚ ٕٞٝ ضٌطؾٛضٞب ثب

ثٙبثطا٤ٗ ،  .وٛچىتط اظ ٤ه زض ٕٞٝ ٔٛاضز ٣ٔ ثبقس   ٘تب٤ح ٔب ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ  ضا ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ وٙٙس.

يط٤ت ٘طخ فمط تبذ٥ط٢ تٛا٘ب٣٤ تكر٥م ث٥ٗ اثطات وٛتبٜ ٔست  ٛز زاضز. تفؿ٥ط زٍْٕٚٞطا٣٤ ٔكطٌٚ ٚخ

ثٙبثطا٤ٗ  . ( اظ ث٥ىبض٢ ثط فمط اؾت2زض ٔٗبزِٝ )    (1-  )ثطات ثّٙسٔست ، ( ٚ ا2زض ٔٗبزِٝ )    ،

 تبث٥ط ث٥ىبض٢ ثط ؾط٢ ٞب٢ ظٔب٣٘ فمط َٛال٣٘ تط اؾت .ثبقس ، ثعضٌتط    ، ٞطچٝ پبضأتط ٔب٘سٌبض٢ 

 (DPD  پؽ ٗپ٤ٛب )اظ ا٤تبث٣٤ّٛ تٛؾٍ تر٥ٕٗ ٤ه ٔسَ زازٜ ا٢  اثطات ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ ثط فمط قس٤س     

٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ ٔعا٤ب٢ ٣ٕٟٔ ثب تٛخٝ ثٝ ؾط٢ ٞب٢  DPD. ٤ه ضٚـ قٛز تدع٤ٝ ٚتح٥ُّ ٣ٔ 

أىبٖ ٣ٔ زٞس تب ثب تٕبْ  DPDظٔب٣٘ ٤ب تى٥ٙه ٞب٢ اؾتبت٥ه ؾٙت٣ زاضز . اظ ٤ه َطف ، ٤ه ضٚـ 

س ثطا٢ تر٥ٕٗ ، ثٙبثطا٤ٗ اثطات ثبثت ٔكبٞسٜ ٘كسٜ ٚ ٤ب حصف قسٜ ٣ٔ تٛا٘قٛزوبض  تبث٣٤ّٛ زازٜ ٞب٢

ثبال٢ فمط ثٝ ٤ه  پب٤ساض٢ اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط ، (.93،2002ق٥ب ٛپبضأتطٞب٢ ٔطثَٛٝ زض ٔسَ ٔكرم قٛز )

 ٔكرهبت ٔسَ پ٤ٛب ٥٘بظٔٙس اؾت . ٔب ٤ه ؾبذتبض اؾتب٘ساضز ثطا٢ خعء ذُب فطو ٣ٔ و٥ٙٓ : 

E[   ]=0; E[  ]=0; E[       =0; and,E[       ]=0,for i=1,…,N;t=1,…,T and s t. 

ضٚـ ٌكتبٚضٞب٢ ت٥ٕٗٓ ٔٛضز ٘ٓط ، اظ ق٥ٜٛ ؾ٥ؿتٓ ٤ه ٔطحّٝ ا٢ ثٝ ٔٙٓٛض ثطآٚضز ٔسَ پ٤ٛب       

(، وٝ ثطا٢ 1998، 95،ثّٛ٘سَ ٚ ثب٘س94،1995ٚضآضال٘ٛ ٚ ثٛ) قٛز ( اؾتفبزٜ GMM٣ٔ)اظ ا٤ٗ پؽ ٤بفتٝ

                                                           
93

 Hsiao 
94

 Arellano and Bover 
95

 Blundell and Bond 

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 



93 
 

ثٝ ٔٙٓٛض ثحث زضثبضٜ  ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ أىبٖ ٣ٔ زٞس.٥ط ٞب٢ حصف قسٜ ،زضٖٚ ظا٣٤ ٚ ٔكىالت ذُب٢ ٔتغ

ٚ تر٥ٕٗ ٞب٢ قٛز ( ز٘جبَ ٣ٔ 2000) 96ا٥ٕٞت زض ٘ٓط ٌطفتٗ ا٤ٗ ض٤ٚىطز ، ثّٛ٘سَ ٚ ٕٞىبضاٖ

system GMM   ثب تٛخٝ ثٝ ضٚـ ٞب٢ خب٤ٍع٤ٗ ؾٙت٣ تط ثب تر٥ٕٗ ٞب٢first difference 

GMM  قٛزٔمب٤ؿٝ ٣ٔ. 

ثٝ ٔكىُ زضٚ٘عا٣٤ تٛخٝ ٣ٕ٘   OLS pooling   ٚwithin groupsضٚـ ٞب٢ ؾٙت٣ تر٥ٕٗ       

ثٝ ٔكىُ اثعاض ٞب٢  (1991، 97)آضال٘ٛ ٚ ثب٘س first difference GMMوٙٙس ،زض حب٣ِ وٝ ثطآٚضزٌط 

 98وٝ ؾط٢ ٞب٢ ظٔب٣٘ ٔب٘سٌبض ٤ب ٔساْٚ ٞؿتٙس ، تٛخٝ ٣ٕ٘ وٙس )ثّٛ٘سَ ٚ ثب٘سي٥ٗف ا٤ٗ  ضٚ٘س)ضٚـ( 

 ط٢ ٞب٢ ظٔب٣٘ فمط اؾت .( ، وٝ ا٤ٗ ٔٛضز٢ ثطا٢ ؾ1998،

 1981: 99قٙبذتٝ ٣ٔ قٛ٘س )٥٘ىُ ٘بٔٙبؾت  DPDضٚـ ٞب٢ ؾٙت٣ ثطا٢ ثطآٚضز ٤ه ٔسَ     

٥ط سٖ ٤ه ٔتغ(. ا٤ٗ ٘بق٣ اظ ا٤ٗ ٚال٥ٗت اؾت وٝ ٌٙدب2002٘: 101، ق٥ب 1982ٛ: 100،ا٘سضؾٖٛ ٚ ق٥ب ٛ

زاض ٚ ٘بؾبظٌبض  تٛضـٔٙدط ثٝ تر٥ٕٗ ٞب٢  standard OLS poolٚاثؿتٝ تبذ٥ط٢ زض ضٌطؾ٥ٖٛ ٞب٢ 

ثٗالٜٚ اثطات     تٛؾٍ اذالَ  اذالَ وُاخعاء ( ، 1ض ٖجبضت )ز  OLSٍٞٙبْ ثىبض٥ٌط٢  ٣ٔ قٛز .

                           .زازٜ ٣ٔ قٛز     ذبل فطز٢ غ٥ط لبثُ ٔكبٞسٜ 

ٚ ٘ت٥دتبً ثب اخعاء ذُب٢ وُ     ثب        آٖ  زض پ٥طٚ اؾت ،     ٤ه تبثٕ اظ       اظ آ٘دب وٝ       

.  102ثٝ ؾٕت ثبال زاضز تٛضـ ٥ط فمط تبذ٥ط٢ثطا٢ ٔتغ  OLSٔطتجٍ اؾت . ا٤ٗ اقبضٜ زاضز وٝ يط٤ت 

ٖالٜٚ ثط ا٤ٗ ، ٔسَ ٞب٢ اثطات ثبثت ٚ اثطات تهبزف٣ أىبٖ ٣ٕ٘ زٞس وٝ ثم٥ٝ ٔكىالت ٔب٘ٙس 
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ثطا٢ ٔثبَ ، زٌط٣ٌ٘ٛ ٤ب تجس٤ُ . قٛز ٣ٌسٜ ضؾ٥ط ٞب٢ حصف قس٘عا٣٤،ذُبٞب٢ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٚ ٔتغ٥زضٚ

∑آٖ زضوٝ      )        ̅   ىٙس ، أبضا ٔحٛ ٥ٔ   زاذ٣ّ اثط فطز٢       
 
     = 

 

   
  ̅      

آٖٔطتجٍ اؾت وٝ زض     ) - ̅     (ثب
 

 
∑      

 
 بض تٛؾٍ ؾبذت  ̅     ثب      ظ٤طا  ̅    =    

(construction ) ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه ٘ت٥دٝ ، ثطآٚضزٌط زضٖٚ  . ٣ٔ قٛز(      قبُٔ  ̅    )  ٔطتجٍ اؾت

 1981، 103ثٝ ؾٕت پب٥٤ٗ اظ يطا٤ت ضا ثطا٢ ٖجبضت پ٤ٛب ٣ٔ زٞس )٥٘ىُتٛضـ زاض  ٌط٣ٞٚ ٤ه تر٥ٕٗ 

٣ٔ تٛاٖ  (a consistent estimate)   ٌبض ٤ب ٘بٔتٙبلى اظ ٔطاخٗٝ و٥ٙس(. ثٙبثطا٤ٗ ، ٤ه ثطآٚضز ؾبظ

ٚ  1996: 104ؾٛؾتط ٚ تطٌٚٙبٖٚ زضٖٚ ٌط٣ٞٚ لطاض ٥ٌطز ) OLSا٘تٓبض زاقت وٝ زض ث٥ٗ تر٥ٕٗ ٞب٢ 

 .(2001: 105ثب٘س ٚ ٕٞىبضاٖ

اَٚ زض ٔٗبزِٝ  ٔكتمبتپ٥كٟٙبز وطز٘س .  GMM( ٤ه ثطآٚضزٌط ثط اؾبؼ 1991) 106آضال٘ٛ ٚ ثب٘س    

ذبل قطٌٚ ٌكتبٚض٢ ٌطفتٝ ٣ٔ قٛز ٚ ؾپؽ  ،طؾ٥ٖٛ ثطا٢ حصف اثطات ظٔبٖ ثبثت ٔكبٞسٜ ٘كسٜضٌ

) زض ٥ط ٞب٢ تبذ٥ط٢ ثطا٢ پ٥سا وطزٖ ٤ه ٔدٕٖٛٝ اظ اثعاض ٞب ٔٛضز ثٟطٜ ثطزاض٢ لطاض ٣ٔ ٥ٌطزثطا٢ ٔتغ

،  ا٣٤ا٤ٗ ضٚـ ثٝ ٔب أىبٖ ٣ٔ زٞس وٝ ثٝ ٔمبثّٝ ثب ٔكىالت زضٚ٘ع .ثرف ثٗس٢ اضا ٝ ٣ٔ قٛز (

             ثطآٚضزٌط   ثب ا٤ٗ حبَ ط ٞب٢ حصف قسٜ ثپطزاظ٤ٓ .ذُبٞب٢ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٚ ٔتغ٥

differenced GMM   first- ، ظٔب٣٘ زاضز ٚ زلت تٛضـ اظ ٘ٓط  ذٛال ٕ٘ٛ٘ٝ ا٢ ٔحسٚز ٘بچ٥ع٢ ،

ا٤ٗ ز٥ُِ آٖ ا٤ٗ اؾت وٝ تحت  زض ٔٛضز فمط اؾت . دبوٝ ا٤ٙ وٝ  ؾط٢ ٞب٢ ظٔب٣٘ ٔب٘سٌبض ٞؿتٙس ،

(. زض ٥1998ط ٞب تٟٙب اثعاض ٞب٢ ي٥ٗف ٞؿتٙس )ثّٛ٘سَ ٚ ثب٘س، طا٤ٍ ،ؾُٛح ثب ٚلفٝ )تبذ٥ط٢( ٔتغق

  OLSثب آٟ٘ب٣٤ وٝ اظ ؾُٛح    first-differenced GMMٖجبضت ٞب٢ تدطث٣ ، ٔمب٤ؿٝ وطزٖ ٘تب٤ح 

 ؿتٝ تبذ٥ط٢ ط ٚاثٔتغ٥زضيط٤ت  ٤ه ٤بفتٝ وٝ . ٚ زضٖٚ ٌط٣ٞٚ ثسؾت ٣ٔ آ٤س ، ٕٔىٗ اؾت ٔف٥س ثبقس
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٘عز٤ه ٤ب ظ٤ط ثطآٚضز پبضأتط زضٖٚ ٌط٣ٞٚ ٔتٙبْط لطاض زاضز ،٣ٔ تٛا٘س ثٝ ،اَٚ  تفبيُ GMM ثطآٚضز 

ٕٔىٗ ٟٔٓ ، قٛز وٝ تٕب٤الت ثٝ ٤ه َطف ثس٥ُِ اثعاضٞب٢ ي٥ٗف زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٖٙٛاٖ ٤ه ؾ٥ٍٙبَ 

زض ٘ٓط ٌطفت وٝ ثٝ احتٕبَ ثطآٚضزٌطٞب٢ خب٤ٍع٤ٗ ضا زض ا٤ٗ ٔٛاضز ٕٔىٗ اؾت ٔٙبؾت ثبقس وٝ  ثبقس . 

