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 )ؼ( زا٘كٍبٜ اِعٞطا

 یالشهبزٚ  زا٘كىسٜ ّْٖٛ اػشٕبٖی

 دبیبٖ ٘بٔٝ

 ػٟز اذص زضػٝ وبضقٙبؾی اضقس

 ضقشٝ ّْٖٛ الشهبزی

 

 ٖٙٛاٖ 

 ٞبی قجٝ دُٙ٘بثطاثطی زض ایطاٖ: ضٚیىطز زازٜ سحطن زضآٔسی ٚ دٛیبیی فمط ٚ

 س ضإٞٙببسیاؾ

 ٔٙیػٜ ٘رٗیزوشط حؿیٗ ضاغفط، زوشط 

 اؾشبز ٔكبٚض

 زوشط سیٕٛض ٔحٕسی

 زا٘كؼٛ

 ٔیشطا ثبثبدٛض     

 9113 س ٔبٜاؾفٙ
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 هب:  تقدیم

  ماردم  و   پدر    پاک     روح                                                                  

 را  یستادگ ی ،ایزندگ  رعهص رد چگىهن ات ندآمىخت  مه هب  عالماهن هک                                                                                                                              

       .می نما تجرهب

  :هب  و

 مخىاره                                                                            

 .بىدنم دیام                                                                                                                                     
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 . ربسانم پایان هب را  انهم پایان ايه ات ساخت راهم رفيق را  تىفيق هک منان ازید نثار شایان شکر

 

 هب عنىان اساتید راهنما دکتر حسیه راغفر و سرکار خانم دکتر منیژه نخعی   آاقی جناب از 

 و

 مشاور استاد عنىان هب   دکتر تیمىر محمدی    جناب آاقی

 

 .سپاسگزارمهب واسطو راهنمایی اهی بی ردیغشان  بسیار 
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 سٜیچى

 ٔٛضز1363-1390 یزٚضٜ یَ بیدٛ چبضچٛة زضزضآٔسی  سحطن ٚ ی٘بثطاثط فمط، ُٔبِٗٝ ٗیا زض

 دُٙ قجٝ یٞبزازٜ اظ دُٙ یٞبزازٜ فمساٖ ُیزِ ثٝ ٔٙٓٛض ٗیا یطا. ثاؾز ٌطفشٝ لطاض یثطضؾ

 سحطن ٚ ییٍٕٞطا ؾطٖز فٛق یٞبؾبَ یَ زض وٝ زٞسیٔ ٘كبٖ غی٘شب. اؾز قسٜ اؾشفبزٜ

 ی٘بثطاثط ٚ فمط زیٚيٗ اظ یٖٕٛٔ یطیٌؼٝی٘ش. اؾز ثٛزٜ ٗییدب بضیثؿ یقطَ ٚ ُّٔك یزضآٔس

 فمط وبٞف ثط یطیطأس یٖٕٛٔ ثرف یٞب بؾزیؾ وٝ زاضز آٖ اظ زیحىب ٌصقشٝ ؾبَ 28 یَ

 زٚضٜ آذط ؾبَ 6 یَ وكٛض زض ی٘فش یزضآٔسٞب عاٖیٔ ٗیكشطیث طغٓیّٖ ٚ اؾز ٘ساقشٝ طاٖیا زض

ایٗ ٔؿئّٝ ثٝ  .اؾز ٘كسٜ ٔٙشفٕ ی٘فش یزضآٔسٞب اظ وكٛض زض فمط ٚلٛٔ یٖٕٛٔ ضٚ٘س ُٔبِٗٝ،

وٙس وٝ زض ثؿیبضی اظ ُٔبِٗبر زیٍط ٘بزیسٜ  قىؿز ؾبذشبضی ٟٕٔی زض الشهبز ایطاٖ اقبضٜ ٔی

 ٘رجٝ یبؾیؾ ؾبذز قىُ یىی زاضز، سٜیدس زٚ یٕٞعٔب٘ اظ زیحىب ٘ىشٝ ٗیا ٌطفشٝ قسٜ اؾز.

 ُٖٕ ثطذٛضزاض َجمبر ٔٙبفٕ ٗیٔأس ػٟز زض یٖٕٛٔ یٞببؾزیؾ وٝ ٔٗٙب ٗیا ثٝ .اؾز ٌطا

 ٗیا ٌط ٝیسٛػ سٛا٘سیٔ ُٔبِٗٝ ٔٛضز یظٔب٘ یزٚضٜ یَ ٔؿشٕط ٚ ثبال فمط ٚلٛٔ زْٚ ٘ىشٝ .وٙسیٔ

 زاقشٝ ٗییدب یزضآٔس یٞبٌٜطٚ ثط یٔظجش طیطأس ی٘فش یٔسٞبآزض فیافعا اٌط یحش وٝ ثبقس ٘ىشٝ

 .اؾز ٘جٛزٜ ثرف اطط ثٟجٛز ٗیا ثبال ٚ ٔؿشٕط سٛضْ ذبَط ثٝ ،ثبقس

 

 دٛیب دُٙٝقج یٞبزازٜ ؾبَ،ٚ  سفىیه اطط ؾٗ، ٘ؿُ، ،یزضآٔس سحطن ،ی٘بثطاثط فمط، :ٞبٚاغٜ سیوّ
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 42 .................................................................................................................................. فمطا یثٙس َجمٝ 3-3قىُ

 43 .................................................................................... فمط قسر ٚ اؾشٕطاض اؾبؼ ثط  فمطا یثٙس َجمٝ 4-3 قىُ

 125 ............................................................................................................ ؾبَ ٚ ٘ؿُ، ؾٗ، اطط هیسفى 1-4 قىُ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 ه
 

 

 

 

 

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 



1 
 

 فصل اول
 

 

                   و ئل مقدهم و طرح مس                                                                                                                                                                                                     

      

  

 

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



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



3 
 

 

 ٔمسٔٝ 1-1

ٞبی ثی ؾبثمٝ زض ّٖٓ، فٙبٚضی ٚ ذّك ططٚر ثٛزٜ اؾز. أطٚظٜ، لطٖ ٌصقشٝ قبٞس دیكطفز     

سط ٖٕط ثیكشطی ططٚسٕٙسسط ٞؿشٙس، َٛال٘ی اظ ٞط ظٔبٖ زیٍطی زض سبضید طجز قسٜ ثكط، ػٕٗیز

ٞبی ثعضي، فمط ٚ ثط٘س. أب ّٖیطغٓ ایٗ زؾشبٚضزؾط ٔیوٙٙس ٚ زض ٚيٗیز ؾالٔز ثٟشطی ثٝ ٔی

٘بثطاثطی ثب ٕٞٝ سؼّیبر ذٛز ٖٕیك، فطاٌیط، ٚ ؾطوف ٚ ضاْ ٘كس٘ی ثؼبی ذٛز ثبلی ٞؿشٙس. 

ای اؾز وٝ زض ٔمبثُ ؾیبؾشٍصاضاٖ ٚ ٔشرههیٗ سٛؾٗٝ ثطایٗ، ضیكٝ وٙی آٟ٘ب چبِف اؾبؾیثٙب

اقىبَ ٔرشّف فمط ٚ ٘بثطاثطی ٚ ٔحطٚٔیز زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ثؿیبض ضایغ ٚ لطاض زاضز. 

ٞبی اذیط ثسؾز ی ثطای ضیكٝ وٙی آٟ٘ب زض ََٛ زٌٞٝؿشطزٜ ٞؿشٙس. اٌطچٝ سٛفیمبر ثعضٌ

آٔسٜ، أب ٞٙٛظ اثٗبز ٚ قسر آٟ٘ب ثٝ َٛض غیطلبثُ دصیطقی ثبالؾز ٚ قٛاٞس حبوی اظ آٖ اؾز وٝ 

  افعایف اؾز. سٗساز آٟ٘ب زض حبَ

أب  .قٛزػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٘یع یبفز ٔیسٛػٝ ثٝ فمطا ٚ حٕبیز اظ آٟ٘ب زض لبٖ٘ٛ اؾبؾی      

ٞٙٛظ اظ ػبٔٗٝ اؾالٔی  ی ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٔؿئّٝ فمط ٚ ٘بثطاثطیثب ٚػٛز سٕبْ ٖاللٕٙس

ٚ ٘بثطاثطی زض  ُٔ فمطوٙی وبأؾف ٚ ا٘سٜٚ اؾز ایٗ اؾز وٝ ضیكٝآ٘چٝ ػبی سحصف ٘كسٜ اؾز. 

سطیٗ اقىبَ فمط ٚ ٘بثطاثطی زض ػبٔٗٝ ثٛزٜ اؾز ٚ ایٙىٝ چطا ٞٙٛظ ٖطیبٖلبثُ حهَٛ  ایطاٖ وبٔالً

 -وٝ ٘یبظی ثطای اطجبر آٖ ٚ سٛؾُ ثٝ آٔبض ٚ اضلبْ ٚػٛز ٘ساضز -ثٝ آقىبضسطیٗ اقىبَ ذٛز

وكس ؾئٛاِی یشجبض ٘ٓبْ اػشٕبٖی ضا ثٝ چبِف ٔحطٔز، وطأز ٚ ٖعر ٘فؽ ا٘ؿبٟ٘ب، ٚ ٘یع اٖ

اؾز وٝ فطا ضٚی ؾیبؾشٍصاضاٖ ٚ ٔشرههیٗ الشهبزی ٚ اػشٕبٖی لطاض زاضز. حسالُ یه چٟبضْ 

ی ای وٝ سٗییٗ قٛز، لطاض زاض٘س. ٘بثطاثطی زضآٔسٛض ظیط ذٍ فمط ُّٔك، ثب ٞط يبثُٝػٕٗیز وك

ٞب ٘فط ضا ّیٖٛای غطٚض ٚ اٖشجبض ا٘ؿب٘ی ٔیٞبی اذیط ثٝ َطظ ذیطٜ وٙٙسٜثؿیبض ثبال اؾز ٚ زض ؾبَ

َ آقىبض فمط ُّٔك ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثطای ُّٖ ٚػٛزی ازأٝ حًٛض اقىب یُثٝ ؾرطٜ ٌطفشٝ اؾز. زال

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 



4 
 

ای اؾز فمط زض ایطاٖ ٔبٞیز الشهبز ٘فشی سٛاٖ ثطقٕطز. ثسٖٚ سطزیس یىی اظ ُّٖزض ػبٔٗٝ ضا ٔی

شهبز وكٛض زض اؾبؾی ال ٞبی ْطفیزسٛؾٗٝ زض آٖ ٔبٕ٘ اظ سحمك  ٌیطی ٟ٘بزٞبی يسوٝ ثب قىُ

فطٍٞٙی آٖ قسٜ اؾز. ثٝ ٞبی ٔشٙبؾت ثب اؾشٗسازٞبی ا٘ؿب٘ی ٚ َجیٗی ٚ زؾشیبثی ثٝ سٛا٘بیی

سٛاٖ ٚػٛز الشهبز ضا٘شی ٚ اقىبَ ٔرشّف فؿبز ٘بقی اظ آٖ ضا ٖبُٔ انّی حًٛض ٚ اذشهبض ٔی

سی طن زضآٔزض ایٗ دػٚٞف ثٝ ثطضؾی فمط، ٘بثطاثطی ٚ سح سساْٚ فمط ٚ ٘بثطاثطی زض ایطاٖ زا٘ؿز.

ٞبی ؾٙی ایٗ ٔٛاضز زض ٔٙبَك قٟطی ٚ ٌطٜٚ قٛز. ٞط وساْ اظزض یه چبضچٛة دٛیب دطزاذشٝ ٔی

ٗ ٔرشّف ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ اؾز. ثب اضظیبثی ایٗ ٔٛاضز، ٚ ثطضؾی چٍٍٛ٘ی سٛظیٕ آٟ٘ب زض ثی

 قٛز.ؾبَ ٌصقشٝ اضائٝ ٔی 28ػبٔٗٝ َی  ٞبی ٔرشّف یه اضظیبثی اظ ٚيٗیز ضفبٜ زض٘ؿُ

 ٞف ٚٔؿئّٝ دػ 1-2

طاحی ؾیبؾز ظزایی اظ اٞٓ ؾیبؾز ٞبی ثرف ٖٕٛٔی اؾز. َٞبی فمطئّٝ فمط ٚ ثط٘بٔٝٔؿ      

اػشٕبٖی  -ٞبی الشهبزیظٔٙس اَالٖبر زلیك زض ٔٛضز ٚیػٌیظزایی ٘یبٞبی اطط ثرف ثطای فمط

ٞبی الشهبزی ٚ ؾزاؾز. چٙب٘چٝ ثرٛاٞیٓ اططار ؾیب ذب٘ٛاضٞب ٚ ثٝ ٚیػٜ ثب سٛػٝ ثٝ سحَٛ ظٔب٘ی

ٞبی ذبل حٕبیشی ضا زضحٛظٜ فمط اضظیبثی ٚ ثطضؾی وٙیٓ ثی سطزیس ثبیس سغییطار فمط ضا یب ثط٘بٔٝ

زض ََٛ ظٔبٖ ثؿٙؼیٓ، چطاوٝ ؾٙؼف ٚ اضظیبثی ٚيٗیز ظ٘سٌی افطاز زض یه یب چٙس ٔمُٕ اظ 

ثٙبثطایٗ ثطای قٙبؾبیی سٛا٘س ثیبٍ٘ط سساْٚ ایٗ ٚيٗیز زض ََٛ ظٔبٖ ثبقس. ٕ٘ی بًظٔبٖ اِعأ

ٌیط٘س الظْ اؾز حٕبیشی ٘ٓبْ سٛظیٕ زضآٔس لطاض ٔیٞبی اضٞبیی وٝ ٔكَٕٛ َطح ٞب ٚ ثط٘بٔٝذب٘ٛ

دػٚٞف  . زض ایٗؾُح ضفبٜ آٟ٘ب زض ََٛ ظٔبٖ ٚ ثٝ َٛض ٔؿشٕط ٔٛضز دبیف ٚ وٙشطَ لطاض ٌیطز

 1390سب  1363ی ؾبَ ٞب َیٝ فمط ٚ ٘بثطاثطی ٚ سحطن زضآٔسی زض ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف ئّٔؿ

 .ٌیط٘سٔٛضز ثحض لطاض ٔی
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 دطؾف ٞبی دػٚٞف  1-3

 اؾز؟ چٍٛ٘ٝ ُٔبِٗٝ ٔٛضز یزٚضٜ یَ زض زضآٔس ی٘ؿّ ٗیث ضفشبض (1      

 ٔٛضز ُٔبِٗٝ چٍٛ٘ٝ اؾز؟ یٞبی ٔرشّف َی زٚضٜطی زض ٘ؿُسحَٛ فمط ٚ ٘بثطاث (2

ٔٛضز ُٔبِٗٝ  یزٚضٜٞبیی ثب ؾُٛح ٔرشّف سحهیّی َی سحَٛ فمط ٚ ٘بثطاثطی زض ٘ؿُ (3

 چٍٛ٘ٝ اؾز؟

 یزٚضٜ یَ ؾطدطؾز ذب٘ٛاض سٛػٝ ثٝ ػٙؿیز ثب ییٞب ٘ؿُ زض ی٘بثطاثط ٚ فمط سحَٛ (4

 اؾز؟ چٍٛ٘ٝ ُٔبِٗٝ ٔٛضز

ٞبی ٔٙفی زضآٔسی آیب ذب٘ٛاضٞب ثٗس اظ قٛنؾطٖز ٍٕٞطایی زضآٔس چٍٛ٘ٝ اؾز؟ ٚ  (5

 ؟ یب ذیط لبزض٘س ثٝ ؾطٖز ٚيٗیز ذٛز ضا ثٟجٛز ثركٙس

 اٞساف دػٚٞف ٚ يطٚضر آٖ  1-4 

-ٌیطی ٚ سحّیُ دٛیبیی فمط ٚ ٘بثطاثطی ٚ سحطن زضآٔسی َی زٚضٜٞسف اظ ایٗ ُٔبِٗٝ ا٘ساظٜ     

فشبض اؾز. ٚػٝ سٕبیع ایٗ ُٔبِٗٝ ثب ؾبیط ُٔبِٗبر ٔكبثٝ زیٍط ایٗ اؾز وٝ ض 1390سب  1363 ی

ثط زا٘ف سٛظیٕ وٙس. ٘شبیغ حبنُ اظ ایٗ ُٔبِٗٝ اثٗبز ػسیسی ضا ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف ضا ُٔبِٗٝ ٔی

وٙس سب ضاٖ الشهبزی ٚ اػشٕبٖی ضا وٕه ٔیافعایس ٚ ثٝ ٖالٜٚ، ؾیبؾز ٌصازضآٔس زض ایطاٖ ٔی

 ؾیبؾز ٞبی ٚالٕ ثیٙب٘ٝ سطی ضا َطاحی وٙٙس. 

 فطيیبر دػٚٞف       1-5

 اؾز.ثٛزٜ دبییٗ  ؾبَ ٌصقشٝ 28َی افطاز فمیط ٚ غٙی زض ثیٗ ؾطٖز ٍٕٞطایی زضآٔس  -

ٞبی ا٘س ٘ؿجز ثٝ ٘ؿٌُصضا٘سٜ ا٘مالةاظ لجُ زٚضاٖ ٞبیی وٝ ػٛا٘ی ذٛز ضا زض ٘ؿُ -

 ا٘س.اظ أىب٘بر ثٟشطی ثطذٛضزاض ثٛزٜ ػسیسسط

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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ٌیطی ثط وبٞف فمط ٚ ؾبَ ٌصقشٝ سأطیط چكٓ 28ٔی زض َی ٞبی ثرف ٖٕٛؾیبؾز -

ُٖٕ وطزٜ  ٔیٗ ٔٙبفٕ َجمبر ثطذٛضزاضأ٘بثطاثطی زض ایطاٖ ٘ساقشٝ اؾز ٚ زض ػٟز س

  اؾز.

 اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ضٚـ قٙبؾی دػٚٞف  1-6

 سٗطیف ػبٔٗٝ آٔبضی ٚ ٚیػٌی ٞبی آٖ 1-6-1         

زض ایٗ ُٔبِٗٝ  زٞس.ضا دٛقف ٔیوكٛض  ذب٘ٛاضٞبی قٟطیوُ ایٗ ُٔبِٗٝ آٔبضی  یػبٔٗٝ     

سب  1363ظٔب٘ی  ی٘ٛاض زض ثبظٜٔمُٗی ثٛزػٝ ذبٞبی زازٜثب سطویت ، ٞبی دُٙزازٜثٝ زِیُ ٘جٛز 

سٛا٘س ػبیٍعیٙی ثطای وٝ ٔی قسٜ اؾز ؾبذشٝ دُٙٞبی قجٝ ی اَالٖبر زازٜٔؼٕٖٛٝ ،1390

ٌیطز. ثب اٖٕبَ ضا زض ثط ٔی 1359سب  1305شِٛسیٗ ایٗ ٔؼٕٖٛٝ ضفشبض ٔ ٞبی دُٙ ثبقس.زازٜ

ٚ یب ثٗس  1305 یب ٔشِٛسیٗ لجُ اظ ؾبَ . ایٗ سٗسازا٘سٞب حصف قسٜ٘ٝضٚـ فٛق سٗسازی اظ ٕ٘ٛ

ؾبَ ٘یع ثطای  70سب  21زض ایٗ ُٔبِٗٝ ٕٞچٙیٗ ٔحسٚزیز ؾٙی  .قٛ٘سضا قبُٔ ٔی 1359اظ 

  ؾطدطؾز ذب٘ٛاض اٖٕبَ قسٜ اؾز.

 اثعاض ؾٙؼف   6-2-    1   

قبذم ٞبی ٔرشّف ثٝ سطسیت اظ ساظٜ ٌیطی فمط ٚ ٘بثطاثطی زض ٘ؿُزض ایٗ ُٔبِٗٝ ثطای ا٘     

( ٚ قبذم يطیت ػیٙی اؾشفبزٜ ذٛاٞس قس. ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ 1984سٛضثه )-ٌطیط-فٛؾشط

ثطضؾی ضفشبض ثیٗ ٘ؿّی  یٞب زض ظٔیٙٝ( وٝ یىی اظ دط اضػبٔ سطیٗ ضٚـ1994زیشٖٛ ٚ دبوؿٖٛ )

ٞبی ٔرشّف ٔٛضز ثطضؾی لطاض ذٛاٞس ٌطفز وٝ زضآٖ زضآٔس ثٝ ؾٝ اطط ٘ؿُ یاؾز، ضفشبض زضآٔس

سحطن ٘یع طبثز ٚ سهبزفی  ارقٛز. ٕٞچٙیٗ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ اطط٘ؿُ، ٚ ؾٗ سفىیه ٔیؾبَ، 

 ٔٛضز ثطضؾی لطاض ذٛاٞس ٌطفز.زضآٔسی 
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 ٔمسٔٝ 2-1

اظ  ٚ ٘بثطاثطی ٚ دٛیبیی فمطزضآٔسی زٞس وٝ ُٔبِٗبر سؼطثی سحطن دیكیٙٝ سحمیك ٘كبٖ ٔی     

(، ٚ 1992آسىیٙؿٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ) )ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ اؾزوكٛضٞبی سٛؾٗٝ یبفشٝ قطٚٔ قسٜ 

 ی سٛؾٗٝ یبفشٝٞبٛضزض وك دُٙٞبی ٚػٛز زازٜ ٔؿئّٝ ٗای((. یه زالیُ انّی 1997)1ٌشكبِه

دٛیبیی فمط ٚ سحطن زضآٔسی اؾز. ثب ایٗ حبَ ثٝ ٔٛاظار  بروٝ قطٌ الظْ ثطای ُٔبِٗاؾز 

 ٚ سحطن زضآٔسی ، أىبٖ ثطضؾی دٛیبیی فمطٚ الشهبزؾٙؼی آٔبض یٌؿشطـ ٚ دیكطفز زض حٛظٜ

ٞبی ٔمُٗی وٝ زض اغّت وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٘یع ٔٛػٛز اؾز، فطاٞٓ ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ

ایٗ فهُ  ض ایطاٖ فبلس دیكیٙٝ سحمیك اؾز،ثب شوط ایٗ ٘ىشٝ وٝ سحطن زضآٔسی زقسٜ اؾز. 

زض زاذُ ٚ سحطن زضآٔسی ٚ دٛیبیی فمط ٚ ٘بثطاثطی  یٔطٚضی ثط ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ قسٜ زض حٛظٜ

 . ذٛاٞس ثٛزذبضع اظ وكٛض 

  ایطاٖزض  ا٘ؼبْ قسٜ برُٔبِٗ 2-2

ثؿیبض زض اضسجبٌ قٛیٓ وٝ ثٝ ضغٓ ُٔبِٗبر ایطاٖ ٔشٛػٝ ٔی ثب ثطضؾی ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ قسٜ زض     

ثؿیبض ٔحسٚز ٚ سحطن زضآٔسی  وبضثطزی زض ذهٛل دٛیبیی فمط یٝآٖ، ُٔبِٗ یثب فمط ٚ ا٘ساظٜ

( اقبضٜ 1386ظیجبیی ٚ قٛقشطیبٖ ) یٔی سٛاٖ ثٝ ُٔبِٗٝ فبًنطاضسجبٌ ثب دٛیبیی فمط زض  اؾز.

اظ زازٜ ٞبی ٔطوت  ثطضؾی دٛیبیی فمط زض ایطاٖ ثب اؾشفبزٜ "ای سحز ٖٙٛاٖ ِٝوطز. آٟ٘ب زض ٔمب

ثطضؾی  1382سب  1380ٞبی ؾبَٝ دٛیبیی فمط ضا ثطای ئّٔؿ "ذب٘ٛاضٞبی ضٚؾشبیی ٚ قٟطی

وٝ  اؾز ٞبی َطح آٔبضی ثٛزػٝ ذب٘ٛاض ٔطوع آٔبض اؾشفبزٜ قسٜاظ زازٜ زض ایٗ ُٔبِٗٝا٘س. وطزٜ

ذٛقٝ ضٚؾشبیی ٚ  93ذٛقٝ )  232زض لبِت ذب٘ٛاض قٟطی ٚ ضٚؾشبیی  6960 ،1380 ؾبَزض 

ُ ضیعـ . أب ثٝ زِی٘ساذب٘ٛاض زض ٞط ذٛقٝ َجمٝ ثٙسی قسٜ 30ذٛقٝ قٟطی( ثب ٔشٛؾٍ  139

                                                           
1
 Gottschalk 
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ذب٘ٛاض )  5485ثطضؾی قسٜ زض ایٗ ُٔبِٗٝ ثٝ  یٞبی ثٗس، سٗساز ٕ٘ٛ٘ٝذب٘ٛاضٞب اظ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ؾبَ

اَٚ ایٗ دػٚٞف  ی. زض ٔطحّٝذب٘ٛاض قٟطی( ضؾیسٜ اؾز 2940ذب٘ٛاض ضٚؾشبیی ٚ  2545

وٙس، ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز. ٘یبظٞبی اؾبؾی ظ٘سٌی ضا فطاٞٓ ٔیثطآٚضزی اظ ذٍ فمط ُّٔك وٝ 

اؾشفبزٜ قسٜ ٚ ثب زض ٘ٓط  2ثسیٗ ٔٙٓٛض ثطای سٗییٗ ذٍ فمط غصایی اظ ضٚـ سبٔیٗ ا٘طغی غصایی

ػع غیط غصایی ذٍ  ،ٌطفشٗ ٔربضع غیط غصایی افطازی وٝ ٔربضػكبٖ ثطاثط ذٍ فمط غصایی اؾز

٘ؿجز افطاز زاضای زضآٔس وٕشط  ثطآٚضز قسٜ اؾز. ثط اؾبؼ ٕٞیٗ ذٍ فمط ٘ؿجز ؾطقٕبض، طفم

زْٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ثطآٚضز ٔسَ  یّٝاظ ذٍ فمط ثٝ وُ افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ ٘یع ثطآٚضز قسٜ اؾز. زض ٔطح

ع اظ فمط ٚ ٘مف ٞط یه اظ ٖٛأُ سٗییٗ وٙٙسٜ فمط ثط ٘طخ ٔربَطٜ ذطٚ spellالػیز ٚ ٔسَ 

 زٞس وٝ:٘شبیغ ٘كبٖ ٔی ٚضٚز ٔؼسز ثٝ آٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ اؾز.

ثط٘س ٘ؿجز ثٝ آٟ٘بیی وٝ زض وٝ سٟٙب یه ؾبَ زض فمط ثٝ ؾط ٔی دطاوٙسٌی ذب٘ٛاضٞبیی -

ٌیط٘س وٝ زضآٔسی وٕشط اظ ؾُح ثحطا٘ی ذٍ یب ثیكشط زض ٌطٜٚ افطازی لطاض ٔیزٚ ؾبَ 

 .فمط زاض٘س، ثیكشط اؾز

طدطؾز ذب٘ٛاض، افعایف ثٗس ذب٘ٛاض، ٔطز ثٛزٖ ؾطدطؾز ذب٘ٛاض، ثبؾٛاز ثٛزٖ ؾ وبٞف -

ٞبی ٔٙعَ، افعایف ؾُح ظیط ثٙب، ٔبِىیز اسٛٔجیُ قرهی ٚ ٔبِىیز سّفٗ سٗساز اسبق

یی ضا وٝ ذب٘ٛاض زض فمط ثٝ ؾط قٟطی ٚ ٞٓ ضٚؾشبیی سٗساز ؾبَ ٞب یٕٞطاٜ ٞٓ زض ٕ٘ٛ٘ٝ

وٕشط ٚ زض  ؿجز ٚاثؿشٍی زض ذب٘ٛاضٞبی فمیطسطزٞس. ٕٞچٙیٗ ٘ثطز ضا وبٞف ٔیٔی

ذب٘ٛاضٞبی ٕٞیكٝ غیط فمیط اظ ؾبیطیٗ ثبالسط اؾز. ثٝ ٕٞیٗ سطسیت، سٗساز افطاز زاضای 

 زضآٔس زض ذب٘ٛاضٞبی فمیطسط ثیكشط اؾز.

                                                           
2
 Food Energy Intake(FEI) 
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زضنس اظ ذب٘ٛاضٞبی ضٚؾشبیی وٝ زض  7/65زٞس وٝ ٘كبٖ ٔی 3ثطضؾی احشٕبَ ا٘شمبَ -

زضنس  3/34ٚ ا٘سثبلی ٔب٘سٜزض فمط  ٕٞچٙبٖ بَ آذط ُٔبِٗٝ، زض ؾٞؿشٙسؾبَ اَٚ فمیط 

ا٘س. ایٗ اضلبْ ثطای ذب٘ٛاضٞبی قٟطی ثٝ سطسیت ی افطاز فمیط ذبضع قسٜاظ آٟ٘ب اظ ظٔطٜ

ثٙبثطایٗ حؼٓ ا٘شمبَ زض ٔیبٖ ذب٘ٛاضٞبی ضٚؾشبیی  اؾز. زضنس ثٛزٜ 5/45ٚ  5/54

زیٍط اظ ایٗ اضلبْ ایٗ اؾز وٝ ثب ٘شیؼٝ ٌیطی يٕٙی . ثیكشط اظ ذب٘ٛاضٞبی قٟطی اؾز

ػٛإٔ  ،ٚػٛز ایٙىٝ زضنس افطاز فمیط زض ذب٘ٛاضٞبی قٟطی وٕشط اظ ضٚؾشبیی اؾز

 فمط ٔعٔٗ ضٚ  ثٝ ضٚ ٞؿشٙس. یقٟطی ثیكشط ثب دسیسٜ

٘طخ ٞبی ٔربَطٜ ٚضٚز ثٝ ٚ ذطٚع اظ فمط ثطای ذب٘ٛاضٞبی قٟطی ٚ ضٚؾشبیی ٘كبٖ ٔی  -

بی ضٚؾشبیی ٘ؿجز ثٝ ذب٘ٛاضٞبی قٟطی ثیكشط اؾز، زٞس وٝ ذطٚع اظ فمط زض ذب٘ٛاضٞ

وٝ ٚضٚز ٔؼسز ثٝ فمط ٘یع زض ٔیبٖ ایٗ ذب٘ٛاضٞب ثبالسط اؾز. ٕٞچٙیٗ اظ چٙس  ٞط

ٝ فمط زض ئّٔؿ ،آ٘ؼبئیىٝ افطاز ٕٞیكٝ غیط فمیط زض ذب٘ٛاضٞبی قٟطی ثیكشط ٞؿشٙس

 یطسط اؾز.ٔٙبَك ضٚؾشبیی ثٝ زِیُ قطایٍ غیط لبثُ وٙشطَ ٘ٓیط آة ٚ ٞٛا زأٗ ٌ

ثب اؾشفبزٜ اظ ٞبی الشهبزی اػشٕبٖی ذب٘ٛاضٞب ثط فمیطقسٖ آٟ٘ب أطیط ٚیػٌیثطضؾی س -

زٞس وٝ زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی ؾٗ ؾطدطؾز ٚ سٛاٖ زْٚ آٖ، ٔسَ الػیز ٘كبٖ ٔی

ٚيٗیز ؾٛاز ؾطدطؾز، ثٗس ذب٘ٛاض، ٔشٛؾٍ ؾٗ ؾطدطؾز ٚ سٛاٖ زْٚ آٖ، سٗساز اسبق 

زضنس ٚ  95ُح ٔٗٙبزاضی ز اسٛٔجیُ قرهی زض ؾٞب، ؾُح ظیط ثٙبی ذب٘ٝ ٚ ٔبِىی

ا٘س. زاض قسٜزضنس ٔٗٙب 90زض ؾُح ٔٗٙبزاضی  ٞبی سحهیُ ؾطدطؾز ذب٘ٛاضسٗساز ؾبَ

سؾز آٔسٜ اؾز. ثب ایٗ ثٕٞیٗ ٘شبیغ زض ٔٛضز ٘طخ ٚضٚز ثٝ فمط زض ذب٘ٛاضٞبی ضٚؾشبیی 

سطسیت ضٌطؾیٖٛ ذطٚع ا٘س. ثٝ ٕٞیٗ ٞب ٔٗٙبزاض ٘كسٜزض ایٗ ٔٛضز سٗساز اسبق سفبٚر وٝ

زٞس وٝ ٖالٜٚ ثط ٔشغیط ػٙؽ اضٞبی قٟطی زض ٔسَ الػیز ٘كبٖ ٔیاظ فمط ذب٘ٛ

ُ ؾطدطؾز، ٞبی سحهی٘ٛاض ٚ سٛاٖ زْٚ آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ؾبَؾطدطؾز، ؾٗ ؾطدطؾز ذب
                                                           

3
زٞس.ٚيٗیز ثٝ ٚيٗیز زیٍط ضا ٘كبٖ ٔی هی، احشٕبَ سغییط اظ احشٕبَ ا٘شمبَ 
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ٔؿىٛ٘ی، سٗساز اسبق ٚ ٔبِىیز سّفٗ ٕٞطاٜ اظ ی سهطف ٚاحس ٘ٛٔ ٚاحس ٔؿىٛ٘ی، ٘حٜٛ

. ضٌطؾیٖٛ ٚضٚز ٔؼسز ثٝ فمط زض ذب٘ٛاضٞبی قٟطی ٘یع ا٘سٜ٘ٓط آٔبضی ٔٗٙبزاض ٘جٛز

ٞبی سحهیُ ذب٘ٛاض ٚ سٛاٖ زْٚ آٖ، سٗساز ؾبَحبوی اظ آٖ اؾز وٝ ؾٗ ؾطدطؾز 

، ؾُح ظیطثٙب، ٔبِىیز اسٛٔجیُ ٚ ٞبؾطدطؾز، ثٗس ذب٘ٛاض، ٘ٛٔ ٚاحس ٔؿىٛ٘ی، سٗساز اسبق

زضنس  95ح احشٕبَ ٔبضی زض ؾُسّفٗ ٕٞطاٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ؿجز ٚاثؿشٍی اظ ٘ٓط آ

 90ؾُح زض  بًزاض ٞؿشٙس. ٕٞچٙیٗ ٚيٗیز ؾٛاز ؾطدطؾز ٞٓ ٔی سٛا٘س سمطیجٔٗٙب

 زاض سّمی قٛز. زضنس ٔٗٙب

ٝ ئّٔؿ ،ٌصضا یوٙٙس وٝ فمط ثٝ نٛضر یه دسیسٌٜیطی ٔیبٖ ٘ٛیؿٙسٌبٖ چٙیٗ ٘شیؼٝزض دبی

زائٕی  یثٝ یه دسیسٜ سٛا٘سی آٖ ٔیٖٛأُ دسیسآٚض٘سٜ یلبثُ سٛػٟی اؾز وٝ زض نٛضر ازأٝ

 سجسیُ قٛز.

 ؾبیط ُٔبِٗبر سؼطثی زض ظٔیٙٝ فمط  2-3

زض ایٗ ضاؾشب،  اؾز. ا٘ؼبْ قسٜ ایطاٖدیطأٖٛ فمط ٚ سٛظیٕ زضآٔس ُٔبِٗبر ثؿیبضی زض      

ٞبی فمط شب، ؾٗی ثط ثطآٚضز ذٍ فمط ٚ قبذمٞبی ایؿػٚٞكٍطاٖ ٔشٗسزی زض چبضچٛة سحّیُد

 قٛز:اظ ایٗ ُٔبِٗبر دطزاذشٝ ٔی ثطذیثٝ اقشٙس. زض ازأٝ ٚ ٖٛأُ ٔٛطط ثط فمط ز

ثطضؾی فمط ٚ ٖٛأُ سٗییٗ "ای سحز ٖٙٛاٖ ( زض ُٔب1390ِٕٝٗٞىبضاٖ )ٚ  ظازٜٔحٕس     

ٞبی َطح ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ "وٙٙسٜ آٖ زض ثیٗ ذب٘ٛاضٞبی قٟطی وكٛض

ٌیطی ؾیؿشٓ ٔربضع ٚ ثب ثٝ وبض 1387سب  1373ذب٘ٛاضٞبی قٟطی وكٛض َی ؾبِٟبی 

ٌیطی آٖ )٘ؿجز ؾطقٕبض، قسر ٞبی ا٘ساظٜی ذٍ فمط ٚ قبذمٔحبؾجٝ( يٕٗ LES)4ذُی

ی فمط زض ( ثٝ ثطضؾی ٖٛأُ سٗییٗ وٙٙس1375،1385،1387ٜؾٗ زض ؾبَ ٞبی  ٚ فمط، وبوٛا٘ی،

ٞبی ذب٘ٛاضٞب ضا ثب ٕبَ ٚلٛٔ فمط اظ ذهٛنیبر ٚ ٚیػٌیطیط دصیطی احشأا٘س ٚ سؾُح ذطز دطزاذشٝ
                                                           
4
Linear Expenditure System 
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ثطآٚضز ؾیؿشٓ ٔربضع ذُی  ا٘س.ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٜ 1387ض ؾبَ اؾشفبزٜ اظ ٔسَ دطٚثیز ز

ٞعاض  4450ٔٗبزَ  1373قٟطی زض ؾبَ یذٍ فمط ثطای یه ذب٘ٛاض ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ زٞس٘كبٖ ٔی

ٔسر زض ََٛ ایٗ  ٞعاض ضیبَ افعایف دیسا وطزٜ اؾز. 46426ثٝ  1387ضیبَ ثٛزٜ وٝ زض ؾبَ 

ؾٗ ضٚ٘س ٘عِٚی ٚ  فمط، قسر فمط، وبوٛا٘ی،ٞبی قىبف قبذم ٞبی فمیط ٚ٘یع زضنس ذب٘ٛاض

زٞس وٝ ٔشغیطٞبی ؾُح سحهیالر، ػٙؿیز ٚ ؾٗ ا٘س. ٘شبیغ ٔسَ دطٚثیز ٘كبٖ ٔیزاقشٝ

ؾطدطؾز ذب٘ٛاض ثٝ ٕٞطاٜ ٘ؿجز سٗساز افطاز زاضای زضآٔس زض ذب٘ٛاض ٚ ثٗس ذب٘ٛاض ثب ٔشغیط ٚاثؿشٝ 

ٔٗىٛؼ زاض٘س ٚ ثب افعایف ٔمبزیط ایٗ ٔشغیطٞب ٚ سغییط ػٙؿیز ؾطدطؾز ذب٘ٛاض  یضاثُٝ)فمط( 

یبثس. ثطضؾی ٘شبیغ ٘كبٖ یوبٞف ٔ ،اظ ظٖ ثٝ ٔطز، احشٕبَ ایٙىٝ ذب٘ٛاض ظیط ذٍ فمط لطاض ٌیطز

حهیالر ٚ ػٙؿیز وبٞف احشٕبَ فمط ذب٘ٛاضٞبی قٟطی ٔطثٌٛ ثٝ سزٞس وٝ ثیكشطیٗ ٔی

ثبقس ٚ ؾٗ ؾطدطؾز ذب٘ٛاض، ٘ؿجز سٗساز افطاز زاضای زضآٔس زض ذب٘ٛاض ٚ ؾطدطؾز ذب٘ٛاض ٔی

ٌطفشٗ ذب٘ٛاضٞب زاضا مف ضا زض وبٞف احشٕبَ ظیط ذٍ فمط لطاض ثٗس ذب٘ٛاض ثٝ سطسیت ثبالسطیٗ ٘

 ثبقٙس.ٔی

 1368-1383فمط زض ایطاٖ َی ؾبَ ٞبی  "ای ثب ٖٙٛاٖ ( زض ٔمب1386ِٝاغفط ٚ اثطاٞیٕی )ض     

زض ٔٙبَك قٟطی ٚ ضٚؾشبیی َی  ٌیطی فمطثٝ ا٘ساظٜثب اؾشفبزٜ اظ آٔبض ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ذب٘ٛاضٞب "

ٟطی ٚ ضٚؾشبیی ضا ثط اؾبؼ ا٘س. ثسیٗ ٔٙٓٛض اثشسا ذٍ فمط ُّٔك قٞبی فٛق دطزاذشٝؾبَ

ی ايبفٝ ٕ٘ٛزٖ ا٘س ٚ ثطاویّٛ وبِطی( ٔحبؾجٝ وطزٜ 2000) حسالُ ٘یبظٞبی اؾبؾیضٚیىطز 

ظ ٔٗىٛؼ يطیت اٍُ٘( اؾشفبزٜ غصایی اظ ضٚـ اٚضقب٘ؿىی) ثب اؾشفبزٜ ا٘یبظٞبی غیطحسالُ 

;  2ٚ1ٚ0ٞبی ٌطٜٚ فٛؾشط، ٌطیط ٚ سٛضثه ثطای ٔمبزیطا٘س. ٕٞچٙیٗ زض ایٗ ُٔبِٗٝ قبذموطزٜ

α ٞب ٗ ظزٜ قسٜ اؾز. یبفشٝثطای ٞط یه اظ ؾبَ ٞبی فٛق ٚ ثٝ سفىیه قٟط ٚ ضٚؾشب سرٕی

ٞبی فمط زض ٔٙبَك ، ٔیعاٖ قبذمبًسمطیج 1383سب  1368ؾبِٟبی  یبنّٝزٞس وٝ زض ف٘كبٖ ٔی

ٞب ٞٓ زض ٔٙبَك قٟطی ٚ ٞٓ ٕٞچٙیٗ ضٚ٘س وّی قبذم ،ضٚؾشبیی ثبالسط اظ ٔٙبَك قٟطی ثٛزٜ
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قٛز وٝ زضنس ػٕٗیز ظیط ذٍ فمط، ٌیطی ٔیزض ا٘شٟب ایٍٙٛ٘ٝ ٘شیؼٝ ضٚؾشبیی ٘عِٚی ثٛزٜ اؾز.

 ٔٛضز ثطضؾی وبٞف یبفشٝ اؾز.  یقىبف فمط، قسر فمط َی زٚضٜ

ضٚ٘س ذٍ فمط ٚ قبذم ٞبی فمط زض "ای سحز ٖٙٛاٖ ( زض ٔمب1386ِٕٝٞىبضاٖ )ثبلطی ٚ      

٘ٓیط )ٞبی ٔحبؾجٝ ذٍ فمطثٗس اظ ٔٗطفی ٔشساَٚ سطیٗ ضٚـ " 75-85ایطاٖ َی ؾبَ ٞبی 

ٞبی فمط) قبذم ٞبی شٞٙی( ٚی ٘یبظٞبی اؾبؾی، ا٘طغی غصایی زضیبفشی ٚ اضظیبثیضٚـ ٞعیٙٝ

ذٍ فمط ثط اؾبؼ ضٚـ  ی٘ٓیط ٘طخ فمط، قبذم قىبف فمط ٚ قبذم ؾٗ(، يٕٗ ٔحبؾجٝ

إَیٙبٖ آٔبضی قبذم زضنس افطاز  یفبنّٝ وبِطی زض ضٚظ َی ؾبِٟبی فٛق، ثب ٔحبؾجٝ 2300

ا٘س ٚ ض زازٜٔصوٛض ضا ٔٛضز ؾٙؼف لطاآٔبضی قبذم اٖشجبض  ،ظیط ذٍ فمط )اظ ضٚـ ثٛر اؾشطح(

 ا٘س وٝ:ایٗ ٘شیؼٝ ضؾیسٜثٝ 

 ٞبی ٔٛضز ثطضؾی ذٍ فمط قٟطی ثعضٌشط اظ ذٍ فمط ضٚؾشبیی اؾز.زض ٕٞٝ ؾبَ -

ی ٔٛضز ثطضؾی وبٞف یبفشٝ ٚ زض ٔٙبَك قٟطی اظ زضنس افطاز ظیط ذٍ فمط َی زٚضٜ -

 4/22ٚ زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی اظ  85زضنس زض ؾبَ  6/12ثٝ  75ؾبَ  زضنس زض 1/14

 ضؾیسٜ اؾز. 85زضنس زض ؾبَ  4/11ثٝ  75زضنس زض ؾبَ 

ٚ زض  85./. زض ؾبَ 32ثٝ  1375. زض ؾبَ ./37قىبف فمط زض ٔٙبَك قٟطی اظ  قبذم -

ایٗ ثساٖ  ضؾیسٜ اؾز. 85./. زض ؾبَ 28ثٝ  1375./. زض ؾبَ  69ی اظ ٔٙبَك ضٚؾشبی

 ط ذٍ فمط افعایف دیسا وطزٜ اؾز ٚؾبَ ٔشٛؾٍ زضآٔس افطاز ظی10ٔٗٙب اؾز وٝ َی 

 ایف زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی ثؿیبض ثیكشط اظ ٔٙبَك قٟطی ثٛزٜ اؾز.ایٗ افع

ؾشفبزٜ اظ ضٚـ ثٛر ٘شبیغ حبنُ اظ آظٖٔٛ آٔبضی قبذم زضنس افطاز ظیط ذٍ فمط ثب ا -

زضنس إَیٙبٖ ٔمبزیط ثسؾز  95ٞب ثب احشٕبَ زٞٙس وٝ زض ٕٞٝ ؾبَاؾشطح ٘كبٖ ٔی

 ثبقس.آٔبضی ٔٗٙبزاض ٔیط آٖ اظ ِحبِ یآٔسٜ ثطای قبذم ٔٛضز ٘ٓط ٚ ٔیعاٖ سغی
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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 



15 
 

 ایطاٖزض ذبضع اظ  ا٘ؼبْ قسُٜٔبِٗبر  2-4

نٛضر ٌطفشٝ، زض  دُٙٚ قجٝ  دُٙٞبی بِٗبر ثؿیبضی ثب اؾشفبزٜ اظ زازُٜٔ یطاٖازض ذبضع اظ       

 قٛز.اظ ایٗ ُٔبِٗبر اقبضٜ ٔیثطذی ازأٝ ثٝ 

ٞبی ٔطوت ثٝ ثطضؾی زازٜ ای ثب اؾشفبزٜ اظزض ُٔبِٗٝ( 2010نبِحی انفٟب٘ی ٚ ٔؼجٛضی )     

اظ  زض ایٗ ُٔبِٗٝا٘س. دطزاذشٝ 1995سب  1992ٞبی َی ؾبَسحطن ٚ دٛیبیی فمط زض ایطاٖ 

ذٛقٝ  63ذٛقٝ ) 172بحجٝ قسٜ( زض لبِت ثب آٟ٘ب ٔه 1992ذب٘ٛاض )وٝ زض ؾبَ  5090

شٝ ذب٘ٛاض زض ٞط ذٛقٝ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز وٝ اِج 30ذٛقٝ قٟطی( ثب ٔشٛؾٍ  109ضٚؾشبیی ٚ 

 7بً ( سمطیج1995ٚ  1994ؾبَ زیٍط ) 2ٚ زض ، 1993زض ؾبَ زضنس  3/14اظ ایٗ سٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ 

آٔبضٌیطی  ، ٖسْ ٔكبضوز ٚ یب ٖسْ حًٛض افطاز زض ظٔبٖؼبییزضنس زض ٞط ؾبَ ثٝ زِیُ ػبث

 زیٍطٞبی ایٗ ُٔبِٗٝ زض ؾٝ ثرف ٔٙبَك قٟطی زض اؾشبٖ سٟطاٖ، ا٘س. سحّیُضیعـ زاقشٝ

ٌیطی وٕشط ساظٜٕٞچٙیٗ ثٝ زِیُ ذُبی ا٘اؾز. ٔٙبَك قٟطی ٚ ٔٙبَك ضٚؾشبیی ا٘ؼبْ قسٜ 

ٞبی ٞعیٙٝ ٘ؿجز ثٝ زضآٔس، اظ ٞعیٙٝ ؾطا٘ٝ ذب٘ٛاضٞب اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. زض زض ػٕٕ آٚضی زازٜ

ا٘س، سحطن ٚ ثیؿشه سمؿیٓ قسٜ 5ٖ ذب٘ٛاضٞب ثٝ وٝ زض آ ا٘شمبَایٗ ٔمبِٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔبسطیؽ 

ؾی ثٝ ٔٙٓٛض سٕبیع ثیٗ سحطن ایٗ ثطض زضاضٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ اؾز. ذب٘ٛ ؼبییبثػ

ضٚـ  چٙسٌیطی اؾز اظ ٌصض ٚ ذُبٞبی ا٘ساظٜٞبی ظٚزأطط اظ قٛنٚالٗی ٚ ٔكبٞسٜ قسٜ وٝ ٔش

٘ٓطٌطفشٗ ضٚقی ثطای سهحیح ذُبٞب ٘شبیغ  ثسٖٚ زض ثطای سهحیح ذُبٞب اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.

سطیٗ یٗ ٚ دبییٗزضنس اظ افطاز زض ثبالسط 55 بًوٝ زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی سمطیجحبوی اظ آٖ اؾز 

زضنس  45. زض حبِیىٝ زض ٔٙبَك قٟطی ا٘سیبفشٝٞبی زیٍط ا٘شمبَ ثیؿشه زض ٞط ؾبَ ثٝ ثیؿشه

ٞب ثطای زٚ ؾبَ ٔیبٍ٘یٗ ٌطفشٗ اظ ٞعیٙٝثب اؾشفبزٜ اظ اظ افطاز چٙیٗ ٚيٗیشی زاض٘س. 

ٚ  ضٚؾشبییثسٖٚ سغییط أب زض ٔٙبَك  قٟطیسحطن زض ٔٙبَك ٔشٛاِی)ضٚقی ثطای سهحیح ذُب( 

وٛسبٜ زض سحطن آٖ اؾز وٝ ثٝ َٛضوّی ٘شبیغ حبوی اظ  زضنس وبٞف زاقشٝ اؾز. 3-5سٟطاٖ 
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سٛا٘س ٔیایٗ ٔیعاٖ سحطن  وٝ ا٘س٘ٛیؿٙسٌبٖ چٙیٗ ٘شیؼٝ ٌیطی وطزٜ ٚثبال اؾز  بًٔسر ٘ؿجش

 ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ سساْٚ ٘بثطاثطی وٕه وٙٙسٜ ثبقس.

 2200)ثطاؾبؼ ضٚیىطز ٘یبظٞبی اؾبؾی ٚ ی ذٍ فمطيٕٗ ٔحبؾجٝ یٔمبِٝ یزض ازأٝ 

ثب سٕبیع ثیٗ فمط ٔعٔٗ ٚ ظٚزٌصض، ٖٛأُ سٗییٗ  ،ویّٛ وبِطی( ٚ قبذم ؾطقٕبض فمط

 بیغ حبوی اظ آٖ اؾز وٝ:ایٗ زٚ ٘ٛٔ فمط ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ اؾز. ٘ش یوٙٙسٜ

ؾبیط ٔٙبَك قٟطی سٟطاٖ ٚ زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی ٘ؿجز ثٝ  1992فمط زض ؾبَ  ٚلٛٔ -

زضنس ثٛزٜ  25 بًضقس فمط زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی سمطیج 1993زض ؾبَ ثیكشط ثٛزٜ اؾز. 

زضنسی زض سٟطاٖ  12زضنسی زض ٔٙبَك قٟطی ٚ وبٞف  10وٝ زض ٔمبیؿٝ ثب افعایف 

ٞبی ٘یع ثٝ زِیُ ثحطاٖ ثسٞی 1995ؾبَ ضٚ٘س ؾطیٗشطی زاقشٝ اؾز. ٘طخ فمط زض 

 الشهبزی زض ٕٞٝ ٔٙبَك ثبال ثٛزٜ اؾز.

ٔٛضز  یزٚضٜ زضنس اظ افطاز زض وُ 5ٚ  ،زضنس اظ افطاز حسالُ یه ثبض 6/42 سمطیجبً -

 ِصا ػطیبٖ ٚضٚز ثٝ ٚ ذطٚع اظ فمط ظیبز ثٛزٜ اؾز. ا٘س. فمیط ثٛزٜثطضؾی 

زضنس  64زضنس فمط زض ایطاٖ اظ ٘ٛٔ ٔعٔٗ ٚ  36ثط اؾبؼ ؾٙؼٝ ػبالٖ ٚ ضاٚاِیٖٛ ٘یع  -

 آٖ ظٚزٌصض ثٛزٜ اؾز.  

زض افطاز ػٛاٖ، ذب٘ٛاضٞبی ظٖ ؾطدطؾز ٚ ٔطزاٖ ثب ؾُح  فمط ٔعٔٗ ٚ ظٚزٌصض -

سٟطاٖ ٚ ٔٙبَك ضٚؾشبیی ثیكشط ثب ٔؿئّٝ فمط ظٚزٌصض  ٚ ثیكشط اؾز شط،ر وٕسحهیال

 ٔٛاػٝ ٞؿشٙس. 

ٚزٌصض سٛا٘س زض وبٞف فمط ٔعٔٗ ٚ ظشیؼٝ ٌیطی قسٜ اؾز وٝ سحهیالر ٔیزض ٟ٘بیز چٙیٗ ٘

 ٞبی ثطاثط ثطای زؾشطؾی ثٝ آٔٛظـ أطی يطٚضی اؾز.ٔٛطط ثبقس. ِصا ایؼبز فطنز
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ای ثٝ ثطضؾی ٘بثطاثطی، فمط ٚ سحطن زضآٔسی زض وكٛض ( زض ُٔب2010ِٝٗ)5وبضال وب٘الؼ      

ٌطیط  -ٞبی ٌطٜٚ فٛؾشط ُٔبِٗٝ ذٍ فمط ُّٔك ٚ ٘ؿجی، قبذماوٛازٚض دطزاذشٝ اؾز. زض ایٗ 

آسىیٙؿٖٛ ثطای ٔٙبَك  ٚ يطیت ػیٙی، ؾٙؼٝ ا٘شطٚدی، ، α;  2ٚ1ٚ0 سٛضثه ثطای ٔمبزیط -

ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز. زض ایٗ ُٔبِٗٝ  2009سب  2000ٞبی ؾبَ، ٚ وُ وكٛض َی ضٚؾشبیی، قٟطی

ٞبی ٔمُٗی ٚ ٔب٘ی زازٜٕٞچٙیٗ يٕٗ ثطضؾی ایؿشب اظ فمط ٚ ٘بثطاثطی، ثب اؾشفبزٜ اظ ؾطی ظ

ٞب ٚ اضائٝ ای اظ ثطاثطی فطنز، سحطن زضآٔسی ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٙؼٝدُٙٞبی قجٝ ؾبذز زازٜ

ٝ اؾز. ٘شبیغ حبوی اظ آٖ اؾز وٝ ثب ٚػٛز سهٛیطی دٛیب اظ ٘بثطاثطی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفش

ٚ فمط ٌصقشٝ سغییط چكٍٕیطی ٘ساقشٝ  یفٛق، ٘بثطاثطی زض ََٛ زٞٝٞبی وبٞف فمط َی ؾبَ

٘شبیغ سرٕیٗ سحطن زضآٔسی ثیكشط اظ ٔٙبَك قٟطی ثٛزٜ اؾز.  ییضٚؾشبٔٙبَك ٚ ٘بثطاثطی زض 

 ٔرشّف ثب فطز 2زضنس قىبف زضآٔسی ثیٗ  35فمٍ  ٌصقز یه ؾبَ اظ زٞس وٝ ثٗس٘كبٖ ٔی

ٚ سساْٚ وٝ ثیبٍ٘ط ؾُح دبییٗ سحطن زضآٔسی  ذٛاٞس ضفزاظ ثیٗ یىؿبٖ  یٚیػٌی ٚ ٔكرهٝ

 ٘بثطاثطی اؾز. 

اَالٖبر آٔبضی اظ ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ذب٘ٛاضٞب زض زٚضٜ  ثب اؾشفبزٜ اظ( 2011) اثٛیٛؾف     

فمط قٟطی ٚ قجىٝ  "ای سحز ٖٙٛاٖ ض ٔمبِٝ( ز2005،2000،1996/1995،1992/1991)ٞبی

ٔبٞیز ٚ  "دُٙٞبی قجٝ : سحّیُ دٛیب ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜٞبی أٙیز اػشٕبٖی زض ثٍٙالزـ

، فمط ؾطقٕبضزض ایٗ ُٔبِٗٝ ٞبی ٔرشّف ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٜ اؾز. دٛیبیی فمط ضا ثطای ٘ؿُ

فمط ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ  یوٙٙسٜقىبف فمط، ٔطثٕ قىبف فمط، ؾُّٝ سهبزفی ٚ ٖٛأُ سٗییٗ 

ثط  دُٙٞبی قجٝ زازٜ یٔؼٕٖٕٛٝٞچٙیٗ الػیز ٚ دطٚثیز ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز. زض ایٗ ُٔبِٗٝ 

اؾبؼ ؾبَ سِٛس ؾطدطؾز ذب٘ٛاض، قغُ، ٚ ٔحُ ؾىٛ٘ز )قٟط یب ضٚؾشب( ؾبذشٝ قسٜ اؾز. 

 ثطذی اظ ٘شبیغ ایٗ ُٔبِٗٝ ثٝ قطح ظیط اؾز:

                                                           
5
 Carla Canelas 
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اؾز وٝ اِجشٝ ایٗ  یبفشٝوبٞف قٟطی ٚ ضٚؾشبیی ذیط فمط زض ٔٙبَك زض زٚ زٞٝ ا -

 وبٞف زض ٔٙبَك قٟطی ثیكشط اظ ٔٙبَك ضٚؾشبیی ثٛزٜ اؾز.

اظ ٔٙبَك قٟطی ثٛزٜ ٚ ٔٙبَك قٟطی  ای زائٕی زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی ثیكشطزضنس فمط -

 ا٘س.ّٝ فمط ظٚزٌصض ٔٛاػٝ ثٛزٜثیكشط ثب ٔؿئ

ٔٛضز  یُ زٚضٜٞبی قٟطی زض وزضنس ٘ؿُ 54ٞبی ضٚؾشبیی ٚ س ٘ؿُزضن 42 بًسمطیج -

ٞبی ُزضنس ٘ؿ 19ٞبی قٟطی ٚ زضنس ٘ؿُ 26 بًسمطیجٚ ا٘س ُٔبِٗٝ غیط فمیط ثٛزٜ

 ا٘س.ٔٛضز ُٔبِٗٝ فمیط ثٛزٜی ضٚؾشبیی یه ثبض زض وُ زٚضٜ

ٔٙفی ٚ اطط ذب٘ٛاض ٞس وٝ ٔیبٍ٘یٗ ثٗس زٔی ٘شبیغ سرٕیٗ الػیز ٚ دطٚثیز ٘كبٖ -

اقشٝ ٚ اطط ٔظجز ثط ٞعیٙٝ ؾطا٘ٝ ز ؾطدطؾز ذب٘ٛاضٔیبٍ٘یٗ ؾٗ ٞط ٘ؿُ ٚ سحهیالر 

 اؾز. ثٛزٜ ٕٞچٙیٗ ٞعیٙٝ ؾطا٘ٝ زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی وٕشط اظ ٔٙبَك قٟطی

ا٘ؼبْ قسٜ 8(1998(، ٚ ٞبَ ٚ ٌّیٛ )1999)7(، ٞطضا2005) 6زض دطٚ ُٔبِٗبسی سٛؾٍ ٌطیٓ     

ٞبی ٚ ضٚؾشبیی َی ؾبَذب٘ٛاضٞبی قٟطی اظ  دُٙٞبی ( ثب اؾشفبزٜ اظ زاز2005ٌٜطیٓ ) اؾز.

