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:  سپاسگزاری

داد کاشی اس و تشکر فراوان اس سحمات استادبا سپ  ؛گرانقدر جناب آاقی دکتز فراهد  خدا

کاندار شایستو هک با راهنمایی   یت ایه پایان اهی عالماهن و بجایشان، س  اند  انهم بوده ای رد هدا

 دکتز مینو امینی میالنی ؛طور تشکر فراوان اس  سزکار خانم  و همیه

گارش   .شان، بهره جستم ایه مجموهع همواره اس نظرات کارشناساهن هک با سعو صدر مشاوره ایه تحقیق را پذریدنتف و رد طول ن
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 چ٧ڃسٺ

ټبڀ ٪صقتٻ ٦كٹضټبڀ ٲرتٯٝ زٶڃب زض رٽت ٦بټف  ٣ٞط ڂ٧ځ اظ ٲًٗالت رٽبٶځ اؾت ٦ٻ َځ زټٻ

اٶس. ٖالٸٺ ثط اڂٵ ټط ٦كٹض زض زاذ٭ ٲطظټبڀ رٛطاٞڃبڂځ ذٹڂف ثب  رٽبٶځ اڂٵ پسڂسٺ قٹٰ تٗٽساتځ زاقتٻ

٦ٷس ٲڃعاٴ ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطڀ ضا  ټبڀ حٳبڂتځ تالـ ٲځ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ؾڃبؾتاٶزبٰ ا٢ساٲبتځ ټٳچٹٴ 

٦بټف زټس. ٦كٹض اڂطاٴ ٶڃع ټٳٹاضٺ زض َځ اٖهبض ٲرتٯٝ ثب اڂٵ پسڂسٺ قٹٰ ٲٹارٻ ثٹزٺ اؾت ٸ 

ظزاڂځ، ټٷٹظ زضنس ٢بث٭ تٹرٽځ اظ رٳٗڃت اڂطاٴ ٣ٞڃط  ضٚٱ ٸرٹز ٶٽبزټبڀ ٲٹاظڀ زض اٲط ٣ٞط ٖٯځ

ٶبٲٻ زضنسز آٴ ټؿتڃٱ ٦ٻ  تأحڃط ٲتٛڃطټبڀ ٲرتٯٝ ا٢تهبزڀ اظ رٳٯٻ ٲربضد  پبڂبٴثبقٷس. زض اڂٵ  ٲځ

ټبڀ  ټبڀ( تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ضا ضٸڀ ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآٲس اضظڂبثځ ٦ٷڃٱ. ثط اڂٵ اؾبؼ ثب اؾتٟبزٺ اظ زازٺ )ټعڂٷٻ

ٲٷٟځ ٸ  ټبڀ ( تأٲڃٵ ارتٳبٖځ احط ٸ ترٳڃٵ ض٪طؾڃٹٴ زضڂبٞتڃٱ ٦ٻ ٲربضد )ټعڂٷٻ 1380-92زٸضٺ ظٲبٶځ 

ٲٗٷبزاضڀ ثط ٦بټف ٣ٞط ٸ ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس زاقتٻ اؾت. ٖالٸٺ ثط اڂٵ ٲتٛڃطټبڂځ چٹٴ ضقس ا٢تهبزڀ ٸ 

اٶس. اڂٵ  ٲتٹؾٍ ؾُح تحهڃالت ٶڃع زاضاڀ احط ٲٷٟځ ٸ ٲٗٷبزاضڀ ثط ٦بټف ٣ٞط ٸ ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس زاقتٻ

ٲخجت ٸ ٲٗٷبزاضڀ ثط اڂٵ زٸ ٲتٛڃط زض حبٮځ اؾت ٦ٻ ٲڃعاٴ ضقس رٳٗڃت، ٶطخ تٹضٰ ٸ ٶطخ ثڃ٧بضڀ تأحڃط 

 اٶس. ٸاثؿتٻ زاقتٻ

ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ثبظٶكؿت٫ځ، ٣ٞط، ذٍ ٣ٞطٲُٯ١، تٹظڂٕ زضآٲس، يطڂت رڃٷځ،  :ټب٦ٯڃس ٸاغٺ

 .ٶبثطاثطڀ، تٹضٰ
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 همذهِ -0-0

ټبڀ ٶبٲُٯٹة ظٶس٪ځ ارتٳبٖځ اؾت. ٣ٞط ثٻ ٲٗٷبڀ ٶبتٹاٶځ  ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطڀ زضآٲسڀ ڂ٧ځ اظ پسڂسٺ

ثبقس.  زض تأٲڃٵ ٶڃبظټبڀ اؾبؾځ ظٶس٪ځ اظ ٢جڃ٭ ذٹضا٤، پٹقب٤، ٲؿ٧ٵ، ٲٗڃكت ذبٶٹازٺ ٸ... ٲځ

ب ٲبٶسٴ ت ٲٟٽٹٰ ٶڃبظټبڀ اؾبؾځ ثطحؿت ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ ٲتٟبٸت اؾت ٸ اظ حسا٢٭ ٶڃبظټب ثطاڀ ظٶسٺ

قسٴ تٹؾٗٻ اٶؿبٶځ ٪طزڂسٺ ٸ نسٲبت   ٪ڃطز. ٣ٞط ٲٹرت ٲحسٸز ٲتٹؾٍ ؾُح ظٶس٪ځ ضا زض ثط ٲځ

ضٸز ٸ زض  ٪صاضز. ثٷبثطاڂٵ ٦بټف ٣ٞط اظ اټساٜ تٹؾٗٻ ثٻ قٳبض ٲځ ٲستځ ثط ربڀ ٲځ ٪ؿتطزٺ ٸ َٹالٶځ

ٳڃت ټبڀ تٹؾٗٻ ا٢تهبزڀ ٦كٹض ثب تأ٦ڃسڀ ٦ٻ ثط ثؿٍ ٸ تح١٣ ٖساٮت ارتٳبٖځ ٪طزڂسٺ، اټ ثطٶبٲٻ

 ٲًبٖٝ ڂبٞتٻ اؾت. 

ظزاڂځ ضا ثٻ نٹضت  اڀ ٦ٻ ٲٹيٹٔ ٣ٞط زض زٸضاٴ ٢ج٭ اظ اٶ٣الة اؾالٲځ زض اڂطاٴ، ؾڃبؾت ٸ ثطٶبٲٻ

ټب ثڃكتط زض  قٹز ٸ ؾڃبؾت ٸ اټساٜ ثطٶبٲٻ ٲؿت٣ڃٱ زض زض زؾتٹض ٦بض ذٹز ٢طاض زازٺ ثبقس، ٲكبټسٺ ٶٳځ

ف ضٞبٺ ربٲٗٻ ثٹزٺ اؾت. پؽ اظ پڃطٸظڀ ؾبذتٽب ٸ زض ثٽتطڂٵ حبٮت زض ضاؾتبڀ اٞعاڂ رٽت اڂزبز ظڂط

 31، 29، 21، 3اڀ ٦ٻ انٹ٬  اڀ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت ثٻ ٪ٹٶٻ اٶ٣الة اؾالٲځ ٲؿأٮٻ ٣ٞط ٲٹضز تٹرٻ ٪ؿتطزٺ

ٸ  39ٲبزٺ  "د"ٸ  "ة"٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ ٸ ٶڃع ثٷسټبڀ  96ٸ   ٢95بٶٹٴ اؾبؾځ ٸ ٲٹاز  43ٸ 

پصڂط ضا ثٻ نطاحت ٲٹضز  ٹؾٗٻ، ٲؿأٮٻ ٣ٞط ٸ ضٞبٺ ا٢كبض آؾڃت٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ ت 234ٲبزٺ  "ټـ"ثٷس 

ټبڀ تٹؾٗٻ، ا٢ساٲبت زڂ٫طڀ زض  اٶس. زض ټٳڃٵ ضاؾتب ٖالٸٺ ثط تسٸڂٵ ٸ ارطاڀ ثطٶبٲٻ تٹرٻ ٢طاض زازٺ

ضٚٱ  ظزاڂځ ٸ ٲ٣بثٯٻ ثب ٣ٞط َطاحځ ٸ ثٻ ارطا زضآٲسٺ اؾت. ٸٮځ ثبڂس اشٖبٴ ٶٳٹز ٦ٻ ٖٯځ رٽت ٣ٞط

٪طٞتٻ زض اڂٵ حٹظٺ، ٦كٹض ٲب زض ٶٹٔ ٲٹارٽٻ ٸ ح٭ اڂٵ ٲًٗ٭ ټٷٹظ ثب تٳبٲځ تالقٽبڀ نٹضت 

 چبٮكٽبڀ ظڂبزڀ ضٸثطٸؾت. 

ټبڂځ اؾت ٦ٻ  ضټبڂځ اظ تٯٻ ٣ٞط ٸ ڂب ٞطٸٚٯُڃسٴ ثڃكتط زض زاٰ آٴ ثؿتٻ ثٻ تساثڃط ٸ ؾڃبؾت

ٽڃٷٻ اظ ٦ٷٷس. تطزڂسڀ ٶڃؿت ٦ٻ اؾتٟبزٺ ث ؾڃبؾت٫صاضاٴ ٦كٹض ثطاڀ ٲجبضظٺ ثب ٣ٞط ٸ ٲٓبټط آٴ اتربش ٲځ

 ٞطنتٽب ٸ ٲسڂطڂت ٲسثطاٶٻ چبٮكٽب، ٲٽٳتطڂٵ ٲحٹض ا٢ساٲبت ذٹاټس ثٹز.

اڂٵ پػٸټف ثٻ زٶجب٬ پبؾر٫ٹڂځ ثٻ اڂٵ ؾؤا٬ اؾت ٦ٻ آڂب ٶٓبٰ ٞٗٯځ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ٦كٹض 

زضآٲس ٲؤحط ثبقس؟ ثطاڀ پبؾد ثٻ اڂٵ ؾؤا٬ اثتسا ٲتٛڃطټبڀ ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآٲس  تٹاٶس ثط ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ  ٲځ

٪ڃطڀ قسٺ، ؾپؽ ٖٹاٲ٭ ٲؤحط ثط آٶٽب قٷبؾبڂځ ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸقٽبڀ  َځ زٸضٺ ٲُبٮٗٻ اٶساظٺزض 

 اٶس. ؾٷزځ تأحڃط اڂٵ ٖٹاٲ٭  ثط ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآٲس اضظڂبثځ قسٺ ا٢تهبز
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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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اڀ اؾت ٦ٻ پؽ اظ ٦ٯڃبت َطح زض ٞه٭ اٸ٬، زض ٞه٭  ثط اڂٵ اؾبؼ چبضچٹة پػٸټف ثٻ ٪ٹٶٻ

قسٺ زض  تٹظڂٕ زضآٲس ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ٲُبٮٗبت زاذٯځ ٸ ذبضرځ اٶزبٰزٸٰ تٗبضڂٝ ٲطثٹٌ ثٻ ٣ٞط، 

ٶبٲٻ ٸيٗڃت ٲٹرٹز ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض اڂطاٴ، زض  ذهٹل اڂٵ ٲٹيٹٔ، زض ٞه٭ ؾٹٰ پبڂبٴ

ټبڀ  ٪ڃطڀ ٸ تٹنڃٻ ثٷسڀ، ٶتڃزٻ ٞه٭ چٽبضٰ ٲٗطٞځ ٲس٬ ٸ ترٳڃٵ آٴ ٸ زض ٞه٭ پٷزٱ ٶڃع رٳٕ

 ز.قٹ پػٸټكځ ٸ ؾڃبؾتځ اضائٻ ٲځ

 

 ٕ پژٍّص هسئلِ -0-9

پسڂسٺ ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطڀ زضآٲسڀ اظ زڂطثبظ ثب اٶؿبٴ ټٳطاٺ ثٹزٺ ٸ ڂ٧ځ اظ ٲؿبئ٭ اؾبؾځ زض رٹاٲٕ ٸ 

آٲس ٦ٻ اڂٵ ٲٗٓ٭ ثطَطٜ  قسٴ ٦كٹضټب ثٻ ٶٓط ٲځ قسٺ ثكطڀ اؾت. ثب نٷٗتځ ټبڀ قٷبذتٻ ٞطټٷ٩

قٽطڀ ٸ نٷٗتځ، ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطڀ ثٻ قٹز، اٲب ثٻ زٶجب٬ اٶ٣الة نٷٗتځ ٸ ٲٽبرطت اظ ضٸؾتبټب ثٻ ٲٷب١َ 

ټبڀ ارتٳبٖځ ٸ ؾڃبؾځ ثؿڃبضڀ ضا ٲٹرت قس.  حجبتځ ټب ٸ ثځ آضاٲځ اڀ اٞعاڂف ڂبٞت ٸ ٶب ؾبث٣ٻ ٸرٻ ثځ

تط ثٻ ثرف  ټبڀ ا٢تهبزڀ ٸا٪صاضڀ ٪ؿتطزٺ ټبڀ اذڃط ثٻ زٮڃ٭ ٪ؿتطـ ارطاڀ ؾڃبؾت زض ؾب٬

اڂٱ. ثٻ ټٳڃٵ زٮڃ٭ اڂٵ ٲؿأٮٻ ڂ٥  ثٹزٺذهٹنځ، قبټس ضقس ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطڀ زض ثڃكتط ٦كٹضټبڀ رٽبٴ 

 ثبض زڂ٫ط زض ٦بٶٹٴ تٹرٻ رٹاٲٕ ثكطڀ ٸ ثٻ ٸڂػٺ ٦كٹضټبڀ زض حب٬ تٹؾٗٻ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت.

ظزاڂځ ڂ٥ ٲؿئٯٻ رٽبٶځ اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض رٯٹ٪ڃطڀ اظ تٹؾٗٻ آٴ، ٶٽبزټبڀ  ٲؿئٯٻ ٣ٞط ٸ ٣ٞط

 تٷس. ثطاڀ ٲخب٬ ؾبظٲبٴ ٲٯ٭، زټٻاڀ ا٢ساٲبت ٶٳبزڂٵ ٸ ٖٳٯځ ضا زض پڃف ٪طٞ اٮٳٯٯځ ٸ ٲٷ٣ُٻ ثڃٵ

٦ٷځ ٣ٞط ٶبٰ ٶٽبز. ثبٶ٥ رٽبٶځ ثطاڀ تح١٣ زٶڃبڂځ ضټب اظ ٣ٞط، رٽبٶڃبٴ ضا ثٻ  ضا زټٻ ضڂكٻ 2006-1997)

ا٢ساٰ ٲؤحط ٸ ثطذٹضزاضڀ ٖٳٹٲځ اظ ثٽساقت، ٲؿ٧ٵ ٸ آٲٹظـ زٖٹت ٶٳٹز. زض ټٳڃٵ ضاؾتب زض ؾب٬ 

( ټس٫ٞصاضڀ ٦طز ٦ٻ اظ َطڂ١ ٲكبض٦ت OECDټبڀ ا٢تهبزڀ ) ، ؾبظٲبٴ تٹؾٗٻ ٸ ټٳ٧بضڀ1996

، ٶڃٳځ اظ اٞطازڀ ٦ٻ ٣ٞڃط ټؿتٷس، اظ قطاڂٍ ٣ٞط قسڂس ذبضد قٹٶس. زض ٶٹاٲجط 2015رٽبٶځ تب ؾب٬ 

ضا اٶزبٰ زټٷس  ٦2010ٷځ ٣ٞط تب ؾب٬  اًٖبڀ اؾ٧بح تٗٽس ٦طزٶس ٦ٻ ا٢ساٲبت الظٰ ثطاڀ ضڂكٻ 1997

 (.5، 1381)ذسازاز٦بقځ ٸ زڂ٫طاٴ، 

زض اڂطاٴ  60٪صاضڀ ٸ زاٶك٫بټځ اظ اٸاذط زټٻ  ٪ڃطڀ آٴ زض زٸ حٹظٺ ؾڃبؾت ساظٺ٣ٞط ٸ ضٸقٽبڀ اٶ

ټبڀ تٹؾٗٻ ا٢تهبزڀ ٢ج٭ ٸ ثٗس  تٗسڂ٭ ا٢تهبزڀ ٸ تٳبٲځ ثطٶبٲٻ  ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت ٸ ثطٶبٲٻ

٦ٷځ آٶطا  ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ ټسٜ ثٷڃبزڂٵ ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض  اظ اٶ٣الة ٶڃع ٦بټف ٣ٞط ٸ زض ٶٽبڂت ضڂكٻ

٢بٶٹٴ اؾبؾځ ثٻ ٲؿأٮٻ ٣ٞطظزاڂځ ٸ تأٲڃٵ ضٞبٺ  43ٸ  31، 29، 21، 3اڀ ٦ٻ زض انٹ٬  اٶس، ثٻ ٪ٹٶٻ زازٺ
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ٲبزٺ  "ټـ"٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ ٸ ثٷس  96ٸ  95ا٢كبض ٲحطٸٰ، ثٻ نطاحت اقبضٺ قسٺ اؾت. ٲٹاز 

٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ ٶڃع ثب ټسٜ ثط٢طاضڀ ٖساٮت ٸ حجبت  39ٲبزٺ  "د"ٸ  "ة" ټبڀٸ ثٷس 234

پصڂط  ټبڀ زضآٲسڀ، تٹظڂٕ ٖبزالٶٻ زضآٲس ٸ حٳبڂت اظ ا٢كبض آؾڃت ارتٳبٖځ، ٦بټف ٞبنٯٻ زټ٥

 اٶس. تسٸڂٵ قسٺ

٢بٶٹٴ ؾبذتبض ٶٓبٰ ربٲٕ  2ټبڀ ٲص٦ٹض ٸ ٶڃع ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ  ثط اڂٵ اؾبؼ زض ضاؾتبڀ ارطاڀ ثطٶبٲٻ

اڀ، حٳبڂتځ  ٶٓبٰ ربٲٕ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ قبٲ٭ ؾٻ حٹظٺ ثڃٳٻ"زاضز:  بٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٦ٻ اقٗبض ٲځضٞ

اڀ ٸ حٳبڂتځ ٲرتٯٟځ ثطاڀ ٲ٣بثٯٻ ثب ٣ٞط تٹؾٍ  ، ا٢ساٲبت ثڃٳٻ"ثبقس ٸ تٹاٶجركځ ٸ اٲسازڀ ٲځ

بظٲبٴ ؾبظٲبٶٽب ٸ ٶٽبزټبڀ ٞٗب٬ )اظ رٳٯٻ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ، ؾ

تٹاٴ ثٻ ٪ؿتطـ  ثٽعڂؿتځ ٦كٹض ٸ ٦ٳڃتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ( ارطا قسٺ اؾت ٦ٻ اظ آٴ رٳٯٻ ٲځ

ټبڀ ارتٳبٖځ، ٪ؿتطـ ثڃٳٻ ټٳ٫بٶځ ٸ ارجبضڀ ؾالٲت ٸ تحت پٹقف ٢طاض زازٴ آحبز  پٹقف ثڃٳٻ

ٳ٭ ٸ ربٲٗٻ ثٻ نٹضت ضاڂ٫بٴ، تأٲڃٵ اٲ٧بٶبت آٲٹظقځ، ثٽساقتځ، ثط٠ ٸ اضتجبَبت )ٲربثطاتځ ٸ ح

زڂسٺ،  ٶ٣٭(، ذسٲبت ؾبظٶس٪ځ ٸ تطٸڂزځ ثطاڀ ضٸؾتبټب، تأٲڃٵ ٲؿ٧ٵ ثطاڀ ا٢كبض ٲحطٸٰ ٸ آؾڃت

ٲؿتٳط ٸ ٲٹضزڀ ٲبٶٷس پطزاذت ٦ٳ٥ ټعڂٷٻ اظزٸاد  ټبڀ ٚڃط حٳبڂت اظ ٲٗٯٹالٴ ٸ ؾبٮٳٷساٴ، حٳبڂت

 ټبڀ ٲؿتٳط ٲبٶٷس َطح ٲسزرٹڂځ ٸ َطح قٽڃس ټب ٸ حٳبڂت ٸ رٽڃعڂٻ، َطح ا٦طاٰ، ركٵ ٖبَٟٻ

ٳڃٱ ٸ ٪ؿتطـ ذسٲبت ثڃٳٻ ټٳ٫بٶځ ؾب٬ ضٸؾتبڂځ ٸ تٗ 60ضربڂځ ثطاڀ حٳبڂت اظ ؾبٮٳٷساٴ ثبالڀ 

 ... اقبضٺ ٶٳٹز.ٸ

ضؾس ٦ٻ ٖٹاٲ٭ ٲتٗسزڀ ٲبٶٷس ض٦ٹز ا٢تهبزڀ، ثڃ٧بضڀ قسڂس، تٛڃڃطات  ثب اڂٵ ٸرٹز ثٻ ٶٓط ٲځ

ا٢تهبزڀ  -ارتٳبٖځٸ ٶبټٳبټٷ٩ ٶٽبزټبڀ حٳبڂتځ ٸ ؾبڂط ٖٹاٲ٭   ټبڀ ٲٹاظڀ رٳٗڃتځ، اٶزبٰ ٞٗبٮڃت

ټبڀ ٖبٰ ٸ ٚڃطټسٞٳٷس( ؾجت  ټٳطاٺ ثب اتربش ضٸقٽبڀ ٲٗٳٹٮځ تأٲڃٵ ٶڃبظټبڀ ٲطزٰ )ثٻ ق٧٭ ڂبضاٶٻ

٪طزڂسٺ تب ټٳچٷبٴ ثب ٲًٗ٭ ٣ٞط ٸ ٖٹا٢ت ٶبقځ اظ آٴ زض ؾُح ٦كٹض زض٪ڃط ثبقڃٱ. ثٷبثطاڂٵ َطاحځ ٸ 

 ضؾس.  ثٻ ٶٓط ٲځټبڀ رسڂس زض رٽت ٲجبضظٺ ثب ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطڀ، يطٸضڀ  ارطاڀ ثطٶبٲٻ

ثب اٲٗبٴ ٶٓط ثٻ ٲٹاضز ش٦ط قسٺ زض ثبال، تح٣ڃ١ حبيط ثط آٴ اؾت ٦ٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ ڂ٥ ٲس٬ 

ټبڀ ؾبظٲبٶٽبڀ ٲطتجٍ ثب حٹظٺ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ٦كٹض  ا٢تهبزؾٷزځ ٸ ثطاؾبؼ آٲبض ٸ زازٺ

اٶس ٲٹرت ٦بټف ٣ٞط ٸ  ؿتٻقسٺ تٹؾٍ ٶٓبٰ ٞٗٯځ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ تٹاٶ ٶكبٴ زټس ٦ٻ آڂب ا٢ساٲبت اٶزبٰ

ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس قٹٶس؟ ټٳچٷڃٵ ٦ساٲڃ٥ اظ ٖٹاٲ٭ تأحڃط ٲخجت ٸ ٦ساٲڃ٥ تأحڃط ٲٷٟځ ثط ٣ٞط ٸ 

 اٶس؟ تٹظڂٕ زضآٲس زاقتٻ
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 سؤاالت تحم٘ك -0-8

 ڂبثس؟ آڂب ثب اٞعاڂف ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٲڃعاٴ ٣ٞط ٦بټف ٲځ -1

 قٹز؟ تٹظڂٕ زضآٲس ٲځآڂب اٞعاڂف ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲٹرت ثٽجٹز  -2

 

 فزض٘بت تحم٘ك -0-4

 ڂبثس.  ثب اٞعاڂف ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٲڃعاٴ ٣ٞط ٦بټف ٲځ -1

 قٹز. اٞعاڂف ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲٹرت ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس ٲځ -2

 ڂبثس. ثب اٞعاڂف ٲتٹؾٍ ؾُح تحهڃالت، ٣ٞط ٦بټف ٲځ -3

 ڂبثس. ، ٣ٞط ٦بټف ٲځGDPثب اٞعاڂف  -4

 قٹز. ٲتٹؾٍ ؾُح تحهڃالت ٲٷزط ثٻ ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس ٲځاٞعاڂف  -5

 

 اّذاف پژٍّص -0-5

 ّذف اصلٖ -0-5-0

 ثطضؾځ ٲڃعاٴ احط٪صاضڀ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط ٦بټف ٣ٞط ٸ  ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس.

 

 اّذاف فزػٖ -0-5-9

 اٮٝ( ثطضؾځ تأحڃط ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط ٲڃعاٴ ٦بټف ٣ٞط.

 ة(ثطضؾځ تأحڃط ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس. 
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 کبربزدّبٕ هتصَر اس تحم٘ك -0-6

٪صاضاٴ حٹظٺ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ  ثٻ ؾڃبؾت اضائٻ ضاټ٧بضټبڀ ٲٟڃس ٸ ٲؤحط ٦بضثطز اڂٵ تح٣ڃ١،

ربٲٗٻ رٽت اتربش تهٳڃٳبتځ ٲٷبؾت زض ضاؾتبڀ ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس ٸ ٦بټف ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطڀ زض 

 ثبقس. ٲځ

 

 ًبهِ کٌٌذُ اس ًتبٗج پبٗبى هزاجغ استفبدُ -0-7

ضڂعڀ ٸ ٶٓبضت ضاټجطزڀ ضڂبؾت رٳٽٹضڀ،  ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ، ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻ

٪صاضاٴ حٹظٺ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ،  ؾڃبؾت

ضڂعاٴ ا٢تهبزڀ، ٲزٯؽ قٹضاڀ اؾالٲځ،  ٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ(،  ثطٶبٲٻتٻ اؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض، ٦ٳڃ

پػٸټبٴ ٖال٢ٳٷس ثٻ ٲُبٮٗٻ زض حٹظٺ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ  ٲح٣٣بٴ ٸ زاٶف زاٶكزٹڂبٴ ٸ اؾبتڃس زاٶك٫بټٽب،

 ارتٳبٖځ.

 

 ٕ اجزإ تحم٘ك آٍرٕ اطالػبت ٍ ًحَُ رٍش ٍ ابشار گزد -0-8

 رٍش ٍ ابشار گزدآٍرٕ اطالػبت -0-8-0

َطڂ١ آٲبضټبڀ حجتځ ٸ حبٶٹڂٻ؛ آٲبض ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ،  اظ

ټبڀ ٖٯٳځ، ؾبڂت ثبٶ٥  ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض، ٦ٳڃتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ(، ٲزالت ٸ ٞهٯٷبٲٻ

ٲ٣بالت ٸ پبڂبٴ  ،(ISSAاٮٳٯٯځ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ) ؾبڂت اٶزٳٵ ثڃٵ ٲط٦عڀ، ؾبڂت ٲط٦ع آٲبض اڂطاٴ،

 ثبقس. ٲځ ټب ٻٶبٲ

 

 ٕ اجزإ تحم٘ك ًحَُ -0-8-9

٪صاضڀ ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ  اظ آٶزبڂځ ٦ٻ زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ زضنسز اضظڂبثځ تأحڃط

ٲس ټؿتڃٱ، ٮصا ثب اؾتٟبزٺ اظ ازثڃبت ٲطثٹٌ ثٻ حٳبڂت ٸ ٶٓطڂٻ ا٢تهبز ارتٳبٖځ، اثتسا ٲتٛڃطټبڀ ٣ٞط ضآز
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اٶساظٺ ٪ڃطڀ قسٺ، ؾپؽ ٖٹاٲ٭ ٲؤحط ثط ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآٲس  ٸ تٹظڂٕ زضآٲس زض َځ زٸضٺ ٲُبٮٗٻ

ثط ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآٲس اضظڂبثځ قسٺ  أحڃط اڂٵ ٖٹاٲ٭ؾٷزځ ت قٷبؾبڂځ ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸقٽبڀ ا٢تهبز

 تجڃڃٷځ اؾت. -تٹنڃٟځ ،اؾت، ٮصا ضٸـ تح٣ڃ١ اڂٵ پػٸټف

 

 للوزٍ تحم٘ك )هَضَػٖ، سهبًٖ، هکبًٖ( -0-9

 ٣ٞط، تٹظڂٕ زضآٲس ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٢ٯٳطٸ ٲٹيٹٖځ تح٣ڃ١: .1

 ثبقس. ٲځ 1380-92ڀ ظٲبٶځ پػٸټف  ٲحسٸزٺ ٢ٯٳطٸ ظٲبٶځ تح٣ڃ١: .2

 .ذبٶٹاضټبڀ قٽطڀ اڂطاٴ ٢ٯٳطٸ ٲ٧بٶځ تح٣ڃ١: .3

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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 فصل دٍم

هببًٖ ًظزٕ ٍ هزٍرٕ 

 تحم٘ك ٕ پ٘طٌِ٘بز
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 همذهِ -9-0

ٸ  1ثبقس؛ زض ثرف اٸ٬ اثتسا ثٻ تٗطڂٝ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثرف ٲځاڂٵ ٞه٭ قبٲ٭ زٸ 

ټبڀ  ٪ڃطڀ آٴ زض رٽبٴ ٸ اڂطاٴ پطزاذتٻ، ؾپؽ ٲجبٶځ ٶٓطڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ قڃٹٺ ڀ ق٧٭ تبضڂرچٻ

تأٲڃٵ ٲٷبثٕ ٲبٮځ آٴ ٲٹضز ثحج ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت زض ازاٲٻ ثٻ ثڃبٴ ٲٟٽٹٰ ٣ٞط، ذٍ ٣ٞط، ضٸقٽبڀ 

پطزاظڂٱ.  ټبڀ تٹظڂٕ زضآٲس ٲځ ټبڀ ٸ٢ٹٔ ٣ٞط ٸ ثطذځ اظ قبذم ط ٸ قبذم٪ٹٶب٪ٹٴ ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞ

ثرف زٸٰ اڂٵ ٞه٭ ثٻ ٲُبٮٗبت زاذٯځ ٸ ذبضرځ اٶزبٰ ٪طٞتٻ زض حٹظٺ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ احطات 

 آٴ ثط ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآٲس اذتهبل زاضز.

 

 بخص اٍل

 هؼزفٖ هببًٖ ًظبم تأه٘ي اجتوبػٖ -9-9

٪ڃطڀ آٴ زض  ق٧٭ چٻيٳٵ تٗطڂٝ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٶ٫بټځ ثٻ تبضڂرزض اڂٵ ثرف ٢هس زاضڂٱ 

 اڂطاٴ ثپطزاظڂٱ. رٽبٴ ٸ

 

 تؼزٗف ًظبم تأه٘ي اجتوبػٖ -9-9-0

٪طزز ٦ٻ  ټب ٸ ذسٲبتځ اَال٠ ٲځ ټب، ٞٗبٮڃت اڀ اظ ثطٶبٲٻ ٶٓبٰ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثٻ ٲزٳٹٖٻ

پصڂطڀ، ثبظٶكؿت٫ځ، پڃطڀ،  ڃ٧بضڀ، آؾڃتټسٜ آٴ حٳبڂت اظ ا٢كبض ٲرتٯٝ ربٲٗٻ زض ثطاثط ٣ٞط، ث

ٲبٶس٪ځ، حٹازث، ؾٹاٶح ٸ ٶبتٹاٶځ رؿٳځ ٸ ضٸاٶځ اؾت. ثٻ ٖجبضت  ضاٺ ؾطپطؾتځ، زض اٞتبز٪ځ، ثځ اظ٦بض

زڂ٫ط ٶٓبٲٽبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٶٓبٲٽبڂځ ټؿتٷس ٦ٻ ټط قٽطٸٶسڀ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ًٖٹ ربٲٗٻ ٢بزض 

 ؾبظز تب ثٻ ؾٹڀ ڂ٥ ظٶس٪ځ قبڂؿتٻ حط٦ت ٦ٷس. ٲځ

تك٧ڃ٭ قسٺ اؾت. ٦ٯٳٻ تأٲڃٵ ثٻ ٲٟٽٹٰ « ارتٳبٔ»ٸ « تأٲڃٵ»زض ٸا٢ٕ اظ زٸ ٦ٯٳٻ  2أٲڃٵ ارتٳبٖځت

ټبڀ تٗطڂٝ قسٺ اؾت ٸ ٦ٯٳٻ ارتٳبٖځ ضاثُٻ آٴ ضا ثب ربٲٗٻ اظ  حٳبڂت زض ٲ٣بث٭ ٲربَطات ٸ ضڂؿ٥

تأٲڃٵ تٹاٴ ثطاڀ  زټس. ټط چٷس تٗبضڂٝ ٲرتٯٟځ ضا ٲځ اثٗبز ؾٷتځ، تبضڂرځ ٸ رٛطاٞڃبڂځ ٶكبٴ ٲځ

                                                             
1 -Social Security System 
2 - social security 
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ارتٳبٖځ ثڃبٴ ٶٳٹز، ٮڃ٧ٵ ٲٟٽٹٰ انٯځ آٴ ثسڂٵ ٲٗٷبؾت ٦ٻ زض ٲٹاضزڀ ٦ٻ ٲًٗالتځ زض تحهڃ٭ ٸ 

٦ؿت زضآٲس اٞطاز ربٲٗٻ ثٻ ٖٯٯځ اظ رٳٯٻ ثڃٳبضڀ، ثڃ٧بضڀ، اظ٦بضاٞتبز٪ځ ٸ ؾبٮٳٷسڀ پسڂس آڂس، زض آٴ 

 رتٳبٖځ اؾت.نٹضت حٳبڂت اٞطاز اظ ٲٷٓط تأٲڃٵ ڂب رجطاٴ زضآٲس آٶبٴ، ثٻ ٖٽسٺ ٶٽبز تأٲڃٵ ا

 ، آٲسٺ اؾت:1(ILOاٮٳٯٯځ ٦بض ) ؾبظٲبٴ ثڃٵ 102 ضٺٶبٲٻ قٳب ثط اڂٵ اؾبؼ زض تٗطڂٝ ٲ٣بٸٮٻ 

ټبڀ ارتٳبٖځ ٸ ا٢تهبزڀ  تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثٻ ٲٷعٮٻ حٳبڂتځ اؾت ٦ٻ ربٲٗٻ زض ٢جب٬ پطڂكبٶځ»

ٸ ثڃٳبضڂٽبڀ  پسڂسآٲسٺ ثٻ ٸاؾُٻ ٢ُٕ ڂب ٦بټف قسڂس زضآٲس اٞطاز، ٶبقځ اظ ثڃٳبضڀ، ثبضزاضڀ، حٹازث

ټبڀ زضٲبٴ ٸ  ٶبقځ اظ ٦بض، ؾبٮٳٷسڀ، ثڃ٧بضڀ، اظ٦بضاٞتبز٪ځ، ٞٹت ٸ ټٳچٷڃٵ ٶبقځ اظ اٞعاڂف ټعڂٷٻ

 (.6: 1385)پٷبټځ، « زټس. ٲٷسڀ( ثٻ اًٖبڀ تحت پٹقف ذٹز اضائٻ ٲځ ٶ٫ٽساضڀ ذبٶٹازٺ )ٖبئٯٻ

 

 9جْبى تأه٘ي اجتوبػٖ در -9-9-9

ټبڀ  ؾڃؿتٱ ٢بٮت زض آٶٽب تٹؾٗٻ آٴ، ٲتٗب٢ت ٸ 19 ٢طٴ اٸاذط زض ارتٳبٖځ ثڃٳٻ ټبڀ ؾڃؿتٱ ثط٢طاضڀ

رٳٯٻ  اظ ارتٳبٖځ، ټبڀ حٳبڂت ټٳ٫بٶځ ت٣طڂجبً ټبڀ ؾڃؿتٱ ثٻ قبٴ تجسڂ٭ ٸ ارتٳبٖځ تأٲڃٵ ٞطا٪ڃط

زض  تأؾڃؽ ثسٸ اظ ٦بض اٮٳٯٯځ ثڃٵ ؾبظٲبٴ ثبقس. ٲځ ثڃؿتٱ ٢طٴ زض ارتٳبٖځ تٹؾٗٻ انٯځ ټبڀ ٸڂػ٪ځ

زض  اؾت. قسٺ آٴ اضت٣بڀ ٲٹرت ٸ زازٺ ٢طاض حٳبڂت ٲٹضز ٞٗب٬ ق٧ٯځ ثٻ ضا ٞطآڂٷس اڂٵ 1919 ؾب٬

ٶٹٔ  رٽت اظ ٮڃ٧ٵ ثطذٹضزاضٶس. ارتٳبٖځ تأٲڃٵ ؾڃؿتٱ ٶٹٖځ اظ ٦كٹضټب ٦ٯڃٻ ت٣طڂجبً حبيط حب٬

ٸ  ٦كٹضټب ثڃٵ ارطاڂځ، ټبڀ َطح ٦بضاڂځ ٮحبِ ثٻ ٶڃع ٸ ٲعاڂب ؾُح پٹقف، تحت رٳٗڃت ټب، حٳبڂت

تبضڂرچٻ  ثط ٲطٸضڀ ثٻ ثرف اڂٵ اثتساڀ زض زاضز. ٸرٹز اڀ ٲالحٓٻ ٢بث٭ ټبڀ تٟبٸت ٲرتٯٝ، ٶٹاحځ

 .قس ذٹاټس پطزاذتٻ رٽبٴ زض ارتٳبٖځ تأٲڃٵ

 

 تبرٗخچِ تأه٘ي اجتوبػٖ درجْبى -9-9-9-0

٦ٻ  اؾت زضڂبٞتٻ تبضڂد َٹ٬ زض اٶؿبٴ ٸ اؾت ثكط تزطثځ زؾتبٸضزټبڀ اظ ڂ٧ځ ارتٳبٖځ تأٲڃٵ

ڂب  رٷبڂت ٸ رطٰ ٦بضڀ، ثعٺ زظزڀ، ٢جڃ٭ اظ ارتٳبٖځ ٶبٲالڂٳبت اٞعاڂف ثٻ ٲٷزط ربٲٗٻ زض ٣ٞط ٪ؿتطـ

زٸ  َځ ثٷبثطاڂٵ .ضؾبٶس ٲځ آؾڃت ربٲٗٻ اٞطاز ټٳٻ ثٻ ٶبٲالڂٳبت اڂٵ ٪ؿتطـ ٸ ٪طزز ٲځ ٪طڀ ت٧سڀ