 زاض٘س. پب٤ساض ظ٤بز آٟ٘ب ذٛال ٕ٘ٛ٘ٝ ا٢ ٔحسٚز ثٟتط٢ زض ظ٥ٔٙٝ ؾط٢ ٞب٢

ثط ٔكىُ اثعاض ٞب٢ ي٥ٗف  اؾت ضا وٝ ٕٔىٗ  system GMMض٤ٚىطز ( 1998) 107ثّٛ٘سَ ٚ ثب٘س     

اَٚ ٚ تفبيُ ٤ه ؾ٥ؿتٓ ٔٗبزالت زض ٞطزٚ ٔكتك ٞب٢  ٘سغّجٝ وٙس ضا پ٥كٟٙبز وطز٘س.اَٚ، ا٤ٗ ضٚ

     ، ٖالٜٚ ثط ؾُٛح تبذ٥ط٢   system GMMض٤ٚىطز ؾُٛح )زض ؾُح( ضا تر٥ٕٗ ٣ٔ ظ٘س . زْٚ ، 

ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاض ضا     تبذ٥ط٢ ، تفبيُ ٥ٌط٢ ٞب٢ تفبيالت اَٚ ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاض ٞب٣٤ ثطا٢ ٔٗبزالت زض 

 systemٔطحّٝ ا٢ ثطآٚضزٌط زضٔمبثُ ٘ؿرٝ زٚ  . ٞب٣٤ ثطا٢ ٔٗبزالت زض ؾُٛح اؾتفبزٜ ٣ٔ وٙس

GMM  ثطآٚضزٌط ٤ه ٔطحّٝ ا٢ ،system GMM ٝٔدب٘ج٣ ثُٛض ذُبٞب٢ اؾتب٘ساضز زاضز و 

ٕ٘ٛ٘ٝ  اؾتٙتبج لبثُ ا٥َٕٙبٖ تط ثطا٢ ٔكرم قسٜ اؾت وٝ ٚ٘بٕٞؿب٣٘ ٚاض٤ب٘ؽ  ٞؿتٙس  ثٝٔؿتحىٓ 

 ،1102002ٚ  ثب٘س، 2000، 109ثّٛ٘سَ ٚ ٕٞىبضاٖ، 1998، 108ثب٘س ٚ )ثّٛ٘سَ ٞؿتٙس ٔحسٚز

   اظ ثطآٚضزٌط  ،وٝقٛز (. ثطا٢ ٕٞٝ ا٤ٗ زال٤ُ زض ا٤ٗ پػٚٞف ا٘تربة ٣ٔ  ٤ٚ111،2005ٙس٥ٔدط

system GMM . ٓ٤ه ٔطحّٝ ا٢ اؾتفبزٜ و٥ٙ             
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 system GMM  تَعظ DPD فقز هذلیک  بزآٍرد (4-3

اؾتفبزٜ  ٣ٔ قٛز  ا٢ ٤ه ٔطحّٝ GMM ؾ٥ؿتٓ ثطآٚضزٌط اظ، ٔٛضز ٘ٓط  ٔسَ پ٤ٛب ثٝ ٔٙٓٛض ثطآٚضز     

 ٚ زضٖٚ ظا٣٤، ٔتغ٥طٞب٢ حصف قسٜ وٝ ثطا٢، (113،1998ثب٘س ٚ ثّٛ٘سَ، ٚ 1995، 112ٚ ثٛٚضاض٤ال٘ٛ )

 ٔب٘ٙسٔب٘سٌبض  ٞب٢ ؾط٢ ثب ي٥ٗف ٞب٢ اثعاض اؾتفبزٜ اظ ، ٚ أىبٖ ٣ٔ زٞس ذُب٢ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ٔكىالت 

 ٥ٍط٤ٓ ٚ ٖجبضت اثط ثبثت ضا حصف و٥ٙٓ :ث( ٔكتك 1ثب٤س اظ ٔٗبزِٝ ) اثتسا .ضا ٔبٕ٘ ٣ٔ قٛز فمط 

    ;         +       +        +     ,               (A1) 

پ٥ف ت٥٥ٗٗ اظ       ا٥ِٚٝ ٌقطوٝ و٥ٙٓ ٣ٔ  فطو ثطا٢ خع ءذُب ٤ه ؾبذتبض اؾتب٘ساضز ٚ پؽ اظ آٖ

  E  0=         ]، وٝ آٖسٜ اؾتق

قطا٤ٍ ٌكتبٚض٢ زض ٘ت٥دٝ،اؾت.   ٔٗتجط ٞؿتٙس: ظ٤ط  114ٖٕٛز ثٛزٖ   t=2,…,T  ٚ  i =1,…, N  ، ثطا٢   

E[          ]=0                                                       (A2) 

  t =3,…, Tٚt-1  S   2   ثطا٢ ، i =1,…,N   ٝا٤ٗ قطٌٚ ٣ٔ تٛا٘س ثُٛض فكطزٜ تط ٘ٛقتٝ قٛز ث .

  ]E    ٖٙٛاٖ ٔثبَ
اضا ٝ X 0.5(T-1)(T-2)     (T-2)ٔبتط٤ؽ   وٝ زضآٖ   i=1,…,Nثطا0٢=[    

 :قسٜ تٛؾٍ

   [

       

            
               

]                                          (A3) 

 .اؾت         )          ,…,  ( ، (T-2)   ثطزاض     ٚ 
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 ثٙبثطا٤ٗ زض اضتجبٌ ٞؿتٙسٚ اذتالالت  تٛضْ ٚ ث٥ىبض٢() ٔتغ٥ط ٞب٢ تٛي٥ح٣ وٝ فطو ٣ٔ قٛز     

 ، اظ پ٥ف ت٥٥ٗٗ قسٜ ٚ ٤ب ٞب٢ ثطٚ٘عا ضٌطؾٛض فطو اؾت اظ ث٥كتط َٕٔٗٛ ا٤ٗ .ٞؿتٙس ٘عازضٚضٌطؾٛض ٞب 

٣ٕ٘  ثطٚ٘عااو٥سا ٢ ضٌطؾٛضٞب ثٝ َٛض ذبل، .الٙبٔ  ٣ٔ وٙس ٢ ضا تطث٥ك وٙٙسٜ ٔحسٚز وٝ فطي٥بت

٣ٕ٘  اظ پ٥ف ت٥٥ٗٗ قسٜضٌطؾٛضٞب٢  زض حب٣ِ وٝ ، ٤بثٙس اضتجبٌزض ٥ٞچ تبض٤ر٣  اذتالالت ثب تٛا٘ٙس

ٖالٜٚ ثط   (.2002، 116ثب٘س ٚ 2001، 115ثب٘س ٚ ٕٞىبضاٖس )اضتجبٌ ٤بثٙ ت اذتالال ٕٞعٔبٖ ثبثُٛض  سٙتٛا٘

 (.117،2008)ثبِتبخ٣ قٛز ٚ اذتالالت ٕٔىٗ اؾت ٔٛخت اضتجبٌ ضٌطؾٛضٞب ضٌطؾٛضٞب ز٤ٍط، حصف ا٤ٗ

  ٔب  i=1,…,N  ٚt=2,…,Tثطا٢    ] E                       ثٝ تجٕ آٖ ، ثب فطو ا٤ٙىٝ

 :                                            ايبف٣ ظ٤ط ضا ثطا٢ ٞط ضٌطؾٛض زضٚ٘عا زاض٤ٓ  (T-2)(T-1)0.5ٌكتبٚض٢ قطٌٚ 

E[           ]=0 

E[           ]=0                                                                                (A4) 

 t=3,…,T   ٚt-1  S   2   ثطا٢ ، i=1,..,N  .ٖٔٛضة ٖٙهط خس٤س ثٝ ٞط ا٤ٗ قطا٤ٍ ثب ايبفٝ وطز 

 :ظ٤ط ضا ثسؾت ٣ٔ آٚض٤ٓ X1.5(T-1)(T-2)    (T-2)ٔب ٔبتط٤ؽ  (A3)زض    

 

  
 =[

                

                               
                                       

]  (A5) 

 

   ]= بؾپؽ ، ٔبتط٤ؽ اثعاضٞ
   

     
تٛؾٍ ثطآٚضزٌط ٤ه ٔطحّٝ ا٢ ؾ٥ؿتٓ          

GMM .اؾترطاج ٣ٔ قٛز 

                                                           
115

 Bond et al. 
116

 Bond 
117

 Baltagi 
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ذُبٞب٢  ،ٔكىالت زضٚ٘عا٣٤ تب ثب ٚـ ثٝ ٔب أىبٖ ٣ٔ زٞسض ٕٞبُ٘ٛض وٝ پ٥ف اظ ا٤ٗ شوط قس، ا٤ٗ     

 GMM first-differenced ثطآٚضزٌط ثب ا٤ٗ حبَ،. ٚ ٔتغ٥طٞب٢ حصف قسٜ ٔمبثّٝ و٥ٙٓ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢

 زضٔٛضز ٔب(. )ٞؿتٙس118پب٤ساض ظٔب٣٘ ٞب٢ ؾط٣ٔ٢ ثبقس ظٔب٣٘ وٝ  ي٥ٗف ٔحسٚزا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ  زاضا٢ ذٛال

، وٝ قٛز (اؾتفبز1998ٜ) 119ثب٘س ٚ ثّٛ٘سَ قسٜ تٛؾٍَطح  GMM ٓؾ٥ؿت ض٤ٚىطزاظ ا٤ٗ ٔٛضز، ثب٤س 

 غّجٝ وٙس. ي٥ٗف ٞب٢ اثعاض ٔكىُثط  ٕٔىٗ اؾت 

  اؾت ،  GMM اٖٕبَ ض٤ٚىطز ؾ٥ؿتٓ وٝ ٔٛضز ٥٘بظ ثطا٢ ٔفطٚيبت ث٥كتط٢ اخبظٜ ثس٥ٞس ثٝ ٔب     

 :وٝ  و٣ٔٓ٥ٙ فطو  ٔب ٖالٜٚ ثط ا٤ٗ (،1998) 120ثب٘س ٚ ثّٛ٘سَ پ٥طٚ  ٔالحٓٝ و٥ٙس .

                               .    i=1,…, N          ثطا٢      E[       ]=E[       ]=E[       ]=0        

  

٢ ضا اضا ٝ ث٥كتط ذ٣ٌُكتبٚض٢ قطٌٚ   (T-2).3  ثبال ٔدٕٖٛٝ ا٢ ثب ٔسَقسٜ  تطو٥ت ا٤ٗ فطي٥بت

 : ٣ٔ وٙٙس 

 

E[           ]=0   for i=1,…,N and t=3,…,T, 

E [          ] =0   for i=1,…, N and t=3,…,T, 

E [          ] =0  for i=1,…,N and t=3,…, T                                            (A6) 

 

اثعاض ٞب  ٖٙٛاٖضا ثٝ  ا٥ِٚٗ ٔكتمبت تبذ٥ط٢ ؾط٢ ٔىبٖ اؾتفبزٜ اظا٤ٟٙب ا.          +     زض آٖ وٝ 

 پ٥كٟٙبز قسٜ اؾت. ( 1995) 121٘ٛ ٚ ثٛٚض اض٤الچٙب٘ىٝ تٛؾٍ ،  ٞٙس٣ٔ ز  ضا ؾُٛح ٔٗبزالت زض ثطا٢

                                                           
118

 persistent  
119 Blundell and Bond 
120

 Blundell and Bond 
121

 Arellano and Bover 
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  X [1.5(T-1)(T-2)+3(T-2)] (T-2)2ٔبتط٤ؽ ، i  ٔمُٕ ثطا٢ ٞط، ٔب ثبال  ثب زازٖ تٕبْ قطٌٚ 

 ض٤ٓ:ثٝ زؾت ٣ٔ آٚ ظ٤ط ضا

  
  =[

   
    

                           
                        

]                     (A7) 



  وٝ  زض آٖ  
  ،زازٜ  ٣ٔ قٛز. ٔبتط٤ؽ خس٤س اثعاضٞب  ثٙبثطا٤ٗ (A5)زض   

     
     Z=[  

اؾت   

 ثٝ نٛضت ظ٤ط اؾت:   GMM ٣ٚ ثطآٚضزٌط ؾ٥ؿتٕ

 

 ̂=   ̃         ̃    ( ̃  Z      ̃ )                                      (A8) 