ٔٙبَك قٟطی ٚ ٞٓ  ٞٓ زض ،ذب٘ٛاضٞب یزضیبفز وٝ ٘طخ ضقس ٔهطف ؾبال٘ٝ 1999سب 1997

زض َی ٞبی ثبالیی سٛظیٕ زضآٔس ثیكشط اؾز. ٞبی دبییٙی ٘ؿجز ثٝ نسنضٚؾشبیی زض نسن

زضنس اظ ػٕٗیز ٚاضز فمط قسٜ  12ٚ   زضنس ػٕٗیز اظ فمط ذبضع 6/10ٔٛضز ُٔبِٗٝ  یزٚضٜ

 اؾز.زضنس افعایف زاقشٝ  4/1ٔٛضز ُٔبِٗٝ  یؾطقٕبض فمط َی زٚضٜا٘س ٚ 

. اقبضٜ وطز (2000)10 ( ٚ اؾىبر1994)9سٛاٖ ثٝ ُٔبِٗبر اؾىبر ٚ ِیچ فیّسزض قیّی ٔی     

 1986سب  1968اضٞبی ضٚؾشبیی ثیٗ ؾبَ ٞبی اظ ذب٘ٛدُٙ ٞبی ی زازٜٞط زٚ ُٔبِٗٝ ثط دبیٝ

                                                           
6
 Grimm 

7
 Herrera 

8
 Glewwe and Hall 

9
 Scott and Litchfield 

11
 Scott 
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ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾی سحطن ٚ ٘بثطاثطی زضآٔسی زض  (1994) ٛضر ٌطفشٝ اؾز. اؾىبر ٚ ِیچ فیّسن

 یا٘س. ٘شبیغ حبوی اظ آٖ اؾز وٝ زض زٚضٜاؾشفبزٜ وطزٜ 11ا٘شمبَاظ ٔبسطیؽ  ٞبی فٛق،َی ؾبَ

بییٗ ی زضآٔسی دزضنس ثٝ َجمٝ 26زضآٔسی ثبالسط ٚ  یٔٛضز ُٔبِٗٝ ٘یٕی اظ ذب٘ٛاضٞب ثٝ َجمٝ

ا٘س زض اثشسا فمیط ی ثبالسط ػبثؼب قسٜی وٝ ثٝ َجمٝزضنس اظ آٟ٘بی 92 ،ا٘س. ثٝ ٖالٜٚسط ٔٙشمُ قسٜ

ٞب سغییط ی زضآٔسی ثؿیبضی اظ ذب٘ٛاضزٞس وٝ زض حبِیىٝ َجمٝا٘س. سحّیُ آٟ٘ب ٘كبٖ ٔیثٛزٜ

آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ ٖٛأُ سٗییٗ  .ایٗ سغییط ثٝ َجمبر زضآٔسی ذیّی ثبال ٘جٛزٜ اؾز ،وطزٜ اؾز

زضآٔس ضا زض یه ضٌطؾیٖٛ ذُی ٚ ٔسَ الػیز )وٝ زضآٖ ٔشغییط ٚاثؿشٝ  زض ػبثؼبییوٙٙسٜ 

ثٝ َجمٝ دبییٗ اؾز(  ػبثؼبییثٝ َجمٝ ثبال ٚ  ػبثؼبیییىی اظ ؾٝ حبِز ٖسْ سغییط ٚيٗیز، 

س ؾطا٘ٝ ٔبِىیز ظٔیٗ ٚ زضآٔ یعاٖؾٗ، ؾُح سحهیالر ؾطدطؾز ذب٘ٛاض، ٔا٘س. سهطیح وطزٜ

ٕٞچٙیٗ ٘شبیغ حبوی  ثٝ َجمبر ثبالسط اؾز، ػبثؼبیی، ٟٕٔشطیٗ ٖٛأُ زض ذب٘ٛاض زض ؾبَ دبیٝ

سب  1968ؾبَ  َیضقس زضآٔسی وٕشطی ضا  1968اظ آٖ اؾز وٝ ذب٘ٛاضٞبی ططٚسٕٙسسط زض ؾبَ 

 زاقشٝ ا٘س. 1986

فٛق  یاظ ُٔبِٗٝٞبی حبنُ ٝ سىٕیُ ٘شبیغ ٚ یبفشٝای زیٍط ث( زض ٔمب2000ِٝاؾىبر )     

زٞس وٝ ثب ز ثطضؾی لطاض زاز. ٘شبیغ ٘كبٖ ٔیدطزاذز. ٚی ٚضٚز ثٝ ٚ ذطٚع اظ فمط ذب٘ٛاضٞب ضا ٔٛض

 1968ؾبَ ی وٝ زض یزضنس ذب٘ٛاضٞب 70حسٚز  ،ٞبی فٛقثٝ َجمبر ثبال زض ؾبَ ػبثؼبییٚػٛز 

، 1968زض ؾبَ  فمیطغیط  یزضنس اظ ذب٘ٛاضٞب 64 ٚ ،دبییٗ ذٍ فمط 1986زض ؾبَ  ،٘ساٜفمیط ثٛز

 .ا٘سزض ثبالی ذٍ فمط لطاض ٌطفشٝ 1986زض ؾبَ 

حهیالر س -ثط اؾبؼ ٌطٜٚ ٞبی ؾٗ دُٙٞبی قجٝ ( ثب ؾبذز زاز2005ٜشٕٗ ٚ ٔىٙعی )آ٘     

زض ٔىعیه دطزاذشٙس. ٘شبیغ  2001سب  1987ٞبی ٔرشّف اظ ؾبَ ثٝ ثطضؾی ضٚ٘س زضآٔسی ٘ؿُ

ٚ ٍٕٞطایی  )ٍٕٞطایی ثیٗ زضآٔس افطاز ططٚسٕٙس ٚ فمیط( ٞب ٚػٛز ٍٕٞطایی ُّٔك وٓسرٕیٗ
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ی زیٍطی ثٝ ثطضؾی سّٝ فمط دطزاذشٙس. ٘شبیغ وٙس. آٟ٘ب زض ُٔبٌِٗٝعاضـ ٔیضا  قطَی ؾطیٕ

اِجشٝ ثب ٚػٛز ایٙىٝ  .سّٝ فمط ٚػٛز ٘ساضز ٚلٛٔٞب أىبٖ وٝ زض ٞیچ یه اظ ٘ؿُ اؾزحبوی اظ آٖ 

زض  بًایٗ ثطضؾی نطف ،قٟطی اؾزٔٙبَك أىبٖ ثطٚظ سّٝ فمط زض ٔٙبَك ضٚؾشبیی ثیكشط اظ 

 ٔٙبَك قٟطی ا٘ؼبْ قسٜ اؾز.

( b 2003 ٚa 2003ٚ ٕٞىبضاٖ ) (، فیّسظ2001) 12سٛاٖ ثٝ ُٔبِٗبر فطیغٚ٘عٚئال ٔی زض     

 1979-1998بی ٞاظ ذب٘ٛاضٞب زض َی ؾبَ دُٙٞبی ( ثب اؾشفبزٜ اظ زاز2001ٜفطیغ ) اقبضٜ وطز.

ب٘ی الشهبز ٚ ٞب ثط افعایف ٘بإَیٙسحطن ضا ٔحبؾجٝ وطزٜ اؾز. یبفشٝ ٞبیسٗسازی اظ قبذم

( ٕٞچٙیٗ دٛیبیی فمط ضا َی ؾبَ 2001ٞبی ظ٘سٌی زالِز زاض٘س. فطیغ )وبٞف ؾُح اؾشب٘ساضز

طؾز ٚ وی اظ آٖ اؾز وٝ زضآٔس ؾطد٘شبیغ حب .ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٜ اؾز 1998سب  1994ٞبی 

 ٚ ثٗس ذب٘ٛاض ٍٕٞی اظ ٖٛأُ انّی، ؾُح سحهیالر ؾطدطؾز ذب٘ٛاضؾبیط اًٖبی ذب٘ٛازٜ، 

 ٞبی دٛیبیی فمط ٞؿشٙس.سٗییٗ وٙٙسٜ

 ٌیطی٘شیؼٝ 

وبضثطزی زض ذهٛل دٛیبیی فمط ٚ  ی، ُٔبِٗٝایطاٖ ثٝ ضغٓ ُٔبِٗبر فطاٚاٖ زض ذبضع اظ     

 فمط زض یزض ایطاٖ ثؿیبض ٔحسٚز اؾز. چبضچٛة سحّیّی اوظط ُٔبِٗبر حٛظٜ سحطن زضآٔسی

ای ٖٛأُ فمط ٚ وُ ای اؾز. زض سحّیُ ایؿشبی ٔمبیؿٝزاذُ وكٛض اظ ٘ٛٔ ایؿشبی ٔمبیؿٝ

ی سحٛالر ِصا أىبٖ ثطضؾ .ٌیط٘سس ٔمُٕ ظٔب٘ی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیفمیط زض یه یب چٙ یػبٔٗٝ

سغییط ٚ سحَٛ فمط ٚ ٞبی زضآٔسی، ا٘شمبَ زضآٔسی، زض ٌطٜٚ ؼبییزضٚ٘ی ػبٔٗٝ اظ حیض ػبث

دیف ضٚ يٕٗ ثطضؾی سحطن زضآٔسی، ضٚ٘س فمط ٚ ٘بثطاثطی زض ٘ؿُ  یزض ُٔبِٗٝ ٚػٛز ٘ساضز.

 قٛز.یه ػٙؿیز ٚ ؾُح سحهیالر ثطضؾی ٔیثٝ سفىٚ ٞبی ٔرشّف 

                                                           
12

 Freije 
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 ٔمسٔٝ 3-1

ض ای ثطذٛضزاإٞیز ٚیػٜ اظٕٞٝ اٖهبض ٚ ٕٞٝ ػٛإٔ زض سٛظیٕ زضآٔس ٚ فمط یسٛػٝ ثٝ ٔؿئّٝ      

سٛؾٗٝ ثب ٔكىُ فمط زض اثٗبز ٌؿتشطزٜ   زض حبَ سٛؾٗٝ ٘یبفشٝ ٚٞبی وكٛض ٕٞٝ بًاؾز. سمطیج ثٛزٜ

زض ػطیتبٖ   .ٞؿتشٙس ٚ ثٝ ز٘جبَ یبفشٗ ّٖتُ دیتسایف ٚ ثمتب ٚ زٚاْ آٖ    ا٘س ٚ ٖٕك ظیبز آٖ ٔٛاػٝ

ثؿتیبضی اظ افتطاز زض َتَٛ ظ٘تسٌی ذتٛز ثبضٞتب ٚاضز        وٝقٛز ٔكبٞسٜ ٔیٚاوبٚی زض ثؿشط ظٔبٖ 

آٚض٘س ٚ ثطذی زیٍط ٘یع زض ٌع فطنز ذطٚع اظ فمط ضا ثسؾز ٕ٘یقٛ٘س، ثطذی ٞطفمط ٔی یٝچطذ

ثٝ ٘ؿُ ٞبی ثٗس اظ ذتٛز ا٘شمتبَ   وٙٙس ٚ فمط ضا قطایٍ ظ٘سٌی ٔیآیٙس ٚ زض ٕٞیٗ یفمط ثس٘یب ٔ

زٞٙس. ایٗ دسیسٜ ٍٞٙبٔیىٝ اظ ٘ؿّی ثٝ ٘ؿُ زیٍط ا٘شمبَ یبثس، ثٝ نٛضر یه فطًٞٙ ٚ یته  ٔی

. ثسیٗ ضٚی، ثب سٛػٝ ثٝ إٞیتز ٚ يتطٚضر غیتط    قٛزٔشٗبضف حیبر ثطای فمطا سجسیُ ٔی ٔحیٍ

ٚ ٞب ٚ ؾبذشبض دٛیبیی فمط لؿٕز چبضچٛة ٔفٟٛٔی، ٚیػٌیض ایٗ لبثُ ا٘ىبض ثطضؾی ایٗ ٔؿئّٝ، ز

 ٌیطز. ٔیٔٛضز ثطضؾی لطاض سحطن زضآٔسی 

 قٙبذز ٚ ؾٙؼف فمط 3-2

ٞبی ٔشفبٚسی زض قٙبذز چبضچٛةقٙبذز فمط ٚ ٔٗٙبی آٖ اؾز.  فمط یزض ُٔبِٗٝ لسْ اَٚ     

ٞبیی ضا زض ٔشحس سالـ٘ه ػٟب٘ی ٚ ؾبظٔبٖ ُّٔ ثب 1990 یٝاضز. اظ زٞٚ ؾٙؼف فمط ٚػٛز ز

ا٘س. ٞبی وبٞف فمط آغبظ وطزٜاضسجبٌ ثب ٔفْٟٛ فمط ٚ اؾشطاسػی ػٟز ضؾیسٖ ثٝ اػٕبٔ زض

ضٚیىطز  ط ضٚیىطز دِٛی، ضٚیىطز سٛإ٘ٙسی،ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس ٔفْٟٛ فمط ضا اظ چٟبض ٔٙٓ

ٞب زض طزثطضؾی لطاض زازٜ اؾز. ایٗ ضٚیىٔحطٚٔیز اػشٕبٖی ٚ ضٚیىطز ٔكبضوشی ٔٛضز سٛػٝ ٚ 

زض ازأٝ ثٝ ثطذی اظ ایٗ  زٞٙس.ٛػٟی اظ ازثیبر ٔٛيٛٔ ضا دٛقف ٔیٔجبحض فمط ثرف لبثُ س

  قٛز.ٔی ضٚیىطزٞب دطزاذشٝ
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 )ؾٙؼف دِٛی( ضٚیىطز ٔبزی 3-2-1    

٘بوبفی زض ٘ٓطٌطفشٝ  ییب ٞعیٙٝ ٔهطف ،زض ضٚیىطز ٔبزی ٚ فیعیِٛٛغیىی، فمط ثٝ ٔظبثٝ زضآٔس     

٘یبظٞبی ٔبزی زض ُٔبِٗبر  اؾز. ٔبزی٘ٛٔ ٍ٘طـ ثٝ فمط ٘یبظٞبی  ضٚیىطز زض ایٗقٛز. ٔی

٘یبظٞبی ٖالٜٚ ثط ایٙىٝ ایٗ ٘یبظٞب ٌیطز. ٔی ؾُٛح ٔرشّفی اظ ٘یبظٞب ضا زض ثطالشهبززا٘بٖ 

ػٙجٝ ٞبی ٔرشّف ظیؿشی  س،ٌ٘یطضا زض ثط ٔیؾطدٙبٜ ٚ فیعیىی ٔكٟٛز ٘ٓیط ذٛضان، دٛقبن، 

ا٘ؿبٟ٘ب آٖ اظ ثٟساقز ٚ ؾالٔز، آٔٛظـ، ٚضظـ ٚ ػبثؼبیی ٚ ضفز ٚ آٔس، سكىیُ ذب٘ٛازٜ، 

. ایٗ ضٚیىطز ٘ؿجز ثٝ س٘قٛبُٔ ٔی٘یع قزؾشطؾی ثٝ ٚاْ ٚ اٖشجبض ضا ٚ ٌصضا٘سٖ اٚلبر فطاغز، 

ٔمبَٕ ٔرشّف سطی اظ فمط ضا زض ی زلیكٞبی فطأبزی فمط أىبٖ ؾٙؼف ٚ ٔمبیؿٝضٞیبفز

فبزٜ ٞبی وٕی سٛؾٍ الشهبززا٘بٖ ٔٛضز اؾشآٚضز ٚ ِصا اغّت زض سحّیُاٞٓ ٔیظٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی فط

فطأبزی فمط زض ٔمبیؿٝ ثب فمط زضآٔسی )ٔهطف( اظ لبثّیز  یٞبٌیطز. چطاوٝ ضٞیبفزلطاض ٔی

ٔی  ( اؾشسال1997َ)13ٕٞبُ٘ٛضوٝ ثیٛاٖ ٚ ػٛیطٔبٖ .٘سوٕشطی ثطذٛضزاض یؾٙؼف ٚ ٔمبیؿٝ

ٔرشّف ٔبزی ٚ غیط ٔبزی  ٞبیثب ٔحطٚٔیز ای اؾز وٝزضٕٞٝ ػب سؼطثٝ وٙٙس، زض حبِیىٝ فمط

 قٛز وٝٞبی ٚاثؿشٝ ثٝ یىسیٍط ضا قبُٔ ٔیٔفْٟٛ فمط َیف ٚؾیٗی اظ فطنز ،قٛزسؼطثٝ ٔی

 .قٛ٘سٛض ٔشفبٚسی سغییط ٚ اضظقٍصاضی ٔیٞبی ٔرشّف ز٘یب ثٝ َزض فطًٞٙ ٞب ٚ ذطزٜ فطًٞٙ

زض  ٔبزی ٔجٙبی سٕیع ثیٗ فمیط ٚ غیط فمیط یه ٚاحس دِٛی ٔٗیٗ ٔب٘ٙس ذٍ فمط اؾز.زض فمط 

 قٛز.ؾز وٝ زض ازأٝ ثٝ آٟ٘ب دطزاذشٝ ٔی، فمط ُّٔك ٚ ٘ؿجی ُٔطح اایٗ ضٚیىطز

 فمط ُّٔك ٚ ٘ؿجی 3-2-1-1      

٘ؿجی طٚٔیز فمط زض یىی زیٍط اظ سمؿیٕبر ایٗ حٛظٜ زض زٚ ٔفْٟٛ ٔحطٚٔیز ُّٔك ٚ ٔح     

فمط ثٝ نٛضر ُّٔك  ، دیكٍبٔبٖ ُٔبِٗبر14ٌیطز. سحمیمبر ثٛص ٚ ضاٚ٘شطیٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔی

ٝ آٖ فمط زٞس. فمط ُّٔك وٝ ثمط ُّٔك ضا ٘كبٖ ٔیانّی ثطضؾی ٞبی ف ی، دبی19ٝزض اٚاذط لطٖ 
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 ثٙب ثٝ سٗطیف ضٚا٘شطی ثٝ ٔحطٚٔیز ٚ ٘بسٛا٘ی اًٖبی ػبٔٗٝ زض ،قٛزٔٗیكشی ٘یع ٌفشٝ ٔی

زؾشیبثی ثٝ حسالُ ٘یبظٞبی اؾبؾی وٝ ثطای حفّ وبضایی ػؿٕب٘ی فطز الظْ اؾز اَالق ٔی 

ایٗ ٔفْٟٛ اظ فمط ثٝ ٖسْ زؾشطؾی افطاز ػبٔٗٝ ثٝ حسالُ الظْ يطٚضیبر ظ٘سٌی اقبضٜ  ٌطزز.

ثٝ ضٚؾز. ثٙبثطایٗ سٗطیف  زاضز، ٘یبظٞبیی وٝ ثب فمساٖ آٟ٘ب حیبر ٚ ثمبی ا٘ؿبٖ ثب ذُط ٘یؿشی ضٚ

 وٝ ذٛز ٔفٟٛٔی طبثشی ٘جٛزٜ ٚ ُّٔك ثٝ چٍٍٛ٘ی سٗطیف اظ ؾُح حسالُ ٘یبظ ثؿشٍی زاضز فمط

 وٙس.اظ ٔىب٘ی ثٝ ٔىبٖ زیٍط سغییط ٔی زض َی ظٔبٖ یب ٕٔٗٛالً

ای ضا ثطای ُٔبِٗبر فمط ٘ؿجی ی ٌؿشطزٜس ثٗسی ظٔیٙٝچٙ یقٙبذز فمط ثٝ ٖٙٛاٖ دسیسٜ     

ٔٛيٛٔ ٘ؿجی اؾز زض ٔمبثُ فمط ُّٔك وٝ ٔٛيٖٛی ٖیٙی فطاٞٓ وطزٜ اؾز. فمط ٘ؿجی وٝ یه 

ٞبی ظ٘سٌی وٝ زض ض وؿت یه ؾُح ٔٗیٙی اظ اؾشب٘ساضزاؾز لطاض زاضز ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ ٘بسٛا٘ی ز

قٛز. زض ٚالٕ زض فمط ٘ؿجی ف ٔیسٗطی ،قٛزّٗی الظْ یب ُّٔٛة سكریم زازٜ ٔیػبٔٗٝ ف

قٛز. یىی اظ ٔٗطٚف ػبٔٗٝ ؾٙؼیسٜ ٔیز ثٝ زیٍط افطاز اضيبی ٘یبظٞبی فطزی زض ضاثُٝ ٚ ٘ؿج

سجبٌ ثیٗ آٟ٘ب اٚ ثٝ ٘مف افطاز زض زضٖٚ اػشٕبٔ ٚ ثٝ اض اؾز. 15سطیٗ ٔحممیٗ فمط ٘ؿجی سب٘ؿٙس

 1960( زض ُٔبِٗبر ذٛز زضذهٛل فمط زض زٞٝ ٞبی 1985) زٞس. سب٘ؿٙسٚ ؾبیطیٗ إٞیز ٔی

غصایی،  ٞبی وؿت ا٘ٛأ ضغیٓفمط ضا ثٝ نٛضر فمساٖ یب ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ٔٙبثٕ ثطای  1970ٚ 

ٚ، افطاز زض وٙس. ثٝ ٌفشٝ اٚ أىب٘بر َٕٔٗٛ ظ٘سٌی سٗطیف ٔی ٞب، قطایٍٔكبضوز زض فٗبِیز

وٙٙس ٘سٌی ٔیای وٝ زضآٖ ظوٝ ٘شٛا٘ٙس زض ظ٘سٌی ٔكشطن ػبٔٗٝقٛ٘س نٛضسی فمیط قٕطزٜ ٔی

سٛاٖ ٔشفبٚر ٔی ٞبیبضٞط ػبٔٗٝ ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٔٗی ٔكبضوز زاقشٝ ثبقٙس. ثب ایٗ سٗطیف زض

فمط ضا سٗطیف وطز ٚ دبییٗ ثٛزٖ ٘ؿجی ؾُح ظ٘سٌی ٔطزْ ضا زض ٔمبیؿٝ ثب ؾُح ظ٘سٌی ٔشٗبضف 

زض اضسجبٌ ثب ( 1999ؾٗ ). (1384 ،)ذسازازوبقی ٚ ٕٞىبضاٖػبٔٗٝ ثطآٚضز ٚ ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛز

سٛا٘س ٔحطٚٔیز ُّٔك زض ٘ؿجی زض زضآٔس ٔیوٙس وٝ ٔحطٚٔیز اقبضٜ ٔیٔحطٚٔیز ٘ؿجی 
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ٞب ضا ٔٙؼط قٛز وٝ ذٛز ثٝ ٖٛأّی ٔب٘ٙس ؾٗ، ػٙؽ، ٚيٗیز ؾالٔز، ٚ سفبٚر زض سٛإ٘ٙسی

 قطایٍ اػشٕبٖی ٚ ظیؿز ٔحیُی ٚاثؿشٝ اؾز.

ای اظ ٝ ایٗ سٗطیف ٕٞیكٝ ٖسٜٗ اؾز وایوٙس ای وٝ ٔفْٟٛ فمط ٘ؿجی ایؼبز ٔیٔؿئّٝ      

وٙس ٚ ثسیٗ سطسیت ٔكىُ فمط ضا ثٝ نٛضر یه ٔؿئّٝ فی ٔیػبٔٗٝ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ فمیط ٔٗطافطاز 

وٙس. ایٗ ی دیكطفز ٚ ضفبٜ آٟ٘ب، ٔٗطفی ٔیزائٕی ٚ اػشٙبة ٘بدصیط ػٛإٔ، نطف ٘ٓط اظ زضػٝ

اٌط فمط ثط اؾبؼ  .إٞیز اؾزٞبی وبٞف فمط ثؿیبض دطٌیطی ٚ سسٚیٗ ؾیبؾزٔٛيٛٔ زض قىُ

ٔفْٟٛ ٘ؿجی ٔٛضز سٛػٝ ثبقس، ثٟشطیٗ الساْ ثطای وبٞف فمط ٔمبثّٝ ثب ٘بثطاثطی زض سٛظیٕ زضآٔس 

زض ایٗ نٛضر ثٟشطیٗ ؾیبؾز ثطای وبٞف فمط،  ،اؾز ٚ اٌط ٔفْٟٛ ُّٔك فمط ٔٛضز سٛػٝ ثبقس

زض ط سٛاٖ ٌفز وٝ ٔفْٟٛ فمط ُّٔك ثیكشٛؾٗٝ الشهبزی اؾز. ثٝ َٛض وّی ٔیضقس ٚ س

سٛؾٗٝ  ثٝ وكٛضٞبی بًوٙس زض حبِیىٝ فمط ٘ؿجی غبِجضٞبی سٛؾٗٝ ٘یبفشٝ ٔهساق دیسا ٔیوكٛ

حهَٛ إَیٙبٖ اظ  بًقٛز. ظیطا زض وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ ٖٕٛٔیبفشٝ ٚ ططٚسٕٙس ٔطثٌٛ ٔی

أب زض  ،وٙس ٔس٘ٓط اؾزط حسالُ ؾُح لبثُ لجَٛ ظ٘سٌی ٕ٘یایٙىٝ وؿی زض ػبٔٗٝ ظی

 بًٖٕٔٛ ،ثطآٚضزٜ قسٜ اؾز ٝ یبفشٝ چٖٛ حسالُ ٘یبظٞبی اِٚیٝ ظ٘سٌی لجالًوكٛضٞبی سٛؾٗ

 .ؾُح ظ٘سٌی افطاز ػبٔٗٝ ثٝ ٔیعاٖ ٔشٛؾٍ ذٛاٞس ثٛز ئؾیبؾز ٌصاضی ٞب سٕطوع ثط اضسمب

ٞبی فمط ٔحبؾجٝ ا٘ٛأ قبذم بًزض ُٔبِٗبر دیطأٖٛ فمط، ذٍ فمط ٘مف وّیسی زاضز ٚ اؾبؾ     

ثٝ زٚ ٔمِٛٝ  (1979) ٌیطی فمط ثط اؾبؼ ٘ٓط ؾٗاؾز. ا٘ساظٜ ٌٔٙٛ ثٝ ٔحبؾجٝ ذٍ فمط

17ٚ سؼٕیٕ 16قٙبؾبیی
زض  .قٛزجحض قٙبؾبیی، ػبٔٗٝ فمیط ٔكرم ٔیزض ٔ .قٛزسمؿیٓ ٔی 

ٖ ٚ قٛز وٝ ٔطظ ثیٗ فمیطاای سٗطیف ٔیآؾشب٘ٝ غیط فمطایٗ ٔجحض ثٝ ٔٙٓٛض سكریم فمیط اظ 

قٛز. ٔبضسیٗ ٝ ذٍ فمط ٘بٔیسٜ ٔیآؾشب٘وٙس. ایٗ ؾبیط افطاز ػبٔٗٝ ضا ٔكرم ٔی
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( ذٍ فمط ضا ثٝ نٛضر ٔربضػی وٝ یه فطز زض یه ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔٗیٗ ثطای 1998)18ضاٚاِیٖٛ

ثٝ ایٗ ؾُح ضفبٜ  وٙس. افطازی وٝز سٗطیف ٔیقٛی ثٝ یه ؾُح ضفبٜ حسالُ ٔشحُٕ ٔیزؾشطؾ

قٛ٘س. ثب سٛػٝ می ٔیفمیط سّزؾشطؾی ٘ساض٘س فمیط ٚ وؿب٘یىٝ ثٝ ایٗ ؾُح زؾشطؾی زاض٘س غیط 

وٙس ذٍ ْٟٛ فمط ُّٔك ٚ ٘ؿجی ضا ایؼبز ٔیثٝ ایٙىٝ ؾُح ٔطػٕ یب حسالُ لبثُ لجَٛ زٚ ٔف

 .(1386،یٕیاثطاٞ ٚ ضاغفط) قٛزیع ثٝ نٛضر ُّٔك ٚ ٘ؿجی سٗطیف ٔیفمط ٘

ٖجبضر اؾز اظ زضآٔس یب ٞعیٙٝ لبثُ سهطف ٚ لبثُ ثیبٖ ثطای ضفٕ ٘یبظٞبی  ذٍ فمط ُّٔك     

 بًثبیس زض ظٔیٙٝ ٞبی فطٍٞٙی ٚ اػشٕبٖی ٚ الشهبزی ٔٗیٗ ثطای ضفٕ ٘یبظٞبی لُٗ، وٝ ٔیٚالٗی

يطٚضی زض اذشیبض لطاض ٌیطز. ثبال ٚ دبییٗ ضفشٗ ایٗ ذٍ ذبضع اظ اٖٕبَ اضازٜ ٞٙؼبضی ٚ ثٝ زِیُ 

 .قطایٍ ٚ سحطن الشهبزی ٚ اػشٕبٖی ٔی سٛا٘س قٕبض فمیطاٖ ضا وٓ یب ظیبز وٙس

عیٙٝ( ػبٔٗٝ زض )ٞ ٔٗیٙی اظ ٔیب٘ٝ سٛظیٕ زضآٔس ثٝ نٛضر زضنس بً٘یع ٖٕٛٔذٍ فمط ٘ؿجی       

ٌیطز، فمیط ٔحؿٛة دبییٗ سط اظ ایٗ آؾشب٘ٝ لطاض ٔی افطازی وٝ زضآٔس آٟ٘بقٛز، ٔی ٘ٓط ٌطفشٝ

ثٝ َٛض  وٙس.ییط اؾشب٘ساضزٞبی ظ٘سٌی سغییط ٔی(. ذٍ فمط ٘ؿجی ثب سغ1998)ضاٚاِیٖٛ  ٔی قٛ٘س

ٍ٘ی سٛظیٕ زضآٔس ثب چٍٛ بًوّی ٔی سٛاٖ ٌفز ذٍ فمط ٘ؿجی ثیكشط اظ ذٍ فمط ُّٔك ٔؿشمیٕ

ٞبی لبَٕ َجمبسی، ٚ ذٍ فمط ٘ؿجی ا٘ٛأ قىبف ٞب یبثس. ذٍ فمط ُّٔك قىبفٔی افطاز اضسجبٌ

الشهبزی ٚ سحٛالر اػشٕبٖی ثط ػبثؼبیی وٙس. ضقس ٚ سٛؾٗٝ ار اضظقی آٖ ضا ثیبٖ ٔیٚ سغییط

 .(1384 ،)ضئیؽ زا٘بز ٞط زٚ ذٍ فمط سبطیط ٔی ٌصاض

ٌیطی ذٍ فمط ثبیس ٌفز وٝ قبیس یىی اظ دط ٔٙبلكٝ سطیٗ ٔٛيٖٛبر زض زض ضاثُٝ ثب ا٘ساظٜ     

سبثٗی  ذٍ فمط ٘ٝ سٟٙب یچطا وٝ ا٘ساظٜ .ٌیطی ذٍ فمط ثبقسالشهبز ضفبٜ ٔٛيٛٔ ؾٙؼف ٚ ا٘ساظٜ

طط اؾز. ا٘شربة ٞط یه اظ زٚ ضٚـ أّٖٕی ٔحبؾجٝ ذٍ ٘یع ٔش یاظ ٔفْٟٛ فمط ثّىٝ اظ قیٜٛ

ٞبی ٔشفبٚسی ٞبی فمط ٔجشٙی ثط ٞط یه حؿبؾیزطاوٝ قبذمچ، )ذٍ فمط( حبئع إٞیز اؾز
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ی ٌیطچٙسیٗ ضٚـ ثطای ا٘ساظٜ زٞٙس.لشهبزی ٚ اػشٕبٖی اظ ذٛز ٘كبٖ ٔیزض ٔمبثُ سغییطار ا

 قٛز.وٝ زض ازأٝ ثٝ آٟ٘ب دطزاذشٝ ٔی ذٍ فمط ُّٔك ٚ ٘ؿجی ٚػٛز زاضز

 19ضٚیىطز ٘یبظٞبی اؾبؾی

يطٚضیبر ظ٘سٌی سٛؾٍ ضاٚ٘شطی دبیٝ ٌصاضی قسٜ اؾز.  یثط دبیٝ 1901ایٗ ضٚـ زض ؾبَ      

ی اؾبؾی زض ایٗ ضٚـ اثشسا ؾجس ٔهطفی حبٚی ٔیعاٖ ٔٗیٙی اظ وبال ٚ ذسٔبر وٝ ٘یبظٞب

ٔیٗ ٔحشٛای ایٗ ؾجس أضیبِی س یقٛز ٚ ؾذؽ ٞعیٙٝوٙس سٗییٗ ٔیٔهطفی فطز ضا ثطآٚضزٜ ٔی

اؾبؾی، ؾجس ٔهطفی حبٚی ٔؼٕٛٔ ضٚیىطز ٘یبظٞبی قٛز. زض ثٝ ٖٙٛاٖ ذٍ فمط ِحبِ ٔی

ظٞبی غصایی ٚ غیط ٘یب ی٘یبظٞبی ذٛضاوی ٚ غیط ذٛضاوی اؾز. ثٙبثطایٗ ذٍ فمط ثٝ زٚ ِٔٛفٝ

شسا حسالُ زضآٔس ٔٛضز ٘یبظ ثطای قٛز. ِصا زض ُٖٕ ثطای وبضثطز ایٗ ضٚـ اثغصایی سمؿیٓ ٔی

اؾبؾی ٘یبظٞبی ٞعیٙٝ ٔٗٝ ٔحبؾجٝ ٚ ؾذؽ ٔیٗ حسالُ ٘یبظٞبی غصایی ٞط فطز زض ػبسب

قٛز. ثطای ٔحبؾجٝ ٞعیٙٝ ٔٛاز غصایی اغّت حسالُ وبِطی ٔٛضز ٘یبظ غیطغصایی ثٝ آٖ ايبفٝ ٔی

قٛز، ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ّ وبضایی فیعیىی زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔیثطای ثطذٛضزاضی اظ ؾالٔز ٚ حف

 فبق ٘ٓطزض ٔٛضز حسالُ ٘یبظ ثٝ وبِطی اس ،اؾشب٘ساضٞبی ظ٘سٌی زض ػٛإٔ ٔرشّف ٔشفبٚر اؾز

وٙٙس ثؿشٍی زاضز. دؽ اظ ای وٝ افطاز زض آٖ ظ٘سٌی ٔیٚػٛز ٘ساضز ٚ ٔیعاٖ آٖ ثٝ ػبٔٗٝ

)ؾبیط  غیط غصایی غصایی ثبیس ثٝ سطسیجی ٞعیٙٝ ٘یبظٞبی اؾبؾیی ٘یبظٞبی اؾبؾی سرٕیٗ ٞعیٙٝ

ذز اظ ٟٕٔشطیٗ ٘یبظٞبی اؾبؾی غیطغصایی ٘یبظٞبی اؾبؾی( ضا سرٕیٗ ظز. ٔؿىٗ، دٛقبن، ؾٛ

 زٚ ضٚـ ثطای سرٕیٗ ٘یبظٞبی اؾبؾی ٚػٛز زاضز: قٛ٘س.ؿٛة ٔیٔح

 .قٛزْ فٛق ثٝ َٛض ػساٌب٘ٝ سرٕیٗ ظزٜ ٞط یه اظ الال یٞعیٙٝدیكٟٙبز وطز وٝ ضاٚ٘شطی      

ؾٛذز  ، ٚٔیٗ حسالُ ٔؿىٗ، دٛقبنأس ٞبی ٔرشّف ثطضؾی قٛز وٝثٝ ضٚـ ثطای ایٗ وبض ثبیس
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 Basic –Needs Approach 
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ز . ثٝ ایٗ ضٚـ ایطازار فطاٚا٘ی ٚاضای اؾزچٝ ٞعیٙٝٔؿشّعْ  وٝ ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ زض ذُط ٘جبقس

 اؾز.

 اؾز، ثب ضٌطؼ ٕ٘ٛزٖ ٔربضع وُ 21وٝ ٔجشٙی ثط لبٖ٘ٛ اٍُ٘ 20(1963) زض ضٚـ اضقب٘ؿىی     

آیس ٚ ؾذؽ قٛز ثسؾز ٔیی اظ زضآٔس وٝ نطف ٔٛاز غصایی ٔیزضآٔس( ثط ٔربضع غصایی، ثرك)

سٛاٖ ذٍ فمط ضا ثسؾز آٚضز. زض طیت اٍُ٘ ٔیغصایی زض ٔٗىٛؼ ي ثب يطة ٕ٘ٛزٖ ٞعیٙٝ ٔٛاز

ایٗ ضٚـ ٖالٜٚ ثط سٗییٗ حسالُ ٘یبظٞبی غصایی، ا٘شربة ضغیٓ غصایی وٝ حسالُ ٘یبظٞبی سغصیٝ 

ای ضا سبٔیٗ وٙس، يطٚضی اؾز. ٔعیز ضٚـ يطیت اٍُ٘ ایٗ اؾز وٝ ٘یبظی ثٝ سرٕیٗ ٞعیٙٝ 

طط اظ ؾٟٓ غصا زض أثٝ قسر ٔش سه سه الالْ اؾبؾی غیط غصایی ٘یؿز. زض ایٗ ضٚـ ذٍ فمط

اظ ٔحممیٗ ٔٗشمس٘س ثٟشط اؾز ثٝ ػبی يطیت اٍُ٘ ػبٔٗٝ اظ يطیت  سٗسازیٔربضع وُ اؾز. 

اٍُ٘ فمطا اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز؛ یٗٙی ٞعیٙٝ ٔٛاز غصایی ٔىفی ضا زض ٔٗىٛؼ يطیت اٍُ٘ فمطا يطة 

زضآٔس وٝ نطف غصا ثركی اظ ز. ایٗ زؾشٝ اظ ٔشرههیٗ ٔٗشمس٘س ٕ٘ٛز سب ثٝ ذٍ فمط زؾز یبف

اِجشٝ وبضثطز ایٗ ضٚـ  .ٞبی فمیط ثٝ ٔطاست وٕشط اظ ٔشٛؾٍ ػبٔٗٝ اؾزقٛز ثطای ٌطٜٚٔی

قٛز ذٍ فمط وٕشط اضظیبثی قٛز وٝ ایطازاسی ثٝ آٖ ٚاضز اؾز. ثط ایٗ ضٚـ ٕٞچٙیٗ ٔٛػت ٔی

ایٗ  بًؾبؾاؾشسالَ لٛی ثطای ا٘شربة ؾٟٓ غصا ٚػٛز ٘ساضز ٚ ا یایٗ ا٘شمبز ُٔطح اؾز وٝ دبیٝ

ذٍ فمط ثبیس اظ ؾٟٓ غصا اؾشفبزٜ وطز؟ ٚ ؾٟٓ غصای  یدطؾف ُٔطح اؾز وٝ چطا زض ٔحبؾجٝ

 چٝ ٌطٚٞی ثبیس ٔٛضز سٛػٝ ثبقس؟ 

22ضٚـ ٘ؿجز غصا
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21
ٔبضٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ٌطٚٞی اظ وبضٌطاٖ ثّػیه ٔشٛػٝ قس وٝ آيٕٗ وبض ثط ضٚی  19اض٘ؿز اٍُ٘ زا٘كٕٙس إِٓب٘ی لطٖ   

ضاثُٝ ٔٙفی ٚػٛز زاضز ثٝ َٛضیىٝ ٞطچٝ زضآٔس وٕشطثبقس ؾٟٓ ثیكشطی اظ آٖ نطف  ٔیبٖ ؾُح زضآٔس ٚ ٞعیٙٝ ٞبی ذٛضاوی ذب٘ٛاض

.ز ثٝ لبٖ٘ٛ اٍُ٘ ٔٗطٚف قسٜ اؾزغصا ٔی قٛز ایٗ ضاثُٝ ٔٙفی وٝ ثٗسٞب ٔٛضز سبییس دػٚٞكٍطاٖ وكٛضٞبی ٔرشّف لطاض ٌطف
22

 Food-Ratio Approach 
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ثط اؾبؼ ایٗ ضٚـ ٕٞٛاضٜ یه  ( ُٔطح قس.1967)23ایٗ ضٚـ ثطای اِٚیٗ ثبض سٛؾٍ ٚاسؽ     

زض ایٗ ضٚـ ٘ؿجز  ٞب( ثطلطاض اؾز.ٞعیٙٝ )ؾبیط ٘ؿجز طبثشی ثیٗ ٔربضع ذٛضاوی ٚ زضآٔس

قٛز. ذب٘ٛاضٞبیی ظ فمط ٚ غیط فمط زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔیٔٗیٙی اظ غصا ثٝ زضآٔس ثٝ ٖٙٛاٖ آؾشب٘ٝ ٚ ٔط

٘ٛاضٞبیی ثب فمیط سّمی قسٜ ٚ ذب وٝ ٘ؿجز ٔربضع غصا ثٝ زضآٔسقبٖ ثیكشط اظ ٘ؿجز ٔعثٛض ثبقس،

 یایٗ ضٚـ ٘یع ٔكبثٝ ضٚـ اضقب٘ؿىی ثط ضاثُٝقٛ٘س. یط ٔحؿٛة ٔیفم٘ؿجز وٕشط اظ آٖ غیط

اظ چٙس ٔعیز  ٘یبظٞبی اؾبؾی ی. ایٗ ضٚـ ٘ؿجز ثٝ ضٚـ ٞعیٙٝثیٗ غصا ٚ زضآٔس ٚاثؿشٝ اؾز

ثطذٛضزاض اؾز، اَٚ آ٘ىٝ ٘یبظ ثٝ سٗییٗ حسالُ ٘یبظٞبی غصایی ٘یؿز. زْٚ ٘یبظ ثٝ ا٘شربة ضغیٓ 

اٍِٛی  ٚػٛز ٘ساضز. ؾْٛ زض ایٗ ضٚـ اظ -وٝ حسالُ ٘یبظٞبی سغصیٝ ای ضا سبٔیٗ وٙس -غصایی

 . قٛزٔحبؾجٝ ذٍ فمط اؾشفبزٜ ٔیی ٔهطف ٚالٗی ذب٘ٛاضٞب ثطا

24ضٚـ ا٘طغی غصایی زضیبفشی
 

ٚ ثط اؾبؼ آٖ ٞعیٙٝ یب قٛز ا٘ٝ ٞط فطز زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔیزضایٗ ضٚـ حسالُ ا٘طغی الظْ ضٚظ     

 قٛز. اِجشٝ ایٗ زضآٔسٔحبؾجٝ ٔی وٙسا سأٔیٗ ٔیزضآٔس وُ ٔٛضز ٘یبظ وٝ حسالُ ا٘طغی ض

 ٌیطز. ْ غصایی ٚ غیط غصایی ضا زض ثط ٔی)ٔربضع( الال

 ضٚـ زضنسی اظ ٔیب٘ٝ یب ٔیبٍ٘یٗ سٛظیٕ زضآٔس زض ػبٔٗٝ

وٙس. ذٍ فمط ٘ؿجی ثٝ یشی اظ ٔحطٚٔیز ٘ؿجی سٛنیف ٔیایٗ ضٚـ فمط ضا ثٝ نٛضر ٚيٗ     

قٛز. ِصا زض ایٗ ضٚـ ٘ٓیط ٔیبٍ٘یٗ یب ٔیب٘ٝ ٔطثٌٛ ٔی ٔمساض سٛظیٕ ٕ٘بٌطدَٛ زض یه ػبٔٗٝ

 50ثبیس یه قبذم زضآٔسی ٔظُ ٔیب٘ٝ یب ٕ٘بی سٛظیٕ زضآٔس ٔكرم قٛز ٚ ؾذؽ زضنسی )

 زضنس( اظ آٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ذٍ فمط ِحبِ قٛز. 60سب
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 Watts 
24

 Food Energy Intake Method 

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 



31 
 

 ضٚـ نسن ٞبی سٛظیٕ زضآٔس

نسن سٛظیٕ وٕشطیٗ قٛ٘س ٚ ثط حؿت افطاز ثط حؿت زضآٔس ضسجٝ ثٙسی ٔیزض ایٗ ضٚـ      

  .(1388ض،)ذسازازوبقی ٚ ٕٞىب قٛ٘سافطاز فمیط قٙبؾبیی ٔی

ُٔطح اؾز. زض سؼٕیٕ  ، ٔجحضثٛز دؽ اظ ثحض قٙبؾبیی وٝ ٔؿشّعْ قٙبذز ذٍ فمط     

ٍط ػٕٕ ٚ ٌیطی فمط ثب یىسیٔرشّف ػٕٗیز زض لبِت سبثٕ ا٘ساظٜٔجحض سؼٕیٕ ٔیعاٖ فمط آحبز 

وٝ  یاظ ٔیبٖ قبذم ٞبی ٔٛػٛز زض ایٗ ٔجحض ثٝ قبذه قٛز.ثٝ نٛضر یه ٖسز ثیبٖ ٔی

 FGTسٛاٖ اقبضٜ وطز وٝ ثب ٖالٔز ٔی( اضائٝ قسٜ اؾز، 1984سٛؾٍ فٛؾشط، ٌطیط ٚ سٛضثه )

 فطَٔٛ انّی ایٗ قبذم چٙیٗ اؾز: قٛ٘س.ٕ٘بیف زازٜ ٔی

     
1

 
∑ (

  

 
)
 

 
  1   

 اؾز. وُ ػٕٗیز n ، ٚافطاز فمیط سٗساز    ، ٚذٍ فمط i ،  Z  قىبف فمط فطز    وٝ زض آٖ

اؾز ٚ ٘ؿجز افطاز زاضای  ٓ وٝ ٕٞبٖ ٘ؿجز ؾطقٕبضیضؾٔی 0 ثبقس، ثٝ قبذم   ;0ظٔب٘یىٝ 

ٔی  1 قبذم ثطاثط ثبقس،  ;1زٞس. ظٔب٘ی وٝ ط ذٍ فمط ضا ثٝ وُ ػبٔٗٝ ٘كبٖ ٔیزضآٔس ظی

)ٖٕك  قٛز وٝ ٕٞبٖ ٘ؿجز قىبف زضآٔسی اؾز وٝ ثب سٗساز افطاز ػبٔٗٝ سٗسیُ قسٜ اؾز

 ثٝ سط ثیف ٚظٖ سرهیم ٌطثیبٖقٛز وٝ ٔی  2 ثبقس قبذم ثطاثط   ;2فمط( ٚ ظٔب٘یىٝ 

 .ؾزا فمیطسطیٗ فمطا )قسر فمط(
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 ضٚیىطز سٛإ٘ٙسی ٚ آظازی ٞب 3-2-2   

ٛز فمط ضا ثٝ ٔظبثٝ وٕج ،اؾشٛاض اؾز 25ُٔبِٗبر آٔبضسیبؾٗوٝ ثط ٔجٙبی  ایٗ ضٚیىطز     

حمٛق زضآٔس، آٔٛظـ، ؾالٔز، حمٛق ثكط،  ٘ٓیط)اثعاضی  ٞبیٞبی شاسی ٚ سٛإ٘ٙسیسٛإ٘ٙسی

ٞبی حیبسی ٚ وبضوطزی ضا فطاٞٓ أىبٖ زؾشطؾی افطاز ثٝ ٘یبظ ٌیطز وٝزض ٘ٓط ٔی (ٔس٘ی ٚ غیطٜ 

قٛز ٚ اٌط أىبٖ سٗییٗ حسالُ سٛإ٘ٙسی ٘ؿجی اؾشفبزٜ ٔیىطز ٞٓ زض ٔفْٟٛ وٙس. ایٗ ضٚیٔی

 قٛز. زض ٔفْٟٛ ُّٔك ٞٓ اؾشفبزٜ ٔی ،ٚػٛز زاقشٝ ثبقس ظٔٛضز ٘یب

فمط ضا  آظازی ٔكطٌٚ وطزٜ اؾز. اظ ٘ٓط ٚی٘ٛٔ  5( ٔفْٟٛ سٛإ٘ٙسی ضا ثٝ احطاظ 1999ؾٗ)     

ٞبی الشهبزی، فطنز أىب٘بر ٚ سؿٟیالرزض چبضچٛة دٙغ ٘ٛٔ آظازی ؾیبؾی،  سٛأٖی

ایٗ أط  بًٔؿّٕ. ٔیٗ اػشٕبٖی ثیبٖ زاقزأاػشٕبٖی ٚ سًٕیٗ یب وؿت إَیٙبٖ اظ قفبفیز ٚ س

ای ٔطسجٍ اػشٕبٖی، الشهبزی، ؾیبؾی ٚ ٔحیُیٖٛأُ  یأىبٖ سؼعیٝ ٚ سحّیُ ػبٕٔ اظ ٕٞٝ

  .ضا فطاٞٓ ٔی آٚضز

 ضٚیىطز ٔحطٚٔیز اػشٕبٖی  3-2-3   

، 20لطٖ  دبیب٘یٞبی ػسیسی اؾز وٝ اظ زٞٝ بً٘ؿجش سحمیمی یظٔیٙٝ ٔحطٚٔیز اػشٕبٖی،     

ٞبی سٛؾٗٝ الشهبزی ٚ اػشٕبٖی ٚ ثٝ ذهٛل ثب ُٔطح قسٖ ٔجبحض دؽ اظ دیسایف ثحض

ُٔ ٚ سٛػٝ ا٘سیكٕٙساٖ أبی ضفبٜ، ضفبٜ اػشٕبٖی ٚ ؾیبؾز اػشٕبٖی ٔٛضز سٞٔطثٌٛ ثٝ زِٚز

ٚ ضفشٝ ضفشٝ ػبی زؾشٍبٜ ٔفٟٛٔی والؾیه فمط اػشٕبٖی، الشهبزی ٚ حشی ؾیبؾی لطاض ٌطفشٝ 

زض  .(1390،أیسیٚ )غفبضی  زض حٛظٜ اػشٕبٖی، ثٝ ٚیػٜ زض وكٛضٞبی دیكطفشٝ ضا ٌطفشٝ اؾز

ایٗ ٘ٛٔ ٔحطٚٔیز اضػبٔ زاضز ثٝ فمساٖ سٛاٖ ٌفز: ْٛ ٔحطٚٔیز اػشٕبٖی ٔیسٗطیف اظ ٔفٟ

ٞبی ٔكبضوز زض اػشٕبٖی ٚ فطنزظیز، لسضر، ٔٙعِز ای ٘ٓیط حیٞبی ػبٔٗٝ٘ؿجی دبزاـ

                                                           


25
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ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٗطف سٛؾٗٝ الشهبزی ٚ اػشٕبٖی یه ػبٔٗٝ ُٔطح ٔی ٔظجز ا٘ؿبٖ ٞبیی ا٘ؿب٘ی ضا ثٝ ٖٙٛاٖ قبذم آظازیٞبلبثّیز

وٙس. 

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



33 
 

ثب ٔحطٚٔیز الشهبزی سٛاْ اؾز. ثٝ  اًایٗ ٘ٛٔ ٔحطٚٔیز ٔىطض .ٞبی ٔرشّفٞب ٚ ؾبظٔبٖفٗبِیز

ثٝ ٔٗٙبی حیظیز یب احشطاْ دبییٗ، ٘فٛش لسضر  ایٗ ٔٗٙی وٝ ٔٙعِز الشهبزی دبییٗ احشٕبالً

ػبٔٗٝ اؾز. أب ٔب٘ی ٞبی اػشٕبٖی ٚ ؾبظشط فٗبِیزدبییٗ ثط زیٍطاٖ ٚ ٔحطٚٔیز اظ ثیك

 سٟٙب ٚ ثب ٔحطٚٔیز الشهبزی ٚ آٖ ٞٓ ثٝ َٛض وبُٔ ٕٞجؿشٝ ٘یؿز ٔحطٚٔیز اػشٕبٖی يطٚضسبً

مساٖ ثّىٝ حمٛق قٟطٚ٘سی ٚ ؾیبؾی ٚ یب ف ،قٛزثب ٔفبٞیٓ ٔبزی ٚ فمط سٗطیف ٕ٘ی زض اضسجبٌ

ؾُٛح  ٔحطٚٔیز اػشٕبٖی زض (2002ثبقس. اظ ٘ٓط سٛض٘ع )ثطاثطی ػٙؿی ضا ٘یع قبُٔ ٔی

سٛا٘س قبُٔ زؾشطؾی افطاز ثٝ وبض، ٕ٘ٛزاض قٛز. ٔحطٚٔیز اػشٕبٖی ٔی ٔرشّف ٕٔىٗ اؾز

ٕبٖی قبُٔ آٔٛظـ، ٔؿىٗ، ٟٔبضر، فًبٞبی ذهٛنی ٚ ٖٕٛٔی ثبقس. زض ٘شیؼٝ ٔحطٚٔیٗ اػش

ای ٚ ٔطزٔب٘ی ذبضع اظ قجىٝ أٙیز ضفبٞی، ثیىبض، فبلس ٔؿىٗ، آٚاضٌبٖ، ٞبی حبقیٌٝطٜٚ

)غفبضی  افطاز َّٔٗٛ ػؿٕی ٚ ضٚا٘ی ٔی قٛزظ حمٛق قٟطٚ٘سی ٚ زض اغّت ٔٛاضز ٘بثطذٛضزاضاٖ ا

 .(1384،سبع اِسیٗٚ 

ٔٛضز سٛػٝ لطاض  26ػسیس ٔفْٟٛ ٔحطٚٔیز اػشٕبٖی ثب ٔفْٟٛ َطز اػشٕبٖی یزٚضٜ زض     

ُٔطح قس. اظ  1974زض ؾبَ  27انُالح َطز اػشٕبٖی اِٚیٗ ثبض سٛؾٍ ضیچبضز ِٙٛاض ٌطفشٝ اؾز.

ٌیطز وٝ ثٝ طٕطار ضقس ٔیً٘ٙ آٚض اؾز ٚ وؿب٘ی ضا زض ثط زیس اٚ َطز اػشٕبٖی ٚيٗی 

قٛز ٚ ُٔطح ٔی 28ٔمبثُ دصیطـ اػشٕبٖی یَطز اػشٕبٖی زض ٘مُٝ الشهبزی زؾشطؾی ٘ساض٘س.

ٔس٘ی ٔكبضوز  یسٛا٘ٙس زض الشهبز ٚ ػبٔٗٝوٙس وٝ چطا ثطذی افطاز ٕ٘یف ضا َطح ٔیایٗ دطؾ

ػشٕبٖی ٚ سٕبیع ثیٗ سٗطیف َطز ا یزض ٚالٕ ٘مُٝ (.1390أیسی،)غفبضی ٚ  زاقشٝ ثبقٙس؟

ویس ثط ٔكبضوز ٚ أاػشٕبٖی س َطز وٝ زض سٛا٘س ٕٞیٗ ٔؿئّٝ ثبقسٔحطٚٔیز اػشٕبٖی ٘یع ٔی

 سبع اِسیٗ،)غفبضی ٚ  ویس ثط حیظیز، لسضر ٚ ٔٙعِز اػشٕبٖی اؾزأزض ٔحطٚٔیز اػشٕبٖی س
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 Social Exclusion 
27

 Richard Lenoir 
28

 Social Inclusion 
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َطز اػشٕبٖی ٔفٟٕٛٔی دٛیبؾز وٝ ٞٓ ثٝ فطآیٙسٞب ٚ ٞٓ ثٝ دیبٔسٞبی آٖ اقبضٜ زاضز  (.1384

ٙس ثٗسی اؾز وٝ اثٗبز چٙسٌب٘ٝ الشهبزی، اػشٕبٖی، ؾیبؾی ٚ فطٍٞٙی ضا زض چٚ ٞٓ ٔفٟٛٔی 

آؾبٖ ٘یؿز، چٙب٘چٝ  ایٗ زِیُ سٗطیف آٖ ٕٔٗٛالًثٝ ِصا  (.1390 ،أیسی)غفبضی ٚ  ثط ٔی ٌیطز

فبٜ( زض اثٗبز ٞبی ضحشی زض زِٚز)وٙس ٔفْٟٛ َطز اػشٕبٖی اؾشسالَ ٔی (1999)29ٞبٖ

زض ٍ٘بٜ  زٞس.فمط ضا دٛقف ٔی ٞبی چٙس ٚػٟی ٚ اضسجبَی ٔحطٚٔیز ٌٚؿشطزٜ سط آٖ ػٙجٝ

( َطز اػشٕبٖی ٔطثٌٛ ثٝ قىؿز زض ؾُٛحی اظ لبثّیز زض اقىبَ ٔرشّف 1985)30ؾٗ

 .(1384،سبع اِسیٗ)غفبضی ٚ وبضوطزی ٔی ثبقس

 فمط (شذیطٜایؿشبیی)فمط زض ٔمبثُ  چبضچٛة ٞبی سحّیُ فمط: دٛیبیی)ػطیبٖ( 3-3

( 1-3زض قىُ )ؿشب ٚ یب دٛیب زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز. یسٛا٘س ثٝ نٛضر افمط ٔی چبضچٛة سحّیُ     

ٞبی شذیطٜ ٚ ػطیبٖ فمط ٚ ٕٞچٙیٗ سٕبیع ثیٗ فمط ٌصضا ٚ ٔعٔٗ ثٝ  ٞبی ثیٗ سحّیُ سفبٚر

اَٚ ایٙىٝ زض غیبة  وكیسٜ اؾز. ثٝ َٛض وّی زٚ ٘ىشٝ زض ایٙؼب حبئع إٞیز اؾز.سهٛیط 

س. ٙس ثٛز وٝ فمط ٔعٔٗ ٚ ٌصضا ضا اظ یىسیٍط سٕییع زٞٙٞبی فمط لبزض ٘رٛاٞ ٞبی دُٙ، سحّیُ زازٜ

( 1-3وبُٔ فمط ضا وٝ زض سهٛیط) یبٌ چطذٝوٝ اضسج اؾزثٝ ایٗ نٛضر ٞب ضٚیىطز ایٗ سحّیُ

)قبُٔ فمط ٌصضا ٚ ٔعٔٗ(، زض یه یب چٙس ٘مُٝ اظ ظٔبٖ ٔٛضز سؼعیٝ ٚ  ٜ اؾز٘كبٖ زازٜ قس

ای اظ شذیطٜ فمط اؾز. زْٚ ایٙىٝ زض سحّیُ  یه سحّیُ ایؿشبی ٔمبیؿٝوٝ س ٙزٞٔی سحّیُ لطاض

سٛاٖ ثٝ ایٗ سطسیت ٔی .قٛ٘س٘ی زض ََٛ ظٔبٖ ز٘جبَ ٚ ثطضؾی ٔیػطیبٖ فمط ذب٘ٛاض ٚ افطاز یىؿب

ٚاضز زایطٜ فمط  ،اظ فمط ضٞبیی یبفشٝ ا٘س ،ا٘سزض فمط ثبلی ٔب٘سٜ ذب٘ٛاضٞب زض ََٛ ظٔبٖزضیبفز وٝ 

ا٘س. ثطای اٞساف ؾیبؾشی سٗییٗ ایٗ ٘ىشٝ وٝ ٔكىُ فمط ٘بقی غیط فمیط ثبلی ٔب٘سٜ ، ٚ یبا٘سقسٜ

نُ حب فمط یب ایٙىٝ ٚ( ٔعٔٗ)فمط  ٔب٘ٙسض فمط ثبلی ٔیاظ ایٗ اؾز وٝ ذب٘ٛاضٞب زض ََٛ ظٔبٖ ز

ٞبی  ، يطٚضی اؾز. سٕطوع ثط ػطیبٖثبقسٔیػطیبٖ ٞبی ا٘جٜٛ ٚضٚز ٚ ذطٚع اظ فمط )فمط ٌصاض( 
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ایٙىٝ ٔبٞیز قٛز. اَٚ  ٚضٚز ٚ ذطٚع ثٝ فمط یب ا٘شمبَ فمط، ٔٙؼط ثٝ ایؼبز زٚ ٘ٛٔ ؾٛاَ ٔی

٘ٛؾب٘بر سسضیؼی ایٙىٝ ثبقٙس یب  ٔٙٗىؽ وٙٙسٜ وبٞف قسیس فمط ٔیٞب چیؿز؟ آیب آٟ٘ب  ػطیبٖ

زٞٙس؟ ؾٛاَ زْٚ ایٗ اؾز وٝ چطا ٔطزْ زچبض فمط قسٜ یب  زض ثبال ٚ دبییٗ ذٍ فمط ضا ٘كبٖ ٔی

ٝ ٘ؿجز ثٝ آٖ ؟ یب ثٝ ثیبٖ زیٍط چطا ٔطزْ زض ٔٗطو فمط لطاض ٌطفشٝ ٚ چٍٛ٘وٙٙس اظ فمط فطاض ٔی

 زٞٙس؟ ٚاوٙف ٘كبٖ ٔی

 

 

 

 

 

 

 

 

 شذیطٜ ٚ ػطیبٖ فمط 1-3قىُ 

 UNDP:ٔٙجٕ

 

، ِصا فمط ٔشفبٚر اؾززض ٞبی ٔٛػٛز ؾیبؾشی ٔٙبؾت ثب سٛػٝ ثٝ ػطیبٖد اظآ٘ؼبئیىٝ دبؾ

ٞبی فمط قبُٔ سٗسازی اظ ػطیبٖ ٞبی فمط ضا سكطیح ٕ٘بئیٓ.ٔٙبؾت اؾز زض ایٙؼب ػطیبٖ

 ( ٘كبٖ زٞٙسٜ سٗسازی اظ ایٗ فطآیٙسٞب اؾز.2-3قىُ ) فطآیٙسٞبی ٔشٕبیع اؾز.