                                                             
1 - International Labour Organization 

ؾطاٲڃ٥، ثٻ ضاټٷٳبڂځ:  -ارتٳبٖځ ثط ټعڂٷٻ تٹٮڃس ٸ اقتٛب٬ زض نٷٗت ٦بقځ(، تأحڃط تٛڃڃطات ٶطخ ح١ ثڃٳٻ تأٲڃٵ 1388حكٳځ، آتٷب ) - 2

 .٢16تهبز زاٶك٫بٺ تطثڃت ٲسضؼ، ل ٶبٲٻ ٦بضقٷبؾځ اضقس، زاٶك٧سٺ ٲسڂطڂت ٸ ا ٖهبضڀ آضاٶځ ٖجبؼ، پبڂبٴ

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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٦بض  اڂٵ ٶٳٹٶٻ اٶس. ٶٳٹزٺ اتربش ضا تهٳڃٳبتځ ربٲٗٻ زضآٲس ٦ٱ َج٣بت ٶڃبظ ضٕٞ ثطاڀ ټب اٶؿبٴ اذڃط ٢طٴ

ٞطاټٱ  اٞطاز ټٳٻ ثطاڀ ضا ظٶس٪ځ ؾُح حسا٢٭ ٦ٻ اؾت اٶ٫ٯؿتبٴ زض ٖٳٹٲځ ارتٳبٖځ تأٲڃٵ ثط٢طاضڀ

اٶس  زضڂبٞتٻ ٦بض٪طاٴ ذهٹل ثٻ ٸ ٶڃبظٲٷس َج٣بت تبضڂرځ ټبڀ زٸضٺ اظ ثطذځ زض اڂٵ ثط ٦ٷس. ٖالٸٺ ٲځ

تطتڃت  اڂٵ ثٻ ٸ اؾت حطٸت ٸ ٢سضت نبحجبٴ زؾت زض حطٸت تٳط٦ع آٶٽب ثسثرتځ ٸ ٣ٞط ٖٯت ٦ٻ

 زازٺ تٵ آٶٽب زضذٹاؾت ثٻ قٹٶس ٶبچبض زاضاٴ ؾطٲبڂٻ ٦ٻ اؾت قسٺ ٲٹرت آٶبٴ اٖتطايبت ٸ ټب قٹضـ

زض  ٦بض٪طاٴ ارتٳبٖځ ثڃٳٻ ٶٓبٰ ثط٢طاضڀ ٶڃع، اٲط اڂٵ ٶٳبڂٷس. ٶٳٹٶٻ تًٳڃٵ ضا آٶبٴ ا٢تهبزڀ ٸ اٲٷڃت

ارتٳبٖځ  تأٲڃٵ ثٷبثطاڂٵ ڂبٞت.  ٪ؿتطـ اڂطاٴ رٳٯٻ اظ ٸ رٽبٴ ٦كٹضټبڀ ؾبڂط ثٻ ثٗسټب ٦ٻ اؾت آٮٳبٴ

ثٻ  17 ٢طٴ اظ ثبقس. ٲځ ذٹز ح٣ٹ٠ ثٻ اٸ آ٪بټځ ٸ تبضڂد َٹ٬ زض ثكط اٶسڂكٻ تسضڂزځ ت٧بٲ٭ حبن٭

زٸٮت  ربٶت اظ ا٢ساٲبتځ ٦ٻ َٹضڀ ثٻ ڂبٞت اڀ ٪ؿتطزٺ اثٗبز اٞطاز ا٢تهبزڀ تأٲڃٵ ٖسٰ ٸ ٣ٞط ٲؿأٮٻ ثٗس

 ٢بٶٹٴ تهٹڂت اظ پؽ اٶ٫ٯؿتبٴ زض ٲخب٬ َٹض ثٻ ٪طٞت. نٹضت قبٚالٴ اظ ٢كطڀ اظ حٳبڂت ثبة زض

 ذطڂس ثطاڀ ٸ ٦ؿط ٲجٯٛځ ٲٗسٴ ټط آٲس زض اظ زاز زؾتٹض 1604 ٲٻ 16 زض چٽبضٰ (،  ټبٶطڀ1601) ٣ٞط

 قٹٶس. زضٲبٴ ضاڂ٫بٴ ثٻ زڂسٺ حبزحٻ ٦بض٪طاٴ تب ڂبثس اذتهبل ٲهسٸٰ ٦بض٪طاٴ ٲساٸاڀ زاضٸ ٸ

آٖٱ  نسض 1ثڃؿٳبض٤ تٹؾٍ 1889 تب 1883 ؾبٮٽبڀ َځ ارتٳبٖځ ټبڀ ثڃٳٻ ربٲٕ ؾڃؿتٱ اٸٮڃٵ اٲب

ٶڃطٸڀ  ثٻ ٶؿجت ربٲٗٻ ٶ٫طـ اؾبؾځ تٛڃڃط ثط ٖالٸٺ اضٸپب، زض نٷٗتځ اٶ٣الة ٪طزڂس. اڂزبز آٮٳبٴ ٸ٢ت

زض  اثتسا اٶ٣الة اڂٵ ٸ ؾبذت ز٪ط٪ٹٴ ٶڃع ضا ارتٳبٖځ َج٣بت ؾبڂط ثٻ ٶؿجت ٲٹرٹز ت٧ٟط ٦بض،

ٸ  اٸ٬ ٸڂٯٽٯٱ اٲپطاَٹضڀ ظٲبٴ زض ٲڃالزڀ ٶٹظزټٱ ٢طٴ َٹ٬ زض ؾپؽ ٸ ٞطاٶؿٻ ٸ اٶ٫ٯؿتبٴ ٦كٹضټبڀ

ٸ  ٚطثځ اضٸپبڀ ٦كٹضټبڀ ؾبڂط زض آٴ ٲتٗب٢ت ٸ (ٲڃالزڀ 1881آٮٳبٴ ) ٦كٹض زض ثڃؿٳبض٤ نساضت

ٸ  ٲسٶځ ربٲٗٻ پڃساڂف ٦ٻ ٢ؿٳځ ثٻ آٸضز پسڂس ضا ارتٳبٖځ ټبڀ ز٪ط٪ٹٶځ اظ ٖٓڃٳځ ٲٹد ٲط٦عڀ

اڂٵ  انٯځ حٳطٺ اظ ارتٳبٖځ ټبڀ رٷجف ؾٹء آحبض اظ رٯٹ٪ڃطڀ ضاؾتبڀ زض ارتٳبٖځ ح٣ٹ٠ تبثٕ زٸٮتٽبڀ

ټبڀ  ؾڃؿتٱ ثط٢طاضڀ اظ ٶڃع نٷٗتځ ٦كٹضټبڀ ؾبڂط ثڃؿتٱ ٢طٴ اٸاڂ٭ ٪طزز. زض ٲځ ٢ٯٳساز تحٹالت

آٶٽب  ټبڀ ذبٶٹازٺ ٸ ٦بض٪طاٴ ثطاڀ ؾڃؿتٳٽب اڂٵ ٦طزٶس. حٳبڂت ٞٗب٬ ق٧ٯځ ثٻ ارتٳبٖځ ټبڀ ثڃٳٻ

ٸ  ٪ڃطٶس ٢طاض ثڃٳٻ پٹقف تحت ارتٳبٖځ حٹازث اظ ثؿڃبضڀ ثطاثط زض ٦ٻ ؾبذت ٲځ ٞطاټٱ ضا قطاڂُځ

اظ  ثڃ٧بضڀ، ټٷ٫بٰ زض حسٸزڀ تب ٸ ثڃٳبضڀ ثبظٶكؿت٫ځ، ټٷ٫بٰ زض ٸڂػٺ ثٻ اظ٦بضاٞتبز٪ځ نٹضت زض

ثڃؿٳبض٤  ٶٓطڂٻ ٖٷٹاٴ ثٻ آٴ اظ َطح، اڂٵ ٪ڃطڀ ق٧٭ ضڂكٻ ثٻ تٹرٻ ٪طزٶس. ثب ثطذٹضزاض ٲبٮځ حٳبڂت

 قٹز. ٲځ ڂبز

                                                             
1 -Bismark 

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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 ثطذځ زض ټب َطح اڂٵ اٶ٫ٯؿتبٴ، زض 1ثٹضڂذ ٪صاض تأحڃط ٪عاضـ ثٻ پبؾد زض زٸٰ رٽبٶځ رٷ٩ اظ ثٗس

ٸ  حطٜ ټٳٻ ثٻ ثڃٳٻ پٹقف .ثطزاقتٷس ٪بٰ ارتٳبٖځ تأٲڃٵ پڃكطٞتٻ ټبڀ َطح ؾٹڀ ثٻ اظ ٦كٹضټب

 ٪طٞت ثٻ ٖٽسٺ ثٻ َطح ٲبٮځ تأٲڃٵ رٽت ضا آٴ اظ ثركځ ڂب ٲؿئٹٮڃت ٦٭ زٸٮت، ٸ ڂبٞت تٗٳڃٱ ٲكبٚ٭

اڂٵ،  ثط ٶجٹز. ٖالٸٺ ٲحبؾجٻ ٲجٷبڀ تٷٽب ٦بضٞطٲب ٲؿئٹٮڃت ٸ اٶٟطازڀ ټبڀ ثڃٳٻ ح١ آٴ اظ ثٗس ٦ٻ َٹضڀ

 زض ټب ثڃٳٻ ح١ ٲڃعاٴ ڂبٞت. ټٳچٷڃٵ ٪ؿتطـ ٶڃع ثڃٳٻ ح١ ٲكٳٹ٬ حٹازث تٗساز ٸ ڂبٞت اٞعاڂف ٲعاڂب

 .٦ٯځ ؾُح ڂ٥ زض تٷٽب اٲب ٲبٶس ثب٢ځ ٲٽٱ پبضاٲتط ڂ٥ ٖٷٹاٴ ثٻ ٲعاڂب اظ ثطذٹضزاضڀ نالحڃت تٗڃڃٵ

اظ  چبضچٹثځ َٹضڂ٧ٻ ثٻ اؾت قسٺ تط ٪ؿتطزٺ ارتٳبٖځ تأٲڃٵ ٲٟٽٹٰ ٪صقتٻ ؾب٬ 40 ڂب 30 َځ

 آٶٽب، ٞطاټٱ اقتٛب٬ ڂب ٸ ثڃٳٻ ح١ ٲڃعاٴ اظ نطٞٷٓط قٽطٸٶساٴ، ٦ٯڃٻ ثطاڀ ضا ارتٳبٖځ ټٳ٫بٶځ حٳبڂت

ثب  ٦ٻ اؾت ٪طزڂسٺ ثبٖج ارتٳبٖځ ټبڀ ؾڃبؾت اٖٳب٬ اظ ٶبقځ تحٹالت آٴ، ثط ٶٳبڂس. ٲًبٜ ٲځ

ٸ  (٦ILOبض ) اٮٳٯٯځ ثڃٵ ؾبظٲبٴ ٶٓڃط اٮٳٯٯځ، ثڃٵ ټبڀ ؾبظٲبٴ اڂزبز ٸ ٦بض٪طڀ ؾٷسڂ٧بټبڀ تك٧ڃ٭

 ٶڃع رٽبٶځ ٸ ٲٯځ ؾُٹح زض ربٲٗٻ ٲٹٮس ٶڃطٸټبڀ ، ٲٷبٕٞ 2(ISSAارتٳبٖځ ) تأٲڃٵ اٮٳٯٯځ ثڃٵ اٶزٳٵ

قطاڂٍ  ثب ٲتٷبؾت ٲؿتٳط َٹض ثٻ ٶڃع ارتٳبٖځ ټبڀ ؾڃبؾت ضاټجطزټبڀ آٚبظڂٵ ٞطآڂٷس ٸ ٪طزڂسٺ حّٟ

 ڂبثس. ت٧ٹڂٵ ٸ تٹؾٗٻ حب٬،

اٲٷڃت »اظ  اڀ آٲڃعٺ ارتٳبٖځ تأٲڃٵ انُالح ٪ٟت، ثبڂس ٶڃع ارتٳبٖځ تأٲڃٵ تؿٳڃٻ ٸرٻ ثبة زض

 ثحطاٴ زٶجب٬ ثٻ ٸ 1932 ؾب٬ زض ثبض ٶرؿتڃٵ ثطاڀ ٸاغٺ اؾت. اڂٵ« ثڃٳٻ ارتٳبٖځ»ٸ « ا٢تهبزڀ

ڂب ٶڃٹزڂ٭ « َطح ٶٹڂٵ»ثٻ  ٲٗطٸٜ َطح زض آٲطڂ٧ب ٲتحسٺ اڂبالت زض 1933-1929ا٢تهبزڀ ؾبٮٽبڀ 

((New Deal آٴ  اظ ٲٷٓٹض ٦ٻ قس ٲُطح آٲطڂ٧ب، ٸ٢ت رٳٽٹض ضئڃؽ ضٸظٸٮت، ٞطاٶ٧ٯڃٵ ٸؾڃٯٻ ثٻ

 اؾت. ثٹزٺ ربٲٗٻ ٲطزٰ ٖبٲٻ ضٞبٺ ضاؾتبڀ زض ارتٳبٖځ ٸ ا٢تهبزڀ ؾڃبؾځ، اثعاض ټط٪ٹٶٻ اظ اؾتٟبزٺ

 ؾٻ اؾبؼ ثط ٖٳٹٲځ ٲٗڃبضټبڀ زڂس٪بٺ اظ ارتٳبٖځ تأٲڃٵ ٦بض، اٮٳٯٯځ ثڃٵ ؾبظٲبٴ تٗطڂٝ اؾبؼ ثط

 ثٻ زضآٲس ٺثبٮ٣ٹ ٦بټف ڂب زازٴ زؾت اظ (2 زضٲبٶځ؛ ذسٲبت ثٻ ( ٶڃبظ1٪طزز:  ٲځ تٗطڂٝ حبزحٻ ٶڃبظ ڂب

ثڃ٧بضڀ؛  ڂب ذبٶٹازٺ آٸض ٶبٴ ٞٹت اظ٦بضاٞتبز٪ځ، ثبظٶكؿت٫ځ، ٦بض، اظ ٶبقځ حٹازث ظاڂٳبٴ، زٮڃ٭ ثڃٳبضڀ،

 ٞطظٶساٴ. اظ ٶ٫ٽساضڀ ثب ٲطتجٍ ٲربضد (3

 

                                                             
1 - Beveridge 
2 - International Social Security Association 

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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 0راّبزدّبٕ ًظبم تأه٘ي اجتوبػٖ در جْبى اهزٍس -9-9-9-9

ثب تٹرٻ ثٻ يطٸضت ٸرٹز ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ٦كٹضټبڀ ٲرتٯٝ ثب قطاڂٍ ا٢تهبزڀ، 

قٹز. ٲٽٳتطڂٵ  ارتٳبٖځ ٸ اٲ٧بٶبت ٲتٟبٸت، ضاټجطزټبڀ ٲتٟبٸتځ ثطاڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ ٲځ

ټبڂځ ٦ٻ تب٦ٷٹٴ ثط اؾبؼ تزبضة حبن٭ زض ظٲڃٷٻ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثٻ ٸرٹز آٲسٺ ٸ  تطتڃتټب ٸ  ضٸـ

نٷٗتځ ٸ ټٳچٷڃٵ ٦كٹضټبڀ زضحب٬ تٹؾٗٻ رٽبٴ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض  تٻزض اٚٯت ٦كٹضټبڀ پڃكطٞ

 ٪ڃطٶس، ثٻ ؾٻ ٪طٸٺ انٯځ ظڂط ٢بث٭ ت٧ٟڃ٥ ټؿتٷس: ٲځ

تٛب٬ اٞطاز ربٲٗٻ  ثٹزٺ ٸ ثط ٲكبض٦ت ٲبٮځ اڂٵ ٶٓبٰ  ٦ٻ ٲجتٷځ ثط اقاڀ؛  اٮٝ( ضاټجطزټبڀ ثڃٳٻ

زټس ٸ  قسٺ، ٦بضٞطٲب ٸ ٦ٳ٥ زٸٮت اؾتٹاض اؾت، ٶڃطٸڀ قبٚ٭ ربٲٗٻ ضا تحت پٹقف ٢طاض ٲځ ثڃٳٻ

 ثبقس: قبٲ٭ ٲٹاضز شڂ٭ ٲځ

 2ټبڀ ارتٳبٖځ: ثڃٳٻ 

اڂٵ ضاټجطزټب ٦ٻ ثطاڀ اٸٮڃٵ ثبض زض اٸاذط ٢طٴ ٶٹظزټٱ زض ظٲبٴ ثڃؿٳبض٤ نسضآٖٱ آٮٳبٴ، زض اڂٵ 

زټس. تأٲڃٵ  انٯځ ٶٓبٰ تبٲڃٵ ارتٳبٖځ ضا ق٧٭ ٲځ تٻ٪صاضڀ قس زض ثؿڃبضڀ اظ ٦كٹضټب ټؿ ٦كٹض پبڂٻ

قسٺ، ًٖٹڂت ارجبضڀ، اضتجبٌ ح١ ثڃٳٻ  ثڃٳٻ -٦بضٞطٲب  ٯٻٲبٮځ َطح اظ َطڂ١ پطزاذت ح١ ثڃٳٻ ثٹؾڃ

 3قسٺ اظ رٳٯٻ ٸڂػ٪ڃٽبڀ اؾتطاتػڀ ثڃٳٻ ارتٳبٖځ اؾت. ٸ ٲڃعاٴ حٳبڂتٽب ثب زؾتٳعز ثڃٳٻ

 4:ٲؿئٹٮڃت ٦بضٞطٲب 

ثبقس. پطزاذت  ټسٜ انٯځ، اضاڂٻ ٦ٳ٥ زض ٲ٣بث٭ ذُطات حٹازث ٶبقځ اظ ٦بض ثٹؾڃٯٻ ٦بضٞطٲب ٲځ

ټبڀ زضٲبٶځ  ذسٲبتځ ٲبٶٷس پطزاذت ٚطاٲت اڂبٰ ثڃٳبضڀ ٸ ثبضزاضڀ ٸ زض ثطذځ ٲٹاضز تأٲڃٵ ٲطا٢جت

ثبقس. زض اڂٵ ٶٓبٰ ٲكبض٦ت زض ذُط، ٲكبټسٺ  آٶٽب ثٻ ٖٽسٺ ٦بضٞطٲب ٲځ زٺثطاڀ ٦بض٪طاٴ ٸ ذبٶٹا

ثبقس. اٮجتٻ زض ثطذځ اظ ٲٹاضز ٦بضٞطٲبڂبٴ ذٹز ضا زض  قٹز. ظڂطا ٦ٯڃٻ تٗٽسات ثطٖٽسٺ ٦بضٞطٲب ٲځ ٶٳځ

 ٶٳبڂٷس. اڀ، ثڃٳٻ ٲځ ٲ٣بث٭ ذُطات ٶعز قط٦تٽبڀ ثڃٳٻ

 5:ارجبضڀ ذهٹنځ اٶساظ نٷسٸ٢ٽبڀ پؽ 

رتٳبٖځ زض اٚٯت ٲٹاضز تٹاٶبئځ حّٟ اضظـ ٲؿتٳطڂٽب زض ٲ٣بث٭ ٶٹؾبٶبت تٹضٲځ ٶٓبٲٽبڀ تأٲڃٵ ا

ټبڀ ظٸز ټٷ٫بٰ ٸ تٹظڂٕ ٶبٖبزالٶٻ زضآٲسټب  ضا ٶساضٶس ٸ اظ ؾٹڀ زڂ٫ط ٲٹرت تكٹڂ١ ثبظٶكؿت٫ځ

                                                             
 19ټٳبٴ ٲٷجٕ ل  - 1

2-Social insurances 
ٞهٯٷبٲٿ پػٸټكٽبڀ ا٢تهبزڀ  "ثبظتٹظڂٕ زضآٲس زض نٷسٸ٠ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ اڂطاٴ ٸ احط تٹضٰ ثط آٴ"( 1389ضاز. ض )  ٦ڃٳڃب٪طڀ. ٔ, ٲٷٹچٽطڀ - 3

   146، ل45اڂطاٴ، ؾب٬ پبٶعزټٱ، قٳبضپ 
4-Employe  s Liability 
5-Private Compulsory Saving Fund 

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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ٲٷسڀ ثڃكتطڀ ثطذٹضزاض  زضآٲس اظ ثٽطٺ ٪طزٶس، ثٻ ٖجبضت زڂ٫ط، اٞطاز پطزضآٲس ٶؿجت ثٻ اٞطاز ٦ٱ ٲځ

ټبڀ ث٧بض ٪طٞتٻ ثطاڀ پطزاذت ٲؿتٳطڀ  اٶس ٦ٻ ٞطٲٹ٬ ټٳچٷڃٵ آٶبٴ ثط اڂٵ ٣ٖڃسٺ٪طزٶس.  ٲځ

ثبقٷس. ثٻ ټٳڃٵ  ټبڀ ازاضڀ ؾٷ٫ڃٷځ ٲځ ؾربٸتٳٷساٶٻ ثٹزٺ ٸ زض اٚٯت ٲٹاضز اڂٷ٫ٹٶٻ ٶٓبٲٽب زاضاڀ ټعڂٷٻ

ټبڀ پؽ اٶساظ ارجبضڀ ذهٹنځ ټساڂت  ٮحبِ زض ؾڃبؾتٽبڀ ٦الٴ ذٹز، ٦كٹضټب ضا ثٻ ؾٳت نٷسٸ٠

 ٪طزٶس. تأٲڃٵ ٲبٮځ ٲځ 1٪ٹٶٻ نٷسٸ٢ٽب ثطاؾبؼ ٶٓبٰ ٲبٮځ شذڃطٺ ؾبظڀ ٦بٲ٭ ٷس. اڂٵٶٳبڂ ٲځ

ٲجتٷځ ثط تبثٗڃت ڂب ا٢بٲت قٽطٸٶساٴ ثٻ نٹضت ټٳ٫بٶځ  اڀ؛ ثڃٳٻ ة( ضاټجطزټبڀ حٳبڂتځ ڂب ٚڃط

اؾت. اڂٵ ٶٓبٰ ٖٳستبً ثٻ اٖتجبضات زٸٮتځ )ثٹزرٻ ٖٳٹٲځ( ٸاثؿتٻ ثٹزٺ ٸ زاڂطٺ ٸؾٗت آٴ قبٲ٭ ا٢كبض 

پصڂط ربٲٗٻ )ثٻ زٮڃ٭ ٶبتٹاٶځ زض ٦ؿت زضآٲس(، ٲٗٯٹٮڃٵ ٸ اظ٦بضاٞتبز٪بٴ رؿٳځ ٸ شټٷځ، ٦ٹز٦بٴ  تآؾڃ

ٸ ٶٓبٰ  3، ذسٲبت ارتٳبٖځ2٪طزز ٸ قبٲ٭ ٲؿبٖست ارتٳبٖځ ؾطپطؾت، ذبٶٹازٺ ظٶساٶڃبٴ ٸ ... ٲځ ثځ

 ثبقس: ٲځ 4ټٳ٫بٶځ

 :ٲؿبٖست ارتٳبٖځ 

٭ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲبٶٷس ٖسٰ اقتٛب٬، ٖسٰ اؾتُبٖت زض ثؿڃبضڀ اظ ٦كٹضټب، َڃٟځ اظ اٞطاز ربٲٗٻ ثٻ ٖٯ

اڀ ضا ٶساضٶس. اڂٵ ٢كط ٶڃبظٲٷس، ٲٗٳٹالً زض ٢بٮت  ٲبٮځ ٸ... تٹاٴ اؾتٟبزٺ اظ حٳبڂتٽبڀ ثرف ثڃٳٻ

ټبڀ آٴ اظ ٲح٭ زضآٲسټبڀ ٖٳٹٲځ زٸٮت  ٪ڃطٶس ٸ ټعڂٷٻ ٲؿبٖست ارتٳبٖځ ٲٹضز حٳبڂت ٢طاض ٲځ

 ٪طزز. تأٲڃٵ ٲځ

 5:ذسٲبت ارتٳبٖځ 

ظزٺ ٸ ٪طٞتبض تساض٤ زڂسٺ قسٺ   پصڂط، ٲهڃجت ثطاڀ ٦ٳ٥ ثٻ اٞطاز ڂب ٪طٸټٽبڀ آؾڃتاڂٵ ٶٓبٰ ٦ٻ 

٪ڃطز، اظ ؾٹڀ زٸٮت ٸ ڂب ؾبظٲبٶٽبڀ ٲطزٲځ  ټبڀ ثكطزٸؾتبٶٻ اٶؿبٴ ؾطچكٳٻ ٲځ اؾت ٸ اظ اٶ٫ڃعٺ

قٹز.  ثطذځ ثط اڂٵ ثبٸضٶس ٦ٻ زاٲٷٻ ذسٲبت ارتٳبٖځ ثؿڃبض ٪ؿتطزٺ اؾت ٸ ٲسز٦بضڀ  ٖطيٻ ٲځ

تٹاٴ اظ  ذسٲبت ٲځ طٺ٪ڃطز. زض اڂٵ ٪ؿت ٺ ارتٳبٖځ ٸ ذسٲبت ضٞبټځ ضا زض ثط ٲځارتٳبٖځ، ضٞب

ثركځ، ٦ٳ٥ ثٻ ؾبٮٳٷساٴ ٸ ٲٗٯٹالٴ، ٲطا٢جت ٸ  ٞٗبٮڃتٽبڂځ ټٳچٹٴ ذسٲبت ثٽساقتځ، پڃك٫ڃطڀ، تٹاٴ

 زضٲبٶځ ٶبٰ ثطز. ضٞبٺ ٲبزضاٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ، تٷٓڃٱ ذبٶٹازٺ، ٲكبٸضٺ ٸ ضٸاٴ

 

 

                                                             
1 - Fully Funded 
2 - Social Aid 
3-Social Services 
4-General System 

 144تٽطاٴ: ٲؤؾؿٻ ٖبٮځ پػٸټف تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ل  "ټبڀ ارتٳبٖځ ٞطټٷ٩ ثڃٳٻ"( 1378ٲطڂسڀ. ؼ) - 5

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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 :ٶٓبٰ ټٳ٫بٶځ 

ثبقس، اضاڂٻ حٳبڂتٽب  ٲٗٳٹالً تأٲڃٵ ٲبٮځ آٴ اظ َطڂ١ زضآٲسټبڀ ٖٳٹٲځ زٸٮت ٲځ زض اڂٵ ٶٓبٰ ٦ٻ

پصڂطز. حٳبڂتٽبڀ زض ٶٓط ٪طٞتٻ ثطاڀ اٞطاز اڂٵ  ثسٸٴ ٮحبِ اقتٛب٬ ٸ تٹاٶبڂځ ٲبٮځ اٞطاز نٹضت ٲځ

 ثبقس. َطح، ٲٗٳٹالً زض ٢بٮت ٲؿتٳطڀ ثطاڀ اٞطاز ؾبٮٳٷس، اظ٦بضاٞتبزٺ ڂب ثبظٲبٶسٺ ٲځ

٦ٻ قبٲ٭ ٦ٳ٧ٽبڀ زٸٮتځ، ٲطزٲځ ٸ ٪بٺ ثڃٵ اٮٳٯٯځ زض اضتجبٌ ثب حٹازث ٸ  اٲسازڀ؛ د( ضاټجطزټبڀ

ټبڀ ٸؾڃٕ ٸ ټٳچٷڃٵ رٷ٩ ٸ... ثٻ نٹضت  ثالڂبڀ َجڃٗځ ٸ ٢ٽطڀ ٲبٶٷس ؾڃ٭، ظٮعٮٻ، آتف ؾٹظڀ

ټبڀ  ثبقس. اڂٵ ٶٓبٰ ٖالٸٺ ثط اٖتجبضات زٸٮتځ )ثٹزرٻ ٖٳٹٲځ ( ثٻ ٦ٳ٥ ټب ٸ ٲكبض٦ت ٲ٣ُٗځ ٲځ

ٲځ )ذڃطڂٻ( ٶڃع ٸاثؿتٻ ثٹزٺ ٸ زاڂطٺ ٸؾٗت آٴ اٞطاز آؾڃت زڂسٺ اظ ثالڂبڀ َجڃٗځ ٸ زاٸَٯجبٶٻ ٲطز

٪ڃطز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت ٦ٻ ٶٓبٰ اٲسازڀ ثط اؾبؼ  ٚڃطَجڃٗځ ضا زض زاذ٭ ٸ ذبضد اظ ٦كٹض زض ثطٲځ

ت، تٗبضڂٝ زٞتط ثڃٵ اٮٳٯٯځ ٦بض ٸ اٶزٳٵ ثڃٵ اٮٳٯٯځ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ اظ ارعاء ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٶڃؿ

ٸٮځ حؿت ٶڃبظ ټط ڂ٥ اظ ٦كٹضټب ٲځ تٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٧ځ اظ ضاټجطزټبڀ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ 

 ٲحؿٹة ٪طزز.

 

 0تأه٘ي اجتوبػٖ دراٗزاى -9-9-8

٪طزز. زاضڂٹـ زض ؾٷ٩  تبضڂرچٻ قطٸٔ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض اڂطاٴ ثٻ ؾسٺ قف ٢ج٭ اظ ٲڃالز ثطٲځ

ثٷبثطاڂٵ ٶٓبٰ زؾتٳعز  .«ٶبتٹاٶځ اظ ح١ ٦كځ زض ضٶذ ثبقسٻ زٸؾت ٶساضٰ ٦»زاضز  اـ اٖالٰ ٲځ ٶٹقتٻ

قس. اٸٮڃٵ ا٢ساٰ ٢بٶٹٶځ زض ضاثُٻ ثب  ثٷسڀ ٲځ ٦بض٪طاٴ ثط اؾبؼ ؾبظ ٸ ٦بض ٲٷًجٍ ٲٽبضت ٸ ؾٵ، َج٣ٻ

ثب تك٧ڃ٭ نٷسٸ٠ احتڃبٌ ٦بض٪طاٴ َط٠ ٸ قٹاضٔ  1309ټبڀ ارتٳبٖځ ثٻ ق٧٭ اٲطٸظڀ زض ؾب٬  ثڃٳٻ

 اٶزبٰ ٪طٞت.

اظ ٲطٸضڀ ثط ٸيٗڃت تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض اڂطاٴ ثبؾتبٴ، ثٻ تجڃڃٵ ؾڃط تحٹالت  زض اڂٵ ثرف، پؽ

 ټبڀ ارتٳبٖځ زض اڂطاٴ پطزاذتٻ ذٹاټس قس. تبضڂرځ ٶٓبٰ ثڃٳٻ

 

                                                             
ضاټٷٳبڂځ: ؾطاٲڃ٥، ثٻ  -(، تأحڃط تٛڃڃطات ٶطخ ح١ ثڃٳٻ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط ټعڂٷٻ تٹٮڃس ٸ اقتٛب٬ زض نٷٗت ٦بقځ1388حكٳځ، آتٷب ) - 1

 .21ٶبٲٻ ٦بضقٷبؾځ اضقس، زاٶك٧سٺ ٲسڂطڂت ٸ ا٢تهبز زاٶك٫بٺ تطثڃت ٲسضؼ.ل  ٖهبضڀ آضاٶځ ٖجبؼ، پبڂبٴ

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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 تأه٘ي اجتوبػٖ دراٗزاى ببستبى -9-9-8-0

ټبڂځ ٦ٻ زض ٦بخ زاضڂٹـ نٹضت ٪طٞت، ثڃٵ ٦بخ  ٲڃالزڀ زض حٟبضڀ 1934ٸ  1933زض ؾبٮٽبڀ 

٢ج٭  668تب  330ټبڂځ ثب اثٗبز ٲتٟبٸت ثب ذٍ اڂالٲځ ٸ ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ ټبڀ  ؾتٹٴ ذكت آپبزاٶب ٸ نس

ټب، ذٍ، ت٣ٹڂٱ ٸ ثبالذطٺ ٲ٣طضات ٦بض ڂبٞت قس. ثب اؾتٟبزٺ اظ اڂٵ  اظ ٲڃالز ٲؿڃح زضثبضٺ اٸظاٴ، ٲڃعاٴ

بٖځ ټبڀ ٪ٯځ ٦كٝ قسٺ اَالٖبتځ ثٻ زؾت آٲسٺ ٦ٻ ثڃبٶ٫ط ٸرٹز ٲٹاضزڀ اظ ذسٲبت تأٲڃٵ ارتٳ ٮٹح

زټس ٦ٻ: اٸالً، ٦بض٪طاٴ ح٣ٹ٠ ث٫ڃط  ټب ٶكبٴ ٲځ ثطاڀ ٦بض٪طاٴ زض زٸضاٴ ټربٲٷكځ اؾت. اڂٵ ڂبٞتٻ

اٶس ٸ ؾڃؿتٱ حجت ٸ يجٍ ٲٗڃٷځ ثطاڀ پطزاذت ثٻ آٶبٴ ٸرٹز زاقتٻ اؾت. حبٶڃبً، ٲڃعاٴ زؾتٳعز  ثٹزٺ

اٶس.  ٹ٠ ثطاثط زاقتٻ٦بض٪طاٴ ثٻ ٲٽبضت آٶبٴ ثؿت٫ځ زاقتٻ ٸ اٞطاز ٲرتٯٝ زض ٲكبٚ٭ ڂ٧ؿبٴ، ٚبٮجبً ح٣

اٶس، ثطاڀ رجطاٴ ٦ؿطڀ ظٶس٪ڃكبٴ ايبٞٻ زضڂبٞتځ ٸ  ټٳچٷڃٵ ٦بض٪طاٶځ ٦ٻ زاضاڀ حسا٢٭ ح٣ٹ٠ ثٹزٺ

اٶس. ٸ ظٶبٴ ٦بض٪ط، پؽ اظ ظاڂٳبٴ پٷذ ٲبٺ تٳبٰ اظ ٦بض ٲٗبٜ ثٹزٺ ٸ ثركځ  ٦طزٺ ٪بٺ پبزاـ زضڂبٞت ٲځ

بڀ ذبٶٹازٺ ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت، اظ ذسٲبت اٶس. زض ٖڃٵ حب٬ تٳبٲځ اًٖ ٦طزٺ اظ ح٣ٹ٠ ذٹز ضا زضڂبٞت ٲځ

اٶس ٸ زض ٲست اقتٛب٬، ذٹضا٤، پٹقب٤ ٸ  ٲٷس ثٹزٺ زٸٮتځ ٲبٶٷس ٦ٳ٥ ټعڂٷٻ ٸ ثطذځ ٮٹاظٰ ظٶس٪ځ ثٽطٺ

ٲؿ٧ٵ ٦بض٪طاٴ ثٻ ٖٽسٺ ٦بضٞطٲب ثٹزٺ اؾت. ټٳچٷڃٵ ٦بض٪طاٴ زض ٲٹا٢ٕ ثڃٳبضڀ، حٹازث ٸ نسٲبت 

ټبڀ  ٪طٸٺټب ٦بض٪طاٴ ثٻ  َج١ ٲحتٹڂبت اڂٵ ٶٹقتٻاٶس.  ٪طٞتٻ رؿٳځ، زض ټٳبٴ رب تحت زضٲبٴ ٢طاض ٲځ

( اظ رٽت ٲٽبضت، ؾٵ ٸ رٷؽ ت٣ؿڃٱ قسٺ ثٹزٶس ٸ ح٣ٹ٠ آٶبٴ ثٻ ٲرتٯٝ )َج٣ٻ ثٷسڀ ٦بض٪ط

ټبڀ ٲرتٯٝ ٸٮٹ زض ظٲبٴ  قس ٸ ثطاڀ ٦بض ٲؿبٸڀ ثٻ ٦بض٪طاٴ حتځ اظ ٲٯڃت ٲؿ٧ٹ٤ ٶ٣طٺ پطزاذتٻ ٲځ

 قس. رٷ٩، ٲعز ٲؿبٸڀ زازٺ ٲځ

ٸ ثب ٶٟٹش ٖٳڃ٣ځ ٦ٻ اح٧بٰ ٲصټجځ زض اٶسڂكٻ ٸ ضٞتبض ٸ ٪ٟتبض ا٦خط ٲطزٰ اڂٵ  زض زٸضاٴ ْٽٹض اؾالٰ

٦كٹض ثٻ رب ٪صاقت، ضٸاثٍ ٦بض٪ط ٸ ٦بضٞطٲب ٸ ٶتڃزٻ آٴ ڂٗٷځ ٸيٕ ظٶس٪ځ َج٣ٻ ٦بض٪ط اڂطاٶځ ثٽجٹز 

ضٞتٵ ؾڃؿتٱ  قبڂبٶځ ڂبٞت. ٲٽٳتطڂٵ ٶ٣ف زڂٵ اؾالٰ زض ٸيٕ ظٶس٪ځ َج٣ٻ ٦بض٪ط، اظ ثڃٵ

زٸضاٴ ثبؾتبٴ ثٹز. ثٻ َٹضڂ٧ٻ زض زٸضٺ  2ټبڀ َج٣بتځ )اقطاٞځ( ٪صقتٻ ٸ حتځ ؾڃؿتٱ 1اضڂؿتٹ٦طاؾځ

اؾالٰ، اڂٵ َج٣ٻ ٲحطٸٰ ٸ ظحٳت٧ف ثب ٦بض ٸ ٦ٹقف ثڃكتط ٸ ثب رٳٕ ٦طزٴ ٲ٣ساضڀ اٶسٸذتٻ ٲبٮځ 

تٹاٶؿت ثٻ َج٣ٻ ثبالتط ارتٳبٔ ضاٺ ڂبثس ٦ٻ ضاٺ چٷڃٵ اضت٣بڂځ حتځ زض زٸضٺ ټربٲٷكځ ٦بٲالً ٲؿسٸز  ٲځ

ٹز. زض زٸضٺ اؾالٰ، ټٳٻ اٲٹض ارتٳبٔ ٸ ثرهٹل تزبضت ٸ زاز ٸ ؾتس، ٲتأحط اظ انٹ٬ ٸ ضٸاڂبت ٸ ث

٪ڃطٶس ٦بض  ٦طزٶس ا٪ط ٦ٳتط اظ ٲعزڀ ٦ٻ ٲځ اؾت. ثٻ َٹض ٲخب٬ ٦بض٪طاٴ ٧ٞط ٲځ ټبڀ ٲصټجځ ثٹزٺ  ؾٷت

                                                             
1 - Erystocracy 
2 - Cast system 
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ض٪طاٴ ضا ٦ٳتط ٦طزٶس ٦ٻ ا٪ط ٲعز ٦ب ٞطٲبڂبٴ ٶڃع ثٻ ٶٹثٻ ذٹز تهٹض ٲځ٦ٷٷس، ٲعزقبٴ حطاٰ اؾت ٸ ٦بض

 اظ اضظـ ٲڃعاٴ ٦بضقبٴ پطزاذت ٶٳبڂٷس، ذڃط ٸ ثط٦ت اظ ٦بضقبٴ ذٹاټس ضٞت.