 

 :وٝ زض آٖ 

 

 ̂=[

 ̂ 

 ̂ 

 ̂ 

],  ̃=

[
 
 
 
 
 
   

 
   

  

 
  ]

 
 
 
 
 

 ,  ̃ =

[
 
 
 
 
 

                            

                            
                         

                             

                                  
                                   

 

]
 
 
 
 
 

                                        (A9)
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ٚ 

   = [    …    ]  ,  =[   …    ]  ,      =[            ]  ,      [   …     ]  , 

 

    = [     …     ]  ,   =[    …   ]  ,    =[     …    ]  ,   =[   …   ]   



 . i=1,…,Nثطا٢

 .٣ٔ قٛز  GMM ٣ٔرتّف ؾ٥ؿتٕ زٚ ثطآٚضزٌطٔٙدط ثٝ      ٔبتط٤ؽ ٌع٤ٙٝ ٕٔىٗ ثطا٢ زٚ

 ثٝ نٛضت ظ٤ط لطاض ٣ٔ ٥ٌطز:٤ه ٔطحّٝ ا٢  GMM ٣ؾ٥ؿتٕ ثطآٚضزٌط

    = (∑   
   

      
 )

  
                                  (A10) 



 ذبضج اظ ثطا٢ ا٥ِٚٗ ثبض -1زض لُط ان٣ّ ، ثب  (T-2)٤2ه ٔبتط٤ؽ ٔطثٕ   Gوٝ زض آٖ ٔبتط٤ؽ 

 : ثٝ نٛضت ظ٤طزٚ ٔطحّٝ ا٢  GMM ٣ؾ٥ؿتٕ ثطآٚضزٌط .اؾت زض خب٢ ز٤ٍط ٚ نفط لُط ٞب

 

                      = ∑   
   

     ̂   ̂ 
    

                              (A11)                      

 

ٔحبؾجٝ ٣ٔ ٤ه ٔطحّٝ ا٢   GMM ثطآٚضزٌط ؾ٥ؿت٣ٕ تر٥ٕٗ ظزٜ قسٜ اظ ثبل٥ٕب٘سٜ ٞب٢ وٝ زض آٖ

  قٛز.

ٔ  ثطآٚضزٌط ٤ه     ٕ طحّهٝ ا٢  ٤هه  ٝ زاضز اؾهتب٘ساضز   ذُبٞهب٢  GMM ٣ؾ٥ؿهت ٝ   ٔدهب٘ج٣  وه  له٢ٛ ثه

 ٕ٘ٛ٘هٝ ٔحهسٚز   اؾهتٙتبج  لبثهُ ا٥َٕٙهبٖ تهط ثهطا٢     ٔكرم قسٜ اؾت وٝ ٚٞؿتٙس ٘بٕٞؿب٣٘ ٚاض٤ب٘ؽ 
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 (.2005، ٤ٚ125ٙس٥ٔدط  ، 2002ٚ، 124ثب٘س، 2000، 123ثّٛ٘سَ ٚ ٕٞىبضاٖ، 1998، 122ثب٘س ٚ )ثّٛ٘سَٞؿتٙس

 .قٛزاٖٕبَ ٣ٔ ا٤ٗ پػٚٞف تدطث٣  وبضزض زض ٘ت٥دٝ، ا٤ٗ ثطآٚضزٌط

ثطضؾه٣ قهطٌٚ   زٚ آظٖٔٛ تكر٥م اؾتب٘ساضز ثٝ خٟت  GMMالظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ثطا٢ ثطآٚضزٌط     

وٝ ل٥ٛز ث٥ف اظ حس قٙبؾب ا٘دبْ ٣ٔ قٛز. آظٖٔٛ ٞب٢ ؾبضٌبٖ ٚ ٞب٘ؿٗ تحهت    ، ٌكتبٚض٢ ٚخٛز زاضز

ٌكهتبٚض٢ )اثعاضٞهب٢ ثىهبض ضفتهٝ(     فطو نفط ، وٝ ٔسَ ٔٛضز ٘ٓط ثٝ ذٛث٣ ٔكرم قسٜ اؾت ٚ قطٌٚ 

أب ثٝ ٌفتٝ آضال٘ٛ ٚ ثب٘هس   ٕٞٝ ٔٗتجط ٞؿتٙس ، ٣ٔ ثبقٙس. GMMٔٛضز اؾتفبزٜ زض تر٥ٕٗ ٞب٢ ؾ٥ؿتٓ 

 آظٖٔٛ ٔؿتحىٓ چ٣ زٚ ؾبضٌبٖ ثط ٔجٙب٢ ثطآٚضزٞب٢ ٤ه ٔطحّٝ ا٢ )ٌبْ اَٚ ( ٚخٛز ٘ساضز . 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                           
122

 Blundell and Bond 
123

 Blundell et al. 
124

 Bond 
125

 Windmeijer 
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  تخویي هذل(4-4

 :اثطات تٛظ٤ٕ زضٖٚ ذب٘ٛاض ث٥ىبض٢ ثط فمط ( ٘تب٤ح ثطضؾ4-4-1٣

٘تب٤ح حبنُ اظ ٔسَ ذالنٝ قسٜ زض ثرف لج٣ّ ثب اؾتفبزٜ اظ ثطآٚضزٌط٤ه ٔطحّٝ ا٢ ؾ٥ؿتٓ      

GMM ٗزض خساَٚ ظ٤ط اضا ٝ قسٜ اؾت . ا٤ٗ ٔسَ پب٤ٝ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ پٙح ٔم٥بؼ ث٥ىبض٢ ٕٔىٗ تر٥ٕ 

 GMMثب ضٚـ تفبيُ اَٚ  ، ا ثب ضٚـ خب٤ٍع٤ٗ آٟ٘ب. ٕٞبُ٘ٛض وٝ لجال شوط قس ، ٘تب٤ح ضظزٜ قس 

ٕٞچ٥ٙٗ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت .ٖالٜٚ   t. ٔطتجٍ ثب ٞط پبضأتط ، آٔبضٜ آظٖٔٛ ثب ا٥ٕٞت قٛز ٔمب٤ؿٝ ٣ٔ

 ثطا٢ ٞط ٔسَ اضا ٝ قسٜ اؾت .(  Hansen test) آظٖٔٛ تكر٥م اؾتب٘ساضزثط ا٤ٗ ، 

  

 1 قٕبضٜ . ٘طخ ث٥ىبض٢ و1ُ-1-4-4خسَٚ

system GMM first-differenced GMM  

tEstimatestEstimatesRegressors

1.62 

2.20 

2.67 

2.45 

2.24 

0.143 

0.059 

0.029 

0.040 

0.056 

2.18 

2.49 

2.46 

2.71 

2.70 

0.057 

0.035 

0.036 

0.024 

0.024 

Lag of povertyrate 

Inflation  

unemployrate1 

yr8492 

yr8085 

Chi2EstimatesChi2EstimatesTests 

0.001.000.00      1.00       Hansen test 

منبع:یافتوىایپژوىش
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2قٕبضٜ وُ ٘طخ ث٥ىبض٢ :2-1-4-4خسَٚ  

system GMM first-differenced GMM  

t Estimates t Estimates Regressors 

1.90 

2.38 

2.68 

2.10 

2.31 

0.094 

0.044 

0.028 

0.069 

0.050 

2.43 

2.44 

2.50 

2.63 

2.63 

0.038 

0.037 

0.034 

0.028 

0.028

Lag of povertyrate 

Inflation  

Unemployrate2 

yr8492                                             

yr8085 

Chi2Estimates  Chi2Estimates  Tests

0.001.000.001.00Hansen test 

 ٔٙجٕ : ٤بفتٝ ٞب٢ پػٚٞف 

 

 1ؾطپطؾت ذب٘ٛاض قٕبضٜ  ٢: ٘طخ ث٥ىبض3-1-4-4خسَٚ

system GMM first-differenced GMM  

t Estimates t Estimates Regressors 

2.43 

2.02 

2.43 

2.08 

2.54 

0.041 

0.078 

0.042 

0.071 

0.034 

2.42 

2.04 

2.29 

1.89 

2.63 

0.038 

0.072 

0.048 

0.091 

0.027 

Lag of povertyrate 

Inflation  

unheadrate1 

yr8492 

yr8085 

Chi2 Estimates Chi2 Estimates Tests 

0.00 1.00 0.00 1.00 Hansen test 
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 2٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض قٕبضٜ  : 4-1-4-4خسَٚ

system GMM first-differenced GMM  

t Estimates t Estimates Regressors 

2.44 

2.69 

2.61 

2.29 

2.65 

0.673 

0.028 

0.031 

0.051 

0.029 

2.17 

2.67 

2.41 

2.58 

2.65 

0.058 

0.026 

0.039 

0.030 

0.027 

Lag of povertyrate 

Inflation  

Unheadrate2 

yr8492 

yr8085 

Chi2 Estimates Chi2 Estimates Tests 

0.00 1.00 0.00 1.00 Hansen test 

منبع:یافتوىایپژوىش

 

  فٗبَ زض آٟ٘ب ث٥ىبض ٞؿتٙس : زضنس ذب٘ٛاضٞب٣٤ وٝ ٕٞٝ اًٖبء5-1-4-4خسَٚ

system GMM first-differenced GMM  

t Estimates t Estimates Regressors 

2.47 

2.56 

2.17 

1.91 

2.68 

0.039 

0.034 

0.062 

0.093 

0.028 

2.47 

2.56 

2.08 

2.57 

2.67 

0.035 

0.031 

0.067 

0.030 

0.026 

Lag of povertyrate 

Inflation  

Unhousehold 

yr8492 

yr8085 

Chi2 Estimates Chi2 Estimates Tests 

0.00 1.00 0.00 1.00 Hansen test 
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 first-differencedٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ ٣ٔ و٥ٙس ثب تٛخٝ ثٝ ٘تب٤ح ضٚـ خب٤ٍع٤ٗ ) ٕٞب  

GMM)  اؾت وٝ تٛخٝ زاقتٝ ثبق٥س يطا٤ت ثطآٚضز قسٜ ضٌطؾٛضٞب٢ زض ٥ٔبٖ ضٚـ ٞب٢ ٟٓٔ

ت٥دٝ ا٤ٙىٝ اؾتفبزٜ اظ ٤ه ضٚـ وٝ ٔٙدط ثٝ تر٥ٕٗ ٞب٢ ٔغطيب٘ٝ قٛز خب٤ٍع٤ٗ ٔتفبٚت اؾت . ٘

تٛخٝ ذٛزضا ثط ثطآٚضزٌط ٤ه ٔطحّٝ ا٢  ٣ٔ تٛاٖ. قٛز، ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٘ت٥دٝ ٥ٌط٢ اقتجبٜ ٔٙدط 

٘بٕٞؿب٣٘ ٚاض٤ب٘ؽ ٔحبؾجٝ قسٜ ثب ذُبٞب٢ اؾتب٘ساضز ثُٛض ٔدب٘ج٣ ؾبظٌبض ثب  وٝ GMMؾ٥ؿتٓ 

ض وٝ ٔالحٓٝ ٣ٔ و٥ٙس آظٖٔٛ ٞب٘ؿٗ وفب٤ت قطٌٚ ٌكتبٚض٢ ضا ضز . ٚ ٕٞبُ٘ٛ، ٔتٕطوع و٥ٙٓاؾت

، ثٝ  GMMوٝ قطٌٚ ٌكتبٚض٢ ٔتًٕٗ ثط آٚضزٞب٢ ٌطفتٝ ٣ٔ قٛز اظ ا٤ٗ ضٚ ، ٘ت٥دٝ ٣ٕ٘ وٙس .