 

 شذیطٜ فمط

ظٔبٖ  ثطـ زض فمط  

 )زازٜ ٞبی ٔمُٗی(

 

ػطیبٖ                                                                                                                     ػطیبٖ  

 

 شذیطٜ فمط                                                                    

        ظٔبٖ زضثطـ فمط

     ی ٔمُٗی(ٞب زازٜ)                                                                                        

 

      غیط فمیط 

 فمطای       فمطای 

 زائٕی      ظٚزٌصض 

 

 غیط فمیط

 فمطای   فمطای       

 زائٕی       ظٚزٌصض 
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 آٟ٘ب طییسغ طیٔؿ ٚ فمط ا٘ٛأ 2-3 قىُ
 UNDPٔٙجٕ:                      

 

اػشٕبٖی َطاحی قسٜ  ٌطزز. حٕبیشٟبی ثٝ سساْٚ فمط زض ََٛ ظٔبٖ اَالق ٔی 31فمط ٔعٔٗ     

لبزض ٘یؿشٙس  زض ایٗ ٘ٛٔ فمط، فمطازٞٙس. نطیح فمط ٔعٔٗ ضا ٔربَت لطاض ٔی اغّت ثٝ َٛض

ٕ٘بیٙس. ایٗ أط اغّت ثطای  ٔیٗأٞبی اػشٕبٖی س حسالُ اؾشب٘ساضز ظ٘سٌی ضا زض غیبة وٕه

ایٍ ثّٙس ثبقٙس وبضثطز زاضز. فمط ٔعٔٗ قط ػٕٗیز غیطفٗبَ الشهبزی وٝ لبزض ثٝ وبض وطزٖ ٕ٘ی

 وٙس وٝ اظ زیٍط اقىبَ فمط ٔشفبٚر اؾز.ٔسسی ضا ثیبٖ ٔی
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 Chronic poverty 

 ثروتمند

 فقرفصلی                   اقترانیفقر

 

 غیرفقیر

 

 

 فقرمزمن

 فقیر

 

 

 مسکنت

 بسیارفقیر

                                   𝑇1                             𝑇2                                     𝑇3                          𝑇4 

 زمان
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ٔٙٗىؽ وٙٙسٜ وبٞف  ٔؿىٙزثبقس.  سغییط زض ػعء زائٕی زضآٔس یب ٔهطف ٔی32ٔؿىٙز     

 اؾز. ػسیس سٌی ثٝ یه ؾُح ثّٙسٔسرچكٍٕیط قطایٍ ظ٘

زض ثبقس وٝ احشٕبَ زاضز  ٕ٘بیس وٝ ٘بقی اظ قطایُی ٔی فمط اقبضٜ ٔی ثٝ ضقس 33 یفمطالشطا٘      

قطایُی وٝ ، والٖ الشهبزیٞبی  ٞبی ایٗ ٌطٜٚ قبُٔ قٛن ٔظبَ ٔسر ازأٝ یبثس. ٔیبٖ

چطذٝ ظ٘سٌی ٔب٘ٙس اظ زؾز  زضوكٛضٞبی زض حبَ ٌصاض ثب آٖ ٔٛاػٟٙس ٚ ٕٞچٙیٗ سغییطار 

ٞبی  حٕبیز یثبقس. ٔؿئّٝ وّیسی زض ایٙؼب ایٗ اؾز وٝ ٔسر ظٔبٖ ٚ ا٘ساظٜ زازٖ ٕٞؿط ٔی

 .ٞبی ثحض قسٜ ٔشفبٚر اؾز اػشٕبٖی ٔٛضز ٘یبظ، ثب ؾبیط ٔٛلٗیز

یه ٌطزز، ٔب٘ٙس ٞبی َجیٗی اَالق ٔی ضآٔس زض ظٔبٖثٝ سغییط ز 34فمط ٘ٛؾب٘ی یب فهّی     

زض ایٙؼب ٘یع ٔبٞیز، ا٘ساظٜ ٚ ٔسر ظٔبٖ السأبر ٔٙبؾت ثطای حٕبیز اػشٕبٖی اظ ایٗ  فهُ.

 ٘ٛٔ فمط ٌصضا، ٔشفبٚر ذٛاٞس ثٛز. 

حسالُ ثٝ زٚ زِیُ سفبٚر ٔٛػٛز زض لؿٕز ؾٕز چخ سهٛیط ثیٗ غیطفمیط، فمیط ٚ ثؿیبض فمیط 

اظ  سطِ ویفی ٔشفبٚراظ ِحب ثبقس وٝ اَٚ ایٙىٝ فمط قسیس ٔطثٌٛ ثٝ ٚيٗیشی ٔیٔطثٌٛ اؾز. 

زْٚ ایٙىٝ سٛا٘بیی ٔبِی ثطای  يطٚضی اؾز ثٝ قسر ثب آٖ ثطذٛضز قٛز.اؾز. ِصا ؾبیط ا٘ٛأ فمط 

ثطای ا٘ٛأ ٔكرم اثعاضٞبی حٕبیز اػشٕبٖی اؾز وٝ زاضای  افطاز فمیط یه ٔؿئّٝ ٟٔٓ

ٔكَٕٛ  غّتا ثبقس. ثٝ َٛض ذبل افطاز فمیط ٞبی ٟٕٔی ثطای افطاز فمیط ٚ غیطفمیط ٔی سفبٚر

ظیطا  .قٛ٘س اػشٕبٖی ٔب٘ٙس ثیٕٝ ثٟساقز، ثیىبضی یب اظ وبضافشبزٌی ٕ٘ی ٞبیٝٞبی ٔٛطط ثیٕ َطح

 (.UNPD) ٕ٘ی ثبقٙسض ثٝ دطزاذز ٞعیٙٝ حك ثیٕٝ لبز
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 Impoverishment 
33

 Conjunctural poverty 
34

 Fluctuating or seasonal poverty(churning) 
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  إٞیزدٛیبیی فمط: ٔفْٟٛ ٚ  3-4 

وبٞف یب ثٝ افعایف، قٛز وٝ ٔٙؼط یٙسٞبی سغییطار اػشٕبٖی اَالق ٔیدٛیبیی فمط ثٝ فطآ     

ّٙس ٔسر وٝ ثٝ فمط ٔعٔٗ ٔطثٌٛ فطآیٙسٞبی ث س. دٛیبی فمط زٚ ثٗس انّی زاضز:٘قٛسساْٚ فمط ٔی

ثٝ َٛضوّی دٛیبیی فمط  .سٌ٘طزایؼبز فمط ٌصضا ٔیس ٚ فطآیٙسٞبی وٛسبٜ ٔسر وٝ ثبٖض ٘قٛٔی

ِصا ٞسف  .وٙس ٚ ثب شذیطٜ فمط ٔشفبٚر اؾزطٚع ذب٘ٛاضٞب اظ فمط ضا ثطضؾی ٔیػطیبٖ ٚضٚز ٚ ذ

 ا٘س.فمط ضا سؼطثٝ وطزٜوٝ انّی آٖ ٘كبٖ زازٖ سغییط ٚ سحَٛ ٚيٗیز افطازی اؾز 

ٞبی وبضآٔس آٖ زض سسٚیٗ ثط٘بٔٝٞبی زٜ اظ یبفشٟٕٝٔشطیٗ زِیُ اضظیبثی دٛیبیی فمط، اؾشفب      

دٛیبیی فمط قٙبذز ؾیبؾشٍصاضاٖ ضا اظ ٖٛأُ  یٞبی حبنُ اظ ُٔبِٗٝوبٞف فمط اؾز. یبفشٝ

ؾبظز. ٖسْ قٙبذز نحیح بٔٝ ٞبی فمطظزایی اؾز ٖٕیك سط ٔیٔٛطط ثط فمط وٝ اظ يطٚضیبر ثط٘

ٞبی ٜ ٚ یب سرفیف زٞٙسٜ آٖ زض ثط٘بٖٔٝٛأُ ٔٛطط ثط فمط ٚ ٕٞچٙیٗ ٖٛأُ سكسیس وٙٙس

ٌطزز. الشهبزی ٚ سساْٚ فمط ٔی ثٕ وٕیبةفمطظزایی، ثبٖض ؾیبؾز ٌصاضی ٘بٔٙبؾت، اسالف ٔٙب

سٛا٘س ثٝ سر سبطیطٌصاضی ٞط یه اظ ٖٛأُ ٔیثٙبثطایٗ قٙبذز نحیح ٖٛأُ ٔٛطط ثط فمط ٚ ق

ٖٙٛاٖ ضإٞٙبی ٔٙبؾت ثطای سسٚیٗ ثط٘بٔٝ ٞبی فمط ظزایی ٚ اؾشفبزٜ ثٟیٙٝ اظ ٔٙبثٕ ثطای وبٞف 

دٛیبیی فمط، ٔشٛػٝ دیسا وطزٖ اظ ُٔبِٗبر  ایزض وكٛضٞب ثبقس. ِصا ثرف ٖٕسٜفمط ٚ ٔحطٚٔیز 

سٛاٖ ٌفز وٝ قٛ٘س. اِجشٝ ٕ٘یای اؾز وٝ ٔٙؼط ثٝ سساْٚ فمط ٔیٖٛأُ ٚ سغییطار اؾبؾی

ٌیطز. ٘شیؼٝ وبضثطزی زیٍط ثطضؾی دٛیبیی فمط سٕبٔی ؾبظ ٚ وبضٞبی فمطظزایی ضا زض ثط ٔی

بی اػشٕبٖی ٚ ٞبی اػشٕبٖی ٞسف ثطای ؾیبؾز ٌصاضی ٞثطضؾی دٛیبیی فمط ضؾیسٖ ثٝ ٌطٜٚ

چٙیٗ ُٔبِٗٝ ای ثٝ چٙسیٗ زِیُ ثطای ٞبی والٖ اؾز. لشهبزی ٚ ثطضؾی ٚ انالح زض ؾیبؾزا

ذبنی ضا ٔب٘ٙس ٞبی ٕ٘بیٙس ٌطٜٚ ٞب اغّت ؾٗی ٔی زِٚزٌصاضاٖ ٟٔٓ اؾز. اَٚ ایٙىٝ  ؾیبؾز

 ٘یظٔب یٞبی ضفبٞی ایؿشب ٔٛضز ٞسف لطاض زٞٙس. حشی زض یه زٚضٜ فمطا ثب اؾشفبزٜ اظ قبذم
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اضائٝ ٔٙبثٕ ثٝ  – 35وبٔالً ٔكرم اؾز وٝ ایٗ أط ٔٙؼط ثٝ ذُبٞبی زضثطٌیطیٔٙفطز ٘یع، 

حصف وطزٖ افطازی وٝ زض  – 36زضثطٌیطیٚ ذُبٞبی ٖسْ  -افطازی وٝ زض حمیمز فمیط ٘یؿشٙس

ثٗس ظٔبٖ  ایٗ ٔؿئّٝ ثب افعٚزٖ .قٛز ٔی -ا٘س  حمیمز فمیط ثٛزٜ أب فمیط زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٘كسٜ

ذب٘ٛاضٞبیی  زضثطٌیطیضفبٞی ایؿشب ٔٙؼط ثٝ ذُبی ٞبی  . اؾشفبزٜ اظ قبذموٙسدیسا ٔیسكسیس 

ثط٘س أب ثط اؾبؼ زضآٔس یب ٔهطف زائٕیكبٖ،  قٛز وٝ اظ فمط ٔٛلشی ض٘غ ٔی ٔی )ٌطٜٚ ٞسف(

٘ٓط  قٛ٘س. زض ٔمبثُ ثطذی اظ ذب٘ٛاضٞبیی وٝ زض ثّٙسٔسر فمیط زض ٘جبیس فمیط زض ٘ٓط ٌطفشٝ 

 ٛ٘س، ٕٔىٗ اؾز ثٝ زِیُ قطایٍ ُّٔٛة وٛسبٜ ٔسسكبٖ اظ ٌطٜٚ ٞسف حصف قٛ٘س.ق ٌطفشٝ ٔی

( قٛ٘سٞبی فمط سٛنیف ٔی ٝ ٖٙٛاٖ دٛیبییزْٚ ایٙىٝ ٖٛأُ ٔطسجٍ ثب ٚضٚز ٚ ذطٚع اظ فمط )وٝ ث

  ٞبی ایٕٙی ٚ ؾبیط السأبسی وٝ ثٝ ٔٙٓٛض ٔحبفٓز اظ الكبض آؾیت ٞبی قجىٝ زض َطاحی ؾیبؾز

زضن ایٗ ٔٛيٛٔ وٝ چطا ثطذی اظ ذب٘ٛاضٞب  ،ؾْٛ إٞیز ثؿعایی زاض٘س.ا٘س،  دصیط َطاحی قسٜ

زٞٙس )وٝ سحطن الشهبزی ٘بٔیسٜ ٔی  افعایف ٔیزض ثّٙسٔسر ضفبٜ ذٛز ضا ٘ؿجز ثٝ زیٍطاٖ 

 س.ٕٙ٘بی وٕه ٔی ،زٞٙس سط ضا اضسمبء ٔی ٞبیی وٝ ضقس ٖبزال٘ٝ قٛز(، ثٝ َطاحی ؾیبؾز

 ٔعٔٗمط ٚیػٌی ٞبی ف 3-5

ظٔب٘جط ثٛزٖ آٖ اؾز. چٙب٘چٝ فمط قسیس ٚ چٙس ٚػٟی ثبقس ِٚی  ٔعٔٗٚیػٌی ٔكرم فمط       

ثب ایٗ حبَ فطو ثط ایٗ اؾز وٝ اؾشٕطاض،  ٘یؿز. ٔعٔٗفمط  ،ثٝ ٔسر َٛال٘ی ازأٝ ٘ساقشٝ ثبقس

وٝ زض ثٙبثطایٗ افطازی یىسیٍط ایؼبز قسٜ ثبقٙس. قسر فمط ٍٕٞی ثط ٔجٙبی ٚ چٙس ثٗسی ثٛزٖ، 

٘یؿشٙس،  ٔعٔٗفمطای  بًِعٚٔ ،وٙٙسقطایٍ فمط زضآٔسی قسیس ظ٘سٌی ٔی ٔمبَٕ ظٔب٘ی ٔٗیٗ زض

وٙٙس. ٕٞچٙیٗ ازأٝ زاض ثٛزٖ فمط چٙس ثٗسی ٚ قسیس ضا سؼطثٝ ٔیفمطای ٔعٔٗ ثٝ احشٕبَ ظیبز 

ٌطفز. الظْ ثٝ سبویس ٞبی ذبنی اظ قسر فمط زض ٘ٓطحبِزسٛاٖ ا ٔیضفمط ٚ چٙسٚػٟی ثٛزٖ 

ای ثٝ ٔیعاٖ فمط ٔعٔٗ اظ ػبٔٗٝ ایٗ اضسجبٌ سؼطثی اؾز ٚ ٘یبظ ثٝ ثطضؾی اؾز. احشٕبالً اؾز وٝ
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 Inclusion errors 
36

 Exclusion errors 
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ٞبی ٔرشّف وٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ثط ٔجٙبی ؾٙؼٝط ٔیزض ََٛ ظٔبٖ سغییٕچٙیٗ زیٍط ٚ ٞ یػبٔٗٝ

 ٔشفبٚر ذٛاٞس ثٛز.

 37اؾشٕطاض)ثمب( فمط 3-5-1   

وٝ ثطای ٔسر ظٔب٘ی َٛال٘ی ازأٝ یبثس. زض  ثبقسطوع سحمیمبر فمط ٔعٔٗ ثط فمطی ٔیسٕ     

چٙس ٔؿئّٝ زض ثب فمط ٌصضا یب ٔٛلشی اؾز.  مبثُٔزض  ، چٙیٗ فمط ٔعٔٙی ٕٔٗٛالًفمط ازثیبر

اضسجبٌ ثب ََٛ ٔسر فمط ُٔطح اؾز. ٘رؿز ایٙىٝ چٝ ٔسر ثبیس ؾذطی قٛز سب افطاز یب ذب٘ٛاض 

ٞبی لبثُ ی ظٔب٘ی اغّت ثٝ زازٜنّٝفمطای زائٕی ٔحؿٛة قٛ٘س؟ زض ُٖٕ سجییٗ ایٗ فب ،فمیط

ایٗ ٔٗیبض  .ؾبَ ُٔٙمی اؾز 5أب ثٝ ٖٙٛاٖ ٘مُٝ قطٚٔ زض ٘ٓط ٌطفشٗ  .زؾشطؾی ثؿشٍی زاضز

 لطاضزازی اؾز أب حسالُ ؾٝ اؾشسالَ ثطای ایٗ ٔسر ٚػٛز زاضز:

ٞب ٔسر َٛال٘ی ثٝ حؿبة ٔی ثؿیبضی اظ فطًٞٙ ؾبَ زض ظ٘سٌی افطاز ٚ زض 5ٔسر  -

 آیس.

ظٔب٘ی دٙغ ؾبَ أطی  یفبنّٝ دُٙٞبی ثٝ ٔٙٓٛض سِٛیس زازٜ ٞبآٚضی زازٜ زض ػٕٕ -

 (.38،2001)آِیجط ٔشساَٚ اؾز

زٞس افطازی وٝ دٙغ ؾبَ ٚ یب ثیكشط فمیط ٞؿشٙس ثب قٛاٞس سؼطثی ٔٛػٛز ٘كبٖ ٔی -

 (.39،1959)وٛضوٛالٖ وٙٙسمط ظ٘سٌی ٔیٖٕط ذٛز ضا ٘یع زض ف یاحشٕبَ ظیبز ثمیٝ

ثؿیبض وٛسبٜ  ٔعٔٗالظْ ثٝ یبزآٚضی اؾز وٝ ثطای اٞساف ذبنی ٕٔىٗ اؾز افك ظٔب٘ی فمط      

ََٛ ٖٕط( زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز. ٔؿئّٝ  فهُ ٞبی ؾبَ( ٚ یب ثؿیبض َٛال٘ی سط )ٔظالً سط )ٔظالً

 ُٔبِٗٝٔٛضز  یقٛ٘س ثبیس زض زٚضٜزض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔی ٔعٔٗزیٍط ایٗ اؾز وٝ آیب افطازی وٝ فمیط 

زض ُٔبِٗبر  ٔٛضز ُٔبِٗٝ فمیط ثبقٙس. یثٝ َٛض ٔشٛؾٍ زض ََٛ زٚضٜٕٞیكٝ فمیط ثبقٙس یب 
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 Duration of poverty 
38

 Aliber 
39

 Corcoran 
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 قٛ٘س.زض٘ٓط ٌطفشٝ ٔیٔعٔٗ فمیط ، فمیط ٌطٜٚ ٕٞیكٝ فمیط ٚ ٌطٜٚ ٕٔٗٛالً سحمیمبر فمط ٔعٔٗ

 .س٘ٞبی سحمیمبسی ٚ اػطایی ثبیس ثیكشط ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌیطٌطٜٚ ٕٞیكٝ فمیط زض حٛظٜ

ضٞبی ٞعیٙٝ ذب٘ٛا دُٙٞبی ایٗ ٔجبحض ضا ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ( 2000)40ٖ ٚ ضاٚاِیٖٛػبال     

آٟ٘ب ٚ ثطذی انالحبر زض  یٚ سحّیُ لطاض زاز٘س. ثط اؾبؼ ُٔبِٗٝضٚؾشبیی زض چیٗ ٔٛضز ثطضؾی 

 سمؿیٓ ثٙسی ظیط ضا دیكٟٙبز وطزٜ اؾز:  ٔطوع سحمیمبر فمط ٔعٔٗایٗ سمؿیٓ ثٙسی 

 ٔس، ٔربضع یب ٔهطف زض دبییٗ سط اظ ذٍ فمط لطاض زاضز.آزٚضٜ ؾُح زض ٕٞیكٝ فمیط: زض ٞط

ٞب فمیط ی زٚضٜاؾز أب زض ٕٞٝ اظ ذٍ فمط سطٔیبٍ٘یٗ ٞعیٙٝ زض وُ زٚضٜ دبییٗ فمیط: ٕٔٗٛالً

 ٘یؿشٙس.

ٞبی ٔرشّف أب زض زٚضٜ ،٘عزیه ثٝ ذٍ فمط اؾزٔیبٍ٘یٗ ٞعیٙٝ زض وُ زٚضٜ  41:ٌبٞی فمیط

 غیط فمیط ٞؿشٙس.ٌبٞی فمیط ٚ ٌبٞی 

اظ  ذٍ فمط اؾز أب حسالُ زض یه زٚضٜ ثبالیٔیبٍ٘یٗ ٞعیٙٝ زض وُ زٚضٜ  42:ثٝ ٘سضر فمیط

 دبییٗ ذٍ فمط ٞؿشٙس. زٚضٞبی ُٔبِٗٝ

 ٞب ثبالی ذٍ فمط اؾز.ٔیبٍ٘یٗ ٞعیٙٝ زض وُ زٚضٜغیط فمیط: 

 طایفمیط( ٚ فم ٕٔٗٛالً )افطاز ٕٞیكٝ فمیط ٚ ٔعٔٗ یفمطا ثٝ سٛا٘سیٔ ٗیٕٞچٙ یثٙس ٓیسمؿ ٗیا

ضا سؼطثٝ ٘ىطزٜ  فطاز غیط فمیط)افطازی وٝ ٞطٌع فمطاٚ ، ٘سضر فمیط ٚ ٌبٞی فمیط( ٌصضا )افطاز ثٝ

ٞب ٚػٛز زاضز ایٗ اؾز وٝ ٔجٙبی ٕٞٝ ٘ىشٝ ٟٕٔی وٝ زض ایٗ سمؿیٓ ثٙسی ا٘س( ذالنٝ قٛز.

 .ٔىب٘ذصیط ٘یؿزٖٚ ٔحبؾجٝ ذٍ فمط اثٙبثطایٗ سحّیُ دٛیبیی فمط ثس .آٟ٘ب ذٍ فمط اؾز
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 َجمٝ ثٙسی فمطا 3-3قىُ

  CPRCٔٙجٕ: 

 

 

 

 

 میانگینهزینه

 

 خطفقر

 میانگینهزینه

 

  

 زمانزمانزمانزمانزمان

همیشهفقیریرگاهیفقیرمعموالفقیرغیرفقیربهندرتفق  

فقرمزمنفقرگذرا  
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                   (2000ٔٙجٕ: ػبالٖ ٚ ٚاٚاِیٖٛ) 

 

 

 َجمٝ ثٙسی فمطا  ثط اؾبؼ اؾشٕطاض ٚ قسر فمط  4-3قىُ  

 CPRC  ٔٙجٕ:

 میانگینهزینه

 میانگینهزینه                                                                                                                

 خطفقرخطفقرخطفقر

 

میانگین                                                                                                                                                                             
 هزینههزینه

 زمانزمانزمان
                             غیرفقیرآسیبپذیرهمیشهبهشدتفقیرغیرفقیرمرفه
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 قسر فمط 3-5-2

 وٙٙس ثطای ٌطیع اظ فمط ٘یبظٔٙسطفی دبییٗ سط اظ ذٍ فمط ظ٘سٌی ٔیؾُح ٔهافطازی وٝ زض      

ٞبی ٕٞطاٜ ثب آٔٛظـٞبی ٔؿشٕط دطزاذزثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ  ٞؿشٙس. ٔٛطط ٚ ٔساذالر چٙس ػب٘جٝ

 ؾیبؾز ٞبی ثبظسٛظیٕ ٚ ٘ٓبیط آٖ. شمبالسی ٔظُ حمٛق ٔؿشٕطی ثطای افطاز سحز سىفُ ٚاٟ٘ٔبضسی ٚ 

ضا  ٔعٔٗایٗ اؾز وٝ ثرف لبثُ سٛػٟی اظ افطاز وٝ فمط  ٔعٔٗزض ُٔبِٗبر فمط غبِت  یفطيیٝ

ضا  ٔعٔٗاحشٕبَ ظیبز فمط  ثٝثط٘س زی وٝ اظ فمط قسیس ض٘غ ٔیوٙٙس ثٝ قسر فمیط٘س ٚ افطاسؼطثٝ ٔی

قىبف فمط( ٚ ٔمساض ٘بثطاثطی زضآٔسی ٞب ذٍ فمط ٚ فبنّٝ افطاز اظ آٖ )زض اوظط وكٛض .وٙٙسسؼطثٝ ٔی

سٛؾٍ قىبف فمط زض یه  بًنطفاِجشٝ قسر فمط  قٛز.ٔؼصٚض قىبف فمط( ٔحبؾجٝ ٔی) ثیٗ فمطا

قىبف فمط زض ٞط وساْ اظ ایٗ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ثّىٝ ثبیس ٔحطٚٔیز ،قٛزٔٙٗىؽ ٕ٘ی زقبذم ٔٙفط

ػٜٛ ٔشفبٚر فمط ٚثیٗ  سوٝ افطاز ٔبیّٙ ػبیٍعیٙی یضاثُٝ٘یع زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز.  )ٔحطٚٔیز( ٚػٜٛ

ٟٓ قسر اظ ػٙجٝ ٞبی ٔ (ثطاثطآٔٛظـ ضزضآٔس زض ثطاثط ؾالٔز یب سغصیٝ زثطای ٔظبَ )ا٘ؼبْ زٞٙس 

 .(2000)ثب٘ه ػٟب٘ی ای ٘یؿزٜاظ فمط وبض ؾبز ٚػٜٛؾٙؼف ایٗ قٛز. اِجشٝ فمط ٔحؿٛة ٔی

ٖ اثٝ ٖٙٛاٖ ّٖز قسر فمط ٚ ٞٓ ثٝ ٖٙٛ س٘سٛایٔٞٓ یط، سطػیٟبر ظٔب٘ی افطاز فم ٝثٝ َٛض ٔكبث     

 ی ذٛز نطف ٘ٓط وٙٙسضٔهطف ػب ظٝ قسر فمیط لبزض ٘یؿشٙس اثی ٔظبَ افطاز ثطاثبقس.  َّٔٗٛ آٖ

زض سٛا٘ٙس ثركی اظ ٔهطف ػبضی ذٛز ضا ثط٘س ٔیوٝ زض فمط وٕشطی ثٝ ؾط ٔی یافطاززض حبِیىٝ 

 .ٚ فمط ضا زض ثّٙس ٔسر وبٞف زٞٙس وٙٙس آٔٛظـ ذٛز یب فطظ٘سا٘كبٖ ؾطٔبیٝ ٌصاضی
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 فمط چٙس ثٗسی 3-5-3

اسط اظ فمط زضآٔس ٚ ٔهطف ٔكرم چٙب٘چٝ دیكشط اقبضٜ قس، ٔحطٚٔیز ٚ ٘بسٛا٘ی ثب ٖٛأّی فط     

 ضفبٜ ٔحطْٚ یوٙٙس سٟٙب اظ یه ػٙجٝیثؿیبضی اظ افطازی وٝ زض قطایٍ فمط زائٕی ظ٘سٌی ٔ قٛز.ٔی

وٕشطی ، دٛیبیی زضآٔسی یؼبیی فمط زض ٚػٜٛ غیط زضآٔسی)چٙسثٗسی( ٘ؿجز ثٝ ػٙجٝ٘یؿشٙس. ػبث

زضآٔس سغییط زض ٚيٗیز  چطاوٝ .ٛزقٔیٌیطی بِٗبر ٕٞٛاضٜ سحطن زضآٔسی ا٘ساظُٜٔاغّت زض  زاضز.

ٝ زاقز وٝ قسر فمط ٕٔىٗ أب ثبیس سٛػ قٛز.فمط ٔی )غیط زضآٔسی(سغییط ٚػٜٛ زیٍطٔٙؼط ثٝ 

. ٕ٘بیسسط س ٚ ٔبٞیز اثٗبز ٔرشّف ضا ٔؿشحىٓؼبیی ٚ سحطن ٞطیه اظ اثٗبز ضا ٔحسٚزسط وٙاؾز ػبث

ٜ ثی اطط ثٛزٖ آٖ ثط ٚػٛثٝ ٕٞیٗ زِیُ ٔساذالسی وٝ سٟٙب ثط یه ٚػٝ فمط سٕطوع زاض٘س ثٝ زِیُ 

چٙس  یه یب ، فمساٖفمساٖ أٙیز دبیٝٔٗشمس اؾز ( 1987)ضظیؿىی طٕط ذٛاٞٙس ثٛز.ثی زیٍط ٖٕالً

زاضز. ایٗ ٚ ثٟطٔٙسی اظ حمٛق اؾبؾی ثبظ ٔی ٞب ضا اظ ا٘ؼبْ ْٚبیف انّیٖبُٔ اؾز وٝ افطاز ٚ ذب٘ٛاض

وٙس فمط قسیس ظٔب٘ی ثطٚظ ٔی .سٛا٘س ٌؿشطـ یبثس ٚ ٘شبیغ ػسی ٚ دبیساضی ضا ایؼبز وٙسقطایٍ ٔی

ٚ ثب  زٞسأطیط لطاض ٔیحز سسٚػٜٛ ٔرشّف ظ٘سٌی افطاز ضا  ثٝ َٛض ٕٞعٔبٖ وٝ فمساٖ أٙیز دبیٝ

أىبٖ  سًٗیف فعایٙسٜ أٙیز دبیٝ، .قٛزٔحسٚز ٔیاحمبق حمٛق ٚ ا٘ؼبْ ْٚبیف افطاز ازأٝ آٖ 

طیط فمط زض أثط چٙس ٚػٟی ثٛزٖ سزٞس. افعٚزٖ اظ فمط ٔعٔٗ سٛؾٍ ذٛز وبٞف ٔی ذطٚع فمطا ضا

اظ َطیك ٌؿؿز ٞبی ضیكٝ زاضی ٔٛاػٟٙس وٝ فمط ضا ثب ٔحطٚٔیز اغّت ظ٘سٌی فمطا، فمطای زائٕی

دیبٔسٞبی ٘بُّٔٛة زض اثٗبز الشهبزی ٚ  ایٗ أط .زٞٙساػشٕبٖی ثیٗ ٘ؿُ ٞب ا٘شمبَ ٔی ٚ الشهبزی

 . زاقزاػشٕبٖی ٚ ضٚا٘كٙبذشی ذٛاٞس 
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 ٔٛيٛٔ بریازث ثب ییآقٙب: یالشهبز سحطن  3-6

 ثٝ یا٘ؿب٘ ّْٖٛ ثب بٖیآقٙب یثطا ٚ اذم َٛض ثٝ یاػشٕبٖ ٚ یالشهبز ٗیٔشرهه یثطا سحطن     

 .وطز فیسٗط ضا آٖ سٌبٜیز هی یطیثىبضٌ ثب ثشٛاٖ وٝ ؿزی٘ یٔفٟٛٔ أب. اؾز آقٙب یٔفٟٛٔ آٖ َٛض

 اضائٝ ِصا. ؿزی٘ ٔٙؿؼٓ ٚ ٝچىذبضی سحطن بریازث ،فمط ٚی ٘بثطاثط یطیٌا٘ساظٜ یٞب یسئٛض ثطذالف

 ٗیا .ثبقس آٖ یچٙسثٗس ٗزیَج ُیزِ ثٝ سیقب أط ٗیا .اؾز ٔكىُ آٖ اظ كیزل ٚ ػبٕٔ فیسٗط

 ٔفْٟٛ اظ ػبٕٔ یحسٚز سب ٚ یوّ بضیثؿ یطیسهٛ ثشٛا٘س وٝ اؾز قسٜ ٝیسٟ ٞسف ٗیا ثب لؿٕز

 یذبن قىُ ثٝ ضا ػبٔٗٝ الشهبزی سحطن یاٍِٛ ،سحطن ٓیٔفبٞ اظ هیٞط وٝ چطا. قٛز بٖیث سحطن

 یٔ ٌطفشٝ وبض ثٝ یالشهبز سحطن یطیٌا٘ساظٜ قبذم ٖٙٛاٖ ثٝ وٝ ییٞبآٔبضٜ ٚ ٙسیٕ٘بیٔ طیسفؿ

 ٚ ٓیٔفبٞ ٗیا فیٚو وٓ اظ یآٌبٞ ٗیثٙبثطا. وٙٙسیٔ یطیٌا٘ساظٜ ذبل یاٌٛ٘ٝ ثٝ ضا آٖ عاٖیٔ ،قٛ٘س

  .قس ذٛاٞس دطزاذشٝ آٟ٘ب ثٝ اػٕبَ ثٝ وٝ اؾز یيطٚض یأط آٟ٘ب یطیٌا٘ساظٜ یچٍٍٛ٘

ثؿیبض ٖٕٛٔی ضفبٜ  یٔٛيٖٛبسی اؾز وٝ زض حٛظٜ ػّٕٝ اضظیبثی سٛظیٕ زضآٔس ثط ٔجٙبی ثطاثطی اظ     

ثی ایؿشب اظ وٝ اوظط آٟ٘ب ثٝ اضظیباؾز. زض ایٗ ضاؾشب ُٔبِٗبر ثؿیبضی نٛضر ٌطفشٝ اؾز  ُٔطح

 فطاٞٓضا  ضفبٜ اظ یوبّٔ طیسهٛ سٛا٘سیٕ٘ زضآٔس ٕیسٛظ اظ ؿشبیا یبثیاضظ . أبا٘سسٛظیٕ زضآٔس دطزاذشٝ

 .اؾز ٚاثؿشٝ عی٘ زضآٔس ٕیسٛظ ییبیدٛ ثٝ  یاػشٕبٖ ضفبٜ وٝ چطا .آٚضز

 ثؿیبض ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌطفشٝ اؾز ٘مف سحطن زض سحّیُ ٘بثطاثطی زض ُٔبِٗبر الشهبزی     

سحطن ٚ ٘بثطاثطی اٌطچٝ زٚ ٔفْٟٛ ٔطسجٍ ثٟٓ ٞؿشٙس أب زٚ  .((2006ٔىٙعی) ،(2005))فیّسظ

٘مُٝ اظ ظٔبٖ ثطضؾی ٔی ثبقٙس. ٘بثطاثطی، دطاٌٙسٌی زضآٔس افطاز ضا زض یه ٔؼعا ٔی ٔفْٟٛ وبٔالً

أب سحطن ثٝ ثطضؾی چٍٍٛ٘ی ػبثؼبیی افطاز زض سٛظیٕ زضآٔس ثیٗ زٚ یب چٙس ٘مُٝ اظ ظٔبٖ ٔی  ،وٙس

ٔرشّف سحطن، ٔشفبٚر اٍِٛٞبی  أبزض زٚ ػبٔٗٝ ثب ؾُٛح ٘بثطاثطی یىؿبٖ  ضفبٜ افطاز ادطزاظز. ِص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ذٛز سالـ ثط وٝ زاقز ذٛاٞٙس یكشطیث یٞبعٜیاٍ٘ ثبالسط سحطن ثب یػٛأٗ زض افطاز ذٛاٞس ثٛز.

 ٕیسؼٕ. زاض٘س یسطٗییدب سحطن وٝ یافطاز سب زٞس اضسمبء زضآٔس ٕیسٛظ زض ضا ذٛز ٍبٜیػب ٚ ٙسیبفعایث

 ٔٛػت ذٛز وٝ قٛزیٔ ٔٙؼط الشهبز وُ زض ثبالسط یٚض ثٟطٜ ثٝ ذٛز ٘ٛثٝ ثٝ یفطز یٞبقبذم ٗیا

وٝ سحطن  ٔٗشمس٘س ( 2007)43ٚ ٕٞىبضاٖ زض ایٗ اضسجبٌ وبؾشب .ٛزث ذٛاٞس یزیٍط غی٘شب فیافعا

ؾُح ثبالی ٘بثطاثطی ٚ سسٚاْ آٖ  . آٟ٘ب ٔٗشمس٘س وٝضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقشٝ ثبقسٞب ثطاثطی فطنز سٛا٘سٔی

 .ثب ؾُح دبییٗ سحطن ٕٞطاٜ اؾز

 ٕ٘بزٌصاضی  3-6-1  

ٌیطی سحطن ٔٗطفی ٔفبٞیٓ ٚ قبذم ٞبی ا٘ساظٜ یٗٙی ثرفلجُ اظ ٚضٚز ثٝ لؿٕز انّی ایٗ      

ٞب ٚ ٖالئٓ ٔٛضز ٝ ٘شبیغ الظْ اؾز ٕ٘بزثٝ ٔٙٓٛض إَیٙبٖ اظ ٕٞبٍٞٙی سٗبضیف ٚ ٔفبٞیٓ ٚ ٔمبیؿ

زض س. ثب فطو ٔكبٞسٜ افطاز یىؿبٖ یىجبض زض ؾبَ دبیٝ ٚ یه ثبض زض ؾبَ ٟ٘بیی ٘اؾشفبزٜ ٔٗطفی قٛ

 وٙیٓ.الیٓ ظیط اؾشفبزٜ ٔیازأٝ اظ ٖ

فطز زض ؾبَ دبیٝ اؾز وٝ زضآٖ زضآٔسٞب اظ وٕشطیٗ ٔمساض ثٝ ثیكشطیٗ  n:  ثطزاض اِٚیٝ زضآٔسٞبی    

 :زٞسٔیی زضآٔس ضا ٘كبٖ سٛظیٕ اِٚیٝ   زض ٚالٕ .آٖ ٔطست قسٜ اؾز

    1                                          1     

ٚ 

ز زض ؾبَ ٟ٘بیی اؾز وٝ زض آٖ زضآٔسٞب ثٝ ٕٞبٖ سطسیت ثبال ٔطست افطا:  ثطزاض زضآٔسٞبی ٕٞبٖ    

 :زٞسٔیسٛظیٕ ٟ٘بیی زضآٔس ضا ٘كبٖ   قسٜ اؾز. زض ٚالٕ

                                                           
43

 Cuesta et al 
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    1                                   1     

ٚ 

m(x,y): ٝقٛز.ٔیاؾز وٝ سحطن ثٝ وٕه آٖ سٗطیف  ای سبثٕ دیٛؾش 

ٚ زض حبِز        ای ثٝ نٛضر زٚضٜ 2غییط سٛظیٕ زضآٔس زض حبِز زض اغّت ُٔبِٗبر، اٍِٛی س

آ٘ؼبئیىٝ سحطن زضآٔسی  قٛز. اظسطؾیٓ ٔی               ای، ثٝ نٛضرزٚضٜ  Tوّی سط

ٔیعاٖ سحطن زضآٔسی ٔطثٌٛ ثٝ سجسیُ  ،زٞسظیٕ زضآٔس ضا زض َی ظٔبٖ ٘كبٖ ٔیسغییطار سٛ

سحطن زضآٔسی ثٝ    قٛز. ِصا ثطای فطز ٔٗیٗ سٗییٗ ٔی        ثٝ نٛضر        

زض ؾبَ   ثٝ سطسیت ثیبٍ٘ط زضآٔس فطز    ٚ     قٛز وٝ زضآٖسٗطیف ٔی            نٛضر 

أب اؾز ٘ٓطٌطفشٝ قسٜ  زض ایٗ لؿٕز ٔشغیط الشهبزی ٔٛضز ٘ٓط زضآٔس زض دبیٝ ٚ ؾبَ ٟ٘بیی اؾز.

 ُٔبِت ایٗ ثرف ثٝ ؾبیط اثعاضٞبی ؾٙؼف ضفبٜ اظ ػّٕٝ ٞعیٙٝ ٘یع لبثُ سٕٗیٓ اؾز.

 ٔفبٞیٓ ٚ قبذم ٞبی ؾٙؼف سحطن 3-7

 ،سطیٗ ٔشفىطیٗ الشهبزی ٕٞچٖٛ آسىیٙؿٖٛٛٔ سحطن زضآٔسی ٔٛضز سٛػٝ ثطػؿشٝٔٛي     

س ایٗ افطاز ظٔیٙٝ ؾبظ ثؿیبضی اظ ٔفبٞیٓ ٚ افىبض ٚ ٖمبی .اؾز ، فیّص ٚ اٚوی لطاض ٌطفشٝثٛضٌیٍٖٙٛ

( 1999ٖٙٛاٖ وّی ٔكرم وطز. فیّسظ ٚ اٚوی ) 6سٛاٖ ثب ٞبیی ثٛزٜ وٝ ٟٕٔشطیٗ آٟ٘ب ضا ٔیمقبذ

 ا٘س:  آٖ ثٝ قىُ ٞبی ظیط ٔٗطفی وطزٜ سحطن زضآٔسی ضا زض ٌؿشطزٜ سطیٗ ٔفْٟٛ

 44ٚاثؿشٍی ظٔب٘ی 3-7-1

ٚاثؿشٍی  زض ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن ٔیعاٖطن اؾز. حسٚاثؿشٍی ظٔب٘ی قىُ ذبنی اظ ٖسْ      

 ططأافطاز ثٝ چٝ ٔیعاٖ ٔش وٙٛ٘ی ضفبٜ ط اؾز ٚ ایٙىٝ ٚيٗیزٔس ٘ٓ زضآٔس افطاز ثٝ ٔمبزیط ٌصقشٝ آٖ

                                                           
44

Time Dependence 

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 



49 
 

ٌیطی ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن ٞبی ٔرشّفی ثطای ا٘ساظٜضٚـاظ ٚيٗیز ٚ قطایٍ لجّی آٟ٘ب ثٛزٜ اؾز. 

اؾشفبزٜ اظ ٔبسطیؽ  ،سؼٕیٕ قسٜ یٞبثطضؾی ٚاثؿشٍی ظٔب٘ی زض زازٜ یه ضٚـ ثطای ٚػٛز زاضز.

َجمبر  ی آٖٞبَجمبر زضآٔسی زض ؾبَ دبیٝ ٚ ؾشٖٛ ٔبسطیؽ ایٗ یٞباؾز. ضزیف 45ا٘شمبَ

 ٞبی زضآٔسی )ٔظالًس ثٝ نٛضر زؾشٝٙسٛا٘یٗ َجمبر زضآٔسی ٔیزضآٔسی زض ؾبَ ٟ٘بیی اؾز. ا

ٞب زض زضایٝس. ٙ.( ثبق.ٓ ؾبظ)زٞه، ثیؿشه،.یٞبی سمؿچٙسنٚ...( ٚ یب  1000-2000یب  1000-0

زض ِصا  س.ٙزٞ٘كبٖ ٔی ضا ٔٗیٗ ثٝ ؾبَ ٟ٘بیی ٔبسطیؽ ا٘شمبَ، زضنس ا٘شمبَ افطاز ثب زضآٔس ؾبَ دبیٝ

ؿشىی ثیكشط ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔبسطیؽ ا٘شمبَ ثیاؾز.  100یب  1ایٗ ٔبسطیؽ ػٕٕ ٞط ضزیف ثطاثط

یه حبِز حسی،  .قٛزثیؿشه زضآٔسی سمؿیٓ ٔی 5ثٝ وُ ػٕٗیز  ٌیطز. زض ایٗ ٔبسطیؽٔی

اؾز.  ٞط فطز ثطاثط ثب ؾبَ دبیٝ ٟ٘بییاؾز وٝ زض آٖ ثیؿشه زضآٔسی ؾبَ  46ٚاثؿشٍی ظٔب٘ی وبُٔ

( ذٛاٞس ثٛز. ِصا 100) یب  1ٞب زض ایٗ ٔبسطیؽ ضٚی لُط انّی ٚ ثطاثط ثب وٝ زض ایٗ نٛضر سٕبْ زضایٝ

-ٔیٚاثؿشٍی ظٔب٘ی وبُٔ ٔظجز ٘یع ٌفشٝ ذٛاٞس ثٛز وٝ ثٝ آٖ  ٔبسطیؽ ٕٞب٘یمبَ یه شٔبسطیؽ ا٘

ٞطچٝ ٔبسطیؽ ا٘شمبَ ٚالٗی ثٝ ٔبسطیؽ ٕٞب٘ی ٘عزیىشط ثبقس ٚاثؿشٍی ظٔب٘ی ثیكشط ٚ سحطن  .قٛز

 وٕشط اؾز.

 ؾبَ ٟ٘بیی                                                                                                                     

   1 0 0 0 0 

 0 0 0 1 0 ؾبَ دبیٝ

 0 0 1 0 0 

P= 0 0 0 1 0 

 0 0 0 0 1 

                                                           
45

 Transition matrix 
46

 Perfect time depndence 
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زض ایٗ حبِز یه ٚاغٌٛ٘ی زض ٔٛلٗیز زضآٔسی اؾشمالَ ظٔب٘ی وبُٔ اؾز.  یه حبِز حسی زیٍط

ثٝ  قٛ٘س ٚٔٙشمُ ٔیبییٗ سطیٗ ثیؿشه زضآٔسی زٞس، افطاز زض ثبالسطیٗ ثیؿشه ثٝ دخ ٔیافطاز ض

 ؿی ظیط یه ٔبسطیؽ ا٘شمبَ ٕٞب٘ی ٔٗىٛؼ اؾز.یٖىؽ. ٔبسط

 ؾبَ ٟ٘بیی                                                                                                                               

   0 0 0 0 1 

 0 1 0 0 0 ؾبَ دبیٝ

 0 0 1 0 0 

P= 0 1 0 0 0 

 1 0 0 0 0 

      

 

زض چبضچٛة . ٌیطزنٛضر ٔی 48٘ؿّی ٚ زضٖٚ 47ثیٗ ٘ؿّی یظٔب٘ی زض زٚ ظٔیٙٝ ُٔبِٗبر ٚاثؿشٍی

ثٝ ایٗ ٔٗٙب وٝ سب چٝ ا٘ساظٜ  .قٛزٞب ؾٛق زازٜ ٔی ن ثٝ ثطاثطی فطنز، ٔفْٟٛ سحط٘ؿّی ثیٗ

س. ٕٙ٘بی ٞبی دِٛی ضا سٗییٗ ٔی دبزاـاؾشٗساز( ثٝ ػبی ظٔیٙٝ ذب٘ٛازٌی،  )ٔب٘ٙسذهٛنیبر قرهی 

وٝ ثٝ وبٞف سٛظیٕ ٘بثطاثط اؾز یه ٔفْٟٛ ُّٔٛة  ی، سحطن زضآٔسٔفْٟٛثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ایٗ 

٘بثطاثطی زضآٔس ََٛ "، سحطن ثٝ ٔفْٟٛ ٘ؿّیزضٖٚ زض چبضچٛة  ٕ٘بیس. ٞبی اِٚیٝ وٕه ٔی زاضایی

سٛاٖ ٘بدبیساضی  ، ٔییسحطن زضآٔسٞبی ثب اؾشفبزٜ اظ ؾٙؼٝ . ثٙبثطایٗقٛزٔیٔطثٌٛ  "ٖٕط

ٞبی ٔٗیٗ ٚ ٔؿبیُ ٔطسجٍ ثب ٘بأٙی الشهبزی ٚ سساْٚ فمط ضا ٔٛضز  زضآٔسٞبی افطاز ضا زض ََٛ ظٔبٖ

 ثطضؾی لطاض زاز.
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 Intergenerational context 
48

 Intragenerational context 
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 56حطوز ٚيٗی  3-7-2

سحّیُ ٚيٗیز ٚ ٔٛلٗیز افطاز زض ُٔبِٗبر سٛظیٕ زضآٔس ثؿیبض ضایغ ٚ ٔٛضز ٖاللٝ ثؿیبضی اظ       

اضظیبثی  ٌیطی ٚٞبی ٔٛػٛز ا٘ساظٜثب ضٚـ زض آغبظ ُٔبِٗبر سحطن زضآٔسی. اؾزسحّیُ ٌطاٖ ثٛزٜ 

طزی ظ اَالٖبر فثٝ نٛضر فطز ثٝ فطز أىبٖ دصیط ٘جٛزٜ اؾز ٚ ثبیس حؼٓ ظیبزی ا یسغییطار زضآٔس

ؿشه قس. زض ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن، ػبیٍبٜ افطاز زض سٛظیٕ زضآٔس یٗٙی زٞه، ثیثٝ ٘حٛی ذالنٝ ٔی

ٞبی ٔرشّف سٛظیٕ زضآٔس ٔس ٘ٓط ٚ حطوز افطاز ثیٗ ػبیٍبٜ قٛزٚ نسن زضآٔسی افطاز ثطضؾی ٔی

زض  .زٞس وٝ ٔٛلٗیز افطاز زض سٛظیٕ زضآٔس سغییط وٙسِصا سحطن ٚ ػبثؼبیی ظٔب٘ی ضخ ٔی .اؾز

ٞبی زضآٔسی وٛچه وٝ ٘شٛا٘ٙس ػبیٍبٜ افطاز ضا زض سٛظیٕ زضآٔس سغییط زٞٙس چٙساٖ حطوز ٘شیؼٝ

ضا زض سٛظیٕ  آٟ٘بای ثبقٙس وٝ ثشٛا٘ٙس ػبیٍبٜ طار زضآٔسی افطاز ثبیس ثٝ ا٘ساظٜإٞیشی ٘ساض٘س ثّىٝ سغیی

 ٚ     π یت ثبثٝ سطس x  ٚyاْ زض سٛظیٕ  iاٌط چٙب٘چٝ ٔٛلٗیز فطز  زضآٔس سغییط زٞٙس.

π     قٛز وٝ زض آٖ زض الشهبز ثٝ حبِشی ٌفشٝ ٔی 50وبُٔ ٚيٗیٔكرم قٛز، ٖسْ سحطن

 ٔٛلٗیز فطز زض سٛظیٕ زضآٔس یىؿبٖ ثبلی ثٕب٘س یٗٙی:

π     ; π            ٚ     1ٚ  ٚ       

٘ؿجی ضا حشی ثب ٖسْ سٛا٘س سحطن زضآٔسی ٔی i٘ؿجی اؾز. ظیطا فطز  ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن وبٔالً 

ای ثبقس ض زضآٔسٞبی افطاز زیٍط ثٝ ا٘ساظٜز ٔكطٌٚ ثط ایٙىٝ سغییط .سغییط زض زضآٔسٞبیف سؼطثٝ وٙس

 افطاز زیٍطِصا ٔٛلٗیز زضآٔسی فطز زض ٔمبثُ  .وٝ ٔٛػت سغییط ٚيٗیز اٚ زض سٛظیٕ زضآٔس ٌطزز

یه ٔٗیبض ؾبزٜ ٚػٛز زاضز. ٌیطی ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن ا٘ساظٜ یٞبی ٔرشّفی ثطاضٚـ ٟٔٓ اؾز.
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 Positional Movement 
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 Perfect positional immobility 
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زضنسی اظ افطاز ضا وٝ زض ٔٛلٗیز ٚ ٔبسطیؽ ا٘شمبَ اؾز. ایٗ ٘ؿجز  51اؾشفبزٜ اظ ٘ؿجز ثی سحطوی

زٞس. ثطای ٔظبَ زض ٔبسطیؽ ا٘س ضا ٘كبٖ ٔیلجّی ذٛز یب ٘عزیه ثٝ آٖ ثبلی ٔب٘سٜزضآٔسی یب َجمٝ 

 اؾز وٝ ثٝ نٛضر ظیط ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز: 76/0ثطاثط  سحطوی٘ؿجز ثی ا٘شمبَ ظیط

       ؾبَ ٟ٘بیی                                                                                                          

   0.4 0.3 0.1 0 0.2 

 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 ؾبَ دبیٝ

 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 

P= 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 

 0 0.1 0.1 0.4 0.4 

      

 

 =  یسحطو یث ٘ؿجز

1/5 {(0.4+0.3) + (0.3+0.2+0.3) + (0.2+0.4+0.1) + (0.2+0.2+0.4) + (0.4+0.4)} = 0.76 

ا٘س ثبلی ٔب٘سٜیب ٘عزیه ثٝ آٖ ٚ زضنس اظ افطاز ػبٔٗٝ زض ٚيٗیز ٚ ٔٛلٗیز لجّی  76ثٝ ٖجبضر زیٍط 

 ا٘س اظ َجمٝ زضآٔسی ذٛز ػبثؼب قٛ٘س. زضنس سٛا٘ؿشٝ 24ٚ فمٍ 

 وٙس:ایٗ ٘ؿجز سٛؾٍ چٙس ٖبُٔ سغییط ٔی

 ضاثُٝ ٖىؽ زاضز. )قبذم ٞبی سمؿیٓ ؾبظ( ٞب٘ؿجز ثب سٗساز چٙسنایٗ  -

  قٛز.ثبقس، ایٗ ٘ؿجز وٛچىشط ٔی ثطضؾی َٛال٘ی سط ی ٔٛضزٞط چٝ لسض ََٛ زٚضٜ -
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 Immobility ratio 
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ثط لُط انّی ٚ ٖٙبنط ٘عزیه ثٝ آٖ  زض ٘ؿجز ثی سحطوی سٕطوع اِٚیٝالظْ ثٝ شوط اؾز وٝ 

 ؾز. حؿبؼ اٞبی ذبضع اظ لُط انّی غیطٝ حطوزاؾز ٚ ِصا ایٗ ٘ؿجز ث

 52حطوز ؾٟٓ ٞب 3-7-3

زض ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن، ٔٛلٗیز فطز زض سٛظیٕ زضآٔس، یٗٙی زٞه یب ثیؿشه زضآٔسی زض      

زضآٔسٞبی یه فطز ثب ؾبیطیٗ ٔس ٘ٓط اؾز. فطو  یثطٌیط٘سٜ فطز چٙساٖ ٟٔٓ ٘یؿز ثّىٝ ٔمبیؿٝ

زضنس افعایف یبثس.  100زضنس ٚ زضآٔس فطز زیٍط  50وٙیس زض یه الشهبز زٚ ٘فطٜ زضآٔس یه ٘فط 

ْ اظ سحطن )٘ؿجی ٌطایبٖ( ثط ایٗ َٛطفساضاٖ ایٗ ٔفٟ ،ثب ٚػٛز افعایف زض زضآٔسٞبی ٞط زٚ ٘فط

وٙس ف سحطن ضٚ ثٝ دبییٗ ضا سؼطثٝ ٔییزض زضآٔسٞب زضنسی 50ثبٚض٘س وٝ فطز اَٚ ثب ٚػٛز افعایف 

اٚ اظ وُ وبٞف یبفشٝ اؾز. ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن ٘یع ٕٞب٘ٙس سحطن ٚيٗی،  یچطاوٝ ؾٟٓ زضآٔس

ٞبی فطز ٚ ٖسْ سغییط ٔٛلٗیز اٚ زض سٛظیٕ سفبٚر وٝ حشی ثب طبثز ثٛزٖ زضآٔس٘ؿجی اؾز ثب ایٗ 

. ثٝ ٖجبضر زیٍط ثبال یب دبییٗ سؼطثٝ ذٛاٞس قسضٚ ثٝ  زضآٔس ثب افعایف ٚ وبٞف زضآٔس زیٍطاٖ سحطن

قٛز ػطیبٖ زضآٔسی افطاز زض سٛظیٕ زضآٔس اؾز ٚ ٘ٝ ْٟٛ اظ سحطن زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔیآ٘چٝ زض ایٗ ٔف

زٞس وٝ زضآٔس سحطن ظٔب٘ی ضخ ٔی ،ٔٛلٗیز افطاز زض سٛظیٕ زضآٔس. ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ایٗ ٔفْٟٛ

ٞبی افطاز اظ زضآٔس وُ ثٝ ٖجبضر زیٍط ؾٟٓفعایف یب وبٞف یبثس. اافطاز ٘ؿجز ثٝ ٔیبٍ٘یٗ زضآٔسٞب 

سحطن زضآٔسی ثطاثط نفط  ،ثبقس Xٕٞب٘ٙس سٛظیٕ   Yاٌط ؾٟٓ افطاز اظ زضآٔس وُ زض سٛظیٕسغییط وٙس. 

 ذٛاٞس ثٛز.