ټبڀ ح٧ٹٲتٽب ٸ  ح٣ٹ٠ ٸ ٲعاڂبڀ ٦بض٪طاٴ زض زٸضاٴ ثٗس اظ اؾالٰ ثؿت٫ځ ظڂبزڀ ثٻ ٲ٣طضات ؾڃؿتٱ

ال٬ ٸ ٲڃعاٴ ٶٟٹش ٸ ٢سضت آٴ ثط ٦بضٞطٲبڂبٴ زاقتٻ ٸ ټٳچٷڃٵ اڂٵ قطاڂٍ ٸاثؿتٻ ثٻ ٶحٹٺ اؾتٷجبٌ، اؾتس

ٲڃعاٴ ٪صقت ٸ احؿبؼ ٲؿئٹٮڃت نبحت ٦بضاٴ ٸ ثٻ ذهٹل ٲتٷبؾت ثب ٣ٖبڂس ٲصټجځ آٴ ټب ٸ 

٦ٳځ ٶڃع ٲتأحط اظ ترهم ٸ ٦بضزاٶځ ٦بض٪طاٴ ٸ ضاثُٻ ٖطيٻ ٸ ت٣بيب ٸ ٲڃعاٴ اضظـ ارتٳبٖځ ثطاڀ 

 آٶٽب ثٹزٺ اؾت.

ٲؿتٳط ٦ٻ احتڃبد ثٻ ٦بض ټب ٸ ڂب ٦بضټبڀ ٶؿجتب ثعض٨ ٸ  ثب ٪صقت ظٲبٴ ٸ زض احط ثٹرٹز آٲسٴ ٦بض٪بٺ

ټب ٸ اظ رٳٯٻ ضاٺ آټٵ  ثڃف اظ ڂ٥ ٦بض٪ط ٸ ثطاڀ ٲستځ ت٣طڂجبً َٹالٶځ زاقت، ٲبٶٷس احساث ربزٺ

ټبڀ ٲتٗسز ٸ ٶب٪ٽبٶځ ٦بض٪طاٴ يٳٵ ٦بض ٸ ڂب  ؾطاؾطڀ اڂطاٴ ٸ ثب حسٸث اتٟب٢بت ٸ تهبزٞبت ٸ ٞٹت

ٶځ ثٻ تهٹڂت ضؾڃس ٦ٻ ثٻ حٳبڂت اظ اڂٵ ثطاڀ اٸٮڃٵ ثبض زض اڂطاٴ ٢بٶٹ 1309ثٻ ذبَط آٴ، زض اؾٟٷس ٲبٺ 

َج٣ٻ ٲؿتًٗٝ ٸ ٲحطٸٰ تٷٽب زض ٲ٣بث٭ حٹازث ٶبقځ اظ ٦بض )ٞٹت ٸ اظ ٦بض اٞتبز٪ځ( پطزاذتٻ ٸ ثٻ 

 .قس. ٲٹرت آٴ ٲجٯٛځ ثٻ ٦بض٪طاٴ ڂب ثبظٲبٶس٪بٴ آٶٽب پطزاذت ٲځ

 

 ّبٕ اجتوبػٖ دراٗزاى س٘زتکبهل ب٘وِ -9-9-8-9

 1309زض زٸضاٴ ٲڃطظات٣ځ ذبٴ اٲڃط٦جڃط ثٻ اڂطاٴ آٲس، اٲب تب ؾب٬ ثب اڂٷ٧ٻ نٷبڂٕ رسڂس ٸ ٲبقڃٷځ 

ټڃچ٫ٹٶٻ ا٢ساٲځ زض رٽت حٳبڂت اظ ٦بض٪طاٴ ٶكس. تحٹالت اڂزبز قسٺ زض ٦كٹضټبڀ نٷٗتځ رٽبٴ 

ثٻ تسضڂذ ثٻ نٹضت ٞطا٪ڃط ثٻ ؾبڂط ٦كٹضټب، اظ رٳٯٻ ٦كٹضټبڀ زض حب٬ تٹؾٗٻ، ٶٓڃط اڂطاٴ، تٗٳڃٱ 

بڀ ٸ٢ت حب٦ٱ زض اڂطاٴ ٶڃع ثب تأحڃطپصڂطڀ اظ آٴ، تالـ ٶٳٹزٶس تب ثب ټ ڂبٞت ٸ ثسڂٵ تطتڃت زٸٮت

ثطزاضڀ  اٶ٣الة نٷٗتځ ثٻ َط٠ ٲرتٯٝ ثٽطٺ ټبڀ اضٸپبڂځ اظ زؾتبٸضزټبڀ تٳسٴ ٸ اٮ٫ٹثطزاضڀ اظ ٶٓبٰ

٢بٶٹٴ ٸْبڂٝ  1287ٶٳبڂٷس. ثٷبثطاڂٵ اظ اٸاذط ح٧ٹٲت ؾٯؿٯٻ ٢بربضڂٻ، ثطاڀ ٶرؿتڃٵ ثبض زض ؾب٬ 

٠ ٸْڃٟٻ ثٻ ثبظٲبٶس٪بٴ نبحجبٴ ح٣ٹ٠ زڂٹاٶځ )٦بضٲٷساٴ زٸٮت( ثٻ تهٹڂت ضؾڃس ثطاڀ پطزاذت ح٣ٹ

 زاڂطٺ ت٣بٖس ٸْبڂٝ، اڂزبز ٪طزڂس. 1301ٸ زض ؾب٬ 

احساث قج٧ٻ ضاٺ آټٵ زض اڂطاٴ، ضٸٶس تٳط٦ع ٦بض٪طاٴ، ثطٸظ ؾٹاٶح ٸ پڃكبٲسټبڀ ٲرتٯٝ، زٸٮت 

ٷسٸ٠ احتڃبٌ ٦بض٪طاٴ َط٠ ٸ ن»َطح تك٧ڃ٭  1309ٸ٢ت ضا ثط آٴ زاقت تب زض آذطڂٵ ضٸظ ؾب٬ 

ٶڃع ثطاڀ رجطاٴ ذؿبضات ٲبٮځ ٸ ربٶځ ؾبڂط  1312ٸ  1311ټبڀ  ضا تهٹڂت ٦ٷس. زض ؾب٬« قٹاضٔ

ټبڀ نٷٗتځ ٸ ٲٗسٶځ، ٲجٯٛځ ثٻ ٖٷٹاٴ ذؿبضت زض ٶٓط ٪طٞتٻ قس ٦ٻ زض  ٦بض٪طاٴ ؾبذتٳبٶځ ٸ ثٷ٫بٺ
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ازاضٺ ٦٭ نٷبٖت ٸ »ثٻ ٶبٰ  ازاضٺ ٲؿت٣ٯځ 1314ؾب٬  قس. زض نٹضت ٞٹت ثٻ ٸضاث آٶبٴ پطزاذت ٲځ

ٶٓبٲٷبٲٻ ٦بضذبٶزبت ٸ ٲؤؾؿبت نٷٗتځ ضا زضثبضٺ  1315تك٧ڃ٭ قس. اڂٵ ازاضٺ زض ٲطزاز ٲبٺ « ٲٗبزٴ

 ټب ٸ پطزاذت پبزاـ ثٻ ٦بض٪طاٴ زض  ٦بضٞطٲب، اڂٳٷځ ٸ ثٽساقت ٦بض٪بٺ قطاڂٍ ٦بض، ٸْبڂٝ ٦بض٪ط ٸ

نٷسٸ٠ »ت ضؾبٶس. زض ٸا٢ٕ ٲ٣طضات ظ ٦بض، ثٻ تهٹڂت ټڃئت زٸٮآؾڃت زڂس٪ځ ٸ ٞٹت ٶبقځ اٲٹضز 

ثٻ ٦بض٪طاٴ ٦بضذبٶزبت ٲكٳٹ٬ ٶٓبٲٷبٲٻ تٗٳڃٱ ڂبٞت. زض ٶٽبڂت ثب تهٹڂت « احتڃبٌ ازاضات َط٠

٦ٯڃٻ ٦بضذبٶزبت ٸ ٲؤؾؿبت ا٢تهبزڀ، نٷٗتځ، ٲٗسٶځ،  1322الڂحٻ ثڃٳٻ ارجبضڀ ٦بض٪طاٴ زض ؾب٬ 

زاضاڀ ثڃف اظ ثڃؿت ٶٟط ٦بض٪ط ثٹزٶس، ( ٦ٻ ٺ آټٵ )اٖٱ اظ زٸٮتځ ڂب ٚڃطزٸٮتځتزبضڀ، ثبضثطڀ ٸ ضا

ٲ٧ٯٝ قسٶس ٦بض٪طاٴ ذٹز ضا ٶعز قط٦ت ؾٽبٲځ ثڃٳٻ اڂطاٴ ڂب ڂ٥ قط٦ت ثڃٳٻ زاذٯځ تحت پٹقف 

 1.اڀ ٢طاض زټٷس ثڃٳٻ

 1328اظ رٷجٻ تبضڂرځ، ٶ٣ُٻ ُٖٝ اڂٵ تحٹالت، تك٧ڃ٭ نٷسٸ٠ تٗبٸٴ ٸ ثڃٳٻ ٦بض٪طاٴ زض ؾب٬ 

ڃٳبضڂٽبڀ ٚڃطٶبقځ اظ ٦بض ٶڃع ٪ؿتطـ زاز. زض اڂٵ ؾب٬ اڀ ضا ثٻ حٹازث ٸ ث اؾت ٦ٻ تٗٽسات ثڃٳٻ

. پؽ اظ ضا ثٻ نٹضت آظٲبڂكځ ثٻ ٖٽسٺ ٪طٞتنٷسٸ٠ تٗبٸٴ ٸ ثڃٳٻ ٦بض٪طاٴ اٲط ثڃٳٻ ٦بض٪طاٴ ٦كٹض 

ڂ٧ؿب٬ ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ تزطثڃبت حبن٭ اظ ارطاڀ آٴ ح٥ ٸ انالح قس ٸ ؾپؽ زض تبضڂد 

 تهٹڂت ټڃأت زٸٮت ضؾڃس. اؾبؾٷبٲٻ نٷسٸ٠ تٗبٸٴ ٸ احتڃبٌ ثٻ 21/3/1329

ٶٹٴ ثڃٳٻ ارتٳبٖځ ٦بض٪طاٴ ضا زض زض٤ يطٸت ارطاڀ ثڃٳٻ ارتٳبٖځ، ٢بپؽ اظ آٴ، زٸٮت ٸ٢ت ثب 

ثب تك٧ڃ٭ ؾبظٲبٴ ثڃٳٻ ارتٳبٖځ ٦بض٪طاٴ، اٲٹض  1332ثٻ تهٹڂت ضؾبٶس ٸ اظ آٚبظ ؾب٬  1331ؾب٬ 

ٸ ثڃٳٻ ٦بض٪طاٴ ٸ قط٦ت ٲطثٹٌ ثٻ حٹظٺ ثڃٳٻ ارتٳبٖځ ٦ٻ تب پڃف اظ آٴ اظ َطڂ١ نٷسٸ٠ تٗبٸٴ 

 قس، زض ؾبظٲبٴ رسڂس ٲتٳط٦ع ٪طزڂس. ؾٽبٲځ ثڃٳٻ اڂطاٴ اٶزبٰ ٲځ

ح١  ٶڃع ثب اٖٳب٬ انالحبتځ زض ٢بٶٹٴ ثڃٳٻ ارتٳبٖځ ٦بض٪طاٴ، يٳٵ اٞعاڂف ٶطخ 1334زض ؾب٬ 

ٸٮتځ، ٲجبٶځ تٗڃڃٵ ح١ ټبڀ ٚڃطز زضنس ثطاڀ ٦بض٪بٺ 15ټبڀ زٸٮتځ ٸ  زضنس ثطاڀ ٦بض٪بٺ 18ثڃٳٻ ثٻ 

 2تط قس. ټبڀ ٸنٹ٬ آٴ قٟبٜ ٻ ٸ ضٸـثڃٳ

ٸظاضت ٦بض ٸ ذسٲبت ارتٳبٖځ،  24/1/1342ٲٹضخ  1518ثٷب ثٻ پڃكٷٽبز قٳبضٺ  1342زض ؾب٬ 

ت  ٸظڂطاٴ تأڂڃس ٦طز ٦ٻ ٦بضٲٷساٴ ٞٷځ ٸ زٞتطڀ ٦ٻ ثٻ َٹض حبثت زض ٲؤؾؿبت ٲكٳٹ٬ ٢بٶٹٴ ٦بض ټڃأ

ٳٹ٬ ٢بٶٹٴ ثڃٳٻ ټبڀ ارتٳبٖځ قٹٶس ٸ اقتٛب٬ زاقتٷس ٸ ثٻ ٲٹرت ٢بٶٹٴ زڂ٫طڀ ثڃٳٻ ٶكسٺ ثٹزٶس، ٲك

تٛڃڃط ٶبٰ زاز ٸ ٦ٯڃٻ « ټبڀ ارتٳبٖځ ؾبظٲبٴ ثڃٳٻ»ټبڀ ارتٳبٖځ ٦بض٪طاٴ ثٻ  ثٻ ٲٹرت آٴ ؾبظٲبٴ ثڃٳٻ

                                                             
 24ټٳبٴ ٲٷجٕ ل  - 1
 25ټٳبٴ ٲٷجٕ ل  - 2
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اٞطاز ٚڃط اظ ٦ؿبٶځ ٦ٻ ٲكٳٹ٬ ٢بٶٹٴ اؾترساٰ ٦كٹضڀ، ڂب ٲكٳٹ٬ ٢بٶٹٴ ثڃٳٻ ذبنځ ثٹزٶس، ٲكٳٹ٬ 

 ثڃٳٻ قٷبذتٻ قسٶس.

ټب ٸ  ټبڀ ارتٳبٖځ ٸ زڂ٫ط ؾبظٲبٴ ؾبظٲبٴ ثڃٳٻ 1353بٖځ زض ؾب٬ ثب تك٧ڃ٭ ٸظاضت ضٞبٺ ارتٳ

اڀ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ  ٪طزڂس، ثسٸٴ آٶ٧ٻ زض تٗٽسات ثڃٳٻاڀ ٲطتجٍ، ثٻ اڂٵ ٸظاضتربٶٻ ٲٯح١  ٶٽبزټبڀ ثڃٳٻ

ٶ٣ُٻ ُٖٝ  8/5/1353ارتٳبٖځ تٛڃڃطڀ اڂزبز قٹز. ٢بٶٹٴ تك٧ڃ٭ ٸظاضت ضٞبٺ ارتٳبٖځ، ٲهٹة 

 قس. تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ٦كٹض ٲحؿٹة ٲځزڂ٫طڀ زض تٹؾٗٻ ٸ تٗٳڃٱ 

ټبڀ ارتٳبٖځ  ثٻ تهٹڂت ضؾڃس ٸ ربڂ٫عڂٵ ٢بٶٹٴ ثڃٳٻ« ٢بٶٹٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ» 1354زض تڃطٲبٺ 

ارتٳبٖځ تك٧ڃ٭ ٸ ظڂط ٶٓط ٸظاضت ضٞبٺ ٢طاض ٪طٞت.  قس. ثب تهٹڂت اڂٵ ٢بٶٹٴ، ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ

زاضڀ، ٚطاٲت زؾتٳعز، اظ٦بضاٞتبز٪ځ، ټب، ثبض ټبڀ ٲٹيٹٔ اڂٵ ٢بٶٹٴ، قبٲ٭ حٹازث ٸ ثڃٳبضڀ حٳبڂت

ټب ٸ ثبضزاضڀ ثط  ٲٷسڀ ثٹز. اٶزبٰ تٗٽسات ٶبقځ اظ حٹازث ٸ ثڃٳبضڀ ثبظٶكؿت٫ځ، ٞٹت، اظزٸاد ٸ ٖبئٯٻ

ٖٽسٺ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ذسٲبت زضٲبٶځ ٸ ؾبڂط تٗٽسات ثط ٖٽسٺ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٪صاقتٻ قس. ٶطخ 

زضنس ٲعز ڂب ح٣ٹ٠ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قس  28ثٻ ٲڃعاٴ  1354تب اؾٟٷس  1354ح١ ثڃٳٻ ٶڃع اظ اٸ٬ ٲٽطٲبٺ 

زضنس ثب٢ڃٳبٶسٺ ثٻ ٸؾڃٯٻ  3زضنس ثط ٖٽسٺ ٦بضٞطٲب ثٹز ٸ  18زضنس آٴ ثط ٖٽسٺ ثڃٳٻ قسٺ ٸ  ٦7ٻ 

 1قس. زٸٮت تأٲڃٵ ٲځ

ٸظاضت ضٞبٺ ارتٳبٖځ ٶڃع ٲٷح٭ قس ٸ ٦ٯڃٻ ٸْبڂٝ ٸظاضتربٶٻ ٲص٦ٹض زض ٢بٶٹٴ  1355زض تڃطٲبٺ 

طٞت ٸ ثٻ ٲٷٓٹض تٳط٦ع ٸرٹٺ ٸ٢ت ٢طاض ٪ 2ٻ ٖٽسٺ ٸظاضت ثٽساضڀ ٸ ثٽعڂؿتځتأٲڃٵ ارتٳبٖځ ث

ټب ٸ زڂٹٴ ٸ  ٔ ح١ ثڃٳٻ ٲكٳٹالٴ ٢بٶٹٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ؾبڂط ٸرٹٺ ٸ زضآٲسټب، زاضاڂځ)ٲٹيٹ

٪صاضڀ اظ ٲح٭ شذبڂط تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ تٗٽسات ٢بٶٹٴ ؾبظٲبٴ ارتٳبٖځ( نٷسٸ٢ځ ثٻ  تٗٽسات ؾطٲبڂٻ

زضنس  2ثٻ ح١ ثڃٳٻ ؾٽٱ ٦بضٞطٲب  1355تأؾڃؽ ٪طزڂس. اظ اٸ٬ ؾب٬ « ارتٳبٖځ نٷسٸ٠ تأٲڃٵ»ٶبٰ 

زضنس اٞعاڂف  30زضنس ثٻ  28زضنس ضؾڃس ټٳچٷڃٵ ٶطخ ح١ ثڃٳٻ اظ  20ايبٞٻ قس ٸ ض٢ٱ آٴ ثٻ 

 3ڂبٞت.

ثٻ ٲٹرت انالحڃٻ ٲهٹة  28/4/1358ؾطاٶزبٰ پؽ اظ پڃطٸظڀ اٶ٣الة اؾالٲځ، زض تبضڂد 

بظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثب حّٟ قرهڃت ح٣ٹ٢ځ ٸ اؾت٣ال٬ ازاضڀ ٸ ٲبٮځ قٹضاڀ اٶ٣الة اؾالٲځ، ؾ

٢بٶٹٴ تك٧ڃ٭ ٸظاضت ثٽساضڀ ٸ  10ٲزسزاً تك٧ڃ٭ قس ٸ نٷسٸ٠ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲٹيٹٔ ٲبزٺ 

 ثٽعڂؿتځ ثب ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ازٚبٰ ٸ تٛڃڃط ٶبٰ ڂبٞت.

                                                             
 26ټٳبٴ ٲٷجٕ ل  - 1

2 -Well-being 
 27ټٳبٴ ٲٷجٕ ل  - 3
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ضت ضٞبٺ اتٟب٠ اٞتبزٺ اؾت. زض ثٻ ثٗس ٶڃع تٛڃڃطات ظڂبزڀ اظ رٳٯٻ تك٧ڃ٭ ٲزسز ٸظا 1365اظ ؾب٬ 

٦ٯڃٻ تٗٽسات زضٲبٶځ  ٢21/8/1368بٶٹٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض تبضڂد  3ارطاڀ ثٷسټبڀ )اٮٝ( ٸ )ة( ٲبزٺ 

ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط اؾبؼ ٢بٶٹٴ اٮعاٰ ٲزسزاً ثٻ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸا٪صاض ٸ اظ اثتساڀ ؾب٬ 

ٖځ ٖطيٻ قس. زض اڂٵ ؾبٮٽب ٢ٹاٶڃٵ ٲتٗسزڀ تهٹڂت ذسٲبت زضٲبٶځ اظ َطڂ١ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳب 69

تٹاٴ ثٻ ٦بټف ٶطخ ح١ ثڃٳٻ ثطاڀ  ٲٷًٱ قس ٦ٻ اظ ٲٽٳتطڂٵ آٶٽب ٲځ 54ٸ ثٻ ٢بٶٹٴ ٲهٹة ؾب٬ 

زضنس، ٢بٶٹٴ ٲٗبٞڃت ٦بضٞطٲبڂبٴ اظ پطزاذت ح١ ثڃٳٻ  18زضنس ثٻ  27ټبڀ نٷٗتځ ٦ٹچ٥ اظ  ٦بض٪بٺ

ٸ  4/4/1366، تهٹڂت ٢بٶٹٴ ثڃٳٻ ثڃ٧بضڀ زض 22/12/1361ٶٟط ٦بض٪ط ٲهٹة  5ؾٽٱ ٦بضٞطٲب تب ٲڃعاٴ 

 اقبضٺ ٶٳٹز. 30/6/1365تهٹڂت ٢بٶٹٴ ثڃٳٻ اذتڃبضڀ نبحجبٴ حطٜ ٸ ٲكبٚ٭ آظاز زض  

 

 0هببًٖ ًظزٕ تأه٘ي اجتوبػٖ -9-8

، ٦ٻ ټسٞف ٲزبظات ٖساٮت تٷجڃٽځ اظ زٸ ٶٹٔ ٖساٮت ارتٳبٖځ ؾرٵ ضٞتٻ اؾت؛ اضؾُٹزض ٞٯؿٟٻ 

٦ٻ ٖجبضت اؾت اظ  ٖساٮت تٹظڂٗځ٦ٷٷس ٸ  تٳبٰ ٦ؿبٶځ اؾت ٦ٻ ٢ٹاٶڃٵ ٸ ٲ٣طضات ضا ضٖبڂت ٶٳځ

 زټس. ټبڂځ ٦ٻ ټط ٞطز اٶزبٰ ٲځ ټب ٸ ٦ٹقف ټب ٸ اٞتربضات ڂب قبڂؿت٫ځ ضٖبڂت تٷبؾت ٲڃبٴ ٲؿئٹٮڃت

ڃك٫ڃطڀ اظ تزٳٕ اظ ٶٓط اضؾُٹ زذبٮت زٸٮت قبٲ٭ ٶ٣ف ثبظتٹظڂٗځ اظ َطڂ١ ٶٹٖځ ٲبٮڃبت ٸ پ 

، زٸٮت ثب ٲساذٯٻ زض ٞٗبٮڃتٽبڀ ا٢تهبزڀ ٸ ټساڂت ٦ڃٷعحطٸت اظ َطڂ١ ٢بٶٹٶ٫صاضڀ اؾت. اٲب ثٻ ٶٓط 

زاضڀ آظاز، ڂٗٷځ ٖسٰ اقتٛب٬ ٦بٲ٭ ٖٹاٲ٭ تٹٮڃس ٸ  تٹاٶس زٸ ٶ٣م ٖٳسٺ ٸ شاتځ ٶٓبٰ ؾطٲبڂٻ آٶٽب ٲځ

 تٹظڂٕ ٶبٖبزالٶٻ حطٸت ٸ زضآٲس ضا ثطَطٜ ؾبظز.

٦كس ٸ  ټبڀ ٶبثطاثطڀ ٸ قطاڂٍ ٲحڃُځ ثط اٶؿبٴ ضا، ثٻ چبٮف ٲځ ٮڃب٢ت، ذبؾت٫بٺ ثب ت٧ڃٻ ثط ضاٸٮع

زاٶس ٸ اظ اڂٵ ٶٓط ٶڃع زض ٶ٣ُٻ ٲ٣بث٭ ټبڂ٥  ٶبثطاثطڀ ٶٳځ سٺ٦ٷٷ ټب ضا تٹرڃٻ ټڃچ٧ساٰ اظ اڂٵ ٲٹ٢ٗڃت

ټس ٸ ٦ب ٲٗت٣س ثٹز ٦ٻ قطاڂٍ ٶڃع اظ ٲؿئٹٮڃت اڂزبز قسٺ زض ٢جب٬ آظازڀ اڂكبٴ ٶٳځ ټبڂ٥٪ڃطز.  ٢طاض ٲځ

ټب ثبقس ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ  ٪ط ٶبثطاثطڀ زاٶؿت تب تٹرڃٻ ټب ضا ٦بٞځ ٶٳځ ثٻ ٶٹٖځ ٞبض٘ اظ قطاڂٍ، آظازڀ

ٶٳٹز. حب٬ آٶ٧ٻ ضاٸٮع ثب  ټط٪ٹٶٻ ٖساٮت تٹظڂٗځ ٸ ٲساذٯٻ ح٧ٹٲت ضا زض ثبظتٹظڂٕ اٲ٧بٶبت، ٶٟځ ٲځ

ټب ضا تٹظڂٕ زاضاڂځ ٖٳٹٲځ  ټبڀ ُٞطڀ اڂكبٴ، تٹظڂٕ اڂٵ زاضاڂځ قٳطزٴ ٲبٮ٧ڃت اٞطاز ثط زاضاڂځ ٲحتطٰ

 ٶٳبڂس. تٯ٣ځ ٲځ

                                                             
ٞهٯٷبٲٿ پػٸټكٽبڀ ا٢تهبزڀ  "ثبظتٹظڂٕ زضآٲس زض نٷسٸ٠ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ اڂطاٴ ٸ احط تٹضٰ ثط آٴ"( 1389ض )ضاز.   ٦ڃٳڃب٪طڀ. ٔ, ٲٷٹچٽطڀ - 1

 141، ل45اڂطاٴ، ؾب٬ پبٶعزټٱ، قٳبضپ 
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زاضڀ ٲجتٷځ ثط زٸٮت ضٞبٺ  ٲجبٶځ ٶٓطڀ، ثب تئٹضڀ زٲٹ٦طاؾځ زض ثط٪ڃطٶسٺ ح١ ٲبٮ٧ڃت ٸ ؾطٲبڂٻ

ټبڀ تأٲڃٵ  ٸ ٶڃع ارطاڀ ثطٶبٲٻ 1ڂبثس. زٸٮت ضٞبٺ، اؾبؾبً ؾبظٲبٶسټځ ٦ٳ٧ٽبڀ ارتٳبٖځ ٪ؿتطـ ٲځ

ټبڂځ اؾت ٦ٻ  ارتٳبٖځ ضا ثطٖٽسٺ زاضز. ٲٷٓٹض اظ ٦ٳ٧ٽبڀ ارتٳبٖځ، اٶٹأ ٸ ا٢ؿبٰ ذسٲبت ٸ ٦ٳ٥

زض ربٲٗٻ ٲسضٴ ثطحؿت پڃساڂف ثطذځ ٶڃبظټبڀ ارتٳبٖځ ٸ ؾڃبؾځ رسڂس، اټٳڃت پڃسا ٦طزٺ اؾت ٸ 

٪صاضڀ  ٲٷسڀ ؾطٲبڂٻ ٸ زض ٶتڃزٻ ٖسٰ ٖال٢ٻثٹزٴ ٸ ٣ٞساٴ ؾٹز تزبضڀ  اٶزبٰ آٶٽب اٚٯت ثٻ زٮڃ٭ پطټعڂٷٻ

ضٸز. ٲطاز اظ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ  ذهٹنځ ثٻ ٞٗبٮڃت زض اڂٵ ظٲڃٷٻ )٦بالڀ ٖٳٹٲځ(، اظ زٸٮت اٶتٓبض ٲځ

ټبڂځ اؾت ٦ٻ ثٻ َٹض ٦ٯځ ثٻ ٲٷٓٹض ٦بټف ٲربَطات زض ظٶس٪ځ ٸ حٳبڂت اظ اٞطاز ربٲٗٻ  ثطٶبٲٻ

ټبڀ ارتٳبٖځ ٸ تأٲڃٵ  ٸ اضاڂٻ ذسٲبت ٸ ثڃٳٻټبڂځ ٦ٻ ثب پطزاذت پٹ٬  پصڂطز. ثطٶبٲٻ نٹضت ٲځ

 ٦ٷس. ټعڂٷٻ، ٲطزٰ ضا زض ثطاثط چٽبض ٪طٸٺ اظ ٲربَطات ظڂط حٳبڂت ٲځ ذسٲبت زضٲبٶځ ضاڂ٫بٴ ڂب ٦ٱ

 ٦بضاٞتبز٪ځ ٦ٻ ضڂكٻ زض ثڃٳبضڀ ٸ حٹازث زاضز؛ اظ .1

 ثڃ٧بضڀ ٶبذٹاؾتٻ ٸ ٚڃطاضازڀ؛ .2

 ازٺ؛ذبٶٹ ظٺثٹزٴ اٶسا ٞكبض ا٢تهبزڀ ٸ ارتٳبٖځ ٶبقځ اظ ثعض٨ .3

ؾبٲبٶځ  ټبڀ ٸا٪ڃطزاض ٦ٻ ٲٹرت ثٻ ذُطاٞتبزٴ ؾالٲت ربٲٗٻ ٸ ثځ ټب، ثٹڂػٺ ثڃٳبضڀ ثڃٳبضڀ .4

 قٹز؛ ارتٳبٖځ ٲځ

ٲٹيٹٔ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲ٣بثٯٻ ثب آحبض ٸ ٶتبڂذ چٽبض ٶٹٔ ضٶذ ارتٳبٖځ ٲكتط٤ تبضڂد ثكط ڂٗٷځ، 

 ثبقس. ٢سضتځ ٸ يٗٝ ٲځ چڃعڀ ٸ ٣ٞط، ثځ ثڃ٧بضڀ، ثڃٳبضڀ، ثځ

ضؾس ٸ ټٳٹاضٺ ثٻ نٹضت ڂ٥ ټسٜ زض ظٶس٪ځ  ارتٳبٖځ ثٻ ٢سٲت تبضڂد ثكطڀ ٲځٲٟٽٹٰ تأٲڃٵ 

٪صاضڀ ٸ اظ پڃبٲسټبڀ ا٢تهبزڀ ارتٳبٖځ،  پبڂٻ 19آٴ، زض ٢طٴ  ڃٻټبڀ اٸٮ ثكط زڂسٺ قسٺ اؾت، ټؿتٻ

ټبڀ قٛٯځ  ټبڀ ٦ٳ٧ٽبڀ ٲت٣بث٭، زض ٢ٯت نٷٹٜ ٸ ٪طٸٺ قٹز. تك٧ڃ٭ اٶزٳٵ اٶ٣الة نٷٗتځ تٯ٣ځ ٲځ

ټبڀ اٸٮڃٻ زض اڂٵ ضاؾتب ثٹز. زض اڂٵ زٸضاٴ ٦بض٪طاٴ زض ٸيٗڃتځ ٢طاض  تٳبٖځ، حط٦تټبڀ ار ٸ تٗبٸٶځ

ټبڀ ذٹز  ٦طزٶس تب ثتٹاٶٷس احتڃبربت ذٹز ٸ ذبٶٹازٺ ٪طٞتٷس ٦ٻ ثٻ ظحٳت زؾتٳعز ٲٷبؾجځ زضڂبٞت ٲځ

قسٶس ٸ ثب زقٹاضڀ ٸ  تط ٲځ يٗڃٝ ٸ يٗڃٝ ،٦طزٶس ضا تأٲڃٵ ٦ٷٷس. ثٻ اڂٵ تطتڃت ٦ؿبٶځ ٦ٻ ٦بض ٲځ

زض ٢ٹاٶڃٵ ٦كٹض  1883ضؾڃسٶس. ثطاڀ اٸٮڃٵ ثبض زض ؾب٬  اٶساظڀ، ثٻ پڃطڀ ٲځ ٸٴ ټڃچ٫ٹٶٻ تٹاٴ پؽثس

زازٴ آٴ ثٻ اٞطازڀ  ټبڀ ٖٳٹٲځ ٖٯڃٻ ذُطات ارتٳبٖځ ٸ تؿطڀ ثڃٷځ قسٴ پڃف ارجبضڀ كٻآٮٳبٴ، اٶسڂ

ثٻ ٪طزڂس، ٲُطح قس. اڂٵ تحٹالت ٲٷزط   ٦ٻ ٲٗڃكت آٶٽب ٲٷحهطاً اظ ٲحهٹ٬ ٦بضقبٴ تأٲڃٵ ٲځ

آٲسٴ ؾبذتبضټبڀ رسڂسڀ زض حٳبڂت اظ ا٢كبض ٲرتٯٝ ربٲٗٻ، ثٹڂػٺ رٹاٲٕ ٦بض٪طڀ قس. ټط  پسڂس

                                                             
1 - Social Aids 
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چٷس پڃكطٞت اڂٵ تحٹالت ثب ثطٸظ رٷ٩ رٽبٶځ اٸ٬، زچبض ٸ٢ٟٻ ظٲبٶځ قس، ٸٮځ ٲزسزاً زض احط تكٹڂ١ 

اٸت  12( ثب تطتڃت رسڂسڀ ازاٲٻ ڂبٞت. زض زٸضاٴ رٷ٩ رٽبٶځ زٸٰ زض ILOاٮٳٯٯځ ٦بض ) زٞتط ثڃٵ

ټب ٲهٳٱ  زٸٮت"، ثٷب ثٻ ت٣بيبڀ زٸٮت اٶ٫ٯؿتبٴ زض ان٭ پٷزٱ ٲٷكٹض آتالٶتڃ٥ ٢ڃس قس ٦ٻ 1941

اڀ  ټؿتٷس اظ َطڂ١ ټٳ٧بضڀ، قطاڂٍ ثٽتطڀ ثطاڀ ٦بض، ٸيٗځ ٲؿبٖستط ثطاڀ پڃكطٞت ا٢تهبزڀ ٸ ظٲڃٷٻ

ٽبٶځ زٸٰ ٸ . پؽ اظ رٷ٩ ر"ٲٯ٭ ٸ ا٢ٹاٰ ثط٢طاض ٸ پبثطرب ؾبظٶس ڃٻٲٽڃبتط ثطاڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٦ٯ

قسٴ ٲؿبئ٭ ٸ ٲك٧الت ارتٳبٖځ ٸ ا٢تهبزڀ ٶبقځ اظ اڂٵ رٷ٩، ٶڃبظ ثٻ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثٻ  حبزتط

تط ثٻ ذٹز ٪طٞت، تب آٶزب ٦ٻ  تط ٸ ثطرؿتٻ ٲٷس ٸ ثط پبڂٻ ټٳجؿت٫ځ ٲٯځ، ق٧ٯځ رسڀ نٹضت ٶٓبٰ

اٲف پبڂساض اٲطٸظٺ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثٻ ٲٷٓٹض ثط٢طاضڀ ٖساٮت ارتٳبٖځ ٞطا٪ڃط ٸ اڂزبز نٯح ٸ آض

ٶبپصڂط ظٶس٪ځ اٶؿبٶٽب زض ؾطاؾط  رٽبٶځ ٸ ثب ټسٜ اڂزبز اتحبز ٸ ټٳؿٹئځ ارتٳبٖځ ثٻ ثرف رساڂځ

رٽبٴ تجسڂ٭ قسٺ اؾت. تأٲڃٵ ارتٳبٖځ اظ رٳٯٻ ح٣ٹ٠ اؾبؾځ قٽطٸٶسڀ اؾت ٦ٻ زض ٢بٮت 

اظ ؾٹڀ  ټبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ذسٲبت ٖٳٹٲځ ضٞبټځ ٖٳستبً تٹؾٍ زٸٮتٽب ٸ ڂب ؾبظٲبٶٽبڂځ ٦ٻ ثطٶبٲٻ

 ٪طزز. اٶس، تأزڂٻ ٲځ زٸٮتٽب پسڂس آٲسٺ

ثٷب ثٻ تٗطڂٝ، تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ضاټ٧بض ٢بٶٹٶځ ڂب ٖٳٯځ زض ظٲڃٷٻ ٖٳٹٲځ اؾت ٦ٻ ثطاڀ اٲڃٷت 

آٶبٴ زض ٢جب٬ ٶ٣هبٴ زضآٲسڀ ٶبقځ اظ ثڃ٧بضڀ، پڃطڀ،  زٺا٢تهبزڀ ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ اقربل ٸ ذبٶٹا

ټبڀ ا٢تهبزڀ َطاحځ  َطڂ١ ذسٲبت ٖٳٹٲځ ٸ حٳبڂتثڃٳبضڀ ٸ ڂب ٞٹت ٸ ټٳچٷڃٵ اضت٣بء ضٞبٺ اظ 

ټبڀ ارتٳبٖځ، ؾالٲت ٸ ذسٲبت ضٞبٺ ٸ َڃٟځ اظ  ټبڀ ثڃٳٻ تٹاٶس قبٲ٭ ثطٶبٲٻ قٹٶس. اڂٵ ٲٹيٹٔ ٲځ ٲځ