َٛض اؾتٛاض پكت٥جب٣٘ ٣ٔ قٛز . پبضأتط ثطآٚضز قسٜ ثطا٢ ٔتغ٥٥ط ٞب٢ زضٚ٘عا ٣ٙٗٔ زاض ، ٔثجت ٚ 

  ٍٕٞطا٣٤ ٔكطٌٚ ٤بفتٝ ٣ٔ قٛز .ضٚ ، قٛاٞس ثطا٢ وٛچىتط اظ ٤ه ٞؿتٙس . اظ ا٤ٗ 

زض ٚ 4ٛضْ ٚ ث٥ىبض٢ ، زض ضز٤ف ٞب٢ ٘تب٤ح ثطا٢ زٚ قبذم ٘كبٖ زٞٙسٜ قطا٤ٍ التهبز والٖ : ت    

قسٜ اؾت . ثٝ َٛض و٣ّ ، ٘تب٤ح اظ ٔجبحثٝ ا٤ٙىٝ ٘ٛؾب٘بت زٚضٜ ا٢ ٤ه اثط خساَٚ فٛق اضا  ٝ 

ث٥ىبض٢ وُ ثطا٢ التهبز ا٤طاٖ اثطات ٣ٙٗٔ زاض ٚ لبثُ  ٥ٕٖم٣ ثط فمط زاضز ، حٕب٤ت ٣ٔ وٙس. ٘طخ

اؾت. زض ٔمبثُ  GMMتٛخ٣ٟ ثط ٔم٥بؼ فمط ٔب زاضز. تٕطوع ثط ض٢ٚ تر٥ٕٗ ٞب٢ ؾ٥ؿت٣ٕ 

 ، تبث٥ط تٛضْ ثط فمط ثٝ ذٛث٣ تٗط٤ف قسٜ ٚ ٔثجت اؾت. ٘تب٤ح زض وكٛضٞب٢ ز٤ٍط 

ٍٞٙب٣ٔ وٝ ٔم٥بؼ ٞب٢ حؿبؼ  ،ٔٛيٛٔ و٥ّس٢ زض ثطآٚضزٞب٢ ا٤ٗ اؾت وٝ تب چٝ حس ٘تب٤ح    

، ٔتفبٚت ثٝ خب٢ ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٣ٔ قٛز  ، تٛظ٤ٕ زضٖٚ ذب٘ٛاض ث٥ىبض٢ خب٤ٍع٤ٗ

زض خساَٚ ٘تب٤ح ٘طخ ٞب٢ ث٥ىبض٢ ثطا٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ٞب ، زٚ چ٥ع لبثُ تٛخٝ اؾت ، اَٚ  ٞؿتٙس.

ب٢ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ٘كب٘ٝ ا٤ٙىٝ اثط تٛضْ قج٥ٝ ثٝ ٔٛضز لج٣ّ اؾت ٚ زْٚ ، يط٤ت زض ٘طخ ٞ

٘بق٣ اظ اؾتفبزٜ ٘طخ ٔٛضز ا٘تٓبض ضا زاضز ٚ ثؿ٥بض ٣ٙٗٔ زاض ٞؿتٙس ٚ يطا٤ت ثعضٌتط اظ ٘تب٤ح 

 ث٥ىبض٢ وُ ٞؿتٙس .
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ٝ ٔم٥بؼ ث٥ىبض٢ ٘ؿجت ذب٘ٛاضٞب ٚلت٣ ٕٞٝ اًٖبئ فٗبَ ث٥ىبض ٞؿتٙس ، ٔس٣ِ و٘تب٤ح ٔكبث٣ٟ اظ     

٘بق٣ ٣ٔ قٛز . ا٤ٗ ٕ٘ب٤ٙسٜ ذب٘ٛاضٞب٢ فبلس وبض زٚثبضٜ ٤ه اثط ل٢ٛ ٚ ٣ٙٗٔ زاض اظ چطذٝ تدبض٢ ثط فمط 

ٔكرهبت ثب ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ ٤بفت ضا ٘كبٖ ٣ٔ زٞس. يط٤ت تٛضْ ٔثجت اؾت ٚ ٔكبثٝ آٖ اؾت وٝ ثطا٢ 

 طا٢ ث٥ىبض٢ حت٣ اظ زٚ ٔسَ لج٣ّ ل٢ٛ تط ٞؿتٙس.قس. ٘تب٤ح ث

ثٙبثطا٤ٗ ، ٤ه ٔٛضز لبثُ لجَٛ ٣ٔ تٛا٘س ؾبذتٝ قٛز وٝ تٛظ٤ٕ زضٖٚ ذب٘ٛاض ث٥ىبض٢ زض اضتجبٌ ث٥ٗ     

( اثطات  aggregateچطذٝ تدبض٢ ٚ فمط ا٥ٕٞت زاقتٝ ثبقس. ثب ٚخٛز ا٤ٗ ٚال٥ٗت وٝ ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ )

كبٖ ٣ٔ زٞس ، ٘مف خجطاٖ وٙٙسٜ وٝ تٛؾٍ تٛظ٤ٕ زضٖٚ ذب٘ٛاض ث٥ىبض٢ ل٢ٛ ٚ ٣ٙٗٔ زاض ثط فمط قس٤س ٘

ثٝ ٔٙٓٛض ا٤ٙىٝ ثٝ َٛض وبف٣ تغ٥٥طات فمط ضا پ٥ف  ا٤فب ٣ٔ قٛز ٕٔىٗ اؾت تبث٥ط ثطآٚضز ضا وبٞف زٞس.

ٖ خب٤ٍع٤ٗ ضا ثٝ ٖٙٛا قس وٝ ا٤ٗ ٘طخ ٞب٢ ث٥ىبض٢ ذب٘ٛاضث٣ٙ٥ و٥ٙٓ ثٝ ٘ٓط ٣ٔ ضؾس ٔٗمَٛ تط ثب

 ٣ ٔٗطف٣ و٥ٙٓ. ٥طٞب٢ تٛي٥حٔتغ

ثط  ٘فت٣ ضا ثطا٢ ثطضؾ٣ اثطات افعا٤ف زضآٔس yr8492: قسٜ ثٛز  ضا ثٝ ٔسَ ايبفٝ ٔتغ٥ط ٣ٔٛٞٛٔزٚ    

ظٔب٣٘ وٝ وكٛض ا٤طاٖ زض ثبظٜ ظٔب٣٘ ٔٛضز ٘ٓط ث٥كتط٤ٗ زضآٔس  1392تب 1384فمط قس٤س  ثطا٢ ؾبَ ٞب٢ 

ت ٚ ٣ٙٗٔ زاض ٣ٔ ثبقس ِصا ٘كبٍ٘ط ا٤ٗ ٘فت٣ ضا زاقتٝ اؾت . ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔالحٓٝ ٕ٘ٛز٤ٗ يط٤ت آٖ ٔثج

اؾت وٝ ثب افعا٤ف زض آٔس وكٛض، فمط ٥٘ع افعا٤ف ٤بفتٝ اؾت وٝ ٣ٔ تٛا٘س ٘كبٍ٘ط تٛظ٤ٕ ٘بٔٙبؾت زضآٔس 

                                    ثبقس . 

  yr8085  ٤ه  ضا ثطا٢ ثطضؾ٣ حساوثط وبٞف فمط زض ثبظٜ ظٔب٣٘ پػٚٞف لطاض زازٜ ا٤ٓ وٝ ثٗس اظ

زض ٘تب٤ح ٕٞبُ٘ٛض وٝ اؾت. ٚ زٚثبضٜ ضٚ٘س افعا٤ك٣ پ٥سا وطزٜ ٕ٘ٛزٜ وبٞف لبثُ تٛخٝ ، ضٚ٘س فمط تغ٥٥ط 

٣ٔ ث٥ٙ٥س يطا٤ت  آٖ ٔثجت ٚ ٔٗٙبزاض قسٜ اؾت ٚا٤ٗ ٣ٔ تٛا٘س ثٝ ّٖت ث٥كتط٤ٗ ضقس التهبز٢ زض ؾبَ 

بِت ٌصاض ٥ٕٞكٝ ٔٙدط ٚ ا٤ٗ ٔٛيٛٔ وٝ ضقس التهبز٢ زض وكٛضٞب٢ زض حبَ تٛؾٗٝ ٚ زض حثبقس  1383

 زض َجمبت پب٥٤ٗ ٣ٔ قٛز. ٜ ٚ ا٤ٗ ٔجحث ٔٛخجبت افعا٤ف فمطثٝ افعا٤ف فبنّٝ َجمبت٣ قس
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 ( اثزات ًاهتقارى چزخِ تجاری 4-4-2

فمط ضا ثطآٚضز وطزٜ ا٤ٓ . ٕٞبُ٘ٛض وٝ شوط قس ، چطذٝ  تب وٖٙٛ ٔب اثط ؾطاؾط٢ چطذٝ تدبض٢ ثط     

فمط زاقتٝ ثبقس وٝ ٘كبٍ٘ط ا٤ٗ اؾت وٝ اثط ث٥ىبض٢ ٣ٔ تٛا٘س زض  اثطات ٘بٔتمبضٖ ثطاؾت تدبض٢ ٕٔىٗ 

( ، ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبَ ، 2001) 126( ٔتفبٚت ثبقس. ٞب٤ٙع ٚ ٕٞىبضاRECٖٚ ا٘مجبيبت )EXP)  (تٛؾٗٝ ٤ب ضٚ٘ك

اقتغبَ ، ؾبٖبت وبض ٚ ٤بفتٙس . ثطا٢ زض التهبز ا٤بالت ٔتحسٜ اثطات ٘بٔتمبضٖ ث٥ىبض٢ زض ضٚ٘ك ٚ ضوٛز ضا 

                            ضوٛزٞب ثعضي تط ثٛز٘س.                                                                                                         ثطات تغ٥٥ط زض ٘طخ ٞب٢ ث٥ىبض٢ زضٞب ، ازض آٔس

طٞب٢ ٔٛلت٣ خس٤س ثطا٢ ٥ئّٝ ا٤ٗ اؾت وٝ زض ٔسَ پب٤ٝ ٔتغ٤ه ضٚـ َٕٔٗٛ ثطا٢ ثطضؾ٣ ا٤ٗ ٔؿ     

 قٙبؾب٣٤ زٚضٜ ٞب٢ ضٚ٘ك ٚ ضوٛز التهبز٢ لطاض زاز:

   =   +       +   (     Exp) +   (    Rec) +     +          (3) 

 

٘طخ ث٥ىهبض٢ زض ٤هه ٔجٙهب     اظ ؾط٢ ٞب٢ ظٔب٣٘  ٥EXP  ٚRECط ٞب٢ ٣ٔٛٞٛٔ )زا٣ٔ( ٔتغ وٝ زضآٖ     

، ٖجهبضت ثهبال ضا ثهطا٢ ؾهٝ      GMMُٔٙمٝ ا٢ ؾبذتٝ ٣ٔ قٛز. ثب تٕطوع تٟٙب ثط ض٢ٚ ضٚـ ؾ٥ؿهت٣ٕ  

، ٚ ٘ؿجت  2، ٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض قٕبضٜ  1ث٥ىبض٢ ) ٘طخ ث٥ىبض٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض قٕبضٜ ٥ط ٔتغ

. اظ آ٘دب وٝ ٚاضز ٕ٘هٛزٖ ٕٞعٔهبٖ   قس ذب٘ٛاضٞب٣٤ وٝ زض آٖ ٕٞٝ اًٖبء فٗبَ ث٥ىبض ٞؿتٙس ( تر٥ٕٗ ظزٜ

٥ط ٞب٢ ٣ٔٛٞٛٔ ضٚ٘ك ٚ دبز ٣ٔ وٙٙس ِصا پؽ اظ ا٤دبز ٔتغٔكىُ ٕٞر٣ُ ضا ا٤ٔتغ٥ط ٞب٢ ٣ٔٛٞٛٔ ا٤ٗ 

  ٚ ٝ  ضوٛز ثطا٢ ٞط ث٥ىبض٢ ٞط وساْ ضا ثُٛض خساٌب٘ٝ زض ٔسَ ٚاضز وهطزٜ ا٤هٓ  ٘تهب٤ح ضا ثهٝ خٟهت     ذالنه

 كتط ثٝ پ٥ٛؾت ٔطاخٗٝ و٥ٙس (.ٔمب٤ؿٝ زض خسَٚ ظ٤ط آٚضزٜ ا٤ٓ )ثطا٢ خع٥٤بت ث٥

                                                           
126

 Hines et al. 
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وٝ ٤ه تغ٥٥ط ٔكرم زض ث٥ىبض٢ ٤ه اثط ثعضٌتط زض ٤ه ضوٛز التهبز٢ ٘ؿجت ثهٝ  قٛز ٔكبٞسٜ ٣ٔ     

٤ه ضٚ٘ك التهبز٢ زاضز ) ٚ اظ ٘ٓط آٔبض٢ ٣ٙٗٔ زاض٢ ث٥كتط ( ، ٞط چٙس تفبٚت ٞب اظ ٘ٓط آٔبض٢ زض ٞهط  

ط ٝ ثبقس وٝ ٤ى٣ پب٤ساض٢ ثبال ٔتغ٥ه تّف٣ زاقتٕٔىٗ اؾت زال٤ُ ٔر ُ تٛخٝ ٥٘ؿتٙس.ٔٛضز لبث٤ه اظ ؾٝ 

كبٞسٜ قهسٜ زض چطذهٝ   ٚاثؿتٝ آٖ ضا ٘ؿجتب ؾرت ٣ٔ ؾبظز وٝ تفبٚت ٞب٢ لبثُ تٛخٝ ا٢ زض تغ٥٥طات ٔ

 . تدبض٢ پ٥سا قٛز

 



(اثراتنامتقارنچرخوتجاری2-4-4جدول
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 فصل پٌجن: ًتیجِ گیزی ٍ جوع بٌذی 

 

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 



001 
 

 ( ًتیجِ گیزی ٍ جوع بٌذی 5-1

ٝ آ٤ب فمط ثٝ تغ٥٥طات زض قطا٤ٍ التهبز والٖ ٚاثؿتٝ اؾت ٤ب ذ٥ط ؟ ٔمهساض ظ٤هبز٢ تٛخهٝ    ا٤ٗ ؾٛاَ و    

التهبز زا٘بٖ ٚ ؾ٥بؾت ٌصاضاٖ خصة وطزٜ اؾت . زض حبَ حبيط ثطا٢ ؾبَ ٞب٢ ثؿ٥بض٢ ، ٔحجٛة تط٤ٗ 

ٛ   ضاٜ آظٔب٤ف ا٤ٗ ضاثُٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ٞب٣٤ وٝ لبزض ثٝ ضز٤بث٣ فمهط ثهط اؾهبؼ ٘هطخ     ضْ ث٥ىهبض٢ ٚ ته

 ٞؿتٙس ، ٣ٔ ثبقس.