      
  

∑  

                
  

∑  

                     1                              
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 Share Movement 
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بثس، سحطن )ثسٖٚ زض ٘ٓطٌطفشٗ ػٟز سغییطار( افعایف ی      ٚ         اٌط فبنّٝ ثیٗٚ 

-یبٍ٘یٗ سغییط زض ؾٟٓسٛاٖ اظ ٕٔ٘ی بًٌیطی ایٗ ٔفْٟٛ ٔؿّٕثطای ا٘ساظٜ .زضآٔسی ثیكشط ذٛاٞس قس

( قبذم 1999ٚ اٚوی ) اؾشفبزٜ وطز. چطاوٝ ایٗ ٔمساض ٕٞٛاضٜ ثطاثط نفط اؾز. فیّسظٞبی زضآٔسی 

  ا٘س:ظیط ضا ٔٗطفی وطزٜ

            (
1

 
)∑|           |                   

 53سحطن ثٝ ٖٙٛاٖ ٖبُٔ ثطاثطوٙٙسٜ زضآٔسٞب زض َی ظٔبٖ  3-7-4

زض ٘ٓط ٌطفشٗ سحطن ثٝ ٖٙٛاٖ ٖبُٔ  ،ُٔبِٗبر سحطن الشهبزیی ٞبی اِٚیٝیىی اظ اٍ٘یعٜ     

آٔس سٛظیٕ َٛال٘ی ٔسر یٗٙی ایٙىٝ آیب سغییط زض زض .ٔبٖ اؾززضآٔسٞب زض َی ظ یثطاثطوٙٙسٜ

ثٙب ثٝ ٌفشٝ  وٙس یب ذیط؟ ٚ چٝ ٔمساض؟جز ثٝ سٛظیٕ اِٚیٝ آٟ٘ب ثطاثط ٔیزضآٔسٞب ضا ٘ؿ

ٔمساض ٘بثطاثطی زض ٞط ؾبَ ٔٗیٗ  ،( زض نٛضسیىٝ سحطن زضآٔسی ثؿیبض ثبال ثبقس1992)54وطٌٕٚٗ

إٞیز چٙسا٘ی ٘رٛاٞس زاقز. ظیطا ٞط افعایف زض سحطن زضآٔسی ٔٙؼط ثٝ ثطاثطسط قسٖ سٛظیٕ 

قٛز وٝ ٘مُٝ ٔكشطن بثٝ زض ُٔبِٗبر زیٍط ٘یع یبفز ٔیقٛز. ثیب٘بر ٔكی ظ٘سٌی ٔیزضآٔس زٚضٜ

 ٞبی َٛال٘ی اؾز.سٞب زض َی زٚضٜی زضآٔآٟ٘ب سٕطوع ثط سحطن زضآٔسی ثٝ ٖٙٛاٖ ٖبُٔ ثطاثطوٙٙسٜ

  زٞس:ثطای ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن اضائٝ ٔی( ٔٗیبض ظیط ضا 2005فیّسظ )

ε  1   
    

    
  

 : ٔٗیبض ٘بثطاثطی ٔمُٗی ٔظُ يطیت ػیٙی یب قبذم سبیُ     

  آٔسٞبی ؾبَ ٟ٘بیی ٚ ؾبَ دبیٝ اؾز.: ثطزاض ٔیبٍ٘یٗ زض  
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 Mobility as an equalizer of longer-term incomes to the initial income 
54

 Krugman 
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 : ثطزاض زضآٔسٞبی ؾبَ دبیٝ    

زض ؾبَ دبیٝ ثبقس  زضآٔسٞب ٔب٘ٙس ٘بثطاثطی سطَٛال٘ی ی٘بثطاثطی سٛظیٕ زضآٔس َی یه زٚضٜٚلشی 

 ذٛاٞیٓ زاقز:

ε  0                                   

س ذٛاٞیٓ ٘سٛظیٕ قٛ ؾبَ دبیٝ ثطاثطسط یسط ٘ؿجز ثٝ زضآٔسٞبی َٛال٘یاٌط زضآٔسٞب َی یه زٚضٜ

 زاقز:

ε  0                                   

س ذٛاٞیٓ ٙثبق وٕشطی ثطذٛضزاضی بیٝ اظ ثطاثطظٔبٖ ٘ؿجز ثٝ ؾبَ دسٛظیٕ زضآٔسٞب زض ََٛ اٌط ٚ 

 زاقز:

ε  0                        

 55حطوز زضآٔسی ٔشمبضٖ 3-7-5

ٌطفشٗ ػٟز ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن ٔمساض ٘ٛؾبٖ ٚ سغییط زض زضآٔسٞبی افطاز ضا ثسٖٚ زض ٘ٓط      

٘ٓط  وٙس. ثطای ثیبٖ ثٟشط ایٗ ٔفْٟٛ یه الشهبز زٚ ٘فطٜ ضا زضٌیطی ٔیسغییطار زضآٔسی ا٘ساظٜ

ٚاحس دِٛی افعایف ٚ زضآٔس فطز زیٍط ثٝ ٕٞیٗ ٔمساض  10000ثٍیطیس وٝ زض آٖ زضآٔس یه فطز 

ٚاحس دِٛی ٚ  20000زضآٔس ثطاثط اؾز ثب ػبثؼبییوُ  وبٞف یبثس. زض ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن ٔیعاٖ

افعایف یب  ،ٚاحس دِٛی ذٛاٞس ثٛز. زض ٚالٕ ثسٖٚ زض ٘ٓط ٌطفشٗ ػٟز سغییطار 10000ؾطا٘ٝ آٖ 
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 symmetric income movement (instability or non-directional income movement or income flux) 
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بِز ٖسْ سحطن زضآٔسی ظٔب٘ی وبٞف یه ٚاحس دِٛی یىؿبٖ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ اؾز. زض ایٗ ح

 ٕٞٝ افطاز ثسٖٚ سغییط ثبلی ثٕب٘س ثٝ ٖجبضسی زضآٔس زٞس وٝ ضخ ٔی

                    1     

س )ثسٖٚ زض ٘ٓط ٌطفشٗ ػٟز سغییطار( سحطن زضآٔسی افعایف ذٛاٞ   اظ    ثب افعایف اذشالف 

 ا٘س:وطزٜاظ سحطن اضائٝ  ٌیطی ایٗ ٔفْٟٛضا ثطای ا٘ساظٜ ٞبی ظیط( قبذم1996یبفز. فیّسظ ٚ اٚوی)

  
1       ∑ |     |

 
  1   

  
1       

1

 
∑ |     |

 
  1   

ثٝ  سٛا٘سٔی mٚاحس ؾطا٘ٝ(  10000ٔالوی ثطای وٛچىی ٚ ثعضٌی ایٗ سغییط) سٗییٗثٝ ٔٙٓٛض 

 :قٛزنٛضر زضنسی اظ ٔیبٍ٘یٗ زضآٔسٞبی ؾبَ دبیٝ ثیبٖ 

  
1       

∑ |     |
 
  1

∑   
 
  1

⁄  

طیط یه ٚاحس أثٝ َٛض يٕٙی ؾٝ قبذم لجّی س. قٛ٘سٔٗطفی ٔی F-O1 ثٝ نٛضرؾٝ قبذم فٛق 

ٌیط٘س. ٘ٓط ٔی یىؿبٖ زض ،زضآٔس افطاز یاِٚیٝ٘ٓط ٌطفشٗ ؾُح  زضآٔس ضا ثسٖٚ زضافعایف یب وبٞف 

ٚاحس سغییط زض زضآٔس یه  ،زضآٔسی افطاز یثؿشٝ ثٝ ٚيٗیز اِٚیٝسٛاٖ ایٗ ؾٝ قبذم، ٔیزض ٔمبثُ 

ٔؿئّٝ زیٍطی وٝ زض  ِصا ، ٔشفبٚر زض ٘ٓط ٌطفز.یزضآٔس یاِٚیٝضا ثطای افطاز ثب ؾُٛح ٔرشّف 

ٚاحس دِٛی ثطای ایٗ زٚ فطز ثؿشٝ ثٝ  10000ایٗ اؾز وٝ سغییطار زضآٔسی  قٛزٔیایٙؼب ُٔطح 

ٚاحس  10000ٔیعاٖ زضآٔس آٟ٘ب زض ؾبَ دبیٝ اظ إٞیز ٔشفبٚسی ثطذٛضزاض اؾز. یه سغییط زضآٔسی 

یه سغییط زضآٔسی ظ اثیكشطی  ٚ زاضای اطط ٔشفبٚرٚاحس دِٛی  10000زضآٔس ؾبَ دبیٝ دِٛی ثب 
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ثٝ ٖجبضسی یه سغییط  .ٚاحس دِٛی ذٛاٞس زاقز 1000000ٚاحس دِٛی ثب زضآٔس ؾبَ دبیٝ  10000

٘یع ثؿشٍی زاضز. ِصا آ٘چٝ زض ایٙؼب ٟٔٓ اؾز زضنس سغییط  ثٝ قطایٍ اِٚیٝ  یٚاحس 10000زضآٔسی 

 ٘س:اٜی ظیط ضا اضائٝ وطز( ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ایٗ ٔؿئّٝ ٔٗیبضٞب1999فیّسظ ٚ اٚوی)  اؾز. ٞب زضآٔس

  
2       ∑ |           |

 
  1   

  
2       

1

 
∑ |           |

 
  1   

  
2       

∑ |           |
 
  1

∑      
 
  1

⁄  

 قٛ٘س. ٔٗطفی ٔی F-O2ؾٝ قبذم فٛق ثٝ نٛضر 

 56حطوز ػٟشی زضآٔس6-7-3 

زضآٔسی افطاز یٗٙی افعایف ٚ یب  ارذالف ٔفْٟٛ لجّی، ػٟز سغییطزض ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن ثط      

ٚاحس  10000آٔس یه فطز الشهبز زٚ ٘فطٜ لجُ فطو وٙیس زض . زض ٔظبَ٘ٓط اؾزٔس ٟبوبٞف آ٘

ایٗ ٔفْٟٛ ٘ٝ سٟٙب ٔمساض سغییط  دِٛی افعایف ٚ زضآٔس فطز زیٍط ثٝ ٕٞیٗ ٔیعاٖ وبٞف یبثس. زض

ٞبی ضٚـ قٛز.افعایف یب وبٞف( ٘یع ِحبِ ٔی) ػٟز آٖٚاحس دِٛی( ثّىٝ  10000) زضآٔس

( قبذم ظیط ضا 1999) ٔرشّفی ثطای زضن ٚ ثطضؾی ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن ٚػٛز زاضز. فیّسظ ٚ اٚوی

  ا٘س:ٔٗطفی وطزٜ

    3      
1

 
∑              

 
  1   
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 Directional income movement 
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 سؼعیٝ سحطن زضآٔسیظیط ٔفبٞیٓ سحطن:  8-3  

 كبٖٞبی سحطن ثٝ اػعایی ٔفبٞیٓ ٚ ؾٙؼٕٝٞٝ ،ٔفْٟٛ سحطن، غیط اظ ٚاثؿشٍی ظٔب٘ی 6اظ ثیٗ      

 Jٞب اؾز. ثٝ ایٗ ٔٗٙی وٝ اٌط ػٕٗیز ثٝ ٛٔ اَٚ سؼعیٝ، سؼعیٝ ثٝ ظیط ٌطٜٚ٘ لبثُ سؼعیٝ ٞؿشٙس.

ٌطٜٚ ظ٘ی سحطن زض ٞط ظیطظیط ٌطٜٚ سمؿیٓ قٛز، سحطن زضآٔسی وُ زض ػبٔٗٝ ثطاثط ٔیبٍ٘یٗ ٚ

 اؾز:

        ∑          
 
  1   

قٙبؾی  ٔٗٙبزاض اؾز. یه ؾٙز َٛال٘ی زض ازثیبر ػبٔٗٝ ٘ٛٔ زْٚ اظ سؼعیٝ، سؼعیٝ ثٝ اػعای وبٔالً

ٕ٘بیس: اِف( سؼعیٝ ٔییب َجمبر اػشٕبٖی ضا ثٝ زٚ ػعء  ٚػٛز زاضز وٝ حطوز افطاز زض ثیٗ ٔكبغُ ٚ

زض ٔكبغُ ثٟشط یب َجمبر اػشٕبٖی ثٟشط  سٛا٘س ثٝ افعایف زؾشطؾی ثٝ ٔٛلٗیز سغییطاسی وٝ ٔی

افطاز ثیٗ حطوز افعایف ثٝ سٛا٘س  ٚ ة( سغییطاسی وٝ ٔی (57)سحطن ؾبذشبضی ٘ؿجز زازٜ قٛز

ٜ قٛز جمبر ٘ؿجز زاززض ثیٗ ایٗ َٞب  ثطای سٛظیٕ ٔٗیٙی اظ ٔٛلٗیز ٔكبغُ ٚ َجمبر اػشٕبٖی

( زٚ سؼعیٝ ضا 1982) 59بٖی، ٔبضوب٘سیب(. ثب اضسجبٌ زازٖ ازثیبر الشهبزی ٚ اػش58ٕای)سحطن ٔجبزِٝ

ضا ثٝ ٖٙٛاٖ زضنسی اظ  ایٝسحطن ٔجبزِ ،اِٚیٗ ٔٛضززض زازٜ اؾز.  اضائٝ یثطای سحطن زضآٔس

سٛا٘س زض نٛضر طبثز ثٛزٖ سٛظیٕ زضآٔس زض ََٛ ظٔبٖ وؿت  وٝ ٔی ٕ٘بیس سٗطیف ٔی سغییطار ضفبٜ

سغییطار  یضفبٜ ٚ ثطاثطوٙٙسٜ یثبلیٕب٘سٜوٝ زض ایٗ نٛضر سحطن ؾبذشبضی ثٝ ٖٙٛاٖ سغییطار  قٛز

سحطن ؾبذشبضی ضا ثٝ ٖٙٛاٖ سغییطار ضفبٜ سٗطیف  ،زٚٔیٗ ٔٛضز زض قٛز. ضفبٞی وُ سٗطیف ٔی

ای یب زٚ ٘ؿّی، ٖسْ سحطن وبُٔ  افشس وٝ ٔبسطیؽ ا٘شمبَ زٚ زٚضٜ ٕ٘بیس وٝ زض نٛضسی اسفبق ٔی ٔی
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 Structural mobility 
58

 Exchange mobility 
59

 Markandya 
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ثطای زضن ثٟشط قٛز.  ٖٙٛاٖ ثبلیٕب٘سٜ سٗطیف ٔی ثٝ ایِٝ، وٝ زض ایٗ نٛضر سحطن ٔجبز٘كبٖ زٞسضا 

 ٞبی ظیط اؾشفبزٜ وطز:ای ٔی سٛاٖ اظ ٔظبَشبضی ٚ ٔجبزِٝسحطن ؾبذ

    1 2 3   3 2 1  

    1 2 3   2 1 3  

    1 2 3   1 2 6  

    1 2 3   2 3 6  

ٚيٗیز زٚ ٞط ثٝ ٖجبضسی ؾبذشبض الشهبز زض  .قٛزی زضآٔس حفّ ٔیسٛظیٕ اِٚیٝ A  ٚ Bزض ٚيٗیز 

سحطن  اؾز ٚ ٔٛػٛز ٞط زٚ ٚيٗیز ثیٗ َجمبر زضآٔسی ضثسٖٚ سغییط اؾز. ِصا سحطن زضآٔسی ز

ایٗ زٚ حبِز  ،ثب زازٜ ٞبی ٔمُٗی ٚ زض ٘شیؼٝ سٛظیٕ ٔمُٗی زضآٔس اٌطچٝای اؾز. اظ ٘ٛٔ ٔجبزِٝ

 Bسحطن ثیكشطی ضا ٘ؿجز ثٝ  Aٚيٗیز أب اٌط زازٜ ٞب اظ ٘ٛٔ دُٙ ثبقٙس،  ،سحطن یىؿب٘ی ضا زاض٘س

ىٝ ضسجٝ آ٘ؼبئی وٙس. ثٝ ٖالٜٚ، اظسٛظیٕ زضآٔس سغییط ٔی ؾبذشبض  C   ٚDزض فطآیٙس . زٞسیٔ٘كبٖ  

ٌفشٝ  یبثس ایٗ ُٔٙمی اؾز وٝس ٚ زضآٔس ٞیچ وؽ وبٞف ٕ٘ی٘قٛٞبی زضآٔسی افطاز حفّ ٔی

سحطن   C٘ؿجز  D ظیٕٛحبِز سزض ایٗ  .زض ایٗ فطآیٙسٞب ٚػٛز ٘ساضز ایقٛز ٞیچ سحطن ٔجبزِٝ

  ؾبذشبضی اؾز. ٞب ثٝ زِیُ سفبٚر زض سحطنسفبٚر ثیكشطی زاضز ٚ

 سحطن ٘ؿجی ٚ ُّٔك 3-9

)فیّسظ ٚ اٚوی  شّفی زاض٘سرسحطن ٘ؿجی ٚ ُّٔك زض ُٔبِٗبر سحطن الشهبزی ٔفبٞیٓ ثؿیبض ٔ     

 قٛز:زٚ یب چٙس ٔفْٟٛ اؾشفبزٜ ٔیض سحطن ٘ؿجی ز (.1999
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 60لٛی سغییطار ٘ؿجی -

ضن ایٗ ٔٛيٛٔ ثٝ س. ثطای ز٘قٛفبٞیٓ سحطن ثب ٘ؿجیز لٛی ٔكرم ٔیٌبٞی اٚلبر ٔ

 :ٞبی ظیط سٛػٝ وٙیسٔظبَ

    1 3   1 3  

    1 3   2 6  

    2 6   4 12  

ٔیعاٖ  ،ثب زض٘ٓط ٌطفشٗ یه ػٙجٝ ذبل اظ سحطن زضآٔسی ثٝ ٖٙٛاٖ یه ٔفْٟٛ ٘ؿجی لٛی

ٞب  زضآٔسی اِٚیٝچطاوٝ ؾٟٓ  .یىؿبٖ ٚ ثطاثط نفط اؾز A   ٚB  ٚCسحطن زض سجسیالر 

 ضاثُٝ ثبیس m٘شیؼٝ یه قبذم سحطن ٘ؿجی لٛی طبثز اؾز. زض 

      ٚ    0    ضا ثطای ٕٞٝ ٔمبزیط                  
ٔیٗ أس  

 . وٙس

 61سغییطار ٘ؿجی يٗیف

)ثٝ َٛض  سحطنم ذقٛز. یه قبفْٟٛ سحطن ثب ٘ؿجیز يٗیف ٔكرم ٔیٌبٞی ٔ

ٚ   0  ضا ثطای ٕٞٝ ٔمبزیط                 ضاثُٝ m يٗیف( ٘ؿجی

      
ِصا ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ یه ػٙجٝ زیٍط سحطن زضآٔسی ثٝ  وٙس.ٔیٔیٗ أس   

 یىؿبٖ ٚ ثطاثط نفط اؾز. B ٚC ٞبیحبِزٖٙٛاٖ یه ٔفْٟٛ ٘ؿجی يٗیف ٔیعاٖ سحطن زض 

ْ لجُ ایٗ اؾز وٝ سغییط زضآٔس یه فطز ٘ؿجز ثٝ سغییطار ٛ٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ زض زٚ ٔفٟ 

 اؾبؼ سٗییٗ سحطن ضٚ ثٝ ثبال ٚ دبییٗ اؾز. ،زیٍطاٖ یزضآٔس
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 Strongly relative changes 
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 Weakly relative changes 
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 حطوز ٞبی ٚيٗی -

قٛز. زض ایٗ حبِز افطاز ٞبی ٚيٗی ٘یع اؾشفبزٜ ٔیثٝ حطوزسحطن ٘ؿجی ثطای اقبضٜ 

یی ٘ؿجز ثٝ ؾبَ دبیٝ وٙٙس وٝ ػبیٍبٜ آٟ٘ب زض ؾبَ ٟ٘بظٔب٘ی سحطن ٘ؿجی ضا سؼطثٝ ٔی

  .سغییط وٙس

 قٛز:ظیط اؾشفبزٜ ٔیسحطن ُّٔك زض ُٔبِٗبر ثٝ قىُ 

ٞبی زضآٔسی ٚ ی زضآٔسی ٘ؿجز ثٝ سغییطار زض ؾٟٓٞبٞب ٚ وبٞفزض ٘ٓط ٌطفشٗ افعایف -

زض  ُّٔك سحطنٞبی زضآٔسی. حطوز ػٟز زاض زضآٔسی ٚ ٔٗیبضٞبی ٔرشّف آٖ، یب ػبیٍبٜ

 س.٘قٛ٘ٓط ٌطفشٝ ٔی

 ُّك سغییطار زضآٔسیٔزض ٘ٓط ٌطفشٗ ٔمساض   -

  62ثسٖٚ سغییط رسجسیال -

ٟ٘بیی ٚ اِٚیٝ ثٝ ٔمساض یىؿب٘ی افعایف یبثٙس، ٔٛلٗیز ػسیس سحطن  یاٌط ٕٞٝ زضآٔسٞب

 لجُ ذٛاٞس زاقز یٗٙی: ٕٞب٘ٙس یُّٔك یىؿب٘

                   

 ٞبی انّی ؾٙؼف سحطن زضآٔسیضٚیىطز 10 -3 

 ازثیبر سحطن الشهبزی ؾٝ ضٚیىطز انّی ثطای ؾٙؼف سحطن ٚػٛز زاضز.زض      

 سحطن ٌیطیا٘ساظٜ وٝ زاضز ٚػٛز یسٛػٟ لبثُ بریازثضٚیىطز اَٚ، ضٚیىطز ضفبٜ ٌطا:  -

 ِحبِ ثٝ سحطن ،بریازث ٗیا زض. زٞس یٔ لطاض ُٔبِٗٝ ٔٛضز ضفبٜ ٌطایبٖ ٝیظاٚ اظ ضا یزضآٔس

 ٘ٓط زض آٖ ٓیٔؿشم یٔٗٙب ٙىٝیا سب طزیٌ یٔ لطاض یثطضؾ ٔٛضز آٖ یيٕٙ یٔٗٙب ٚ ٔفْٟٛ
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 Translation invariant 

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 



62 
 

 ٗیا ثط فطو ٙؼبیا زض اؾز، ٕ٘ٛزٜ بٖیث (1982) بیٔبضوب٘س وٝ َٛض ٕٞبٖ اِجشٝ. قٛز ٌطفشٝ

 یاػشٕبٖ ٘مف زاقشٗ اظ ضا افطاز وٝ) یاػشٕبٖ ٔٛإ٘ حصف ی ؼٝی٘ش زض ػبٔٗٝ هی وٝ اؾز

 بظاریأش حصف ٚ( وطزٜ ٕٔٙ سیٕ٘ب یٔ اؾشفبزٜ ٞب آٖ شاسی یٞب ییسٛا٘ب اظ وبُٔ َٛض ثٝ وٝ

 یثٟشط قىُ ثٝ ٍطیز قرم سٛؾٍ سٛا٘س یٔ وٝ زٞس یٔ ییٞب ٘مف افطاز ثٝ وٝ) یاػشٕبٖ

 ٔؿشمُ ٝیظاٚ هی اظی زضآٔس سحطنثٝ  ٕٔٗٛالً ایٗ ضٚیىطز .ٌطزز یٔ ٔشحطن( قٛز ا٘ؼبْ

 ٗیاِٚ. سیٕ٘ب یٔ یٔٗطف ٞب  فطنز یثطاثط ٔفْٟٛ ثب ضا آٖ اٚلبر یٌبٞ مزیحم زض ٚ زٍ٘ط یٔ

 ؾُح اظ اؾز وٝ زضآٔس ٕیسٛظ ثب ٔطسجٍ یاػشٕبٖ ضفبٜ سبثٕ هی ٗیسسٚزض ایٗ ضٚیىطز  لسْ

 سٛاٖ یٔ ٔشٗسز یٞب ضٚـثب  ،یاػشٕبٖ ضفبٜ سبثٕ ٌطفشٗ ٘ٓط زض ثب. طزیٌ یٔ ٘كبر وُ ضفبٜ

 .ززا لطاض اؾشفبزٜ ٔٛضز ضا اؾشرطاع ٚ ذبل سحطن بؼیٔم هی

ٞبی دُٙ، ثطای ضؾیسٖ ثٝ ایٗ ضٚیىطز، ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ ٔبضوٛف: زضظ٘ؼیطٜ ضٚیىطز  -

 قٛز.بر ظیبز زض ٔبسطیؽ ا٘شمبَ يطة ٔیثطزاض اِٚیٝ زضآٔس ثٝ زفٗ، ٚيٗیز ایؿشب

ض وبُٔ زض ٞبی قجٝ دُٙ: ضٚیىطز ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ایٗ ُٔبِٗٝ اؾز وٝ ثٝ َٛضٚیىطز زازٜ -

 قٛز.فهُ ثٗس سٛيیح زازٜ ٔی

 ٚ فمط ٔفبٞیٕی ٔؼعا أب ٔطسجٍ ،سحطن، ضقس٘بثطاثطی،  3-11

ػٛظف   ٔظبَ اَٚ: سٛاٖ اظ زٚ ٔظبَ ظیط اؾشفبزٜ وطز.ٗ ٔفبٞیٓ ٔیضٚاثٍ ثیٗ ای سٛيیحثطای      

زٞس وٝ زضآٖ ُ سٛيیح ٔیشسٛظیٕ زضآٔس ضا ثب ٔظبَ یه ٞ یالشهبززاٖ ٔٗطٚف، ٔؿئّٝ 63قٛٔذیشط

ویفیز ٞؿشٙس. زض  ِٕٔٗٛی ٚ َجمبر دبییٗ ثؿیبض ثیٍ ٞبی َجمبر فٛلب٘ی ِٛوؽ، َجمبر ٚؾاسبق

بثز طیىٝ ٟٕٔب٘بٖ ٞشُ ئٞبی ٔشفبٚسی ؾبوٙٙس. اظ آ٘ؼبٞشُ ٞط قت زض اسبق ٟٕب٘بٖایٗ ٔظبَ ٔ

قٛز وٝ ٔىبٖ اؾشمطاض افطاز سغییط وطزٜ اؾز. سٗسازی ثٝ ٞط ثبض ٔكبٞسٜ ٔی ٞبی دُٙ()زازٜ ٞؿشٙس
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 Joseph Schumpeter 

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 



63 
 

ا٘س. زض ازی ٘یع زض ٕٞبٖ َجمٝ ثبلی ٔب٘سٜا٘س ٚ سٗسقسٜ بثؼبػَجمبر ثبال ٚ سٗسازی ثٝ َجمبر دبییٗ 

چطاوٝ  ،زٞس٘بثطاثطی ضا ٘كبٖ ٔی ٖر زض ویفیز اسبق ٞبی ٞشُ زض ٞط ٘مُٝ اظ ظٔبٚایٗ ٔظبَ سفب

فیز ٞبیی ثب ویافطاز زض اسبق ػبثؼبیی .ٞبیی ثب ویفیز ٔرشّف ؾبوٙٙسٟٕٔب٘بٖ زض ٞط قت زض اسبق

قٛز. ٚيٗیز ٞط اسبق ٘یع ضقس ٔحؿٛة ٔی ویفیز ٚسغییط زٞس ٚ ٘كبٖ ٔیٔرشّف سحطن افطاز ضا 

آٚضز، ایٙىٝ ضا ثٝ ٚػٛز ٔی ایآٔس ؾئٛاالر اؾبؾیسٛيیح سٛظیٕ زض زض اضسجبٌ ثبؾشفبزٜ اظ ٔظبَ ٞشُ ا

سحطن ٚ ٘بثطاثطی چٍٛ٘ٝ ثب یىسیٍط اضسجبٌ زاض٘س؟ اضسجبٌ آٟ٘ب ثب ضقس چٍٛ٘ٝ اؾز؟ ثسٖٚ قه ا٘شمبَ 

ا٘شمبَ سحطن ٔحؿٛة ٔی قٛز؟ آیب ثب ایٗ  یأب آیب ٕٞٝ ،ٕٛزی اظ سحطن اؾزیٗ اسبق ٞب ٘افطاز ث

سٛاٖ سؼٟیع زٚثبضٜ ٞشُ ضا ثٝ ٘حٛی زٞس؟ آیب ٔیٔی خا٘شمبَ سؼٟیعار اظ اسبلی ثٝ اسبق زیٍط سحطن ض

اظ ٞب ز؟ آیب ؾبوٙیٗ ذٛـ قب٘ؽ ایٗ اسبقسحطن سّمی وط ،ٞب ثٟشط قٛزاظ اسبق وٝ ٚيٗیز ثطذی

اؾز اظ سحطن ضٚ ثٝ  ٞبیكبٖ ثٟجٛز دیسا ٘ىطزٜقٛ٘س ٚ آٟ٘بیی وٝ اسبقحطوز ضٚثٝ ثبال ٔٙشفٕ ٔی

اٌطچٝ ٕٔىٗ اؾز ٟٕٔب٘بٖ  ثب ػبثؼبیی افطاز اظ اسبلی ثٝ اسبق زیٍط زض ٞط قت ثط٘س؟دبییٗ ض٘غ ٔی

-سٛظیٕ ویفیز اسبق ٔب ٘بثطاثطی زضا ،سط ٔٙشمُ قٛ٘سٞبیی ثب ویفیز دبییٗٞبی ِٛوؽ ثٝ اسبقاسبقزض 

اؾز. أب اٌط ٘بثطاثطی  ٟب ٕٞچٙبٖ ثبال٘آویفیز دطاوٙسٌی ثٝ زِیُ ٖسْ سغییط ٖٕسٜ زض  ،تٞط ق یٞب

شٝ ثیٗ ثیكشط نٛضر ٌطفؼبیی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز ٕٔىٗ اؾز ػبثسطی ٞبی َٛال٘ی زض َی قت

سٛا٘س زض ََٛ ظٔبٖ ٔی ٖجبضر زیٍط سحطن ثٝ .زض َی ظٔبٖ ٔٙؼط قٛزضا  طشثطاثطی ثیك ،ٞباسبق

ؼعا اؾز. ثٟجٛز طط اظ ؾٝ سغییط ٔأ٘بثطاثطی ٞط قت ضا ٔشٛاظٖ وٙس. ِصا ضفبٜ ُّٔك ٟٕٔب٘بٖ ٞشُ ٔش

ثطی( ٚ یب ا٘شمبَ افطاز )سغییط زض ٘بثطا )ضقس(، سٛظیٕ ٔؼسز سؼٟیعار زض ثیٗ اسبق ٞبأىب٘بر ٕٞٝ اسبق

ؾٝ ضاٜ  ،دبییٗ فمیط زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛ٘س ثب ویفیزٞبیی )سحطن(. ِصا اٌط افطاز زض اسبق ٞبثیٗ اسبق

-ویفیز ثٟشط ٞط قت ٔؼٟعسط ٚ اسبق ٞبیی ثباٌط اسبقزض ایٗ ٔظبَ ؾبزٜ  ثطای ذطٚع آٟ٘ب ٚػٛز زاضز.

نٛضر ٚػٛز سط ٞط قت ویفیز ذٛز ضا اظ زؾز ثسٞٙس )ضقس ٘بثطاثطی( زض ٞبیی ثب ویفیز دبییٗ
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ایف ٘بثطاثطی عِصا اف ،ٞبی ٔشٗسز افعایف ذٛاٞس یبفزقت ٌیطی قسٜ زض َیسحطن، ٘بثطاثطی ا٘ساظٜ

ٔكرم اؾز وٝ  الًىٝ زض ایٗ ٔظبَ وبٔایٙثب افعایف زض ٔیعاٖ سحطن ٔشٛاظٖ ذٛاٞس قس. ٘ىشٝ زیٍط 

ٞبی چٙیٗ اَالٖبسی فمٍ اظ َطیك زازٜ .وساْ ٟٕٔبٖ زض ٞط قت زض وساْ اسبق ٔؿشمط قسٜ اؾز

ؼبیی ٚػٛز ی ٔمُٗی أىبٖ ثطضؾی سحطن ٚ ػبثٞبزازٜبثُ حهَٛ اؾز. زض نٛضر ٚػٛز دُٙ ل

سٛاٖ زض ٔٛضز ٘بثطاثطی زض ٞط ٘مُٝ اظ ظٔبٖ لًبٚر وطز ٚ سٟٙب ٘شیؼٝ لبثُ حهَٛ ٔی بً٘ساضز ٚ نطف

 ٘بثطاثطی ثسٖٚ سغییط ثبلی ٔب٘سٜ اؾز. وٝ اؾزآٖ ٘یع ایٗ 

 ٔظبَ زْٚ

یه ثبض زض ؾبَ دبیٝ ٚ یه ثبض زض ؾبَ ٞب زض ٘ٓط ثٍیطیس وٝ زضآٖ زازٜ ا٘فطٜ ض 2یه الشهبز      

 :قٛ٘سٟ٘بیی ثٝ نٛضر ٔمُٗی ػٕٕ آٚضی ٔی

 اضسجبٌ سحطن ٚ ٘بثطاثطی

ٖسْ ضقس الشهبزی نٛضر زض  ( ثبقس،1ٚ 5) اٌط چٙب٘چٝ سٛظیٕ زضآٔس زض ؾبَ دبیٝ ثٝ نٛضر     

٘بثطاثطی زض سٛظیٕ سٛاٖ ٌفز ( وٝ زض ایٗ نٛضر ٔی1ٚ 5سٛظیٕ زضآٔس زض ؾبَ ٟ٘بیی ثطاثط اؾز ثب )

 سٛظیٕچطاوٝ افطاز زض ایٗ  .زضآٔس ثسٖٚ سغییط اؾز. أب ٚيٗیز سحطن زض ایٗ الشهبز ٘بّْٔٗٛ اؾز

اضائٝ ٞب ٔمُٗی ثٛزٜ ٚ اَالٖبسی اظ ٚيٗیز سحطن ایٗ زازٜثٝ ٖجبضسی  .٘بّْٔٗٛ ٚ ٘بٔكرم ٞؿشٙس

احشٕبَ ٚػٛز  2٘كب٘ٝ ٌصاضی قٛ٘س زض ایٙهٛضر   𝛽ٚ   . اٌط چٙب٘چٝ ایٗ زٚ فطز سٛؾٍ وٙٙسٕ٘ی

وٝ زض ایٗ نٛضر سحطن  : زض حبِز اَٚ ػبیٍبٜ ٞط فطز زض سٛظیٕ زضآٔس یىؿبٖ ثبلی ثٕب٘سزاضز

ٙهٛضر سحطن ٚػٛز زاضز. ثسٖٚ ایٙىٝ ػبیٍبٜ آٟ٘ب ٖٛو قٛز وٝ زض ای ْٚٚػٛز ٘ساضز. احشٕبَ ز
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یؿشٙس سٟٙب لًبٚر زض ٔٛضز ٘بثطاثطی ایٗ اؾز وٝ افطاز لبثُ قٙبؾبیی ٘ ئیىٝٞبی دُٙ اظ آ٘ؼبزازٜ

 ٘بثطاثطی ثسٖٚ سغییط ثبلی ٔب٘سٜ اؾز.

A:  1 5   1 5       

         𝛽        𝛽    

  B:  1 5   5 1  

          𝛽        𝛽    

 ٚ فمط ضاثُٝ سحطن

 ظیط ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ سغییطار

A:  1 5   2 5       

         𝛽        𝛽    

  B:  1 5   1 6  

          𝛽        𝛽    

زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز،  5ٚ  1زٞٙس. اٌط ذٍ فمط ثیٗ ٔی ٞط زٚ ٚيٗیز سحطن ضٚ ثٝ ثبال ضا ٘كبٖ

( وبٞف فمط ضا 1966) ( ٚ قبذم ؾ1984ٗ) ؾٙؼٝ ٞبی فمط ٔب٘ٙس قبذم فٛؾشط ٚ ٌطیط ٚ سٛضثه

 .Bٔی زٞٙس ٚ ٘ٝ زض حبِز ٘كبٖ  A زض حبِز 

 ٘بثطاثطی ٚ فمطضاثُٝ 
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ىٝ زضآٔس یفمیطسط زٚ ثطاثط زضحبِ فطزثٝ نٛضر ظیط ثبقس وٝ زضآٔس زضآٔس اٌط اٍِٛی سغییط سٛظیٕ      

 سٕٙسسط ؾٝ ثطاثط قٛز:ططٚ فطز

A:  1 5   2 15  

   𝛽             𝛽    

ٞبی ٘بثطاثطی ٔظُ ِٚی قبذمیبثس ٔی، فمط وبٞف اؾزٝ اظ آ٘ؼبئیىٝ زضآٔس فطز فمیط افعایف یبفش

 .زٞٙسػیٙی افعایف ٘بثطاثطی ضا ٘كبٖ ٔیيطیت 

 :64ای ضٚیىطز انُ ٔٛيٖٛٝ 3-12

ثطای سٗییٗ  .ٞبی ٔرشّفی ثطای سحطن ٚػٛز زاضزوٝ ٔكبٞسٜ قس، ٔفبٞیٓ ٚ قبذمُٛضٕٞب٘     

سٛاٖ اظ ضٚیىطز انُ ٔٛيٖٛٝ اؾشفبزٜ زٞس، ٔیفْٟٛ ٔبٞیز سحطن ضا ثٟشط ٘كبٖ ٔیایٙىٝ وساْ ٔ

ضز اؾشفبزٜ ( 1993ٌٛٔیطی سحطن زضآٔسی اِٚیٗ ثبض سٛؾٍ قبضوؽ)ثطای ا٘ساظٜضٚیىطز ایٗ وطز. 

( ز٘جبَ قس 1999ٚ1996) ( فیّسظ ٚ اٚوی1985) 66وَٛٚٚ   (1983) 65ویًٌٙطفز ٚ سٛؾٍ لطاض

 .قٛزازأٝ ثٝ ثطذی اظ آٟ٘ب اقبضٜ ٔی وٝ زض

 انُ ٘طٔبَ وطزٖ:

 ٕٞٝ افطاز زضآٔسوٙس. َجك ایٗ انُ ٚلشی وطزٖ ضا ُٔطح ٔی٘طٔبَ ٔٛيٖٛٝ (  ان1993ُ) قبضوؽ

ٔیٗ ٔی أثسٖٚ سغییط ثبقس سحطن زض حسالُ ٚ ثطاثط نفط اؾز. ایٗ انُ زض ٕٞٝ ٔٗیبضٞبی سحطن س

 قٛز.
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             =0 :                                                                     67انُ ٘طٔبَ وطزٖ    

                                   

ٗ ٔٙٓٛضچٟبض س يطٚضی اؾز. ثطای ایٙوٙسحطن ٍٞٙبٔیىٝ زضآٔسٞب سغییط ٔی سٗییٗ چٍٍٛ٘ی سغییط

 قٛز:ٔفْٟٛ ٔرشّف ُٔطح ٔی

ظٔب٘یىٝ زضآٔس ٕٞٝ  ،اؾز. زضسٕبْ ٔفبٞیٓ سحطن زضآٔسی 68ؿبؾیز ٘ؿجز ثٝ ؾُححٔفْٛ اَٚ

ٚ ( ظٔب٘یىٝ ؾُح 1زٞس:حبِز ضخ ٔی 2ساضز. ایٗ قطایٍ زض بلی ثٕب٘س سحطن ٚػٛز ٘ثافطاز یىؿبٖ 

أب ؾُح زضآٔس سغییط وٙس. زض حفّ قٛز، ( ظٔب٘یىٝ ؾٟٓ زضآٔس 2س ٚ ٘قٛٞبی زضآٔسی حفّ ؾٟٓ

زض چٙیٗ حبِشی سحطن ٚػٛز ٘ساضز. ایٗ ٔفْٟٛ ثٝ نٛضر ظیط سٗطیف ٔی  ،ثطذی ٔفبٞیٓ سحطن

 قٛز:

   69:حؿبؾیز ٘ؿجز ثٝ ؾُح وٝ ٘طٔبَ قسٜٖسْ       0      0        =              

                                 

 ثّىٝ زض ،ٚػٛز ٘ساضز   3 2 1   3 2 1  ٚيٗیز َجك ایٗ انُ ٘ٝ سٟٙب ٞیچ سحطوی زض

 سحطوی ٚػٛز ٘رٛاٞس زاقز. ٘یع   6 4 2   3 2 1  ٚيٗیز

 ٔفْٟٛ زْٚ: ٘ؿجیز يٗیف

يطة قٛز سحطن زض ایٗ ٔفْٟٛ اٌط زضآٔس ؾبَ ٟ٘بیی ٚ ؾبَ دبیٝ ٞط فطز زض ٖسز یىؿبٖ ٔظجشی 

 ٔب٘س. ِصا ذٛاٞیٓ زاقز:ثسٖٚ سغییط ثبلی ٔی
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        =             0        
                                   70:٘ؿجیز انُ    

                                                               

سحطن یىؿب٘ی   12 8 4   6 4 2 ٚ    6 4 2   3 2 1  ٞبیثب دصیطـ ایٗ انُ ٚيٗیز

زض ٘ٓط ٔی ٌطا٘ی وٝ سحطن ثیكشط ضا زض حبِز زْٚ ٘ؿجز ثٝ حبِز اَٚ ٛاٞٙس زاقز. ِصا سحّیُذ

 ٌیط٘س، ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ اظ سحطن ٔٗشمس ٘یؿشٙس.

    71ٖسْ سغییط ٔمیبؼ زض ََٛ ظٔبٖ ؾْٛ: ٔفْٟٛ

ٞبی زضآٔسی . اٌط سحطن ثٝ نٛضر سبثٗی اظ ؾٟٓ٘بٔٙساٚوی ایٗ ٔفْٟٛ ضا ٘ؿجیز لٛی ٔی فیّسظ ٚ

1زض    xزض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز، ثب يطة وطزٖ 
  

⁄   ٚy   1زض
  ⁄  ،   

 

  
     ٚ   

 

  
   

:  ٌطفزسٛاٖ ٔٗیبض سحطن ضا ثٝ نٛضر سبثٗی اظ ایٗ ؾٟٓ ٞب زض ٘ٓط ایٙهٛضر ٔیس. زض ٙآیثسؾز ٔی

         

یىؿب٘ی زاقشٝ ثبقٙس     ٚ      ثطزاضٞبی   x   ٚ  y ، 1  ، 1   ٚ 2  ، 2اٌط زٚ ظٚع ٔرشّف 

 ذٛاٞیٓ زاقز:

   1   1     2  2  

γثٝ َٛض وّی، اٌط ٞط ًٔطة  λؾبَ دبیٝ  ٚ   اظ زضآٔس  0  ؾبَ ٟ٘بیی ا٘شربة قٛز، اظ  0 

 ذٛاٞس ثٛز یٗٙی: yثٝ     xٕٞب٘ٙس    λثٝ      γَجك ایٗ انُ سحطن  

 (γ   λ )                                 γ  λ  0    
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 ثب سطویت انُ ٘ؿجیز لٛی ثب ٘طٔبَ وطزٖ ذٛاٞیٓ زاقز:

 (γ   λ )         0 72ٜ٘ؿجیز لٛی ٘طٔبَ قس  


 

وٙٙس زٚ ٞبی ذبنی ُٖٕ ٔیٜضا زاضا ٞؿشٙس ثٝ قیٛ ٘ؿجیز لٛی ٘طٔبَ قسٜٔٗیبضٞبیی وٝ ٚیػٌی 

 ٚيٗیز ظیط ضا زض ٘ٓط ثٍیطیس:

 1 2 3   2 4 6  

 1 2 3   3 6 9  

ك انُ ٘ؿجیز لٛی ٘طٔبَ قسٜ جأب َ ،زٚ ٚيٗیز سحطن یىؿبٖ زاض٘سَجك ٔٗیبض ٘ؿجیز لٛی ایٗ 

 ٔمساض سحطن ٞط زٚ ثطاثط نفط اؾز.

 73ٔفْٟٛ چٟبضْ: سجسیالر ثسٖٚ سغییط

یب اظ آٖ وٓ قٛز، َجك ایٗ انُ  ٚ ثٝ زضآٔسٞبی ؾبَ دبیٝ ٚ ٟ٘بیی ٞط فطز ايبفٝ αاٌط ٔمساض ٔٗیٗ 

 ٚيٗیز ػسیس ٘یع ٕٞبٖ ٔیعاٖ سحطن اِٚیٝ ضا ذٛاٞس زاقز. 

 (  α    α)                  α  0 

   7 5 3   4 3 2 ٚ   6 4 2   3 2 1  ٞبیٚيٗیززض  سحطنثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ 

  ثطاثط ذٛاٞس ثٛز.  5 3 1   2 1 0 
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                                                                                                                                           فصل چهارم
                                   

                                                                                        

لیل داده اهتح و     روش محاسبو   و  تجزهی                                                                                                                                                                       
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 ٔمس1-4ٝٔ 

ٚ ٔعایب قٛز ٞبی دُٙ ثحض ٔیسحطن زضآٔسی ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ فهُ اثشسا ضٚـ سرٕیٗزض ایٗ       

ٞبی قتجٝ دٙتُ   . ثٗس اظ آٖ ضٚیىطز زازٌٜیطزٞبی دُٙ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٚ ٔٗبیت اؾشفبزٜ اظ زازٜ

 زضآٔس); ٔربضع( ثٝ ،ٞبایٗ زازٜقٛز ٚ ؾذؽ ثب اؾشفبزٜ اظ ػٟز سرٕیٗ سحطن زضآٔسی ٔٗطفی ٔی

ُ  قٛز. زض ا٘شٟبٝ اطط ٘ؿُ، ؾٗ ٚ ؾبَ سؼعیٝ ٔیؾ ٞتبی ٔرشّتف ثتب    ٘یع ضٚ٘س فمط ٚ ٘بثطاثطی زض ٘ؿت

 ٌیطز. ٚ يطیت ػیٙی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی   FGTاؾشفبزٜ اظ قبذم 

 ضٚـ قٙبؾی سحطن زضآٔسی 4-2

 دُٙ ٞبیزازٜ اٍِٛؾبظی ٚ  4-2-1  

ا٘ؼبْ قس.  1978 زض ؾبَ 74 ِیالضز ٚ ٚیّیؽٌیطی سحطن زضآٔسی ثطای اِٚیٗ ثبض سٛؾٍ ا٘ساظٜ      

زضآٔسی ٔؿشّعْ  ، ا٘ساظٜ ٌیطی سحطن1982زض ؾبَ  75ثط اؾبؼ ایٗ سحمیك ٚ ُٔبِٗٝ ٔه وٛضزی

ٞبی وٙٛ٘ی ٚ ٌصقشٝ ضا سٛيیح اؾز وٝ ثشٛا٘س اضسجبٌ ثیٗ زضآٔس سرٕیٗ یه ٔسَ ذٛز ضٌطؾیٛ٘ی

 ی ٕ٘ٛز:سٛاٖ ٔٗطفضا ٔیوٝ زض ؾبزٜ سطیٗ ٘ٛٔ آٖ ٔسَ ظیط  76زٞس 

 (4-1                                                                    )             1       

ای ثٝ ا زض ثطٌیط٘سٜ ٔشغیط ٚاثؿشٝ ٚلفٝقٛز. ظیطٌفشٝ ٔی 77( یه ٔسَ ذٛز ثبظٌكشی1-4ثٝ ٔسَ )

ٌ سٛاٖ اضسجبٔی آٖ ٖٙٛاٖ ٔشغیط سٛيیحی ٚ ٕٞچٙیٗ یه ٔسَ دٛیبی ذُی اؾز، ظیطا ثٝ ٚؾیّٝ

يطیت قیت زض ضٌطؾیٖٛ ، βٌصقشٝ آٖ زض َی ظٔبٖ ثیبٖ وطز. ثیٗ ٔشغیط ٚاثؿشٝ ضا ثب ٔمبزیط

سطیٗ ؾبزٜ اؾز. ایٗ ؾٙؼٝ ٌیطی سحطن زضآٔسیی ا٘ساظٜاـ، ؾٙؼٝزضآٔسی ثط ٔمبزیط سبذیطی

                                                           
74

 Lillard and Willis 
75

 MaCurdy 
76
٘بٔس.( ایٗ ضاثُٝ ضا سحطن ٚاثؿشٝ ثٝ ظٔبٖ ٔی 2005) فیّسظ

77
 Autoregressive model 
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(، 2003)ٕٞىبضاٖ  ٔٗیبض ؾٙؼف سحطن زضآٔسی اؾز ٚ زض ثیكشط سحمیمبر سؼطثی )فیّسظ ٚ

ٚاثؿشٍی  ثط ٘عزیه ثٝ یه،  βٔمساض  .(( ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ اؾز1998) 78ػٙىیٙع ٚ ػطٚیؽ

β ، ثبقس وٛچىشط اظ یه β ٞط چٝ ظٔب٘ی ثبال ٚ زض ٘شیؼٝ سحطن وٓ زضآٔسی زالِز زاضز ٚ  1 ،

سغییط ٔٛلٗیز افطاز زض سٛظیٕ زضآٔس اؾز، زض ٘شیؼٝ ثط ٚاثؿشٍی ظٔب٘ی وٓ ٚ سحطن ثبال  ٍطثیب٘

غیط وٕىی زیٍطی ثطای ٞبی ٌصقشٝ اظ ٞیچ ٔش٘ؼبئیىٝ زض ٔسَ فٛق غیط اظ زضآٔسزالِز زاضز. اظ آ

. أب زٞسُّٔك ضا ٘كبٖ ٔیسحطن زضآٔسی  βٞبی وٙٛ٘ی اؾشفبزٜ ٘كسٜ اؾز، دبضأشط سٛيیح زضآٔس

ٖٛأُ زیٍطی ٘یع  ٖالٜٚ ثط زضآٔسٞبی ؾبَ لجُ، ثٝ ٔٙعِٝ ٖبُٔ انّی سغییطار زضآٔس وٙٛ٘ی، لُٗبً

ٛضر سٛاٖ آٟ٘ب ضا ٘یع زض ٔسَ ِحبِ وطز وٝ زض ایٗ نسغییطار زضآٔس ٚػٛز زاض٘س وٝ ٔی ثطای سٛيیح

                                                                                                  قٛز:  ٞبی ايبفی ثٝ نٛضر ظیط ٘ٛقشٝ ٔیٔسَ فٛق ثب اؾشفبزٜ اظ وٙشطَ

                                                        

             1             (4-2)  

 

ثطای وٙس. ا٘ساظٜ ٌیطی ٔیضا    طث اططار ٔشغیطٞبی وٕىی  ثطزاض ٔشغیطٞبی وٕىی  ٚ    وٝ زضآٖ 

سٛاٖ اظ زازٜ ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز، ٔی2-4( ٚ )1-4ٕٞب٘ٙس آ٘چٝ وٝ زض ) ٞبی دٛیبسرٕیٗ ٔسَ

طاز ٞب افایٗ اؾز وٝ زض ایٍٙٛ٘ٝ دیٕبیف دُٙٞبی ؾشفبزٜ وطز. ٟٔٓ سطیٗ فبیسٜ زازٜادُٙ ٞبی 

زض ضا سٛا٘یٓ سغییطار ثٝ ٚػٛز آٔسٜ زض زضآٔس افطاز ، ِصا ٔیقٛ٘سیىؿب٘ی زض ََٛ ظٔبٖ ز٘جبَ ٔی

ا٘س ضا قٙبؾبیی ٕبِی ضا وٝ ثبٖض ایٗ سغییطار قسََٜٛ ظٔبٖ ز٘جبَ وٙیٓ ٚ ٕٞچٙیٗ زالیُ احش

كىُ زٚ ٔ (2005) 80ٚ آ٘شٕٗ ٚ ٔىٙعی ،(1992) 79(، ؾ1986ِٖٛٛاقٙفّشط ٚ ٕٞىبضاٖ ) وٙیٓ. أب

                                                           
78

 Jarvis and Jenkins 
79

 Solon 
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ا٘س وٝ زض ایٗ ٌیطی سحطن زضآٔسی ُٔطح وطزٜی ا٘ساظٜثطا دُٙٞبی اؾبؾی ضا زض ثٝ وبضٌیطی زازٜ

اؾز. اظ  دُٙٞبی زازٜقٛز. ٔكىُ اَٚ زض اضسجبٌ ثب ََٛ ضٜ ٔیلؿٕز ثٝ اذشهبض ثٝ آٟ٘ب اقب

ٞبی ٌیطی آٖ ٘یع زازٜدٛیب ٚ ثّٙس ٔسر اؾز ثطای ا٘ساظٜفطآیٙسی  بًآ٘ؼبئیىٝ سحطن زضآٔسی ٔبٞیش

ٞبی زضحبَ سٛؾٗٝ ٚػٛز ٘ساض٘س ٚ زض ٞب زض ثیكشط وكٛضٜدُٙ ثّٙس ٔسر الظْ اؾز وٝ ایٗ زاز

ز وٝ اؾ 81"حصف غیطسهبزفی زازٜ ٞب"نٛضر ٔٛػٛز ثٛزٖ، یه ٘ىشٝ ثؿیبض ٔحشُٕ زض ٔٛضز آٟ٘ب، 

ٞبی سحطن ثبال، ٔٛػت سٛضـ ثبِمٜٛ زض سرٕیٗثب ویفیز  دُٙٞبی ایٗ ٔؿئّٝ حشی زض ٔٛضز زازٜ

ٞب غیط سهبزفی ثبقس )ثٝ زِیُ ٔطي ٚٔیط، ٟٔبػطر، ػب زازٜقٛز. چٙب٘چٝ اظ زؾز ضفشٗ زضآٔسی ٔی

سٛا٘س ثطٔٗطف ثٛزٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز اؾشفبزٜ ذب٘ٛاض(، ذطٚع افطاز اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیسؼعیٝ ٚ ؼب قسٖ ذب٘ٛاضٞب، ث

سبطیطٌصاض ثبقس ٚ حؿبؾیز ثطضؾی ضا ثٝ وّی وبٞف زٞس، وٝ زض ایٙهٛضر سحّیُ سغییطار زضآٔس 

 ٘ٝ، سهٛیط زلیمی اظ دٛیبیی اضائٝ ٘رٛاٞس وطز.افطاز ثبلی ٔب٘سٜ زض ٕ٘ٛ

 دُٙٞبی ؾذطی قسٜ ثیٗ أٛاع ٔشٛاِی زازٜ ، ظٔبٖدُٙٞبی ٘ی زازٜٔؿئّٝ زیٍط زض اضسجبٌ ثب ثٗس ظٔب

اؾز. اٌط چٙب٘چٝ ایٗ فبنّٝ ظٔب٘ی ذیّی وٛسبٜ ثبقس، حطوز زضآٔسٞبی افطاز ثیكشط سغییطار فهّی 

وطز. ٔكىُ زْٚ زض زٞس، ٔٙٗىؽ ذٛاٞس وٝ زض ظ٘سٌی ِٕٔٗٛی افطاز ضخ ٔی سٙبٚثی وٛسبٜ ضا یب

قٛز ٞب اؾز وٝ ثبٖض ٔیٌیطی زض ػٕٕ آٚضی زازٜٚػٛز ذُبی ا٘ساظٜ دُٙٞبی اضسجبٌ ثب زازٜ

ٗ (  ثب ثطضؾی ٔسَ ظیط ٚػٛز ای2005سحطن زضآٔسی ثیف اظ حس ثطآٚضز ٌطزز. آ٘شٕٗ ٚ ٔىٙعی )

 وٙٙس:               جبر ٔیٔؿئّٝ ضا ثٝ لطاض ظیط اط

                  1                             (4-3)  
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 Antman and Mckenzie 
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 Non-random attrition 
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  زض ظٔبٖ   فطز  اییت ٍِبضیشٓ زضآٔسٞبی ػبضی ٚ ٚلفٝثٝ سطس 1      ٚ        زض ٔسَ فٛق،

 قٛز:                                                        حطن اؾز وٝ ثٝ لطاض ظیط سفؿیط ٔیٌیطی سدبضأشط ا٘ساظٜ  اؾز  ٚ  1   ٚ

 ٞب ضا زض دی ذٛاٞس زاقز.: ٖسْ ٍٕٞطایی زضآٔس 1   

 زٞس.: ٚاٌطایی زضآٔسٞب ضا ٘كبٖ ٔی  1   

 ٞب اؾز.سٜ ٚػٛز ٔمساضی ٍٕٞطایی زض زضآٔس: ٘كبٖ زٞٙ 1   

سه ثٗسی ٘یؿز، سحطن ثیكشط ٔشًٕٗ ثطاثطی ثیكشط سٛظیٕ  یفطآیٙس سحطن یه دسیسٜ     

( 1998زضآٔسٞبی زٚضاٖ ظ٘سٌی افطاز اؾز ِٚی ثٝ َٛض ٕٞعٔبٖ ٕٞبُ٘ٛض وٝ ػٙىیٙع ٚ ػطٚیؽ )

ا٘س سحطن ثیكشط ٘ٛؾبٖ ٚ ٘بأٙی قطایٍ الشهبزی ضا ٘یع ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقز. ثب ایٗ ثیبٖ وطزٜ

آ٘چٝ ٔٛػت ٍ٘طا٘ی اؾز ٔمساض وٓ سحطن زضآٔسی اؾز سب ٚػٛز زض اوظط وكٛضٞبی زض حبَ سٛؾٗٝ 

ػبیٍعیٙی ثیٗ زٚضی اظ ٘بثطاثطی )ٔمبزیط  ی( ایٗ ضاث2002ُٝٔمساض ثبالی آٖ. ٌشكبِه ٚ اؾذٛالض )

( ضا زض ٔسِی فطِٔٛٝ 1٘عزیه ثٝ   ( ٚ قطایٍ ٖسْ أىبٖ دیف ثیٙی زضآٔسٞب )ٔمساض    دبییٗ سط

( ٕٞچٙیٗ زٚ 2002)82ثسؾز آٚض٘س. ٌشكبِه ٚ اؾذٛالض  ا ثطای  وطزٜ ا٘س ٚ ؾُح ثٟیٙٝ اػشٕبٖی ض

 حبِز حسی ظیط ضا ٘یع زض ٘ٓط ٌطفشٝ ا٘س:

 یه حبِز حسی اؾز وٝ ثیبٍ٘ط سحطن زضآٔسی وبُٔ اؾز. 0  :

 ٞب ٔشحُٕ یه ٚاغٌٛ٘ی زض ََٛ ظٔبٖ ذٛاٞس ثٛز.زضایٗ نٛضر سٛظیٕ زضآٔس 0  :

 ٞب ثطاثط اؾز ثب:         زِیُ ٚػٛز ذُبقٛز ثٝ ٔكبٞسٜ ٔی زض ُٖٕ آ٘چٝ ٚالٗبً
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 Gottschahlk and Spolaore 
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                                                                                                 (4-4)  

 ( ذٛاٞیٓ زاقز:3-4( زض )4-4ثبػبیٍصاضی ٔٗبزِٝ )

             1            (4-5  )                                                                     

(4-6      )                                                                                       1 

 

                     ثطاثطذٛاٞس ثب:                                             ̂ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ حسالُ ٔطثٗبر ثطای سرٕیٗ ٔسَ فٛق، ٔمساض 

  ̂    
∑          1

 
  1

∑      1     1
 
  1

   (4-7)    

         وٝ زض آٖ:                                                                                                                    

        1       1  (
1

 
)∑      1

 
  1  (4-8)                                                          

                   

 چٙب٘چٝ سٗساز ٔكبٞسار زض یه ٔمُٕ ثٝ ثی ٟ٘بیز ٔیُ وٙس ذٛاٞیٓ زاقز:  سحز فطٚو ٔشٗبضف

�̂�   

 
 𝛽         (4-9 )                                   

                  1 +    (           1     (           1)  

𝛽   (     1)  𝛽          1      1            1  

 ثٝ چٙس زِیُ ٘بؾبظٌبض اؾز:     OLSیه اضیت ٔؼب٘جی اؾز ٚ ثیبٍ٘ط ایٗ اؾز وٝ      
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ذٛز  ثب ٚػٛز اططار طبثز زض ػّٕٝ ذُب، ٔظجز ٚ زض نٛضر ٚػٛز  1            -1

 ٞبی زضآٔسی، غیط نفط ذٛاٞس ثٛز.ٕٞجؿشٍی ثیٗ قٛن

 ٌیطی زٚضٜٙس، وٛٚاضیب٘ؽ ثیٗ ذُبٞبی ا٘ساظٜاٌطذُبٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی ذٛز ٕٞجؿشٝ ثبق -2

 ، نفط ٘رٛاٞس ثٛز. ( 1           )   حبَ،  ٚ ٌصقشٝ

ٌیطی ی ٚ ذُبی ا٘ساظٜٞبی ٚالٗ( وٛٚاضیب٘ؽ ثیٗ زضآٔس1991)83ٚ وطٚئٍطثٙب ثٝ ٌفشٝ ثب٘س  -3

 ، ٔٙفی ذٛاٞس ثٛز ثٝ ٖالٜٚ اٌط ذٛز ٕٞجؿشٍی ٔظجشی  1       1          زٚضٜ لجُ، 

ٛٚاضیب٘ؽ ثیٗ زضآٔسٞبی ٚالٗی زٚضٜ لجُ ٚ ٌیطی ٚػٛز زاقشٝ ثبقس، و ا٘ساظٜ ذُبی زض

 ، ٕٔىٗ اؾز ٔٙفی ثبقس.         1          زٚضٜ ػبضی،  ذُبی ا٘ساظٜ ٌیطی

، اؾز. اٌط اططار  (1     )   آذط ثٝ ذبَط ٚػٛز ٚاضیب٘ؽ ذُبی ا٘ساظٜ ٌیطی،  زِیُ -4

 ٌیطی والؾیىی ثبقس ذٛاٞیٓ زاقز:  ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس ٚ ذُبی ا٘ساظٜ فطزی

                                                                                  

�̂�   

 
 𝛽 ⌈1  

   (     1)

   (     1)
⌉   (4-10                                            )                        

                       

قٛز سحطن زضآٔسی وٙس ٚ ثبٖض ٔیوٝ ثٝ نفط ٔیُ ٔیٖجبضر فٛق ٔمساض اضیت والؾیىی اؾز  

 ثیف اظ ٔمساض ٚالٗی ثطآٚضز ٌطزز.
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 Bound and krueger 

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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ٌیطی ضا ثب ثٝ وبض ٌیطی ی ذُبی ا٘ساظٜا٘س سب ٔؿئّٝی اظ سحمیمبر دػٚٞكٍطاٖ ؾٗی وطزٜزض ثطذ

ٚلفٝ  ی( اظ ٞعی2000ٝٙ) 84ضٚـ ٔشغیطٞبی اثعاضی اظ ثیٗ ثجط٘س. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ٔه والخ ٚ ثبئِٛد

 ا٘س.ػٛزی ظٔیٗ ٚ زاضایی اؾشفبزٜ وطزٜ( اظ 2003ٛٔای ٚ فیّسظ)

بظٌبضی اظ سحطن زضآٔسی ٘یع سرٕیٗ ؾ IV وٙٙسٜا٘س وٝ ثطآٚضز٘كبٖ زازٜ( 2005آ٘شٕٗ ٚ ٔىٙعی )

اثعاضی ضا ثٝ نٛضر ظیط فطو  ٞبی ٚالٗی( ثب ٔشغیطب اضسجبٌ ثیٗ ٔشغیط ٚاثؿشٝ )زازٜزٞس، آٟ٘اضائٝ ٕ٘ی

 یه ٔشغیط اثعاضی اؾز:  1     یه قطٌ الظْ ٚ 0  ا٘س وٝ زض آٖ  وطزٜ

      1            1              (4-11                                        )                

                

 ثب:ثطاثط ذٛاٞس ثٛز  )زازٜ ٞبی ٔكبٞسٜ قسٜ(     1     ٔٗبزِٝ فٛق ثط اؾبؼ 

     1            1            1 (4-12                                                    )

                

( ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٗبزِٝ ٔطحّٝ اَٚ ثطای 12-4) ٔٗبزِٝ زض β ٞبی اثعاضیٌط ٔشغیطسرٕیٗ

  :قٛز( اؾشفبزٜ ٔی5-4ٔٗبزِٝ )زض    1      ٔحبؾجٝ

 ̂   
∑          1

 
  1

∑      1     1
 
  1

       (4-13)  

   
∑                  1 

 
  1      1

∑      1
 
  1      1

  (4-14)  

 ثطاثط اؾز ثب: 1     وٝ زضآٖ  
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 McCulloch and Baulch 

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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     1       1   
1

 
 ∑      1

 
  1         (4-15)  

ثطای ایٗ اثعاض زض ٘ٓط  ٞبی ؾطی ظٔب٘یسرٕیٗ ٌط، یه ؾطی ٔكرهٝشٕبَ ایٗ ثطای سٗییٗ حس اح

 قٛز:ٌطفشٝ ٔی

             1         (4-16)  

سغییط ذٛاٞس وطز، زض ٘شیؼٝ زض   ثٝ وٕه ایٗ ٔٗبزِٝ زضػٝ ذٛزٕٞجؿشٍی ٔشغیط اثعاضی ثب سغییط 

 ٔٛضز ٔشغیطٞبی اثعاضی وٝ زض ََٛ ظٔبٖ طبثز ٞؿشٙس زاضیٓ:

  0     (4-17)  

        

 زاقز: ذٛاٞیٓ      ،ثٝ ؾٕز ثی ٟ٘بیز ٔیُ وٙس، Nاٌط چٙب٘چٝ 

 ̂  

 
 𝛽  

         (     1)  (         1)   (     1     1)  

    (     1)  (     1     1)  (     1     1)
   (4-18)  

 ثطاثط:  وٝ زض آٖ 

     (         1)   (     1    )  𝛽 (     1     1)     (4-19)  

( ٘یبظٔٙس ثطلطاضی  IVزٞس وٝ ؾبظٌبضی ثطآٚضز وٙٙسٜ )(  ٘كبٖ ٔی18-4سطسیت، ٔٗبزِٝ )  ثٝ ایٗ

 :ٕٞٝ قطایٍ ظیط اؾز

ایٗ قطٌ، زض ثطلطاضی  ذیطی ٚ ػبضی ٘بٕٞجؿشٝ ثبقس.أٌیطی سثب ذُبٞبی ا٘ساظ1ٜ       -1

  .ثٗیس اؾز نٛضسیىٝ اظ ٞعیٙٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔشغیط اثعاضی ثطای زضآٔس اؾشفبزٜ قٛز،

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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 1     ػٕالر ذُبٞب ثب   1     قٛز وٝ ٔی ثبقس. ظٔب٘ی ایٗ قطٌ ثطلطاض   0 -2

٘بٕٞجؿشٝ ثبقس. ایٗ قطٌ ٘یع زض نٛضر ٚػٛز ٕٞجؿشٍی ثیٗ اططار طبثز فطزی  ٚ       ٚ     

اثعاضی ٘مى ذٛاٞس قس. زض ایٙؼب ٘یع اٌط اظ ٞعیٙٝ ثٝ ٖٙٛاٖ  )زازٜ ٞبی ٚالٗی( ٚ ٔشغیط         زض

ضٚز اططار طبثز ٔیٗ ٘رٛاٞس قس. ظیطا ا٘شٓبض ٔیأٔشغیط اثعاضی ثطای زضآٔس اؾشفبزٜ قٛز، ایٗ لیس س

 س.ٙفطزی زض زضآٔس ٚ ٞعیٙٝ ٕٞجؿشٝ ثبق

ثب زضػٝ ذٛزٕٞجؿشٍی زض زضآٔس ُٔبثمز زاقشٝ ثبقس.  ٕٞجؿشٍی زض اثعاض ثبیس وبٔالً ٝ ذٛززضػ -3

ثبقس. سحمك ایٗ قطٌ ٘یع ثب ثؿیبضی اظ اثعاضٞبی اؾشفبزٜ قسٜ زض سحمیمبر ثٗیس  𝛽  یٗٙی 

ٞب ٚػٛز ٕٞجؿشٍی زض زضآٔسٞب ٚ زاضاییذٛز  یاؾز. ثٝ ذهٛل زِیّی ٘یع ثط یىؿبٖ ثٛزٖ زضػٝ

 ٘ساضز.