 زټٷسٺ زضآٲسڀ ثبقس. ټبڀ ڂبضڀ ثطٶبٲٻ

 

 ّبٕ ب٘ؤ اجتوبػٖ  هبلٖ صٌذٍقّبٕ تأه٘ي  ضَُ٘ -9-4

٦طز آٴ ٢ٯٳساز  ڀ ټعڂٷٻ ټبڀ ٦ؿت زضآٲس ٸ ٶحٹٺ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ٲبٮځ ڂ٥ نٷسٸ٠ ثٻ تٳبٰ ضٸـ

٪صاضڀ ڂب پطزاذت ربضڀ  ټبڀ ٲجتٷځ ثط شذڃطٺ ټبڀ ثڃٳٻ ارتٳبٖځ ٲٗٳٹالً ثٻ ضٸـ قٹز. نٷسٸ٠ ٲځ

ټبڀ تأٲڃٵ  ؾڃؿتٱ ثٻ َٹض ٦ٯځ ڂبثٷس. ټب تٗطڂٝ ٸ اؾت٣طاض ٲځ ټب ٸ ذطٸرځ ٶٓبٰ اضظڂبثځ ؾبالٶٻ ٸضٸزڀ

 ٦:1ٻ ٖجبضتٷس اظ قٹٶس ٲبٮځ ثٻ ؾٻ ٶٓبٰ ٖٳسٺ ت٣ؿڃٱ ٲځ

 

                                                             
 (٦1393بقٝ ) - 1
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0رٍش تؼبدل سبالًِ -9-4-0
(Pay-As-You-Go) 

ټبڀ ارطاڂځ اظ ٲح٭ ح١ ثڃٳٻ ټٳبٴ ؾب٬ تأٲڃٵ  زض اڂٵ ضٸـ ټعڂٷٻ ؾبالٶٻ تٗٽسات ٸ ټعڂٷٻ

٦ٷس تب ثٻ ٲطحٯٻ ثٯٹ٘  قٹز ٸ ٶطخ ح١ ثڃٳٻ زض ؾبٮٽبڀ اثتساڂځ پبڂڃٵ ٸ ثٻ تسضڂذ اٞعاڂف پڃسا ٲځ ٲځ

ٶٓبٰ ثٻ زٸ ٶؿجت تٗساز ثبظٶكؿتٻ ثٻ قبٚ٭ ٸ پطزاذت ٲؿتٳطڀ ثٻ زؾتٳعز ثطؾس. اڂزبز تٗبز٬ زض اڂٵ 

ثبقس. ثسڂٵ ٲٟٽٹٰ ٦ٻ ٦ؿٹضات قبٚٯڃٵ زض ڂ٥  اٮٷؿٯځ ٲځ تٹظڂٕ زض آٴ ثڃٵ ربضڀ ثؿت٫ځ زاضز ٸ ثبظ

ٶٹؾبٶٽب ٸ  ٪طزز. اظ آٶزب ٦ٻ ثطآٸضزټبڀ ز٢ڃ١ ثٻ زٮڃ٭ ٶؿ٭، نطٜ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٶؿ٭ ٢ج٭ ٲځ

ثبقس، ٲ٣ساضڀ ثٻ ٖٷٹاٴ شذڃطٺ احتڃبَځ زضٶٓط ٪طٞتٻ  ثڃٷځ اٲ٧بٴ پصڂط ٶٳځ ڃفټبڀ ٚڃط ٢بث٭ پ قٹ٤

اظ ٲٗبڂت اڂٵ ضٸـ آٴ اؾت ٦ٻ . ټبڀ احتٳبٮځ زاضز قٹز ٦ٻ ٲڃعاٴ آٴ ثؿت٫ځ ثٻ اٶٹأ ٲعاڂب ٸ قٹ٤ ٲځ

حجبت ٸ زاضاڀ تٹضٰ قسڂس، ٶطخ ثڃ٧بضڀ ثبال، اٞعاڂف اٲڃس ثٻ ظٶس٪ځ ٸ  ټبڀ ا٢تهبزڀ ثځ زض ٶٓبٰ

 .ثبقس ټطٰ رٳٗڃتځ ثٻ ؾٹڀ ؾبٮٳٷسڀ ثٻ قست آؾڃت پصڂط ٲځ تٛڃڃطات

 

 9رٍش اًذٍختِ گذارٕ کبهل -9-4-9

ټبڀ ٸاضزٺ ثٻ َطح ټبڀ ٲؿتٳطڀ ؾبالٶٻ ثٻ  ټبڀ رٳٗڃتځ ٸ قٹ٤ اڂٵ ضٸـ پؽ اظ ثطٸظ ثحطاٴ

تطڂٵ ضٸـ ثطاڀ پؽ اٶساظ ارجبضڀ ذهٹنځ ٸ زض ٢بٮت ٶٓبٰ ټبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ چٷس  ٖٷٹاٴ ضاڂذ

ٲُطح قسٺ اؾت ٦ٻ زض اڂٵ ضٸـ تٳبٰ ٲٷبثٕ ٲبٮځ ثطاڀ اڂٟبڀ تٗٽسات آڂٷسٺ شذڃطٺ ٸ ؾطٲبڂٻ الڂٻ 

قٹز، ٦ؿٹضات ثبظٶكؿت٫ځ پطزاذتځ اٞطاز زض حؿبة قرهځ آٶٽب حجت ٸ ضٸڀ ٦ؿٹض رٳٕ  ٪صاضڀ ٲځ

٪ڃطز ٸ ٲعاڂبڀ ثبظٶكؿت٫ځ ثٻ ٲڃعاٴ  آٸضڀ قسٺ تٹؾٍ ٲسڂطڂت نٷسٸ٠، ؾطٲبڂٻ ٪صاضڀ نٹضت ٲځ

ڃكتط قٹز ٦ٻ اڂٵ اٲط ثبٖج اڂزبز اٶ٫ڃعٺ زض ٲكبض٦ت ث پطزاذت ٲځ ،ٸ ٲتٷبؾت ثب ٦ؿٹض ٲكبض٦ت ٞطز

٪طزز. پڃبزٺ ؾبظڀ اڂٵ ضٸـ ٶڃبظٲٷس ڂ٥ ؾڃؿتٱ ا٢تهبز ٲٯځ ثب حجبت  ٸ ٦بٲ٭ ٶٳٹزٴ زٸضاٴ ذسٲت ٲځ

ڂٻ ٪صاضڀ ٸ ؾٹز ؾطٲب حجبتځ ؾطٲبڂٻ ظڂطا ٶٹؾبٶبت ا٢تهبزڀ ٲٷزط ثٻ ثځ ثبقس. ٸ زاڂٳبً زض حب٬ ضقس ٲځ

تٹاٴ ثٻ ثحطاٴ  ثطاڀ ٶٳٹٶٻ ٲځ ذٹاټس قس ٦ٻ حجبتځ زض پطزاذت ٲؿتٳطڀ ضا ثٻ ټٳطاٺ ذٹاټس زاقت.

ؾب٬ ٲزسزاً  10اقبضٺ ٶٳٹز ٦ٻ ٦كٹضټبڀ ٲبٶٷس آضغاٶتڃٵ ٸ پطٸ ثٗس اظ ٪صقت  2008 ا٢تهبزڀ ؾب٬

 .اڀ ذٹز ضا اظ اٶسٸذتٻ ٪صاضڀ ٦بٲ٭ ثٻ ضٸـ تٗبز٬ ؾبالٶٻ ثبظ٪طزاٶسٶس ٶٓبٰ ثڃٳٻ

                                                             
1-PAYG 
2-Fully Funded 
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ٞتطا٠ ثڃٵ زٸ ضٸـ اقبضٺ قسٺ اڂٵ اؾت ٦ٻ ؾطٲبڂٻ ٪صاضڀ زض ضٸـ تٗبز٬ ؾبالٶٻ ثب ټسٜ ٸرٻ ا

٦ٻ زض ضٸـ اٶسٸذتٻ ٪صاضڀ، زض حبٮځ  ،پصڂطز رٯٹ٪ڃطڀ اظ اٞت اضظـ شذبڂط نٹضت ٲځ

ثبقس. ټٳچٷڃٵ ضڂؿ٥ ؾطٲبڂٻ  ٲځ ټب ثطاڀ تأٲڃٵ تٗٽسات ٲؿتٳطڀ٪صاضڀ رٽت ٦ؿت ؾٹز  ؾطٲبڂٻ

ثبقس ٸ ا٪ط زض اڂٵ ٶٓبٰ ثطاڀ  قس٪بٴ ٲځ اضڀ ٦بٲ٭ ٲؿت٣ڃٳبً ٲتٹرٻ ثڃٳٻ٪ص ٪صاضڀ زض ضٸـ اٶسٸذتٻ

زض اڂٵ نٹضت  ،اٶساظ ثبقٷس ٹز ٸ اٞطاز ٦ٱ زض آٲس ټٱ ٞب٢س پؽا٢كبض ٦ٱ زضآٲس، حسا٢ٯځ ٮحبِ ٶك

 آؾڃت پصڂطڀ آٶٽب زض اڂٵ ٶٹٔ ٶٓبٰ ثڃكتط اظ ضٸـ تٗبز٬ ؾبالٶٻ ذٹاټس ثٹز.

 

 0رٍش اًذٍختِ گذارٕ جشٖٗ -9-4-8

٦ٻ  (PF) ٪صاضڀ رعئځ اٮص٦ط، ضٸـ اٶسٸذتٻ تٹرٻ ثٻ ٲك٧الت ڂبز قسٺ ثطاڀ زٸ ضٸـ ٞٹ٠ ثب

ټبڀ  ثبقس، ٲُطح ٪طزڂس. زض اڂٵ ٶٓبٰ ثركځ اظ زضآٲسټب ثٻ پطزاذت ټعڂٷٻ ثڃٷبثڃٵ زٸ ضٸـ ٢جٯځ ٲځ

 قٹز. ربضڀ ٸ ثركځ زڂ٫ط ثٻ ؾطٲبڂٻ ٪صاضڀ اذتهبل زازٺ ٲځ

 

 فمز -9-5

 تؼزٗف فمز -9-5-0

ثٗسڀ ٣ٞط ٸ ٣ٞڃط، اضاڂٻ تٗطڂٝ ربٲٕ ٸ ز٢ڃ٣ځ اظ انُالح ٣ٞط ٲك٧٭ اؾت.  َجڃٗت چٷسثٻ زٮڃ٭ 

ټبڀ ٲرتٯٝ ثطاڀ  ټٻثٷسڀ ٶٳٹز. تٗبضڂٝ شڂ٭ َځ ز تٹاٴ اظ رٽبت ٪ٹٶب٪ٹٴ تٗطڂٝ ٸ ت٣ؿڃٱ ٣ٞط ضا ٲځ

 ٣ٞط اضاڂٻ قسٺ اؾت:

ضټب ٸ اٖت٣بز زاقت ٦ٻ اٞطاز، ذبٶٹا 1970ٸ  1960ټبڀ  تبٶؿٷس زض زټٻ 2:تٗطڂٝ تبٶؿٷس .1

ټبڀ  ٣ٞساٴ ٲٷبثٕ ثطاڀ ٦ؿت اٶٹأ ضغڂٱتٹاٴ ٣ٞڃط ثٻ حؿبة آٸضز ٦ٻ ثب  ٪طٸټٽبڀ رٳٗڃتځ ضا ظٲبٶځ ٲځ

 ٚصاڂځ، ٲكبض٦ت زض ٞٗبٮڃتٽب ٸ قطاڂٍ ٸ اٲ٧بٶبت ٲٗٳٹ٬ ظٶس٪ځ ٲٹارٻ ثبقٷس.

اقبضٺ ٦طزٺ اؾت ٦ٻ ٣ٞط ضا ثبڂس ثٻ نٹضت ٲحطٸٲڃت اظ  1981ؾٵ زض ؾب٬  3:تٗطڂٝ ؾٵ .2

ثٹزٴ زضآٲسټب ٦ٻ يبثُٻ ٲتٗبضٜ قٷبؾبڂځ ٣ٞط  ؾځ زض ٶٓط ٪طٞت ٸ ٶٻ نطٞبً پبڂڃٵټبڀ اؾب ٢بثٯڃت

                                                             
1- Partially Funded 
2 -Townsand 
3 -Amartiya Kumar Sen 
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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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ټب ٸ ظٲبٶٽبڀ ٲتٟبٸت،  اؾت. اٮجتٻ ٲحطٸٲڃت، ذٹز ٲٟٽٹٲځ ٶؿجځ اؾت ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت زض ٲ٧بٴ

زټس اڂٵ اؾت ٦ٻ  اٶساظ ٢بثٯڃتځ زض تحٯڃ٭ ٣ٞط اٶزبٰ ٲځ تٗبضڂٝ ٲتٟبٸتځ زاقتٻ ثبقس. آٶچٻ ٦ٻ چكٱ

 زټس. ٲبټڃت ٸ ٖٯ٭ ٣ٞط ٸ ٲحطٸٲڃت ٪ؿتطـ ٲځ زض٤ ٲب ضا اظ

ټب ٸ ٞطنتٽبڂځ اؾت ٦ٻ ټط ٞطز ٲؿتح١  ٣ٞط ٲحطٸٲڃت اظ زاضاڂځ تٗطڂٝ ثبٶ٥ تٹؾٗٻ آؾڃب: .3

 ثبقس. آٶٽب ٲځ

زاٴ زض اٸاذط ٢طٴ ٶٹظزټٱ تالـ ٦طزٶس ٦ٻ ثڃٵ ٣ٞط  اڂٵ زٸ ا٢تهبز 1:تٗطڂٝ ثٹت ٸ ضٸاٶتطڀ .4

ٖٷٹاٴ ٶبتٹاٶځ زض ٦ؿت حسا٢٭ اؾتبٶساضز ظٶس٪ځ تٗطڂٝ  ٲُٯ١ ٸ ٶؿجځ تٳبڂع ٢بئ٭ قٹٶس. ٣ٞط ٲُٯ١ ثٻ

قسٺ اؾت ٸ ٮصا ثؿت٫ځ ثٻ چ٫ٹٶ٫ځ تٗطڂٝ حسا٢٭ ٲٗبـ زاضز ٸ ٣ٞط ٶؿجځ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶبتٹاٶځ زض 

ٞٗٯځ، الظٰ ڂب ٲُٯٹة تكرڃم زازٺ  ٗٻ٦ؿت ڂ٥ ؾُح ٲٗڃٵ اظ اؾتبٶساضزټبڀ ظٶس٪ځ ٦ٻ زض ربٲ

 قٹز، تٗطڂٝ قسٺ اؾت. ٲځ

٣ٞط ٶؿجځ ثٻ ٶبثطاثطڀ زض تٹظڂٕ زضآٲس ٸ حطٸت ثڃف اظ ٲڃعاٴ ٲُٯ١ زضآٲس اٞطاز ثٷبثطاڂٵ زض تٗطڂٝ 

قٹز. ثٻ ٲٷٓٹض زؾتڃبثځ ثٻ ٖٳ١ ٶبثطاثطڀ زض تٹظڂٕ زضآٲس )ڂب ٲهطٜ( ثڃٵ اٞطاز ڂب ذبٶٹاضټب  تٹرٻ ٲځ

قسٺ  تٹاٴ زضنس ٦٭ زضآٲس زضڂبٞت قسٺ تٹؾٍ ٣ٞڃطتطڂٵ ٢كط ربٲٗٻ ضا ثب زضنس زضآٲس زضڂبٞت ٲځ

حطٸتٳٷستطڂٵ ٢كط ٲ٣بڂؿٻ ٦طز. اٮجتٻ ثبڂس تٹرٻ زاقت ٦ٻ اڂٵ ٲٟٽٹٰ زض ٦كٹضټبڀ ٲرتٯٝ ثٻ تٹؾٍ 

 قٹز ٸ زض َځ ظٲبٴ ثط احط تحٹالت ا٢تهبزڀ ٶڃع تٛڃڃط ڂبٞتٻ اؾت. نٹضتٽبڀ ٲرتٯٝ تٗطڂٝ ٲځ

ټبڀ ارتٳبٖځ ٦ٻ ثب ٦ٳ٥ آٶٽب  قبذم ټبڀ ارتٳبٖځ: تٗطڂٝ ٣ٞط ثب اؾتٟبزٺ اظ قبذم .5

 ٪ڃطڀ ٶٳٹز ٖجبضتٷس اظ: ساظٺتٹاٴ ٣ٞط ضا اٶ ٲځ

 2:حسا٢٭ ٶڃبظټبڀ اؾبؾځ  

ټب  قبذم تك٧ڃ٭ قسٺ اؾت، ثطذځ اظ اڂٵ قبذم 15، ٦ٻ اظ OECDټبڀ  ٲزٳٹٖٻ قبذم

 ٖجبضتٷس اظ:

زضنس ٦ٹز٦بٶځ ٦ٻ زچبض  -3ټب، ثعض٪ؿبالٴ(  )ٶٹظاز، ثچٻ ٶطخ ٲط٨ ٸ ٲڃط -2اٲڃس ثٻ ظٶس٪ځ  -1

زضآٲس ؾطاٶٻ ذبٶٹاض  -6تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ ؾطاٶٻ  -5ٲتٹؾٍ ؾبٮٽبڀ زثؿتبٴ  -4ٸظٶځ ټؿتٷس  ٦ٱ

 زؾتطؾځ ثٻ آة ؾبٮٱ ٸ... -8 ٶطخ ثڃ٧بضڀ -7

 3:قبذم تٹؾٗٿ اٶؿبٶځ  UNDP  ٲٗطٞځ ٶٳٹز ٦ٻ ثط ؾٻ  1990اڂٵ قبذم تط٦ڃجځ ضا زض ؾب٬

قٹز، ٲڃعاٴ  ٲٹٮٟٻ اؾتٹاض اؾت: َٹ٬ ٖٳط ٦ٻ ثطاؾبؼ اٲڃس ثٻ ظٶس٪ځ زض ثسٸ تٹٮس تٗطڂٝ ٲځ

                                                             
1-  Booth & Rownetree 
2 - Minimum Basic Needs 
3 -Human Development Index 
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آٲٹظـ ٸ ثبؾٹازڀ ٸ ؾُح ظٶس٪ځ ٦ٻ ثط حؿت تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ ؾطاٶٻ ٸ ٢سضت ذطڂس 

 قٹز. تٗطڂٝ ٲځ

 اڂٵ قبذم ضا ٶڃع 1:قبذم ٣ٞط اٶؿبٶځ UNDP  ٲٗطٞځ ٶٳٹز. اڂٵ قبذم، ٲحطٸٲڃت ظٶس٪ځ

ٖٳط ثط ٦ٷس: َٹ٬ ٖٳط، زاٶف ٸ ؾُح ظٶس٪ځ. ٲحطٸٲڃت اظ ثٗس َٹ٬  ضا اظ  ؾٻ ثٗس ٲٷ٧ٗؽ ٲځ

ضٸز ٢ج٭ اظ چٽبضؾبٮ٫ځ ثٳڃطٶس ٸ ٲحطٸٲڃت زض زاٶف  ض ٲځحؿت زضنس اٞطازڀ ٦ٻ اٶتٓب

٦ڃت ؾٻ ٲتٛڃط: زضنس ؾٹاز ٸ ٲحطٸٲڃت زض ؾُح ظٶس٪ځ اظ تط ثطحؿت زضنس اٞطاز ثبٮٙ ثځ

اٞطازڀ ٦ٻ ثٻ آة ؾبٮٱ زؾتطؾځ ٶساضٶس، زضنس اٞطازڀ ٦ٻ ثٻ ذسٲبت ثٽساقتځ زؾتطؾځ ٶساضٶس 

 آڂس. ٸظٶځ ټؿتٷس ثٻ زؾت ٲځ اڀ ٦ٻ زچبض ٦ٱ ؾبٮٻ ٸ زضنس ٦ٹز٦بٴ پٷذ

 

 تؼزٗف خط فمز -9-5-9

قٹز ٦ٻ  اڀ تٗطڂٝ ٲځ آؾتبٶٻثؿتٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ زض تٗطڂٝ ٣ٞط ٲٟٽٹٰ ٲُٯ١ ڂب ٶؿجځ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز، 

قٹز. ثٻ اڂٵ  ٶبٲڃسٺ ٲځ ٦2ٷس. اڂٵ آؾتبٶٻ، ذٍ ٣ٞط ٴ ٸ ؾبڂط اٞطاز ربٲٗٻ ضا ٲكرم ٲځاٲطظ ثڃٵ ٣ٞڃط

قٹز ٦ٻ ذٍ ٣ٞط ٶڃع زاضاڀ زٸ ٲٟٽٹٰ ٲُٯ١ ٸ ٶؿجځ اؾت ٦ٻ اٶتربة ټط ڂ٥ اظ اڂٵ  تطتڃت ٲالحٓٻ ٲځ

ٲجتٷځ ثط ټط ڂ٥ اظ اڂٵ ټبڀ ٣ٞط  ظڂطا قبذمثبقس،  زٸ، زض ؾڃبؾتٽبڀ ٖٳٯځ ٣ٞطظزاڂځ حبئع اټٳڃت ٲځ

ٲست ٸ ڂب  ٲست ٸ ثٯٷس ارتٳبٖځ ٦ٹتبٺ -ټبڀ ٲتٟبٸتځ زض ٲ٣بث٭ تٛڃڃطات ا٢تهبزڀ حؿبؾڃتزٸ ٲٟٽٹٰ، 

 زټٷس. ٶبثطاثطڀ زضآٲسڀ اظ ذٹز ٶكبٴ ٲځ

ټبڀ ٞطټٷ٫ځ، ارتٳبٖځ،  ٖجبضت اؾت اظ ٲ٣ساض زضآٲسڀ ٦ٻ ثب تٹرٻ ثٻ ظٲڃٷٻ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١

.. ربٲٗٻ ٲٹضز ثطضؾځ ثطاڀ تأٲڃٵ حسا٢٭ ٶڃبظټبڀ اٞطاز )ٲبٶٷس ٚصا، پٹقب٤، ٲؿ٧ٵ ٸ ...( ا٢تهبزڀ ٸ .

ٸ ڂب حسا٢٭ قطاڂُځ )ٲبٶٷس حسا٢٭ ٲڃعاٴ زضآٲس، تحهڃالت، ٲؿ٧ٵ ٸ ....( الظٰ اؾت. ٖسٰ تأٲڃٵ اڂٵ 

ضا  قٹز تب ٞطز ٲٹضز ثطضؾځ ثٻ ٖٷٹاٴ ٣ٞڃط تٯ٣ځ ٪طزز. اڂٵ ضٸـ تٗڃڃٵ ذٍ ٣ٞط ټب ٲٹرت ٲځ حسا٢٭

 (1387٪ٹڂٷس. )اثٹٶٹضڀ، ٲبٮ٧ځ،  ٲځ 3 "ضٸـ ٶڃبظټبڀ اؾبؾځ"

ټٱ ثٻ نٹضت زضنس ٲٗڃٷځ اظ زضآٲس ربٲٗٻ )ڂب ٲڃبٶ٫ڃٵ زضآٲس ربٲٗٻ( ٸ ڂب ثٻ  ذٍ ٣ٞط ٶؿجځ

قٹز.  ٪ڃطٶس، تٗطڂٝ ٲځ تط اظ آٴ ٢طاض ٲځ ق٧٭ ڂ٥ ٲطظ زضآٲسڀ ٦ٻ زضنس ٲٗڃٷځ اظ اٞطاز ربٲٗٻ پبڂڃٵ

 (1384)اضيطٸٰ چڃٯط، 

 
                                                             

1 -Human Poverty Index 
2 -Poverty Line 
3 -Basic-Needs Approach 
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 0اٗزاى در اًَاع رٍضْب بزإ هحبسبِ خط فمز -9-5-8

ټبڂځ زضثبضٺ زالڂ٭  زټس. اڂٵ ٦بض ثٻ تسٸڂٵ آظٲٹٴ ٞطيڃٻ ؾٷزف ٣ٞط، ٦ٯڃتځ اظ ٲٟٽٹٰ ٣ٞط اضاڂٻ ٲځ

زټس. زض اڂٵ ثرف، ضٸقٽبڀ  ٶٳبڂس ٸ تهٹڂطڀ ٲٷزؿٱ اظ ٣ٞط ضا َځ ظٲبٴ اضاڂٻ ٲځ ٣ٞط ٦ٳ٥ ٲځ

 ٪طزز. ضٸقٽبڀ ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط ثؿڃبض ٲتٷٹٔ اؾت ٸ ٲرتٯٝ ٲحبؾجٻ ذُط ٣ٞط زض اڂطاٴ ٲٗطٞځ ٲځ

 ثؿتٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ ٦ساٰ ٲٟٽٹٰ اظ ٣ٞط ٲٹضز ٶٓط ثبقس، ضٸـ ٲحبؾجٻ ٶڃع ٲتٟبٸت ذٹاټس ثٹز. 

 

 ثطاؾبؼ ٶڃبظ٦بٮطڀ ٪ڃطڀ ذٍ ٣ٞط ضٸـ اٶساظٺ -اٮٝ

اڀ( اؾتٹاض اؾت. ثٻ  اڂٵ ضٸـ ثط پبڂٻ ٲٟٽٹٰ ٣ٞط ٲُٯ١ ٸ حسا٢٭ ٶڃبظټبڀ اؾبؾځ )ٶڃبظټبڀ تٛصڂٻ

ٶٻ ثٻ ٲ٣ساض ٲٗڃٵ ٦بٮطڀ ٶڃبظ زاضز )ثطاؾبؼ ٶٓط ٪طزز ټط ٞطز ضٸظا اڂٵ نٹضت ٦ٻ اثتسا ٞطو ٲځ

اڀ  ٲترههبٴ تٛصڂٻ(. ؾپؽ ذبٶٹاضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثطاؾبؼ ؾُح زضآٲس زض زٺ ٪طٸٺ ټعڂٷٻ

٪طزٶس. پؽ اظ ثطآٸضز اضظقٽبڀ ٚصاڂځ زضڂبٞتځ ټط زټ٥ زضآٲسڀ، اٸٮڃٵ زټ٥ ٦ٻ اٶطغڀ  ثٷسڀ ٲځ َج٣ٻ

٪ڃطڂٱ. اذتالٜ  ٦بٮطڀ( ثبقس ضا زض ٶٓط ٲځ 2300ڂب  2179زضڂبٞتځ آٴ، ثڃف اظ اٶطغڀ اؾتبٶساضز )ٞطيبً 

قٹز. ثٻ زٶجب٬ آٴ، ٢ڃٳت ټط ٸاحس ٦بٮطڀ  اٶطغڀ زضڂبٞتځ زټ٥ ٲٹضز ٶٓط ثب ٲ٣ساض اؾتبٶساضز ٲحبؾجٻ ٲځ

آڂس. حبن٭ يطة  زضڂبٞتځ اظ ت٣ؿڃٱ ٲربضد ٦٭ زټ٥ ثط ٲ٣ساض اٶطغڀ زضڂبٞتځ زټ٥ ثٻ زؾت ٲځ

بٸت اٶطغڀ زضڂبٞتځ ثب ٲ٣ساض اؾتبٶساضز ثطاثط ٲربضد اٶطغڀ زضڂبٞتځ اٮتٟ ٢ڃٳت ټط ٸاحس ٦بٮطڀ زض ٲبثٻ

 ثبقس. تٟبي٭ اڂٵ ٲربضد اظ ټعڂٷٻ ٦٭ زټ٥ ثطاثط ذٍ ٣ٞط ذٹاټس ثٹز. ٲبظاز ثط ٶڃبظ ٲځ

 

 زضنس ٲڃبٶ٫ڃٵ ٲربضد ذبٶٹاضټب 66ڂب  50ضٸـ اٶساظٺ ٪ڃطڀ ذٍ ٣ٞط ثطاؾبؼ  -ة

قٹز، ؾپؽ  اؾت، اثتسا ٲڃبٶ٫ڃٵ ٲربضد ٲحبؾجٻ ٲځ زض اڂٵ ضٸـ ٦ٻ ثط پبڂٻ ٲٟٽٹٰ ٣ٞط ٶؿجځ اؾتٹاض

زضنس ٲڃبٶ٫ڃٵ ٲربضد )اٮجتٻ تٗڃڃٵ اڂٵ زضنس ثٻ نٹضت اذتڃبضڀ ٸ تزطثځ  66ڂب  50زض ٲطحٯٻ ثٗس، 

 قٹز. اؾت( ثٻ ٖٷٹاٴ ذٍ ٣ٞط زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲځ

 

 زضنس ٲڃبٶٻ ٲربضد ذبٶٹاضټب 66ڂب  50تٗڃڃٵ ذٍ ٣ٞط ثطاؾبؼ  –د

ثبقس ٸ  پبڂٻ ٲٟٽٹٰ ٣ٞط ٶؿجځ اؾتٹاض اؾت، اڂٵ ضٸـ ٲځ ذٍ ٣ٞط ٦ٻ ثطاظ زڂ٫ط ضٸقٽبڀ تٗڃڃٵ 

ټٳبٶٷس ضٸـ پڃكڃٵ ٲٗڃبض ذبنځ ثطاڀ ٲحبؾجٻ زضنسڀ اظ ٲڃبٶٻ ٲربضد ثٻ ٖٷٹاٴ ذٍ ٣ٞط ٸرٹز 

قٹز. ؾپؽ اظ  اڀ( ٲطتت ٲځ بٶٹاضټب زض زٺ زټ٥ زضآٲسڀ )ټعڂٷٻزض اڂٵ ضٸـ، اثتسا ٲربضد ذ .ٶساضز

                                                             
 .1384اضيطٸٰ چڃٯط،  - 1

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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٪ڃطڀ قسٺ ٸ اڂٵ ٲڃبٶ٫ڃٵ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲڃبٶٻ ٲربضد ذبٶٹاضټب زض  ٲڃبٶ٫ڃٵ ٲربضد زټ٧ٽبڀ پٷزٱ ٸ قكٱ

 قٹز. زضنس ٲڃبٶٻ ٲربضد ٲحبؾجٻ ٲځ 66زضنس ٸ ثبضزڂ٫ط  50قٹز. ؾپؽ، ڂ٥ ثبض  ٶٓط ٪طٞتٻ ٲځ

 

 تٗڃڃٵ ذٍ ٣ٞط ثط پبڂٻ ٲ٧ٗٹؼ يطڂت اٶ٫٭ -ز

بذم ٶؿجت ٲربضد اڂٵ ضٸـ ثط پبڂٻ ٲٟٽٹٰ ٶؿجځ ٣ٞط اؾتٹاض اؾت. زض ح٣ڃ٣ت اضٶؿت اٶ٫٭ اظ ق

ذٹضا٦ځ ثٻ زضآٲس ذبٶٹاضټب رٽت اضظڂبثځ ضاثُٻ ٲربضد ذٹضا٦ځ ذبٶٹاضټب ٸ زضآٲس آٶٽب اؾتٟبزٺ ٶٳٹز 

ثٗسټب ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٗڃبضڀ ثطاڀ ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪طٞت. زض اڂٵ ضٸـ، اثتسا  ٦ٻ

ضا٦ځ ذبٶٹاض زض ٪طزز، ؾپؽ ٲربضد ذٹ ټبڀ ا٢تهبزؾٷزځ ثطآٸضز ٲځ يطڂت اٶ٫٭ ثطاؾبؼ ٲس٬

 قٹز، حبن٭ اڂٵ ٲحبؾجٻ ٲٗبز٬ ثب ذٍ ٣ٞط ثطآٸضزڀ ذٹاټس ثٹز. ٲ٧ٗٹؼ يطڂت اٶ٫٭ يطة ٲځ

ثطاڀ ثطآٸضز يطڂت اٶ٫٭ ٶڃع اثتسا ٲربضد ذٹضا٦ځ ٸ ٲربضد ٦٭ ذبٶٹاضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٻ زٺ 

 ٪طزز. ؾٷزځ ثطآٸضز ٲځ زضآٲسڀ ت٣ؿڃٱ ٸ ؾپؽ چٽبض ٲس٬ ظڂط ثٻ ضٸقٽبڀ ا٢تهبز ٪طٸٺ
 0+ 1I+  F= (1 

  LnF= 0+ 1 LnI+ L(2 

 LnF= 0+ 1I+ θ (3 

 F= η0+ η1LnI+ λ  (4  

 : ٲربضد ذٹضا٦ځ ذبٶٹاضټبڀ ټط زټ٥ ٦Fٻ زض آٴ 

I :ٲربضد ٦٭ ټط زټ٥ 

ε  ،L ،θ  ٸλ:  رٳالت پؿٳبٶس 

 OLSترٳڃٵ ظزٺ قسٺ اؾت ٸ پؽ اظ ثطضؾځ ٞطٸو ضٸـ ترٳڃٵ  OLSټب ثٻ ضٸـ  اڂٵ ٲس٬

 ٪طزز. ثٽتطڂٵ ٲس٬ اٶتربة ٸ يطڂت اٶ٫٭ ٲحبؾجٻ ٲځ

 

 پبڂٻ ٲ٧ٗٹؼ يطڂت اٶ٫٭ ٣ٞطا تٗڃڃٵ ذٍ ٣ٞط ثط -ټـ

ٶٳبڂس, ظڂطا  ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط ثطاؾبؼ ٲ٧ٗٹؼ يطڂت اٶ٫٭ ذٍ ٣ٞط ضا ثڃف اظ اٶساظٺ تٗڃڃٵ ٲځ

ٲحبؾجٻ  ٦ٷس. ثطاڀ ضٕٞ اڂٵ ٲك٧٭ زض ټبڀ زضآٲسڀ ضا زض ٲحبؾجٻ يطڂت اٶ٫٭ ٮحبِ ٲځ ٦ٯڃٻ ٪طٸٺ

ټبڀ ٣ٞڃط اؾتٟبزٺ قٹز. اٲب ثٻ ٦بضثطزٴ اڂٵ پڃكٷٽبز  قٹز ٦ٻ اظ ٲربضد ٪طٸٺ يطڂت اٶ٫٭ پڃكٷٽبز ٲځ

ثبقس ٸ زض ٸا٢ٕ ثبڂس ثٻ تطتڃجځ ٣ٞڃطټب ضا قٷبؾبڂځ ٦ٷڃٱ، زض نٹضتځ ٦ٻ  ٲؿتٯعٰ تٗڃڃٵ ٣ٞطا اظ ٢ج٭ ٲځ

، ٲربضد زټ٥ اٸ٬ ثبقس. ثطاڀ ضٕٞ اڂٵ ٲك٧٭ ټسٜ تٗڃڃٵ ذٍ ٣ٞط ٸ ؾپؽ قٷبؾبڂځ ٣ٞڃطټب ٲځ

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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٪ڃطڂٱ. ٦بضثطز ضٸـ اذڃط ٲٹرت ترٳڃٵ  زضآٲسڀ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ قبذهځ اظ ٲربضد ٣ٞڃطټب زض ٶٓط ٲځ

 ثبقس. پبئڃٷځ اظ ذٍ ٣ٞط ٶؿجځ ثطحؿت ٲٗڃبض ٲ٧ٗٹؼ يطڂت اٶ٫٭ ٲځ

 

 0ّبٕ ٍلَع فمز ضبخص -9-5-4

ٗڃت ٣ٞط اضاڂٻ ټبڂځ زاضڂٱ ٦ٻ قٷبذتځ اظ ٸي ثطاڀ زض٤ ثٽتط اٶساظٺ ٣ٞط زض ټط ربٲٗٻ، قبذم

زټٷس. ٲڃعاٴ ٶبثطاثطڀ زضآٲس ثڃٵ اٞطاز ٣ٞڃط، ٲتٹؾٍ زضآٲس اٞطاز ٣ٞڃط، اٶساظٺ ذٍ ٣ٞط، تٗساز ٦٭  ٲځ

ټبڂځ ټؿتٷس ٦ٻ ثط ٲڃعاٴ ٣ٞط تبحڃط زاضٶس. زض اڂٵ ٢ؿٳت ثٻ ثطذځ  ٣ٞڃطاٴ ٸ تٗساز ٦٭ اٞطاز ربٲٗٻ ٲٹٮٟٻ

 اڀ ذٹاټڃٱ زاقت. ټبڀ ٣ٞط اقبضٺ اظ قبذم

 

 )ضبخص ًسبت سزضوبر( 9ًسبت افزاد فم٘ز ضبخص -9-5-4-0

٪ڃطڀ قست ٣ٞط، قبذم ٶؿجت اٞطاز ٣ٞڃط اؾت. اڂٵ  تطڂٵ ضٸـ اٶساظٺ تطڂٵ ٸ اثتساڂځ ؾبزٺ

 قبذم ثٻ نٹضت ٶؿجت تٗساز اٞطاز ٣ٞڃط ثٻ تٗساز ٦٭ اٞطاز ربٲٗٻ تٗطڂٝ قسٺ اؾت.

1 H  0  H= 
 

 
 

 تٗساز ٦٭ اٞطاز ربٲٗٻ اؾت.   nتٗساز اٞطاز  ٣ٞڃط ٸ  ٦qٻ زض آٴ: 

٦ٷٷس. اٶساظٺ اڂٵ قبذم  زټس ٦ٻ چٻ ٶؿجتځ اظ اٞطاز ظڂط ذٍ ٣ٞط ظٶس٪ځ ٲځ اڂٵ قبذم ٶكبٴ ٲځ

ثڃٵ نٟط )حبٮتځ ٦ٻ ټڃچ ٣ٞڃطڀ زض ربٲٗٻ ٸرٹز ٶساضز( ٸ ڂ٥ )حبٮتځ ٦ٻ زضآٲس ٦ٯڃٻ اٞطاز ربٲٗٻ 

 ٦ٷس. ٦ٳتط اظ زضآٲس ٲتٷبْط ثب ذٍ ٣ٞط ثبقس( تٛڃڃط ٲځ

ٖٳسٺ اڂٵ قبذم اڂٵ اؾت ٦ٻ اٞعاڂف ڂب ٦بټف ٲڃعاٴ زضآٲس اٞطاز ٣ٞڃط ٸ ٚڃط٣ٞڃط ربٲٗٻ  اق٧ب٬

ٲكطٸٌ ثط آٶ٧ٻ ٲٹرت ربثزبڂځ اٞطاز حٹ٬ ذٍ ٣ٞط ٶكٹز، ټڃچ٫ٹٶٻ تأحڃطڀ زض اٶساظٺ قبذم 

٦بضثطز اڂٵ قبذم ثٻ زٮڃ٭ ثطذځ ٲك٧الت آٴ ثب ٲحسٸزڂت ٲٹارٻ اؾت. اظ  3ٶؿجت اٞطاز ٣ٞڃط ٶساضز.