زض حب٣ِ وٝ ثطا٢ زٞٝ ٞب٢ ثؿ٥بض٢ ا٤ٗ ٔسَ ٞب ثٝ َٛض ٔٗم٣ِٛ ثٝ ذٛث٣ زض پ٥ف ث٣ٙ٥ فمط وبض ٣ٔ     

وطز ، اظ اٚاؾٍ زٞٝ ٞكتبز آٟ٘ب ثطا٢ ا٤ٙىٝ تغ٥٥طات زض ا٤ٗ ٔتغ٥ط ضا پ٥ف ث٣ٙ٥ وٙٙس وٕتط زل٥ك قس٘س 

ضوٛز التهبز٢ ثعضي ا٤ٗ ٔسَ ٞب تٛخهٝ ٔدهسز ضا   .ثب تٛخٝ ثٝ افعا٤ف ٔساْٚ زض ٘طخ ٞب٢ ث٥ىبض٢ اظ آغبظ 

ثٝ زؾت آٚضز٘س. ٚ اظ آ٘دب وٝ وكٛض ٔب اوٖٙٛ زض ضوٛز ٥ٕٖك لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ؾبذتبض 

خ٥ٕٗت وكٛض ثٝ قى٣ّ اؾت وٝ خ٥ٕٗت فٗبَ وكٛض ثؿ٥بض ظ٤بز ٣ٔ ثبقس ، تٛخٝ ٔب ضا ٥٘ع ثهطا٢ ا٘دهبْ   

ا٤ٗ اؾت وٝ تب چٝ حس افعا٤ف لبثُ تٛخهٝ زض ث٥ىهبض٢ ٔٙدهط ثهٝ      ؾٛاَ و٥ّس٢ا٤ٗ پػٚٞف خّت ٕ٘ٛز.

 افعا٤ف ٘طخ ٞب٢ فمط قسٜ اؾت. 

أىب٘بت ا٤ٗ ٔسَ ٞب ثطا٢ اضا ٝ ٤ه ته٤ٛط ضٚقٗ اظ ا٤ٗ اثهطات ، تهب حهس ظ٤هبز٢ تٛؾهٍ قهطا٤ٍ ضاٜ            

خ ث٥ىهبض٢  ضٚـ َٕٔٗٛ ا٘تربة ٘هط  التهبز والٖ ٔحسٚز ٣ٔ قٛز ، ثٝ َٛض ٤ٚػٜ ث٥ىبض٢ ٔجتال ٣ٔ قٛز .

وُ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٙبؾت تط٤ٗ قبذم قطا٤ٍ اقتغبَ ثطا٢ ذب٘ٛازٜ ٞب٢ وٓ زضآٔهس ٕٔىهٗ ْطف٥هت په٥ف     

ٖ ث٣ٙ٥ ا٤ٗ ٔسَ ٞب ضا وبٞف زٞس.٘طخ ٞب٢ ث٥ىبض٢ ثطا٢ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ٞب ٤ب ٘ؿجت ذب٘ٛاض ٞهب٢ ثهسٚ  

،ثؿه٥بض٢ اظ ا٤هٗ    تغ٥٥طات زض ٚلٛٔ فمط ثبقس.ٖالٜٚ ثط ا٤ٗپ٥ف ث٣ٙ٥ وبض ٕٔىٗ ٌع٤ٙٝ ٞب٢ ثٟتط٢ ثطا٢ 

ٔسَ ٞب ثٝ ا٤ٗ ؾٛاَ و٥ّس٢ وٝ ٚاوٙف ٞب٢ ٔرتّف ٔٛخٝ ٘طخ ٞب٢ فمط ثهٝ زٚضٜ ٞهب٢ ضٚ٘هك ٚ ضوهٛز     

٘پطزاذتٝ ا٘س. فمط ٣ٔ تٛا٘س حؿبؾ٥ت وٕتط٢ ثٝ ضقس اقتغبَ ٘ؿجت ثٝ افعا٤ف ٞب٢ ٘طخ ٞهب٢ ث٥ىهبض٢   

 زاقتٝ ثبقس . 
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ٔسَ پ٤ٛب ث٣ٙ٥ فمط ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ٤ه ا٤ٗ پػٚٞف تالـ وطزٜ اؾت وٝ ٔسَ ٞب٢ ؾٙت٣ ثطا٢ پ٥ف     

ُٔٙمٝ  9زازٜ ٞب٢ تبث٣٤ّٛ ثطا٢ فمط قس٤س زض ا٤طاٖ ضا ٌؿتطـ زٞس. ٤ه ٔدٕٖٛٝ زازٜ ا٢ تبث٣٤ّٛ ثطا٢ 

ضا ثب تٛخٝ ثٝ تٛضْ ٚ ث٥ىبض٢ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔتغ٥ط ٞب٢ تٛي٥ح٣ ان٣ّ ، اؾتفبزٜ وهطزٜ   1372تب  1392ا٤طاٖ 

قهسٜ  ( اؾهتفبزٜ  1998) 127ثّٛ٘سَ ٚ ثب٘س٤ه ٔطحّٝ ا٢  ٣GMM . ثُٛض زل٥ك ، اظ ض٤ٚىطز ؾ٥ؿتٕاؾت

 وٝ ٞط زٚ ٔتغ٥ط تٛي٥ح٣ ثٝ ٔٙٓٛض تٛي٥ح تحَٛ فمط زض ا٤طاٖ ٣ٙٗٔ زاض ٞؿتٙس. اؾت ، زض٤بفتٝ قس

ثب  ٕٞچ٥ٙٗ زض٤بفتٝ قسٞط زٚ ٔتغ٥ط ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ ٤ه تبث٥ط ٔثجت ٚ ٣ٙٗٔ زاض ثط فمط قس٤س زاضز .     

ٚٔب فمط وبٞف ٣ٕ٘ ٤بثس چٙب٘ىٝ ثب افعا٤ف زض آٔس ٘فت٣، فمط زض وكٛض افعا٤ف افعا٤ف زض آٔس وكٛض ِع

ثبقس ٚ ٥ُٕٞٙٛض ٖسْ تٛظ٤ٕ ٔٙبؾت التهبز زض وكٛض ّٖٕىطز ٤بفتٝ اؾت ٚ ا٤ٗ ٣ٔ تٛا٘س ٘كبٍ٘ط ٖسْ 

ٚ ٥ُٕٞٙٛض ثب ا٤ٙىٝ زض ؾبَ ٞب٣٤ ّٖٕىطز التهبز  زضآٔس ثٝ قىُ ٔٙبؾت ثب ٚخٛز زضآٔس ظ٤بز ثبقس . 

ٛزٜ اؾت ٚ ٔب ضٚ٘س وبٞك٣ فمط ضا قبٞس ثٛزٜ ا٤ٓ أب پؽ اظ ا٤ٙىٝ ضقس التهبز٢ لبثُ تٛخ٣ٟ ضا ذٛة ث

ضقس التهبز٢ زض وكٛضٞب٢ زض حبَ تٛؾٗٝ ٚ زض حبِت ٌصاض ٥ٕٞكٝ ٔٙدط تدطثٝ ٕ٘ٛز٤ٓ اظ آ٘دب٣٤ وٝ 

٘س فمط ثب ثٝ افعا٤ف فبنّٝ َجمبت٣ قسٜ ٚ ا٤ٗ ٔجحث ٔٛخجبت افعا٤ف فمط زض َجمبت پب٥٤ٗ ٣ٔ قٛز، ضٚ

 ٘ٛؾب٘بت افعا٤ك٣ قسٜ اؾت.                                                    

٤ه ٔؿبِٝ و٥ّس٢ زض ٘تب٤ح ا٤ٗ اؾت وٝ زض ٥ٔبٖ ؾٝ ٔتغ٥ط ث٥ىبض٢ زض ٘ٓط ٌطفتٝ ، ٘طخ ث٥ىبض٢ وُ     

بض ٞؿتٙس زاضا٢ وٕتط٤ٗ يط٤ت ضا زاضز ، زضحب٣ِ وٝ زضنس ذب٘ٛازٜ ٞب٣٤ وٝ زض آٖ ٕٞٝ اًٖبء فٗبَ ث٥ى

اثطات ل٢ٛ ٚ ثبالتط٤ٗ يط٤ت اؾت . ثٙبثطا٤ٗ ، ثب ٚخٛز ا٤ٗ ٚال٥ٗت وٝ ٘طخ ث٥ىبض٢ ثٝ َٛض و٣ّ ٔدٕٛٔ ، 

٣ٙٗٔ زاض ثط فمط قس٤س ضا ٘كبٖ ٣ٔ زٞس، ٘مف خجطا٣٘ ثبظ٢ قسٜ تٛؾٍ تٛظ٤ٕ زضٖٚ ذب٘ٛاض ث٥ىبض٢ 

ت فمط ثٝ َٛض وبف٣، ٔٗمَٛ تط ثٝ ٘ٓط ٕٔىٗ تبث٥ط ثطآٚضز آٖ ضا وبٞف زٞس . ثٝ ٔٙٓٛض پ٥ف ث٣ٙ٥ تغ٥٥طا

                                                           
127

 Blundell and Bond 
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تٙس ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٔتغ٥ط ذب٘ٛاض ث٥ىبض٢ ٞؿ٣ٔ ضؾس ا٤ٗ ٘طخ ٞب٢ خب٤ٍع٤ٗ وٝ حؿبؼ ثٝ تٛظ٤ٕ زضٖٚ 

 ٞب٢ ٔؿتمُ ٔٗطف٣ وطز.

اثطات ٘بٔتمبضٖ ضٚ٘ك ٞب ٚ ضوٛزٞب ٘تب٤ح ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ تغ٥٥طات زض ث٥ىبض٢ اثطات ثب تٛخٝ ثٝ أىبٖ     

زض زٚضٜ ٞب٢ ضوٛز ٘ؿجت ثٝ ضٚ٘ك ٞب زاضز ، أب تفبٚت ٞب ث٥ف اظ حس ثعضي  ٢اض ث٥كتطثعضٌتط ٚ ٣ٙٗٔ ز

 ٥٘ؿتٙس .ظٔب٣٘ وٝ اثطات ٔٛلت٣ اظ ٔسَ پب٤ٝ وبٞف ٣ٔ ٤بثس ، ثطٚظ ضوٛز ٞب ثط فمط ثبالتط ثٝ ٘ٓط ٣ٔ ضؾس.

 ( تَصیِ ّای عیاعتی  5-2

ظ٤ب٘جهبض ذٛاٞهس ثهٛز ٚ ٔٛخهت      ىٝ پ٥بٔسٞب٢ التهبز٢ ٚ اختٕب٣ٖ فمط ثطا٢ وكٛض ثؿ٥بضاظ آ٘دب٤ -1

التهبز والٖ  ٔٙبؾت ٔكىالت ثطا٢ وكٛض ذٛاٞس قس ثُٛض و٣ّ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تب٤ح پػٚٞف ، قطا٤ٍز٤ٍط 

  وٝ ثٝ قست ثط ٚي٥ٗت فمطا تبث٥ط ٌصاض ٣ٔ ثبقس ، ثب٤س ٔٛضز تٛخٝ ؾ٥بؾتٍصاضاٖ لطاض ٥ٌطز .