 :ثطلطاض قٛز ذٛاٞیٓ زاقز 2ٚ 1اٌط قطٌ 

�̂�  

 
                                                           (4-20)  

ثطآٚضزٌط ٔشغیطٞبی اثعاضی ٍٕٞطا ثٝ يطیت ذٛز ٕٞجؿشٍی زض اثعاض ذٛاٞس ثٛز. ثٙبثطایٗ زض نٛضر 

 ذٛاٞیٓ زاقز:                                ی وٝ زض ََٛ ظٔبٖ سغییط ٕ٘ی وٙٙسیطٞبی اثعاضیاؾشفبزٜ اظ ٔشغ

�̂�  

 
 1   (4-21)  

  1 

 ثٝ نفط ٍٕٞطا ذٛاٞس ثٛز.     �̂�ثبقس،  85ٚ اٌط اظ اثعاضی اؾشفبزٜ قٛز وٝ ٘ٛفٝ ؾفیس 
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 White noise 

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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سحمیمبر ٌصقشٝ ثٗیس ثٝ ٘ٓط زض ىبضٌطفشٝ قسٜ ثثطلطاضی ٕٞعٔبٖ ؾٝ قطٌ فٛق ثب ثیكشط اثعاضٞبی 

اٌطچٝ احشٕبَ ثیكشطی ٚػٛز زاضز وٝ  ٞبی سىطاضی زضآٔسؾٙؼٝضؾس. زض ٔٛضز اثعاضٞبیی ٔب٘ٙس ٔی

ٌیطی ٚ ٚػٛز ٕٞجؿشٍی ثیٗ ذُبٞبی ا٘ساظٜ زضػٝ ذٛزٕٞجؿشٍی ٔكبثٟی ٚػٛز زاقشٝ ثبقس، أب

ظُ زاضایی ظٔیٗ اٌطچٝ اثعاضٞبیی ٔ ٕٞچٙیٗ ثیٗ اططار طبثز فطزی ٘یع ٔحشُٕ اؾز. زض ٔٛضز

ٌیطی زض زضآٔسٞب ٕٞجؿشٝ ٌیطی ثب ذُبی ا٘ساظٜٕشطی ٚػٛز زاضز وٝ ذُبٞبی ا٘ساظٜاحشٕبَ و

 ایٗ اثعاضٞب دٛیبیی ٞبی یىؿب٘ی ضا ثطای زضآٔس ٘كبٖ ٕ٘ی زٞٙس.أب  ثبقس،

 دُٙٞبی قجٝ ضٚیىطز ٘ؿّی ٚ زازٜ  4-2-2

ٌیطی ض اضسجبٌ ثب ا٘ساظٜیىی اظ ٟٔٓ سطیٗ ٔؿبئُ زشوط قس،  ثب سٛػٝ ثٝ آ٘چٝ وٝ زض لؿٕز لجُ      

ظ ٔحممیٗ ٔٗشمس٘س وٝ ثّٙس ٔسر اؾز. زض ایٗ ذهٛل ثطذی ا دُٙٞبی سحطن زضآٔسی فمساٖ زازٜ

ٞب اظ ؾشفبزٜ وطز. ایٗ زازٜا 86ٔشٛاِیٔمُٗی ٞبی سٛاٖ اظ زازٌٜیطی سحطن زضآٔسی ٔیثطای ا٘ساظٜ

یب حسالُ یه ثبض زضؾبَ ا٘ؼبْ  ثٝ َٛض َٕٔٗٛ زٚ ثبض زض ؾبَاظ ذب٘ٛاضٞب وٝ  ُٕٗ آٔسٜثٞبی ثطضؾی

سٟیٝ ٔی یبفشٝ  سٛؾٗٝ ٞٓ زض وكٛضٞبی زضحبَ سٛؾٗٝ ٚ ٞٓ آیٙس ٚ ٕٔٗٛالًقٛ٘س، ثسؾز ٔیٔی

ی ظٔب٘ی ٔكرم ٞبی ٔمُٗی زض ثبظٜاظ سطویت زازٜ ٔشٛاِیٞبی ٔمُٗی (. زاز1997ٜقٛ٘س )زیشٖٛ 

ضی اظ ؾطی ظٔب٘ی ٔمبَٕ ٔكبٞسٜ ؾبذشب دُٙٞبی ٘یع ٕٞب٘ٙس زازٜ ٞبآیٙس. ِصا زض ایٗ زازٜثسؾز ٔی

ٔبٖ یىؿبٖ ٞؿشٙس أب زض ٞبی ٔمُٗی زض َی ظ، ٚاحسدُٙٞبی ثب ایٗ سفبٚر وٝ زض زازٜ ،قٛزٔی

أىبٖ  دُٙٞبی ٖ ٘یؿشٙس. زض ٘شیؼٝ ثط ذالف زازٜٞبی ٔمُٗی زض َی ظٔبٖ یىؿبٞب، ٚاحسایٗ زازٜ

یطا افطاز ٔهبحجٝ قسٜ زض ٞط طاز یىؿب٘ی زض َی ظٔبٖ ٚػٛز ٘ساضز. ظثطضؾی ٚيیٗز ذب٘ٛاض یب اف

 یىؿبٖ ٘یؿشٙس. بًی ظٔب٘ی ِعٚٔزٚضٜ
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 Repeated cross-section (RCS) data 

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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طثی ذٛز ضٚقی ضا ثطای زض ُٔبِٗبر سؼ( 1985( ٚ زیشٖٛ )1985)87ثطا٘یًٙ، زیشٖٛ ٚ آیطیف      

ٞب زض ثٝ زازٜ ٞب زض ؾُح فطز ضاآٟ٘ب زازٜ ٘س.أُٜطح وطز (RCS) ٔمُٗی ٔشٛاِی ٞبیسحّیُ زازٜ

. ثب ایٗ ضٚـ اٌطچٝ أىبٖ ثطضؾی ذب٘ٛاض یب افطاز یىؿبٖ زض ََٛ ظٔبٖ ا٘سٕ٘ٛزٜ ؾُح ٌطٜٚ سجسیُ

ی زض ٞبی ٔٗیٙی اظ افطاز ضا ثٝ وٕه ٕ٘بیٙسٜ ٞبیكبٖ وٝ ثٝ َٛض سهبزفسٛاٖ ٌطٜٚأب ٔی ،ٚػٛز ٘ساضز

، 1994)زیشٖٛ ٚ دبوؿٖٛ زاز ز ثطضؾی لطاضض ََٛ ظٔبٖ ٔٛضقٛ٘س زٞبی ٔشٛاِی ا٘شربة ٔیثطضؾی

قٛ٘س. دیف سٗییٗ قسٜ ٚ طبثز ا٘شربة ٔی ٞبی اظٞب سٛؾٍ ٚیػٌیاًٖبی ایٗ ٌطٜٚ .(1997زیشٖٛ 

سٛاٖ ظیطا ٔی .سٗییٗ ٌطٜٚ ثط اؾبؼ ؾبَ سِٛس ٚ یب ثٝ َٛض ٔٗبزَ ثط اؾبؼ ؾبَ دبیٝ ٔٙبؾت سط اؾز

ی ضا زض اسٛا٘س اَالٖبر اضظ٘سٌٜطٜٚ ثٙسی افطاز ٔی ٞبی ٔرشّف ضا زض ََٛ ظٔبٖ ز٘جبَ ٕ٘ٛز. 88٘ؿُ

ا٘س ضا زض ٘ٓط سٜٔشِٛس ق 1360ٔبٖ لطاض زٞس. ثطای ٔظبَ اٌط سٕبْ افطازی ضا وٝ زض ؾبَ اذشیبض

سٛا٘یٓ سٛظیٕ ثٝ سطسیت ٔی 1387ٚ 1386ٚ 1385ٞبیٞبی حبنُ اظ ثطضؾی ؾبَ ثٍیطیٓ ثب زازٜ

 1387ؾبِٝ ٞب ضا زض ؾبَ 27ٚ 1386ؾبِٝ ٞب ضا زض ؾبَ 26 ٚ 1385ؾبِٝ ضا زض ؾبَ  25زضآٔس افطاز 

 ثسؾز آٚضیٓ.

ثطای سرٕیٗ ضٚاثٍ  دُٙٞبی ز وٝ زض نٛضر ٖسْ زؾشطؾی ثٝ زازٜٔٗشمس اؾ (1985زیشٖٛ )     

ٞبی ٔشغیط اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. ؾطی ظٔب٘ی ٔیبٍ٘یٗٞب ٘ؿُ سٛاٖ اظ ٔمبزیط ٔیبٍ٘یٗ ٔشغیطالشهبزی ٔی

ثبقٙس. زض ایٗ  دُٙٞبی ثطای زازٜسٛا٘ٙس ػبیٍعیٙی ؾبظ٘ٙس وٝ ٔیدُٙ ضا ٔیٞبی قجٝ ، زازٜٞب٘ؿُ

أب  ،ٌیطز )ٔكبٞسار( ٔمبزیط ٔیبٍ٘یٗ اؾززض ََٛ ظٔبٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٞب ٔشغیطی وٝزازٜ

 سٛاٖ زض ََٛ ظٔبٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز.  عی ٔظُ ٔیب٘ٝ ٚ نسن ٞب ضا ٘یع ٔیٞبی ٔطوؾبیط قبذم
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 ای زضزاض٘س أطٚظٜ ثٝ َٛض فعایٙسٜ دُٙٞبی ثٝ زِیُ ٔعایبیی وٝ ٘ؿجز ثٝ زازٜ ٞب قجٝ دُٙ زازٜ

ضا  دُٙٞبی قجٝ ( ٔعایبی اؾشفبزٜ اظ زاز1985ٜٖ )قٛ٘س. زیشٛسحمیمبر الشهبزی ثٝ وبض ثطزٜ ٔی

 چٙیٗ ثط ٔی قٕبضز:

وٝ ٞیچ سغییط ٚ سحِٛی زض افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ ٚػٛز ٘ساضز  دُٙٞبی ثط ذالف زازٜ دُٙٞبی قجٝ زض زازٜ -1

ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی زض ٚ ػٕٗیز ٔٛضز ٘ٓط طبثز اؾز، ػٕٗیز ٔٛضز ُٔبِٗٝ دٛیب اؾز. ثٝ ایٗ ٔٗٙی و

زض  قٛز وٝ ٔكىالر ٘بقی اظ ضیعـ ػٕٗیز وٝ ٕٔٗٛالًقٛز. ایٗ أط ٔٛػت ٔیٞط ؾبَ سؼسیس ٔی

 سٚزسط قٛز.ٞب ٔحزٞس زض ایٗ زازٜدُٙ ضخ ٔیٞبی زازٜ

ب٘ٙس ٔیبٍ٘یٗ ٞبی ٔطوعی ٔاؾشفبزٜ اظ قبذمثٝ ّٖز  ٞبی قجٝ دٌُٙیطی زض زازٜبی ا٘ساظٜذُ -2

 قٛز.  ٚ ٔیب٘ٝ ٔحسٚزسط ٔی

ٖالٜٚ ثط ایٙىٝ ٘بؾبظٌبضی  ای ثیٗ ضفشبض ذب٘ٛاضٞب ٚ سؼٕیٕ ّٔیثب ایؼبز ضاثُٝ دُٙزازٜ ٞبی قجٝ  -3

ٔٙبؾجی ضا ثطای ثطلطاضی دیٛ٘س ثیٗ  یضؾب٘ٙس، ظٔیٙٝٞبی ذطز ٚ والٖ ضا ثٝ حسالُ ٔیسحّیُ

ؾبظ٘ٙس )ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ذب٘ٛاض( فطاٞٓ ٔیآٔبضٞبی والٖ )حؿبة ٞبی ّٔی( ٚ آٔبضٞبی سٛظیٕ زضآٔس 

 قٛز.حی ثیٗ ؾُٛح ذطز ٚ والٖ اضائٝ ٔیچطا وٝ زض ایٗ زازٜ ٞب، اَالٖبر زض ؾُ

ٞب اظ ٔٙبثٕ ٔرشّف ضا ثب ٞٓ سٛاٖ زازٜٔی دُٙٞبی قجٝ ٞب: زض سِٛیس ٚ ؾبذز زازٜسطویت زازٜ -4

ٞبی ٔكبثٝ زض ٞط ثب٘ه اَالٖبسی نٛضسی أىبٖ دصیط اؾز وٝ ٘ؿُ أط زضاِجشٝ ایٗ  .ازغبْ وطز

 لبثُ قٙبؾبیی ثبقٙس.
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یی سغییطار دٛیب یثٝ ٔٙٓٛض ُٔبِٗٝ دُٙٞبی قجٝ ، زازٜٔشٛاِیٔكبٞسار ٔمُٗی  یثب ُٔبِٗٝ

( اٌطچٝ ٔؿیط ٚالٗی زضآٔس 2004) 89ثٟشط٘س. ثٙب ثٝ ٌفشٝ ثٛضٌیٍٖٙٛ ٚ ٌٛ سط ٚ زضآٔسی ٘یع ٔٙبؾت

ٞبی ٔكشطن ثیٗ ٕٞٝ افطاز اٌط فطآیٙس سهبزفی زضآٔس، ٚیػٌی ٞبی افطاز لبثُ ٔكبٞسٜ ٘یؿز، أب

سٛاٖ آٖ قٛ٘س. ثٙبثطایٗ ٔیثبظیبثی ٔی ا٘جٜٛٞب زض ؾُح ٝ یه ٘ؿُ ضا ٘كبٖ زٞس، ایٗ ٚیػٌیٔشّٗك ث

سحٛالر ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٚاضیب٘ؽ زضآٔس  یٔكشطن زض فطآیٙسٞبی زضآٔسی افطاز ضا ثب ٔكبٞسٜٞبی ٚیػٌی

ثٝ  لبزض دُٙٞبی زض ٔمبیؿٝ ثب زازٜ دُٙٞبی قجٝ ٘ؿُ سرٕیٗ ظز. ٕٞچٙیٗ زازٜزض زضٖٚ ٞط 

( اقبضٜ وطزٜ 1997)90سط ٞؿشٙس. ٕٞبُ٘ٛضوٝ ٌشكبِهٞبی َٛال٘یسرٕیٗ سحطن زضآٔسی ثطای زٚضٜ

ضا زض ای وٝ اقربنی وٝ ٖ٘ٛی افعایف زضآٔس بر زضآٔسی ظٚزٌصض ٞؿشٙس. ثٝ ٌٛ٘ٝسحطواؾز ثیكشط 

زاضز. ٞبی آسی ثب وبٞف زضآٔس ٔٛاػٝ قٛ٘س، ٚػٛز وٙٙس، احشٕبَ ایٙىٝ َی ؾبَیه ؾبَ سؼطثٝ ٔی

ٔشفبٚر اظ دیف ثیٙی ٞبیی اؾز وٝ ثط اؾبؼ ٔٗیبضٞبی  ،ٞبی ٔرشّفثٙبثطایٗ سحطن زض ََٛ زٚضٜ

 ٚ ثط ٔجٙبی ٚلفٝ ٞبی یىؿبِٝ )زازٜ ٞبی وٛسبٜ ٔسر( نٛضر ٌطفشٝ اؾز. اؾشمطایی

س وٝ زض ؾبظ٘ٞبی سؼطثی ضا ثٝ قىّی غٙی ٔیّیُسح دُٙٞبی قجٝ وّی ثبیس ٌفز زازٜ ثٝ َٛض

طغٓ ّٖی دُٙٞبی قجٝ زازٜسٛاٖ اظ آٟ٘ب اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. أب ٔی دُٙٞبی نٛضر ٖسْ زؾشطؾی ثٝ زازٜ

مبر الشهبزی زاض٘س ثطای ٞط قطایُی ٔٙبؾت ٘یؿشٙس ٚ زاضای ٔحسٚزیز ٞبی سحمی وبضثطزی وٝ زض

ی ضفشبض زضٖٚ یه ٞبی ٘ؿّی ٞیچ اَالٖبسی اظ دٛیبیزازٜوٝ  ( اقبضٜ وطزٜ اؾز1997زیشٖٛ)ٞؿشٙس. 

ؾبَ، اَالٖبسی اظ سٛظیٕ یه ٔشغیط ٚالٕ اَالٖبر ثٛزػٝ ذب٘ٛاض زض ٞط وٙٙس، زض ٘ؿُ ضا ثیبٖ ٕ٘ی

ؾبَ ٔشٛاِی، ٞیچ  2س ِٚی اَالٖبر ثٛزػٝ ذب٘ٛاض زض ٙزض آٖ ؾبَ ضا اضائٝ ٔی وٙ ثطای ٘ؿّی ذبل

س. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ زض ٔٛضز ٔشغیط ٙوٙزٚضٜ ثیبٖ ٕ٘ی 2شطن آٖ ٔشغیط زض اَالٖبسی زض ٔٛضز سٛظیٕ ٔك
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 ٞب ٚ ٔیعاٖ ٘بثطاثطی ٚ چٍٍٛ٘ی سغییط آٖ ضا زض ََٛ ظٔبٖسٛاٖ ٔیبٍ٘یٗ زضآٔس ٘ؿُچٝ ٔیاٌطزضآٔس، 

ا٘س یب فمیط ذٛاٞٙس ٔب٘سٜزاز، أب ٞیچ ثحظی اظ ٔسر ظٔب٘ی وٝ افطاز زض فمط ثبلی  ٔٛضز اضظیبثی لطاض

ٞؿشٙس ٚ یب افطاز  ٚ یب ایٙىٝ ططٚسٕٙساٖ أطٚظ چٝ وؿب٘ی ٞؿشٙس، آیب افطاز ضٞبیی یبفشٝ اظ فمط ٔب٘س

 س.ٙا٘س؟ اضائٝ ٕ٘ی زٞا٘س وٝ وٕبوبٖ غیط فمیط ٔب٘سٜغیط فمیط ثٛزٜ

بضثطزی زض الشهبز ؾٙؼی اؾز. یىی اظ ٔٛيٖٛبر ػسیس ٚ و دُٙٞبی قجٝ عیٝ ٚ سحّیُ ٞبی زازٜسؼ

ٞبی سرٕیٗ ٚ ٘شبیغ فطاٞٓ ٙی اظ اَالٖبر ضا ثطای ٌؿشطـ ضٚـٔحیُی ثؿیبض غ دُٙٞبی قجٝ زازٜ

ٞبی الشهبز ؾٙؼی وٝ ثطای سحّیُ ٔؼٕٖٛٝ اَالٖبر قجٝ ٚض٘س. ِصا زض ازأٝ ثٝ ثطضؾی ضٚـآٔی

 دطزاظیٓ. قٛز ٔیثٝ وبض ٌطفشٝ ٔی دُٙ

  دُٙ ٚ قجٝ ٔشٛاِیاٍِٛ ؾبظی ثب زازٜ ٞبی ٔمُٗی   4-2-3

 ایؿشب دُٙزازٜ ٞبی قجٝ  4-2-3-1 

 دُٙاَالٖبر قجٝ  یٞبی الشهبز ؾٙؼی وٝ ثطای سحّیُ ٔؼٕٖٛٝزض ایٗ ثرف ثٝ ثطضؾی ضٚـ      

 دطزاظیٓ.قٛز ٔیثٝ وبض ٌطفشٝ ٔی

      𝛽                      (4-22)  

٘كبٖ  tاقبضٜ ثٝ فطز ٚ  iطبثز سهطیح قسٜ اؾز وٝ زض آٖ ( ٔسَ ضٌطؾیٖٛ ثب اططار 22-4ضاثُٝ )زض 

طبثز ٔشّٗك ثٝ ٞط  ار٘یع اطط    ٔشغیطٞبی ٔؼبظی ثطای ؾبَ ٚ    زٞٙسٜ ظٔبٖ اؾز ٚ ٔٙٓٛض اظ 

ك ثٝ ٞط ٌیطی اظ ٕٞٝ ذب٘ٛاضٞبی ٔشّٗٝ فٛق ثب ٔیبٍ٘یٗاططار طبثز، ٔٗبزِفطز اؾز. زض نٛضر فمساٖ 

بثز، ضاثُٝ فٛق ثطای قٛز. ثب ٚػٛز اططار طجسَ ٔیای ثطای آٖ ٘ؿُ س٘ؿُ زض ٞط ؾبَ ثٝ ٔٗبزِٝ

ثب ایٗ سفبٚر وٝ اططار طبثز ٘ؿّی ػبیٍعیٗ اططار طبثز فطزی  .ٞبی ػبٔٗٝ ثطلطاض اؾزٔیبٍ٘یٗ ٘ؿُ
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ضاثُٝ فٛق اظ افطاز ٞط ٘ؿُ زض ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ اظ ؾبِی ثٝ ؾبَ زیٍط ٔشفبٚر  قٛ٘س. ثب ایٗ ٚػٛز، اٌط زضٔی

س ثٛز. ظیطا ایٗ اططار اوٖٙٛ ٔیبٍ٘یٗ ٙٞؿشٙس، ٔیبٍ٘یٗ ٌطفشٝ قٛز، اططار طبثز زیٍط طبثز ٘رٛاٞ

طبثز ٘ؿُ ثب  ارطبثز ذب٘ٛاضٞبی ٔرشّف زض ٞط ؾبَ ٞؿشٙس. ثٝ ایٗ زِیُ أىبٖ حصف اطط اراطط

ٞبی غیط لبثُ ٔكبٞسٜ ػبٔٗٝ ثطای ٞط زیٍط ثط اؾبؼ ٔیبٍ٘یٗٚػٛز ٘ساضز. ضٚیىطز  سفبيُ ٌیطی

ٞبی قٛز وٝ زض آٖ ٔیبٍ٘یٗ( ثطای ٞط ٘ؿُ سٗطیف ٔی22-4ثُٝ )٘ؿُ اؾز. زض ایٗ نٛضر ضا

ثٝ نٛضر   cثٝ   i( اظ سجسیُ 23-4قٛز. ثٙبثطایٗ ضاثُٝ )ٔكرم ٔی cػبٔٗٝ زض ٞط ٘ؿُ سٛؾٍ 

 ز:قٛظیط ثبظ٘ٛیؿی ٔی

      𝛽                         (4-23)  

 سٛاٖ اظ سفبيُ ٘رؿز اؾشفبزٜ وطز:ططار طبثز ٔیزض ایٗ حبِز ثطای حصف ا

     𝛽                 (4-24)  

ایٗ فطآیٙس اططار طبثز ضا حصف وطزٜ اؾز.  .وٝ زض آٖ ػّٕٝ ٘رؿز زض ٞط ؾبَ ٔٗیٙی طبثز اؾز

ؿّی ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ٞبی ٘ٞبی ٘ؿّی ػبٔٗٝ ثٝ ػبی ٔیبٍ٘یٗییطار غیطلبثُ ٔكبٞسٜ زض ٔیبٍ٘یٗأب سغ

 ( سغییطار ٔكبٞس22ٜ-4زض ضاثُٝ )   ٚ     . اٌط ثٝ ػبی ٚػٛز زاضزثبقٙس، لبثُ ٔكبٞسٜ ٔی

قس وٝ ثبٖض سٛضـ زض ٔشغییط ایؼبز ذٛاٞس  91ٔكىُ ذُب ،ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ضا لطاض زٞیٓزض ٔیبٍ٘یٗ قسٜ

اظ ٕ٘ٛ٘ٝ حسالُ زٚ ضٚـ ثطای حُ ایٗ ٔكىُ ٚػٛز زاضز. اَٚ، ٕٞبُ٘ٛضوٝ  ٌطزز.ٞب ٔیسرٕیٗزض 

ٔٗیبض ضا ٘یع اظ ٕ٘ٛ٘ٝ سرٕیٗ ظز.  ذُبیسٛاٖ ٞب اؾشفبزٜ قس، ٔیػبٔٗٝ ٘ؿُثطای سرٕیٗ ٔیبٍ٘یٗ 

( ثب ٚاضز وطزٖ 24-4ثطای ضاثُٝ ) ٌیطی اؾز.٘كبٖ زٞٙسٜ ٚاضیب٘ؽ ذُبی ا٘ساظٜ ایٗ سرٕیٗ

 قٛز: ی ا٘ساظٜ ٌیطی ٘شیؼٝ ظیط حبنُ ٔیالر ذُبػٕ
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 Error-in-variable 
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  ̅         1    1   1    (4-25)  

  ̅         2    2   1  

زض ٞط ٌیطی ٞب اؾز. اظ آ٘ؼبئیىٝ ٌٕ٘ٛ٘ٝیطی زض ٔیبٍ٘یٗ ٘ؿُذُبی ا٘ساظٜ   2 ٚ     1   وٝ زضآٖ

ِصا  ،ذُب زض ََٛ ظٔبٖ ٔؿشمُ اظ یىسیٍط ٞؿشٙس قٛز، ػٕالرؾبَ ثٝ َٛض ٔؿشمُ ا٘ؼبْ ٔی

1  -ٚاضیب٘ؽ ٚ وٛٚاضیب٘ؽ آٟ٘ب
2   ، 2

 ثٝ َٛض َٕٔٗٛ لبثُ ٔحبؾجٝ اؾز. - 12 ٚ  2

ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ٚاضیب٘ؽ ٚ ٚاضیب٘ؽ ٚ وٛاضیب٘ؽ ٔیبٍ٘یٗ ٘ؿُ ( ٔكرم اؾز و25ٝ-4اظ ضاثُٝ )

سٛا٘یٓ سرٕیٗ ؾبظٌبضی اظ حصف آٟ٘ب ٔیثب أب ثعضٌشط ذٛاٞس قس،  ٌیطیٕ٘ٛ٘ٝوٛٚاضیب٘ؽ ذُبی 

 زاقشٝ ثبقیٓ:  𝛽دبضأشط 

�̂�  
      ̅       ̅      12   12  1

      ̅     2 
2   2  1

2   (4-26)  

-4ضاثُٝ ) ٔٗیبض ثطای ذُبیٚػٛز زاضز.   t  ٚt-1قٛز وٝ سٟٙب زٚ زٚضٜ ثطای زضن ثٟشط فطو ٔی 

اظ ضٚـ ثٛر اؾشطح یب ضٚـ زِشب ٔحبؾجٝ وطز. ضاٜ حُ زیٍط ثطای ضفٕ سٛاٖ ثب اؾشفبزٜ (  ضا ٔی26

ٞبی ٔرشّف ثٝ َٛض ٔؿشمُ ٞب زض ؾبَط اثعاضی اؾز. اظ آ٘ؼبئیىٝ ٕ٘ٛ٘ٝایٗ ٔكىُ اؾشفبزٜ اظ ٔشغی

ذٛاٞس   t+1ثٝ  tٔؿشمُ اظ سغییطار  t-1ثٝ  t-2ٞب اظ زٚضٜ قٛ٘س، سغییطار زض ٔیبٍ٘یٗ ٘ؿُسٟیٝ ٔی

ٕیٗ ظزٜ ٔی ٔیبٍ٘یٗ ثٝ زضؾشی سر ،ٞب زض ٞط ٘ؿُ ثٝ ا٘ساظٜ وبفی ثعضي ثبقسز ٕ٘ٛ٘ٝثٛز. اٌط سٗسا

ٌیطی ثٝ ّٖز وٛچه ثٛزٖ لبثُ چكٓ دٛقی اؾز. أب ثٝ ٞط حبَ ثطای قٛز. ِصا ذُبی ا٘ساظٜ

 ٔٗیبضسٛاٖ ا٘حطاف ثبقس، ٔیٕ٘یای أطیط اططار ٕ٘ٛ٘ٝایٙىٝ ٘شبیغ ضٌطؾیٖٛ سحز سإَیٙبٖ اظ 

ضا ٞب ی ٘ؿُسٛاٖ ا٘ساظٜٔی ثبقس اٌط چٙیٗ ٔكىّی ٚػٛز زاقزٞب ضا ثطضؾی وطز. ٔیبٍ٘یٗ ٘ؿُ

زض ثطذی ٞبی یىؿبِٝ اؾشفبزٜ وطز. ٞبی دٙچ ؾبِٝ ثٝ ػبی ٘ؿُفعایف زاز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ اظ ٘ؿُا
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یب نفط  5ؾٗ ٔٙشٟی ثٝ اٖساز ثٝ  ؾٗ ذٛز ضازا٘ٙس ٚ زلیك ذٛز ضا ٕ٘یسبضید سِٛس وكٛضٞب، افطاز 

 (.1997یبثس )زیشٖٛ ؾبِٝ چٙیٗ ذُبیی ٘یع وبٞف ٔی 5ی ثب سٗطیف ٘ؿُ ٞب .ْ ٔی وٙٙساٖال

 دٛیب دُٙٞبی قجٝ زازٜ  4-2-3-2 

ا٘س. أب ٞبی ذُی دٛیب اؾشفبزٜ وطزٜٗ ٔسَثطای سرٕی ی قجٝ دُٙٞبثطذی اظ ٔحممیٗ اظ زازٜ     

ای )ظیطا زض ٞط ثطضؾی افطاز ٔشفبٚسی ٔٛضز ی ٔشغیطٞبی ٚاثؿشٝ ٚ ٔؿشمُ ٚلفٝوٕجٛز اَالٖبر زضثبضٜ

ٛضز ٘یبظ ثطای ٔ ایثیٗ زٚضٜٔهبحجٝ لطاض ٔیٍیط٘س( ٚ زض ٘شیؼٝ غیط لبثُ ٔكبٞسٜ ثٛزٖ وٛٚاضیب٘ؽ 

ٜ اظ ایٗ ٞبی ذُی دٛیب ثب اؾشفبزطیٗ ٔكىُ زض اضسجبٌ ثب سرٕیٗ ٔسَٞب ٟٕٔشٔٗطفی ٚ سرٕیٗ ٔسَ

( قطایٍ 2005)94ٚضثیه ٚ ٚال ٚ (،2001(، ٔىٙعی )1998)93ٚ(، وٛالز1993)92ٔٛفیز ٞب اؾز.زازٜ

ا٘س. ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٜ دُٙٞبی قجٝ ذُی دٛیب ضا ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ ٞبیالظْ ثطای سرٕیٗ ٔسَ

ؾیٛ٘ی ٔطسجٝ اَٚ اؾز، أب ثطآٚضزٌط ٞبی ُٔطح قسٜ سٛؾٍ ٞط وساْ یه ٔسَ ذٛز ضٌطاٌطچٝ ٔسَ

زض ایٗ لؿٕز ثٝ آٟ٘ب دطزاذشٝ  ٔشفبٚر اؾز وٝ ٖ آٟ٘ب وبٔالًوساْ ٚ ضٚـ ثیبُٔطح قسٜ سٛؾٍ ٞط

 قٛز.ٔی

 ( ٔسَ ظیط ضا ُٔطح وطز:1993ٔٛفیز )

        𝛽        1   ́         ́                        (4-27)  

ٔمساض  t  ٚ        1زض ظٔبٖ  iٔشغیط زضٖٚ ظا ثطای فطز  یٔمساض ٔكبٞسٜ قسٜ        وٝ زض آٖ 

         وٙٙس ٚ ٔشغیطٞبی ثطٖٚ ظایی ٞؿشٙس وٝ ثب ظٔبٖ سغییط ٔی        ٚلفٝ ای ٔشغیط زضٖٚ ظا ٚ 

ثٝ ٔمُٕ ٚ  t-1یب   tػّٕٝ اذالَ اؾز. ا٘سیؽ          اض ٔشغیطٞبی طبثز ٘ؿجز ثٝ ظٔبٖ ٚ٘یع ثطز
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 Moffitt 
93

 collado 
94

 verbeek and vella 
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i(t)=1,…,N  ُٕثٝ افطاز ٔٛضز ثطضؾی زض ٔمt ( ضٚـ حسالُ ٔطثٗبر 1993) س. ٔٛفیز٘اقبضٜ زاض

ثطاظـ قسٜ وٝ ثب ثب ٔمساض   1        مساض غیطلبثُ ٔكبٞسٜآٖ ٔ ای ضا ثىبض ٌطفز وٝ زضزٚ ٔطحّٝ

 قٛز:آیٙس، ػبیٍعیٗ ٔیثسؾز ٔی t-1ٞبی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ظٔبٖ اؾشفبزٜ اظ زازٜ

     1    1   ́    1    1 1   ́    1    1 2       1    1         (4-28)  

وٙٙس. ثب ػبیٍصاضی ٔمساض دیف غیطٞبیی اؾز وٝ ثب ظٔبٖ سغییط ٔیثطزاض ٔش 1    1     وٝ زض آٖ 

( ثسؾز آٔسٜ اؾز، ثٝ 28-4، وٝ ثٝ ضٚـ حسالُ ٔطثٗبر اظ ٔٗبزِٝ ) 1       ̂ ثیٙی قسٜ 

-4اظ ٔٗبزِٝ )  ٚ  ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ حسالُ ٔطثٗبر سرٕیٗ ٞبی ؾبظٌبضی اظ   1        ػبی

 ثٝ َٛض ٔؼب٘جی ٞجؿشٝ ٘جبقس.        ثب  1       ̂ قٛز، ٔكطٌٚ ثط ایٙىٝ ( حبنُ ٔی27

        :فطزی ضا ثٝ ٔسَ ايبفٝ وطز طبثز ( اططار1998وٛالزٚ )

        𝛽        1   ́                     (4-29)  

                0  2                                 0   
2     

اطط     ثطزاض ٔشغیطٞبی سٛيیحی ٚ       ́ ٚ  tزض ظٔبٖ  iٔشغیط ٚاثؿشٝ ثطای فطز         وٝ زضآٖ 

ٚ          0           وٙس وٝ ػّٕٝ اذالَ اؾز. وٛالزٚ فطو ٔی        طبثز فطزی ٚ 

بٔٗٝ زاضای ؾبذشبض ٞبی ػحشی اٌط ٔیبٍ٘یٗ ٘ؿُ اططار فطزی ثب ٔشغیطٞبی سٛيیحی ٕٞجؿشٝ اؾز.

ٞبی ػبٔٗٝ اؾز ٚ ٟٙب ثطآٚضزٌط ؾبظٌبض ٔیبٍ٘یٗ ٘ؿُٞب سٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ،ٚالٗی ثبقٙس دُٙٞبی زازٜ

وٙس. دؽ یٌیطی ثطٚظ ٔقٛز، ٔكىُ ذُبی ا٘ساظٜلشی اظ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اؾشفبزٜ ٔیزض ٘شیؼٝ ٚ

                                               ٚیطایف ٔسَ ٘ؿّی ػبٔٗٝ ثٝ قىُ ظیطذٛاٞس ثٛز:
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 𝛽   
       1    ́

          
    

 
     

              (4-30                   )

        1        ٚ     2      

  
      0    

2   

       
      0    

2             

طی زض ٔشغیطٞب سٛؾٍ ٌیقٛز وٝ ذُبی ا٘ساظٜبٔٗٝ لبثُ ٔكبٞسٜ ٘یؿشٙس، فطو ٔیٞبی ػٔیبٍ٘یٗ

 :قٛزظیط سٗییٗ ٔی

               
          

               
          

 قٛز:(  ثٝ نٛضر ظیط ثبظ٘ٛیؿی ٔی30-4)ثٙبثطایٗ ٔٗبزِٝ 

 ̅       𝛽  ̅    1    1   ̅  ́
          

                 (4-31)  

          
 
     

               1           ́   

    1        ٚ     2     

قٛز ٚ دبضأشطٞب ثب اؾشفبزٜ اظ ثطآٚضزٌط ٔی ٔسَ فٛق ثٝ نٛضر ؾیؿشٓ ٔٗبزالر زض ٘ٓط ٌطفشٝ

GMM  ٜوٝ یىی اظ ٔٛاضز  ،قٛ٘سٟب انالح قسٜ اؾز، سرٕیٗ ظزٜ ٔیٌیطی ثطای آ٘وٝ ذُبی ا٘ساظ

ٞبی قجٝ ٞبی دُٙ ٚالٗی زض ٚيٗیز زازٜثطای زازٜ (1991)95اؾشفبزٜ ٔشغیطٞبی اثعاضی آضال٘ٛ ٚ ثب٘س

ٟ٘بیز ٔیُ  ٞب ثٝ ثی، ٚلشی سٗساز ٘ؿُطبثز    ٚ tٔشطٞبی ٍٕٞٗ اؾز، وٝ ثطای ٔمبزیط ثب دبضا دُٙ
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 Arellano and Bond 
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( وٝ ؾبظٌبضی 1993ذالف ٔٛفیز )قٛز. ثطٞب حبنُ ٔیؾبظٌبضی اظ دطأشطٞبی ٙس، سرٕیٗو

وٙس ٚ اططار ٘ؿّی ثٝ ثی ٟ٘بیز ٔیُ  ثطآٚضزٌط آٖ ٔؿشّعْ ایٗ اؾز وٝ سٗساز ٔكبٞسار ٞط ٘ؿُ

ضٚز ٚ سٗساز ٔكبٞسار ٞط زی زض ؾُح ٘ؿّی اظ ثیٗ ٕ٘یٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس، زض ایٗ ضٚـ اططار فط

ٌیطی ضا سهحیح ٔی ٚضزٌط زضٖٚ ٌطٚٞی وٝ ذُبی ا٘ساظٜٕچٙیٗ یه ثطآاٚ ٞ ٘ؿُ ٘یع طبثز اؾز.

 ،وٙسٞبی ظٔب٘ی ثٝ ثی ٟ٘بیز ٔیُ ٔیضٜزٚوٝ ایٗ ثطآٚضزٌط ٚلشی سٗساز ٕ٘ٛز وٙس دیكٟٙبز 

اظ  GMMٌطفز وٝ ثطآٚضزٌط ٗ اظ قجیٝ ؾبظی ٔٛ٘ز وبضِٛ ٘شیؼٝ ؾبظٌبضی ُٔٙمی زاضز. اٚ ٕٞچٙی

  ٘ٓط سٛضـ ٞب ّٖٕىطز ثٟشطی زاضز. ٘مُٝ

٘بٔؿبٚی ٔٛضز   ثب فٛانُ دُٙٞبی قجٝ ٞبی دٛیب ضا ثب زازٜ ٝ سرٕیٗ ٔسَ( ٔؿئ2001ّٔىٙعی )     

ثطضؾی لطاض زازٜ اؾز. آٔبضٌیطی زض وكٛضٞبی زضحبَ سٛؾٗٝ، اغّت زض فٛانُ ظٔب٘ی ٘بٔؿبٚی 

ٕ٘بیٙس.  طذُی ضا ثط دبضأشطٞب سحٕیُ ٔیٞبی غی اؾز؛ ٚ ایٗ فٛانُ ٘بثطاثط، ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ٔحسٚزیز

ای ضا دیكٟٙبز وطزٜ اؾز  ٔىٙعی ثطآٚضزٌطٞبی حسالُ ٔطثٗبر غیطذُی، حسالُ فبنّٝ ٚ یه ٔطحّٝ

ٟ٘بیز ٔیُ  ٔحسٚز، ٚلشی وٝ سٗساز افطاز ٞط ٘ؿُ ثٝ ؾٕز ثی Tثطای  ٘س ٚوٝ ایٗ ثطآٚضزٌطٞب ؾبظٌبض

                ثبقٙس. س ثٝ َٛض ٔؼب٘جی، ٘طٔبَ ٔیٕٙ٘بی

٘ٓط ٌطفشٗ ٖسْ سؼب٘ؽ دبضأشطٞبی زضٖٚ ٘ؿّی ثؿٍ ٔی  ( ایٗ ٔسَ ضا ثب زض2004) ٔىٙعی      

ٞب ضا  ، ثطآٚضزٌطٞبی حسالُ ٔطثٗبر ٚ ٔشغیطٞبی اثعاضی ٚ ٔحسٚزیزٔب٘بٚ ٘ب ٔب٘بزٞس. اٚ ثطای ٔٛاضز 

 ٌطفشٝ اؾز.ٟ٘بیز ٔیُ ٔی وٙٙس، زض ٘ٓط  ٞب ثٝ ثی ٚلشی اثٗبز ٔمُٗی ٚ ظٔب٘ی زازٜ

 :ثٝ نٛضر ظیط اؾز cزض ٘ؿُ   i(t)فطآیٙس سِٛیس زازٜ ثطای فطز  

              𝛽         1   ́                  (4-32)  

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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ط ٔشّٗك ثٝ اط      وٙٙس ٚ سهبزفی اؾز وٝ ثب ظٔبٖ سغییط ٔی ثطزاض ٔشغیطٞبی       ́ وٝ زض آٖ 

قٛز. سٛظیٕ ٔی ،  قٛز ثٝ َٛض سهبزفی حَٛ اطط ٔیبٍ٘یٗ ٘ؿّی ػبٔٗٝ ،فطز اؾز وٝ فطو ٔیٞط 

 آیس:ضاثُٝ ظیط ثسؾز ٔی  cفطز زض ٘ؿُ    ثب ٔیبٍ٘یٗ ٌطفشٗ اظ 

 
      

              1   ̅                 (4-33)  

، ثٝ ػبی 1    1      ،1  ثب ػبیٍعیٙی ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ افطاز ٔكبٞسٜ قسٜ زض ظٔبٖ 

 آیس:ضٌطؾیٖٛ ظیط ثسؾز ٔی 1        

 
      

    𝛽      1    1            (4-34)  

        𝛽 [ ̅       1   ̅    1    1]   ̅      ̅          (4-35)  

ی  ٘شیؼٝ ٌطفز وٝ ػعء اذالَ ضٌطؾیٖٛ ثٝ َٛض وّی ثب ٔشغیط ٚاثؿشٝ سٛاٖ ٔی( 35-4اظ ٔٗبزِٝ )

ثٝ زِیُ ذُبی  OLSقٛز وٝ شٝ ذٛاٞس ثٛز وٝ ایٗ أط ثبٖض ٔیٞبی ٔحسٚز ٕٞجؿ ای زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٚلفٝ

ٔشفبٚر اظ افطاز  tافطاز ٔكبٞسٜ قسٜ زض ظٔبٖ زاضی ضا اضائٝ زٞس. ظیطا  غ سٛضـٌیطی، ٘شبیا٘ساظٜ

ضٚز وٝ فطاز ٕ٘ٛ٘ٝ زضٞط زٚضٜ، ا٘شٓبض ٔیأب ثب افعایف سٗساز ا .ثبقٙس ٔی t-1ٔكبٞسٜ قسٜ زض ظٔبٖ 

 ایٗ اضیت اظ ثیٗ ثطٚز. 

اؾشفبزٜ  1       ̅ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔشغیطٞبی اثعاضی ثطای 2    2    ̅ ( اظ 2004، ٔىٙعی )OLSٖالٜٚ ثط

ٕٞجؿشٝ اؾز أب ثب  1       ̅ ثب  2    2    ̅ ٔمُٗی،  اؾز. چطاوٝ سحز فطو اؾشمالَ وطزٜ

سٛا٘ٙس ثٝ ٖٙٛاٖ ٔشغیطٞبی اثعاضی ٔٛضز  ٞبی ػّٛسط ٘یع ٔی ٚلفٕٝٞجؿشٍی ٘ساضز. اٌطچٝ         

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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٘بقی اظ اثعاضٞبی ثیكشط ٚ سٛضـ  اؾشفبزٜ لطاض ٌیط٘س أب یه ضاثُٝ ػبیٍعیٙی ثیٗ وبضایی افعٚزٜ قسٜ

 ٔشٙبٞی ٚػٛز زاضز.٘بقی اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 

 OLS  ٚIvٔىٙعی ٕٞچٙیٗ اظ قجیٝ ؾبظی ٔٛ٘ز وبضِٛ ٚ سئٛضی ٔؼب٘جی ثطای ثطضؾی ضفشبض ثطآٚضٌط 

وٝ سٛضـ وبٞكی اظ ثطآٚضزٌط حسالُ  زازٜ اؾزاؾشفبزٜ وطزٜ اؾز. قجیٝ ؾبظی ٔٛ٘ز وبضِٛ ٘كبٖ 

ضٚز. زض ٔٛضز ٔشغیطٞبی اظ ثیٗ ٔی  ٚ     وٛچه ٚػٛز زاضز وٝ ثب افعایف  ٞبیٔطثٗبر زض ٕ٘ٛ٘ٝ

ثٝ ذهٛل زض ٔٛضز  OLSأب ٔشغیطٞبی اثعاضی ٘ؿجز ثٝ  ،وٙسثعاضی اٌطچٝ چٙیٗ ٔكىّی ثطٚظ ٕ٘یا

وطز وٝ ٞبی ٔمُٗی وٛچه، سغییط دصیطی ثیكشطی زاض٘س. زض ٟ٘بیز اٚ چٙیٗ ٘شیؼٝ ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ

 سط اؾز. حػثطآٚضزٌط حسالُ ٔطثٗبر ٔط

سٛاٖ ثطای ثطآٚضز  دُٙ دٛیب ٔیٞبی قجٝ  ٘س وٝ اظ ضٚـ زازٜ اٜٖ زاز( ٘كب2005آ٘شٕٗ ٚ ٔىٙعی )     

ٌیطی ٚ ضیعـ غیط سهبزفی ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ زض زازٜ   سحطن ُّٔك ٚ قطَی اؾشفبزٜ وطز ٚ ثط ذُبی ا٘ساظٜ

 ٖجبضر اؾز اظ:  قٛ٘س، غّجٝ وطز. ٔسَ اِٚیٝٔٛػت سٛضـ ٔی دُٙٞبی 

            𝛽      1           (4-36)  

ذیطی ٕٞبٖ أ٘یع ٔمساض س t  ٚ      1زض ظٔبٖ  iزضآٔس وُ ٘یطٚی وبض ذب٘ٛاض          وٝ زضآٖ 

 :قٛزقٛز وٝ زازٜ ٞب ثب ذُب ٔكبٞسٜ ٔیػّٕٝ اذالَ اؾز. فطو ٔی     ٔشغیط ٚ

                    (4-37)  

 :قٛزحبنُ ٔیٗبزِٝ ظیط ( 36ٔ-4( زض)37-4ثب ػبیٍصاضی ضاثُٝ )

       𝛽     1                                 (4-38)  

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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               𝛽     1      (4-39)  

 ٔٗبزِٝ ظیط حبنُ ٔیٍطزز:                                                                           ، زض ظٔبٖ     ،  ٔیبٍ٘یٗ ٌطفشٗ اظ افطاز ٔكبٞسٜ قسٜ زض ٘ؿُ   ثب

 
      

   𝛽 
       1                  𝛽        1                (4-40)  

 وٝ زض آٖ
      

  اؾز وٝ زض ظٔبٖ     ٘ؿُثب افطاز ٔشّٗك ثٝ  ٔشٙبْط اؾز ٚ     ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  

 قٛ٘س: ٔكبٞسٜ ٔی

 
      

 (
1

  
)∑        

  
  1   (4-41)  

ٔیبٍ٘یٗ  ،قٛ٘سی ظٔب٘ی ٔكبٞسٜ ٔیافطاز ٔرشّفی زض ٞط زٚضٜ  RCSٞبی اظ آ٘ؼبئیىٝ زض زازٜ 

 قٛ٘س، ٔكبٞسٜ ٔی  وٝ زض ظٔبٖ    ٘ؿُافطاز ٔشّٗك ثٝ  1  زضآٔسٞبی زٚضٜ 
، لبثُ  1       

 ای غیط لبثُ ٔكبٞسٜ ضٚز وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚلفَٝ ا٘شٓبض ٔیثب ایٗ حب ٔكبٞسٜ ٘یؿز.
ثٝ َٛض  1       

ثٙبثطایٗ  .، ٔشفبٚر ٘جبقس 1    1    ̅ ،  1  ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ افطاز ٔكبٞسٜ قسٜ زض ثب ٔؼب٘جی

 
ز. زض قٛػبیٍعیٗ ٔی 1  ٞبی افطاز ٔكبٞسٜ زض ٔمُٕ ٔیبٍ٘یٗ زضآٔسسٛؾٍ ٔمساض  1       

 آیس:                                                        ٘شیؼٝ ضٌطؾیٖٛ ظیط ثسؾز ٔی

 
      

   𝛽 
    1    1                  𝛽 

       1           (4-42)  

  1 2           ٚ      2     

 :وٝ زضآٖ

        𝛽 ( 
       1   

    1    1)     (4-43)  

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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( ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ ٚلشی وٝ سٗساز افطاز زض ٞط ٘ؿُ افعایف یبثس )ثٝ ٖمیسٜ ٚضثه 2004ٔىٙعی )

ثٝ  1    1    ̅ ٚ   1       ̅  ، 1  زض ظٔبٖ   ٘فط( ثطای ٘ؿُ  200/100( 1992ٚ ٘یؼٕٗ )

آٖ ضا  سٛاٖقٛز وٝ زض ایٙهٛضر ٔیٍٕٞطا ثٝ نفط ٔی         ِصا  .قٛ٘سٔیبٍ٘یٗ ػبٔٗٝ ٘عزیه ٔی

  وٙس،ثٝ ثی ٟ٘بیز ٔیُ ٔی     زض ٔحبؾجٝ ٘بزیسٜ ٌطفز. ثٝ ٖالٜٚ ٚلشی وٝ

 
،  ٔیبٍ٘یٗ    

 :ذٛاٞس ثٛز ثبثطاثط  ،       ̅  ذُبی ا٘ساظٜ ٌیطی، 

  ̅      
1

  
∑        

  
  1

 
  (       )  0  (4-44)  

ضا زض  OLSب ضٚـ ضٚز. آٟ٘ٞب اظ ثیٗ ٔیٌیطی زض ػٕٕ آٚضی زازٜی ذُبی ا٘ساظٜثٙبثطایٗ ٔؿئّٝ

ضا سرٕیٗ سحطن قطَی  ،ثطای ٘ؿُ ٔؼبظیاظ ٔشغیطٞبی  ثب اؾشفبزٜ ٔٗبزِٝ ثٝ وبض ٌطفشٙس. ٕٞچٙیٗ

قبُٔ ٖٙهط ٘ؿّی ٔشغیط زض ََٛ ظٔبٖ       یه قطٌ ٟٔٓ ایٗ اؾز وٝ  ا٘س. زض ایٗ حبِزظزٜ

 جبقس.٘

ٞبی ذُی دٛیب ٚ ٞٓ چٙیٗ قطایٍ انّی ( قطایٍ الظْ ثطای سرٕیٗ ٔس2005َٚضثه ٚ ٚال)     

٘س. ثٝ اٖشمبز أٜٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٔشٛاِیقٙبؾبیی ثطآٚضزٌطٞب ضا ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ ٞبی ٔمُٗی 

یىی اظ ٔٛاضز وبضثطز  دُٙٞبی قجٝ ٞب ثٝ ٔٙٓٛض سِٛیس زازٜآٟ٘ب اظ آ٘ؼبئیىٝ ٌطٜٚ ثٙسی زازٜ

ٞبی اؾشب٘ساضز ٔشغیطٞبی اثعاضی اؾز. آٟ٘ب أٔیٗ قطٌٔشغیطٞبی اثعاضی اؾز، قٙبؾبیی ٔؿشّعْ س

( ٘بؾبظٌبض اؾز ٍٔط ایٙىٝ 1993سٛؾٍ ٔٛفیز ) ٔٛضز اؾشفبزٜ٘س وٝ ثطآٚضزٌط اٜٕٞچٙیٗ ٘كبٖ زاز

ٞبی حسالُ ٔطثٗبر ایؼبة قطایٍ لٛی ثط ٔشغیطٞبی ثطٖٚ ظا سحٕیُ قٛز. ظیطا ؾبظٌبضی ثطآٚضزٌط

، ٕٞجؿشٝ ٘جبقس 1       ̂ ای دیف ثیٙی قسٜ، ، ثب زضآٔسٞبی ٚلفٝ       وٙس وٝ ذُبی ٔسَ، ٔی

1        ذُبی دیف ثیٙی،  بًٚ يٕٙ ، ٘یع ثب ضٌطؾٛضٞبی ثطٖٚ ظا ٕٞجؿشٍی ٘ساقشٝ 1       ̂  

ٚػٛز ٕٔىٗ اؾز زفبٔ قٛز، ایٗ أط أىبٖ  IVثبقس. زض حبِیىٝ فطو اَٚ سحز فطٚو َٕٔٗٛ 
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غیط  ٙس وٝ ثطای سحّیُ ٞبی سؼطثی وبٔالًولبثُ ٔكبٞسٜ ضا ٔٙشفی ٔیاططار ٘ؿّی زض ٔشغیطٞبی غیط

ٚالٗی ٚ ٔحسٚز وٙٙسٜ اؾز. ٕٞچٙیٗ آٟ٘ب فطو زْٚ ضا ٘یع زض نٛضر حًٛض ضٌطؾٛضٞبی ثطٖٚ ظا 

قطایٍ لٛی ثط  س. ِصا ثطای ؾبظٌبضی ثبیزا٘ٙسوٙٙس ٘بٔٙبؾت ٔیَ ظٔبٖ سغییط ٔیوٝ زض َٛ

اظ ػّٕٝ ایٙىٝ ٔشغیطٞبی ثطٖٚ ظا یب زض ََٛ ظٔبٖ طبثز ثبقٙس یب  .ٔشغیطٞبی ثطٖٚ ظا سحٕیُ قٛز

 ایٙىٝ ذٛز ٕٞجؿشٍی ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس.