ثبقس. ثٻ  ٧ٻ ٶؿجت ثٻ اٶت٣ب٬ زضآٲس ثڃٵ ٣ٞڃطټب ٸ حتځ ثڃٵ ٣ٞڃطټب ٸٚڃط٣ٞڃطټب حؿبؼ ٶٳځرٳٯٻ اڂٷ

 ثبقس. ٖالٸٺ اڂٵ قبذم ٶؿجت ثٻ ٦بټف زضآٲس ٣ٞطا ٶڃع حؿبؼ ٶٳځ

 

                                                             
 18ټٳبٴ ٲٷجٕ، ل  - 1

2 - Head-Count Ratio 
 .٦1381بقځ ٸ زڂ٫طاٴ،  ذسازاز - 3

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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 0ضبخص ًسبت ضکبف درآهذٕ -9-5-4-9

 2ثٻ ذٍ ٣ٞط تٗطڂٝ قسٺ اؾت. اڂٵ قبذم ثٻ نٹضت ٶؿجت ٲڃبٶ٫ڃٵ ق٧بٜ زضآٲسڀ اٞطاز ٣ٞڃط

 اڂٵ تطتڃت:ثٻ 

z/y1z/yzz/)yz(
q

1
I

p

q

1i
pi







 






  

̅ : قبذم ٶؿجت ق٧بٜ زضآٲسڀ، ٦Iٻ زض آٴ 
  

 

 

∑   
 
 ٲتٹؾٍ زضآٲس اٞطاز ٣ٞڃط    

Z:  ،ذٍ ٣ٞطZ- yi ق٧بٜ ٣ٞط : 

 قٹز: اٲڃٵ ٞطز ثٻ نٹضت ظڂط تٗطڂٝ ٲځ ٦iٻ ق٧بٜ ٣ٞط
gi= z-yi                                i= 12…q 

 ٸ ٲزٳٹٔ ٣ٞط ثهٹضت ظڂط:

g=∑     ∑       
 

   

 
    

اڂٵ قبذم ثطذالٜ ٶؿجت اٞطاز ٣ٞڃط تحت قطاڂُځ ٶؿجت ثٻ اٶت٣ب٬ زضآٲس اظ ڂ٥ ٞطز ٣ٞڃط ثٻ 

تٹاٶٷس  چٷبٶچٻ زٸ قبذم ٲص٦ٹض ثب ټٳسڂ٫ط ثٻ ٦بضثطزٺ قٹٶس، ٲځ ثبقس. ٞطز ٣ٞڃط زڂ٫ط حؿبؼ ٶٳځ

٦ٷس ٦ٻ اڂٵ زٸ قبذم، ٶبثطاثطڀ  ( اقبضٺ ٲځ1973تهٹڂط ٶؿجتبً ثٽتطڀ اظ ٣ٞط ضا اضاڂٻ زټٷس. ؾٵ )

 ٪ڃطٶس.  زضآٲس ثڃٵ اٞطاز ٣ٞڃط ضا ٶبزڂسٺ ٲځ

 

 8سي ضبخص فمز -9-5-4-8

اڀ ضٞبٺ ٢طاض زاقت. اڂٵ  پبڂٻ ٲٟٽٹٰ ضتجٻقبذم ٣ٞطڀ اضائٻ زاز ٦ٻ ثط  1976زض ؾب٬ « ؾٵ»

٪ڃطز. ٸڀ اٸٮڃٵ ثبض  قبذم ٲحطٸٲڃت ٶؿجځ اٞطاز ٣ٞڃط ضا زض ٲ٣بث٭ ؾبڂط اٞطاز ربٲٗٻ زض ٶٓط ٲځ

 م ٣ٞط ضا ثٻ نٹضت ظڂط اضائٻ ٦طز:قبذ

   ∑    

 

   

 

 n،qرعء حبثت ٶطٲب٬ قسٺ اؾت ٦ٻ ثٻ  Aاٲڃٵ ٞطز ٣ٞڃط ٸ  i( gi=z-yiٸظٴ ق٧بٜ ٣ٞط ) ٦viٻ زضآٴ 

 ٶٳٹز: ثؿت٫ځ زاضز. ٸڀ ؾپؽ زٸان٭ ٲٹيٹٖٻ ضاپڃكٷٽبز zٸ 

                                                             
1-Income- Gap Ratio  

 .25 ټٳبٴ ٲٷجٕ، ل - 2
 26ټٳبٴ ٲٷجٕ، ل  - 3

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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1ان٭ ٲٹيٹٖٻ 
Rزض قبذم     ثٷسڀ قسٺ، ٸظٴ : ٲحطٸٲڃت ٶؿجځ ضتجٻp  ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ٖٷٹاٴ

 ضتجٻ زضآٲس ٞطز ثڃٵ اٞطاز ٣ٞڃط زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز.

                     

 ضا زاقتٻ  ̅  ٲحطٸٲڃت ٲُٯ١ ٶطٲب٬ قسٺ، ا٪ط ٦ٯڃٻ اٞطاز ٣ٞڃط زضآٲس ڂ٧ؿبٴ :Aان٭ ٲٹيٹٖٻ 

 ثبقٷس پؽ:

P=HI 
 ضؾبٶس: ٪ڃطڀ ظڂط ٲځ اڂٵ زٸ ان٭ ٲب ضا ثٻ ٶتڃزٻ

 قٹز. ٦ٷس تٹؾٍ ضاثُٻ ظڂط تٗڃڃٵ ٲځ ضا تأڂڃس ٲځ Aٸ  ٢Rًڃٻ: تٷٽب ٲٗڃبض ٣ٞطڀ ٦ٻ زٸ ان٭ 

  
 

       
∑     

 

   

   

تٹاٴ ثسؾت آٸضز. ا٪ط يطڂت رڃٷځ زضآٲسټبڀ  ٶڃع ٲځ ڀزڂ٫ط اڂٵ قبذم ضا ثٻ ق٧٭

(y1y2…yq:اٞطاز ٣ٞڃط ثٻ ق٧٭ ظڂط ٶٹقتٻ قٹز ) 

  q321

p

_
qy...y3y2y

y2q

2

q

1
1G  

 زض اڂٵ نٹضت ذٹاټڃٱ زاقت: 

 



















1q

Gq
1)I1(1HP 

  ̃ 1ثٻ اٶساظٺ ٦بٞځ ظڂبز ثبقس زض اڂٵ نٹضت qا٪ط ٲ٣ساض 

   
 ٸ ثٷبثطاڂٵ: 

P = H [I +(1-I)G) 
 ٸاثؿتٻ اؾت.  Gٸ H I ( ثٻ ټط ؾٻ ٲٗڃبض Pاڂٵ قبذم ٣ٞط )

 -1، ٲ٣ساض Iا٪ط ثٻ ربڀ 
 ̅ 

 
 ثسؾت ذٹاټس آٲس: Pضا ربڂ٫عڂٵ ٦ٷڃٱ ق٧٭ زڂ٫طڀ اظ قبذم 





















z

)G1(y
1HP

p

__

 

اظ ٸڂػ٪ڃٽبڀ قبذم ؾٵ آٴ اؾت ٦ٻ اٶساظٺ آٴ ثڃٵ نٟط )زض حبٮتځ ٦ٻ ٞطز ٣ٞڃط زض ربٲٗٻ ٸرٹز 

 ٦ٷس. ٶساقتٻ اؾت( ٸ ڂ٥ )زض حبٮتځ ٦ٻ زضآٲس ٦ٯڃٻ اٞطاز ربٲٗٻ ٲؿبٸڀ نٟط ثبقس( تٛڃڃط ٲځ

 

                                                             
1-Axiom 

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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 0ضبخص تبکبٗبهب -9-5-4-4

 تب٦بڂبٲب ثٻ قبذم ٣ٞط ؾٵ زٸ اق٧ب٬ ٪طٞت ٸ ؾٗځ ٦طز قبذم ٣ٞطڀ اضائٻ ٦ٷس ٦ٻ زاضاڀ اڂٵ

 اق٧بالت ٶجبقس. اڂٵ زٸ اق٧ب٬ ٖجبضتٷس اظ:

تهبل ڂبٞتٻ ثٻ ق٧بٜ ٣ٞط ټط ڂ٥ اظ اٞطاز ربٲٗٻ ثطاؾبؼ زض قبذم ؾٵ يطاڂت ٸظٶځ اذ -1

قسٺ اؾت ٸ ٸرٹز اٞطاز ٚڃط٣ٞڃط زض ربٲٗٻ ٶبزڂسٺ  2«تٹظڂٕ زضآٲس ثطڂسٺ»ثٷسڀ زضآٲس ٸڀ زض  ضتجٻ

قٹز زض حبٮڃ٧ٻ ٣ٞط ٲك٧٭ ٦٭ ربٲٗٻ اؾت. ظڂطا زض نٹضتځ ٦ٻ ٣ٞط ضا ڂ٥ ٲٟٽٹٰ ٶؿجځ اظ  ٪طٞتٻ ٲځ

ٞطز ٣ٞڃط ربٲٗٻ زضآٲس ذٹز ضا تٷٽب ثب زضآٲس اٞطاز ٣ٞڃط ربٲٗٻ  تٟبٸت زضآٲسټب زض ٶٓط ث٫ڃطڂٱ ټط

 ٪ڃطز. ؾٷزس ثٯ٧ٻ زضآٲس اٞطاز ٚڃط٣ٞڃط ضا ٶڃع زض اڂٵ اضظڂبثځ زض ٶٓط ٲځ ٶٳځ

زض قبذم ؾٵ چٷبٶچٻ ٲڃبٶ٫ڃٵ زضآٲس ربٲٗٻ ضا ربڂ٫عڂٵ زضآٲس ٲتٷبْط ثب ذٍ ٣ٞط ٸ ٦٭ اٞطاز  -2

قٹز. قبذم ٶبثطاثطڀ  ذم ت٣طڂجبً ثٻ يطڂت رڃٷځ تجسڂ٭ ٲځربٲٗٻ ضا ربڂ٫عڂٵ اٞطاز ٣ٞڃط ٶٳبئڃٱ، قب

زضآٲس حبن٭ اظ اڂٵ ربڂ٫عڂٷځ زض حبٮتځ ٦ٻ زضآٲس ټٳٻ اٞطاز ربٲٗٻ ٲؿبٸڀ ثبقس ثطاثط ثب نٟط 

 قٹز. ٲځ

٪ڃطز ٦ٻ قبذم ٣ٞط اضائٻ قسٺ تٹؾٍ ٸڀ  اڀ اظ انٯٽب ضا زض ٶٓط ٲځ ثٻ اڂٵ تطتڃت تب٦بڂبٲب ٲزٳٹٖٻ

 ٦ٷس. ٶبثطاثط تٹظڂٕ زضآٲس ضا ثٻ نٹضت ٦ٯځ ظڂط ٞطو ٲځ ضا تأئڃس ٦ٷٷس. ٸڀ قبذم

   ∑      

 

   

 

يطاڂت ٸظٶځ ٚڃطٲٷٟځ ټؿتٷس.     پبضاٲتطټبڀ ضاثُٻ ٸ Cٸ  Bقبذم ٶبثطاثطڀ،  ٦Tٻ زض آٴ 

زټس اٶساظٺ ٶبثطاثطڀ ٸ زضآٲسڀ ڂ٥ تٹظڂٕ ٖجبضت اؾت اظ اٶساظٺ  ټٳبٶُٹض ٦ٻ ضاثُٻ ٞٹ٠ ٶكبٴ ٲځ

 ٲٹظٸٴ ٦٭ ق٧بٜ زضآٲسڀ ٲطثٹٌ ثٻ ټٳٻ اٞطاز ربٲٗٻ. 

 

 ٪ڃطز ٖجبضتٷس اظ: انٹٮځ ضا ٦ٻ تب٦بڂبٲب ثطاڀ تٗڃڃٵ قبذم ذٹز زض ٶٓط ٲځ

اٲڃٵ ٞطز ربٲٗٻ ثطاثط اؾت ثب ضتجٻ اڂٵ ٞطز  iٹٌ ثٻ ق٧بٜ زضآٲسڀ ٲطث vi: يطڂت ٸظٶځ ان٭ اٸ٬

 ذٹاټس ثٹز. −i  vi = n +1ثٷسڀ ضٞبٺ ٞطزڀ ٦٭ ربٲٗٻ. ثٻ تطتڃت زض ضتجٻ

ظٲبٶځ ٦ٻ ٦ٯڃٻ اٞطاز ربٲٗٻ زضآٲس ڂ٧ؿبٶځ زاقتٻ ثبقٷس اٶساظٺ ٲڃعاٴ ٶبثطاثطڀ ٲؿبٸڀ  ان٭ زٸٰ:

 (.T = Oنٟط ذٹاټس قس )

                                                             
 28ټٳبٴ ٲٷجٕ، ل  - 1

2 -Truncated Distribution 
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زض نٹضتځ ٦ٻ ٦٭ زضآٲس ربٲٗٻ ثٻ ڂ٥ ٞطز اظ ربٲٗٻ اذتهبل زازٺ قٹز ٸ ث٣ڃٻ اٞطاز  ان٭ ؾٹٰ:

 ربٲٗٻ ټڃچ٫ٹٶٻ زضآٲسڀ ٶساقتٻ ثبقٷس اٶساظٺ ٲڃعاٴ ٶبثطاثطڀ اظ ضاثُٻ  

 
  T = 1- آڂس. ثسؾت ٲځ 

ټٳبٴ يطڂت رڃٷځ اؾت ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ قبذم  ٦Tٷس ٦ٻ قبذم ٶبثطاثطڀ  تب٦بڂبٲب احجبت ٲځ

ٸڀ ثب ٸرٹز اڂٵ ٦ٻ اٖت٣بز زاضز ٦ٷس. اضائٻ ٲځ 1«تٹظڂٕ زضآٲس ٲٷ٣ُٕ قسٺ»ثطپبڂٻ ٲٟٽٹٰ ٣ٞط ذٹز ضا 

تٛڃڃطات زضآٲس اٞطاز ٚڃط٣ٞڃط ٶجبڂس زض اٶساظٺ قبذم ٣ٞط تٛڃڃطڀ اڂزبز ٦ٷس ٸٮځ زض ٖڃٵ حب٬ ثط اڂٵ 

زضآٲسڀ تٹاٴ ٸرٹز اٞطاز ٚڃط٣ٞڃط ضا ٶبزڂسٺ ٪طٞت. ٸڀ ثطزاض  ثبٸض اؾت ٦ٻ زض تٗڃڃٵ قبذم ٣ٞط ٶٳځ

 X ٲٷ٣ُٕ 
*
(z) ٦ٷس. ضا ثٻ نٹضت ظڂط تٗطڂٝ ٲځ 

 (x
*
1 x

*
2 x

*
q x

*
q+1…x

*
n )= (z )X 

* 
تٹاٴ اظ  اظ ٶٓط تب٦بڂبٲب، تٹظڂٕ زضآٲس ٲٷ٣ُٕ ڂ٥ ٲٟٽٹٰ ثٷڃبزڂٵ ٸ ٦ٯڃسڀ اؾت ٦ٻ اظ َطڂ١ آٴ ٲځ

تب٦بڂبٲب قبذم ٪ڃطڀ قست ٣ٞط اؾتٟبزٺ ٦طز. ثط اڂٵ اؾبؼ  ټبڀ ٶبثطاثطڀ زضآٲسڀ ثطاڀ اٶساظٺ قبذم

 زټس: ٣ٞط ذٹز ضا ثٻ نٹضت ظڂط اضائٻ ٲځ

 
)x(IES

*

iza

n
*

E)x(iDT 

 پبضاٲتطټبڀ ضاثُٻ ټؿتٷس.  Dٸ  Eٲڃبٶ٫ڃٵ زضآٲس ٦٭ اٞطاز ربٲٗٻ ٸ  ٦zٻ زض آٴ 

 

 

 9ضبخص فمزفبستز، گزٗزٍتَربك -9-5-4-5

ټبڀ ٣ٞط ٦ٻ زض ؾبٮٽبڀ اذڃط ٦بضثطز ظڂبزڀ پڃسا ٦طزٺ اؾت تٹؾٍ ٞبؾتط،  زؾتٻ زڂ٫طڀ اظ قبذم

اٶس. اڂٵ ؾٻ ٲح١٣ ضٸـ ذٹز ضا ثطاڀ اضائٻ قبذم ٣ٞط ثط اڂٵ ثبٸض  ٪طڂط ٸ تٹضث٥ پڃكٷٽبز قسٺ

ټب  پصڂطڀ اظ ٸڂػ٪ڃٽبڀ ٲٽٱ ڂ٥ قبذم ٣ٞط ٲُٯٹة اؾت. اڂٵ ٪طٸٺ اظ قبذم ٪صاضٶس ٦ٻ تزعڂٻ ٲځ

قٹٶس( ثڃبٶ٫ط آٴ ټؿتٷس ٦ٻ ٲڃعاٴ ٣ٞط حبن٭ اظ ثطضؾځ  ٶٳبڂف زازٺ ٲځ FGTثب ٖالٲت  )٦ٻ

تٹاٴ ثب ټٱ رٳٕ ٦طز ٸ ثٻ ٲڃعاٴ ٸاحسڀ اظ ٣ٞط ٦٭ رٳٗڃت  ظڂط٪طٸټٽبڀ ٲرتٯٝ رٳٗڃت ضا ٲځ

 زټٷس. زؾت ڂبٞت. ٞبؾتط ٸ ټٳ٧بضاٴ ٸڀ قبذم ٣ٞط ذٹز ضا ثهٹضت ظڂط اضائٻ ٲځ

    
 

   
∑   

 

   

 

 

                                                             
1 - Censored Income Distribution 

 30ټٳبٴ ٲٷجٕ، ل  - 2
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33 

 

ٲڃعاٴ ٣ٞط زض ربٲٗٻ ضا ثٻ نٹضت ٲزٳٹٔ ٲٹظٸٴ )ٸ ٶطٲب٬ قسٺ( ق٧بٜ ٣ٞط اٞطاز اڂٵ قبذم 

٪ڃطز ٦ٻ يطڂت ٸظٶځ ټط ق٧بٜ ٣ٞط ټٳبٴ ق٧بٜ ٣ٞط اؾت. زض ٶتڃزٻ ٲڃعاٴ  ٣ٞڃط زض ٶٓط ٲځ

 ٲحطٸٲڃت ټط ٞطز ٣ٞڃط تبثٗځ اظ ٲڃعاٴ ق٧بٜ ٣ٞط اٸ اؾت.

 

 0تَسٗغ درآهذ -9-6

تٹظڂٕ ٖبزالٶٻ زضآٲس ټٳٹاضٺ اظ ٲٽٳتطڂٵ ٲجبحج زض ا٢تهبز ٦كٹضټبڀ ٲرتٯٝ رٽبٴ اؾت. 

ټبڀ ٶبثطاثطڀ ٲٗڃبضڀ ثطاڀ اضظڂبثځ ٖٳٯ٧طز ا٢تهبزڀ ٦كٹضټب زض ذهٹل تٹظڂٕ زضآٲس  قبذم

پطزاظز. ثٻ  قٹٶس. تٹظڂٕ زضآٲس ثٻ تٹيڃح چ٫ٹٶ٫ځ ؾٽٱ اٞطاز ڂ٥ ٦كٹض اظ زضآٲس ٲٯځ ٲځ ٲحؿٹة ٲځ

٦ٷس ٸ ٸرٹز  ڂٕ زضآٲس زضرٻ ٶبثطاثطڀ ٲٹرٹز ثڃٵ زضآٲس اٞطاز ڂ٥ ٦كٹض ضا تٹنڃٝ ٲځٖجبضتځ تٹظ

ټبڀ ٪ؿتطزٺ زض تٹظڂٕ زضآٲس ثٻ ثطٸظ ٣ٞط ٸ اٞعاڂف زاذٯځ آٴ ٸ اڂزبز ق٧بٜ ثڃكتط زض  ٶبثطاثطڀ

 قٹز.  َج٣بت ربٲٗٻ ٲٷزط ٲځ

ڂٕ زضآٲس ثڃكتط اظ ټبڀ اذڃط ٸ ثٗس اظ ٖٷٹاٴ قسٴ َطح ٦بټف ٣ٞط زض رٽبٴ، چ٫ٹٶ٫ځ تٹظ زض ؾب٬

٣ٞط ٶٻ ٦ٳجٹز زضآٲس  سٺ٢ج٭ ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪طٞت، ظڂطا زض زٶڃبڀ اٲطٸظ ثعض٪تطڂٵ ٖبٲ٭ اڂزبز ٦ٷٷ

زض " تٹاٴ ٪ٟت: ثٯ٧ٻ تٹظڂٕ ٶبٖبزالٶٻ آٴ اؾت. زض تٗطڂٝ ٖبٲڃبٶٻ تٹظڂٕ ٖبزالٶٻ ٸ ٶبٖبزالٶٻ زضآٲس ٲځ

تطڂٵ ٸيٕ  تٻ ثبقس تٹظڂٕ زضآٲس ٶبٖبزالٶٻنٹضتځ ٦ٻ ڂ٥ ٞطز زض ربٲٗٻ تٳبٲځ زضآٲس ضا زض اذتڃبض زاق

تطڂٵ  ٖبزالٶٻ ،ٲٷس قٹٶس ٲٳ٧ٵ اؾت ٸ ظٲبٶځ ٦ٻ تٳبٲځ اٞطاز ثٻ ڂ٥ ٶؿجت اظ ٦٭ زضآٲس ربٲٗٻ ثٽطٺ

ټب اظ زضآٲس  اٲطٸظٺ ؾرٵ ٲُطح قسٺ زض رٽبٴ ڂ٧ؿبٴ ثٹزٴ ؾٽٱ تٳبٲځ ٪طٸٺ "حبٮت ٸرٹز زاضز.

تٹاٶس ثٻ  ټبڀ اٞطاز ٲرتٯٝ اؾت ٦ٻ ٲځ بڀ تٹاٶبڂځ٦كٹض ٶڃؿت ثٯ٧ٻ ٲؿأٮٻ ٲٽٱ تٹظڂٕ ٖبزالٶٻ ثط ٲجٷ

اڂزبز تٹاظٴ ٸ تٗبز٬ ثڃكتط زض ربٲٗٻ ثڃبٶزبٲس. َج١ ٲٹاظڂٵ ٖٯٳځ ت٣ؿڃٱ زضآٲس زض ڂ٥ ٦كٹض ثبڂس ثٻ 

ٶحٹڀ ثبقس ٦ٻ ؾٽٱ ثڃكتطڀ اظ ٲطزٰ زض َج٣ٻ ٲتٹؾٍ ربڀ ث٫ڃطٶس. زض ڂ٥ ربٲٗٻ ٲتٗبز٬ قٳبض 

زضآٲس  ټبڀ ثؿڃبض پطزضآٲس ڂب ثؿڃبض ٦ٱ ٺظڂطا ٸرٹز ٪طٸ .اؾتحطٸتٳٷساٴ ٸ ٣ٞڃطاٴ زض ٦كٹض ثؿڃبض ٦ٱ 

ٲتٷبؾت حطٸت زض آٴ ٲٷ٣ُٻ اؾت. ثطاڀ ٲحبؾجٻ ٲڃعاٴ ٖساٮت زض تٹظڂٕ زضآٲس اظ  زټٷسٺ تٹظڂٕ ٶب ٶكبٴ

قٹز. ا٪ط ٞبنٯٻ ثڃٵ  اؾتٟبزٺ ٲځ ،آٸضٶس ټبڀ ربٲٗٻ ثسؾت ٲځ ؾٽٱ زضآٲسڀ ٦ٻ ټط ڂ٥ اظ ٪طٸٺ

                                                             
1-Distribution of Income 

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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ٲٷستطڂٵ  آٸضٶس ثب زضآٲس زٺ زضنس اظ حطٸت ڂٵ ٪طٸٺ ربٲٗٻ ثسؾت ٲځتط زضآٲسڀ ٦ٻ زٺ زضنس پبڂڃٵ

 1ٖبزالٶٻ زضآٲس زض ڂ٥ ؾطظٲڃٵ اؾت.ٶكبٴ زټٷسٺ تٹظڂٕ ٶب ،اٞطاز، تٟبٸت ظڂبزڀ زاقتٻ ثبقس

 پطزاظڂٱ:  ټبڀ تٹظڂٕ زضآٲس ٲځ زض ازاٲٻ ثٻ ٲٗطٞځ ثطذځ اظ قبذم 

 

 9ضزٗب جٌٖ٘ -9-6-0

تطڂٵ آٶٽب اظ ٶٓط اؾتٟبزٺ زض  ٶبثطاثطڀ تٹظڂٕ زضآٲس ٸ ٲتساٸ٬يطڂت رڃٷځ ٲكٽٹضتطڂٵ قبذم 

ټبڀ تٹظڂٕ زضآٲس اؾت. اظ ټٳڃٵ ضٸ، اڂٵ قبذم ثڃف اظ ټط قبذم زڂ٫ط زض ٲٗطو ٢جٹ٬  ثطضؾځ

 ٸ ضز ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ ٲحتٹڀ ٸ ذهٹنڃبت ٲخجت ٸ ٲٷٟځ آٴ اضائٻ قسٺ اؾت.

ٶؿجت ٲڃعاٴ ٶبثطاثطڀ زضآٲس زض  انٹالً يطڂت رڃٷځ ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ قبذم ٶؿجځ ثٻ نٹضت اٶساظٺ

ربٲٗٻ ٲٟطٸو ثٻ حسا٦خط اٶساظٺ ٲٳ٧ٵ ٶبثطاثطڀ زض ڂ٥ اٮ٫ٹڀ تٹظڂٕ زضآٲس ٦بٲالً ٶبٖبزالٶٻ تٗطڂٝ 

قسٺ اؾت. ثط پبڂٻ اڂٵ تٗطڂٝ، زض نٹضتځ ٦ٻ اٞطاز ربٲٗٻ زض اٶتربة زضآٲس ذٹز ٲرتبض ثبقٷس، ټٳٻ 

٦ٷٷس. ثٷبثطاڂٵ، ټط ڂ٥ اظ اٞطاز ربٲٗٻ ثٻ زٮڃ٭ زاقتٵ  آٶٽب زضآٲسټبڀ ثبالتط اظ زضآٲس ذٹز ضا اٶتربة ٲځ

زاٶس ٸ ڂب اڂٵ ٦ٻ ذٹز ضا اظ ڂ٥ ٲٷٟٗت ٲٹضز اٶتٓبض ٲحطٸٰ  زضآٲس ٦ٷٹٶځ، ذٹز ضا زچبض ٲحطٸٲڃت ٲځ

ثط اڂٵ ثبقس.  ب زضآٲس ٲٹضز اٶتٓبضقبٴ ٲځثڃٷس. اڂٵ ٲحطٸٲڃت ٶبقځ اظ تٟبٸت زضآٲس ٦ٷٹٶځ آٶٽب ث ٲځ

اٮ٫ٹڀ  زضآٲسټب زض  ؾت اظ ٶؿجت ٲتٹؾٍ ٲزٳٹٔ ٢سضٲُٯ١ ٦ٯڃٻ رٟتاؾبؼ، يطڂت رڃٷځ ٖجبضت ا

تٹظڂٕ زضآٲس ربٲٗٻ ٲٟطٸو )ثٻ ٲخبثٻ ٲحطٸٲڃت ٶبقځ اظ ٶبثطاثطڀ تٹظڂٕ ٲٷبٕٞ( ثٻ اٶساظٺ اڂٵ 

تطڂٵ اٶساظٺ ٲٳ٧ٵ ٲحطٸٲڃت ٶبقځ  ٢سضٲُٯ١، زض ڂ٥ اٮ٫ٹڀ تٹظڂٕ زضآٲس ٦بٲالً ٖبزالٶٻ )ثٻ ٲخبثٻ ثڃف

 بٕٞ(.اظ ٶبثطاثطڀ تٹظڂٕ ٲٷ

 قٹز: ( ثٻ نٹضت ضٸاثٍ ظڂط تٗطڂٝ ٲځGزض اڂٵ زٸ حبٮت يطڂت رڃٷځ )
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 تٹاٴ ٶكبٴ زاز: ٲځ

                                                             
 1392ٲط٦ع آٲبض اڂطاٴ،  - 1

2-Gini Coefficient 

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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ثٹزٴ زاٲٷٻ  اٮٝ( يطڂت رڃٷځ ٸڂػ٪ڃٽبڀ ؾٽٹٮت ثطآٸضز، ٸيٹح ٲحتٹڀ ٸ ٲٟٽٹٰ، ٲحسٸز

ٲتٷبؾت ٦ٯڃٻ زضآٲسټب ٸ حؿبؾڃت ٶؿجت ثٻ تٛڃڃطات ثڃٵ نٟط ٸ ڂ٥، ٖسٰ حؿبؾڃت ٶؿجت ثٻ تٛڃڃط 

 ٦ٷس؛ تٛڃڃط حبثت ٦ٯڃٻ زضآٲسټب ضا تأٲڃٵ ٲځ

بٸت زض اٮ٫ٹڀ جٻ ٲتٟټبڀ حؿبؾڃت ٲتٟبٸت ٶؿجت ثٻ اٶت٣ب٬ زضآٲس ثڃٵ اٞطاز زاضاڀ ضت ة( ٸڂػ٪ځ

 پصڂطڀ زض يطڂت رڃٷځ ٲهسا٠ ٶساضز؛  تٹظڂٕ زضآٲس )ان٭ اٶت٣ب٬ ٶعٸٮځ( ٸ تزعڂٻ

زاٮتٹٴ( زض ٲٹاضزڀ زض  -ثٻ اٶت٣ب٬ زضآٲس ثڃٵ اٞطاز ربٲٗٻ )ان٭ پڃ٫ٹد( ٸڂػ٪ځ حؿبؾڃت ٶؿجت 

 قٹز؛ اڂٵ قبذم ٶبثطاثطڀ تأٲڃٵ ٶٳځ

ربٲٗٻ ټٳسڂ٫ط ضا ٢ُٕ ٶ٧ٷٷس، يطڂت  ٲٷحٷځ ٮٹضٶع اٮ٫ٹڀ تٹظڂٕ زضآٲس زٸز( زض نٹضتځ ٦ٻ 

ثبقس؛ ٸٮڃ٧ٵ ا٪ط اڂٵ زٸ ٲٷحٷځ ټٳسڂ٫ط  ثٷسڀ ٲڃعاٴ ٶبثطاثطڀ آٶٽب ٲځ رڃٷځ قبذم ٲٷبؾجځ ثطاڀ ضتجٻ

  1.ثٷسڀ ٶبزضؾتځ اظ ٶبثطاثطڀ آٶٽب ضا ٶكبٴ زټس ضا ٢ُٕ ٦ٷٷس، يطڂت رڃٷځ ٲٳ٧ٵ اؾت ضتجٻ

 

 9ّب سْن ًسبٖ درآهذٕ دّك -9-6-9

ټب  ټب، پٷز٥ ټبڀ زضآٲسڀ ٲبٶٷس چبض٤ زټ٧ٽب )ثٻ ٲخبثٻ حبٮت ذبنځ اظ چٷس٤ؾٽٱ ٶؿجځ زضآٲسڀ 

زضآٲس، چٽ٭  ٸ اظ اڂٵ ٢جڃ٭( ٸ تط٦ڃت ٲٷترت آٴ )ٲبٶٷس ؾٽٱ ٶؿجځ زضآٲسڀ چٽ٭ زضنس اٞطاز ٦ٱ

ټبڀ ٲطثٹٌ ثٻ ٶبثطاثطڀ  زضنس اٞطاز ثب زضآٲس ٲتٹؾٍ ٸ ثڃؿت زضنس اٞطاز پط زضآٲس( ٪طچٻ زض ثطضؾځ

٪ڃطز ٸ ٲحتٹڀ ٲٟٽٹٲځ آٶٽب ٶڃع ثؿڃبض ؾبزٺ، ٲٯٳٹؼ  َٹض ٸؾڃٕ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲځ تٹظڂٕ زضآٲس ثٻ

ٸ ٢بث٭ زض٤ اؾت، اٲب ثڃف اظ آٴ ٦ٻ ڂ٥ قبذم ٶبثطاثطڀ اٮ٫ٹڀ تٹظڂٕ زضآٲس ثبقٷس، حبالت ذبنځ 

 اظ ٶحٹٺ ٶٳبڂف اڂٵ اٮ٫ٹڀ تٹظڂٕ ټؿتٷس.

٦طزٴ اٞطاز  ثب تٹرٻ ثٻ ٶحٹٺ ٲطتت ټط زټ٥ ٲجڃٵ زٺ زضنس اظ اٞطاز ربٲٗٻ ٲٟطٸو اؾت. ثٷبثطاڂٵ 

تطڂٵ زضآٲس ٸ ثٻ ټٳڃٵ تطتڃت  زټٷسٺ زٺ زضنس اٞطاز زاضاڀ ٦ٱ زض اٮ٫ٹڀ تٹظڂٕ زضآٲس، زټ٥ اٸ٬ ٶكبٴ

٦ٻ چٽ٭ زضنس اٞطاز  چٷبٴ ثبقس؛ ټٱ تطڂٵ زضآٲس ٲځ زټٷسٺ زٺ زضنس اٞطاز زاضاڀ ثڃف زټ٥ زټٱ ٶكبٴ

زټٷسٺ  ٽبضٰ، چٽ٭ زضنس اٞطاز ثب زضآٲس ٲتٹؾٍ ٶكبٴزټٷسٺ ٲزٳٹٔ چٽبض زټ٥ اٸ٬ تب چ زضآٲس ٶكبٴ ٦ٱ

ټبڀ ٶٽٱ ٸ  ټٷسٺ ٲزٳٹٔ زټ٥ ٲزٳٹٔ چٽبض زټ٥ پٷزٱ تب ټكتٱ ٸ ثڃؿت زضنس اٞطاز پطزضآٲس ٶكبٴ

 زټٱ اؾت.

                                                             
 1387ضاٟٚط، اثطاټڃٳځ،  - 1
 13ټٳبٴ ٲٷجٕ، ل  - 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زټٷسٺ ٶؿجتځ )زضنسڀ( اظ ٦٭  ټبڀ ٲٷترت آٴ( ٶكبٴ ڂب تط٦ڃتټب )ٸ ؾٽٱ ٶؿجځ زضآٲسڀ زټ٥

ټبڀ ٲٷترت آٴ( ٢طاض زاضز. ٸايح اؾت ٦ٻ اٶساظٺ  ڂب تط٦ڃتزضآٲس ربٲٗٻ اؾت ٦ٻ زض اذتڃبض ټط زټ٥ )

ڂبثس. ثط اڂٵ اؾبؼ، ٶؿجت  ټب اٞعاڂف ٲځ تط قسٴ ضتجٻ زټ٥ ٲ٣ساضڀ اڂٵ ؾٽٱ ٶؿجځ ثٻ ٲٹاظات ثعض٨

ؾٽٱ ٶؿجځ زضآٲسڀ زټ٥ زټٱ ثٻ ؾٽٱ ٶؿجځ زضآٲسڀ زټ٥ اٸ٬ قبذهځ اؾت ٦ٻ قست ٶؿجځ 

 ٦ٷس.  ٪ڃطڀ ٲځ ټبڀ ربٲٗٻ ضا اٶساظٺ ٲستطڂٵ زټ٥زضآ تطڂٵ ٸ ٦ٱ ٶبثطاثطڀ زضآٲسڀ ٲڃبٴ پطزضآٲس

 

 هؼ٘برًببزابزٕ آتکٌ٘سَى -9-6-8

ټبڀ تٳبٰ اٞطاز ربٲٗٻ ثٻ زؾت  رٳٕ ٲُٯٹثڃت ( ضٞبٺ ارتٳبٖځ ضا اظ حبن٭1983ٸ1987آت٧ڃٷؿٹٴ )

ٶبٲس. آت٧ڃٷؿٹٴ  ثطاڀ ٲ٣بڂؿٻ ټط تٹظڂٕ ٲځ 1«ٲٗڃبض ٲٗبز٬ تٹظڂٕ ثطاثط»آٸضز. ٸڀ ٲٗڃبض ذٹز ضا  ٲځ

ٖبٲ٭ زضآٲس اقربل ٸ ٪طڂع ربٲٗٻ اظ ٶبثطاثطڀ ثؿت٫ځ زاضز. زض اڂٵ  2ٲٗت٣س اؾت ٲُٯٹثڃت اٞطاز ثٻ 

ٶبثطاثطڀ ٲحبؾجٻ قسٺ ثطاڀ ټط تٹظڂٕ  ،پطټڃع ٸ ٪طڂع اظ ٶبثطاثطڀ ثڃكتط ثبقس رٻنٹضت ټطچٻ زض

 زضآٲس ٲكرم ٶڃع ثڃكتط اؾت.