  

ِصا ٞط زٚ ٔتغ٥هط   وٛز تٛض٣ٔ ثٛز، طاٖ زض ٚي٥ٗت ضثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ثطا٢ ؾبَ ٞب٢ ٔتٕبز٢ ا٤  -2

وٙتطَ ٞطزٚ آٖ ثُٛض خس٢ ثطا٢ پ٥ك٥ٍط٢  ،ثط فمط تبث٥طٌصاض ثٛزٜ اؾت)ثٝ ٤ٚػٜ ث٥ىبض٢ (ث٥ىبض٢ ٚ تٛضْ 

 اظ فمط يطٚض٢ ٣ٔ ثبقس.

 

 

  اٞهساف  اظ تطو٥ت ٔٙبؾجتط٤ٗ ثب٤س فمط وبٞف ضاٞجطزٞب٢ تس٤ٚٗ ٍٞٙبْ ؾ٥بؾتٍصاضاٖ ٤ىٝآ٘دب اظ -3

ٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ تبث٥ط ٌصاضتط٤ٗ قبذم التهبز والٖ وٝ ثهط فمهطا تح٥ٕهُ ٔه٣ قهٛز      ضا ا٘تربة وٙٙس ٚ ثب ت

، زضنس ذب٘ٛاض ٞب٣٤ اؾهت وهٝ تٕهبْ    ث٥ىبض٢ اؾت ، ٔٙبؾجتط٤ٗ ٘ٛٔ ث٥ىبض٢ وٝ ثب٤س زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز 

 اًٖبء فٗبَ آٖ ث٥ىبض ٣ٔ ثبقٙس .
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٢ اظ زٚضٜ ٞهب٢  ٥كتط ث٥ىبض٢ زض زٚضٜ ٞب٢ ضوٛز تبث٥ط ث ،اظ آ٘دب٣٤ وٝ َجك ٤بفتٝ ٞب٢ پػٚٞف -4

ضٚ٘ك ثط فمطا زاضز، ِصا پ٥كٟٙبز ٣ٔ قٛز ا٤ِٛٚت اَٚ ؾ٥بؾت ٌصاضاٖ ثطا٢ وبٞف ث٥ىبض٢ زض ا٤ٗ زٚضٜ ٞب 

، وبٞف ث٥ىبض٢ افطاز ٚ ذب٘ٛازٜ ٞب٢ فم٥ط ثبقس وٝ اِجتٝ ا٤ٗ ٟٔٓ ٥٘بظٔٙس قٙبؾب٣٤ ا٤ٗ افطاز ٚ ذهب٘ٛازٜ  

 ٞب تٛؾٍ پب٤ٍبٜ ٞب٢ اَالٖبت٣ زل٥ك ٣ٔ ثبقس.

 

   ات( پ٥كٟٙبز5-3 

٘مف ََٛ ٔست ضوٛزٞب ٚ  "ثطا٢ ُٔبِٗبت آت٣ پ٥كٟٙبز ٣ٔ قٛز وٝ ا٤ٗ تدع٤ٝ ٚ تح٥ُّ ضا ثب ثطضؾ٣ 

ضاثُٝ ٤بفتٝ قسٜ ث٥ٗ  "٥ُٕٞٙٛض ا٤ٙىٝ ٚ  ٌؿتطـ زازٜ قٛز. "اثط ث٥ىبض٢ ثط فمط  زض ٔٛضز ضٚ٘ك ٞب

 . طاض ٥ٌطزٔٛضز اضظ٤بث٣ ل تٛاٖ ٥٘ع ٣ٔ "ث٥ىبض٢ ٚ فمط زض ََٛ ظٔبٖ ثب ثجبت اؾت
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 هٌابع ٍ هأخذ 

-1365« روندد و سداختار   »(.فمهط زض ا٤هطاٖ    1384ثب٘ه خٟب٣٘ ،ُٔٙمٝ ذبٚض٥ٔب٘ٝ ٚ قٕبَ آفط٤مهب ) -1

، تطخٕٝ نبثط ق٥جب٣٘ ، تٟطاٖ :ؾبظٔبٖ ٔس٤ط٤ت ٚ ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ وكٛض، ٔٗبٚ٘ت أٛض ازاض٢، ٔهب٣ِ ٚ  1377

 ا٘تكبضات .٣ّٕٖ ، ٔٛظٜ ٚ ٔٙبثٕ ا٘ؿب٣٘، ٔطوع ٔساضن 

 (.التهبز تٛؾٗٝ، تطخٕٝ غالٔطيب آظاز)اضٔى٣(، ٘كط ٣٘.  1391)ٚ ٕٞىبضاٖاْ.٥ّ٥ٌؽ -2

(.اثطات ٔتغ٥طٞب٢ پ٥كطٚ ثط ؾ٥ىُ ٞب٢ تدهبض٢ زض التههبز   ٥ِٚ1379ٕمسْ ظ٘دب٣٘،ٔحٕس ٚ ٕٞىبضاٖ)-3

 ا٤طاٖ ، تٟطاٖ : ٔٛؾؿٝ تحم٥مبت پ٣ِٛ ٚ ثب٘ى٣.

ٞب٢ ث٣ ثجبت٣ ٚ آؾه٥ت پهص٤ط٢ التههبز٢ زض ا٤طاٖ)٤هه     (.ثطضؾ٣ قبذم 1387ثطات٣، ٔحٕس ٣ّٖ )-4

  ض٤ٚىطز تدطث٣(، تٟطاٖ : ٔٛؾؿٝ تحم٥مبت٣ تسث٥ط التهبز .

 (.و٥ّبت ّٖٓ التهبز ، تطخٕٝ ح٥ٕسضيب اضثبة ، ٘كط 1393.٣ٌ٘ط٤ٍٛض٢) ٔٙى٥ٛ ،-5

ض٤ٚىهطز  (.تبث٥ط ٔتغ٥طٞب٢ والٖ ثط فمط زض ا٤طاٖ )1389ق٥ٟى٣ تبـ،ٔحٕس٘ج٣ )ذسازاز وبق٣،فطٞبز ؛-6

 ثٛت اؾتطح زض تح٥ُّ اؾتٙتبج آٔبض٢ ( ، ؾ٥بؾت ٞب٢ التهبز٢ .

 ضٚؾهتب٣٤  ٚ قهٟط٢  ذب٘ٛاضٞهب٢  زض فمهط  وبٞف ثط ٔؤثط ٖٛأُ (.1394فتبح٣، ف٥ٕٟسٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )-7

 ،ق٥طاظ :ٕٞب٤ف ٣ّٔ ٞعاضٜ ؾْٛ ٚ ّْٖٛ ا٘ؿب٣٘ .وكٛض

پب٤بٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾ٣ ، 1363-1388ٖ (. آثبض التهبز٢ ٚ اختٕب٣ٖ فمط زض ا٤طا1390لب س٢ ، ؾٕب٘ٝ، )-8

 اضقس ، تٟطاٖ ، زا٘كٍبٜ اِعٞطا )ؼ(.

(. ثطضؾ٣ ٖٛأُ ٔٛثط ثط فمط قٟط٢ زض ا٤طاٖ ،پب٤بٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾ٣ اضقس 1387حبيط٢ ٥٘ط٢، ٞبتف،)-9

 ،تٟطاٖ ، زا٘كٍبٜ ق٥ٟس ثٟكت٣.

ُ  طتهأث٥  (.1390اثطا٥ٞٓ پٛض ، ؾٕب٘ٝ، )-10 ٖ  زض فمهط  ثهط  اختٕهب٣ٖ  –التههبز٢  ٖٛأه ، پب٤هبٖ ٘بٔهٝ   ا٤هطا

 وبضقٙبؾ٣ اضقس ،ٔبظ٘سضاٖ ، زا٘كٍبٜ ٔبظ٘سضاٖ .
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 پ٥ٛؾت 

 

    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(148)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(L.povertyrate L.inflation unheadrate1, eq(diff))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(151)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(151)  = 207.63  Prob > chi2 =  0.002

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   1.79  Pr > z =  0.073

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -8.12  Pr > z =  0.000

                                                                              

    L(1/20).(L.povertyrate L.unheadrate1)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    D.(L.povertyrate L.inflation unheadrate1)

  Standard

Instruments for first differences equation

                                                                              

      yr8085     2.61e-14   9.90e-15     2.63   0.027     3.69e-15    4.85e-14

      yr8492     7.42e-15   3.92e-15     1.89   0.091    -1.45e-15    1.63e-14

              

         L1.    -1.77e-12   7.10e-13    -2.49   0.035    -3.37e-12   -1.59e-13

 unheadrate1  

              

         L1.     9.79e-14   4.04e-14     2.42   0.038     6.46e-15    1.89e-13

         --.            1   2.31e-14  4.3e+13   0.000            1           1

 povertyrate  

              

 unheadrate1     1.20e-12   5.23e-13     2.29   0.048     1.21e-14    2.38e-12

   inflation     2.89e-14   1.42e-14     2.04   0.072    -3.17e-15    6.11e-14

                                                                              

 povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Prob > F      =     1.000                                      max =        19

F(7, 9)       =      0.00                                      avg =     19.00

Number of instruments = 158                     Obs per group: min =        19

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       171

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

unheadrate1 dropped due to collinearity

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> ertyrate l.inflation unheadrate1, eq(diff)) noleveleq h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unheadrate1 l(0/1)(povertyrate unheadrate1)yr8492 yr8085,  gmm(l.povertyrate l.unheadrate1) iv(l.pov

. do "C:\Users\X450\AppData\Local\Temp\STD0b000000.tmp"

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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 پیوست

 
    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(156)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(L.povertyrate unhouseholdrate L.inflation, eq(diff))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(159)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(159)  = 253.08  Prob > chi2 =  0.000

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -3.52  Pr > z =  0.000

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -9.36  Pr > z =  0.000

                                                                              

    L(1/20).(L.povertyrate L.unhouseholdrate inflation)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    D.(L.povertyrate unhouseholdrate L.inflation)

  Standard

Instruments for first differences equation

                                                                                 

         yr8085     1.47e-14   5.51e-15     2.67   0.026     2.23e-15    2.72e-14

         yr8492     1.72e-14   6.68e-15     2.57   0.030     2.07e-15    3.23e-14

                 

            L1.    -3.08e-13   1.25e-13    -2.47   0.036    -5.91e-13   -2.57e-14

unhouseholdrate  

                 

            L1.     5.41e-14   2.19e-14     2.47   0.035     4.62e-15    1.04e-13

            --.            1   8.38e-15  1.2e+14   0.000            1           1

    povertyrate  

                 

unhouseholdrate     1.99e-13   9.56e-14     2.08   0.067    -1.70e-14    4.16e-13

      inflation     2.78e-14   1.09e-14     2.56   0.031     3.22e-15    5.24e-14

                                                                                 

    povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                Robust

                                                                                 

Prob > F      =     1.000                                      max =        19

F(7, 9)       =      0.00                                      avg =     19.00

Number of instruments = 166                     Obs per group: min =        19

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       171

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

unhouseholdrate dropped due to collinearity

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> te inflation ) iv(l.povertyrate unhouseholdrate l.inflation , eq(diff)) noleveleq h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unhouseholdrate l(0/1)(povertyrate unhouseholdrate)yr8492 yr8085,  gmm(l.povertyrate l.unhouseholdra

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(152)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(inflation L.inflation unheadrate2, eq(diff))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(155)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(155)  = 241.02  Prob > chi2 =  0.000

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -2.69  Pr > z =  0.007

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -8.35  Pr > z =  0.000

                                                                              

    L(1/20).(L.povertyrate unheadrate2)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    D.(inflation L.inflation unheadrate2)

  Standard

Instruments for first differences equation

                                                                              

      yr8085     2.04e-14   7.69e-15     2.65   0.027     2.95e-15    3.78e-14

      yr8492     1.30e-14   5.04e-15     2.57   0.030     1.55e-15    2.43e-14

              

         L1.    -2.89e-13   1.12e-13    -2.57   0.030    -5.43e-13   -3.44e-14

 unheadrate2  

              

         L1.     3.33e-14   1.54e-14     2.17   0.058    -1.45e-15    6.82e-14

         --.            1   1.50e-14  6.7e+13   0.000            1           1

 povertyrate  

              

 unheadrate2     2.54e-13   1.05e-13     2.41   0.039     1.55e-14    4.92e-13

   inflation     3.83e-14   1.44e-14     2.67   0.026     5.82e-15    7.08e-14

                                                                              

 povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Prob > F      =     1.000                                      max =        19