 ٞبی ُٔبِٗٝ ٚ دطزاظـ آٔبض ٚ اَالٖبر زازٜ 4-3

ٞبی ذبْ َطح آٔبضٌیطی اظ ٚیػٌی ٞبی الشهبزی ٚ ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ایٗ دػٚٞف زازٜ ٞبیزازٜ     

ػٕٕ آٚضی قسٜ  1390سب  1363اػشٕبٖی ذب٘ٛاض اؾز وٝ سٛؾٍ ٔطوع آٔبض ایطاٖ زض َی ؾبَ ٞبی 

ثٝ ؾبذشبض ثٛزػٝ  ثب ٞسف زؾشطؾی 1342ٌیطی اظ ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ذب٘ٛاض اظ ؾبَ اؾز. َطح آٔبض

ٕطاٜ ثب دطؾف ٞبی ٔطسجٍ ٞب اؾز، ٞآٖ ثط ٞعیٙٝٗ َطح وٝ سٕطوع انّی قٛز. زض ایذب٘ٛاض اػطا ٔی

قٛز. ػٕٕ آٚضی ٚ ذب٘ٛاض ؾئٛاَ ٔی ٞبی ٔهطفی ذب٘ٛاضٞب اَالٖبسی ٘یع ضاػٕ ثٝ زضآٔس افطازثب ٞعیٙٝ

ٞبی ٔرشّف ٕٞٛاضٜ ثب ٘ؿجز ثٝ اٖالْ زضآٔس ذٛز زض وكٛضاَالٖبر زضآٔس ثٝ زِیُ حؿبؾیز افطاز 

ٞب زچبض وٓ ٌٛیی ثٛزٜ وٝ اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ زضآٔس ذب٘ٛاض عٔكىُ ٔٛاػٝ ثٛزٜ اؾز. زض ایطاٖ ٘ی

ٗىؽ قسٜ اؾز. زض ٞبی ذب٘ٛاض ٔٙزاض ثیٗ ٔشٛؾٍ زضآٔس ٚ ٞعیٙٝٔٗٙبایٗ ٔؿئّٝ ثٝ نٛضر اذشالف 

 ثطذی اَالٖبر فطزی ذب٘ٛاضٞب قبُٔ اَالٖبسی ٘ٓیط ؾٗ، ػٙؽ، ٚيٗیز ٞبایٗ ٔؼٕٖٛٝ زازٜ

ٞب زض َطح آٔبضٌیطی اظ ٞعیٙٝ ٚ دٛقف ػٕٕ آٚضی زازٜ قٛز.سحهیُ ٚ اقشغبَ ٘یع ػٕٕ آٚضی ٔی

زٞس وٝ حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض ؾبَ ٞبی فٛق یىؿبٖ ٘جٛزٜ ٚ حشی ٘ؿجز سٗساز زضآٔس ذب٘ٛاض ٘كبٖ ٔی

زض زازٜ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی قٟطی ٚ ضٚؾشبیی اظ وُ آٔبض ٞط ؾبَ ٘یع ٔكبثٝ ٘یؿز. ثیكشطیٗ حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ

 1365( ٚ وٕشطیٗ آٖ ٔطثٌٛ ثٝ ؾبَ اضذب20196ٛ٘) 1374ٞبی قٟطی ٔطثٌٛ ثٝ ؾبَ 
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سب  1374٘فط زض ؾبَ  100842ذب٘ٛاض( اؾز. ٕٞچٙیٗ سٗساز افطاز زض َی ؾبَ ٞبی فٛق اظ 2670)

(. ثب ٚػٛز سفبٚر زض ا٘ساظٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض ؾبَ 1-4سغییط وطزٜ اؾز )ػسَٚ 1365زض ؾبَ ٘فط 13426

 وُ ػٕٗیز ٞؿشٙس. یٞبی ٔرشّف، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض ٞط زٚضٜ ٕ٘بیٙسٜ

قٛز وٝ ظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی سهبزفی حبنُ ٔیٞبی حبنُ اظ آٔبضٌیطی ثٛزػٝ ذب٘ٛاض ازازٜ     

اؾز  ٞب ایٗٞبی ایٗ زازٜزٞٙس. اظ ػّٕٝ ٚیػٌیضا ذب٘ٛاضٞب سكىیُ ٔیٌیطی زضآٖ ٚاحسٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ

ٛاض زضَی ظٔبٖ ٚػٛز یه ذب٘ ٚ ثطضؾی سغییطار ضفشبض یه فطز یبدُٙ ٞبی وٝ أىبٖ سِٛیس زازٜ

قٛز ٞط ٝ ثٝ َٛض ٔؿشٕط ٚ ؾبال٘ٝ اػطا ٔی٘ساضز. ظیطا زض َطح آٔبضٌیطی اظ ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ذب٘ٛاض و

 قٛ٘س.  ٘ٛاضٞب ثٝ نٛضر سهبزفی ا٘شربة ٔیؾبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ػسیسی اظ ذب

ٚ ٔؿشٕط اظ زضآٔس فطز یب ذب٘ٛاض ضایغ  دُٙٞبی زض لؿٕز لجُ شوط قس، سحّیُ زازٜ ٕٞبُ٘ٛض وٝ     

زض ایٗ ضٚـ دبؾد ٞبی یه  ضٚز.زضآٔسی ٚ دٛیبیی فمط ثٝ قٕبض ٔی سطیٗ ضٚـ ؾٙؼف سحطن

دطؾف قٛ٘سٜ )افطاز یب ذب٘ٛاض( ثطای ؾئٛاالر ٔكبثٝ زض چٙس ٔمُٕ ظٔب٘ی ٔشفبٚر اَالٖبر ٔفیسی 

ٞبی ٔؿشٕط اظ زضآٔس وٙس. أب زازٜٔی ضا ثطای سجییٗ ٚيٗیز زضآٔسی افطاز زض ََٛ ظٔبٖ فطاٞٓ

ٔسر ٚ ثب  ٞب اغّت زض ثبظٜ ظٔب٘ی وٛسبٜهی زاضز اظ ػّٕٝ ایٙىٝ، ایٗ زازٜذب٘ٛاض ٔحسٚزیز ٚ ٘ٛال

سٟیٝ قسٜ  1372-1373قٛ٘س. زض ایطاٖ ٘یع ایٗ زازٜ ٞب ثطای ؾبَ ٞبیَیف ٔحسٚز ػٕٕ آٚضی ٔی

 ثب س ا٘ساظٜ ٌیطی سحطن زضآٔسی ٕٔٗٛالًوٝ اظ ویفیز ٚ ُّٔٛثیز وبفی ثطذٛضزاض ٘یؿشٙس. ٞط چٙ

ٌیطز، أب ثب سىٙیه ٞبی ٔٛػٛز زض حٛظٜ آٔبض ٚ الشهبز ؾٙؼی ٔی ٞب نٛضر ٔیاؾشفبزٜ اظ ایٗ زازٜ

ٌیطی سحطن زضآٔسی اؾشفبزٜ دُٙ ػٟز ا٘ساظٜٞبی ٞبی ٔمُٗی ٔشٛاِی ثٝ ػبی زازٜسٛاٖ اظ زازٜ

 وطز. 

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 



99 
 

)یب افطاز(، ٚيٗیز ذب٘ٛاضٞب )یب افطاز( زض  ٞبسه ذب٘ٛاضبی اؾشفبزٜ اظ آٔبض سه زض ایٗ ضٚـ ثؼ 

ٌیطز. ثطای ایٗ وبض اثشسا ذب٘ٛاضٞب )یب افطاز( ثط اؾبؼ ٔی چٛة ٌطٜٚ ثٙسی ٔٛضز ثطضؾی لطاضچبض

قٛ٘س. ؾذؽ اظ ٔیبٍ٘یٗ اَالٖبر ٔٛضز ٘یبظ ٞط نی )ٔظال ؾبَ سِٛس( ٌطٜٚ ثٙسی ٔیذب یٔكرهٝ

ت ثطای ٞط قٛز. ثٝ ایٗ سطسیی ٌطٜٚ اؾشفبزٜ ٔیزٜ ثطای ٕ٘بیٙسٜشفبٌطٜٚ ثٝ ٖٙٛاٖ اَالٖبر ٔٛضز اؾ

ٛاٖ ٔكرهبر افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ ای ذٛاٞیٓ زاقز وٝ ٔیبٍ٘یٗ اَالٖبر آٟ٘ب ثٝ ٌٖٙطٜٚ زض ٞط ؾبَ ٕ٘ٛ٘ٝ

ثطای چٙسیٗ ؾبَ ٔشٛاِی ؾبذشٝ ٔی  دُٙٞبی قجٝ ٞب اؾز. ثب ایٗ ضٚـ یىؿطی زازٜزض ثطضؾی

ٞبی قجٝ زازٜثبقس. ثطای سٟیٝ اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ  دُٙٞبی ػبیٍعیٙی ثطای زازٜسٛا٘س وٝ ٔی قٛز

ٞبی ٔرشّف دطزاظـ ٌطزز. دطزاظـ ٓ ظیبزی اظ اَالٖبر حبنُ اظ آٔبضٌیطی زض ؾبَثبیس حؼ دُٙ

ٕطاٜ اؾز. ٞط چٝ سٗساز ٌطٜٚ ٞ ٞب ٚ سٗساز ٔكبٞسار ٞطبر ثب ثسٜ ثؿشب٘ی ثیٗ سٗساز ٌطٜٚاَالٖ

سرٕیٗ ٞبی ضٌطؾیٖٛ وٓ ضً٘  ٞبی وٛچه زضثبقس، ٚػٛز ٔكىالر ٘بقی اظ ٕ٘ٛ٘ٝط ٞب ثیكشٌطٜٚ

ار ٞط ٘ؿُ( ثب افعایف ٞبی آٔبضی ٞط ٘ؿُ )سٗساز ٔكبٞسٛز. أب اظ آ٘ؼبئیىٝ سٗساز ٕ٘ٛ٘ٝقسط ٔی

قٛز. ظیطا زلز ٔیبٍ٘یٗ ٞط ٌطٜٚ ثٝ س،وبضایی ثطآٚضز ٔیبٍ٘یٗ وٕشط ٔییبثٔی ٞب وبٞفسٗساز ٌطٜٚ

سٗییٗ قٛز سب سٗساز  ایٞب ثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝثؿشٍی زاضز. ثٙبثطایٗ سٗساز ٌطٜٚاًٖبی آٖ ٌطٜٚ سٗساز 

ؾبِٝ  5ٌطٜٚ ٞب  ٞط ٌطٜٚ ثٟیٙٝ ثبقس. لبٖ٘ٛ ذبنی زض ایٗ اضسجبٌ ٚػٛز ٘ساضز ِٚی ٕٔٗٛالً اًٖبی

سحمیك ؾبَ ٔشٛاِی ذٛاٞس ثٛز. زض ایٗ  5قٛ٘س وٝ زض ایٙهٛضر ٞط ٌطٜٚ قبُٔ افطاز سٗطیف ٔی

 5ؾٙی ٞط ٌطٜٚ ٌطٜٚ سمؿیٓ قسٜ وٝ سٛظیٕ  11ثٝ  اَالٖبر ٔٛػٛز ثطای افطاز ثط اؾبؼ ؾبَ سِٛس

سب  1310، 1309سب  1305ٞب ثٝ سطسیت ٔشِٛسیٗ ؾبَ ٞبی ٘ؿُ. ایٗ (2-4) ؾبَ سٗییٗ قسٜ اؾز

 عؾبَ ٘ی 70سب  21ٞؿشٙس. زض يٕٗ زض ایٗ ُٔبِٗٝ ٔحسٚزیز ؾٙی  1359سب  1355، ... ٚ 1314

ؾٙی  یؾبِٝ زض ٞط ؾبَ ٔیبٍ٘یٗ ثبظٜ 5. ؾٗ ٘ؿُ ٞبی ثطای ؾطدطؾز ذب٘ٛاضٞب اٖٕبَ قسٜ اؾز

وٝ قبُٔ  63( زض ؾبَ 1309-1305اَٚ )ٔشِٛسیٗ  ٘ؿُآٖ ؾبَ اؾز. ثطای ٔظبَ ؾٗ  زض ٘ؿُآٖ 
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اؾز،  59سب  55قبُٔ افطازی ثیٗ ؾٙیٗ  وٝ 64ٚ زض ؾبَ  56اؾز،  58سب  54افطازی ثیٗ ؾٙیٗ 

ـ زٞس وٝ ثب ضٚیىطز ثبال دطزاظی ٘ؿُ ٞب ضا ٘كبٖ ٔی( سٗساز ٔكبٞسار ؾبال3ٝ٘-4ػسَٚ ) اؾز. 57

 ذب٘ٛاض 14728ثٝ ػبی اؾشفبزٜ اظ اَالٖبر  63َ قٛز وٝ زض ؾبقسٜ اؾز. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔكبٞسٜ ٔی

ظٔبٖ  ٞب ثطای ٔسر٘ؿُاؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ٕٞچٙیٗ ٔالحٓٝ ٔی قٛز وٝ ٕٞٝ  ٘ؿُ 7اظ اَالٖبر 

ؾبَ ثٝ َٛض وبُٔ ز٘جبَ  28زض  1339سب  1320ٞبی ٘ؿُا٘س ٚ فمٍ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ِحبِ ٘كسٜ یىؿب٘ی

َ َجمٝ ثٙسی فٛق ثب اٖٕبوٙس. ای سرٕیٗ ٔسَ ٞب ایؼبز ٕ٘یقسٜ ا٘س. ایٗ ٔؿئّٝ ٞیچ ٔكىّی ضا ثط

ا٘س وٝ یب ٔشِٛسیٗ لجُ حصف قسٜ 1390سب  1363ٞبی قٟطی ٔٛػٛز زض ثبظٜ ظٔب٘یسٗسازی اظ ٕ٘ٛ٘ٝ

ؾبَ ٚ یب وٕشط اظ  70قٛ٘س ٚ یب ایٙىٝ ؾٗ آٟ٘ب ثیكشط اظ ضا قبُٔ ٔی 1359ٚ یب ثٗس اظ  1305ؾبَ اظ

ضٚ٘س سغییطار  1390سب  1363ؾبَ اؾز. زض دبیبٖ شوط ایٗ ٘ىشٝ يطٚضی اؾز وٝ زضَی زٚضٜ  21

ی لیٕز ٞب ٕٞؿبٖ ٘جٛزٜ اؾز ٚ اؾشفبزٜ اظ اضلبْ ثٝ لیٕز اؾٕی )ػبضی( ٌٕطاٜ وٙٙسٜ اؾز. ثطا

سجسیُ قسٜ اؾز. قبذم  1383ضفٕ ایٗ ٔكىُ، اَالٖبر آٔبضی ٔٛضز ثحض ثٝ لیٕز طبثز ؾبَ 

ٞبی لیٕز ثطای ٔٙبَك قٟطی اظ ثب٘ه ٔطوعی اؾشرطاع قسٜ اؾز. زض ایٗ دػٚٞف ٖالٜٚ ثط ؾبَ 

ٚ ػٙؿیز )ظٖ ٚ ٔطز( ٘یع زض  (آٖؾبَ ٚ ثبالسط اظ  9 وٕشط اظسحهیالر ؾُح )  سِٛس، اظ سحهیالر

-( ٔكبٞسٜ ٔی4-4) اؾشفبزٜ قسٜ اؾز، ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ػسَٚ دُٙٞبی قجٝ ؼٕٖٛٝ زازٜؾبذز ٔ

ٌیطی ٘ساقشٝ اؾز أب زض ٞبی ٔرشّف اٌطچٝ سغییط چكٓض ؾبَٞبی سحهیُ زقٛز ٔیبٍ٘یٗ ؾبَ

سط ثیكشط اؾز.  ٕٞچٙیٗ سحّیُ ٞبی ایٗ ثطضؾی زض ب زاضای سغییط ٚ زض ٘ؿُ ٞبی ػٛاٖثیٗ ٘ؿُ ٞ

٘یع اظ ٘طْ افعاض   accessْ قسٜ اؾز. ثطای دبالیف زازٜ ٞبی اِٚیٝ زض ٘طْ افعاضثرف قٟطی ا٘ؼب

stata  .اؾشفبزٜ قسٜ اؾز 

 

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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 آٔبضٌیطی اظ ٞعیٙٝ ٚ زضآٔس ذب٘ٛاضٞب زض َطح دٛقف ػٕٕ آٚضی زازٜ 1-4ػسَٚ 

       
1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

 

ٟطی     ق قٟطی  دٛقف ػغطافیبیی   قٟطی قٟطی   قٟطی  قٟطی  قٟطی   قٟطی  قٟطی  قٟطی   قٟطی  قٟطی قٟطی   قٟطی   قٟطی  قٟطی   قٟطی   قٟطی    قٟطی    قٟطی   قٟطی   قٟطی   قٟطی قٟطی   قٟطی   قٟطی قٟطی   قٟطی    

 71461     72441   74398    77271    60662   57986    54278    49900      48180    66708    55178    55675     60658    39130    52096  5 52721 100842    60224    33146   31112   47216   46918   4 28136     20590     13984     13426   1 70684   73894    افطاز سٗساز   

ذب٘ٛاض       سٗساز        14728 13976   2670 2748 3987    5492 9095 9168 6268 6775 12116 20196 10977    10968   8285   12731   12320   12337   15114    10959    11619    12925    14175  15018    19381     18665   18701   18727 

  آٔبض ٔطوع: ٔٙجٕ          

 

                         

                                                                                                                                    

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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 ٞبؾٗ ٘ؿُ  2-4ػسَٚ 

 سِٛس ؾبَ
ؾطدطؾز 

ضذب٘ٛا  

1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

1309 - 1305  54-58 55-59 56-60 57-61 58-62 59-63 60-64 61-65 62-66 63-67 64-68 65-69 66-70                

1314 – 1310  49-53 50-54 51-55 52-56 53-57 54-58 55-59 56-60 57-61 58-62 59-63 60-64 61-65 62-66 63-67 64-68 65-69 66-70           

1319 – 1315  44-48 45-49 46-50 47-51 48-52 49-53 50-54 51-55 52-56 53-57 54-58 55-59 56-60 57-61 58-62 59-63 60-64 61-65 62-66 63-67 64-68 65-69 66-70      

1324 – 1320  39-43 40-44 41-45 42-46 43-47 44-48 45-49 46-50 47-51 48-52 49-53 50-54 51-55 52-56 53-57 54-58 55-59 56-60 57-61 58-62 59-63 60-64 61-65 62-66 63-67 64-68 65-69 66-70 

1329 – 1325  34-38 35-39 36-40 37-41 38-42 39-43 40-44 41-45 42-46 43-47 44-48 45-49 46-50 47-51 48-52 49-53 50-54 51-55 52-56 53-57 54-58 55-59 56-60 57-61 58-62 59-63 60-64 61-65 

1334 – 1330  29-33 30-34 31-35 32-36 33-37 34-38 35-39 36-40 37-41 38-42 39-43 40-44 41-45 42-46 43-47 44-48 45-49 46-50 47-51 48-52 49-53 50-54 51-55 52-56 53-57 54-58 55-59 56-60 

1339 – 1335  24-28 25-29 26-30 37-31 28-32 29-33 30-34 31-35 32-36 33-37 34-38 35-39 36-40 37-41 38-42 39-43 40-44 41-45 42-46 43-47 44-48 45-49 46-50 47-51 48-52 49-53 50-54 51-55 

1344 – 1340    21-25 22-26 23-27 24-28 25-29 26-30 27-31 28-32 29-33 30-34 31-35 32-36 33-37 34-38 35-39 36-40 37-41 38-42 39-43 40-44 41-45 42-46 43-47 44-48 45-49 46-50 

1349 – 1345         21-25 22-26 23-27 24-28 25-29 26-30 27-31 28-32 29-33 30-34 31-35 32-36 33-37 34-38 35-39 36-40 37-41 38-42 39-43 40-44 41-45 

1354 – 1350              21-25 22-26 23-27 24-28 25-29 26-30 27-31 28-32 29-33 30-34 31-35 32-36 33-37 34-38 35-39 36-40 

1359- 1355                   21-25 22-26 23-27 24-28 25-29 26-30 27-31 28-32 29-33 30-34 31-35 

 دػٚٞف ٘شبیغ: ٔٙجٕ

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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 (زض ٞط ٘ؿُ )سٗساز ذب٘ٛاضٞب ٞبحؼٓ ٔكبٞسار ٘ؿُ  3-4ػسَٚ 

 سِٛس ؾبَ
ؾطدطؾز 

ضذب٘ٛا  

1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

1309 - 1305  1427 994 202 194 289 409 730 671 443 413 782 1154 567                

1314 - 1310  1558 1383 255 249 378 526 784 814 532 589 971 1561 826 795 602 846 688 684           

1319 - 1315  1443 1257 261 279 340 524 837 836 552 574 998 1535 844 779 606 981 750 744 948 604 554 565 672      

1324 - 1320  1394 1331 249 282 347 492 838 849 495 583 1030 1687 863 866 639 894 788 819 957 644 701 676 795 782 984 947 932 971 

1329 - 1325  1592 1621 311 309 472 591 985 952 597 626 1167 2009 1083 1006 742 1134 1001 1014 1181 791 808 825 1003 868 1236 1171 1297 1286 

1334 - 1330  1936 2122 398 426 609 848 1309 1335 868 956 1708 2834 1468 1428 1105 1634 1452 1448 1681 1194 1204 1386 1391 1400 1834 1727 1671 1861 

1339 - 1335  1612 1948 365 368 588 756 1335 1323 904 942 1840 3004 1640 1615 1253 1826 1717 1628 1980 1418 1446 1546 1706 1608 2205 2135 2148 2144 

1344 - 1340    172 224 321 481 867 938 794 944 1532 2716 1524 1562 1129 1770 1708 1767 2103 1655 1699 1772 1838 1933 2538 2410 2434 2461 

1349 - 1345         329 404 430 959 1584 1112 1201 942 1526 1714 1580 2067 1522 1569 1806 2003 1911 2677 2419 2446 2456 

1354 - 1350              348 493 404 727 1168 1236 1633 1285 1440 1664 1693 1834 2388 2406 2245 2198 

1359- 1355                   486 742 633 888 1139 1442 1554 2125 2006 1968 1784 

 

 دػٚٞف : ٘شبیغٔٙجٕ   

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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 ٞبٞبی سحهیالر ٘ؿُٗ ؾبَٔیبٍ٘ی  4-4ػسَٚ 

 

 سِٛس ؾبَ
ؾطدطؾز 

ضذب٘ٛا  

1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

1309 - 1305  5.12 5.3 5.5 4.6 4.70 4.2 4.46 4.67 4.66 4.96 5.11 4.77 5.85                

1314 - 1310  5.44 5.55 5.61 4.75 4.71 4.84 4.51 4.71 4.69 4.87 5.11 5.15 6.30 6.46 6.06 5.93 6.49 6.33           

1319 - 1315  5.68 5.71 6.18 5.62 6.21 5.41 4.94 5.11 5.46 5.63 5.48 5.39 6.35 6.66 7.21 6.79 6.76 6.78 6.72 6.37 6.46 6.30 6.52      

1324 - 1320  5.86 5.86 6.12 5.26 6.15 5.68 5.81 5.88 6.07 6.01 6.23 6.27 7.68 7.38 7.54 7.24 7.44 7.56 7.12 6.88 7.27 6.95 6.69 7.12 6.67 6.52 7.08 7.02 

1329 - 1325  6.08 6.14 6.09 6.50 6.28 5.93 5.96 6.00 6.41 6.38 6.51 6.35 8.01 8.05 8.06 7.86 7.66 7.95 7.69 7.47 7.80 7.66 7.35 7.32 7.30 6.81 7.30 7.26 

1334 - 1330  6.53 6.45 6.53 6.44 6.68 6.47 6.36 6.55 6.91 6.67 6.90 6.91 8.27 8.16 8.14 8.07 8.22 8.21 8.26 8.03 8.24 8.20 7.76 8.14 8.06 7.46 7.68 7.82 

1339 - 1335  6.75 6.66 6.25 6.96 6.96 7.04 7.16 7.31 7.46 7.33 7.45 7.47 8.58 8.71 8.63 8.57 8.86 8.80 8.60 8.61 8.72 8.86 8.47 8.35 8.59 8.08 8.71 8.56 

1344 - 1340    5.81 6.97 7.58 7.69 7.28 7.43 7.81 7.99 7.81 7.95 8.52 8.73 8.65 8.80 8.90 9.06 9.10 8.99 8.97 9.04 8.69 8.79 8.74 8.38 8.73 8.65 

1349 - 1345         6.91 7.34 7.08 7.30 7.47 8.46 8.40 8.73 8.64 9.01 8.90 9.04 9.26 9.29 9.03 8.84 8.96 8.94 8.51 8.90 8.8 

1354 - 1350              7.57 7.94 8.03 8.08 8.57 8.86 8.96 9.03 9.55 9.34 9.07 9.31 9.25 8.96 9.16 9.14 

1359- 1355                   8.56 8.99 8.80 9.44 9.17 9.22 9.47 9.39 9.28 9.37 9.54 

جٕ: ٘شبیغ  دػٚٞفٙٔ

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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 ٞبی زضآٔسزازٜ 4-3-1

ثطای ٔهبضف ٚ ٞط ٘ٛٔ زضآٔس یىی اظ ٔشغیطٞبی ٟٔٓ الشهبزی ذب٘ٛاض اؾز وٝ قبُٔ ٔٙبثٗی      

ط زضآٔسٞب اؾز وٝ ثبقس. زضآٔس افطاز یب زضآٔس حبنُ اظ ٖٛأُ سِٛیس اؾز ٚ یب ؾبیدؽ ا٘ساظ ٔی

ٞبی ا٘شمبِی اؾز. زضآٔس وُ افطاز ٘یع حبنُ ػٕٕ زضیبفشی ٞبی فطز اظ ایٗ ٔٙبثٕ قبُٔ زضیبفشی

ٞب ضا ٔی ٔب٘ی ٔكرم اؾز. ثٝ َٛض وّی زضآٔسظ یؾز وٝ ثطاثط ثب وُ لسضر ذطیس زض یه زٚضٜا

ثرف زضآٔسٞبی دِٛی ٚ غیط دِٛی سفىیه وطز. زضآٔسٞبی دِٛی ٖجبضر اؾز اظ ٚػٛٞی  2سٛاٖ ثٝ 

یب اظ َطیك ٔٙبثٕ زیٍط ٔب٘ٙس ثبظ٘كؿشٍی ٚ زضآٔس  ،یب ؾطٔبیٝ ثٝ وبضافشبزٜ ،وٝ زض ثطاثطوبض ا٘ؼبْ قسٜ

حبنُ اظ زاضایی ثٝ ذب٘ٛاض سّٗك ٌطفشٝ اؾز. زضآٔسٞبی دِٛی زض دطؾف ٘بٔٝ ذب٘ٛاض قبُٔ ؾٝ زضآٔس 

 ٔٗطفی قسٜ زض ظیط اؾز:

( زضآٔس دِٛی اًٖبی قبغُ ذب٘ٛاض اظ ٔكبغُ ٔعز ٚ حمٛق ثٍیطی: زضآٔس ٔعز ٚ حمٛق ثٍیطی، 1

یٝ ٚػٜٛ ٚ اضظـ دِٛی وبال ٚ ذسٔبسی وٝ ثٝ اًٖبی قبغُ ٔعز ٚ حمٛق ثٍیط ٖجبضر اؾز اظ وّ

 ذب٘ٛاض سّٗك ٌطفشٝ اؾز.

دِٛی اًٖبی قبغُ ذب٘ٛاض اظ ٔكبغُ غیط ٔعز ٚ حمٛق ثٍیطی)آظاز(: زضآٔس ٔكبغُ آظاز  ( زضآٔس2

ذب٘ٛاض  ٖجبضر اؾز اظ ٚػٜٛ ٚ اضظـ دِٛی وبال ٚ ذسٔبسی وٝ ثٝ اًٖبی قبغُ غیط ٔعز ٚ حمٛق ثٍیط

 آٖ اظ وبضفطٔب ٚ وبضوٗ ٔؿشمُ، سّٗك ٌطفشٝ اؾز.

( زضآٔسٞبی ٔشفطلٝ: زضآٔسٞبی ٔشفطلٝ قبُٔ وّیٝ ٚػٜٛ ٚ اضظـ وبالٞبیی اؾز وٝ ذب٘ٛاض ثٝ غیط 3

ٔب٘ٙس زضآٔسٞبی ثبظ٘كؿشٍی، زضآٔس حبنُ اظ اػبضٜ،  .اظ اقشغبَ اًٖبی ذٛز زضیبفز وطزٜ اؾز

ؾٟبْ ٚ ثیٕٝ، ا٘ٛأ وٕه ٞب ٔظُ وٕه ٞعیٙٝ سحهیّی ٚ وٕه زضآٔس حبنُ اظ حؿبة ٞبی ثب٘ىی، 

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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ٞبی زضیبفشی ذب٘ٛاض ٚ ذیطیٝ، زضآٔس حبنُ اظ فطٚـ ٔهٖٙٛبر ؾبذشٝ قسٜ سٛؾٍ ذب٘ٛاض ٚ زضیبفز 

 ٞبی ا٘شمبِی اظ ؾبیط ذب٘ٛاض اؾز.

 .ثٝ زضآٔسٞبی دِٛی ذب٘ٛاض ثبیس زضآٔسٞبی غیط دِٛی ذب٘ٛاض ٘یع ايبفٝ قٛز

زضآٔسٞبی غیط دِٛی: ٖجبضر اؾز اظ اضظـ دِٛی وبال ٚ ذسٔبسی وٝ زض ثطاثط وبض ا٘ؼبْ قسٜ یب ؾطٔبیٝ 

ثٝ وبض افشبزٜ یب اظ َطیك ٔٙبثٕ زیٍط ٔب٘ٙس حمٛق ثبظ٘كؿشٍی ٚ زضآٔس حبنُ اظ زاضایی ثٝ ذب٘ٛاض 

بی ذب٘ٛاض اؾز سّٗك ٌطفشٝ ثبقس. ثٝ ٖجبضر زیٍط ٔٙٓٛض اظ زضآٔسٞبی غیط دِٛی آٖ زؾز اظ زضآٔسٞ

 وٝ فطز ثٝ ػبی دَٛ وبال زضیبفز وطزٜ اؾز. 

ِٛی زض زضآٔس یه وٙس، زضآٔسٞبی غیط دع آٔبض اظ ثٛزػٝ ذب٘ٛاض ٌعاضـ ٔیزض اَالٖبسی وٝ ٔطو 

ٔؿىٗ وٝ ای ٔب٘ٙس اػبضٜ ثٟبی احشؿبثی ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ثطذی الالْ ٞعیٙٝ قٛز.ذب٘ٛاض ِحبِ ٕ٘ی

اظ آٖ ثٝ  قٛز ایٗ زض حبِی اؾز وٝ ثطآٚضزی، ٘بزیسٜ ٌطفشٝ ٔیقٛزثطای آٖ دِٛی دطزاذز ٕ٘ی

 سٛا٘س یىی اظ زالیُ دبییٗ ثٛزٖ زضآٔسٞب اظ ٞعیٙٝ ثبقس. قٛز. ایٗ أط ٔیٞعیٙٝ ذب٘ٛاض ايبفٝ ٔی

 ٞبی ٞعیٙٝزازٜ 4-3-2

ٞب ٚ ثٝ ٔٙٓٛض ضٚقٗ قسٖ ػٟز ٚ ٔؿیط سغییطار ضفبٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ زِیُ ویفیز ثٟشط زازٜ     

ذب٘ٛاض  ٞبی ٔطؾْٛ ثطضؾی ٚيیٗز سٛظیٕ زضآٔس، اظ ٞعیٙٝٞب، زض اضظیبثی ٚ سحّیُزٖ سحّیُٚالٗی وط

قٛز ایٍ ٚ ٔفطٚيبسی وٝ سحز آٖ فطو ٔیقٛز. اِجشٝ زض چبضچٛة قطثٝ ػبی زضآٔس اؾشفبزٜ ٔی

ٔٛضز وٙٙس. ثٝ وبضٌیطی ٞعیٙٝ ثب فطو ٔصوٛض ٕٔىٗ اؾز زض ب٘ٛاضٞب وُ زضآٔس ذٛز ضا ٔهطف ٔیذ

ی یذب٘ٛاضٞبی وٓ زضآٔس ٚ زضآٔس ٔشٛؾٍ سب حسٚز ظیبزی نحیح ٚ لبثُ زفبٔ ثبقس، أب ثطای ذب٘ٛاضٞب

ٞب وٕشط ضؾس. چطاوٝ زضآٔس ایٗ ذب٘ٛاضآٔبضی اؾز ٚ غیط ٚالٗی ثٝ ٘ٓط ٔیثب زضآٔس ثبال زچبض ذُبی 

طی اظ ذب٘ٛاض ٔالحٓٝ ٙس آٔبضٌیقٛز. ٖالٜٚ ثط ایٗ ذُبی آٔبضی، زض فطآیاظ ٔمساض ٚالٗی ٌعاضـ ٔی
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زٚاْ زض ٔبٜ ٌصقشٝ ٚ ثطای وبالٞبی بی ٔهطفی ذب٘ٛاض ثطای وبالٞبی ثیٞقٛز وٝ ٔیعاٖ ٞعیٙٝٔی

قٛ٘س. ثب سٛػٝ ثٝ ایٗ ٘حٜٛ ٙیٗ ٞط زٚ زض ؾُح ذب٘ٛاض دطؾف ٔیثبزٚاْ ٞعیٙٝ ؾبَ ٌصقشٝ ٚ ٕٞچ

أب  ،اؾشفبزٜ وطزٜ ثبقسآٔبضٌیطی، ٕٔىٗ اؾز ذب٘ٛاض اظ وبالی ثرهٛنی زض چٙسیٗ ٔبٜ اظ ؾبَ 

ذطیساضی ٘ىطزٜ ٍیطز وٝ اظ آٖ وبال زض ٔبٜ ٌصقشٝ زض ٔبٞی زض اذشیبض ذب٘ٛاض لطاض ث بًدطؾكٙبٔٝ سهبزف

قٛز. ال زض ََٛ ؾبَ نفط زض ٘ٓطٌطفشٝ ٔیآٖ وب ایٙهٛضر ٞعیٙٝ ٔهطفی ذب٘ٛاض اظ زض .ثبقس

-ٞبی ٔبٞب٘ٝ حبنُ ٔیثٝ ٞعیٙٝ 12 ٕٞچٙیٗ اظ آ٘ؼبئیىٝ ٞعیٙٝ ٞبی ؾبال٘ٝ ذب٘ٛاض ثب اٖٕبَ يطیت

ٞبی ذب٘ٛاض وٝ فمٍ زض یه یب زٚ ٔبٜ اظ ؾبَ ا٘ؼبْ ٔی قٛز )ٔب٘ٙس قٛز، ٕٔىٗ اؾز ثطذی اظ ٞعیٙٝ

ثٝ  12طیت زض ٕٞبٖ ٔبٜ آٔبضٌیطی نٛضر ثٍیطز. زض ایٗ نٛضر اٖٕبَ ي بًٞعیٙٝ غیط ٔٙشٓطٜ( اؾشظٙ

ظ ٔمساض ٚالٗی ذب٘ٛاض ضا ثطای آٖ وبال ثیف اٞبی ؾبال٘ٝ ذب٘ٛاض، ٞعیٙٝ ثطای ٞعیٙٝ 1ػبی يطیت 

وٙس. زض ٚالٕ اٌطچٝ ایٗ سجسیُ ثطای ثطآٚضز وُ ٞعیٙٝ ؾبال٘ٝ یه ذب٘ٛاض ُٔٙمی ؾبِیب٘ٝ ٔحبؾجٝ ٔی

ٞبی وبالی ثی زٚاْ ثٝ ٞیچ ٚػٝ لبثُ اسىب ٘یؿز. زض ٘شیؼٝ ، أب سطویت ٚ ؾٟٓ ؾبال٘ٝ ٞعیٙٝاؾز

 ایٗ حبَ زض بثی زضآٔس ٘یع ٔكىالر ذبل ذٛز ضا زاضز. اؾشفبزٜ اظ آٔبض وُ ٞعیٙٝ ذب٘ٛاض ثؼب

  ثٝ ػبی زضآٔس اؾشفبزٜ ذٛاٞس قس.)٘بذبِم(  ُٔبِٗٝ حبيط اظ زازٜ ٞبی ٞعیٙٝ

 ٚاحس ٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝ   4-3-3

ٞب ٟٕٔشطیٗ ٚاحس ُٔبِٗبسی اؾز. ظیطا ثؿیبضی اظ ؾیبؾز ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ذب٘ٛاض زض اغّت دػٚٞف     

ٌیطز. ثٝ ضغٓ ایٗ إٞیز، احشؿبة ٚاحس ٞسف ٌصاضی ذب٘ٛاض نٛضر ٔی یشی ثبٞبی ذبل حٕب

آٚضز. ثٙب ثٝ ٘ٓط زیشٖٛ ثٝ ٚػٛز ٔی ٞبٗبر، ٔكىالسی ضا ثطای اٖشجبض ٘ؿُذب٘ٛاض ثٝ ٖٙٛاٖ ٔجٙبی ُٔبِ

ٞب اض ٚ ػبٔٗٝ ٚ زض ٘شیؼٝ سطویت ٘ؿُسٛا٘ٙس سطویت ذب٘ٛسی ٔب٘ٙس اظزٚاع ٚ َالق ٔی(، سحٛال1997)

سحز  وٝ لجالًٚاع ٚ سكىیُ ذب٘ٛازٜ فطزی ـ سغییطار وٙٙس. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ثب اظزضا زؾشرٛ

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 



118 
 

ٔؿٗ سط ثٝ ٘ؿّی ػٛا٘شط ٔٙشمُ  زض ٘شیؼٝ اظ ٘ؿّیٚ  زٞسٔیؾطدطؾشی ٚاِسیٗ ثٛزٜ سكىیُ ذب٘ٛازٜ 

قٛز ٚ یب ثٝ ٖىؽ ٕٔىٗ اؾز ؾطدطؾز ذب٘ٛاضی ثٝ ّٖز وِٟٛز ؾٗ سحز ؾطدطؾشی ٔی

قٛز. ثب ٚػٛز ٛاضٞبی دیط ثٝ ذب٘ٛاضٞبی ػٛاٖ ٔییٗ أط ثبٖض ا٘شمبَ ذب٘فطظ٘سا٘ف ظ٘سٌی وٙس وٝ ا

طبثشی  یٞبی ٔرشّف اظ ػبٔٗٝوٝ افطاز ٔشّٗك ثٝ ٞط ٘ؿُ زض ؾبَایٗ ٖٛأُ ایٗ دیف فطو 

افعٖٚ ثط ایٗ ثب احشؿبة ذب٘ٛاض ثٝ ٖٙٛاٖ ٚاحس ٔٛضز  .ا٘س، لبثُ اٖشٕبز ٘رٛاٞس ثٛزاؾشرطاع قسٜ

یه  ٌیط٘س. زض ایٗ حبِز ٖٕالًذبنی لطاض ٔی ٞبی٘ؿُزض  ،ثطضؾی، ذب٘ٛاضٞب ثط اؾبؼ ؾٗ ؾطدطؾز

ایٗ زض حبِی اؾز وٝ ضفشبض  .قٛزسٕبْ اًٖبی ذب٘ٛاض ٘ؿجز زازٜ ٔی ؾٗ ذبل )ؾٗ ؾطدطؾز( ثٝ

جشٙی ثط فطز ثٝ ٞبی ٔ. ِصا اؾشفبزٜ اظ زازٜب ؾٙیٗ ٔرشّف اؾزطط اظ ضفشبض اًٖبی ذب٘ٛاض ثأذب٘ٛاض ٔش

سط اؾز. اِجشٝ ػبٕٔ سطیٗ ٞب لبثُ اٖشٕبزسط ٚ ٔٙبؾتٞب ٚ قٙبؾبیی ٕ٘ٛ٘ٝزِیُ ؾِٟٛز سٗطیف

. ظیطا زض ایٗ ا٘ؼبْ قٛزؾُح ذب٘ٛاض زض ؾُح فطز ٚ ٞٓ زض ُٔبِٗبر، ُٔبِٗبسی اؾز وٝ ٞٓ 

زض ٔؼٕٖٛٝ  زیٍط أب ٔؿئّٝ ٟٔٓ قٛز.ذب٘ٛاض ٘یع ٔكرم ٔیبٜ ثیٗ اًٖبی سٛظیٕ ضف ُٔبِٗبر

أب آٔبض  ،س٘قٛزضآٔس ثٝ سفىیه فطز ػٕٕ آٚضی ٔی ٞبیبر ثٛزػٝ ذب٘ٛاض ایٗ اؾز وٝ زازٜاَالٖ

سٛاٖ اظ ط ًٖٛ ذب٘ٛاض، ٔیقٛز. ثطای سرٕیٗ ثٟشط ٞعیٙٝ ؾطا٘ٝ ٞعیٙٝ زض ؾُح ذب٘ٛاض ٌعاضـ ٔیٞ

 97ٜ وطز. اظ ؾٛی ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی ٞبی الشهبزی ٚ سٛؾٗٝاؾشفبز 96ٞبی ٔمیبؼ ٔٗبزَقبذم

ضٚقٟبی ٔشساِٚی ثطای ِحبِ ٕ٘ٛزٖ ٞعیٙٝ ٞبی ٔٗبزَ زض ُٔبِٗبر دیكٟٙبز قسٜ، زض ایٗ دػٚٞف 

سٗساز ثعضٌؿبالٖ    (  اؾشفبزٜ قسٜ اؾز وٝ زض آٖ  2009اظ ضٚـ اضائٝ قسٜ زض ٞبسٖٛ ٚ ذٙسوط )

 :سٗساز ثچٝ ٞب اؾز   ٚ 

         5   
  56 

                                                           
96

 Equivalence Scale Indices 
97

 Organization for Economics Co-operation and Development(OECD) 
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 سرٕیٗ سحطن زضآٔسی   4-4

، ثط ٌطفشٝ اظ 1390سب  1363 ٞبیَی ؾبَحبيط، ثطای سرٕیٗ سحطن زضآٔسی  یٔسَ ُٔبِٗٝ     

ا٘ؼبْ قسٜ  (2005ؾز وٝ سٛؾٍ آ٘شٕٗ ٚ ٔىٙعی زض ؾبَ)سحمیمی زض وكٛض ٔىعیه ا یٔمبِٝ

ثب سٛػٝ ثٝ  .٘سٞبی زضآٔس ٚ ٞعیٙٝ ؾبظٌبضزازٜثب ا٘س وٝ ای َطاحی قسٜٞب ثٝ ٌٛ٘ٝاؾز. ایٗ ٔسَ

ضٚـ حسالُ ٔطثٗبر اظ  ٞبٔكبٞسٜ( ثطای سرٕیٗ ٔسَ 100ٞب زض ٞط ٘ؿُ )ثیف اظ حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ

سئٛضی ٔؼب٘جی بی فىطی ضٚـ حسالُ ٔطثٗبر ِٕٔٗٛی ظیطثٙقٛز. ٔی ِٕٔٗٛی اؾشفبزٜ

 اؾز.  (2004)یٔىٙع

 ٔسَ اَٚ )سحطن ُّٔك(  4-4-1

 ٌطزز:طبثز فطزی ثٝ نٛضر ظیط سٗییٗ ٔی زض ٘ٓط ٌطفشٗ اططارٔسَ اَٚ ثسٖٚ      

          𝛽     1    1            (4-45)                                                    

زض سٛظیٕ  ذب٘ٛاضٞبحطن سٔمساض  ثیبٍ٘ط وٝ زضآٔسی ُّٔك اؾز سرٕیٗ ٔسَ فٛق سرٕیٙی اظ سحطن

ذب٘ٛاضٞب اؾشفبزٜ ٘كسٜ  اظ ٞیچ ٔشغیط وٙشطِی ثطای ٚیػٌی آ٘ؼبئیىٝ زض ایٗ ٔسَاظ  اؾز. وُ زضآٔس

زٞس وٝ چٝ ٔمساض زضآٔسٞبی ػبضی ٚ وٙٛ٘ی ثٝ سٟٙبیی زض سٗییٗ ٔمساض سَ ٘كبٖ ٔیاؾز، ایٗ ٔ

ثٝ وٕه ایٗ ٔسَ ٔمساض ٚاثؿشٍی ظٔب٘ی زضآٔس افطاز ٚ ٔؿیط ٚاٌطایی یب  آسی آٖ ٘مف زاض٘س.

ی ٌطزز. ایٗ ٔٗیبض ٔفْٟٛ سحطن ضا ثٝ ایٗ ایسٜ٘ؿجز ثٝ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ سٗییٗ ٔی ٞبآٔسٍٕٞطایی زض

٘بثطاثطی ََٛ ظ٘سٌی افطاز ضا وبٞف زٞس ٚ ثطاثطی فطنز  سٛا٘سزٞس وٝ سحطن ٔیٔظجز ؾٛق ٔی

 ٞب ضا فطاٞٓ وٙس.
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ٖ     ٘ؿُٞبی ذب٘ٛاضزضآٔس ٍِبضیشٓ ٔیبٍ٘یٗ         ̅ اٌط  ٚ     ٔٛضز ٘ٓط زض ظٔتب طیت ، يت  𝛽 ثبقتس 

ٌیطی سحطن زضآٔسی زض ٘ٓط اـ، ٔٗیبضی ثطای ا٘ساظٜأذیطیس زیطبقیت زض ضٌطؾیٖٛ زضآٔسی ثط ٔم

𝛽 ساضٌطفشٝ قٛز، ٔم اظ ٔمتساض ٔیتبٍ٘یٗ زض زٚضٜ    وٕشتط ثب زضآٔتس   ییذب٘ٛاضوٙس وٝ ثیبٖ ٔی  1 

 9/0زاقز. ثطای ٔظبَ اٌطس ٙسط ذٛاٞططٚسٕٙس ذب٘ٛاضٞبیضقس زضآٔسی ؾطیٗشطی ضا ٘ؿجز ثٝ  1  

𝛽 ٛ % ذٛاٞتس  9فطز ثٗس اظ یىؿتبَ   2، سفبٚر زٜ زضنسی ثیٗ زضآٔس ثبقس   ز. ایتٗ ٔٛيتٛٔ زض   ثت

  98.(1999)ثبضٚ ٚ ؾبِی ٔبضسیٗقٛز ٛاٖ ٍٕٞطایی ُّٔك قٙبذشٝ ٔیازثیبر ضقس والٖ ثٝ ٖٙ

 ٔسَ زْٚ )سحطن قطَی( 4-4-2

سفبٚر زض سٛا٘بیی قرهی افطاز ثطای وؿت زضآٔس سفبٚر زضآٔسی ثیٗ افطاز ٕٔىٗ اؾز ٘بقی اظ      

( ثٝ نٛضر ظیط سٗییٗ ٘ؿّی)اططار طبثز  ثبقس. ثٙبثطایٗ ٔسَ زْٚ ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ اططار طبثز فطزی

 قٛز: ٔی

           𝛽     1    1             (4-46)  

 سّٗك آٖ ثٝ وٝ ٘ؿّی یب ٚ ؾالٔشی سحهیالر، ٚيٗیز ؾُح زض سفبٚر ٔب٘ٙس فطزی ٞبیسفبٚر

فطنز  آٚضزٖ ثسؾز ثطای ضا افطاز سٛا٘ٙس سٛا٘بییٞب ٔیٚیػٌی قٛز. ایٗٔٙٗىؽ ٔی   زض ،ا٘سٌطفشٝ

سرٕیٗ ٔسَ فٛق، سرٕیٗ سحطن . زٞٙس لطاض طیطأس سحز ثبالسط زضآٔسٞبی ٘شیؼٝ زض ٚ ٔٙبؾت ٞبی

 سحطن اَطاف ٔیبٍ٘یٗ زضآٔس ٞط ٘ؿُ اؾز. قطَی اؾز ٚ ثیبٍ٘ط

ضا ا٘تساظٜ ٌیتتطی   ؾتطٖز ثبظٌكتز ثتتٝ ؾتُح ٔیتبٍ٘یٗ زضآٔتسٞبی افتطاز       𝛽زض ٔتسَ فتٛق ٔمتساض    

ٞتبی فتطزی ٚ یتب فطنتز ٞتبی ٔٛػتٛز زضآٔتسٞبی ثیكتشطی )یتب          وٙتس وتٝ ثتٝ زِیتُ سٛا٘تبیی     ٔی

                                                  .(2007وٙٙتس )آ٘تشٕٗ ٚ ٔىٙتعی    وؿتت ٔتی   وٕشتطی( ضا 
                                                           
98
Barro and Sala-i-Martin 
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𝛽 ،یته ثبقتس   وتٛچىشط اظ  𝛽اٌط ٔمتساض    ُح ٔیتبٍ٘یٗ زضآٔتس  دتبییٗ ستط اظ ؾت   افتطازی وتٝ   ، 1 

 ضقس زضآٔتسی ؾتطیٕ ستطی ضا ٘ؿتجز ثتٝ زیٍتطاٖ ذٛاٞٙتس زاقتز وتٝ زض          ٞؿشٙس،ذٛزقبٖ  ٞبی

ٗ  قتٛز. ازثیبر ضقس ثتٝ آٖ ٍٕٞطایتی قتطَی ٌفشتٝ ٔتی      ثتب افتعٚزٖ اطتطار فتطزی ا٘شٓتبض       ثٙتبثطای

 ضٚز وٝ ؾطٖز ٍٕٞطایی افعایف یبثس.ٔی

فٛق ضا )زض  سَسٛاٖ ٔ، ثطای سفؿیط ثیكشط، ٔیا٘س( ٘كبٖ زاز2005ٜآ٘شٕٗ ٚ ٔىٙعی ) ٕٞبُ٘ٛض وٝ

 ؾُح فطزی( ثٝ نٛضر ظیط ثبظ٘ٛیؿی وطز:                

       
            1        (4-47)  

 سٛاٖ ثٝ نٛضر ظیط ٘ٛقز:ٔٗبزِٝ فٛق ضا ٔی

       
    (

1   

1  
)  𝛽    0

  (∑ 𝛽   1
  0       )  (4-48)  

ثز سكىیُ قسٜ اؾز. ػع اَٚ اطط طب ءاظ ؾٝ ػع ذب٘ٛاضٞبی ػبضی زٞس وٝ زضآٔسضاثُٝ فٛق ٘كبٖ ٔی

ضا ٔٙٗىؽ  ٞبی ذب٘ٛاضٞبی اِٚیٝ ثط زضآٔساطط سفبٚر زْٚ زٞس، ػعفطزی ضا ثط ضقس زضآٔس ٘كبٖ ٔی

 ٕ٘بیس.ثیبٖ ٔیی ذب٘ٛاض زضآٔسٞبضا ثط  آذط اطط سؼٕٗی قٛن ٞب ءوٙس ٚ ػعٔی

ثٙبثطایٗ ثطای  .فٛق ثبقس ءسٛا٘س ٘بقی اظ سفبٚر زض ٞطوساْ اظ ؾٝ ػعٔی ٞبذب٘ٛاضسفبٚر زضآٔسی ثیٗ 

 سٛاٖ ٘ٛقز:ٔی    ذب٘ٛاضٚ    ذب٘ٛاضٞبی ػبضی ٔمبیؿٝ زضآٔس

     
      

  (     ) (
1   

1  
)  𝛽 (   0

     0
 )  ∑ 𝛽   1

  0                       (4-49)  

ثٝ زِیُ زاقشٗ  بًٝ ثبقس، فطيزضآٔس ػبضی وٕشطی زاقش    ذب٘ٛاض٘ؿجز ثٝ     ذب٘ٛاضاٌط چٙب٘چٝ 

0   )سط، دبییٗ یزضآٔس اِٚیٝ
      0

ضؾب٘س وٝ ا ٔییعاٖ ثبالی سحطن قطَی ایٗ ُّٔت ضٔ، ( 
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زض ثبظٜ 𝛽  ثب افعایف ٔمساض. ذٛاٞس زاقزاْ    ذب٘ٛاضزضآٔسی ؾطیٗشطی ٘ؿجز ثٝ اْ ضقس    ذب٘ٛاض

0  𝛽 زض ٞط زٚضٜ ذٛاٞس    ٚ    ذب٘ٛاضٔٙؼط ثٝ افعایف قىبف زضآٔسی ثیٗ        ، 1 

طیطی أٞبی زضآٔسی ٞیچ س قٛنٚر ٞبی اِٚیٝ ٚ ثبقس )سحطن وبُٔ( سفب 𝛽 0 قس. زض نٛضسیىٝ 

    ٚ      ٞب زضسفبٚرس زاقز، أب زضآٔسٞب ٕٞٛاضٜ ثٝ زِیُ ٙٞبی ػبضی زضآٔسٞب ٘رٛاٞثط سفبٚر

ٞبی زض زضآٔسٞب ضا وٝ ٘بقی اظ سفبٚر ٚاٌطایی سحطن قطَی ؾطیٗشط، ِصا ٔشفبٚر ذٛاٞٙس ثٛز.

 أب ٞیچ ٌبٜ آٖ ضا اظ ثیٗ ٕ٘ی ثطز. ٔٛػٛز زض اططار طبثز اؾز، وبٞف ذٛاٞس زاز

 ٚاضیب٘ؽ ٔمُٗی ٌطفشٝ قٛز ذٛاٞیٓ زاقز: (48-4) ثطای ثیبٖ ٘بثطاثطی اٌط اظ ٔٗبزِٝ 

                
          (

1   

1  
)

2
 𝛽2     (   0

 )      (∑ 𝛽   1
  0       )  (4-50)  

ِیٝ ٚ ٞبی اٚ٘بثطاثطی زض زضآٔس٘بقی اظ ٘بثطاثطی زض اططار طبثز، سٛا٘س ٔمُٗی زض زضآٔسٞب ٔی٘بثطاثطی  

ضا ثب وبٞف ٘بثطاثطی ثبقس. ٔیعاٖ ثبالی سحطن قطَی، ٘بثطاثطی ٚاضز ثط زضآٔس ٞبی زض قٛن٘بثطاثطی 

ای زض ب اٌط سفبٚر لبثُ ٔالحٓٝٞبی زضآٔسی وبٞف ذٛاٞس زاز. أٞب زض زضآٔسٞبی اِٚیٝ ٚ قٛن

  ٔب٘س.طی ٕٞچٙبٖ زض ؾُح ثبالیی ثبلی ٔیٚػٛز زاقشٝ ثبقس، ٘بثطاثطبثز ذب٘ٛاضٞب اططار 

 دُٙ سرٕیٗ ظزٜ قسٜ اؾز. زض ػسَٚٞبی قجٝ ط ٔمساض سحطن ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜزض ػساَٚ ظی     

( ٘شبیغ سحطن ُّٔك ٌعاضـ قسٜ اؾز. ثسٖٚ زض ٘ٓط ٌطفشٗ اططار طبثز ٞط ٘ؿُ، ٔمساض 4-5)

ٝ زض لؿٕز لجُ سٛيیح زازٜ اؾز. ثب سٛػٝ ثٝ آ٘چ 1زض ٞط چٟبض حبِز ثؿیبض ٘عزیه ثٝ  𝛽يطیت 

ٔسٞب ثؿیبض دبییٗ اؾز ٚ ذب٘ٛاضٞبی فمیط اٖ ٘شیؼٝ ٌطفز وٝ ؾطٖز ٍٕٞطایی ثیٗ زضآسٛقس، ٔی

 10سطی ٘ؿجز ثٝ ذب٘ٛاضٞبی ططٚسٕٙس زاض٘س. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ یه اذشالف ضقس زضآٔسی آٞؿشٝ

زضنس اظ ایٗ اذشالف  0.3ضؾس ٚ فمٍ زضنس ٔی 9.7ذب٘ٛاض ثٗس یىؿبَ ثٝ زضنسی زض زضآٔس ثیٗ زٚ 
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سٛاٖ ا٘شٓبض زاقز وٝ ٘بثطاثطی ٔمُٗی ٔٛػٛز ٘شیؼٝ ٔی اظ ثیٗ ذٛاٞس ضفز. زضزض ََٛ یىؿبَ 

 .زاقشٝ ثبقسٕٞچٙبٖ ازأٝ 

ٌطفشٗ اططار طبثز ٞط زٞس. ثب زض ٘ٓط ٘كبٖ ٔیضا ( ٘شبیغ سرٕیٗ سحطن قطَی 6-4ػسَٚ )     

اؾز وٝ ثیبٍ٘ط ؾُح دبییٗ  1قٛز ٔیعاٖ سحطن ثبظ ٞٓ ٘عزیه ثٝ ٘ؿُ، ٕٞبُ٘ٛضوٝ ٔكبٞسٜ ٔی

 سٛا٘ٙسٕ٘یٖز ثٝ ؾطٔٙفی قٛن ٞبی ثب ٔٛاػٝ قسٖ  زض ٍٞٙبْذب٘ٛاضٞب سحطن قطَی اؾز. ِصا 

ثٟجٛز زضآٔسٞبی  ثركیسٖ ثٝ ضٚ٘س قطایٍ الشهبزی زض ؾطٖز ٚ ٚيٗیز ذٛز ضا ثٟجٛز ثركٙس

ثٝ زِیُ اطط ثّٙس  ٞبی ٔٛػٛزز ٚ ثركی اظ ایٗ ٘بثطاثطیثٗس اظ قٛن ٞبی ٔٙفی ٔٙبؾت ٘یؿ ذب٘ٛاضٞب

 ٔسر قٛن ٞبی ٔٙفی ذٛاٞس ثٛز. 