( ٲتٹرٻ قس ٦ٻ ٲٗڃبضټبڀ ٶبثطاثطڀ ثٻ َٹض يٳٷځ ٲتأحط اظ ٢ًبٸتٽبڀ اضظقځ 1970آت٧ڃٷؿٹٴ )

ټبڀ ٶبثطاثطڀ  ثبڂؿت ثٻ َٹض نطڂح زض قبذم ټبڀ اضظقځ ٲځ ټؿتٷس. ثٻ ٣ٖڃسٺ ٸڀ اڂٵ ٢ًبٸت

قٹٶس ٲڃعاٴ ثڃعاضڀ ربٲٗٻ اظ  ټبڀ اضظقځ ٦ٻ زض تبثٕ ضٞبٺ ارتٳبٖځ ٲٷ٧ٗؽ ٲځ ٮحبِ قٹٶس. ٢ًبٸت

ؾبظٶس، ثٷبثطاڂٵ ثبڂس ثٻ تطتڃجځ زض قبذم ٶبثطاثطڀ ٮحبِ قٹٶس. آت٧ڃٷؿٹٴ ثٻ  ٲځٶبثطاثطڀ ضا ٲكرم 

ثبڂؿت ثٻ ٶحٹڀ َطاحځ  ٦ٷس ٸ ٲٗت٣س اؾت قبذم ٶبثطاثطڀ ٲځ ثڃٵ ٦بضاڂځ ٸ ثطاثطڀ تٹرٻ ٲځ ُٻضاث

قٹز ٦ٻ ثٻ ٦ٳ٥ آٴ ثتٹاٴ تكرڃم زاز ٦ٻ ربٲٗٻ ثطاڀ ٦بټف ٶبثطاثطڀ ثٻ ڂ٥ ٲڃعاٴ ٲٗڃٵ حبيط 

ُٻ پٹقځ ٶٳبڂس. ٞطٲٹ٬ ٖٳٹٲځ ٪طٸٺ آت٧ڃٷؿٹٴ زض ضاث زضآٲس ٸ تٹٮڃس ربضڀ چكٱ اؾت چٻ ٲ٣ساض اظ

 ظڂط ٶٳبڂبٴ اؾت:
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1 - Equality Distributed Equivalent Measure 
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ثبالتط ثبقس ربٲٗٻ ٶؿجت ثٻ ٶبثطاثطڀ ٶ٫طاٶځ ثڃكتطڀ زاضز. زاٲٷٻ ٪طٸٺ ٲٗڃبضټبڀ  εټطچٻ ٲ٣ساض 

 A = oثطاثطڀ ٦بٲ٭ اؾت. ظٲبٶځ ٦ٻ  سٺزټٷ ٦ٻ نٟط ٶكبٴ آت٧ڃٷؿٹٴ اظ نٟط تب ڂ٥ اؾت، ربڂځ

ثبقس ٶبثطاثطڀ ثٻ نٹضت ٦بٲ٭  ٦A = 1ٻ ا٪ط  ثبقس ثطاثطڀ ثٻ نٹضت ٦بٲ٭ ٸرٹز زاضز، زض حبٮځ ٲځ

  1.قٹز ٶبثطاثطڀ ثڃكتط ٲځ رٻزض ،ثڃكتط ثبقس Aٸرٹز ذٹاټس زاقت، ثٷبثطاڂٵ ټط چٻ 

 

 9ضبخص تبٗل -9-6-4

ٶٓٳځ ٸ ٖسٰ  )اَالٔ پڃطاٲٹٴ ثځ 4زض ٶٓطڂٻ اَالٔ 3( ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲٟٽٹٰ آٶتطٸپځ1967تبڂ٭ )

قجبټت ټط ؾڃؿتٱ( ضٸقځ ضا ثطاڀ اضظڂبثځ ٶبثطاثطڀ زض تٹظڂٕ زضآٲس اثسأ ٶٳٹز. تبڂ٭ زض ٦بضثطز ٶٓطڂٻ 

اَالٔ زض ثحج تٹظڂٕ زضآٲس ثٻ ربڀ ٲٟٽٹٰ احتٳب٬ حٹازث اظ ؾٽٱ زضآٲس اؾتٟبزٺ ٶٳٹز. ظٲبٶځ ٦ٻ 

ڂٵ نٹضت زضآٲس تٳبٰ اٞطاز ٲكرم ذٹاټس ثٹز، اٲب ا٪ط زضآٲس اٞطاز ٦بٲالً ڂب ت٣طڂجبً ٲؿبٸڀ ثبقس زض ا

ثڃٷځ زضآٲس ڂ٥ ٞطز ٦ٻ ثٻ َٹض تهبزٞځ اٶتربة قسٺ ٦بض  زضآٲس ٶبٲؿبٸڀ تٹظڂٕ قسٺ ثبقس پڃف

اڀ ٶرٹاټس ثٹز ٸ ټط چڃعڀ زض ٲٹضز آٴ ٞطز حبٸڀ اَالٖبت ٲٟڃس ذٹاټس ثٹز. ق٧٭ ٖٳٹٲځ  ؾبزٺ

 ٻ نٹضت ظڂط اضئٻ ٶٳٹز:تٹاٴ ث ڂبٞتٻ ضا ٲځ ٲٗڃبضټبڀ آٶتطٸپځ تٗٳڃٱ
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         ( ٸn ...2i = 1اٰ ) iزضآٲس ٞطز  yiٲٹضز ثطضؾځ،  ٗٻتٗساز اٞطاز زضٸٴ ربٲ ٦nٻ زض آٴ، 

∑   
 
     

 
ٶٽبڂت ٢طاض زاضز  نٟط تب ثځ ٷٻزض زاٲ GEثبقس. ٲ٣ساض  ،  ٲڃبٶ٫ڃٵ حؿبثځ زضآٲسټب ٲځ̅   = 

ؾُح ٶبثطاثطڀ ٶڃع اٞعاڂف  GEثبقس ٸ ثب اٞعاڂف  ٦ٻ ٲ٣ساض نٟط ثڃبٶ٫ط تٹظڂٕ زضآٲس ٦بٲالً ثطاثط ٲځ

ثٻ تٛڃڃطات  GEضاثُٻ  تٹاٶس ثبقس. ثطاڀ ٲ٣بزڂط ٦ٹچ٥  ټط ٲ٣ساض ح٣ڃ٣ځ ٲځ ڂبثس. ٲ٣ساض  ٲځ

ثٻ تٛڃڃطات   ،GEثطاڀ ٲ٣بزڂط ثعض٪تط ثبقس ٸ  تط ٲځ زضآٲسڀ زض ٢ؿٳت پبڂڃٵ تٹظڂٕ زضآٲس حؿبؼ

 سٺزټٷ ٶكبٴ GEثبقس   = 1قٹز. ظٲبٶځ ٦ٻ  تط ٲځ زضآٲس زض ٢ؿٳت ثبالڂځ تٹظڂٕ زضآٲس حؿبؼ

 قبذم تبڂ٭ اؾت:

                                                             
 1392ٖجساٮٻ ٸ زڂ٫طاٴ،  ٶػاز - 1
 56ټٳبٴ ٲٷجٕ، ل  - 2

3- Entropy 
4- Information Theory 
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 بخص دٍم

 پ٘طٌ٘ٔ تحم٘ك -9-7

 هطبلؼبت داخلٖ -9-7-0

تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ احطات آٴ ثط ٣ٞط اٶزبٰ قسٺ اؾت ٦ٻ زض ازاٲٻ  ٷٻزض زاذ٭ ٦كٹض ٲُبٮٗبتځ زض ظٲڃ

 قٹز: ثٻ چٷس ٶٳٹٶٻ اظ آٶٽب اقبضٺ ٲځ

ٲٹ٣ٞڃت ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ "اڀ ثب ٖٷٹاٴ  : اڂكبٴ زض ٲ٣بٮٻ(1384ٞط ٸ ذعاٖځ ) ٲُبٮٗٻ ؾٯڃٳځ

رٳٗڃت ظڂط ذٍ ، ٲڃعاٴ ٲٹ٣ٞڃت ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٦كٹض زض ضاؾتبڀ ٦بټف "اڂطاٴ زض ٦بټف ٣ٞط

تحٯڃٯځ اؾتٟبزٺ  -اٶس. ثطاڀ اڂٵ ٲٷٓٹض، اظ ضٸـ تٹنڃٟځ ثطضؾځ ٶٳٹزٺ 1362-٣ٞ80ط ضا زض ؾبٮٽبڀ 

ټبڀ زٸٮت  تأحڃط ټعڂٷٻ ٹٺؾٷزځ ٶڃع ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾځ ٲڃعاٴ ٸ ٶح قسٺ اؾت. ثٻ ٖالٸٺ، ڂ٥ ٲس٬ ا٢تهبز

 ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. زض ثرف تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ضٸڀ ٦بټف زضنس اٞطاز ٣ٞڃط ربٲٗٻ ٲٹضز اؾتٟبزٺ

زض اڂٵ تح٣ڃ١، اثتسا ٦ٯڃبتځ زض اضتجبٌ ثب ٣ٞط ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثڃبٴ قسٺ اؾت. ؾپؽ ؾبث٣ٻ 

قسٺ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٲطٸض ٪طزڂسٺ اؾت. زض ثرف ؾٹٰ ٖٳٯ٧طز ٶٓبٰ تأٲڃٵ  ٲُبٮٗبت ٸ تح٣ڃ٣بت اٶزبٰ

ٳڃتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ ارتٳبٖځ اڂطاٴ اٖٱ اظ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ ٸ ٦

٪طٶزط زض  -اٶس. ثطآٸضز ٲس٬ ثٻ ضٸـ ټٳ٫طاڂځ اٶ٫٭ )ضٺ( ٲٹضز تزعڂٻ ٸ تحٯڃ٭ آٲبضڀ ٢طاض ٪طٞتٻ

ثرف چٽبضٰ اٶزبٰ قسٺ ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ تأحڃط ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ اڂطاٴ زض ٦بټف ٣ٞط ذبٶٹاضټبڀ ظڂط 

٪ڃطڀ ٸ پڃكٷٽبزات اضائٻ ٪طزڂسٺ  زٻذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثطآٸضز ٪طزڂسٺ اؾت. ؾطاٶزبٰ زض ثرف پبڂبٶځ ٶتڃ

 اؾت.

اڀ ٸ حٳبڂتځ  ٶتبڂذ اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز زض ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ اڂطاٴ ٦ٻ قبٲ٭ ثركٽبڀ ثڃٳٻ

ٲست تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثب زضڂبٞت ٲؿتٳطڀ، ظٶس٪ځ  ټبڀ ثٯٷس اڀ، ٲكٳٹٮڃٵ حٳبڂت اؾت، زض ثرف ثڃٳٻ

َځ  1369ټبڀ حبثت ؾب٬  ټبڀ زضڂبٞتځ ثٻ ٢ڃٳت تٳطڀاٶس. اٲب ٲ٣ساض ٲؿ ثبالتطڀ اظ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ زاقتٻ

ٲٹضز ثطضؾځ ٦بټف ڂبٞتٻ اؾت. ٲكٳٹٮڃٵ نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ ٶڃع ٸيٗڃت ٲكبثٽځ  ضٺزٸ

اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ(، ثٻ ضٚٱ  تٻاٶس. زض ثرف حٳبڂتځ، ٲسزرٹڂبٴ ٖبزڀ تحت پٹقف ٦ٳڃ زاقتٻ
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ٵ ٶٽبز، ټٳچٷبٴ ظڂط ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٢طاض اظ اڂ -ټبڀ حبثت ثٻ ٢ڃٳت - اٞعاڂف زضڂبٞت ٲؿتٳطڀ

اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ( ٶتٹاٶؿتٻ اؾت ثبٖج ٦بټف زضنس اٞطاز ٣ٞڃط قٹز ټط  تٻاٶس. ڂٗٷځ ٦ٳڃ زاقتٻ

 ټبڀ پطزاذتځ ق٧بٜ ٣ٞط ضا ٦بټف زازٺ اؾت. چٷس ٦ٻ ٦ٳ٥

٪طٞتٻ ٲسٮځ ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض ثطآٸضز ٶ٣ف ٖٹاٲ٭ ٲؤحط ثط زضنس ذبٶٹاضټبڀ ٣ٞڃط ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض 

 اؾت، ثٻ ٢طاض شڂ٭ ثٹزٺ اؾت:
PR = PR (IRueassyy) 

: اٖتجبضات ass: ٶطخ ثڃ٧بضڀ، ue: ٶطخ تٹضٰ، IR: زضنس ذبٶٹاض ظڂط ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١، ٦PRٻ زض آٴ، 

: قبذم ٶطخ ضقس yy، اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ( تٻټبڀ ٦ٳڃ زٸٮتځ ٲطثٹٌ ثٻ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ پطزاذتځ

٪ڃطڀ  ټبڀ ٲٹرٹز ثطاڀ اٶساظٺ ثبقٷس ٸ اظ ٲڃبٴ قبذم ٲځ 1369حبثت ؾب٬ ټبڀ  زضآٲس ؾطاٶٻ ثٻ ٢ڃٳت

ثٹزٴ آٲبض ٸ اَالٖبت  ( اٶتربة ٪طزڂسٺ اؾت ٦ٻ زٮڃ٭ آٴ زض زؾتطؼH) ط٣ٞط، قبذم زضنس اٞطاز ٣ٞڃ

 ٲطثٹَٻ ثٹزٺ اؾت.

ټبڀ زٸٮت زض ٞه٭  ٪طٶزط ٶكبٴ زاز ٦ٻ ټط چٻ ؾٽٱ ټعڂٷٻ -ثطآٸضز ٲس٬ ثٻ ضٸـ ټٳ٫طاڂځ اٶ٫٭

ٵ ارتٳبٖځ ٸ ثٽعڂؿتځ اظ ثٹزرٻ ٖٳٹٲځ ٦كٹض ثڃكتط قٹز زضنس ذبٶٹاضټبڀ ظڂط ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ تأٲڃ

تٹاٴ ٲُٳئٵ ثٹز ٦ٻ زضنس ذبٶٹاضټبڀ ظڂط ذٍ ٣ٞط  ټب ٲځ ٪طزز. پؽ ثب اٞعاڂف ؾٽٱ اڂٵ ټعڂٷٻ ٦ٳتط ٲځ

قٹز  ٲُٯ١ ٦بټف ذٹاټس ڂبٞت. ٮصا ثٻ ٲٷٓٹض زؾتڃبثځ ثٻ ټسٜ ٦بټف ٣ٞط زض ربٲٗٻ، پڃكٷٽبز ٲځ

 ټبڀ ثالٖٹو ذٹز ضا زض اڂٵ ٞه٭ ټعڂٷٻ ٶٳبڂس. ټب ٸ پطزاذتځ زٸٮت ثرف ثڃكتطڀ اظ ڂبضاٶٻ

ثٻ ثطضؾځ  "ٶ٣ف تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ٦بټف ٣ٞط"اڀ ثب ٖٷٹاٴ  زض ٲ٣بٮٻ (:1381ٲُبٮٗٻ ضٲًبٶپٹض)

پطزاذتٻ  1362-76ظٲبٶځ  ضٺثڃٵ ٖٳٯ٧طز تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ؾُح ٣ٞط ٲُٯ١ زض اڂطاٴ ثطاڀ زٸ ُٻضاث

ټبڀ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ ٸ  . ثسڂٵ ٲٷٓٹض اثتسا ٲتٹؾٍ پطزاذتځاؾت

ث٫ڃطاٴ زض َځ ؾبٮٽبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٶؿجت ثٻ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١  اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ( ثٻ ٲؿتٳطڀتٻ ٦ٳڃ

ٶبذبٮم ټبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثٻ تٹٮڃس  ؾبٮڃبٶٻ ٲٹضز اضظڂبثځ ٢طاض ٪طٞتٻ ؾپؽ ثٻ ثطضؾځ ٶؿجت ټعڂٷٻ

 زاذٯځ ٸ ٶڃع ؾُح پٹقف ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ پطزاذتٻ اؾت.

تزطثځ ٲڃبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ٣ٞط ُٻ ظڂط ضاث طٺض٪طؾڃٹٶځ چٷس ٲتٛڃٮٻ زض ازاٲٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲٗبز

 ٲٹضز آظٲٹٴ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت:
H = C0+C1POt+C2PPOt+C3GDPOPt+C4SSPt+t 

 ٦ٻ زض آٴ ٲتٛڃطټب ٖجبضتٷس اظ:

H ،)زضنس رٳٗڃت ٣ٞڃط )ڂب زضنس اٞطاز ظڂط ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ : PO ٲڃعاٴ تٹضٰ، تٛڃڃطات زضنسڀ :

: تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ ٸا٢ٗځ GDP: ٲڃعاٴ ضقس رٳٗڃت، ٦PPOٷٷسٺ،  ؾبٮڃبٶٻ قبذم ٢ڃٳت ٲهطٜ

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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: ٖٳٯ٧طز تأٲڃٵ ارتٳبٖځ SSP، 1361ؾب٬  تبټبڀ حبثت  ؾطاٶٻ، تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ ؾطاٶٻ ثٻ ٢ڃٳت

)ؾٽٱ ٶٓبٰ تأٲڃٵ  2OXټبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثٻ تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ(،  )ٶؿجت ټعڂٷٻ SSY قبٲ٭

 ٖٳٹٲځ(رٻ ارتٳبٖځ اظ ثٹز

، ٶتبڂذ حب٦ځ اظ آٴ اؾت ٦ٻ اٞعاڂف تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ ؾطاٶٻ OLSثٗس اظ ثطآٸضز ٲس٬ ثٻ ضٸـ 

٦ٻ ٶطخ ضقس رٳٗڃت ٸ ٶطخ تٹضٰ ثبٖج  ټبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثبٖج ٦بټف ٣ٞط قسٺ زض حبٮځ ٸ ټعڂٷٻ

 اٞعاڂف ٣ٞط زض ربٲٗٻ قسٺ اؾت. 

زض ثبظتٹظڂٕ زضآٲس "اڂكبٴ زض ٲ٣بٮٻ ذٹز تحت ٖٷٹاٴ  (:1389ٲُبٮٗٻ ٦ڃٳڃب٪طڀ ٸ ٲٷٹچٽطڀ ضاز )

٪ڃطڀ اظ ضٸـ اضظڂبثځ حؿبثٽبڀ اٶٟطازڀ  ثب ثٽطٺ ،"نٷسٸ٠ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ اڂطاٴ ٸ احط تٹضٰ ثط آٴ

تأٲڃٵ ارتٳبٖځ  ٳٻقس٪بٴ ثٻ آظٲٹٴ اڂٵ ٲٹيٹٔ ٦ٻ ؾبظ ٸ ٦بض زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ زض نٷسٸ٠ ثڃ ثڃٳٻ

كطڀ ثبقس، ٢ ضٸز ثبظتٹظڂٕ ضخ زازٺ اظ ٶٹٔ ثڃٵ اؾت، ثٷبثطاڂٵ اٶتٓبض ٲځ FUNDاڂطاٴ، اظ ٶٹٔ 

 اٶس. پطزاذتٻ

قسٺ زض اڂٵ  زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ پؽ اظ ٲطٸضڀ ثط ٲجبٶځ ٶٓطڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ثطضؾځ ٲُبٮٗبت اٶزبٰ

ظٲڃٷٻ، ضاټجطزټبڀ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ضٸقٽبڀ تأٲڃٵ ٲبٮځ َطحٽبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثٻ نٹضت 

ٗٻ آٲبضڀ ثٷسڀ ربٲ ٹٌ ثٻ ت٣ؿڃٱتحٯڃٯځ تٹيڃح زازٺ قسٺ اؾت. پؽ اظ آٴ ثب ثطضؾځ آٲبض ٸ اض٢بٰ ٲطث

٪صاضڀ  ٶطخ ثبظزٺ ؾطٲبڂٻ ؿٻپطزاظڀ، ٲ٣بڂ زض َځ ؾبٮٽبڀ ثڃٳٻ ټبڀ آٶبٴ ، زضڂبٞتځټبڀ زضآٲسڀ ثٻ زټ٥

(IRR(ټط ٶٟط زض زٸ ربٲٗٻ آٲبضڀ ظٴ ٸ ٲطز، ٲ٣بڂؿٻ اضظـ ٞٗٯځ ذبٮم )NPVزټ٥ )  ټبڀ ثبال ٸ

 اٶس: پبڂڃٵ ٲڃبٶ٫ڃٵ ٦٭ ربٲٗٻ ، ٶتبڂذ ظڂط ثٻ زؾت آٲسٺ

ضٸز  اؾت، اٶتٓبض ٲځ FUNDتأٲڃٵ ارتٳبٖځ اڂطاٴ ٦ٻ اظ ٶٹٔ ٳٻ ثب تٹرٻ ثٻ ؾبذتبض نٷسٸ٠ ثڃ -

اؾبؼ  تٹاٶس ثط ٢كطڀ ثبقس، ثبظتٹظڂٕ زضآٲس ثڃٵ ا٢كبض نٷسٸ٠ ټٷ٫بٲځ ٲځ زازٺ اظ ٶٹٔ ثڃٵ ثبظتٹظڂٕ ضخ

حبن٭ اظ  % ثٹزٺ ٸ ٲٷبث53ٕ٪صاضڀ ؾبظٲبٴ ٲٗبز٬  ثبقس ٦ٻ ٶطخ ثبظزٺ ثٯٷسٲست ؾطٲبڂٻ FUNDاٮ٫ٹڀ 

ټبڀ ٲرتٯٝ  ٢كطڀ ثڃٵ زټ٥ ٪صاضڀ قٹز. زض اڂٵ نٹضت ثبظتٹظڂٕ ثڃٵ اٞطاز ٦بٲالً ؾطٲبڂٻ ٳٻح١ ثڃ

% اظ اٞطاز ثب ٢48كطڀ اظ ؾٹڀ   ث٫ڃطاٴ ثٻ نٹضتځ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثبظتٹظڂٕ زضآٲس ثڃٵ ٲؿتٳطڀ ٗٻربٲ

 ٪طزز. % ثب٢ڃٳبٶسٺ حب٦ٱ ٲځ52ټبڀ ثب زضآٲسټبڀ ثبالتط ثٻ ؾٳت  زټ٥

% 30ثڃٷبٶٻ  ٲست، ثٻ َٹض ذٹـ ٪صاضڀ زض ثٯٷس ثٷب ثٻ ثطآٸضزټبڀ ٲٹرٹز، ٶطخ ثبظزٺ ؾطٲبڂٻ -

ٶؿٯځ اؾت ٸ ٖٳالً ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثطاؾبؼ  زټس، ثبظتٹظڂٕ ٖٳالً ثڃٵ اؾت ٦ٻ ٲزسزاً ٶكبٴ ٲځ

ٶطخ % ٸ 53( IRRقٹز. ٮصا اڂٵ ؾبظٲبٴ ثبڂؿتځ ثطاؾبؼ ٦ؿطڀ تطاظ ٲب ثڃٵ ) ازاضٺ ٲځ PAYGاٮ٫ٹڀ 

٪صاضڀ ذٹڂف ا٢ساٰ  ټبڀ ؾطٲبڂٻ ثبقس، ٶؿجت ثٻ ثبظٶ٫طڀ ؾڃبؾت % ٲځ23% ٦ٻ زض حسٸز 30ثٯٷسٲست 

 ٶٳبڂس.
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41 

 

- IRR ټبڀ ٢ج٭ ٸ آتځ ټط ٞطز زض ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ  ٪صاضڀ ٦٭ ربٲٗٻ ٲطزاٴ ٦ٻ حبن٭ ؾطٲبڂٻ

ؾت ٦ٻ % ثطذٹضزاض اؾت ٸ اڂٵ ثساٴ ٲٗٷب53٪صاضڀ  ثبقس، اظ ٶطخ ثبظزټځ زاذٯځ ؾطٲبڂٻ ارتٳبٖځ ٲځ

پطزاظڀ ذٹڂف ثزبڀ پطزاذت ح١ ثڃٳٻ ثٻ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ،  قسٺ زض ؾبٮڃبٴ ٲتٹاٮځ ثڃٳٻ ا٪ط ثڃٳٻ

زاقت، ثبظ  %( اٶتٓبض زضڂبٞت ثٽطٺ ضا ٲځ19ٶٳٹز ٸ ثب ٶطخ تٷعڂ٭ ) ٪صاضڀ ٲځ ټب ؾطٲبڂٻ زض ڂ٧ځ اظ ثبٶ٥

٦ٻ اڂٵ ٶتڃزٻ، پبؾد ذٹثځ ثٹز  % ٣ٖت ٲځ34٪صاضڀ زض ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ  ټٱ ٶؿجت ثٻ ؾطٲبڂٻ

ٲص٦ٹض ٖالٸٺ ثط  سٺق ٶٓط اظ اڂٷ٧ٻ ثڃٳٻ ٪صاضڀ زض اڂٵ نٷسٸ٠ اؾت. نطٜ ثٻ اٖتٳبز ٸڀ زض ؾطٲبڂٻ

ټبڀ ٶبقځ اظ،  ٪صاضڀ زض اڂٵ نٷسٸ٠، ضڂؿ٥ % اٲتڃبظ ثڃكتط زض ٶطخ ثبظزټځ ؾطٲبڂٻ٦34ؿت 

ط ٲربَطات قٛٯځ ذٹز ٶڃع اظ٦بضاٞتبز٪ځ ٦ٯځ ٸ رعئځ، ذُطات ٸ حٹازث ٶبقځ اظ ٦بض، ٞٹت ٸ ڂب زڂ٫

 ٲڃساٴ ثٹزٺ اؾت.سٺ ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶسٺ ٸ اظ اڂٵ ضټ٫صض ٶڃع ثطٶ

 ضٺقٹز ٸ ثطاڀ ڂ٥ زٸ اڀ، ضٸظڀ ٲتٹٮس ٲځ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ڂب ټط نٷسٸ٠ زڂ٫ط ثڃٳٻ -

ټبڀ رعئځ  ټبڀ زضٲبٶځ ٸ ټعڂٷٻ ٦ٷس ٸ ثٻ ٚڃط اظ ټعڂٷٻ ؾب٬(، نطٞبً زضڂبٞت ٲځ 26ثبظٶكؿت٫ځ )ت٣طڂجبً 

ضقس ٸ ٶٳٹ ٢طاض زاضز ٯٻ ٶٳبڂس. زض اڂٵ اڂبٰ نٷسٸ٠ زض ٲطح اڀ ثبثت ٲؿتٳطڀ پطزاذت ٶٳځ زڂ٫ط، ټعڂٷٻ

ټبڀ  ٪صاضڀ قسٺ اظ ٲح٭ ٸرٹٺ ثڃٳٻ ضا زض ؾطٲبڂٻ ضڂعڀ نحڃح ٲجبٮٙ شذڃطٺ ٸ ثبڂس ثتٹاٶس، ثب ثطٶبٲٻ

ٯځ ٸ ٖٹاڂس اٮٷؿ ٪صاضڀ ٶٳبڂس. ثٻ ٖجبضتځ ثٻ ٦ٳ٥ ٸرٹٺ حبن٭ اظ زضآٲسټبڀ ثڃٵ ٲُٳئٵ ؾطٲبڂٻ

 اٮٷؿٯځ ٲتٳط٦ع ٶٳبڂس. تٹاٶس ثركځ اظ ٲ٧بٶڃعٰ ثبظتٹظڂٕ زضآٲس ذٹز ضا، ثط ثبظتٹظڂٕ ثڃٵ حبن٭ اظ آٴ ٲځ

ثطضؾځ تٹظڂٕ زضآٲس ثبظٶكؿت٫بٴ )ثطاؾبؼ آٲبض "اڀ ثب ٖٷٹاٴ  زض ٲ٣بٮٻ (:1379ٖجساٮٻ ٲڃالٶځ )

ټبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، پطزاذتٵ ٰ زاضز ٦ٻ ڂ٧ځ اظ ٲٽٳتطڂٵ اټساٜ ثط٢طاضڀ ٶٓب ثڃبٴ ٲځ "ثٹزرٻ ذبٶٹاض(

ټبڀ ٲٹضز ٶٓط  ثٻ ٲؿئٯٻ تٹظڂٕ زضآٲس ٸ ٦بټف ٣ٞط زض ٲڃبٴ اٞطاز ربٲٗٻ اؾت ٦ٻ ټٳطاٺ ثب ؾڃبؾت

٪ڃطز. زض ٲڃبٴ ضاټجطزټبڀ ٲتٟبٸتځ  زٸٮت ثطاڀ ثٽجٹز ٸيٗڃت تٹظڂٕ زض ربٲٗٻ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲځ

اظ اټٳڃت ٸ اٸٮٹڂت ذبنځ ثطذٹضزاض ثٹزٺ ٸ ټبڀ ارتٳبٖځ  ٦ٻ ثطاڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸرٹز زاضز، ثڃٳٻ

زټس؛ چطا ٦ٻ زٸضاٴ ؾبٮٳٷسڀ ٸ ٦بټف تٹاٴ ٦بض  ؾٽٱ ثعض٪ځ اظ اٞطاز ربٲٗٻ ضا تحت پٹقف ٢طاض ٲځ

زض ضٸٶس ٲٗٳٹ٬ ظٶس٪ځ ټٳٻ اٞطاز ربٲٗٻ ٲُطح ثٹزٺ ٸ ثٻ اڂٵ تطتڃت، پطزاذتٵ ثٻ ٸيٗڃت زضآٲسڀ 

 اٞطاز ثبظٶكؿتٻ ثطاڀ ٦٭ ربٲٗٻ ٲٽٱ اؾت.

ٲ٣بٮٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ آٲبض ثٹزرٻ ذبٶٹاض ٲط٦ع آٲبض اڂطاٴ ثٻ ثطضؾځ ذبٶٹاضټبڀ ثب ؾطپطؾت  زض اڂٵ

ثبظٶكؿتٻ پطزاذتٻ ٸ ثب تٹرٻ ثٻ ٲٗڃبضټبڀ تٹظڂٗځ، ٸيٗڃت اڂٵ ٪طٸٺ، ثب ٦٭ ربٲٗٻ قٽطڀ ٲ٣بڂؿٻ 

 قسٺ اؾت. 

طڀ ٦ٳتط قٽ ٗٻزټس ٦ٻ ثُٹض ٲتٹؾٍ زضنس ٣ٞط ثڃٵ ثبظٶكؿت٫بٴ ٶؿجت ثٻ ٦٭ ربٲ ٶتبڂذ ٶكبٴ ٲځ

ثبقس.  ټبڀ ثب ؾطپطؾت ثبظٶكؿتٻ ثڃكتط اظ ربٲٗٻ قٽطڀ ٲځ ټبڀ ؾطاٶٻ ؾبالٶٻ اٞطاز زض ذبٶٹاض ٸ ټعڂٷٻ
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 ٗٻاٲب تٹظڂٕ زضآٲس ثڃٵ ثبظٶكؿت٫بٴ ٶبٲٷبؾت ثٹزٺ ٸ زض َځ ظٲبٴ ٶڃع ثٽجٹز ٶڃبٞتٻ اؾت. اٲب زض ربٲ

 قٽطڀ ٶتبڂذ ٶكبٴ اظ ثٽتطقسٴ قطاڂٍ تٹظڂٗځ زاضز.

 "ٶ٣ف ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ٦بټف ٣ٞط"اڀ تحت ٖٷٹاٴ  زض ٲ٣بٮٻ (:1379ٲُبٮٗٻ پػٸڂبٴ )

ټبڀ ٲرتٯٝ )٦بضٞطٲبڂبٴ، ٦بض٦ٷبٴ  اڀ ٸ حٳبڂتځ ٸ ٶڃع زضنس ٣ٞط ثڃٵ ٪طٸٺ ټبڀ ثڃٳٻ ٸْبڂٝ ٶٓبٰ

ٲؿت٣٭، ٦بض٦ٷبٴ ثرف زٸٮتځ، ٦بض٦ٷبٴ ثرف ذهٹنځ، ثڃ٧بض ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٞهٯځ، ثبظٶكؿت٫بٴ، 

قٽطڀ ٸ ضٸؾتبڂځ( ضا ٲحبؾجٻ ٶٳٹزٺ اؾت. ٸڀ  ٗٻٸ ظٶبٴ ؾطپطؾت ربٲ قس٪بٴ ثڃٳٻ قس٪بٴ، ٚڃط ثڃٳٻ

ٖالٸٺ ثط اڂٵ زضنس رٳٗڃت ٣ٞڃط ٸ ذٍ ٣ٞط ؾطاٶٻ ؾبٮڃبٶٻ ثطاڀ قٽط ٸ ضٸؾتب ضا ٶڃع ثطاڀ ؾبٮٽبڀ 

 ٲحبؾجٻ ٦طزٺ اؾت. 77-1369

ثٻ  "ظزاڂځ ٶ٣ف تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ٣ٞط" ذٹز ثب ٖٷٹاٴٸڀ زض ٲ٣بٮٻ (: 1375ٲُبٮٗٻ ٦طثبؾڃبٴ )

تٹيڃح اؾتطاتػڂٽبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ پطزاذتٻ اؾت ٸ پؽ اظ آٴ ثب تكطڂح چطذٻ ٣ٞط، ٶ٣ف ٶٽبزټبڀ 

حٳبڂتځ ثبالذم ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ضا زض ٦بټف ڂب ضٕٞ ٣ٞط ٲٹضز تزعڂٻ ٸ تحٯڃ٭ ٢طاض زازٺ 

ڂساض اؾتٹاض پصڂط ٸ ٶبپب تٹاٶس ثط پبڂٻ ٲٷبثٕ ظٸا٬ اؾت. ٸڀ ٶتڃزٻ ٪طٞتٻ اؾت ٦ٻ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٶٳځ

زاض ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثٻ ات٧بء ٦بض ٸ  ٪طزز ٸ ثبالثطزٴ ؾُح ظٶس٪ځ ٸ ضٕٞ ٣ٞط ٸ ٲحطٸٲڃت ټٷ٫بٲځ ٲٗٷځ

 ٞٗبٮڃت ذال٠ اٞطاز ربٲٗٻ نٹضت ٪ڃطز.

اڂكبٴ زض تح٣ڃ١ ذٹز ثٻ ثطضؾځ ضٸٶس  اٖتجبضات اٲٹض ارتٳبٖځ ٸ ټٳچٷڃٵ  (:1381رٹ ) ٲُبٮٗٻ ح١

زټٻ اذڃط زض اڂطاٴ پطزاذتٻ اؾت ٸ تأحڃط آٶطا ثط ضٞبٺ ٲٯځ ٲٹضز  ثرف ثٽعڂؿتځ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض زٸ

ثطضؾځ ٢طاض زازٺ اؾت. ٶٹڂؿٷسٺ ؾٽٱ اٖتجبضات اٲٹض ارتٳبٖځ اظ تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ ضا ٲٹضز ثطضؾځ 

ضٚٱ ضقس ٞعاڂٷسٺ اٖتجبضات زض قطاڂٍ ٦ٷٹٶځ،  ٪ڃطڀ ٶٳٹزٺ اؾت ٦ٻ ٖٯځ ٸ تحٯڃ٭ ٢طاض زازٺ ٸ ٶتڃزٻ

عڂؿتځ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ټط ٞطز اڂطاٶځ پبؾر٫ٹڀ ٶڃبظ آٶبٴ ثٻ اڂٵ ذسٲبت ٶرٹاټس ؾطاٶٻ اٖتجبض ثٽ

 ثٹز.

ضقس ا٢تهبزڀ، تٹظڂٕ زضآٲس ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ زض "اٸ زض پػٸټكځ ثب ٖٷٹاٴ  (:1375ٲُبٮٗٻ ٶڃٯځ )

ا٢ساٰ ثٻ ترٳڃٵ ٲڃعاٴ احتٳب٬ اثتالء ثٻ ٣ٞط ثٻ  1، ثب اؾتٟبزٺ اظ ڂ٥ ٲس٬ پطٸثڃت"1361-72ؾبٮٽبڀ 

ٸيٗڃت رٳٗڃتځ  :ت٧ٟڃ٥ زض رٹاٲٕ قٽطڀ ٸ ضٸؾتبڂځ ٦طزٺ اؾت. ٸڀ ٶتڃزٻ ٪طٞتٻ ٦ٻ چٽبض ٖبٲ٭

ټبڀ ٞڃعڂ٧ځ ذبٶٹاض ثڃكتطڂٵ تأحڃط ضا ثط ٣ٞط  ذبٶٹاض، ٸيٗڃت اقتٛب٬ ذبٶٹاض، ؾطٲبڂٻ اٶؿبٶځ ٸ ؾطٲبڂٻ

تٹيڃح زضنس اظ ٣ٞط ٲٹرٹز اڂٵ ذبٶٹاضټب ضا  90ذبٶٹاضټب زاضٶس. اڂٵ چٽبض ٖبٲ٭ ٲزٳٹٖبً ٢طڂت 

 زټس. ٲځ

                                                             
1 -Probit 

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 



43 

 

 هطبلؼبت خبرجٖ -9-7-9

 ثبقس: اټٱ ٲُبٮٗبت ذبضرځ ٲطتجٍ ثب ٲٹيٹٔ اڂٵ تح٣ڃ١ ثٻ قطح شڂ٭ ٲځ

تأٲڃٵ ارتٳبٖځ: "زض ٲ٣بٮٻ ذٹز تحت ٖٷٹاٴ (:1987ٲُبٮٗٻ ثٹؾ٧ڃٵ، ٦بتٯڃٹ٦ٹٜ، پٹٞطت ٸ قبٸٴ )

تٳبڀ آٲطڂ٧ب ثبٖج اٶس ٦ٻ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ار ٶتڃزٻ ٪طٞتٻ ،"اٮٷؿٯځ ٸ زضٸٴ ٶؿٯځ ڂ٥ اضظڂبثځ ٲبٮځ ثڃٵ

ټبڀ پڃطتط زض ټط زٸضٺ قسٺ ٸ زض ثڃٵ اٞطاز ثب زضآٲسټبڀ ٲتٟبٸت ٶڃع اڂٵ َج٣بت ٦ٱ  تٹظڂٕ ثٻ ٶٟٕ ٶؿ٭

 اٶس. اٶس ٦ٻ ثڃكتط اظ ٶٓبٰ ڂبزقسٺ ٲٷٟٗت ٦ؿت ٦طزٺ زضآٲس ثٹزٺ

ثٻ  تٹظڂٕ ٸ تٹظڂٕ ٲزسز زضآٲس زض ٸٶعٸئال"تح٣ڃ٣ځ ثب ٖٷٹاٴ اڂكبٴ (: 2006ٲُبٮٗٻ ؾبٲٹئ٭ ٞطڂذ )

چ٫ٹٶ٫ځ  1970-2005ټبڀ ؾبٮٽبڀ  ضا اٶزبٰ زازٺ اؾت. ٸڀ ثب اؾتٟبزٺ اظ زازٺ "ٖٷٹاٴ ڂ٥ ٦كٹض ٶٟتځ

ټبڀ تٹظڂٕ  ټبڀ ارتٳبٖځ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٦بٶب٬ تٹظڂٕ زضآٲس ٖٹاٲ٭ ٸ ٶڃع تٹظڂٕ زضآٲس قرهځ ٸ ټعڂٷٻ

زضآٲس زض ٦ٻ تٹظڂٕ ٸ تٹظڂٕ ٲزسز ٲؤڂس آٴ اؾت زټس. ٶتبڂذ  ٲزسز زضآٲس ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٲځ

 ٸٶعٸئال تٛڃڃط چٷساٶځ ٶساقتٻ اؾت؛ ظڂطا ؾبذتبض تٹٮڃس ٸ ؾڃؿتٱ ٲبٮڃبتځ زض اڂٵ ٦كٹض حبثت ثٹزٺ اؾت.