F(7, 9)       =      0.00                                      avg =     19.00

Number of instruments = 162                     Obs per group: min =        19

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       171

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

unheadrate2 dropped due to collinearity

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> ation )unheadrate2, eq(diff)) noleveleq h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unheadrate2 l(0/1)(povertyrate unheadrate2)yr8492 yr8085,  gmm(l.povertyrate unheadrate2 ) iv( l(0/1).( infl

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(2)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(152)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(L.povertyrate unemployrate1, eq(diff))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(154)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(154)  = 221.34  Prob > chi2 =  0.000

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -2.19  Pr > z =  0.029

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -12.14  Pr > z =  0.000

                                                                              

    L(1/20).(L.povertyrate unemployrate1 L.unemployrate1)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    D.(L.povertyrate unemployrate1)

  Standard

Instruments for first differences equation

                                                                               

       yr8085     2.46e-14   9.12e-15     2.70   0.024     3.97e-15    4.52e-14

       yr8492     1.24e-14   4.58e-15     2.71   0.024     2.06e-15    2.28e-14

               

          L1.    -3.92e-13   1.50e-13    -2.61   0.028    -7.31e-13   -5.19e-14

unemployrate1  

               

          L1.     3.85e-14   1.77e-14     2.18   0.057    -1.50e-15    7.84e-14

          --.            1   1.57e-14  6.4e+13   0.000            1           1

  povertyrate  

               

unemployrate1     3.00e-13   1.22e-13     2.46   0.036     2.43e-14    5.75e-13

    inflation     4.03e-14   1.62e-14     2.49   0.035     3.66e-15    7.70e-14

                                                                               

  povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

Prob > F      =     1.000                                      max =        19

F(7, 9)       =      0.00                                      avg =     19.00

Number of instruments = 161                     Obs per group: min =        19

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       171

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

unemployrate1 dropped due to collinearity

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> v(l.povertyrate unemployrate1 , eq(diff)) noleveleq h(2) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unemployrate1 l(0/1)(povertyrate unemployrate1)yr8492 yr8085,  gmm( l.povertyrate l(0/1).(unemployrate1 )) i

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(4)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(151)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(L.povertyrate unemployrate2 L.unemployrate2 L2.unemployrate2, eq(diff))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(155)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(155)  = 186.39  Prob > chi2 =  0.043

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -1.54  Pr > z =  0.124

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -9.64  Pr > z =  0.000

                                                                              

    L(1/20).(L.povertyrate inflation unemployrate2)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    D.(L.povertyrate unemployrate2 L.unemployrate2 L2.unemployrate2)

  Standard

Instruments for first differences equation

                                                                               

       yr8085     8.38e-14   3.19e-14     2.63   0.028     1.16e-14    1.56e-13

       yr8492     8.69e-14   3.31e-14     2.63   0.028     1.20e-14    1.62e-13

               

          L1.    -1.57e-12   5.85e-13    -2.68   0.025    -2.89e-12   -2.43e-13

unemployrate2  

               

          L1.     3.68e-13   1.51e-13     2.43   0.038     2.61e-14    7.09e-13

          --.            1   5.73e-14  1.7e+13   0.000            1           1

  povertyrate  

               

unemployrate2     1.15e-12   4.60e-13     2.50   0.034     1.10e-13    2.19e-12

    inflation     1.74e-13   7.12e-14     2.44   0.037     1.29e-14    3.35e-13

                                                                               

  povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

Prob > F      =     1.000                                      max =        18

F(7, 9)       =      0.00                                      avg =     18.00

Number of instruments = 162                     Obs per group: min =        18

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       162

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

unemployrate2 dropped due to collinearity

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> v(l.povertyrate l(0/2).(unemployrate2 ) , eq(diff)) noleveleq h(2) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unemployrate2 l(0/1)(povertyrate unemployrate2)yr8492 yr8085,  gmm( l.povertyrate inflation unemployrate2) i

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(2)    =  -0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(170)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(unemployrate2 povertyrate)

    Difference (null H = exogenous): chi2(11)   =  -0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(161)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  GMM instruments for levels

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(172)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(172)  = 200.62  Prob > chi2 =  0.067

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.97  Pr > z =  0.333

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -10.27  Pr > z =  0.000

                                                                              

    D.(povertyrate unemployrate2 inflation)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    unemployrate2 povertyrate

  Standard

Instruments for levels equation

    L(1/20).(povertyrate unemployrate2 inflation)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    D.(unemployrate2 povertyrate)

  Standard

Instruments for first differences equation

                                                                               

        _cons    -5.00e-08   1.94e-08    -2.57   0.033    -9.47e-08   -5.17e-09

       yr8085     9.48e-09   4.10e-09     2.31   0.050     2.53e-11    1.89e-08

       yr8492     9.29e-09   4.43e-09     2.10   0.069    -9.29e-10    1.95e-08

               

          L1.    -3.58e-07   1.33e-07    -2.68   0.028    -6.65e-07   -5.02e-08

unemployrate2  

               

          L1.     5.10e-08   2.69e-08     1.90   0.094    -1.10e-08    1.13e-07

          --.            1   1.58e-08  6.3e+07   0.000            1           1

  povertyrate  

               

unemployrate2     3.87e-07   1.44e-07     2.68   0.028     5.45e-08    7.19e-07

    inflation     3.96e-08   1.66e-08     2.38   0.044     1.24e-09    7.80e-08

                                                                               

  povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

Prob > F      =     0.000                                      max =        20

F(7, 8)       =  2.70e+15                                      avg =     20.00

Number of instruments = 180                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

unemployrate2 dropped due to collinearity

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> ( povertyrate unemployrate2 inflation, lag(1 .) eq(both)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unemployrate2 l(0/1)(povertyrate unemployrate2) yr8492 yr8085, iv( unemployrate2 povertyrate , eq(both)) gmm

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(2)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(164)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(povertyrate unhouseholdrate)

    Difference (null H = exogenous): chi2(14)   =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(152)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  GMM instruments for levels

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(166)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(166)  = 255.89  Prob > chi2 =  0.000

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.16  Pr > z =  0.875

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -6.77  Pr > z =  0.000

                                                                              

    D.(povertyrate unhouseholdrate)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    povertyrate unhouseholdrate

  Standard

Instruments for levels equation

    L(1/20).(povertyrate unhouseholdrate)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    D.(povertyrate unhouseholdrate)

  Standard

Instruments for first differences equation

                                                                                 

          _cons    -4.60e-11   1.76e-11    -2.61   0.031    -8.66e-11   -5.35e-12

         yr8085     1.82e-11   6.81e-12     2.68   0.028     2.53e-12    3.39e-11

         yr8492     6.26e-12   3.28e-12     1.91   0.093    -1.31e-12    1.38e-11

                 

            L1.    -1.48e-10   6.72e-11    -2.21   0.058    -3.03e-10    6.75e-12

unhouseholdrate  

                 

            L1.     9.36e-11   3.79e-11     2.47   0.039     6.26e-12    1.81e-10

            --.            1   1.46e-11  6.9e+10   0.000            1           1

    povertyrate  

                 

unhouseholdrate     2.01e-10   9.28e-11     2.17   0.062    -1.29e-11    4.15e-10

      inflation     3.31e-11   1.30e-11     2.56   0.034     3.26e-12    6.30e-11

                                                                                 

    povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                Robust

                                                                                 

Prob > F      =     1.000                                      max =        20

F(7, 8)       =      0.00                                      avg =     20.00

Number of instruments = 174                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

unhouseholdrate dropped due to collinearity

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> th)) gmm( povertyrate  unhouseholdrate, lag(1 .) eq(both)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unhouseholdrate l(0/1)(povertyrate unhouseholdrate) yr8492 yr8085, iv(  povertyrate unhouseholdrate  , eq(bo

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(1)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(164)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(povertyrate)

    Difference (null H = exogenous): chi2(15)   =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(150)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  GMM instruments for levels

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(165)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(165)  = 190.01  Prob > chi2 =  0.089

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.33  Pr > z =  0.740

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -10.18  Pr > z =  0.000

                                                                              

    D.(povertyrate unheadrate2)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    povertyrate

  Standard

Instruments for levels equation

    L(1/20).(povertyrate unheadrate2)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    D.povertyrate

  Standard

Instruments for first differences equation

                                                                              

       _cons    -1.62e-11   6.41e-12    -2.52   0.036    -3.10e-11   -1.40e-12

      yr8085     1.11e-11   4.18e-12     2.65   0.029     1.46e-12    2.07e-11

      yr8492     3.41e-12   1.49e-12     2.29   0.051    -2.53e-14    6.85e-12

              

         L1.    -2.96e-10   1.13e-10    -2.63   0.030    -5.56e-10   -3.66e-11

 unheadrate2  

              

         L1.     2.85e-12   6.52e-12     0.44   0.673    -1.22e-11    1.79e-11

         --.            1   8.95e-12  1.1e+11   0.000            1           1

 povertyrate  

              

 unheadrate2     2.79e-10   1.07e-10     2.61   0.031     3.21e-11    5.25e-10

   inflation     2.80e-11   1.04e-11     2.69   0.028     3.96e-12    5.21e-11

                                                                              

 povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Prob > F      =     1.000                                      max =        20

F(7, 8)       =      0.00                                      avg =     20.00

Number of instruments = 173                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

unheadrate2 dropped due to collinearity

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> unheadrate2, lag(1 .) eq(both)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unheadrate2 l(0/1)(povertyrate unheadrate2) yr8492 yr8085, iv(  povertyrate   , eq(both)) gmm( povertyrate  

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(4)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(169)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(povertyrate yr8492 yr8085 unheadrate1)

    Difference (null H = exogenous): chi2(12)   =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(161)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  GMM instruments for levels

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(173)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(173)  = 230.27  Prob > chi2 =  0.002

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.29  Pr > z =  0.768

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -6.55  Pr > z =  0.000

                                                                              

    D.(povertyrate inflation unheadrate1)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    povertyrate yr8492 yr8085 unheadrate1

  Standard

Instruments for levels equation

    L(1/20).(povertyrate inflation unheadrate1)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    D.(povertyrate yr8492 yr8085 unheadrate1)

  Standard

Instruments for first differences equation

                                                                              

       _cons    -1.07e-10   4.32e-11    -2.48   0.038    -2.07e-10   -7.53e-12

      yr8085     2.13e-11   8.37e-12     2.54   0.034     2.00e-12    4.06e-11

      yr8492     2.40e-11   1.15e-11     2.08   0.071    -2.55e-12    5.06e-11

              

         L1.     2.96e-10   1.22e-10     2.43   0.041     1.52e-11    5.78e-10

         --.            1   4.87e-11  2.1e+10   0.000            1           1

 povertyrate  

              

 unheadrate1     5.01e-10   2.06e-10     2.43   0.042     2.46e-11    9.77e-10

   inflation     4.38e-11   2.17e-11     2.02   0.078    -6.17e-12    9.38e-11

                                                                              

 povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Prob > F      =     1.000                                      max =        20

F(6, 8)       =      0.00                                      avg =     20.00

Number of instruments = 180                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> (both))iv(povertyrate yr8492 yr8085 unheadrate1  , eq(both)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unheadrate1 l(0/1)(povertyrate  ) yr8492 yr8085,  gmm(povertyrate inflation unheadrate1, lag(1 .) eq

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(148)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(povertyrate L.inflation unemployrate1, eq(level))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(151)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(151)  = 141.88  Prob > chi2 =  0.690

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.36  Pr > z =  0.717

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -8.68  Pr > z =  0.000

                                                                              

    DL(1/19).(povertyrate unemployrate1)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    povertyrate L.inflation unemployrate1

  Standard

Instruments for levels equation

                                                                               

        _cons    -4.85e-13   1.92e-13    -2.53   0.035    -9.27e-13   -4.32e-14

       yr8085     1.28e-13   5.74e-14     2.24   0.056    -4.02e-15    2.61e-13

       yr8492     1.16e-13   4.74e-14     2.45   0.040     6.68e-15    2.26e-13

               

          L1.    -1.02e-11   3.85e-12    -2.64   0.030    -1.90e-11   -1.29e-12

unemployrate1  

               