جٝ قسٜ اؾز. سرٕیٗ ؾٞبی ٔرشّف ٔحب( ٔمساض سحطن زض ٚلف10ٝ-4( سب )7-4) زض ػساَٚ     

وٕشط اظ ٔمساض ، يطیت سحطن،  βؾبِٝ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ٔمساض  2سحطن ُّٔك ٚ قطَی ثطای زٚضٜ 

 βؾبِٝ وٕشط اظ ٔمساض زٚ ؾبِٝ آٖ اؾز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ )زض وُ ٕ٘ٛ٘ٝ( ٔمساض  5طای زٚضٜ ٚ ثؾبال٘ٝ 

 0.93، 0.97ثٝ سطسیت ثطاثط زض ٘ٓط ٌطفشٗ اططار طبثز  سٖٚثؾبَ  5ؾبِٝ ٚ 2زض ٚلفٝ ٞبی یىؿبِٝ ٚ 

ؾبَ  2زضنسی ثیٗ زضآٔسٞبی);ٔربضع( ثیٗ زٚ ذب٘ٛاض ثٗس اظ  10ثبقس. ِصا یه اذشالف ٔی 0.70ٚ

آٔسٞب); زضنس ذٛاٞس ضؾیس. زض ٘شیؼٝ ؾطٖز ٍٕٞطایی ثیٗ زض 7ؾبَ ثٝ  5زضنس ٚ ثٗس  9.3ثٝ 

٘شبیغ سحطن ُّٔك ٚ قطَی ثب ٔحسٚز وطزٖ وُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔطزاٖ ٚ  ٔربضع( ثؿیبض دبییٗ اؾز.

 ثب ایٗ سفبٚر وٝ .سٙزٞثبال ٘یع ٕٞبٖ ٘شبیغ ضا ٘كبٖ ٔی ثب ؾُح سحهیالر دبییٗ ٚ ؾطدطؾز ذب٘ٛاض

 اؾز. ٞبی زیٍطاظ حبِز زض ؾُح سحهیالر ثبالسط ٔیعاٖ سحطن ٚ ػبثؼبیی ثیكشط

ٞب ٔی وٙس. سٛظیٕ ثطاثط فطنزٞب ضا آقىبض ٔیٞب سٛػٝ ػسیسی ثٝ ثحض ٘بثطاثطی فطنزایٗ یبفشٝ 

سٛا٘س سبطیط ثّٙس ٔسر ٚ ٖٕیمی اظ سٛظیٕ ثطاثط زضآٔسٞب زاقشٝ ثبقس. سٛظیٕ ذسٔبر ٖٕٛٔی ٕٞچٖٛ 
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آٔٛظـ ٖبّٔی ٟٔٓ زض أٙیز سٛظیٕ فطنز ٞبؾز ٚ دیف قطٌ الظْ ثطای ثٟطٚضی افطاز ٚ ؾالٔز، 

 .ٞب وٕه وٙسس ٚ ٔی سٛا٘س ثٝ ثبظ سٛظیٕ زضآٔسزٞثطای ٔجبضظٜ ثب فمط ضا سكىیُ ٔی اضسمبء سٛا٘بیی آٟ٘ب

 سحطن ُّٔك 5-4ػسَٚ

 

ٞعیٙٝ ٔٗبزَ 

(ٍِبضیشٓثعضٌؿبَ)  

ٕ٘ٛ٘ٝ وُ  ٔطزاٖ 
ثب ؾُح  ؾطدطؾز ذب٘ٛاض

ؾبَ 9سحهیالر وٕشط اظ   

ثب ؾُح  ؾطدطؾز ذب٘ٛاض

ؾبَ 9سحهیالر ثیكشط اظ   

يطیت سحطن*  

 ذُبی ٔٗیبض

0.97 

(0.022) 

0.96 

(0.022) 

0.97 

(0.024) 

0.88 

(0.028) 

 - - - - اطط طبثز ٘ؿّی

 229 229 229 229 سٗساز ٔكبٞسار

R squared 0.92 0.90 0.91 0.92 

  ثبقٙس. زاض ٔی ٔٗٙی 95%*يطایت زض ؾُح 

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف
 

  سحطن قطَی 6-4ػسَٚ  

ٞعیٙٝ ٔٗبزَ 

(ٍِبضیشٓثعضٌؿبَ)  
 ٔطزاٖ وُ ٕ٘ٛ٘ٝ

ثب ؾُح  ؾطدطؾز ذب٘ٛاض

ؾبَ 9سحهیالر وٕشط اظ   

 ؾُح ثب ؾطدطؾز ذب٘ٛاض

ؾبَ 9 اظ طثیكش الریسحه  

يطیت سحطن*  

بضیٔٗ یذُب  

0.96 

(0.024) 

0.95 

(0.024) 

0.96 

(0.025) 

0.86 

(0.033) 

 اطططبثز ٘ؿّی
 

 

 

 

 

 

 

 

 229 229 229 229 سٗساز ٔكبٞسار

R squared 0.94 0.91 0.92 0.92 

  ثبقٙس. زاض ٔی ٔٗٙی 95%*يطایت زض ؾُح 

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف  

 

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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 سحطن زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔرشّف: وُ ٕ٘ٛ٘ٝ     7-4ػسَٚ     

ٞعیٙٝ ٔٗبزَ 

(ٍِبضیشٓثعضٌؿبَ)  
ؾبَ 2 ؾبال٘ٝ ؾبَ 5  ؾبَ 2 ؾبال٘ٝ  ؾبَ 5   

يطیت سحطن*  

بضیٔٗ یذُب  

0.97 

(0.022) 

0.93 

(0.035) 

070 

(0.065) 

0.96 

(0.024) 

0.91 

(0.038) 

0.65 

(0.07) 

 - - - اطططبثز ٘ؿّی
 

 

 

 

 

 

 185 218 229 185 218 229 سٗساز ٔكبٞسار

R squared 0.92 0.90 0.91 0.94 0.90 0.92 

       

  ثبقٙس. زاض ٔی ٔٗٙی 95%*يطایت زض ؾُح       

 دػٚٞف غی٘شب: ٕٔٙج       

 

 سحطن زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔرشّف: ٔطزاٖ     8-4ػسَٚ      

ٞعیٙٝ ٔٗبزَ 

(ٍِبضیشٓثعضٌؿبَ)  
ؾبَ 2 ؾبال٘ٝ ؾبَ 5  ؾبَ 2 ؾبال٘ٝ  ؾبَ 5   

يطیت سحطن*  

بضیٔٗ یذُب  

0.96 

(0.022) 

0.92 

(0.035) 

0.69 

(0.065) 

0.95 

(0.024) 

0.89 

(0.038) 

0.62 

(0.07) 

 - - - اطططبثز ٘ؿّی
 

 

 

 

 

 

 185 218 229 185 218 229 سٗساز ٔكبٞسار

R squared 0.9 0.91 0.87 0.91 0.92 0.9 

       

  ثبقٙس. زاض ٔی ٔٗٙی 95%*يطایت زض ؾُح        

 دػٚٞف غی٘شب: ٕٔٙج         

 

 

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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 ٘ؿُ ٞبیی ثب سحهیالر دبییٗ    سحطن زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔرشّف:    9-4ػسَٚ 

ٞعیٙٝ ٔٗبزَ 

(ٍِبضیشٓثعضٌؿبَ)  
ؾبَ 2 ؾبال٘ٝ ؾبَ 5  ؾبَ 2 ؾبال٘ٝ  ؾبَ 5   

يطیت سحطن*  

بضیٔٗ یذُب  

0.97 

(0.024) 

0.91 

(0.039) 

0.64 

(0.071) 

0.96 

(0.025) 

0.90 

(0.04) 

0.63 

(0.076) 

 - - - اطططبثز ٘ؿّی
 

 

 

 

 

 

 185 218 229 185 218 229 سٗساز ٔكبٞسار

R squared 0.91 0.90 0.89 0.92 0.90 0.89 

       

  ثبقٙس. زاض ٔی ٔٗٙی 95%*يطایت زض ؾُح 

 دػٚٞف غی٘شب: ٕٔٙج

 

 سحطن زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔرشّف: ٘ؿُ ٞبیی ثب سحهیالر ثبال     10-4ػسَٚ  

ٞعیٙٝ ٔٗبزَ 

(ٍِبضیشٓثعضٌؿبَ)  
ؾبَ 2 ؾبال٘ٝ ؾبَ 5  ؾبَ 2 ؾبال٘ٝ  ؾبَ 5   

سحطن يطیت*  

بضیٔٗ یذُب  

0.88 

(0.028) 

0.80 

(0.039) 

0.52 

(0.061) 

0.86 

(0.033) 

0.77 

(0.045) 

0.45 

(0.072) 

 - - - اطططبثز ٘ؿّی
 

 

 

 

 

 

 185 218 229 185 218 229 سٗساز ٔكبٞسار

R squared 0.92 0.91 0.85 0.92 0.90 0.89 

       

  ثبقٙس. زاض ٔی ٔٗٙی 95%*يطایت زض ؾُح 

 دػٚٞف غی٘شب: ٕٔٙج  

 

 

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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 سفىیه اططار ؾٗ، ٘ؿُ ٚ ظٔبٖ 4-5

ثطای ایٗ ٔٙٓٛض اظ  .ٌیطزٞبی ٔرشّف ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیؿُزض ایٗ لؿٕز ضفشبض زضآٔس ٘     

ٞب زض ظٔیٙٝ ثطضؾی ضفشبض ثیٗ ٘ؿّی ( وٝ یىی اظ دط اضػبٔ سطیٗ ضٚـ1994ضٚـ زیشٖٛ ٚ دبوؿٖٛ )

ٚ ؾٗ سفىیه ٔی  ،٘ؿُ ؾبَ(،)ثٝ ؾٝ اطط ظٔبٖٔربضع( زضآٔس );اؾشفبزٜ ذٛاٞس قس وٝ زض آٖ  ،اؾز

ٚیػٌی  ،ٞبیی وٝ اضسجبٌ ٘عزیه ثب ضفبٜ زاض٘س ٔب٘ٙس ثٗس ذب٘ٛاض، ٔهطف ٚ زضآٔسثؿیبضی اظ ٔشغیط .قٛز

سٛظیٕ  زؾشٕعز، زضآٔس ٚ دؽ ا٘ساظ ٕٔٗٛالً ٞبی ٘طخ ٞبی ٔكرهی زض ََٛ زٚضاٖ ظ٘سٌی زاض٘س.

ضؾٙس ٚ ثٗس اظ آٖ یب٘ؿبِی ثٝ ثیكشطیٗ ٔمساض ذٛز ٔیَٛضیىٝ زض ٔثٝ  وٛٞب٘ی قىُ زاض٘س.ؾٙی 

ای ضا ػٌیچٙیٗ ٚی بًیبثٙس. فطآیٙس َجیٗی ثچٝ زاض قسٖ ٚ ثعضي قسٖ فطظ٘ساٖ ٘یع سمطیجوبٞف ٔی

وٙس. ثٝ ٖالٜٚ، سٕبْ ایٗ ٔشغیطٞب زض ََٛ ظٔبٖ زض حبَ سحَٛ طای ٔیبٍ٘یٗ ثٗس ذب٘ٛاض ایؼبز ٔیث

 یبثٙس ٚ ثٗس ذب٘ٛاض ٘یع ثب ٖجٛضالشهبزی زض ََٛ ظٔبٖ افعایف ٔی سٛؾٗٝثب  ٞؿشٙس، زضآٔس ٚ ٔهطف

ٞبی ؾٙی ایٗ ٔشغیطٞب ثیٗ بثس. زض ٘شیؼٝ حشی اٌط قىُ ٚیػٌییاظ ٌصض ػٕٗیشی وبٞف ٔی وكٛض

سغییط ذٛاٞس وطز. ٚیػٌی ؾٙی  زیٍط ثبلی ثٕب٘س، ػبیٍبٜ آٟ٘ب اظ ٘ؿّی ثٝ ٘ؿُ طبثز ٔشٛاِی٘ؿُ ٞبی 

ای ٔظبَ، آٔیعز. ثطیػٌی ؾٗ ضا ثب اطط ٘ؿّی زض ٞٓ ٔیٚ ،ٞبی ٔمُٗیی زازٜثسؾز آٔسٜ اظ ٔؼٕٖٛٝ

ٞبی ٔمُٗی وبٞف زضآٔس ضا زض دیطی ثیف اظ حس ٚالٗی ٔٙٗىؽ ٔی یه ٚیػٌی زضآٔس زض زازٜ

ثٝ ؾٕز  ،ؿشیٓ ثّىٝضآٔس ٘یز-ٟب زض حبَ حطوز ضٚی ٚیػٌی ٞبی ؾٗسٙ ،وٙس. ظیطا ثب افعایف ؾٗ

شیٓ. ثطای اػشٙبة اظ ایٗ ٞؿضٚ ثٝ ضٚ  ٞبی ا٘شٟبی چطذٝ ظ٘سٌی ٘یعیی ٔؿٗ سط ثب ٚیػٌی٘ؿُ ٞب

آٚض٘س سب ٘ؿُ ٔیٞبی ٘ؿّی ایٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ ٞبی ٘ؿّی اؾشفبزٜ وطز. زازٜسٛاٖ اظ زازٜٔكىُ ٔی

ظٔب٘ی ٔحسٚز  ی٘ؿُ ثطای یه زٚضٜظ آ٘ؼبئیىٝ ٞط اَی چٙسیٗ ؾبَ ز٘جبَ وٙیٓ.  ضا زض یىؿب٘ی

ٞبی ٔرشّف ثطای ٞبی ؾٙی ٘ؿُی ثطای ثطلطاضی اضسجبٌ ثیٗ ٚیػٌیاسربش ضٚق ،قٛزٔكبٞسٜ ٔی

 چٍٍٛ٘ی سفىیه لؿٕززض ایٗ ٔفیس ذٛاٞس ثٛز.  ظ٘سٌی ییه ٚیػٌی وبُٔ ؾٙی چطذٝ سِٛیس

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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ؾٗ، اطط ٘ؿُ  یٕ٘ٛ٘ٝقٛز. اطط ؾٗ ٚیػٌی ثٝ اططار ؾٗ، ٘ؿُ، ٚ ؾبَ ثحض ٔی ٞبی ٘ؿّیزازٜ

ضا  قٛزٔی ٞبی ٔرشّفٞبی ؾٗ زض ٘ؿُٝ ٔٙؼط ثٝ سفبٚر زض ػبیٍبٜ ٚیػٌیضٚ٘سٞبی ظٔب٘ی ضا و

ٞب ضا ثٝ َٛض ٕٞعٔبٖ ِٚی ٔٛلشی ٕٞٝ ٘ؿُوٝ ضا ٟ٘بیز اطط ؾبَ، اططار والٖ  زٞس ٚ زض٘كبٖ ٔی

ثب اٖٕبَ فطٚو  بًایٗ سفىیه زض چبضچٛة یه ٔسَ ٚ لُٗ .وٙسثیبٖ ٔی ،زٞسیط لطاض ٔیطأسحز س

قٛز وٝ ثیٗ اططار ؾٗ، ٘ؿُ ٚ ثٝ َٛض ٔكرم زض ایٗ ٔسَ فطو ٔی ٌیطز.ؾبذشبضی نٛضر ٔی

 ٞبی ؾٗ ثب سغییط ػبیٍبٜ آٟ٘ب سغییطٚیػٌیٚػٛز ٘ساضز. ثٙبثطایٗ ثطای ٔظبَ قىُ  یٔشمبثّ اطط ؾبَ

وٙس. ثطای ایٙىٝ سحّیُ ٔكرهی اضائٝ وٙیٓ ٚیػٌی ٔهطف زض ََٛ ٖٕط ضا زض ٘ٓط ثٍیطیس. ٕ٘ی

 .زٞس٘كبٖ ٔیٍِبضیشٓ ٔهطف  ایٗ سفىیه ضا ثطای یضاثُٝ ظیط ٘حٜٛ

       𝛽                  (4-51)   

اقبضٜ زاضز. ثٝ   tزض ظٔبٖ  cثٝ ؾٗ ٘ؿُ  aٚ ظٔبٖ )ؾبَ( ٚ  ثٝ سطسیت ثٝ ٘ؿُ c  ٚtزض ٔٗبزِٝ فٛق 

سٛاٖ یه سفؿیط ٘ٓطی ثركیس. ثط اؾبؼ ٘ٓطیٝ ازٚاض ظ٘سٌی ثب فطو إَیٙبٖ، ٔٗبزِٝ فٛق ٔی

 بًيٕٙ  ٔهطف يطیجی اظ ططٚر ََٛ زٚضاٖ ظ٘سٌی یه ٘ؿُ ثٛزٜ وٝ زض ََٛ ظٔبٖ طبثز اؾز ٚ

ی وٝ چٙیٗ ٘ٓطیٝ زض ٔٛاضز زیٍط .قٛزسٛؾٍ سطػیٟبر فطز سٗییٗ ٔی وٝيطیجی اظ اطط ؾٗ اؾز 

ثب  );ٔربضع(زٞس وٝ زض ایٙؼب ٘یع زضآٔسضٚـ یه ضٚـ سٛنیفی ٔفیس اضائٝ ٔیای ٚػٛز ٘ساضز، ایٗ 

ٞب ٖالٔز ٌصاضی قٛ٘س. یه ٙٓٛض اػطای ٔسَ فٛق الظْ اؾز ٘ؿُثٝ ٔ ایٗ ضٚـ سفىیه قسٜ اؾز.

اٖسازی  cیٗ نٛضر سٗطیف قٛز. وٝ زض ا t=0ؾٗ زض ظٔبٖ c ضاٜ ٔٙبؾت ثطای ایٗ وبض ایٗ اؾز وٝ 

ٞبی ( ضٚـ51-4ٚ ٘ؿُ زض ضاثُٝ ) ؾبَاذشیبض ذٛاٞس وطز. ثطای سفىیه اطط ؾٗ،  t ٚ  aٔب٘ٙس 

ای ٞب اؾز. اظ ٔشغیطٞبی ٔؼبظی ٚ یب چٙسػّٕٝ ٔرشّفی ٚػٛز زاضز. أب ٔطؾْٛ سطیٗ آٟ٘ب اؾشفبزٜ

ثطای اطط ؾبَ وٝ ثطای آٖ اٍِٛی ٔكرهی اظ لجُ ٚػٛز ٘ساضز، اؾشفبزٜ اظ ٔشغیطٞبی ٔؼبظی يطٚی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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اؾشفبزٜ وطز ٚ ثطای اططار ٘ؿُ وٝ  2 اظ ای ٞبی ثبالسطچٙس ػّٕٝ اظ سٛاٖاطط ؾٗ ٔیثطای اؾز. 

سیىٝ سٗساز وبفی اؾز. زضنٛض cذُی ٘ؿجز ثٝ  فطْسهطیح  ،ضٚ٘س ٚػٛز زاضز یاحشٕبَ ٔكبٞسٜ

سٛاٖ اظ ٔشغیطٞبی ٔؼبظی اؾشفبزٜ س ثطای سفىیه ٞط ؾٝ اطط ٔیٙوبفی ظیبز ثبق یٔكبٞسار ثٝ ا٘ساظٜ

زض ؾٙیٗ ٔرشّف ض ٔهطف یب زضآٔس یه فطز ٕ٘ٛ٘ٝ ضا اططار ؾٗ اؾز وٝ ضفشب   زض ٔسَ فٛق  وطز.

اطط    وٙس ٚ ٔی ب ٔهطفی ٔطثٌٛ ثٝ ؾٗ ضا ٔٙٗىؽثٝ ٖجبضسی سغییطار زضآٔسی ی .زٞس٘كبٖ ٔی

ٔرشّف ضا زض ؾٙیٗ ٔكبثٝ ٔٙٗىؽ ٞبی غییط ٔهطف ٚ زضآٔس ٔشِٛسیٗ ؾبَ٘ؿُ اؾز وٝ چٍٍٛ٘ی س

سغییطار زضآٔسی ٚ ٔهطفی ٘بقی اظ سّٗك اًٖبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ  یوٙس. زض ٚالٕ اطط ٘ؿّی ٘كبٖ زٞٙسٜٔی

ٞبی ٚاضز قسٜ ٚ سىب٘ٝكبٖ زٞٙسٜ قطایٍ الشهبزی اؾز وٝ ٘ ؾبَ٘یع اطط    آٖ ٘ؿُ ذبل اؾز ٚ 

 Cٔبسطیؽ ٔشغیطٞبی ٔؼبظی ؾٗ،  Aفطو وٙیس  ٞبی ٔرشّف اؾز.زض ؾبَثٝ ٔهطف ٚ زضآٔس 

ثٝ  ٘ؿّیٞبی ؾبَ ثبقٙس. زازٜ ٔبسطیؽ ٔشغیطٞبی ٔؼبظی Y ٔبسطیؽ ٔشغیطٞبی ٔؼبظی ٘ؿُ ٚ

قٛ٘س. ثٝ ایٗ سطسیت وٝ ٞط ٔكبٞسٜ ٔطثٌٛ ثٝ ٘ؿّی ٔكرم ٔطست ٔی ؾبَ -نٛضر ظٚع ٞبی ٘ؿُ

 m ٞبی فٛقػٛز زاقشٝ ثبقس، ٞط یه اظ ٔبسطیؽٚ ؾبَ –ظٚع ٘ؿُ   mزض ؾبَ ٔكرم اؾز. اٌط 

ٞبی ٔٛضز ؾبَٞب ٚ سٗساز ٞب، سٗساز ٘ؿُٞب ثٝ سطسیت سٗساز ؾٗؾُط ذٛاٞٙس زاقز ٚ سٗساز ؾشٖٛ 

 ثطضؾی ذٛاٞس ثٛز.

 ٛا٘س ثٝ قىُ ظیط ثبظ٘ٛیؿی قٛز:س( ٔی51-4دؽ ٔسَ )

  𝛽              (4-52)  
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یف ایٗ آ٘ؼبئیىٝ ٞط ضز اؾز. اظ ؾبَ –اظ ٔكبٞسار ٘ؿُ  99ایثطزاض سؼٕیٕ قسٜ  yزض ضاثُٝ فٛق

آٖ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ ٍِبضیشٓ ٔهطف آٖ ٘ؿُ زض ؾبَ  قٛز، ٞط ٔكبٞسٜ زضثطزاض ٔطثٌٛ ثٝ یه ٘ؿُ ٔی

 ٔكرم زالِز زاضز.

ثطای ظیطا  .َٕٔٗٛ ثطای ػٌّٛیطی اظ ٞٓ ذُی ثبیس یه ؾشٖٛ اظ ٞط ؾٝ ٔبسطیؽ حصف قٛزثٝ َٛض 

 اظ اٖساز یه اؾز، وٝ ثٝ نٛضر ػّٕٝ طبثز ٚاضز قسٜ اؾز. یؾشٛ٘ ٞب، ػٕٕ ؾشٖٛ ٞبوُ ٔبسطیؽ

غیط  ،ثیٗ ؾٝ ٔبسطیؽ زیٍطی ٚػٛز ضاثُٝ ذُی ( ثٝ ذبَط52-4أب ثب ایٗ ضٚیىطز ٘یع ثطآٚضز ضاثُٝ )

قٛز. ثب سٛػٝ ثٝ ثٝ ذٛز ٔكرم ٔی ذٛز ٘یع ؾٗ ،ؾبَاؾز. ظیطا ثب ٔكرم ثٛزٖ ٘ؿُ ٚ ٕٔىٗ 

 اؾز، ضاثُٝ ظیط ٕٞٛاضٜ ثطلطاض اؾز: T=0ؾٗ ٘ؿُ زض ؾبَ  Cایٗ فطو وٝ 

          (4-53)  

 :ثٛز ظیط ثیٗ ٔبسطیؽ ٔشغیطٞبی ٔؼبظی فٛق ثطلطاض ذٛاٞس یزض ٘شیؼٝ ضاثُٝ

             (4-54)  

ٞبی { ٞؿشٙس وٝ ََٛ آٖ ضا سٗساز ؾش0,1,2,3ٖٛای ٖسزی ثهٛضر }...ز٘جبِٝ Sوٝ زضآٖ ثطزاضٞبی 

یه اسحبز ٔٙفطز اؾز ٚ زض (  54-4)وٙس. ٔٗبزِٝ قٛ٘س سٗییٗ ٔیٔبسطیؿی وٝ زضآٖ دیف يطة ٔی

ؾشٖٛ اظ ٞط ؾٝ ٔبسطیؽ حصف قٛز.  ( يطٚضیؿز ثیف اظ یه52-4) سرٕیٗ ضاثُٝ ثطای ٘شیؼٝ

سی ٔٛضز سٛػٝ ثؿیبضی اظ ٔحممیٗ ٚزض ظٔیٙٝ ٞبی ٔشفب )ؾبَ( ٚ ظٔبٖ، ٘طٔبَ وطزٖ اططار ؾٗ، ٘ؿُ

 قٛز.اؾشفبزٜ ٔی 1994زیشٖٛ ٚ دبوؿٖٛ  زض ایٗ ُٔبِٗٝ اظ ضٚـ .لطاض ٌطفشٝ اؾز

 ثٝ نٛضر ظیطػبیٍصاضی قٛ٘س:    ، γ و   ( دبضأشطٞبی 52-4) زض ضاثُٝاٌط  

                                                           
99

 Stackted vector 
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 ̃          (4-55)  

 ̃        

 ̃        

زض ضاثُٝ   دیف ثیٙی قسٜ ٔمساض ( 54-4ثب اٖٕبَ ضاثُٝ )ٔمساض طبثز اؾز، ٚ زضيٕٗ   ثٝ َٛضیىٝ 

سٛاٖ یه ضٚ٘س ظٔب٘ی ضا ثٝ ( ٔی55-4) وطز. زض ٘شیؼٝ ثط اؾبؼ ضاثُٝسغییطی ٘رٛاٞس( 4-52)

وطزٖ ضٚ٘سٞبی ظٔب٘ی اظ ٔشغیطٞبی ٔؼبظی ثٝ َٛضیىٝ ایٗ اططار ثب وؿط فعٚزٔشغیطٞبی ٔؼبظی ؾٗ ا

ٞبی ٔطؾْٛ ٔشغیطٞبی ٔؼبظی ایٗ سجسیالر ٘ؿجز ثٝ ٘طٔبَ وطزٖ ٘ؿُ ٚ ؾبَ لبثُ ػجطاٖ اؾز.

ٔشغیط ٔٛضز ثطضؾی  یوطز وٝ ٖٛأُ سٗییٗ وٙٙسٜ فطوسٛاٖ چٙیٗ ٔی زض ُٖٕ،سط اؾز. دیچیسٜ

سؼبضی ٚ ٘ٛؾب٘بر  ٞبیچطذٝاططار  ،ٚ اططار ؾبَ ثٛزٜاطط ؾٗ ٚ ٘ؿُ ضقس ٔهطف یب زضآٔس(  )ٔظالً

٘طٔبَ وطزٖ ثٝ ایٗ ضٚـ،  س.ٙوٙ، وٙشطَ ٔیازٚاضی ضا وٝ ثٝ َٛض ٔیبٍ٘یٗ زض ثّٙس ٔسر نفط ٞؿشٙس

 سٛاٖ ثٝ نٛضر ظیط ٘كبٖ زاز:ٔیایٗ قطٌ ضا  .وٙسؾبَ ضا ثٝ یه ضٚ٘س ظٔب٘ی ٖٕٛز ٔیاططار 

 ́   0  (4-56)  

ضٚی  y(، سرٕیٗ ٔشغیط56-4( ثٝ قطٌ ضاثُٝ )52-4سطیٗ ضٚـ ثطای سرٕیٗ ضاثُٝ )ؾبزٜ

ثطای ٞط ٘ؿُ ثب حصف ثطزاض ٔؼبظی ٘ؿُ اَٚ، ٔشغیطٞبی ٔؼبظی ثطای ٞط ؾٗ ثب ٔشغیطٞبی ٔؼبظی 

3ٚ    شغیط ٔؼبظی اظ ٔ  2   حصف ثطزاض ٔؼبظی ؾٗ اَٚ ٚ یه ٔؼٕٖٛٝ اظ وٝ ثٝ  ٚ 

 قٛ٘س:نٛضر ظیط سٗطیف ٔی

  
         1  2     2  1    (4-57)  
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ایٗ ضاثُٝ  .ٚ زض غیط ایٙهٛضر ثطاثط نفط اؾز 1ثطاثط  t ؾبَٔشغیط ٔؼبظی ؾبَ اؾز وٝ زض    وٝ 

   يطایت وٙس.ٔشغیطٞبی ٔؼبظی ؾبَ ضا سحٕیُ ٔی ثٛزٖ ػٕٕ ( ٚ ٘یع قطٌ نفط56-4) لیس
  

اَٚ ٚ زْٚ ثب  ٞبی يطایت ؾبَزٞس ٚ ضا اضائٝ ٔی Tسب  3ثسؾز آٔسٜ اظ سرٕیٗ، يطایت ؾبِٟبی 

سؾز ، ثٔیٗ وٙٙسأضا س (56-4) ؾبَ ثطاثط نفط ثٛزٜ ٚ ثبیس ضاثُٝ ػٕٕ اططار سٛػٝ ثٝ ایٗ قطٌ وٝ 

  .(1997)زیشٖٛ،ٔی آیٙس

س زٚضٖ ٘ؿّی ٚ ثیٗ ٘ؿّی اضائٝ سفىیه فٛق اَالٖبر ثؿیبض ٟٕٔی اظ چٍٍٛ٘ی ضفشبض ٔهطف ٚ زضآٔ

. زض ٚالٕ ثٝ وٕه );ٔربضع( اؾزسسحمیك سجییٗ ضفشبض ثیٗ ٘ؿّی زضآٔ زٞس. سٕطوع انّی ایٗٔی

ٔهطف ٚ زضآٔس زض ؾٙیٗ ٔرشّف ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف ضا ثطضؾی  ایٗ ضٚـ ٔی سٛاٖ ضفشبض

  وطز.

َی ٞبی ٔرشّف ٘ؿُ);ٔربضع(  زضآٔسٍِبضیشٓ ( ٔیبٍ٘یٗ 1-4) ٕ٘ٛزاض( ٚ 11-4ػسَٚ )زض      

قٛز، اظ ( ٔكبٞسٜ ٔی1-4ٛض وٝ زض ٕ٘ٛزاض ). ٕٞبُ٘زازٜ قسٜ اؾز٘كبٖ  1390سب  1363ٞبی ؾبَ

ٚ اؾز  زض حبَ وبٞف ٞبٕٞٝ ٘ؿُ);ٔربضع( زضآٔس ٍِبضیشٓ ٔیبٍ٘یٗ  1368سب ؾبَ  1363ؾبَ 

 زضآٔسٍِبضیشٓ ٔیبٍ٘یٗ  1385اؾز. اظ ؾبَ  ضٚ٘س ٖٕٛٔی نٗٛزی 1385ثٗس اظ آٖ سب ؾبَ 

ایٗ  یبفشٝ أبا٘سوی افعایف  1390زض ؾبَ  ٞب زض حبَ وبٞف اؾز. اٌطچٝ٘ؿُزض ٕٞٝ );ٔربضع( 

 زضآٔسٍِبضیشٓ ٔیبٍ٘یٗ  ٚ لجُ آٖ وٕشط اؾز. ثب ثطضؾی 1384ٔیعاٖ افعایف ٘ؿجز ثٝ اثشسای ؾبَ 

وٕشطیٗ قٛز وٝ زض ٞط زٚضٜ كرم ٔیؾبَ ٌصقشٝ ٔ 28);ٔربضع( ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف زض َی 

ٞبیی وٝ زض زض ٘ؿُ ٚ ثیكشطیٗ ٔمساض آٖؾبِٕٙس );ٔربضع( زض ٘ؿُ ٞبی ػٛاٖ ٚ  یٔیبٍ٘یٗ زضآٔس

ٔیبٍ٘یٗ ٍِبضیشٓ زضآٔس);ٔربضع(  1390. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ زض ؾبَ قٛزٔكبٞسٜ ٔی ،ٞؿشٙسٔیب٘ؿبِی 

ٚ  17.31ثب  ثٝ سطسیت ثطاثط)٘ؿُ ؾبِٕٙس( 1320-1324)٘ؿُ ػٛاٖ( ٚ ٘ؿُ  1355-1359٘ؿُ زض 
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وٝ ی ی٘ؿُ ٞبثٝ ٖجبضسی ذٌُٛ ثطای اؾز.  17.61ثطاثط )ٔیب٘ؿبَ( 1335-1339٘ؿُ ٚ زض  17.23

ٞب آؾیت ٘ؿُِصا ایٗ  .ٞبی ػٛاٖ ٚ ؾبِٕٙس اؾز٘ؿُٕٞیكٝ ثبالی ذٌُٛ  ی ٞؿشٙسٔیب٘ؿبِزض 

دصیطسط ٞؿشٙس. ضٚـ فٛق اَالٖبر ثؿیبض ٟٕٔی اظ چٍٍٛ٘ی ضفشبض زضآٔس);ٔربضع( زضٖٚ ٘ؿّی ٚ 

بضع( زض ؾٙیٗ ٔرشّف ٚ سٛاٖ ضفشبض زضآٔس);ٔرثٝ وٕه ایٗ ضٚـ ٔیزٞس. اضائٝ ٔیثیٗ ٘ؿّی 

یٗٙی  ،ُٔبِٗٝایٗ ٞبی ٔرشّف ضا ثطضؾی وطز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ػٛا٘شطیٗ ٘ؿُ زض ٕٞچٙیٗ ٘ؿُ

-1354ٞبی لجّی ذٛز )ٞؿشٙس، ٘ؿجز ثٝ ٘ؿُ 35سب  31، 1390( وٝ زض ؾبَ 1355-1359٘ؿُ)

زض س، ٔیبٍ٘یٗ زضآٔس);ٔربضع( وٕشطی زاض٘س. ضؾٙثٝ ایٗ ؾٗ ٔی 1385( وٝ زض ؾبَ 1350

( 1994زیشٖٛ ٚ دبوؿٖٛ)ا٘س. ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ؾٝ اطط ؾٗ، ٘ؿُ، ٚ ؾبَ سطویت قسٜ( 1-4ٕ٘ٛزاض)

٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. زض ؾٕز چخ قىُ   (1-4) ا٘س ٚ ٘شبیغ آٖ زض قىُایٗ ؾٝ اطط سفىیه قسٜ

قٛز وٝ اطط ؾٗ زضآٔس);ٔربضع( ؾطدطؾز ٚيٛح ٔكبٞسٜ ٔیاطط ؾٗ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. ثٝ 

زض لؿٕز دبییٗ ؾبٍِی زض حبَ افعایف اؾز أب دؽ اظ آٖ زض حبَ وبٞف اؾز.  45ذب٘ٛاض سب ؾٗ 

ثطای زض حبَ افعایف ٚ  1334سب  1330قىُ اطط ٘ؿُ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز، اطط ٘ؿُ سب ٘ؿُ ٞبی 

قٛز. ٕٞبُ٘ٛض ؾبَ ٔكبٞسٜ ٔی قىُ اطط ؾٕز ضاؾززض اظ آٖ زضحبَ وبٞف اؾز.  ٞبی ثٗس٘ؿُ

زض حبَ  1368سب  1363ٞبی ٍِبضیشٓ زضآٔس);ٔربضع( اظ ؾبَوٝ زض ثبال سٛيیح زازٜ قس، ٔیبٍ٘یٗ 

وبٞف لیٕز ٘فز زض ؾبَ ، ا٘مالة، ٚ ؾبَ ػًٙ 8اططار  سٛا٘س ثٝ زِیُٔیوبٞف اؾز وٝ ایٗ أط 

ض حبَ افعایف اؾز ٚ ثٗس اظ آٖ ضٚ٘س ٖٕٛٔی ز1385. أب ثٗس اظ ؾبَ ٞبی فٛق سب ؾبَثبقس 1365

ٞبی أب ثٝ ٘ؿجز ؾبَ یبفشٝ،ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ افعایف  1390حبَ وبٞف اؾز. اٌطچٝ زض ؾبَ  زض

 لجُ ثبظ ٞٓ وٕشط اؾز.

 

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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 ٍِبضیشٓ زضآٔس); ٔربضع( زض ٘ؿُ ٞبی ٔرشّفٔیبٍ٘یٗ  11-4ػسَٚ

 سِٛس ؾبَ
ؾطدطؾز 

ضذب٘ٛا  

1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

1309 - 1305  

 

17.39 

 

 

17.32 

 

17.24 

 

17.07 

 

16.93 

 

16.83 

 

16.90 

 

16.94 

 

16.82 

 

16.90 

 

17.05 

 

16.87 

 

16.85 

               

1314 – 1310  

 

17.56 

 

17.48 

 

17.30 

 

17.23 

 

17.15 

 

17.10 

 

17.10 

 

17.10 

 

17.06 

 

17.07 

 

17.17 

 

17.05 

 

17.06 

 

17.14 

 

17.19 

 

17.05 

 

17.09 

 

17.07 

          

1319 – 1315  

 

17.62 

 

17.58 

 

17.37 

 

17.35 

 

17.24 

 

17.25 

 

17.18 

 

17.23 

 

17.18 

 

17.26 

 

17.32 

 

17.20 

 

17.23 

 

17.27 

 

17.33 

 

17.29 

 

17.20 

 

17.29 

 

17.34 

 

17.32 

 

17.40 

 

17.36 

 

17.29 

     

1324 – 1320  

 

17.69 

 

17.64 

 

17.49 

 

17.37 

 

17.25 

 

17.29 

 

17.24 

 

17.31 

 

17.31 

 

17.37 

 

17.45 

 

17.33 

 

17.42 

 

17.37 

 

17.45 

 

17.42 

 

17.39 

 

17.39 

 

17.47 

 

17.51 

 

17.53 

 

17.49 

 

17.49 

 

17.48 

 

17.35 

 

17.22 

 

17.30 

 

17.23 

1329 – 1325  

 

17.61 

 

17.63 

 

17.48 

 

17.30 

 

17.34 

 

17.30 

 

17.26 

 

17.30 

 

17.37 

 

17.40 

 

17.42 

 

17.36 

 

17.44 

 

17.47 

 

17.53 

 

17.52 

 

17.54 

 

17.60 

 

17.60 

 

17.62 

 

17.63 

 

17.68 

 

17.62 

 

17.57 

 

17.47 

 

17.41 

 

17.47 

 

17.40 

1334 – 1330  

 

17.60 

 

17.52 

 

17.34 

 

17.26 

 

17.20 

 

17.25 

 

17.16 

 

17.26 

 

17.26 

 

17.36 

 

17.37 

 

17.33 

 

17.42 

 

17.43 

 

17.45 

 

17.54 

 

17.55 

 

17.58 

 

17.64 

 

17.67 

 

17.74 

 

17.77 

 

17.72 

 

17.75 

 

17.61 

 

17.54 

 

17.56 

 

17.57 

1339 – 1335  

 

17.39 

 

17.32 

 

17.18 

 

17.11 

 

17.09 

 

17.06 

 

17.04 

 

17.15 

 

17.15 

 

17.17 

 

17.29 

 

17.20 

 

17.28 

 

17.31 

 

17.38 

 

17.44 

 

17.47 

 

17.55 

 

17.58 

 

17.66 

 

17.75 

 

17.75 

 

17.75 

 

17.76 

 

17.64 

 

17.53 

 

17.65 

 

17.61 

1344 – 1340   

  

16.89 

 

16.92 

 

16.81 

 

16.92 

 

16.81 

 

16.96 

 

16.97 

 

17.07 

 

17.11 

 

17.09 

 

17.10 

 

17.16 

 

17.27 

 

17.28 

 

17.35 

 

17.41 

 

17.50 

 

17.56 

 

17.64 

 

17.71 

 

17.68 

 

17.73 

 

17.63 

 

17.55 

 

17.63 

 

17.63 

1349 – 1345        

  

16.76 

 

16.77 

 

16.79 

 

16.93 

 

16.93 

 

16.95 

 

17.02 

 

17.07 

 

17.13 

 

17.23 

 

17.28 

 

17.33 

 

17.49 

 

17.56 

 

17.56 

 

17.57 

 

17.61 

 

17.55 

 

17.46 

 

17.55 

 

17.56 

1354 – 1350        
       

16.68 

 

16.76 

 

16.86 

 

16.91 

 

16.98 

 

17.08 

 

17.14 

 

17.28 

 

17.37 

 

17.40 

 

17.41 

 

17.47 

 

17.40 

 

17.33 

 

17.40 

 

17.43 

1359- 1355        
            

16.83 

 

17.05 

 

17.11 

 

17.17 

 

17.24 

 

17.26 

 

17.34 

 

17.23 

 

17.18 

 

17.28 

 

17.31 

٘شبیغ دػٚٞفٔٙجٕ: 

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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 ٞبی ٔرشّفٍِبضیشٓ زضآٔس); ٔربضع( زض ٘ؿُ ٔیبٍ٘یٗ 1-4ٕ٘ٛزاض   

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف   

     

 ؾبَسفىیه اطط ؾٗ، ٘ؿُ، ٚ  1-4قىُ      

                            ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف

16
.5

17
17

.5
18

65 70 75 80 85 90
yr

cohort1305 cohort1310

cohort1315 cohort1320

cohort1325 cohort1330

cohort1335 cohort1340

cohort1345 cohort1350

cohort1355

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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 ضٚ٘س فمط ٚ ٘بثطاثطی زض ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف   4-6

دٛقف ضا سٛا٘س دٛیبیی فمط زٞس ٚ ٔیفمط ضا زض ََٛ ظٔبٖ ٘كبٖ ٔیثطٚظ ضٚ٘س فمط سغییطار      

ثب اؾشفبزٜ اظ قبذم فٛؾشط، ٌطیط ٚ سٛضثه  ٘بثطاثطی ثٝ سطسیت ٚ فمط زض ایٗ دػٚٞفزٞس. 

ٚ ثب سٛػٝ ثٝ  ٞبی ٔرشّفٝ سفىیه ٘ؿُٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝ ثثطای ؾبَٚ يطیت ػیٙی ( 1984)

 أب لجُ اظ آٖ الظْ اؾز ضٚـ. قسٜ اؾزٔحبؾجٝ  ػٙؿیز ٚ ؾُح سحهیالر ؾطدطؾز ذب٘ٛاض

 ٞبی فمط ثیبٖ قٛز:ٔحبؾجٝ ذٍ فمط ثطای ٔحبؾجٝ قبذم

 وٙیٓ:ذٍ فمط اظ ضاثُٝ ظیط اؾشفبزٜ ٔی زض ایٗ ُٔبِٗٝ ثٝ ٔٙٓٛض ٔحبؾجٝ

 ٔشٛؾٍ اضظـ ؾجس غصا زضاؾشبٖ; ذٍ فمط ُّٔك  ٔمیبؼ ٔٗبزَ  يطیت اٍُ٘

 ٔحبؾجٝ اضظـ ؾجس غصایی 4-6-1

ثطای ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٘یبظ ثٝ ا٘طغی غصایی، ٔشرههبٖ سغصیٝ ٘یبظ ثٝ ا٘طغی افطاز ٔرشّف ضا      

ٕ٘بیٙس. ایٗ ٘یبظ اظ ؾٛی ؾبظٔبٖ زض حبِز اؾشطاحز ٚ ا٘ؼبْ فٗبِیشٟبی ٔرشّف ثطآٚضز ٔی

وبِطی زض ضٚظ سٗییٗ ٌطزیسٜ اؾز. اِجشٝ الظْ ثٝ ویّٛ  2000ثٟساقز ػٟب٘ی ثٝ نٛضر حسالُ 

ٔٛضز ُٔبِٗٝ سٗطیف  یٝٗ ؾجس غصایی سٗطیف قسٜ ُٔبثك ٖبزار غصایی ػبٔٗشوط اؾز وٝ ای

ٞبی ٔرشّف ٔی قٛز. زض وكٛض ٔب زفشط ثٟجٛز سغصیٝ ٚظاضر ثٟساقز ؾجس ُّٔٛة غصایی ٌطٜٚ

ؾٙی ضا ثط اؾبؼ ٔٛاز غصایی ٔشساَٚ زض وكٛض اٖالْ ٕ٘ٛزٜ اؾز. ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔؿشمُ اظ 

ی ٚ ُٔبثك سٗطیف ؾبظٔبٖ ثٟساقز ػٟب٘ی سرٕیٗ ظزٜ ذهٛنیبر ؾٙی، ػٙؿی، قطایٍ ػؿٕ

قٛز. ؾجس غصایی وٝ ٔب زض ایٙؼب ثطای ٔالحٓٝ ٔی 12-4َقسٜ اؾز. وٝ قطح آٖ ضا زض ػسٚ

 وبِطی زض ضٚظ سٗطیف قسٜ اؾز.ویّٛ  2080وٙیٓ ثط ٔجٙبی ٔحبؾجٝ ذٍ فمط اظ آٖ اؾشفبزٜ ٔی

ثطای سٗییٗ لیٕز ؾجس غصایی زض اؾشبٖ ٞبی وكٛض، ٔشٛؾٍ لیٕشی وٝ زض ٞط اؾشبٖ ثطای سٟیٝ 

ایٗ ؾجس غصایی سٛؾٍ ذب٘ٛاضٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ اٖالْ قسٜ ثٛز، ٔجٙبی ٔحبؾجٝ لیٕز وبالٞب لطاض ٌطفشٝ 

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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ٞبی شوط ایٗ ٘ىشٝ زض ایٙؼب يطٚضی اؾز وٝ سرٕیٗ ذٍ فمط ثبیس ثب ِحبِ اطط یبضا٘ٝ اؾز.

غصا ضا اظ دصیطز. چطا وٝ ٕٞٝ آحبز ػبٔٗٝ زض ایطاٖ اوظط وبالٞبی شوط قسٜ زض ؾجس  ٛضرزِٚشی ن

ا٘س. اٌطچٝ ٔشٛؾٍ یبضا٘ٝ دطزاذشی ثٝ ٞط ٘فط زض آٔبضٞبی ّٔی وطزَٜطیك وبال ثطي سٟیٝ ٔی

ٔٛػٛز اؾز؛ ثٝ ّٖز ٖسْ زؾشطؾی ثٝ آٔبضٞبی ضؾٕی زض ٔٛضز لیٕز وبالٞبی ٔٛػٛز زض ؾجس 

ای، ٖٕالً لبزض ثٝ سفىیه لیٕز اٜ٘ٝ زض ثبظاض آظاز ٚ ٕٞچٙیٗ لیٕز وبالٞبی یبضغصایی شوط قس

وبالٞبی زض زؾشطؼ افطاز وٓ زضآٔس ػبٔٗٝ ٘جٛزیٓ. ثٙبثطایٗ ٘بٌعیط اظ ٔشٛؾٍ لیٕز ذطیس ٞط 

 .وٙیٓٔیوبال، وٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ سٛؾٍ ذب٘ٛاضٞب ٌعاضـ قسٜ اؾز اؾشفبزٜ 

      ، ٔبٞیب٘ٝ یه فطز ثعضٌؿبَؾجس غصایی ثطای سٗییٗ ذٍ فمط  12-4ػسَٚ                 

 وبِطی زضیبفشی ضٚظا٘ٝ ٔمساض ؾجس غصایی ٔبٞب٘ٝ ٘ٛٔ ٔبزٜ غصایی
ویٌّٛطْ 8 ٘بٖ )قبُٔ ا٘ٛأ ٘بٖ ؾٙشی(  720 

ویٌّٛطْ 3 ثط٘غ ذبضػی زضػٝ زٚ  240 
ویٌّٛط7.0ْ ٔبوبضٚ٘ی  20 

ظٔیٙیؾیت ویٌّٛطْ 5.1   40 
ویٌّٛطْ 6.0 ٖسؼ  40 

ای دبؾشٛضیعٜقیط ویؿٝ ویؿٝ یه ِیشطی 7   115 
ویٌّٛطْ 3 ٔبؾز  50 

ویٌّٛطْ 2.1 ٌٛقز لطٔع  65 
ویٌّٛطْ 5.1 ٌٛقز ؾفیس  100 

ٔط٘سرٓ ٖسز 10   30 
ویٌّٛطْ 45.0 دٙیط  20 

ویٌّٛطْ( 36.6ٚاحس) ٔٗبزَ  60 ٔیٜٛ) ؾیت،دطسمبَ ٚ اٍ٘ٛض(  120 
ویٌّٛطْ( 072.6ٔٗبزَ ٚاحس)  60 ؾجعیٟبی ثطي ؾجع  50 

ویٌّٛطْ( 437.6ٚاحس) ٔٗبزَ  60 زیٍط ؾجعیٟب  50 
ؾیؾی 900 ضٚغٗ ٔبیٕ  290 

ویٌّٛطْ 1 قىط  230 
 2080  ػٕٕ

                               1384زفشط ثٟجٛز سغصیٝ ٚظاضر ثٟساقز ٔٙجٕ:                         

 

 

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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 يطیت اٍُِ٘   4-6-2

يطیت اٍُ٘ ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٔشٛؾٍ ٘ؿجز ٞعیٙٝ غصا ثٝ وُ ٞعیٙٝ ثطای وّیٝ ٔحبؾجٝ      

َجمبر زضآٔسی ٔٛضز ا٘شمبز اؾز، ظیطا َجك لبٖ٘ٛ اٍُ٘ َجمبر ثبالی زضآٔسی زض ٔمبیؿٝ ثب 

وٙٙس. زض ٘شیؼٝ زض ٘ٓط طی اظ وُ ٔربضػكبٖ ضا نطف غصا ٔیذب٘ٛاضٞبی وٓ زضآٔس، ٘ؿجز وٕش

قٛز. ثطای ضفٕ ایٗ یت اٍُ٘ ٔٛػت سرٕیٗ غیط ٚالٗی ذٍ فمط ٔیٌطفشٗ آٟ٘ب زض ٔحبؾجٝ يط

قٛز وٝ ٘ؿجز غصا ثٝ وُ ٔربضع ثطای ٌطٟٚٞبی فمیط سرٕیٗ ظزٜ قٛز. زض ٘میهٝ دیكٟٙبز ٔی

ٞبی دبییٗ ظ ٔحبؾجٝ ذٍ فمط اؾز، ٖٕٛٔبً زٞهایٗ ضٚـ وٝ ٔؿشّعْ قٙبؾبیی فمطا دیف ا

قٛ٘س. أب ثٝ ّٖز آ٘ىٝ زض  ط زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔیزضآٔسی ) اَٚ ٚ زْٚ( ثٝ ٖٙٛاٖ ٌطٟٚٞبی فمی

ای اؾز وٝ زٚ زٞه دبییٗ زضآٔسی زضنس ثبالیی اظ وكٛض ٔب اٍِٛی سٛظیٕ زضآٔس ثٝ ٌٛ٘ٝ

سٛا٘س ٔٙؼط ثٝ سرٕیٗ ٞبی دبییٗ زضآٔسی ٔیا٘س؛ اؾشفبزٜ اظ زٞهػٕٗیز ضا زض ذٛز ػبی زازٜ

 40ایٓ وٝ ػٕٗیز فمطا ثیف اظ وطزٜ غیط ٚالٗی ذٍ فمط قٛز. ثطای ضفٕ ایٗ ٔؿئّٝ، فطو

اظ ٞب ٞعیٙٝزضنس وُ ػٕٗیز ٘یؿز. زض ٘شیؼٝ ثطای ٔحبؾجٝ ٔشٛؾٍ ٘ؿجز ٞعیٙٝ غصا ثٝ وُ 

، زضنس ذب٘ٛاضٞب وٝ زاضای دبییٗ سطیٗ ؾُح ٞعیٙٝ ٞؿشٙس 40اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ٔربضع 

قٛز ٚ حبؾجٝ ٔیٞب َٔجك ایٗ ضٚـ، ٔشٛؾٍ ٞعیٙٝ ذٛضاوی ثٝ وُ ٞعیٙٝ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.

                             قٛز سب ثٝ ذٍ فمط وُ زؾز یبثیٓ. ؾذؽ ٔٗىٛؼ ایٗ ٖسز زض ذٍ فمط غصایی يطة ٔی

 ٔحبؾجٝ ٔمیبؼ ٔٗبزَ  4-6-3

ٞب ٔشفبٚر اؾز،  ٘ىشٝ زیٍطی وٝ زض سٕٗیٓ ذٍ فمط ٔطثٌٛ ثٝ ذب٘ٛاضٞب وٝ سٗساز اًٖبی آٖ      

ٔٗبزَ اؾز. ٍٞٙبٔیىٝ ثرٛاٞیٓ ذٍ فمط ذب٘ٛاض یه ٘فطٜ ضا ثٝ قٛز، ثحض ٔمیبؼ ُٔطح ٔی

ذب٘ٛاضٞبی زٚ ٘فطٜ یب ؾٝ ٘فطٜ ٚ یب سٗساز ثیكشط سٕٗیٓ زٞیٓ، ٘ىشٝ حبئع إٞیز ایٗ اؾز وٝ 

قٛز. اظ ثسا٘یٓ ثٝ اظای ايبفٝ قسٖ ٞط فطز ايبفی ثٝ ذب٘ٛاض چٝ ٔیعاٖ ثٝ ٔربضع ذب٘ٛاض ايبفٝ ٔی

ویّٛ وبِطی زض ضٚظ( زض  2080یه ثعضٌؿبَ )ٔٗبزَ دِٛی آ٘ؼبیی وٝ ذٍ فمط ٔب ثطای 
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ثبیؿز ثطای ثسؾز آٚضزٖ ذٍ فمط ثطای  ٞبی وكٛض ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز، ثٙبثطایٗ ٔی اؾشبٖ

ثُٗسٞبی زیٍط )ٔظالً ذب٘ٛاضٞبی زٚ ٘فطٜ، ؾٝ ٘فطٜ ٚ ثیكشط( ذٍ فمط یه ٘فطٜ ضا زض ٔمیبؼ ٔٗبزَ 

ثب اثٗبز ٔرشّف فطاٞٓ قٛز. ثطای سٕٗیٓ ذٍ فمط ٔٙبؾت يطة وٙیٓ سب أىبٖ ٔمبیؿٝ ذب٘ٛاضٞب 

یه ٘فطٜ ثٝ ذٍ فمط ثطای ثُٗسٞبی ٔرشّف، فطِٟٔٛبی ٔشفبٚسی ثط حؿت سٗساز وٛزوبٖ ٚ 

ثعضٌؿبالٖ زض ٞط ذب٘ٛاض زض ُٔبِٗبر ٔرشّف اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ثطای ا٘شربة ٔمیبؼ ٔٗبزَ 

آٚضیٓ. ثٙب ثٝ سٗطیف  ذٛز ثسؾز ٔی ٔٙبؾت ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔب زض ایٗ لؿٕز، ٔمیبؼ ٔٗبزَ ضا زض ٕ٘ٛ٘ٝ

آٚضیٓ. ؾذؽ ایٗ ٔشٛؾٍ  ٔمیبؼ ٔٗبزَ اثشسا ٔشٛؾٍ ٞعیٙٝ ذب٘ٛاضٞب ضا زض ٞط ثُٗس ثٝ زؾز ٔی

وٙیٓ. زض ٟ٘بیز ٖسز ثسؾز آٔسٜ ضا زض ثٗس ضا ثط ٔشٛؾٍ ٞعیٙٝ ذب٘ٛاضٞبی یه ٘فطٜ سمؿیٓ ٔی

ثطای سٗسیُ ذٍ فمط اؾشفبزٜ  زض سحمیمبر ٔرشّف اظ فطِٟٔٛبی ٔرشّفیوٙیٓ.  ذب٘ٛاض يطة ٔی

ضا فٟطؾشی اظ ٔمیبؼ ٔٗبزِٟبی اؾشفبزٜ قسٜ زض سحمیمبر ٔرشّف  (13-4) قسٜ اؾز. ػسَٚ

زٞس. ثب يطة ٞط ٔمیبؼ ٔٗبزَ زض ذٍ فمط یه ٘فطٜ يطثسض يطیت اٍُ٘، ثٝ ذٍ فمط ٘كبٖ ٔی

٘بزضؾز سطیٗ سطیٗ ٚ اِجشٝ قٛز فطَٔٛ یه ؾبزٜضؾیٓ. ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔالحٓٝ ٔیػسیسی ٔی

ثبقس ٚ آٖ ٖجبضر اؾز اظ يطة ذٍ ضٚـ ثطای سٕٗیٓ ذٍ فمط یه ٘فطٜ ثٝ ذب٘ٛاض ٔطثَٛٝ ٔی

 فمط یه ٘فطٜ زض سٗساز اًٖبی ذب٘ٛاض ثسٖٚ سٛػٝ ثٝ سطویت سٗساز ثعضٌؿبَ ٚ وٛزن زض ذب٘ٛازٜ.
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 ضٚـ ٔحبؾجٝ ٔمیبؼ ٔٗبزَ زض ؾبیط ُٔبِٗبر 13-4ػسَٚ                    

ٔمیبؼ  زأٙٝ

 ٔٗبزَ

  ٔمیبؼ ٔٗبزَ
1,17 Na + Nc 1 

1,5/4 ( Na + 0/7 Nc)
0/65 2 

1,6/1 ( Na + 0/7 Nc)
0/7 3 

1,7 ( Na + 0/7 Nc)
0/75 4 

1,3/7 ( Na + 0/7 Nc)
0/5 5 

1,4/8 ( Na + 0/7 Nc)
0/65 6 

1,5/9 ( Na + 0/85 Nc)
0/65

 7 

1,6/9 ( Nc + 0/7 Na)
0/7 8 

1,9/76 ( Na + 0/4 Nc)
0/85

 9 
1,11/9  ٜٔمیبؼ ٔٗبزَ ٔحبؾجٝ قس

 زض ٕ٘ٛ٘ٝ

10 
  

(، ٘عزیىشطیٗ فطَٔٛ ثٝ اٍِٛی ٔهطفی 2009)ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ اضائٝ قسٜ زض ٞبسٖٛ ٚ ذٙسوط 

   4      ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ثطضؾی فطَٔٛ
 سٗساز     ٚ ثعضٌؿبالٖ سٗساز    اؾز، وٝ زض آٖ  85  

ذٍ فمط ٚ قبذهٟبی فمط ٔب ضا ثیف اظ ا٘ساظٜ       فطَٔٛ ضٚقٗ اؾز وٝ  ٞب ٞؿشٙس. ثچٝ

ذٍ فمط ٚ قبذهٟبی فمط ٔب ضا زض وٕشطیٗ ٔیعاٖ ذٛز ٘كبٖ  5ٔحبؾجٝ ذٛاٞس وطز ٚ فطَٔٛ 

ذٛاٞس زاز. ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ٔمیبؼ ٔٗبزَ، ذٍ فمط ٔب ٖالٜٚ ثط ایٙىٝ ثٝ اظای ٞط اؾشبٖ 

وٛزوبٖ ٚ ثعضٌؿبالٖ اظ ذب٘ٛاض زیٍط ٔشفبٚر ذٛاٞس ثٛز؛ ثطای ٞط ذب٘ٛاض ثب سطویت ٔشفبٚر اظ 

 .(1390،)لبئسیٔشٕبیع اؾز 

وٝ  1368سب  1363ثیٗ ؾبَ ٞبیٔكرم اؾز ( 5-4( سب )2-4)ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ٕ٘ٛزاضٞبی      

 ٞبی ٔرشّف ٞؿشیٓ. ثیكشطیٗبٞس ٘ٛؾب٘بر قسیس فمط زض ثیٗ ٘ؿُزٚضاٖ ػًٙ سحٕیّی اؾز ق

ٔسٞبی آاؾز وٝ ٔمبضٖ ثب دبییٗ سطیٗ زضسؼطثٝ قس1365ٜٔیعاٖ فمط زض ایٗ زٚضٜ زض ؾبَ 

ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ الشهبزی ٚ قطٚٔ  1367حبنُ اظ فطٚـ ٘فز اؾز. ثب دبیبٖ ٌطفشٗ ػًٙ زض ؾبَ 

 ،وٝ ٕٞطاٜ ثب اؾشمطاو ٔٙبثٕ ذبضػی ٚ ٚضٚز زضآٔسٞبی ٘فشی اؾز 1368اظ ؾبَ ٚ اػشٕبٖی 
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ٞب ٞبی حصف یبضا٘ٝأب ثب ؾیبؾز .ٞؿشیٓ 1369 سب1368فمط ثیٗ ؾبَ ٞبیقبٞس وبٞف ٘ؿجی 

ٚػٛز  1371ٞب، یه ػٟف ثعضي زض فمط زض ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف سب ؾبَ ٚ آظازؾبظی ٘ؿجی لیٕز

 1384آٖ سب ؾبَ  ثٗس اظ ضٚ٘س ٖٕٛٔی فمط طبثز ثبلی ٔب٘سٜ اؾز ٚ 1378زاضز. دؽ اظ آٖ سب ؾبَ 

ضٚ٘س ٖٕٛٔی نٗٛزی  1390سب  1384أب اظ ؾبَ  .فمط ثب ؾطٖز ثیكشطی وبٞف زاقشٝ اؾز

ٚلٛٔ ثیكشطی ضا  1384ا٘سوی وبٞف ٚػٛز زاضز أب ٘ؿجز ثٝ ؾبَ  1390اٌطچٝ زض ؾبَ  .اؾز

ایٗ زض حبِی اؾز وٝ زض َی ایٗ زٚضٜ ثبالسطیٗ زضآٔسٞبی ٘فشی ضا زض وكٛض  .زٞس٘كبٖ ٔی

شٛػٝ ؾبذشٝ اؾز سٛضْ ِؼبْ ضا ثب ثیكشطیٗ سطزیس ٔ 1390ٝ ٘شبیغ ؾبَ ٘چٝ وآ قبٞس ٞؿشیٓ.