ثڃ٧بضڀ، ٣ٞط ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ: تزطثٻ ٦كٹض "زض اڂٵ ٲ٣بٮٻ ثب ٖٷٹاٴ  (:1993ٲُبٮٗٻ رٹضرڃف اٜ )

 ،زض ٦كٹض ثٯٛبضؾتبٴ پطزاذتٻ، اثتسا ثٻ ثطضؾځ تٛڃڃطات ٦ٳځ، ٦ڃٟځ ٸ ؾبذتبضڀ اثٗبز ٣ٞط "ثٯٛبضؾتبٴ

ؾپؽ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ اٞطاز ثڃ٧بض ٸ ٣ٞڃط ضا زض چبضچٹة ٢بٶٹٶځ پؽ اظ قطٸٔ تٗسڂ٭ ا٢تهبزڀ ٲسٶٓط 

زض ازاٲٻ اټٳڃت ٲؿبٖست ٸ ٲٷبٕٞ ارتٳبٖځ ثطاڀ اٞطاز ٣ٞڃط ٸ ثڃ٧بض ضا اظ ؾٹڀ ٶٓبٰ تأٲڃٵ  ،٢طاض زازٺ

ټبڀ تٗسڂ٭ ا٢تهبزڀ  ؾت ٦ٻ : ارطاڀ ؾڃبؾتارتٳبٖځ ٲتص٦ط ؾبذتٻ اؾت. زض پبڂبٴ ٶتڃزٻ ٪طٞتٻ ا

ثبٖج اٞعاڂف ثڃ٧بضڀ ٸ ٣ٞط قسٺ ٸ ؾڃؿتٱ تأٲڃٵ ٲبٮځ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲجتٷځ ثط زضڂبٞت ٲبٮڃبت 

ټب ثٻ ٲٷٓٹض ٦بټف ٲك٧الت ارتٳبٖځ ٸ احطات آٶٽب ثٻ ڂ٥  ثٹزٺ اؾت. ټٳچٷڃٵ ٪ؿتطـ ثطٶبٲٻ

 اؾت.  سڂ٭ قسٺاٸٮٹڂت زض ؾڃبؾت ارتٳبٖځ ٦ٻ اذڃطاً ق٧٭ ٪طٞتٻ، تج

ٲؤؾؿبت تأٲڃٵ ارتٳبٖځ اڂزبز قسٺ ثطاڀ ثڃ٧بضاٴ ٸ ٣ٞطا، حسا٢٭ اٲٷڃت ارتٳبٖځ ضا ثٻ اڂٵ ٢كط 

ضٶ٫ځ  ټبڀ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زٸٮتځ ثٹزٺ ٸ ؾبظٲبٶٽبڀ ٚڃطزٸٮتځ ٶ٣ف ٦ٱ زټٷس. ا٦خط ؾبظٲبٴ اضائٻ ٲځ

 اٶس. زض اڂٵ ٶٓبٰ زاقتٻ

اٮٳٯٯځ  ٸ ٦ٳ٧ٽبڀ ٞٷځ تٹؾٍ ؾبظٲبٶٽب ٸ ٶٽبزټبڀ ثڃٵټب  زض اڂٵ زٸضٺ اظ تحٹالت، ٲٹيٹٔ اٸٮٹڂت

ٲست ؾڃبؾتٽب ثط ٣ٞط ٸ ثڃ٧بضڀ ثٻ ٲڃعاٴ پڃكطٞت  ثٻ ڂ٥ ٲك٧٭ ٦ٯڃسڀ تجسڂ٭ قسٺ اؾت ٸ احطات ثٯٷس

 انالحبت ا٢تهبزڀ ٸ احڃبڀ اٲٹض ا٢تهبزڀ ثؿت٫ځ زاضز.

تٹظڂٕ زضآٲس، اٶجبقت ذٹز ٶ٣ف تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ضا ثط ضٸڀ ٮٻ اڂكبٴ زض ٲ٣ب (:1997ٲُبٮٗٻ ٮٷ٫ٹٶځ )

اڀ ثب اٞطاز ٶبټٳ٫ٵ  ټبڀ ټٳپٹقبٴ زٸ زٸضٺ ؾطٲبڂٻ ٸ ضقس ا٢تهبزڀ زض چبضچٹة ڂ٥ اٮ٫ٹڀ ٶؿ٭
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ثطاڀ ا٢تهبز ثطظڂ٭، ٲُبٮٗٻ ٦طز. ٸڂػ٪ځ ٦ٯڃسڀ اٮ٫ٹڀ ٸڀ، ٲٗطٞځ نطڂح زٸٮت ٸ ؾڃبؾت ٲبٮځ اؾت 

اضث ٚڃطٲٷٟځ تٹيڃح زازٺ  ټبڀ ټبڀ ٲرتٯٝ زض ٲڃبٴ اٞطاز ٸ اٶ٫ڃعٺ تٹاٶبڂځ ٯٻٸ ٶبټٳ٫ٷځ ٶڃع ثٻ ٸؾڃ

ټبڀ ٲطؾٹٰ ٦ٯڃسڀ ثطظڂ٭ ٸ آٲطڂ٧ب  اـ ضا ثٻ ٲٷٓٹض تُبث١ ثب ثطذځ ٸا٢ٗڃت قٹز. ٸڀ اٮ٫ٹڀ ٶٓطڀ ٲځ

زٸٮت،  ٯٻقسٺ ثٻ ٸؾڃ ټبڀ ثبظتٹظڂٕ ٲٗڃٵ اتربش زټس ٦ٻ ثب ؾڃبؾت ثٷسڀ ٦طز. ٲُبٮٗٻ ٸڀ ٶكبٴ ٲځ ضتجٻ

تٻ ا٢تهبزڀ ثستط ٶؿجت ثٻ ٶٓبٰ اٶسٸذ ٶٓبٰ پطزاذت ربضڀ ثبٖج ٶبثطاثطڀ زضآٲس ثڃكتط ٸ ٖٳٯ٧طز

اؾت ٦ٻ  1ٲٷحٷځ ٦ٹظٶتؽ ضٺټبڀ ٲٽٱ ٲح١٣، قٹاټس ٲتٷب٢ى زضثب قٹز. ڂ٧ځ زڂ٫ط اظ ڂبٞتٻ ٦بٲ٭ ٲځ

تٹاٶس ثٻ ٸؾڃٯٻ ضاثُٻ ټٳعٲبٴ ثڃٵ تٹظڂٕ زضآٲس ٸ ؾُح زضآٲس تٹيڃح زازٺ قٹز. زض پبڂبٴ، ٸڀ  ٲځ

 Uذتڃبضڀ زض ؾُح تئٹضڀ زاقتٻ ثبقس ٸ ق٧٭ تٹاٶس ټط ق٧٭ ا ٪ڃطز ٦ٻ ٲٷحٷځ ٦ٹظٶتؽ ٲځ ٶتڃزٻ ٲځ

 ٲ٧ٗٹؼ، ٣ٍٞ ثب تح١٣ ذبنځ اظ ؾڃبؾت ٲبٮځ ؾبظ٪بض اؾت.

تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ٣ٞط "ٮٻ تحت ٖٷٹاٴ اڂٵ ٲ٣ب (:2009ٲُبٮٗٻ آؾٹٶ٧بٸٸ رٹٮڃبٶٹ ٸ ٞالٸڂٹ چڃٵ )

ضٸؾتبڂځ ، احطات ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثطظڂ٭ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ ؾڃبؾت يس ٣ٞط "ضٸؾتبڂځ زض ثطظڂ٭

 1991زټس ٦ٻ ٢ٹاٶڃٵ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ رسڂس ٦ٻ زض ؾب٬  ټب ٶكبٴ ٲځ ٲٹضز اضظڂبثځ ٢طاض زازٺ اؾت. ڂبٞتٻ

ثٻ ٲٷٓٹض قٷبؾبڂځ ضاثُٻ ٖٯت ٸ ٲٗٯٹٮځ ثڃٵ ٲعاڂبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ٣ٞط ارطا قسٺ، احطات 

٦بټف حسا٢٭  چكٳ٫ڃطڀ ثط انالحبت ٲطثٹٌ ثٻ ٦بټف ٣ٞط ثٹرٹز آٸضزٺ اؾت. اظ رٳٯٻ اڂٵ احطات،

ثبقس.  ؾطپطؾت ذبٶٹاض ٲځڂف ٲعاڂب ٸ ٪ؿتطـ ٲكبض٦ت ًٖٹ ٚڃطؾٵ ثطذٹضزاضڀ اظ ٲعاڂب، اٞعا

ذبٶٹاض ضا اظ ٣ٞط ٶزبت زازٺ،  000300قسٺ ثڃف اظ  زټس ٦ٻ انالحبت اٶزبٰ ثٽتطڂٵ ثطآٸضز ٶكبٴ ٲځ

 % زض ذبٶٹاضټبڀ زض ٲٗطو ٣ٞط ٦بټف زازٺ اؾت.40ثٗجبضت زڂ٫ط ٸ٢ٹٔ ٣ٞط ضا تب 

ټبڀ زٸٮت ثط تٹظڂٕ زضآٲس ٸ  تأحڃط ؾڃبؾت"اڀ ثب ٖٷٹاٴ  ٲُبٮٗٻ (:2002ٳڃٷ٩ ٸٸ ٸ زڂ٫طاٴ )ظڂ

 ضٺٲكبټسٺ َځ زٸ 850ټبڀ ٲ٣ُٗځ ٸ ظٲبٶځ ٸ  اٶزبٰ زازٶس. آٶٽب ثب اؾتٟبزٺ اظ زازٺ زض آٲطڂ٧ب "ضٞبٺ

بٮٗٻ ٦ٻ ټبڀ زٸٮت ثط تٹظڂٕ زضآٲس پطزاذتٷس. ٶتڃزٻ اڂٵ ٲُ ثٻ ثطضؾځ تأحڃط ؾڃبؾت 1977-81 ظٲبٶځ

ټبڀ تٹظڂٕ ٲزسز ثط ٲٗڃبضټبڀ ٲٗٳٹٮځ ضٞبٺ  ؾڃبؾت ٳٻ ارتٳبٖځ زٸٮت ٸحبن٭ ثطضؾځ تأحڃط ثڃ

ټٳچٹٴ يطڂت تٛڃڃطات تٹظڂٕ زضآٲس، اٶحطاٜ ٲڃبٶ٫ڃٵ زضآٲس ٸ ٮ٫بضڂتٳٽبڀ آٴ، يطڂت رڃٷځ ٸ 

بڀ زټس ٦ٻ ضاٺ ٲؤحط تٹظڂٕ ٲزسز زضآٲس، ٲبٮڃبت ٸ ٦ؿت زضآٲسټ ثبقس، ٶكبٴ ٲځ قبذم آت٧ڃٷؿٹٴ ٲځ

 ٲبٮڃبتځ اؾت.

آٲطڂ٧ب آحبض تٹظڂٗځ ؾڃؿتٱ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ضا ٦ٻ اظ زٸ ٲٷجٕ  ٗٻزض ربٲ (:2000ٞٯساقتبڂٵ ٸ ٮڃجٳٵ )

اٶس ٸ  ثطضؾځ ٦طزٺ ،٪صاضڀ( ؾطٲبڂٻ ڂٻقٹز )ڂ٧ځ ضٸـ پطزاذت ربضڀ ٸ زڂ٫طڀ ثط پب تأٲڃٵ ٲبٮځ ٲځ

                                                             
1 - Kuznets 
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تٳبٲځ ٪طٸټٽبڀ ربٲٗٻ ضا ثٽجٹز ٦ٷٷس ٦ٻ زض اڂٵ اضتجبٌ ؾڃؿتٱ تط٦ڃجځ، تٹظڂٕ زضآٲس ثطاڀ  اٖالٰ ٲځ

 ثركس. ٲځ

زض تح٣ڃ١ ذٹز ضٸقٽب ٸ انٹٮځ ضا رٽت ټساڂت تٹؾٗٻ  (:2001)( ILO) اٮٳٯٯځ ٦بض ؾبظٲبٴ ثڃٵ

٦ٷٷسٺ ٶٓبٰ تأٲڃٵ  ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض رٽبٴ ثڃبٴ ٦طزٺ اؾت؛ ؾپؽ ثٻ ثطضؾځ احطات تٗسڂ٭

( ٲڃالزڀ 1997ارتٳبٖځ ٦كٹضټبڀ رٷٹة قط٢ځ آؾڃب )تبڂٯٷس، اٶسٸٶعڀ ٸ ...( زض ثحطاٴ ٲبٮځ ؾب٬ )

ارتٳبٖځ ٶ٣ف ٲٽٳځ زض رٯٹ٪ڃطڀ اظ ٣ٞط زض اڂٵ ؾبٮٽب ثٻ  پطزاذتٻ اؾت ٸ ٶكبٴ زازٺ ٦ٻ ؾڃؿتٱ تأٲڃٵ

ٖٽسٺ زاقتٻ اؾت. زض ٢ؿٳتٽبڀ زڂ٫طڀ اظ ٪عاضـ ثٻ ثطضؾځ ؾڃؿتٱ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٦كٹضټبڀ 

ٲرتٯٝ رٽبٴ اظ ٢جڃ٭ ثطظڂ٭، ٦كٹضټبڀ اضٸپبڀ قط٢ځ ٸ ٲط٦عڀ، تبٶعاٶڃب، آٞطڂ٣بڀ ٚطثځ، ټٷس ٸ ... 

 پطزاذتٻ اؾت.

ؾبٮٻ ڂٗٷځ اظ  20ضٺ ط ٸ ٖٹاٲ٭ ٲؤحط ثط آٴ ضا زض پبٶبٲب ثطاڀ ڂ٥ زٸٸيٗڃت ٣ٞ (:1990ؾٹټبتٹ )

٪ڃطڀ قست  ټبڀ ض٪طؾڃٹٴ الرڃت ثٻ اٶساظٺ ثطضؾځ ٶٳٹزٺ ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲس٬ 1980تب  1960ؾب٬ 

ټبڀ ذبٶٹاضټبڀ ٣ٞڃط ربٲٗٻ، قبٲ٭ ؾبذتبض زضآٲسڀ، ؾبذتبض ذبٶٹاز٪ځ، ٸيٗڃت  ٪صاضڀ ٸڂػ٪ځ تأحڃط

يٗڃت ثبضٸضڀ، زضنس ثطذٹضزاضڀ ذبٶٹاضټبڀ ٣ٞڃط اظ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ؾٷځ ؾطپطؾت ذبٶٹاض، ٸ

 ٸيٗڃت اقتٛب٬، ؾُح تحهڃالت ٸ ٸيٗڃت ٲؿ٧ٵ ذبٶٹاضټبڀ ٣ٞڃط پطزاذتٻ اؾت.

تأٲڃٵ " اڂكبٴ زض ٲُبٮٗٻ ذٹز تحت ٖٷٹاٴ (:2004٪طڀ ٸڀ. اٶ٫ٯٽبضزت ٸ رٹٶبتبٴ ٪طٸثط )

ټبڀ ٲطثٹٌ ثٻ پڃٳبڂف رٳٗڃتځ ثڃٵ ؾبٮٽبڀ  زٺ، اظ زا"ارتٳبٖځ ٸ تحٹ٬ زض ٲ٣ٹٮٻ ٣ٞط ؾبٮٳٷساٴ

ؾبظڀ ضٸٶس تٛڃڃط ٸيٗڃت ٣ٞط ؾبٮٳٷساٴ زض َٹ٬ زٸضٺ ظٲبٶځ ٲص٦ٹض  ثٻ ٲٷٓٹض ٲؿتٷس 2001-1968

اؾتٟبزٺ ٦طزٶس ٸ ٶ٣ف ثطٶبٲٻ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ضا زض ٦بټف ٶطذٽبڀ ٣ٞط ٲٹضز اضظڂبثځ ٢طاض زازٶس. 

ٻ ذبٶٹاضټبڀ زاضاڀ ؾبٮٳٷس ٦كف ٣ٞط ٶؿجت ثٻ ٲعاڂب زټس ٦ٻ ت٣طڂجبً زض ټٳ ټبڀ آٶٽب ٶكبٴ ٲځ ڂبٞتٻ

زټس ٦ٻ ٦بټف زض ٲعاڂبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٶڃع ثٻ َطظ  ت٣طڂجبً ڂ٧ؿبٴ اؾت. اڂٵ ٲ٣بٮٻ ټٳچٷڃٵ ٶكبٴ ٲځ

 زټس. چكٳ٫ڃطڀ ٸيٗڃت ٣ٞط زض ؾبٮٳٷساٴ ضا تٛڃڃط ٲځ

ارتٳبٖځ زض  تحٹ٬ ٸ تأحڃط تأٲڃٵ" ثب ٖٷٹاٴ(: 2010آٞطڂ٣ب )Sub- Saharan ٪عاضـ ٦ٷٟطاٶؽ  

، اټٳڃت ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ آٞطڂ٣بڀ رٷٹثځ ضا زض ٦بټف ٣ٞط ٸ رٯٹ٪ڃطڀ اظ اٞتبزٴ "آٞطڂ٣بڀ رٷٹثځ

ټب حب٦ځ اظ آٴ اؾت ٦ٻ ٦ٳ٥ ارتٳبٖځ زض آٞطڂ٣بڀ رٷٹثځ اثعاض  زټس. ڂبٞتٻ ٲطزٰ زض زاٰ ٣ٞط ٶكبٴ ٲځ

٦ٹز٦بٴ زض ذبٶٹاضټبڀ ٣ٞڃط ثٻ  ؾڃبؾتځ ٲؤحطڀ زض ٲجبضظٺ ثب ٣ٞط ٸ ثٽجٹز آٲٹظـ ٸ ثٽساقت ثٹڂػٺ ثطاڀ

 ضٸز. قٳبض ٲځ
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 فصل سَم

ظبم تأه٘ي ٍضؼ٘ت هَجَد ً
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 ّبٕ اصلٖ ًظبم تأه٘ي اجتوبػٖ در اٗزاى  حَسُ -8-0

، ٶٓبٰ تأٲڃٵ 21/2/1383( ٢بٶٹٴ ؾبذتبض ٶٓبٰ ربٲٕ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲهٹة 2ثطاؾبؼ ٲبزپ )

 ارتٳبٖځ قبٲ٭ ؾٻ حٹظٺ اؾت:

ټبڀ ارتٳبٖځ )ثبظٶكؿت٫ځ، ثڃ٧بضڀ، حٹازث ٸ ؾٹاٶح،  : قبٲ٭ ثرف ثڃٳٻاڀ اٮٝ( حٹظٺ ثڃٳٻ

ټبڀ ؾالٲت )ثٽساقت ٸ زضٲبٴ( اؾت ٦ٻ اظ َطڂ١  اٞتبز٪ځ ٸ ثبظٲبٶس٪بٴ ٸ ...( ٸ ثرف ثڃٳٻ ٦بض اظ

ؾالٲت، نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ  ٳٻتأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ؾبظٲبٴ ثڃاڀ )ؾبظٲبٴ  ټبڀ ثڃٳٻ ټب ٸ نٷسٸ٠ ؾبظٲبٴ

ارتٳبٖځ ٦كبٸضظاٴ، ضٸؾتبئڃبٴ ٸ ٖكبڂط ٸ ؾبڂط نٷسٸ٢ٽبڀ ثبظٶكؿت٫ځ  ٳٻ٦كٹضڀ، نٷسٸ٠ ثڃ

 قٹز. اذتهبنځ ٸ ...( ارطا ٲځ

ټبڀ ټٳ٫بٶځ )پبڂٻ(، ټٳٻ  اڀ قبٲ٭ زٸ ؾُح ټٳ٫بٶځ ٸ ت٧ٳڃٯځ اؾت. زض ؾُح ثڃٳٻ حٹظٺ ثڃٳٻ

زائٱ،  ٞطٲبڂبٴ ٸ قبٚالٴ ٚڃط ث٫ڃطاٴ، نبحجبٴ حطٜ ٸ ٲكبٚ٭ آظاز، ذٹڂف ػٺ ٲعزاٞطاز ربٲٗٻ ثٻ ٸڂ

بٴ ثبڂس تحت پٹقف ٢طاض ٪ڃطٶس. پطؾت ٸ ٦ٹز٦ ؾط ٸ ؾبٮرٹضزٺ ٸ ذٹز ضٸؾتبئڃبٴ، ٖكبڂط، ظٶبٴ ثڃٹٺ

 1(3قٹز. )ٲبزٺ  ځ ارطا ٲځقسٺ ٸ ثرف ذهٹن ٲكبض٦ت ثڃٳٻ ؾُح ت٧ٳڃٯځ ثٻ نٹضت اذتڃبضڀ ثب

ذسٲبت حٳبڂتځ ٸ تٹاٶجركځ ٸ اُٖبڀ ڂبضاٶٻ ثٻ اٞطاز  قبٲ٭ اضاڂٻ ٸ تٹاٶجركځ:ة( حٹظٺ حٳبڂتځ 

ټبڀ ٶڃبظٲٷسڀ اؾت ٦ٻ ثٻ زالڂ٭ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٢بزض ثٻ ٦بض ٶڃؿتٷس ٸ ڂب زضآٲس آٶبٴ ت٧بٞٹڀ حسا٢٭  ٸ ذبٶٹازٺ

ٺ( ٸ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ض ٲؿئٹٮڃت ارطاڂځ اڂٵ حٹظٺ ثطٖٽسٺ زٸ ٶٽبز ٦ٳڃتٻ 2ٶٳبڂس. ظٶس٪ځ آٶبٴ ضا ٶٳځ

 ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض اؾت. 

 3.ٲتط٢جٻ قبٲ٭ اٲساز ٸ ٶزبت زض حٹازث ٚڃط اٲسازڀ: د( حٹظٺ

 

 4إ ّب ٍ صٌذٍلْبٕ فؼبل در حَسٓ ب٘وِ سبسهبى -8-0-0

 اٮٝ( ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ

                                                             
 ٦1394طڂٳځ، ٲٟٓط،  - 1
 ( ٢بٶٹٴ ؾبذتبض ٶٓبٰ ربٲٕ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ2ٲبزٺ ) - 2
3
، زض ڂ٥ ؾبظٸ٦بض ٲؿت٣٭ اظ ٶٓبٰ ربٲٕ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ 1387تك٧ڃ٭ ؾبظٲبٴ ٲسڂطڂت ثحطاٴ ٦كٹض زض ؾب٬ حٹظٺ اٲسازڀ ثٻ ٲٹرت ٢بٶٹٴ  - 

 .ارتٳبٖځ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت
 31ټٳبٴ ٲٷجٕ، ل  - 4
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اڀ ٲكٳٹالٴ  زاض پٹقف ثڃٳٻ زٸٮتځ اؾت ٦ٻ ٖٽسٺ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ڂ٥ ؾبظٲبٴ ٖٳٹٲځ ٚڃط

ث٫ڃطاٴ ثرف ذهٹنځ، ٦بض٦ٷبٴ  اڂٵ اٞطاز، ٲعز ٸ ح٣ٹ٠ ثبقس. ثرف ٖٳسٺ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲځ ٢بٶٹٴ

اٶس. ٖالٸٺ ثط اڂٵ،  ٢طاضزازڀ ثرف زٸٮتځ ٸ ٲكٳٹالٴ ٢بٶٹٴ ٦بض ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ َٹض ارجبضڀ ثڃٳٻ قسٺ

ٹاٶڃٵ زاضاڀ ٢ زاض( )٦س زاض ٸ نبحجبٴ نٷبڂٕ زؾتځ قٷبؾٻ  ٴ، ٢بٮڃجبٞبٴ٦بض٪طاٴ ؾبذتٳبٶځ، ضاٶٷس٪ب

 اڀ ذبل ذٹز ټؿتٷس. ثڃٳٻ

ټبڀ  قس٪بٴ ٸ زٸٮت زض ٖطنٻ ربٶجٻ ٦بضٞطٲبڂبٴ، ثڃٳٻ ٪بٺ انٯځ اڂٵ ؾبظٲبٴ ٲكبض٦ت ؾٻ ت٧ڃٻ

 ټبڀ ٦الٴ تأٲڃٵ ٲٷبثٕ ٲبٮځ اؾت.  ٪ڃطڀ ٪صاضڀ، تهٳڃٱ ٲرتٯٝ ؾڃبؾت

ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط ٸ رٳٕ  12.8ثڃف اظ  1392قس٪بٴ انٯځ اڂٵ نٷسٸ٠ تب پبڂبٴ ؾب٬  آٲبض ثڃٳٻ

ث٫ڃطاٴ انٯځ ٸ  ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط ثٹزٺ اؾت. ټٳچٷڃٵ تٗساز ٲؿتٳطڀ 34قس٪بٴ انٯځ ٸ تجٗځ ثڃف اظ  ثڃٳٻ

ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط  39ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط ثٹزٺ ٦ٻ زض ٲزٳٹٔ رٳٗڃت ظڂطپٹقف آٴ ثٻ  4.8تجٗځ اڂٵ نٷسٸ٠ حسٸز 

 ضؾڃسٺ اؾت.

 
 1392 ؾب٬ ٲبٺ اؾٟٷس زض ځارتٳبٖ ٵڃتأٲ ؾبظٲبٴ پٹقف  تحت تڃرٳٗ آٲبض: 1 -3 رسٸ٬

 زضنس تٗساز )ټعاض ٶٟط( ٶٹٔ ثڃٳٻ 

 قس٪بٴ ثڃٳٻ

 69.4 8،882 ارجبضڀ )قبٚ٭ زض ٦بض٪بٺ(

 4.8 612 اذتڃبضڀ

 6 772 حطٜ ٸ ٲكبٚ٭ آظاز

 1.4 175 ث٫ڃط ثڃ٧بضڀ ٲ٣طضڀ

 7.6 969 ثڃٳٿ ضاٶٷس٪بٴ

 1.8 229 ټبڀ تٹا٣ٞځ ٸ ؾبڂط ثڃٳٻ

 4.3 556 ثبٞٷس٪بٴ

 4.8 614 ٦بض٪طاٴ ؾبذتٳبٶځ

 100 12،808 قس٪بٴ انٯځ رٳٕ ثڃٳٻ

 ---- 34،300 قس٪بٴ انٯځ ٸ تجٗځ رٳٕ ثڃٳٻ

 ث٫ڃطاٴ ٲؿتٳطڀ

 63.3 1،276 ثبظٶكؿتٻ

 6 120 اظ٦بضاٞتبزٺ )٦ٯځ ٸ رعئځ(

 30.7 617 قسٺ ٞٹت

 100 2،013 ث٫ڃطاٴ انٯځ رٳٕ ٲؿتٳطڀ

 ---- 4،800 ث٫ڃطاٴ انٯځ ٸ تجٗځ رٳٕ ٲؿتٳطڀ

  39،100 ٦٭ رٳٗڃت تحت پٹقف ثڃٳٿ زضٲبٴ رٳٕ ٦٭

 .1392ٲأذص: ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، زٞتط آٲبض ٸ ٲحبؾجبت ا٢تهبزڀ ٸ ارتٳبٖځ، ٪عڂسپ آٲبضڀ پبڂبٴ ؾب٬ 
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 1ة( نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ

زض زاض اٲٹض ثبظٶكؿت٫ځ ٲؿترسٲبٴ ٲكٳٹ٬ ٲ٣طضات ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ اؾت.  اڂٵ نٷسٸ٠ ٖٽسٺ

ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط ٸ  1.1تٗساز ٲكتط٦ڃٵ قبٚ٭ )ثڃٳٻ قسٺ انٯځ( ظڂط پٹقف اڂٵ ؾبظٲبٴ حسٸز  1392ؾب٬ 

 ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط ثٹزٺ اؾت. 1.2تٗساز ٲكتط٦ڃٵ ثبظٶكؿتٻ ٸ ٲٹْٝ )ح٣ٹ٠ ث٫ڃط( 

 
 1392زض آشضٲبٺ 1392 آشضٲبٺ زض ڀ٦كٹض ځثبظٶكؿت٫ نٷسٸ٠ ٵڃٲكتط٦ تٗساز :2 -3 رسٸ٬

 رٳٕ ثبظٶكؿتٻ ٲتٹٞځ قبٚ٭ ٲتٹٞځ اظ٦بضاٞتبزٺ ثبظٶكؿتٻ ربٲٗٻ ټسٜ

 1،204 153 60 11 979 تٗساز )ټعاض ٶٟط(

 %100 %13 %5 %1 %81 زضنس

 .1392ٲأذص: ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ، ٲط٦ع آٲبض ٸ اَالٖبت ضاټجطزڀ، ٪عڂسپ آٲبضڀ، ظٲؿتبٴ 

 

 ؾالٲت اڂطاٴ ح( ؾبظٲبٴ ثڃٳٻ

ٱ تٹؾٗٻ ثب تٛڃڃط ٶبٰ ؾبظٲبٴ ثڃٳٻ پٷز ( ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ38) ٲبزٺ « ة»اڂٵ ؾبظٲبٴ ثٻ ٲٹرت ثٷس 

 بظ ثٻ ٦بض ٦طز ٸ ٲ٣طض قس ثرف ثڃٳٻآٚ 1391ؾالٲت اڂطاٴ اظ ؾب٬  ذسٲبت زضٲبٶځ ثٻ ؾبظٲبٴ ثڃٳٻ

الٸٺ ثط اڀ زض اڂٵ ؾبظٲبٴ ازٚبٰ قٹز. اڂٵ ؾبظٲبٴ، ٖ ټب ٸ نٷسٸ٢ٽبڀ ثڃٳٻ زضٲبٶځ اظ ؾبڂط ؾبظٲبٴ

ټبڀ ٲرتٯٝ  اٶس(، تٹاٶؿتٻ اؾت ثب ارطاڀ َطح ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت )٦ٻ اظ ٢ج٭ ثٻ نٹضت ارجبضڀ ثڃٳٻ ثٹزٺ

 ټسٜ ضا ظڂط پٹقف ٢طاض زټس. بڀ ٪صقتٻ ثرف ٢بث٭ تٹرٽځ اظ ربٲٗٻَځ ؾبٮٽ

 
 1392 اؾٟٷسٲبٺ زض ؾالٲت ٿٳڃث ؾبظٲبٴ پٹقف طڂظ قس٪بٴ ٳٻڃث ځتڃرٳٗ تڃتط٦ :3 -3 رسٸ٬

 2ؾبڂط ا٢كبض ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت ربٲٗٻ ټسٜ
ضٸؾتبئڃبٴ ٸ 

 ٖكبڂط

ثڃٳٿ اڂطاٶڃبٴ ٸ 

 ٞطٲبڂبٴ ذٹڂف

ثڃٳبضاٴ 

 ذبل
 رٳٕ

 34،186،322 64،453 2،858،302 23،302،461 1،864،874 6،160،685 تٗساز )ټعاض ٶٟط(

 %100 0 %8.5 %68 %5.5 %18 زضنس

 .1392ارتٳبٖځ، ٲط٦ع آٲبض ٸ اَالٖبت ضاټجطزڀ، ٪عڂسٺ آٲبضڀ ٲأذص: ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ 
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 ؾبڂط ا٢كبض قبٲ٭ ربٶجبظاٴ، آظاز٪بٴ، ذبٶٹازٺ قٽسا، ضٸحبٶڃٹٴ ٸ َالة، زاٶكزٹڂبٴ ٸ اٞطاز ٶڃبظٲٷس اؾت. -2
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% ح١ ثڃٳٻ ثطٖٽسٺ زٸٮت 50اڂطاٶڃبٴ  % ح١ ثڃٳٻ ٸ زض ٲٹضز ثڃٳٻ100كبڂط زض ٲٹضز ضٸؾتبئڃبٴ ٸ ٖ

زضنس زاضز. حتځ زض ٲٹضز  80تب  50اؾت ٸ زض ٲٹضز ؾبڂط ا٢كبض ټٱ زٸٮت ثٻ تٷبؾت، ؾٽٳځ ثڃٵ 

اڀ ټؿتٷس، چٹٴ ٦بضٞطٲبڀ آٶٽب زٸٮت  ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت ٦ٻ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ تبثٕ ؾبظٸ٦بضټبڀ ثڃٳٻ

 قٹز.  ٹزرٻ ٖٳٹٲځ تأٲڃٵ ٲځٲطثٹٌ ثٻ آٶبٴ اظ ٲؿڃط ثځ( اؾت، ح١ ثڃٳٻ ټبڀ ارطاڂ )زؾت٫بٺ

 

 ارتٳبٖځ ضٸؾتبڂڃبٴ ٸ ٖكبڂط ت( نٷسٸ٠ ثڃٳٻ

( ٢بٶٹٴ ؾبذتبض ٶٓبٰ ربٲٕ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ 3) ٲبزٺ« 2»ٸ تجهطٺ « ز»نٷسٸ٠ ثٻ اؾتٷبز ثٷس  اڂٵ

ارتٳبٖځ، ثب تهٹڂت ټڃأت ٸظڂطاٴ تك٧ڃ٭ قسٺ ٸ ٲأٲٹضڂت انٯځ آٴ ارطا، تٗٳڃٱ ٸ ٪ؿتطـ 

ؾتبئڃبٴ ٸ ٖكبڂط ٦كٹض اؾت. تٗٽسات انٯځ اڂٵ نٷسٸ٠ قبٲ٭ ٲؿتٳطڀ ټبڀ ارتٳبٖځ زض ثڃٵ ضٸ ثڃٳٻ

 ثبظٲبٶس٪بٴ( اؾت. طڀ، اظ٦بضاٞتبز٪ځ ٦ٯځ ٸ ٞٹت )ثڃٳٻپڃ

تٹاٶٷس ظڂط پٹقف اڂٵ  اٞطازڀ ٦ٻ ثٻ َٹض حبثت زض ٶ٣بٌ ضٸؾتبڂځ ٸ ٖكبڂطڀ ؾب٦ٵ ثبقٷس، ٲځ ٦ٯڃٻ

زضنس زضآٲس ٲ٣ُٹٔ ٶ٣بٌ  15ٸ٠ قسٺ ثطاڀ ًٖٹڂت زض اڂٵ نٷس تٗڃڃٵ ١ ثڃٳٻنٷسٸ٠ ٢طاض ٪ڃطٶس. ح

 زٸٮت اؾت. زضنس ثطٖٽسٺ 10قسٺ ٸ  ثطٖٽسٺ ثڃٳٻزضنس آٴ  5ضٸؾتبڂځ اؾت ٦ٻ 

 
 1392 اؾٟٷسٲبٺ زض طڂٖكب ٸ بٴڃضٸؾتبئ ځارتٳبٖ ٿٳڃث نٷسٸ٠ قس٪بٴ ٳٻڃث تٗساز :4 -3 رسٸ٬

 تٗساز )ټعاض ٶٟط( ٶٹٔ ثڃٳٻ

 948 )ضٸؾتبڂڃبٴ ٸ ٖكبڂط(قس٪بٴ ٖبزڀ  ثڃٳٻ

قسٺ اظ َطٜ  ظٶبٴ ؾطپطؾت ذبٶٹاض ٲٗطٞځ

 ٶٽبزټبڀ حٳبڂتځ

 145 ٦ٳڃتٿ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ(

 51 ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض

 1،144 قس٪بٴ ظڂط پٹقف رٳٕ ثڃٳٻ

 17.9 ٲؿتٳطڀ ث٫ڃط

 1392آٲبضڀ ظٲؿتبٴ  ٲأذص: ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ، ٲط٦ع آٲبض ٸ اَالٖبت ضاټجطزڀ، ٪عڂسپ

 

 ټبڀ ثبظٶكؿت٫ځ اذتهبنځ ث( نٷسٸ٠

قسٺ ٦ٻ ٸاثؿتٻ ثٻ ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ ټؿتٷس،  ټب ٸ نٷسٸ٢ٽبڀ ڂبز ٖالٸٺ ثط ؾبظٲبٴ

ذسٲبت ٷس ٦ٻ ثٻ َٹض اذتهبنځ ثطاڀ اضاڂٻ ٦ٷ ټبڀ ثڃٳٻ ٸ ثبظٶكؿت٫ځ زڂ٫طڀ ٶڃع ٞٗبٮڃت ٲځ نٷسٸ٠

ټبڀ ثبظٶكؿت٫ځ ٸ ضٞبٺ  اٶس. نٷسٸ٠ ټبڀ ارطاڂځ ثٻ ٸرٹز آٲسٺ زؾت٫بٺ ثبظٶكؿت٫ځ ثٻ ٦بض٦ٷبٴ ثطذځ اظ

اٶساظ ٸ ثبظٶكؿت٫ځ قط٦ت ٲربثطات اڂطاٴ، نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ  ٦بض٦ٷبٴ نٷٗت ٶٟت، نٷسٸ٠ پؽ

ٲط٦عڀ، ؾبظٲبٴ ثبظٶكؿت٫ځ قٽطزاضڀ تٽطاٴ،  عڀ، نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦بض٦ٷبٴ ثڃٳٻثبٶ٥ ٲط٦

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 



51 

 

 18ټب ټؿتٷس ٦ٻ تٗساز آٶٽب ثٻ  الز ٸ ... اظ رٳٯٻ اڂٵ نٷسٸ٠نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦بض٦ٷبٴ نٷٗت ٞٹ

 ضؾس. نٷسٸ٠ ٲځ

 

 0ّب ٍ ًْبدّبٕ فؼبل در حَسُ حوبٗتٖ سبسهبى -8-0-9

زٸ ٶٽبز انٯځ حٳبڂتځ زض ٦كٹض، ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض ٸ ٦ٳڃتٿ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ( ټؿتٷس. 