          L1.     5.11e-13   3.15e-13     1.62   0.143    -2.14e-13    1.24e-12

          --.            1   2.45e-13  4.1e+12   0.000            1           1

  povertyrate  

               

unemployrate1     1.01e-11   3.78e-12     2.67   0.029     1.36e-12    1.88e-11

    inflation     5.64e-13   2.57e-13     2.20   0.059    -2.80e-14    1.16e-12

                                                                               

  povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

Prob > F      =     1.000                                      max =        20

F(7, 8)       =      0.00                                      avg =     20.00

Number of instruments = 159                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

unemployrate1 dropped due to collinearity

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> (1 .) eq(level))iv(povertyrate l.inflation  unemployrate1   , eq(level)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unemployrate1 l(0/1)(povertyrate unemployrate1 ) yr8492 yr8085,  gmm(povertyrate  unemployrate1, lag

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 



031 
 

 

    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(147)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(L.inflation yr8492 yr8085, eq(level))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(150)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(150)  = 475.42  Prob > chi2 =  0.000

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -1.63  Pr > z =  0.103

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -5.39  Pr > z =  0.000

                                                                              

    DL(1/19).(povertyrate inflation yr8492 yr8085)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    L.inflation yr8492 yr8085

  Standard

Instruments for levels equation

                                                                              

       _cons    -2.93e-12   1.17e-12    -2.51   0.036    -5.61e-12   -2.36e-13

      yr8085     2.46e-13   1.14e-13     2.16   0.062    -1.61e-14    5.08e-13

      yr8492     1.20e-13   2.07e-13     0.58   0.580    -3.59e-13    5.98e-13

              

         L1.     6.59e-12   2.57e-12     2.57   0.033     6.72e-13    1.25e-11

         --.            1   4.72e-13  2.1e+12   0.000            1           1

 povertyrate  

              

   unhou_exp     3.09e-13   1.45e-13     2.13   0.065    -2.49e-14    6.42e-13

   inflation     1.50e-12   7.25e-13     2.07   0.073    -1.74e-13    3.17e-12

                                                                              

 povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Prob > F      =     1.000                                      max =        20

F(6, 8)       =      0.00                                      avg =     20.00

Number of instruments = 157                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> yrate inflation  yr8492 yr8085 , lag(1 .) eq(level)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unhou_exp l(0/1)(povertyrate  ) yr8492 yr8085, iv(l.inflation yr8492 yr8085 , eq(level)) gmm( povert

. 

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 



030 
  

    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(147)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(L.inflation yr8492 yr8085, eq(level))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(150)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(150)  = 456.31  Prob > chi2 =  0.000

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.41  Pr > z =  0.681

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -6.02  Pr > z =  0.000

                                                                              

    DL(1/19).(povertyrate inflation yr8492 yr8085)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    L.inflation yr8492 yr8085

  Standard

Instruments for levels equation

                                                                              

       _cons    -3.07e-12   1.16e-12    -2.65   0.029    -5.74e-12   -4.01e-13

      yr8085     4.38e-13   1.80e-13     2.44   0.041     2.37e-14    8.52e-13

      yr8492     1.35e-13   1.74e-13     0.77   0.461    -2.67e-13    5.37e-13

              

         L1.     6.35e-12   2.48e-12     2.57   0.033     6.47e-13    1.21e-11

         --.            1   4.44e-13  2.3e+12   0.000            1           1

 povertyrate  

              

   unhou_rec     2.52e-13   1.25e-13     2.01   0.080    -3.77e-14    5.41e-13

   inflation     2.06e-12   9.09e-13     2.27   0.053    -3.06e-14    4.16e-12

                                                                              

 povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Prob > F      =     1.000                                      max =        20

F(6, 8)       =      0.00                                      avg =     20.00

Number of instruments = 157                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> yrate inflation  yr8492 yr8085 , lag(1 .) eq(level)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unhou_rec l(0/1)(povertyrate  ) yr8492 yr8085, iv(l.inflation yr8492 yr8085 , eq(level)) gmm( povert

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(147)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(L.inflation yr8492 yr8085, eq(level))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(150)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(150)  = 494.19  Prob > chi2 =  0.000

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.86  Pr > z =  0.389

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -7.84  Pr > z =  0.000

                                                                              

    DL(1/19).(povertyrate inflation yr8492 yr8085)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    L.inflation yr8492 yr8085

  Standard

Instruments for levels equation

                                                                              

       _cons    -2.92e-12   1.16e-12    -2.52   0.036    -5.59e-12   -2.43e-13

      yr8085     2.65e-13   1.20e-13     2.21   0.058    -1.19e-14    5.43e-13

      yr8492     1.26e-13   2.10e-13     0.60   0.566    -3.59e-13    6.10e-13

              

         L1.     6.36e-12   2.49e-12     2.56   0.034     6.22e-13    1.21e-11

         --.            1   3.65e-13  2.7e+12   0.000            1           1

 povertyrate  

              

   unhe2_exp     2.47e-13   1.11e-13     2.23   0.056    -7.91e-15    5.02e-13

   inflation     1.56e-12   7.57e-13     2.06   0.074    -1.88e-13    3.30e-12

                                                                              

 povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Prob > F      =     1.000                                      max =        20

F(6, 8)       =      0.00                                      avg =     20.00

Number of instruments = 157                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> q(level))iv( l.inflation yr8492 yr8085   , eq(level)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unhe2_exp l(0/1)(povertyrate ) yr8492 yr8085,  gmm(povertyrate inflation  yr8492 yr8085 , lag(1 .) e

. do "C:\Users\X450\AppData\Local\Temp\STD0b000000.tmp"

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(170)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(povertyrate L.inflation unhe2_rec)

    Difference (null H = exogenous): chi2(22)   =  -0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(151)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  GMM instruments for levels

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(173)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(173)  = 313.15  Prob > chi2 =  0.000

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -1.46  Pr > z =  0.146

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -9.79  Pr > z =  0.000

                                                                              

    D.(povertyrate inflation unhe2_rec)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    povertyrate L.inflation unhe2_rec

  Standard

Instruments for levels equation

    L(1/20).(povertyrate inflation unhe2_rec)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    D.(povertyrate L.inflation unhe2_rec)

  Standard

Instruments for first differences equation

                                                                              

       _cons    -1.39e-10   5.29e-11    -2.63   0.030    -2.61e-10   -1.69e-11

      yr8085     3.87e-11   1.49e-11     2.60   0.032     4.41e-12    7.30e-11

      yr8492     2.79e-11   1.27e-11     2.21   0.058    -1.26e-12    5.71e-11

              

         L1.     4.80e-12   1.76e-11     0.27   0.793    -3.59e-11    4.55e-11

         --.            1   8.48e-11  1.2e+10   0.000            1           1

 povertyrate  

              

   unhe2_rec     1.28e-11   6.10e-12     2.09   0.070    -1.29e-12    2.69e-11

   inflation     1.17e-10   4.73e-11     2.48   0.038     8.32e-12    2.27e-10

                                                                              

 povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Prob > F      =     1.000                                      max =        20

F(6, 8)       =      0.00                                      avg =     20.00

Number of instruments = 180                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> h))iv(povertyrate l.inflation unhe2_rec , eq(both)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unhe2_rec l(0/1)(povertyrate ) yr8492 yr8085,  gmm(povertyrate inflation unhe2_rec , lag(1 .) eq(bot

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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 پیوست

 

    Difference (null H = exogenous): chi2(4)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(147)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(L.inflation yr8492 yr8085 unhe1_rec, eq(level))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(151)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(151)  = 258.77  Prob > chi2 =  0.000

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -1.78  Pr > z =  0.076

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -8.20  Pr > z =  0.000

                                                                              

    DL(1/19).(povertyrate yr8492 yr8085 inflation)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    L.inflation yr8492 yr8085 unhe1_rec

  Standard

Instruments for levels equation

                                                                              

       _cons    -1.25e-11   5.07e-12    -2.47   0.039    -2.42e-11   -8.35e-13

      yr8085     2.78e-12   1.10e-12     2.53   0.035     2.42e-13    5.31e-12

      yr8492     3.64e-12   1.64e-12     2.22   0.057    -1.36e-13    7.42e-12

              

         L1.     2.59e-11   1.04e-11     2.49   0.037     1.95e-12    4.98e-11

         --.            1   2.30e-12  4.4e+11   0.000            1           1

 povertyrate  

              

   unhe1_rec     6.36e-13   2.83e-13     2.25   0.055    -1.61e-14    1.29e-12

   inflation     5.99e-12   2.74e-12     2.19   0.060    -3.23e-13    1.23e-11

                                                                              

 povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Prob > F      =     1.000                                      max =        20

F(6, 8)       =      0.00                                      avg =     20.00

Number of instruments = 158                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> q(level))iv( l.(inflation) yr8492 yr8085 unhe1_rec , eq(level)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unhe1_rec l(0/1)(povertyrate ) yr8492 yr8085,  gmm(povertyrate  yr8492 yr8085 inflation , lag(1 .) e

. do "C:\Users\X450\AppData\Local\Temp\STD0b000000.tmp"

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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    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

    Hansen test excluding group:     chi2(146)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  iv(L.inflation yr8492 yr8085, eq(level))

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(149)  =   0.00  Prob > chi2 =  1.000

  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Sargan test of overid. restrictions: chi2(149)  = 337.41  Prob > chi2 =  0.000

                                                                              

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.78  Pr > z =  0.437

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -7.00  Pr > z =  0.000

                                                                              

    DL(1/19).(povertyrate inflation yr8492 yr8085)

  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)

    _cons

    L.inflation yr8492 yr8085

  Standard

Instruments for levels equation

                                                                              

       _cons    -2.78e-12   1.08e-12    -2.56   0.034    -5.28e-12   -2.78e-13

      yr8085     3.66e-13   1.55e-13     2.36   0.046     8.00e-15    7.24e-13

      yr8492     1.59e-13   1.81e-13     0.88   0.405    -2.58e-13    5.77e-13

              

         L1.    -5.16e-13   2.05e-13    -2.52   0.036    -9.88e-13   -4.33e-14

   unhe1_exp  

              

         L1.     6.76e-12   2.63e-12     2.57   0.033     6.98e-13    1.28e-11

         --.            1   7.44e-13  1.3e+12   0.000            1           1

 povertyrate  

              

   unhe1_exp     2.64e-13   1.16e-13     2.27   0.053    -4.56e-15    5.32e-13

   inflation     2.15e-12   9.34e-13     2.30   0.050    -3.75e-15    4.31e-12

                                                                              

 povertyrate        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Prob > F      =     1.000                                      max =        20

F(7, 8)       =      0.00                                      avg =     20.00

Number of instruments = 157                     Obs per group: min =        20

Time variable : year                            Number of groups   =         9

Group variable: area                            Number of obs      =       180

                                                                              

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.

Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.

Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.

unhe1_exp dropped due to collinearity

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.

> mm( povertyrate inflation  yr8492 yr8085 , lag(1 .) eq(level)) h(3) robust small

. xtabond2 povertyrate inflation unhe1_exp l(0/1)(povertyrate unhe1_exp ) yr8492 yr8085, iv(l.inflation  yr8492 yr8085 , eq(level)) g

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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 Abstract  

Poverty is one of the obstacles that hinder optimal and sustainable development. This provides 

enough justification to fight poverty and deprivation.  Hence, alleviation of poverty has found a 

special place in the policy of all countries, particularly in developing countries in recent decades. 

Conventional wisdom suggests that changes in the aggregate unemployment rate may 

significantly affect a country’s income distribution and, as a consequence, have a relevant impact 

on the evolution of the poverty rate. However, the relationship between labour indicators and 

poverty seems to have become weaker in recent times.                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Using panel data on unemployment and poverty for Iran regions In the period 1372 -1392 (1993-

2013), a system of GMM model is estimated. In order to model this relationship taking into 

account that the intra-household distribution of unemployment (Unemployment including heads 

of households, spouses and children) can be more relevant than aggregate unemployment. Also 

the hypothesis of asymmetric effects of the business cycle on the share of poor individuals in the 

society is tested. 

The results show that both unemployment and inflation have a positive impact on severe poverty. 

Among the three unemployment measures considered in order to predict poverty, the percentage 

of households where all active members are unemployed registers the highest explanatory power. 

It was also found that a change in unemployment has a larger effect on poverty during a period of 

economic recession than during a period of expansion. 

Keywords: poverty forecasting, unemployment, system GMM model 

  

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 



037 
 

 

Alzahra University 

Faculty of Social Sciences and Economics 

 

M.Sc.Thesis 

 

Title of the Thesis 

The impact of intra-household distribution of 

unemployment and business cycles on poverty 

 

Thesis Advisors 

Dr.Hossien Raghfar 

Dr. Mir Hossien Mousavi 

 

By 

Farzaneh Zangeneh 

 

Jan . 2016 

 

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 