ای اؾز وٝ َی ایٗ ؾبَ سؼطثٝ قسٜ اؾز. ثٝ ِحبِ ٘ٓطی ٚ سؼطثی طبثز قسٜ اؾز ٌؿیرشٝ

زضآٔس ٚ اظ انّی سطیٗ ٞبی دط ٘فٕ ٌطٜٚٞبی وٓ زضآٔس ٚ ثٝ سٛضْ ثبال ٚ ٔؿشٕط ثٝ ظیبٖ ٌطٜٚ وٝ

ای اؾز یٗ ٖجبضر وٝ سٛضْ ٔبِیبر ْبِٕب٘ٝاظ ایٗ ضٚ ا .ػبٔٗٝ اؾزٞبی افعایف ٘بثطاثطی زض ّٖز

وٙس. ٚػٛز سٛضْ ثبال ذٛز انّی قٛز ٔٗٙب دیسا ٔیثٝ ٘فٕ َجمبر ثطذٛضزاض ٌطفشٝ ٔی وٝ اظ فمطا

ضفز ثب يطیت ػیٙی وٝ اِجشٝ ا٘شٓبض ٔیسطیٗ ّٖز افعایف ٘بثطاثطی زض ػبٔٗٝ ذٛاٞس ثٛز 

ثب اٌط چٝ ٔشساَٚ سطیٗ قبذم ا٘ساظٜ ٌیطی ٘بثطاثطی اؾز أب ٔٙٗىؽ قٛز. أب يطیت ػیٙی 

، چٙب٘چٝ ایٗ وٝ يطیت ػیٙی قبذم سٛظیٕ دطاوٙسٌی اؾزاظ ػّٕٝ  .وبؾشی ٞبیی ٕٞطا اؾز

دطاوٙسٌی زض سٛظیٕ وبؾشٝ ذٛاٞس قس ٚ زض ٘شیؼٝ  ،ٕٞٝ افطاز یه ػبٔٗٝ ثٝ قسر فمیط قٛ٘س

ت ػیٙی ثٝ سٟٙبیی ٌٛیبی ثٟجٛز ٚيٗیز ِصا وبٞف يطی .ٔمساض يطیت ػیٙی وٓ ذٛاٞس قس

ِصا ثطای اضظیبثی ٚيٗیز ضفبٞی ٚ ٘یع اضظیبثی اٖشجبض ٘شبیغ ثسؾز  سٛظیٕ زضآٔس زض ػبٔٗٝ ٘یؿز.

آٔسٜ الظْ اؾز قبذم يطیت ػیٙی ٕٞطا ثب زیٍط ٕ٘بٌطٞبی الشهبزی اظ ػّٕٝ ٘طخ سٛضْ ٚ ٘طخ 

ی زض ٔٛضز ا٘ساظٜ ٌیطی يطیت ػیٙی ٔبضٞبی ضؾٕآثیىبضی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز وٝ ٔشبؾفب٘ٝ 

 سٛا٘س ثبقس ٚ ثطای اضظیبثی ثٟشط سٛظیٕ زضآٔس زضٛیبی ٚالٗیز ٞبی سٛظیٕ زضآٔس ٕ٘یثٝ سٟٙبیی ٌ
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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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ٞب ٘یع زیٍط ٔطسجٍ ثب لسضر ذطیس ذب٘ٛاض ٞبی فمط ٚ ٕ٘بٌط ٞبیایطاٖ ثبیس ثٝ ٕٞطاٜ آٖ اظ قبذم

 .100اؾشفبزٜ وطز

ی زض ٞط زٚضٜ( لبثُ ضٚیز اؾز، 5-4( سب )2-4ػسَٚ) ٞبی دػٚٞف وٝ زضثط اؾبؼ یبفشٝ    

ٞبی ػٛاٖ ٚ ؾبِٕٙس ثیكشط ، ضٚ٘س ؾطقٕبض فمط ٚ زض ٘شیؼٝ قىبف فمط ٚ قسر فمط زض ٘ؿُظٔب٘ی

ٞبی ٔجبضظٜ ثب فمط ضا ثٟشط ٞبی ٞسف زض ثط٘بٔٝٝ ثٙسی ثٝ ٔب وٕه ٔی وٙس سب ٌطٜٚاؾز. ایٗ َجم

ایی اظ ظ٘سٌی، افطاز ٕٔىٗ شط زض چٝ ٔطحّٝایٙىٝ ثیكقٙبؾبیی وٙیٓ ٚ زضن ثٟشطی ٘ؿجز ثٝ 

 ٞس.اؾز زض ذٍ فمط لطاض ٌیط٘س، اضائٝ ٔی

 

 

 

 

                                                           
111

ٔٛیس ایٗ  1390سب  1387زض ٔٛضز ٚيٗیز لسضر ذطیس ٔطزْ َی ؾبَ ٞبی  10/11/1391ایطاٖ زض سبضید ٌعاضـ ٔطوع آٔبض  

ازٖبؾز.

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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 ٞبی ٔرشّف ٘ؿُ زضؾطقٕبض فمط ضٚ٘س  2-4ٕ٘ٛزاض    

 

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف   

 

 

 

 ٞبی ٔرشّف٘ؿُ زضقبذم قىبف فمط ضٚ٘س  3-4ٕ٘ٛزاض 

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف    
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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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 ٞبی ٔرشّف٘ؿُ زض ٚ٘س قسر فمطض  4-4ٕ٘ٛزاض     

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف    

 

 

 

 ٞبی ٔرشّفضٚ٘س يطیت ػیٙی زض ٘ؿُ  5-4ٕ٘ٛزاض 

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف  
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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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ٌیطی ٚيٗیز ضفبٞی طؾز ذب٘ٛاض اظ ٖٛأُ ٔٛطط زض قىُؾطدٚ سحهیالر اظ آ٘ؼبئیىٝ ػٙؿیز 

٘یع قٙبؾبیی ؾُح سحهیالر ٚ ٞب ثٝ سفىیه ػٙؿیز ، زض ایٗ ُٔبِٗٝ ٘ؿُٞؿشٙس ٞبذب٘ٛاض

 قسٜ ا٘س. 

ٛٔ فمط ٞبی قجٝ دُٙ اظ ٘ؿُ ٚ ػٙؿیز ؾطدطؾز ذب٘ٛاض، قبٞس ٚلی زازٜثب ؾبذز ٔؼٕٖٛٝ     

ٞب ٞؿشیٓ. ٘بثطاثطی ٚ ٚلٛٔ فمط زض ثیٗ ظ٘بٖ ؾطدطؾز ذب٘ٛاض ثیف ٚ ٘بثطاثطی ػٙؿیشی زض ٘ؿُ

ذب٘ٛاضٞبی ظٖ ؾطدطؾز ٘ؿجز ثٝ ذب٘ٛاضٞبی ٔطز ؾطدطؾز آؾیت اظ ایٗ ضٚ  سط اظ ٔطزاٖ اؾز.

ایٗ أط ٘كبٖ زٞٙسٜ ٖسْ ٚػٛز أىب٘بر ٔٙبؾت زض ثیٗ ذب٘ٛاضٞبی ظٖ كشطی زاض٘س. یدصیطی ث

 ((.13-4( سب )6-4ٞبی ٔرشّف اؾز. ) ٕ٘ٛزاضٞبی )زض ٘ؿُ ؾطدطؾز

هیالر ؾطدطؾز ذب٘ٛاض، ٘ؿُ ٚ سح دُٙٞبی قجٝ ك یبفشٝ ٞبی حبنُ اظ ٔؼٕٖٛٝ زازٜثط َج     

ٞبی بییٗ سط ثیكشط اؾز. اٌطچٝ زض ٘ؿُٞبیی ثب ؾُح سحهیالر د٘بثطاثطی زض ٘ؿُٚلٛٔ فمط ٚ 

 ػٛا٘شط ایٗ ضٚ٘س ٔٗىٛؼ قسٜ اؾز. 

ضٚ٘سٞبی سٛنیف قسٜ ثطای ٚلٛٔ فمط ثطای  ،٘ٓط ثٝ ؾبظٌبضی ٚلٛٔ فمط، قسر فمط، ٘بثطاثطی فمط 

افعایف یبفشٝ  ز. ثٝ ایٗ ٔٗٙی وٝ زض ٞط ؾبَ وٝ ٘طخ ؾطقٕبضزٚ قبذم زیٍط ٘یع نبزق اؾ

٘یع افعایف یبفشٝ اؾز. ثٙبثطایٗ سٕطوع ثط ؾطقٕبض فمط ٔی  آٖ اؾز، ٘طخ قىبف فمط ٚ قسر

-4( سب )14-4)ٕ٘ٛزاضٞبی ) ٞبی وبٞف فمط ثبقس.اض وبضایی ثطای ز٘جبَ وطزٖ ؾیبؾزسٛا٘س اثع

21.)) 

 

 

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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 )ٔطز ؾطدطؾز( ػٙؿیز – ٘ؿُ ثٝ سفىیهؾطقٕبض فمط ضٚ٘س  6-4ٕ٘ٛزاض   

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف   

 

 

 

 )ظٖ ؾطدطؾز( ػٙؿیز – ٘ؿُثٝ سفىیه ؾطقٕبض فمط ضٚ٘س  7-4ٕ٘ٛزاض    

ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف         
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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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 )ٔطز ؾطدطؾز( ػٙؿیز – ٘ؿُثٝ سفىیه قبذم قىبف فمط ضٚ٘س  8-4ٕ٘ٛزاض     



 دػٚٞفٔٙجٕ: ٘شبیغ 

 

 

 )ظٖ ؾطدطؾز( ػٙؿیز – ٘ؿُثٝ سفىیه قبذم قىبف فمط ضٚ٘س  9-4ٕ٘ٛزاض    

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف    
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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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 )ٔطز ؾطدطؾز( ػٙؿیز – ٘ؿُثٝ سفىیه فمط  قسرضٚ٘س   10-4ٕ٘ٛزاض   

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف   

 

 

 )ظٖ ؾطدطؾز( ػٙؿیز – ٘ؿُثٝ سفىیه فمط  قسر ضٚ٘س   11-4ٕ٘ٛزاض     

 ٔٙجٕ: یبفشٝ ٞبی دػٚٞف   
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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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)ٔطز ؾطدطؾز( ػٙؿیز –ضٚ٘س يطیت ػیٙی ثٝ سفىیه ٘ؿُ  12-4ٕ٘ٛزاض   

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف

 

 

 )ظٖ ؾطدطؾز( ػٙؿیز – ٘ؿُثٝ سفىیه ضٚ٘س يطیت ػیٙی  13-4ٕ٘ٛزاض    

 ٚٞفٔٙجٕ: ٘شبیغ دػ   
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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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 )دبییٗ( سحهیالر – ٘ؿُثٝ سفىیه ؾطقٕبض فمط ضٚ٘س  14-4ٕ٘ٛزاض    

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف   

 

 

)ثبال( سحهیالر –ضٚ٘س ؾطقٕبض فمط ثٝ سفىیه ٘ؿُ  15-4ٕ٘ٛزاض     

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف  

 

.2
.4

.6
.8

65 70 75 80 85 90
yr

cohort1305 cohort1310

cohort1315 cohort1320

cohort1325 cohort1330

cohort1335 cohort1340

cohort1345 cohort1350

cohort1355

po
0

.2
.4

.6

65 70 75 80 85 90
yr

cohort1305 cohort1310

cohort1315 cohort1320

cohort1325 cohort1330

cohort1335 cohort1340

cohort1345 cohort1350

cohort1355

p0

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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 )دبییٗ( سحهیالر – ٘ؿُثٝ سفىیه قبذم قىبف فمط ضٚ٘س  16-4ٕ٘ٛزاض    

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف   

 

 

)ثبال( سحهیالر –ضٚ٘س قبذم قىبف فمط ثٝ سفىیه ٘ؿُ  17-4ٕ٘ٛزاض  

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف   
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 سحهیالر)دبییٗ( – ٘ؿُثٝ سفىیه فمط قسر ضٚ٘س   18-4ٕ٘ٛزاض    

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف    

 

 

 )ثبال( سحهیالر – ٘ؿُثٝ سفىیه فمط  قسرضٚ٘س   19-4ٕ٘ٛزاض    

 فٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞ    
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 )دبییٗ( سحهیالر – ٘ؿُضٚ٘س يطیت ػیٙی ثٝ سفىیه  20-4ٕ٘ٛزاض    

 ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞف   

 

 

 )ثبال( سحهیالر – ٘ؿُثٝ سفىیه ضٚ٘س يطیت ػیٙی 21-4ٕ٘ٛزاض  

ف                                                                                                                        ٔٙجٕ: ٘شبیغ دػٚٞ     
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ٞبی زِٚز ی سٛظیٕ زضآٔس، حٕبیزٖٕٛٔی ٔكرم زض حٛظٜٞبی ثب سٛػٝ ثٝ فمساٖ ؾیبؾز     

( سب 14-4)زض ػساَٚ طیط ٔالحٓبر ٌٛ٘بٌٖٛ سغییط وطزٜ اؾز. ِصا أاظ ؾبِی ثٝ ؾبَ زیٍط سحز س

 ٞبی ظٔب٘ی ٔرشّفثبظٜ زضٔرشّف ٞبی ی، ٚ ٔیبٍ٘یٗ زضآٔس); ٔربضع( ٘ؿُفمط، ٘بثطاثط( 4-16)

 ٔٛضز ثطضؾی ٚ سغییطار آٟ٘ب ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز. ٘شبیغ حبوی اظ آٖ اؾز وٝ:

ٞب يطیت ػیٙی ٚ ٚلٛٔ فمط سغییطار ٔظجز ٚ زض ٕٞٝ ٘ؿُ 1368سب  1363ٞبی َی ؾبَ - 

 س.ٙزٞٞب سغییطار ٔٙفی ضا ٘كبٖ ٔی٘ؿُ زضآٔس);ٔربضع(ٔیبٍ٘یٗ 

)ثٝ اؾشظٙبء 1330ٞبی لجُ اظ ٘ؿُٚلٛٔ فمط ثطای سغییطار  1372سب  1368ٞبی ؾبَ َی -  

ثب ایٗ حبَ يطیت  .ٞبی ثٗس اظ آٖ ٔظجز ثٛزٜ اؾزٔٙفی ٚ ثطای ٘ؿُ (1310-1314٘ؿُ 

زاضای سغییطار ٔظجز ثٛزٜ  ٞب٘ؿُ زضآٔس);ٔربضع(ٔیبٍ٘یٗ ػیٙی زاضای سغییطار ٔٙفی ٚ 

 اؾز.

ٞب ٘ؿُاوظط  ٚلٛٔ فمط زضزضآٔس);ٔربضع( ٚ ٔیبٍ٘یٗ  ایٙىٝ ثب ٚػٛز 76سب  72َی ؾبَ ٞبی  -  

 ، قبٞس ضقس ٘بثطاثطی ٞؿشیٓ.ثٝ سطسیت زاضای سغییطار ٔظجز ٚ ٔٙفی ٞؿشٙس 

اٌطچٝ يطیت ػیٙی زض ثیٗ ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف ضٚ٘س ٔكرهی ٘ساضز  80سب  76ٞبی زض ؾبَ -  

ٔظجز ٞب اوظط ٘ؿُٚلٛٔ فمط زض سغییطار  ،ٞب٘ؿُ زضآٔس);ٔربضع(ٔیبٍ٘یٗ ِٚی ثب افعایف 

 اؾز.

ٞبی ٔرشّف ٕٞب٘ٙس زٚضٜ لجُ زاضای اٌطچٝ يطیت ػیٙی زض ٘ؿُ 84سب  80ٞبی َی ؾبَ - 

ٞبی ٘ؿُ زضآٔس);ٔربضع(ٔیبٍ٘یٗ ِٚی زض ایٗ زٚضٜ ثب افعایف  ،ضٚ٘س ٔكرهی ٘یؿز

 .ٔٙفی اؾزٚلٛٔ فمط ٔرشّف، سغییطار 

 ٞب٘ؿُ زضآٔس);ٔربضع(ٔیبٍ٘یٗ ٞب يطیت ػیٙی ٚ ٕٞٝ ٘ؿُ زض 88سب  84ٞبی َی ؾبَ - 

ِصا ثبض زیٍط ایٗ  س.ٙزٞلٛٔ فمط سغییطار ٔظجز ضا ٘كبٖ ٔیٚ ٚ زاضای سغییطار ٔٙفی اؾز

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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چٙب٘چٝ ٕٞٝ افطاز یه  ٚ اٌط يطیت ػیٙی قبذم سٛظیٕ دطاوٙسٌی اؾز،ٖجبضر وٝ 

دطاوٙسٌی زض سٛظیٕ وبؾشٝ ذٛاٞس قس ٚ زض ٘شیؼٝ ٔمساض  ،ػبٔٗٝ ثٝ قسر فمیط قٛ٘س

 وٙس.ٔٗٙب دیسا ٔی، يطیت ػیٙی وٓ ذٛاٞس قس

ٌصقشٝ حىبیز اظ آٖ زاضز وٝ ؾبَ  28ٌیطی ٖٕٛٔی اظ ٚيٗیز فمط ٚ ٘بثطاثطی َی ٘شیؼٝ    

طیطی ثط وبٞف فمط زض ایطاٖ ٘ساقشٝ اؾز ٚ ّٖیطغٓ ثیكشطیٗ أٞبی ثرف ٖٕٛٔی سؾیبؾز

ؾبَ آذط زٚضٜ ُٔبِٗٝ، ضٚ٘س ٖٕٛٔی ٚلٛٔ فمط زض وكٛض  6زض وكٛض َی   ٔیعاٖ زضآٔسٞبی ٘فشی

اظ زضآٔسٞبی ٘فشی ٔٙشفٕ ٘كسٜ اؾز وٝ ایٗ ٘ىشٝ حىبیز اظ ٕٞعٔب٘ی زٚ دسیسٜ زاضز، یىی 

أٔیٗ ٔٙبفٕ ٞبی ٖٕٛٔی زض ػٟز س. ثٝ ایٗ ٔٗٙب وٝ ؾیبؾزقىُ ؾبذز ؾیبؾی ٘رجٝ ٌطا اؾز

ی ظٔب٘ی ٔٛضز ُٔبِٗٝ ْ ٚلٛٔ فمط ثبال ٚ ٔؿشٕط َی زٚضٜ٘ىشٝ زٚ .وٙسَجمبر ثطذٛضزاض ُٖٕ ٔی

طیط ٔظجشی ثط أٔسٞبی ٘فشی سآسٛا٘س سٛػیٝ ٌط ایٗ ٘ىشٝ ثبقس وٝ حشی اٌط افعایف زضٔی

 ٌطٟٚٞبی زضآٔسی دبییٗ زاقشٝ ثبقس ثٝ ذبَط سٛضْ ٔؿشٕط ٚ ثبال ایٗ ثٟجٛز اططثرف ٘جٛزٜ اؾز.
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 ٘بثطاثطی زض ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف  ٔٗبزَ ثعضٌؿبَ( ،  فمط، ٚ;ٞعیٙٝ ) زضآٔسٔیبٍ٘یٗ   14-4سَٚ ػ

 نسلها

 1359-1355 1354-1351 1349-1345 1344-1341 1339-1335 1334-1331 1329-1325 1324-1321 1319-1315 1314-1311 1319-1315 سال

 ٔیبٍ٘یٗ زضآٔس);ٞعیٙٝ ٔٗبزَ ثعضٌؿبَ ()ٍِبضیشٓ(

1363 16.24 16.32 16.37 16.53 16.54 16.61 16.51     

1368 15.78 15.94 15.99 16.13 16.13 16.17 16.18 16.16    

1372 15.97 15.99 16.19 16.17 16.18 16.23 16.15 16.16 15.94   

1376  16.11 16.15 16.16 16.22 16.22 16.22 16.21 16.15 16.11  

1381  16.21 16.25 16.24 16.35 16.32 16.37 16.38 16.41 16.31 16.11 

1384   16.44 16.39 16.47 16.55 16.53 16.61 16.61 16.56 16.49 

1388    16.31 16.36 16.41 16.36 16.44 16.46 16.45 16.39 

 سغییطار

1363-1368 -1.46 -1.38 -1.38 -1.5 -1.41 -1.44 -1.42     

1368-1372 1.19 1.15 1.11 1.14 1.15 1.16 1.17 1.1    

1372-1376  1.11 1.16 -1.11 1.14 -1.11 1.17 1.15 1.21   

1376-1381  1.1 1.1 1.18 1.13 1.1 1.15 1.17 1.25 1.3  

1381-1384   1.19 1.15 1.12 1.23 1.16 1.22 1.21 1.26 1.38 

1384-1388    -1.19 -1.11 -1.15 -1.17 -1.16 -1.15 -1.11 -1.1 

 زضنس افطاز ظیط ذٍ فمط

1363 29.2 26.5 29.2 24.1 26.3 23.5 27.1     

1368 41.9 37.9 35.2 39.5 38.7 34.7 39.1 43.1    

1372 39.6 42.6 34.7 34.7 35.8 38.1 46.4 46.2 57.3   

1376  36.5 38.6 36.6 34.1 36.2 41.3 43.1 47.7 55.1  

1381  47.3 44.3 41.9 34.6 38.8 41.5 44.1 47.6 49.9 56.4 

1384   31.9 34.4 27.4 26.1 27.8 29.7 35.2 37.9 41.7 

1388    41.9 34.9 34.1 39.1 37.1 41.1 44.7 51.4 
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 سغییطار 

1363-1368 12.7 11.4 6 15.5 12.4 11.2 11.9     

1368-1372 -2.3 4.7 -1.5 -4.8 -2.9 3.3 7.4 3.1    

1372-1376  -6.1 3.9 1.9 -1.8 -1.8 -6.1 -3.2 -9.6   

1376-1381  11.8 5.7 4.3 1.6 2.6 1.2 1 -1.1 -5.2  

1381-1384   -13.4 -6.5 -7.2 -12.7 -12.7 -14.3 -12.4 -12 -14.7 

1384-1388    6.5 7.5 7.9 11.2 7.3 5.8 6.8 8.7 

 يطیت ػیٙی

1363 1.41 1.38 1.38 1.36 1.37 1.38 1.37     

1368 1.42 1.39 1.39 1.39 1.37 1.41 1.37 1.35    

1372 1.4 1.37 1.35 1.35 1.36 1.34 1.34 1.35 1.39   

1376  1.39 1.37 1.36 1.37 1.36 1.35 1.35 1.36 1.37  

1381  1.41 1.42 1.37 1.38 1.35 1.37 1.35 1.38 1.36 1.38 

1384   1.39 1.37 1.37 1.36 1.36 1.36 1.38 1.37 1.36 

1388    1.38 1.35 1.35 1.36 1.36 1.34 1.35 1.35 

 سغییطار

1363-1368 1.11 1.11 1.11 1.13 1 1.12 1     

1368-1372 -1.12 -1.12 -1.14 -1.14 -1.11 -1.16 -1.13 1    

1372-1376  1.12 1.12 1.11 1.11 1.12 1.11 1 -1.13   

1376-1381  1.12 1.15 1.11 1.11 -1.11 1.12 1 1.12 -1.11  

1381-1384   -1.13 1 -1.11 1.11 -1.11 1.11 1 1.11 -1.12 

1384-1388    1.11 -1.12 -1.11 1 1 -1.14 -1.12 -1.11 

 

 ٞفدػٚ ٘شبیغٕ: جٔٙ
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 ٔرشّف ثب زٚ ؾُح سحهیالر ٞبی ٘ؿُ زض ٘بثطاثطی ٚ فمط،  ،ٔیبٍ٘یٗ زضآٔس );ٞعیٙٝ ٔٗبزَ ثعضٌؿبَ(  15-4 ػسَٚ

تحصیالت-نسل  

 سال

9-1315  14-1311  1315-19 1321-24 1325-1329 1331-34 1335-39 1341-44 1345-49 1351-54 1355-59 

 ثبال دبییٗ ثبال دبییٗ ثبال دبییٗ ثبال دبییٗ ثبال دبییٗ ثبال دبییٗ ثبال دبییٗ ثبال دبییٗ ثبال دبییٗ ثبال دبییٗ ثبال دبییٗ

 ٔیبٍ٘یٗ زضآٔس);ٞعیٙٝ ٔٗبزَ ثعضٌؿبَ ()ٍِبضیشٓ(

1363 16.21 17.18 16.28 17.21 16.31 17.14 16.45 17.28 16.47 17.15 16.53 17.14 16.44 16.74         

1368 15.74 16.66 15.88 16.67 15.91 16.61 15.92 16.55 16.11 16.52 16.13 16.51 15.96 16.29 15.93 16.31       

1372 15.94 16.57 15.95 16.71 16.11 16.58 16.14 16.63 16.11 16.64 16.13 16.61 15.96 16.43 16.11 16.33 15.83 16.26     

1376   16.11 16.99 16.13 16.83 16.11 16.74 16.14 16.69 16.11 16.64 16.11 16.53 16.11 16.49 15.97 16.48 15.85 16.33   

1381   16.13 16.95 16.14 16.98 16.12 16.76 16.15 16.89 16.11 16.78 16.18 16.79 16.12 16.72 16.13 16.81 16.18 16.62 15.95 16.38 

1384     16.37 17.13 16.29 17.11 16.32 17.11 16.34 17.11 16.28 16.93 16.35 16.94 16.36 16.98 16.33 16.86 16.27 16.76 

1388       16.21 16.97 16.26 16.89 16.28 16.78 16.16 16.77 16.24 16.83 16.25 16.83 16.22 16.78 16.16 16.65 

 سغییطار

63-68 -1.47 -1.42 -1.4 -1.54 -1.41 -1.54 -1.53 1.73 -1.46 -1.63 -1.5 -1.53 -1.48 -1.45         

68-72 1.2 -1.19 1.17 1.13 1.11 -1.12 1.12 1.18 -1.11 1.12 1 1.1 1 1.14 1.18 1.12       

72-76   1.16 1.29 1.12 1.25 -1.13 1.11 1.14 1.15 -1.12 1.13 1.14 1.1 -1.11 1.16 1.14 1.22     

76-81   1.12 -1.14 1.11 1.15 1.11 1.12 1.11 1.2 1.19 1.14 1.18 1.26 1.12 1.23 1.16 1.33 1.23 1.29   

81-84     1.23 1.15 1.17 1.24 1.17 1.12 1.24 1.22 1.2 1.14 1.23 1.22 1.23 1.17 1.25 1.24 1.32 1.38 

84-88       -1.18 -1.13 -1.16 -1.12 -1.16 -1.22 -1.12 -1.16 -1.11 -1.11 -1.11 -1.15 -1.11 -1.18 -1.11 -1.11 

 

 

 

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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 زضنس افطاز ظیط ذٍ فمط

1363 31.8 1 27.1 1 31.1 2.4 25.8 1.8 28.4 2.8 25.9 6.9 31.1 14.2         

1368 42.6 21.1 39.2 21.3 36.9 22.5 42.1 23.3 42.5 23.6 38.2 23.7 43.8 28.1 48.9 29.9       

1372 41.1 11.8 44.8 4.1 38.2 8.7 41.3 11.3 43.1 13.1 47.9 14.33 57.2 25.7 56.4 31.95 64.6 34.4     

1376   39.2 5.1 42.9 5.7 42.4 11.1 41.6 13.7 45.1 14.12 51.1 23.1 55.1 22.4 58.1 25.2 62.1 36.8   

1381   51.4 11.2 48.8 9.8 46.7 13.4 42.3 8.8 49.1 13.3 54.6 15.46 58.3 22.13 62.1 19.64 61.2 31.17 66.1 38.47 

1384     33.7 4.7 37.8 11.2 31.3 11.6 34.4 6.1 38.2 9.2 41.7 12.1 47.3 14.4 52.1 17.27 54.1 23.57 

1388       44.9 11.2 39.2 11.26 41.1 12.77 51.1 13.67 47.6 14.4 52.3 19.21 57.7 23.67 64.9 31.27 

 سغییطار

1363-1368 11.8 21 12.2 21.3 5.8 21.1 16.3 21.5 14.1 21.8 12.3 16.8 13.7 13.9         

1368-1372 -1.5 -9.2 5.6 -16.2 1.3 -13.8 -1.8 -13 1.5 -11.6 9.7 -9.37 13.4 -2.4 7.5 2.15       

1372-1376   -5.6 1.9 4.7 -3 2.1 1.7 -2.4 1.7 -2.8 -1.21 -7.2 -2.7 -1.4 -9.55 -6.5 -9.2     

1376-1381   11.2 5.2 5.9 4.1 4.3 2.4 1.7 -4.9 4 -1.82 4.6 -7.54 3.3 -1.27 4 -5.56 -1.9 -5.63   

1381-1384     -15.1 -5.1 -8.9 -2.2 -11 1.8 -14.7 -7.3 -16.4 -6.26 -16.6 -11.13 -14.8 -5.24 -9.1 -13.9 -12 -14.9 

1384-1388       7.1 1 7.9 -1.34 5.6 6.77 11.8 4.47 5.9 2.4 5 4.81 5.6 6.4 11.8 7.7 

 

 يطیت ػیٙی

1363 1.41 1.32 1.37 1.28 1.37 1.32 1.35 1.33 1.37 1.29 1.38 1.36 1.37 1.36         

1368 1.42 1.36 1.38 1.38 1.38 1.37 1.38 1.39 1.37 1.34 1.39 1.39 1.35 1.39 1.37 1.31       

1372 1.41 1.28 1.36 1.31 1.35 1.26 1.35 1.31 1.33 1.35 1.34 1.31 1.32 1.33 1.35 1.34 1.35 1.41     

1376   1.36 1.39 1.35 1.35 1.33 1.35 1.34 1.36 1.33 1.36 1.33 1.34 1.34 1.35 1.32 1.36 1.33 1.41   

1381   1.38 1.43 1.41 1.41 1.36 1.34 1.37 1.34 1.34 1.32 1.34 1.34 1.33 1.33 1.35 1.34 1.35 1.33 1.31 1.41 

1384     1.39 1.34 1.37 1.29 1.34 1.35 1.34 1.31 1.33 1.32 1.35 1.33 1.35 1.35 1.33 1.36 1.33 1.36 

1388 

 

 

 

      1.36 1.33 1.35 1.31 1.35 1.31 1.33 1.34 1.34 1.34 1.33 1.31 1.32 1.32 1.32 1.33 

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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 سغییطار

1363-1368 1.11 1.14 1.11 1.1 1.11 1.15 1.13 1.16 1 1.15 1.11 1.13 -1.12 1.13         

1368-1372 -1.12 -1.18 -1.12 -1.17 -1.13 -1.11 -1.13 -1.18 -1.14 1.11 -1.15 -1.18 -1.13 -1.16 -1.12 1.13       

1372-1376   1 1.18 1 1.19 -1.12 1.14 1.11 1.11 -1.11 1.15 1.11 1.11 -1.11 1.11 -1.13 -1.14     

1376-1381   1.12 1.14 1.15 1.15 1.13 -1.11 1.13 -1.12 1.11 -1.14 1.11 1 -1.11 -1.12 1.13 -1.12 1.12 1.17   

1381-1384     -1.11 -1.16 1.11 -1.15 -1.13 1.11 1 -1.11 -1.11 -1.12 1.12 1 1 1.11 -1.12 1.13 1.12 -1.14 

1384-1388       -1.11 1.14 1.11 -1.15 1.11 1 1 1.12 -1.11 1.11 -1.12 -1.13 -1.11 -1.14 -1.11 -1.13 

                       

 

 

                                                                                                                                                  دػٚٞف                                                                                               ٘شبیغ:  ٔٙجٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ؾطدطؾز ذب٘ٛاض ٔرشّف ثب سٛػٝ ثٝ ػٙؿیز ٞبی ٘ؿُ زض ٘بثطاثطی ٚ فمط،  ،ٔیبٍ٘یٗ زضآٔس );ٞعیٙٝ ٔٗبزَ ثعضٌؿبَ(   16-4 ػسَٚ   

جنسیت-نسل  

 سال
9-1315  14-1311  1315-19 1321-24 1325-1329 1331-34 1335-39 1341-44 1345-49 1351-54 1355-59 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 ٔیبٍ٘یٗ زضآٔس);ٞعیٙٝ ٔٗبزَ ثعضٌؿبَ ()ٍِبضیشٓ(

1363 16.27 16.15 16.33 16.19 16.39 16.12 16.54 16.36 16.57 16.17 16.63 16.31 16.51 16.55         

1368 15.83 15.54 15.94 15.95 16.11 15.81 16.15 15.76 16.13 16.17 16.19 15.83 16.18 16.11 16.17 15.81       

1372 15.98 15.92 15.99 16.15 16.12 15.88 16.19 16.11 16.21 15.87 16.23 16.21 16.15 16.19 16.16 16.11 15.93 16.31     

1376   16.11 16.13 16.12 16.31 16.16 16.18 16.24 16.18 16.23 16.14 16.23 15.99 16.22 15.91 16.15 16.12 15.99 16.18   

1381   16.21 16.21 16.27 16.16 16.27 16.12 16.36 16.28 16.34 16.11 16.38 16.16 16.41 16.13 16.41 16.25 16.31 16.21 16.11 16.36 

1384     16.42 16.51 16.41 16.33 16.48 16.36 16.57 16.38 16.55 16.38 16.62 16.29 16.62 16.35 16.57 16.33 16.49 16.42 

1388       16.31 16.29 16.37 16.31 16.42 16.31 16.37 16.31 16.45 16.41 16.47 16.21 16.46 16.31 16.41 16.24 

 سغییطار

63-68 -1.44 -1.51 -1.39 -1.24 -1.38 -1.31 -1.49 -1.6 -1.44 1 -1.44 -1.47 -1.42 -1.45         

68-72 1.15 1.38 -1.15 1.1 1.11 1.17 1.14 1.24 1.17 -1.3 1.14 1.37 1.17 -1.11 1.19 1.3       

72-76   1.11 1.18 1 1.42 -1.13 1.18 1.14 1.21 1 -1.16 1.18 -1.1 1.16 -1.2 1.22 -1.28     

76-81   1.1 1.18 1.15 -1.14 1.11 -1.16 1.12 1.12 1.11 -1.14 1.15 1.17 1.18 1.13 1.25 1.23 1.31 1.13   

81-84     1.15 1.35 1.13 1.21 1.12 1.18 1.23 1.28 1.17 1.22 1.22 1.26 1.22 1.1 1.27 1.12 1.39 1.16 

84-88       -1.1 -1.14 -1.11 -1.16 -1.15 -1.17 -1.18 -1.18 -1.17 1.11 -1.15 -1.14 -1.11 -1.13 -1.19 -1.18 

 زضنس افطاز ظیط ذٍ فمط

1363 28.1 46.9 26.1 35.5 28.6 41.4 23.6 32.1 25.4 41.4 22.6 42.1 26.9 32.5         

1368 41.1 63.9 37.5 44.5 34.8 41.4 38.4 63.7 39.5 23.6 34.4 41.3 38.8 43.3 42.1 57.8       

1372 39.1 44.5 43.1 38.4 33.5 53.1 33.7 51.1 35.1 54.3 37.8 41.4 46.2 51.1 46.1 53.4 57.8 38.6     

1376   35.9 42.8 39.1 31.8 35.8 47.3 33.2 46.1 35.4 51.9 39.6 61.5 42.8 51.2 47.5 61.6 55.6 35.1   

1381   47.5 46.1 43.8 51.4 39.9 51.7 33.5 48.6 37.4 58.9 39.1 65.1 42.9 67.8 47.3 56.1 49.5 69.6 56.8 42.2 

1384     31.1 31.1 34.1 36.7 27.1 31.5 24.6 42.2 27.2 38.3 29.1 43.5 34.2 57.4 37.2 63.1 41.4 63.2 

1388       39.6 49.8 33.3 44.8 32.3 49.6 38.1 49.1 36.6 43.2 41.3 54.4 43.9 62.5 49.8 69.9 

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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 سغییطار

1363-1368 12.1 17 11.5 9 6.2 1 14.8 31.7 14.1 -17.8 11.8 -1.7 11.9 11.8         

1368-1372 -1.1 -19.4 5.5 -6.1 -1.3 11.6 -4.7 -13.7 -4.5 31.7 3.4 1.1 7.4 6.7 3.9 -4.4       

1372-1376   -7.1 4.4 5.6 -21.1 2.1 -2.7 -1.8 -8.3 -2.4 9.5 -6.6 11.5 -3.2 -3.2 -11.3 22     

1376-1381   11.6 3.2 4.7 18.6 4.1 4.4 1.3 2.6 2 8 -1.5 4.6 1.1 17.6 -1.2 -4.6 -6.1 34.5   

1381-1384     -12.7 -21.4 -5.8 -15 -6.5 -17.1 -12.8 -16.7 -11.9 -26.8 -13.8 -24.3 -13.1 1.4 -12.3 -6.6 -15.4 21 

1384-1388       5.5 13.1 6.3 13.3 7.7 7.4 11.9 11.7 7.5 -1.3 6.1 -3 6.7 -1.5 8.4 6.7 

 

 يطیت ػیٙی

1363 1.41 1.47 1.37 1.42 1.38 1.39 1.36 1.38 1.37 1.36 1.38 1.41 1.37 1.41         

1368 1.41 1.51 1.39 1.44 1.39 1.34 1.38 1.47 1.37 1.32 1.41 1.37 1.37 1.36 1.35 1.38       

1372 1.39 1.42 1.36 1.42 1.34 1.35 1.35 1.42 1.35 1.54 1.34 1.39 1.33 1.42 1.35 1.35 1.39 1.27     

1376   1.38 1.41 1.37 1.37 1.36 1.39 1.36 1.39 1.36 1.35 1.35 1.34 1.35 1.37 1.36 1.22 1.37 1.47   

1381   1.39 1.53 1.42 1.41 1.36 1.38 1.38 1.36 1.35 1.31 1.36 1.38 1.35 1.31 1.38 1.33 1.36 1.32 1.37 1.41 

1384     1.38 1.42 1.37 1.36 1.36 1.39 1.35 1.35 1.36 1.34 1.36 1.32 1.37 1.35 1.37 1.41 1.36 1.37 

1388       1.37 1.41 1.35 1.38 1.34 1.37 1.35 1.36 1.36 1.35 1.34 1.32 1.34 1.35 1.34 1.38 

 سغییطار

1363-1368 1.11 1.14 1.12 1.12 1.11 -1.15 1.12 1.19 1 -1.14 1.12 -1.13 1 -1.15         

1368-1372 -1.12 -1.19 -1.13 -1.12 -1.15 1.11 -1.13 -1.15 -1.12 1.22 -1.16 1.12 -1.14 1.16 1 -1.13       

1372-1376   1.12 -1.12 1.13 1.12 1.11 -1.13 1.11 -1.15 1.12 -1.14 1.12 -1.18 1 1.12 -1.13 -1.15     

1376-1381   1.11 1.13 1.15 1.13 1 -1.11 1.12 -1.13 -1.11 -1.15 1.11 1.14 1 -1.16 1.12 1.11 -1.11 -1.15   

1381-1384     -1.14 1.12 1.11 -1.12 -1.12 1.13 1 1.15 1 -1.14 1.11 1.11 -1.11 1.12 1.11 1.18 -1.11 -1.14 

1384-1388       1 1.15 -1.11 -1.11 -1.11 1.12 -1.11 1.12 1 1.13 -1.13 -1.13 -1.13 -1.15 -1.12 1.11 

 

 پژوهشنتایجمنبع:

 

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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 فصل پنجم
                                                           

 

 گیری  هجيتن و  بحث                                                                                     

 

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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ؾئٛاالر دػٚٞف وٝ زض  ؾری ثطای٘شبیغ ٔحبؾجبر زض ثرف چٟبضْ، دب ثب ثطضؾییٗ فهُ ا

ٞبی ثعضٌی ضا الشهبز ایطاٖ قٛن ،ٌصقشٝ یض ؾٝ زٞٝزقسٜ اؾز، ذٛاٞس ثٛز.  فهُ اَٚ ُٔطح

ؾبَ ػًٙ سحٕیّی ٚ وبٞف  8ٚ  1358سؼطثٝ وطزٜ اؾز. اظ ػّٕٝ ا٘مالة اؾالٔی زض ؾبَ 

زض ایٗ ٘ٛقشبض فمط ٚ ٘بثطاثطی ٚ ٞبی اذیط. آٖ زض ؾبَٚ افعایف  1365لیٕز ٘فز زض ؾبَ 

ٞبی ٔرشّف ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز. ایٗ ٘ؿُ );ٔربضع(ویس ثط ضفشبض زضآٔسأسحطن زضآٔسی ثب س

ٞبی ٔمُٗی ثٛزػٝ ذب٘ٛاض زض ثبظٜ اظ سطویت زازٜ دُٙاَالٖبر قجٝ  یٞسف ثب ؾبذز ٔؼٕٖٛٝ

ز ضا زض یه ٘مُٝ اظ ایؿشبی ضفبٜ ٚيٗیز الشهبٕ٘بٌطٞبی  نٛضر ٌطفز. 1390سب  1363ظٔب٘ی 

وٙٙس. ا٘س ضا ثیبٖ ٕ٘یوٝ افطاز زض ََٛ ظٔبٖ سؼطثٝ وطزٜزٞٙس ِٚی آ٘چٝ ضا ظٔبٖ ٘كبٖ ٔی

ؾئٛاالسی اظ ایٗ لجیُ وٝ ثط٘سٌبٖ ٚ ثبظ٘سٌبٖ الشهبزی چٝ وؿب٘ی ٞؿشٙس ثب ز٘جبَ ٕ٘ٛزٖ ٘ؿُ 

 ٞب زض ََٛ ظٔبٖ لبثُ دبؾد اؾز.

زٞس وٝ اطط ٘ؿّی);ٔربضع( ٖٛ ٚ دبوؿٖٛ ٘كبٖ ٔیشسؼعیٝ زضآٔس);ٔربضع( ثٝ ضٚـ زی     

زض حبَ وبٞف اؾز. ثٝ ثٗس  1334سب  1330 ٗضٚ ثٝ افعایف ٚ اظ ٔشِٛسی 1305ٔشِٛسیٗ اظ ؾبَ 

ٞبی ػٛا٘ی وٝ ا٘س ٚ یب ٘ؿُزٚضاٖ ػًٙ ٔشِٛس قسٜزض س اظ ا٘مالة ٚ یب ٗوٝ ثٞبیی یٗٙی ٘ؿُ

زض ََٛ ا٘س. اطط ؾٗ ؾبٍِی ذٛز ضا زض زٚضاٖ ٘بثؿبٔبٖ ػًٙ ٚ ا٘مالة ٌصضا٘سٜ 30ب س 20ؾٙیٗ 

افعایف ٚ ثٗس اظ ؾٗ ؾبٍِی  40وٛٞب٘ی قىُ اؾز. ثٝ َٛضیىٝ سب ؾٗ ظ٘سٌی یه فطز  یزٚضٜ

-ؾبََی ٞبی ٔٙفی زض قٛن یؾبٍِی زض حبَ وبٞف اؾز. اطط ظٔبٖ ٘كبٖ زٞٙسٜ 70سب  45

ایٗ ؾبِٟب اٌطچٝ ٘ٛؾب٘بسی . ثٗس اظ اؾز وٝ ٘بقی اظ ػًٙ ٚ ا٘مالةاؾز  1368سب  1363ٞبی 

 ،قٛزٔكبٞسٜ ٔی (ٚ سٛضْ ثبال طخ اضظ،٘ز یٙشطَ لیٕز، سظجوبی ٞؾیبؾز) 1374زض ؾبَ  ٔظالً

، ی ٘فشیؾبثمٝثب ٚػٛز افعایف زضآٔسٞبی ثی ٞبی اذیطزض ؾبَ .ضٚ٘س ٖٕٛٔی نٗٛزی اؾزِٚی 

أب ایٗ  ،قٛزٔكبٞسٜ ٔیا٘سوی افعایف  1390زض ؾبَ . اِجشٝ زٞسضا ٘كبٖ ٔی ٘عِٚیضٚ٘س ٕ٘ٛزاض 

 وٕشط اؾز.ٞبی لجُ، ثٝ ؾبَٔیعاٖ افعایف ٘ؿجز 
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ٞبی ٔرشّف ثب سٛػٝ ثٝ ؾُح سحهیالر ٚ ػٙؿیز ثب ثطضؾی ٚيٗیز فمط ٚ ٘بثطاثطی زض ٘ؿُ

ظٖ  ٞبیی ثب ذب٘ٛاضٞبیقٛز وٝ فمط ٚ ٘بثطاثطی زض ثیٗ ٘ؿُذب٘ٛاض ٔكبٞسٜ ٔیؾطدطؾز 

ٌیطی ٖٕٛٔی اظ ٚيٗیز فمط ٚ ٘بثطاثطی ٘شیؼٝ .ثیكشط اؾز ،ؾطدطؾز ٚ ؾُح سحهیالر وٕشط

طیطی ثط وبٞف فمط زض أٞبی ثرف ٖٕٛٔی سوٝ ؾیبؾزآٖ زاضز  ؾبَ ٌصقشٝ حىبیز اظ 28َی 

 یؾبَ آذط زٚضٜ 6زض وكٛض َی  ایطاٖ ٘ساقشٝ اؾز ٚ ّٖیطغٓ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ زضآٔسٞبی ٘فشی

اؾز وٝ ایٗ ٘ىشٝ ی ٘فشی ٔٙشفٕ ٘كسٜ ٛٔی ٚلٛٔ فمط زض وكٛض اظ زضآٔسٞبُٔبِٗٝ، ضٚ٘س ٖٕ

، ثٝ ایٗ ٔٗٙب وٝ حىبیز اظ ٕٞعٔب٘ی زٚ دسیسٜ زاضز، یىی قىُ ؾبذز ؾیبؾی ٘رجٝ ٌطا اؾز

٘ىشٝ زْٚ ٚلٛٔ فمط  .وٙسأٔیٗ ٔٙبفٕ َجمبر ثطذٛضزاض ُٖٕ ٔیٞبی ٖٕٛٔی زض ػٟز سؾیبؾز

ٌط ایٗ ٘ىشٝ ثبقس وٝ حشی اٌط سٛا٘س سٛػیٝٔب٘ی ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٔیظ یزٚضٜ ثبال ٚ ٔؿشٕط َی

ٞبی زضآٔسی دبییٗ زاقشٝ ثبقس ثٝ ذبَط سٛضْ طیط ٔظجشی ثط ٌطٜٚأٔسٞبی ٘فشی سآافعایف زض

 ٔؿشٕط ٚ ثبال ایٗ ثٟجٛز اططثرف ٘جٛزٜ اؾز.

زٞس وٝ ٔیٔٛضز ُٔبِٗٝ ٘كبٖ  یؾبَ زٚضٜ 28سحطن زضآٔسی زض َی ٚ  ضٚ٘س ٘بثطاثطی     

دصیطی ٘ٓبْ ٘باُ٘ٗبف ٔؿیط زضآٔسٞب ٍٕٞطا ثٝ ٔیبٍ٘یٗ وُ ٘یؿز وٝ ایٗ ٔؿئّٝ ثیبٍ٘ط 

طجبسی الشهبزی ٚ اػشٕبٖی ٚ ثبٖض ثی وٝ ٞبی ظ٘سٌی اؾزٚ سٛظیٕ ٘بٔشمبضٖ فطنز اػشٕبٖی

ٚ ؾبِٕٙس ٔشحُٕ ٞبی ػٛاٖ ٝ ثبالسطیٗ ٚلٛٔ فمط ٘ؿّی ضا ٘ؿُاظآ٘ؼبئیى ؾیبؾی زض وكٛض اؾز.

ٞبی سِٛیسی ٚ سٛا٘س ثٝ نٛضر افعایف یبضا٘ٝٞبی ثرف ٖٕٛٔی ٔیا٘س ػٟز ٌیطی ؾیبؾزقسٜ

ٞبی زؾشٕعزی ثٝ ای ٚ ٘یع دطزاذز یبضا٘ٝٞبی ثیٕٝأٔیٗ ٞعیٙٝاضائٝ سؿٟیالر ٚ ٔكبضوز زض س

زضٔب٘ی ٚ ٞبی ٞبی ثیٕٝأٔیٗ دٛقفوبضفطٔبیبٖ ثطای اؾشرساْ ٘ؿُ ػٛاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ س

 ثبظ٘كؿشٍی ثٝ ؾبِٕٙساٖ نٛضر ثٍیطز.

ٞبی ؾبذشبضی زض ؾٝ زٞٝ ٌصقشٝ ٞبی ٘ؿّی ثب ٚػٛز قىؿزسغییطار ٘بچیع زض ضٚ٘س ٘بثطاثطی  

ٞبی الشهبزی ٚ ٞبی ثرف ٖٕٛٔی زض وبٞف ٘بثطاثطیثركی ٘بچیع ؾیبؾز ٘كبٖ اظ اطط
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ثرف آٟ٘ب  مبء اططٞب ٚ السأبر حٕبیشی ثب ٞسف اضسٕبٖی زاضز. ثبظٍ٘طی زض ایٗ ؾیبؾزاػش

ٞب ُٔٗف ثٝ اضسمبء قٛز وٝ ػٟز ٌیطی ایٗ ؾیبؾزطٚضی اؾز. ثٝ ایٗ ٔٙٓٛض سٛنیٝ ٔیي

ٞبی ٔحطْٚ ػبٔٗٝ ٚ حهَٛ وٕیز ٚ ویفیز ذسٔبر آٔٛظقی ٚ ثٟساقشی وكٛض اظ ٌطٜٚ

 ٞب قٛز.ٝ ذسٔبر ٔٛضز ٘یبظ اؾبؾی ایٗ ٌطٜٚإَیٙبٖ اظ زؾشطؾی ٍٕٞبٖ ث

فمط ٚ  یٞبی قجٝ دُٙ زض حٛظٜٞبی ا٘ؼبْ قسٜ ثب ضٚیىطز زازٜایٗ دػٚٞف اظ اِٚیٗ دػٚٞف

ٞبی دُٙ اظ ذب٘ٛاضٞب ضا سب حس سٛا٘س فمساٖ زازٜ٘بثطاثطی ٚ سٛظیٕ زضآٔس اؾز. ایٗ ضٚیىطز ٔی

ثؿیبضی ػجطاٖ ٕ٘بیس. ِصا ضٚـ اضائٝ قسٜ زض ایٗ ُٔبِٗٝ ضاٜ ٌكبی ُٔبِٗبر ثؿیبض ظیبزی زض 

ٞبی ٔرشّف، آؾیت دصیطی، أٙیز غصایی ٚ ٚيٗیز سّٝ فمط زض ٘ؿُثطضؾی آیٙسٜ ذٛاٞس ثٛز. 

سحطن ٚ ػبثؼبیی افطاز زض ثیٗ َجمبر زضآٔسی ٔرشّف اظ ػّٕٝ ُٔبِٗبسی اؾز وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ 

 .ایٗ ضٚـ لبثُ ثطضؾی اؾز
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 ذصأٔٙبثٕ ٚ ٔ

 ٔٙبثٕ فبضؾی

ضٚ٘س ذٍ فمط ٚ قبذم ٞبی فمط زض ایطاٖ َی ؾبَ "(1386حؿیٗ ) ثبلطی، فطیسٜ . زا٘ف دطٚض، ٘یٕب ٚ وبٚ٘س،

 .2ٔؼّٝ ثطضؾی ٞبی آٔبض ضؾٕی ایطاٖ، ؾبَ ٞؼسٞٓ، قٕبضٜ  " 75-85ٞبی 

 

. "ٞبی فمط زض ٔٙبَك قٟطی ٚ ضٚؾشبیی ثطآٚضز فمط ٚ قبذم "(. 1384)ثبلطی، فطیسٜ ، فطٞبز ٚ ذسازازوبقی

 .2ٔسِؿبظی الشهبزی، ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ  دػٚٞف ٞبی الشهبزی ایطاٖ، فهّٙبٔٝ سحمیمبر

         

٘ساظٜ ٌیطی قبذهٟبی فمط ثط اؾبؼ ّٖٕىطز سغصیٝ ای ا "(. 1388)حیسضی، ذّیُ ، فطٞبز ٚ ذسازازوبقی

 .3. دػٚٞكٙبٔٝ الشهبزی،  ؾبَ ٟ٘ٓ، قٕبضٜ "ذب٘ٛاضٞبی ایطا٘ی

 

 ،فهّٙبٔٝ ضفبٜ اػشٕبٖی ."1368-1383فمط زض ایطاٖ َی ؾبَ ٞبی   ".(1386) ضاغفط، حؿیٗ ٚ اثطاٞیٕی، ظٞطا

  .24قٕبضٜ  ،ؾبَ قكٓ

، ؾبَ چٟبضْ ،فهّٙبٔٝ ضفبٜ اػشٕبٖی ." ا٘ساظٜ ٌیطی قبذم ٚ دٛیف فمط زض ایطاٖ ".(1384ضییؽ زا٘ب، فطیجطظ )

 .17قٕبضٜ 

اؾشفبزٜ اظ زازٜ ٞبی ٔطوت  ثطضؾی دٛیبیی فمط زض ایطاٖ ثب" .(1386ظیجبیی، ٔٙهٛض ٚقٛقشطیبٖ، آقبٖ )

 .32قٕبضٜ ػٚٞف ٞبی الشهبزی ایطاٖ، ؾبَ ٟ٘ٓ، فهّٙبٔٝ د.  "ذب٘ٛاضٞبی ضٚؾشبیی ٚ قٟطی

. "قسٌی اػشٕبٖیٌصاض اظ زؾشٍبٜ ٔفٟٛٔی فمط ثٝ ؾبظٜ ضا٘سٜ "(. 1390)أیسی، ضيب ، غالٔطيب ٚ غفبضی

 .285الشهبزی،  ؾبَ ثیؿز ٚ قكٓ، قٕبضٜ -فهّٙبٔٝ اَالٖبر ؾیبؾی

 

. فهّٙبٔٝ ّٖٕی ٚ "قٙبؾبیی ِٔٛفٝ ٞبی ٔحطٚٔیز اػشٕبٖی "(. 1384)سبع اِسیٗ، ٔحٕسثبلط ، غالٔطيب ٚ غفبضی

.17دػٚٞكی ضفبٜ اػشٕبٖی، ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ 

. دبیبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس، 1363-1388(. آطبض الشهبزی ٚ اػشٕبٖی فمط زض ایطا1390ٖ) .لبئسی، ؾٕب٘ٝ

 .زا٘كٍبٜ اِعٞطا

 ."ضٙسٜ آٖ زض ثیٗ ذب٘ٛاضٞبی قٟطی وكٛثطضؾی فمط ٚ ٖٛأُ سٗییٗ وٙ " .(1390ٔحٕسظازٜ، دطٚیع ٚ ٕٞىبضاٖ)            

 .2قٕبضٜ ، فهّٙبٔٝ سحمیمبر ٔسِؿبظی الشهبزی، ؾبَ چٟبضْ
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Abstract 

In the present study poverty, inequality, and income mobility have been analyzed in a 

dynamic perspective during the period of 2474-2461. Due to the absence of longitudinal 

data for this period, pseudo-panel approach was used. Our results indicate that absolute 

and conditional mobility is very low.  

The general conclusion about the trends of poverty and inequality in Iran in the last 35 

years questions the effectiveness of public policies to reduce poverty and inequality in 

Iran. This fact, that despite the unprecedented increase in oil revenues during the last 7 

years of the study, the general trends of incidence of poverty and income distribution 

have not been so sensitive to the public income fluctuations, points to the important 

institutional failure in Iran's economy, which has been ignored in many other related 

studies. Two further conclusions will follow from this fact. First, the elitist political 

structure is in place that means the public policies serve the interest of privileged classes 

and not the rest of the population. Second, even the positive externalities of oil revenues 

on the low-income groups can easily be dashed by a persistent high inflation rate.   

Keywords: Poverty, Inequality, Income Mobility, Decompositions by age, cohort, and 

year, Dynamic pseudo-panel. 
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