٦ٻ زض ٦ٷبض اڂٵ ٶٽبزټب، ٲؤؾؿبت ذڃطڂٻ ٸ حٳبڂتځ زڂ٫طڀ ٶڃع ثٻ نٹضت زٸٮتځ ڂب ٚڃطزٸٮتځ  چٷس ټط

زض ظٲڃٷٻ ٦ٳ٥ ثٻ ٶڃبظٲٷساٴ ٸ حٳبڂت اظ ثطذځ ا٢كبض ربٲٗٻ ٞٗبٮڃت زاضٶس اٲب اَالٖبت قٟبٜ ٸ 

 ٲؿتٷسڀ اظ ٖٳٯ٧طز آٶٽب زض زؾتطؼ ٶڃؿت.

 

 اٮٝ( ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض

ذسٲبت پڃك٫ڃطڀ، ارتٳبٖځ، تٹاٶجركځ  ٶځ اؾت حٳبڂتځ ٦ٻ ثب اضاڂٻض ؾبظٲبؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹ

٦ٷس. ذسٲبت  ټبڀ ټسٜ ٞٗبٮڃت ٲځ ؾبظڀ ٸ اضت٣بڀ ٦ڃٟڃت ظٶس٪ځ ٪طٸٺ ٸ آٲٹظقځ، زض رٽت تٹاٶٳٷس

ټبڀ ٲٗڃكتځ، ذسٲبت تٹاٶجركځ، ٲسز٦بضڀ، ٲكبٸضٺ، آٲٹظقځ  ټبڀ اڂٵ ؾبظٲبٴ قبٲ٭ ٦ٳ٥ ٸ حٳبڂت

ٶ٫ٽساضڀ ٸ ٲطا٢جت اظ اٞطاز تحت پٹقف ثٻ ٸڂػٺ ٦ٹز٦بٴ ٸ ؾبٮٳٷساٴ ٸ تطثڃتځ، ٦بضڂبثځ ٸ اقتٛب٬، 

 اؾت.

ؾطپطؾت، ؾبٮٳٷساٴ ٶڃبظٲٷس،  ؾطپطؾت، ظٶبٴ ذٹز ټسٜ اڂٵ ؾبظٲبٴ ضا ظٶبٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ ثځ ربٲٗٻ

 زټٷس. زڂس٪بٴ ارتٳبٖځ تك٧ڃ٭ ٲځ ٲٗٯٹالٴ ٸ آؾڃت
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 1390 ؾب٬ زض ځارتٳبٖ ڀټب تڃآؾ ٸ ځتڂحٳب حٹظٺ زض ٦كٹض ځؿتڂثٽع ؾبظٲبٴ ٖٳٯ٧طز ذالنٻ :5 -3 رسٸ٬

 تٗساز )ټعاض ٶٟط( ٶٹٔ ذسٲبت ٪طٸٺ ټسٜ

ٲسزرٹڂبٴ تحت 

 پٹقف

 171 ٦ٷٷسٺ ٲؿتٳطڀ )زائٱ( * ٲسزرٹڂبٴ زضڂبٞت

 70 ٦ٷٷسٺ ٦ٳ٥ ټعڂٷٻ تحهڃٯځ ٸ زاٶكزٹڂځ ٲسزرٹڂبٴ زضڂبٞت

 38 ٲسزرٹڂبٴ تحت پٹقف ثڃٳٻ پبڂٻ زضٲبٴ

 59 ظٶبٴ ضٸؾتبڂځ ٸ ٖكبڂطڀ تحت پٹقف ثڃٳٻ ارتٳبٖځ

 13 ؾبظڀ ټبڀ تٹاٶٳٷس قسٺ زض ٶتڃزٻ ثطٶبٲٻ ٲسزرٹڂبٴ تٹاٶٳٷس

 ٲٗٯٹالٴ تحت پٹقف

 218 ٦ٷٷسٺ ٦ٳ٥ ټعڂٷٻ تٹاٶجركځ ٸ حٳبڂتځ )ٲؿتٳطڀ( ٲٗٯٹالٴ زضڂبٞت

 61 ٦ٷٷسٺ ٦ٳ٥ ټعڂٷٻ تحهڃٯځ ٸ زاٶكزٹڂځ ٲٗٯٹالٴ زضڂبٞت

 158 پٹقف ثڃٳٿ پبڂٻ زضٲبٴ ٲٗٯٹالٴ تحت

 450 ٲٗٯٹالٴ تحت پٹقف ثڃٳٿ زضٲبٴ ٲ٧ٳ٭

 17 ؾبظڀ ټبڀ تٹاٶٳٷس قسٺ زض ٶتڃزٻ ثطٶبٲٻ ٲٗٯٹالٴ تٹاٶٳٷس

 17 زٸٮتځ ؾبٮٳٷساٴ تحت پٹقف زض ٲطا٦ع ٚڃط      

 ټبڀ ارتٳبٖځ آؾڃت

 602 رٳٗڃت تحت پٹقف پڃك٫ڃطڀ اظ اٖتڃبز

 234 آٲٹظـ پڃف اظ اظزٸاد ٸ ظٶس٪ځ ذبٶٹاز٪ځټبڀ  اٞطاز آٲٹظـ زڂسٺ زض َطح

 91 ټبڀ ارتٳبٖځ ٦ٷٷسٺ ذسٲبت حٳبڂت اظ آؾڃت اٞطاز زضڂبٞت

 1,059 ٦ٷٷسٺ ذسٲبت ٲكبٸضٺ ٸ ٲسز٦بضڀ ارتٳبٖځ اٞطاز زضڂبٞت

 .1390ٲأذص: آٲبضٶبٲٻ ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ 

 

٪ؿتطزٺ اؾت ٸ ثرف ٖٳسٺ ٲٹيٹٖبت ضٞبٺ ټبڀ ٢بٶٹٶځ ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض ثؿڃبض  ٲأٲٹضڂت

اڀ َځ ؾبٮٽبڀ ٪صقتٻ، ٲٷزط ثٻ ثطٸظ  ٪ڃطز. ٶطخ ثبالڀ حٹازث ٸ ؾٹاٶح ربزٺ ارتٳبٖځ ضا زض ثط ٲځ

ټبڀ  ثطاثط آٴ ٲٗٯٹٮڃت ڂب ٲهسٸٲڃت قسٺ ٦ٻ ٲؿئٹٮڃت 10ټعاض ٲٹضز ٞٹت ٸ حسٸز  20ؾبالٶٻ حسٸز 

 ٦ٷس. اڂٵ ؾبظٲبٴ ضا ؾٷ٫ڃٵ ٲځ

ٶطخ َال٠ ٸ ٲڃ٭ ثٻ تزطز ظٶبٴ ٲٹرت ٦بټف ٲڃبٶ٫ڃٵ ؾٷځ ظٶبٴ  اظ ؾٹڀ زڂ٫ط، اٞعاڂف

پطؾت ڂب ؾطپطؾت ذبٶٹاض قسٺ ٸ اٮ٫ٹڀ ظٶس٪ځ زض اڂٵ ٢كط اظ ربٲٗٻ ضا تٛڃڃط زازٺ اؾت. ثٻ  ؾط ذٹز

ټبڀ ارتٳبٖځ، ضٸاد ٲٹاز ٲرسض ٸ ضٸاٶ٫طزاٴ نٷٗتځ،  اڂٵ ٲٹاضز ثبڂس تٛڃڃط اٮ٫ٹڀ آؾڃت

ټبڀ  ٸ ... ضا اٞعٸز ٦ٻ ټط ٦ساٰ زض ربڂ٫بٺ ذٹز ٲؿئٹٮڃتټبڀ ٶبقځ اظ ًٞبڀ ٲزبظڀ  ٶبټٷزبضڀ

 ٦ٷس.  رسڂسڀ ضا ثطاڀ اڂٵ ؾبظٲبٴ اڂزبز ٲځ
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 ة( ٦ٳڃتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ(

ٮڃٯځ ٢بزض ثٻ تأٲڃٵ زټس ٦ٻ ثٻ ټط ز ٦ٳڃتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ( اٞطاز ٸ ذبٶٹاضټبڂځ ضا پٹقف ٲځ

ظٶس٪ځ ذٹز ٶجٹزٺ ٸ ٶڃبظٲٷس ٦ٳ٥ ثبقٷس. ثط ٲجٷبڀ يٹاثٍ اڂٵ ٶٽبز، ذبٶٹاض ٶڃبظٲٷس  ٶڃبظټبڀ اٸٮڃٻ

اٞتبز٪ځ، ٲح٧ٹٲڃت ثٻ ظٶساٴ، اٖعاٰ ثٻ  ذبٶٹاضڀ اؾت ٦ٻ ثٻ ٖٯت ٞٹت، َال٠، ٲ٣ٟٹزڀ، ٲتبض٦ٻ، اظ٦بض

 ذسٲت ؾطثبظڀ، ثڃٳبضڀ ؾطپطؾت ڂب ...، ٢بزض ثٻ تأٲڃٵ ٶڃبظټبڀ اٸٮڃٻ ذٹز ٶجبقٷس. 

ټب ٸ اٖتجبضات  ټبڀ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطڀ، ٦ٳ٥ ٦ٳڃتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ( قبٲ٭ ٦ٳ٥ٲٷبثٕ ٲبٮځ 

ټبڀ ا٢تهبزڀ  ټبڀ ٲطزٲځ، نس٢بت، ٶصٸضات، ظ٦بت ٸ زضآٲس حبن٭ اظ ٞٗبٮڃت زٸٮت، ټساڂب ٸ ٦ٳ٥

 1.اڂٵ ٶٽبز اؾت

 

 ٖٷبٸڂٵ ٲٽٳتطڂٵ ذسٲبت حٳبڂتځ اڂٵ ٶٽبز ثٻ قطح ظڂط اؾت:

 ځ ٸ َطح قٽڃس ضربڂځ(؛ټبڀ ٲؿتٳط )َطح ٲسزرٹڂ حٳبڂت -

زڂس٪بٴ، ټعڂٷٻ اظزٸاد ٸ رٽڃعڂٻ، ذسٲبت  ٲؿتٳط ٸ ٲٹضزڀ )اٲساز ثٻ آؾڃت ټبڀ ٚڃط حٳبڂت -

 ټب ٸ ...(؛ ح٣ٹ٢ځ ٸ ٢ًبڂځ، َطح ا٦طاٰ، ركٵ ٖبَٟٻ

 اڀ، ٦بضڂبثځ ٸ ...(؛ ټبڀ ٞٷځ ٸ حطٞٻ اقتٛب٬ ٸ ذٹز٦ٟبڂځ )پطزاذت ٸاٰ، آٲٹظـ -

 ٳڃ٭(؛تأٲڃٵ ٲؿ٧ٵ )تأٲڃٵ، احساث، تٗٳڃط ٸ ت٧ -

ټب  ذسٲبت ٞطټٷ٫ځ ٸ آٲٹظقځ )٦ٳ٥ ټعڂٷٻ تحهڃٯځ، تأٲڃٵ ٶڃبظټبڀ آٲٹظقځ، ازاضٺ ذٹاث٫بٺ -

 ٸ ...(؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 ٦ٳڃتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ(. 1390ؾبٮٷبٲٻ آٲبضڀ  - 1
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 1391 ؾب٬ زض( ضٺ) ځٷڃذٳ اٲبٰ اٲساز تٻڃ٦ٳ ڀټب تڂحٳب پٹقف تحت تڃرٳٗ: 6 -3 رسٸ٬

 تٗساز )ټعاض ٶٟط( تٗساز )ټعاض ذبٶٹاض( ربٲٗٻ ټسٜ

 ث٫ڃطاٴ ٦ٳ٥

 ٲؿتٳط

 2,479 1,105 ٲكٳٹالٴ َطح ٲسزرٹڂځ

 1,363 677 ٲكٳٹالٴ َطح قٽڃس ضربڂځ

 3,842 1,782 رٳٕ

 1,509 540 ث٫ڃطاٴ ٲٹضزڀ ٦ٳ٥

 1,789 1,010 ذبٶٹاضټبڀ زاضاڀ ؾطپطؾت ظٴ

 2,053 772 ذبٶٹاضټبڀ زاضاڀ ؾطپطؾت ٲطز

 --- 323 ارتٳبٖځ  ذبٶٹاضټبڀ تحت پٹقف ثڃٳٻ

 --- 224 ٦ٟبڂځ ټبڀ ذٹز ٦ٷٷسٺ تؿٽڃالت ٸ ٸاٰ َطح ذبٶٹاضټبڀ زضڂبٞت

 --- 123 ٦ٟب قسٺ )ٲٷزط ثٻ ذطٸد اظ پٹقف حٳبڂتځ( رٳٗڃت ذٹز

 367 --- آٲٹظاٴ ٲٹضز حٳبڂت زاٶف

 99 --- زاٶكزٹڂبٴ ٸ َالة ٲٹضز حٳبڂت

 ٦ٳڃتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ(. 1390ٲأذص: ؾبٮٷبٲٻ آٲبضڀ 

 

ضذُ در للوزٍ سِ گبًِ ًظبم جبهغ رفبُ ٍ تأه٘ي  اًجبم الذاهبت -8-9

  0اجتوبػٖ

اڀ ٸ  ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ٢ٯٳطٸټبڀ انٯځ ثڃٳٻ ظٺ٪طٞتٻ زض حٹ ٲٽٳتطڂٵ ا٢ساٲبت نٹضت

حٳبڂتځ ثٳٷٓٹض ٦بټف ٣ٞط ٸ ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس زض َځ ؾبٮٽبڀ ٲٹضز ثطضؾځ ثكطح رسٸ٬ شڂ٭ ثٹزٺ 

 2اؾت.
 

 

 

 

                                                             
-

1
 .1391ضڂعڀ ٸ ٶٓبضت ضاټجطزڀ ضئڃؽ رٳٽٹض، قٽطڂٹضٲبٺ  ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻ 1389٪عاضـ ا٢تهبزڀ ؾب٬   

ټبڀ ارتٳبٖځ ٸ  ټبڀ ؾالٲت، آؾڃت ټبڀ ارتٳبٖځ، ثڃٳٻ اَالٖبت رسٸ٬ ٲص٦ٹض ثطاؾبؼ آٲبض زضڂبٞتځ اظ زٞبتط ٲٗبٸٶت ضٞبٺ ارتٳبٖځ )ثڃٳٻ - 2

 اٲٹض حٳبڂتځ ٸ تٹاٶٳٷسؾبظڀ( ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ ٪طزآٸضڀ قسٺ اؾت.
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 ځارتٳبٖ ٵڃتأٲ ٸ ضٞبٺ پحٹظ زض قسٺ اٶزبٰ ا٢ساٲبت ٵڂٲٽٳتط :7 -3 رسٸ٬

 ٲبزپ ٢بٶٹٶځ قسٺ ا٢ساٲبت اٶزبٰ ثرف ٢ٯٳطٸ

حٹظپ 

 اڀ ثڃٳٻ

ټبڀ  ثڃٳٻ

 ارتٳبٖځ

 ټبڀ ارتٳبٖځ؛  ثڃٳٻ  1ثٽجٹز قبذم يطڂت ٶٟٹش -

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲخب٬؛ يطڂت ٶٟٹش ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ )ثعض٪تطڂٵ  

زضنس ثٹزٺ  49,16، 1390ارتٳبٖځ ٦كٹض( زض ؾب٬  ٳٻنٷسٸ٠ ثڃ

 2زضنس ضؾڃسٺ اؾت. 53,74ثٻ  ٦1392ٻ زض پبڂبٴ ؾب٬ 

ارتٳبٖځ ضٸؾتبئڃبٴ ٸ ٖكبڂط زض تبضڂد  ٳٻتأؾڃؽ نٷسٸ٠ ثڃ -

پبڂبٴ ؾب٬ ذبٶٹاض ضٸؾتبڂځ تب  1,144,179ٸ پٹقف  5/4/1384

 ؛1392

قسٺ اظ ؾٹڀ ازاض ٦٭  اڀ ٦ٯڃٻ اٞطاز ٲٗطٞځ تأٲڃٵ پٹقف ثڃٳٻ -

ټعاض ٶٟط اتجبٔ ثڃ٫بٶٻ )تب  20اڀ اظ  اٲٹض اتجبٔ ثڃ٫بٶٻ ٸ حٳبڂت ثڃٳٻ

 (؛1389ؾب٬ 

اٞعاڂف ٲتٹؾٍ ح٣ٹ٠ پطزاذتځ ٲبټڃبٶٻ ثب ثبظٶكؿت٫بٴ تأٲڃٵ  -

 ارتٳبٖځ ٸ نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ؛

ارتٳبٖځ ظٶبٴ ؾطپطؾت ذبٶٹاض ضٸؾتبڂځ  ٳٻ٪ؿتطـ پٹقف ثڃ -

( ٲكٳٹ٬ ٦ٳڃتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ 1392ٶٟط تب ؾب٬  160,421)

ارتٳبٖځ  ٳٻ)ضٺ( ٸ ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض اظ َطڂ١ نٷسٸ٠ ثڃ

% ح١ ثڃٳٻ اظ ٦100كبٸضظاٴ، ضٸؾتبئڃبٴ ٸ ٖكبڂط ثب پطزاذت 

زضنس تٹؾٍ ؾبظٲبٴ  10زضنس تٹؾٍ زٸٮت ٸ  5َطٜ زٸٮت )

 ټب(؛ بظڀ ڂبضاٶٻؾ ټسٞٳٷس

زاض قٽطڀ اظ َطڂ١  ظٶبٴ ذبٶٻ ارتٳبٖځ ٳٻ٪ؿتطؼ پٹقف ثڃ -

زاض ضٸؾتبڂځ اظ  نبحجبٴ حطٜ ٸ ٲكبٚ٭ آظاز ٸ ظٶبٴ ذبٶٻ ثڃٳٻ

 (؛1392ٶٟط تب ؾب٬  48,460ضٸؾتبئڃبٴ ٸ ٖكبڂط ) ٳٻَطڂ١ ثڃ

زاض ٲتأټ٭ ثب اٸٮٹڂت  ارتٳبٖځ ظٶبٴ ذبٶٻ ٳٻ٪ؿٷطـ پٹقف ثڃ -

 7ٶٟط( ، پطزاذت  200,000طاڀ تٗساز ظٶبٴ ؾطپطؾت ذبٶٹاض )ث

زضنس تٹؾٍ  5زضنس ح١ ثڃٳٻ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ 

 ارتٳبٖځ ٦كبٸضظاٴ، ضٸؾتبئڃبٴ ٸ ٖكبڂط؛ ٳٻنٷسٸ٠ ثڃ

ٶٟط اظ ضاٶٷس٪بٴ  969,083ارتٳبٖځ ثطاڀ تٗساز ثط٢طاضڀ ثڃٳٻ  -

زضنس  10قٽطڀ ٸ زضٸٴ قٽطڀ( ٦ٻ  ٶ٣٭ ثطٸٴ )ضاٶٷس٪بٴ حٳ٭ ٸ

ؾبظڀ  اظ ٲح٭ ټسٞٳٷس زضنس  3.5زٸٮت ٸ  تٹؾٍاظ ح١ ثڃٳٻ 

 

 

 

 

( ٢بٶٹٴ ؾبذتبض 3ٲبزٺ ) "ز"ثٷس  -

 ٶٓبٰ ربٲٕ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ

 

 

 

( ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ 39ٲبزپ )« د»ثٷس  -

 پٷزٱ تٹؾٗٻ؛

 

 

 

 1392ؾب٬  رٻ٢بٶٹٴ ثٹز 93ثٷس  -

 ٦٭ ٦كٹض؛

 

ٲكتط٤ ٞٷځ  2.3قٳبضپ  ٲٻثركٷب -

ٸ زضآٲس ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ 

 16/11/1389ٲٹضخ 

 

( ٢بٶٹٴ 14تجهطٺ ) "و"ثٷس  -

 1386ثٹزرٻ ؾب٬ 

 

 

( ٢بٶٹٴ 14تجهطٺ ) "و"ثٷس  -

 1386ثٹزرٻ ؾب٬ 

 

                                                             
1
زټس ٦ٻ چٻ ٲڃعاٴ اظ رٳٗڃت ټسٜ )ٲكٳٹ٬(  آڂس ٸ ٶكبٴ ٲځ قس٪بٴ ثٻ رٳٗڃت ټسٜ ثٻ زؾت ٲځ اڂٵ قبذم اظ ت٣ؿڃٱ تٗساز ٦٭ ثڃٳٻ - 

 ٪طزز. ٪ط تٗڃڃٵ ٲځ ټبڀ ثڃٳٻ ٲبٴ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. رٳٗڃت ټسٜ ثب تٹرٻ ثٻ يٹاثٍ ټط ڂ٥ اظ ؾبظٲبٴ٪ط تحت پٹقف آٴ ؾبظ ڂ٥ ؾبظٲبٴ ثڃٳٻ
 .1394ٶبٲٿ آٲبضڀ ټٟتٿ ثٽعڂؿتځ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٲط٦ع آٲبض ٸ اَالٖبت ضاټجطزڀ، ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ، تڃطٲبٺ  ٸڂػٺ - 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٲبزپ ٢بٶٹٶځ قسٺ ا٢ساٲبت اٶزبٰ ثرف ٢ٯٳطٸ

قس٪بٴ پطزاذت  زضنس ح١ ثڃٳٻ تٹؾٍ ثڃٳٻ 13.5ټب ٸ  ڂبضاٶٻ

 ٪طزز؛ ٲځ

ٶٟط اظ ذبزٲڃٵ  30,425ارتٳبٖځ ثطاڀ تٗساز  ثط٢طاضڀ ثڃٳٻ -

ټب ٸ  اٲب٦ٵ ٲتجط٦ٻ ٦ٻ ثڃؿت، ثڃؿت ٸ  ظازٺ حبثت ٲؿبرس، اٲبٰ

قسٺ  زضنس تٹؾٍ ثڃٳٻ 7ؾٍ زٸٮت  ٸ ټٟتٱ اظ ح١ ثڃٳٻ اڂكبٴ تٹ

 قٹز؛ پطزاذت ٲځ

ٶٟط اظ َالة ٸ  96,857ارتٳبٖځ ثطاڀ تٗساز  ثط٢طاضڀ ثڃٳٻ -

ٶٟط اظ ثبضثطاٴ )٪طٸټځ ٸ اٶٟطازڀ( تب  63,476ضٸحبٶڃٹٴ ٸ تٗساز 

 ؛1392پبڂبٴ ؾب٬ 

ٶٟط ٢بٮڃجبٜ،  556,080ارتٳبٖځ ثطاڀ تٗساز  ثط٢طاضڀ ثڃٳٻ -

زضنس اظ ح١  20زاض )٦سزاض( ٦ٻ  ؾٻثبٞٷسٺ ٸ نٷبڂٕ زؾتځ قٷب

قسٺ پطزاذت  زضنس تٹؾٍ ثڃٳٻ 7ثڃٳٻ اڂكبٴ تٹؾٍ زٸٮت ٸ 

 ٪طزز؛ ٲځ

 ٶبٲٻ بٖځ ٦بض٪طاٴ ؾبذتٳبٶځ ٸ آڂڃٵارتٳ تهٹڂت ٢بٶٹٴ ثڃٳٻ -

پڃكٷٽبز ٲجٷځ ثط تك٧ڃ٭  ارطاڂځ آٴ )تك٧ڃ٭ ٦بض٪طٸٺ ٸ اضاڂٻ

ثبٶ٥ ربٲٕ اَالٖبت ٦بض٪طاٴ ؾبذتٳبٶځ شڂ٭ ؾبٲبٶٻ ضٞبٺ 

زضنس ح١ ثڃٳٻ ضا ثڃٳٻ  7ٶٟط ٦ٻ  613,622طاٶڃبٴ( ثطاڀ تٗساز اڂ

زضنس ؾٽٱ ٦بضٞطٲبڂځ اظ ٲح٭ ٖٹاضو نسٸض پطٸاٶٻ  20قسٺ ٸ 

 ٪طزز؛ ؾبذتٳبٴ پطزاذت ٲځ

ارطاڂځ ٶٓبٰ ربٲٕ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ چٷسالڂٻ ثٻ  ٶبٲٻ تسٸڂٵ آڂڃٵ -

ٗت اظ ٸضٸز ټبڀ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ٲٳبٶ ٲٷٓٹض ت٧ٟڃ٥ حٹظٺ

 اڀ؛ ثڃٳٻ ٢ٹاٶڃٵ حٳبڂتځ زض حٹظٺ

 

 

 ٸ ٞٹت ثبظٶكؿت٫ځ ثڃٳٻ ٢بٶٹٴ -

 ٢بٮڃچٻ ٢بٮځ، ثبٞٷس٪بٴ اظ٦بضاٞتبز٪ځ

 ٸ11/9/1376 ٲهٹة ظڂٯٹ ٸ ،٪ٯڃٱ

   آٴ ارطاڂځ ٶبٲٻ آئڃٵ

٢بٶٹٴ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ارطاڂځ ٢بٶٹٴ  -

٦بض٪طاٴ ؾبذتٳبٶځ  ثڃٳٻ ارتٳبٖځ

 1386ٲهٹة ؾب٬ 

پٷزٱ  ٲٻ( ٢بٶٹٴ ثطٶب27ٲبزپ ) -

تٹؾٗٻ؛ ٦ٻ زض ٦ٳڃؿڃٹٴ ارتٳبٖځ 

 زٸٮت تهٹڂت قسٺ اؾت.

ټبڀ  ثڃٳٻ

 ؾالٲت

رجبضڀ پبڂٻ ؾالٲت ٸ تحت پٹقف ټٳ٫بٶځ ٸ ا ٪ؿتطـ ثڃٳٻ -

پبڂٻ ٢طاض ٪طٞتٵ آحبز ربٲٗٻ ثهٹضت ضاڂ٫بٴ )تحت پٹقف  ثڃٳٻ

اڀ اظ  ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط اٞطاز ٞب٢س پٹقف ثڃٳٻ ٢9طاض ٪طٞتٵ حسٸز 

 (؛1393اثتساڀ اضزڂجٽكت ؾب٬ 

 ٢312ٯٱ زاضٸ ثٻ  285اٞعاڂف تٗساز زاضٸټبڀ ٲكٳٹ٬ ڂبضاٶٻ اظ  -

ثٻ ٲٷٓٹض ٦بټف پطزاذت اظ رڃت ثڃٳبضاٴ  ٢1393ٯٱ زض ؾب٬ 

 ٮٗالد؛ا ذبل ٸ نٗت

ثبظٶ٫طڀ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثڃٳبضاٴ ذبل، نٗت اٮٗالد ٸ ؾطَبٶځ  -

زض رٽت ٦بټف پطزاذت اظ رڃت ٲطزٰ ٸ اٞعاڂف ضيبڂتٳٷسڀ 

ثڃٳبضاٴ ذبل؛ )حصٜ ٞطاٶكڃع ٲزٳٹٖٻ اڀ اظ ذسٲبت 

زضٲبٶځ يطٸضڀ زض ثڃٳبضاٴ ذبل )تبالؾٳځ،  -تكرڃهځ

٢بٶٹٴ اؾبؾځ ٸ ثٷس ( 29ان٭ ) -

پٷزٱ  ٲٻ( ٢بٶٹٴ ثطٶب38ٲبزپ )« اٮٝ»

 تٹؾٗٻ؛

پٷزٱ  ٲٻ( ٢بٶٹٴ ثطٶب38ٲبزپ ) -

 تٹؾٗٻ؛

پٷزٱ  ٲٻ( ٢بٶٹٴ ثطٶب38ٲبزپ ) -

 تٹؾٗٻ؛

 

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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 ٲبزپ ٢بٶٹٶځ قسٺ ا٢ساٲبت اٶزبٰ ثرف ٢ٯٳطٸ

 ټٳٹٞڃٯځ، زڂبٮڃعڀ، پڃٹٶسڀ، اٰ اؼ ٸ ؾطَبٴ((؛

حٹظپ 

حٳبڂتځ ٸ 

 تٹاٶجركځ

 

---- 

ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط اظ  9ٶ٣سڀ ٦بالټبڀ اؾبؾځ ثطاڀ  تٹظڂٕ ثٵ ٚڃط -

 تب٦ٷٹٴ؛ 1385پصڂط اظ ؾب٬  ټبڀ آؾڃت ٪طٸٺ

اڂزبز ثؿتط الظٰ رٽت زؾتطؾځ ؾطڂٕ، آؾبٴ ٸ اضظاٴ رٳٗڃت  -

ٶڃبظٲٷس ثٻ ؾجس ٲُٯٹة ٚصاڂځ ٲتٷبؾت ثب ْطٞڃت ٲٷب١َ اظ َطڂ١ 

اڀ، تٹظڂٕ  ٦ٳ٥ ثٻ ثٽجٹز تٛصڂٻ ظٶبٴ ثبضزاض، تٹظڂٕ آضز ڂبضاٶٻ

قڃطذك٥ ضاڂ٫بٴ، اضاڂٻ ڂ٥ ٸٖسٺ ٚصاڀ ٪طٰ ثٻ ٦ٹز٦بٴ 

 ضٸؾتبټب ٸ ٲٽسټب؛

جس حٳبڂت ٚصاڂځ ثٻ ٲٷٓٹض تأٲڃٵ اٲٷڃت ٚصاڂځ ارطاڀ َطح ؾ -

ٲٷسڀ ٖبزالٶٻ آحبز ٲطزٰ اظ ؾجس ٚصاڂځ ؾبٮٱ، ٲُٯٹة ٸ  ٸ ثٽطٺ

 ٦بٞځ؛

ٲبٺ ټٳبٴ  آٚبظ قس ٸ تب پبڂبٴ ثٽٳٵ 1393)اڂٵ َطح اظ تڃطٲبٺ ؾب٬ 

ٲطحٯٻ تٹظڂٕ نٹضت ٪طٞت. ؾ٣ٝ ٸ ٦ٝ پطزاذتځ  3ؾب٬ زض 

ټعاض تٹٲبٴ  30ثطاڀ تأٲڃٵ ا٢الٰ يطٸضڀ ٚصاڂځ ذبٶٹاضټب اظ 

ټعاض تٹٲبٴ ٲتٛڃط ثٹزٺ  120ثطاڀ ڂ٥ ٶٟط قطٸٔ ٸ تب ؾ٣ٝ 

 اؾت(؛

آٲٹظاٴ،  ټبڀ ٞطټٷ٫ځ ٸ تحهڃٯځ اظ زاٶف اٶزبٰ حٳبڂت -

 زاٶكزٹڂبٴ ٸ َالة تحت پٹقف ٶٽبزټبڀ حٳبڂتځ؛

اضاڂٻ ذسٲبت ٲسز٦بضڀ ارتٳبٖځ ٸ ذسٲبت ح٣ٹ٢ځ ثطاڀ  -

 ٲسزرٹڂبٴ تحت پٹقف ٶٽبزټبڀ حٳبڂتځ؛

ؾبظڀ اٞطاز ٶڃبظٲٷس ٸ ذطٸد آٶٽب اظ  ضڂعڀ رٽت تٹاٶٳٷس ثطٶبٲٻ - 

 اڀ؛ پٹقف ٶٽبزټبڀ حٳبڂتځ ٸ ٸضٸز ثٻ چتط ثڃٳٻ

ذٍ ٣ٞط قسڂس، ٲُٯ١ ٸ ٶؿجځ تٹؾٍ ٸظاضت تٗبٸٴ،  ٲحبؾجٻ -

 ٪ڃط؛ ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ ٸ اضؾب٬ ثٻ ٲطارٕ تهٳڃٱ

ټب زض ؾب٬  ٶٳٹزٴ ڂبضاٶٻ تهٹڂت ؾٷس ٦بټف ٣ٞط ٸ ټسٞٳٷس   -

 ؛1384

 تك٧ڃ٭ ٦بض٪طٸٺ ؾٷزف ٣ٞط چٷسثٗسڀ؛ -

اٶساظڀ ثبٶ٥ اَالٖبت اڂطاٶڃبٴ ثٻ ٲٷٓٹض حجت اَالٖبت  ضاٺ -

اڀ ثب ٲحٹضڂت  اٶٻاڀ )ارتٳبٖځ ٸ زضٲبٶځ( زض حٳبڂتځ ٸ ڂبض ثڃٳٻ

اڂطاٶڃبٴ ثٻ ٲٷٓٹض رٯٹ٪ڃطڀ اظ ټٳپٹقبٶځ،  ٦س ٲٯځ ثطاڀ ټٳٻ

 ب؛ټ ضڂعڀ ٸ ترهڃم نحڃح ٸ ټسٞٳٷس اٖتجبضات ٸ ڂبضاٶٻ ثطٶبٲٻ

ؾبظڀ ٲؿ٧ٵ ثطاڀ ٲٗٯٹالٴ ٸ ٲسزرٹڂبٴ ؾبظٲبٴ  تأٲڃٵ ٸ ٞطاټٱ -

 ثٽعڂؿتځ ٦كٹض؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٶبٲٻ چتط اڂٳٷځ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ  آڂڃٵ -

 ؛1384ارتٳبٖځ ٲهٹة ؾب٬ 

( ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ 95ٲبزٺ ) "د"ثٷس  -

 چٽبضٰ تٹؾٗٻ

( ٢بٶٹٴ ؾبذتبض ٶٓبٰ ربٲٕ 4ٲبزپ ) -

 ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ؛

 

 

 

٢بٶٹٴ اؾبؾځ؛  43ٸ  31، 3انٹ٬  -

٢بٶٹٴ ربٲٕ حٳبڂت اظ ( 9ٲبزپ )

 ح٣ٹ٠ ٲٗٯٹٮڃٵ

تأٲڃٵ ٲؿ٧ٵ ٲٗٯٹٮڃٵ ٸ  ٲٻٶب آڂڃٵ -

 ٲسزرٹڂبٴ ٲهٹة ټڃأت ٸظڂطاٴ؛

ټبڀ ارتٳبٖځ  ٞٹضڂت ٲٻٶب آڂڃٵ -

 -ټڃأت ٸظڂطاٴ 4/10/1392ٲهٹة 

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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 ٲبزپ ٢بٶٹٶځ قسٺ ا٢ساٲبت اٶزبٰ ثرف ٢ٯٳطٸ

 294,000تأٲڃٵ ٲؿ٧ٵ ٲجٯٙ  اٖتجبض ٦٭ ثطٶبٲٻ 1391زض ؾب٬ 

ٸاحس ٲؿ٧ٹٶځ اظ ؾٹڀ  4,087ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ ثٹزٺ ٦ٻ تٗساز 

 ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ؾبذتٻ ٸ تحٹڂ٭ ٲسزرٹڂبٴ زازٺ قسٺ اؾت.

 

غاٶؽ ارتٳبٖځ ٸ ٲطا٦ع ٲساذٯٻ زض اڂزبز ٸ ٪ؿتطـ ٲطا٦ع اٸض -

ټبڀ  آٲٹظـزڂس٪بٴ ارتٳبٖځ ثب اضاڂٻ  اظ آؾڃتثحطاٴ ٸ حٳبڂت 

ٶٳٹزٴ ظٲڃٷٻ ثبظ٦كت آٶٽب ثٻ ذبٶٹازٺ ٸ  ٲٽبضتٽبڀ ظٶس٪ځ ٸ ٞطاټٱ

 ربٲٗٻ؛

 

ڂبٞتٻ ٸ  ټبڀ ارتٳبٖځ اظ ٲٗتبزڂٵ ثٽجٹز تك٧ڃ٭ ٦ٳڃتٻ حٳبڂت -

 تك٧ڃ٭ ٦ٳڃتٻ حٳبڂتځ اڂسظ؛

 ٶٹٖطٸؾبٴ تحت پٹقف ٶٽبزټبڀ حٳبڂتځ؛تأٲڃٵ رٽڃعڂٻ  -

٦ٳ٥ ثٻ اڂزبز ٸ ٪ؿتطـ پبڂ٫بٺ ذسٲبت ارتٳبٖځ زض  -

 ضؾٳځ؛ ټبڀ ٚڃط ٪بٺ ؾ٧ٹٶت

ٲٷسڀ ا٢كبض ٲحطٸٰ اظ  تسٸڂٵ ؾبظٸ٦بضټبڀ الظٰ ثطاڀ ثٽطٺ -

 ټب ثطاڀ ضٕٞ ٣ٞط ٚصاڂځ؛ َطڂ١ اذتهبل ثركځ اظ ڂبضاٶٻ

ڃت ارتٳبٖځ ؾبظڀ ظٶبٴ، ٶٹرٹاٶبٴ، اٞطاز زض ٲٗطو آؾ تٹاٶٳٷس -

ٲحٹض اٶزبٰ قسٺ اؾت ٦ٻ  ٸ ارتٳبٖبت ٲحٯځ ثب ضٸڂ٧طز ارتٳبٔ

 زض اڂٵ ضاؾتب:

 تٹاٶجركځ ٲجتٷځ ثط  ٲٻتٗساز ٲٗٯٹٮڃٵ قٷبؾبڂځ قسٺ زض ثطٶب

ٲٹضز ضؾڃسٺ  228،304، ثٻ 1389( زض ؾب٬ CBRربٲٗٻ )

 اؾت.

  اٞعاڂف تٗساز NGO ټب ٸ ؾبظٲبٶٽبڀ ٲطزٰ ٶٽبز ٞٗب٬ زض

تٹاٶجركځ، ٶڃ٧ٹ٦بضڀ ٸ اٲٹض  ٢ٯٳطٸ حٳبڂتځ اظ رٳٯٻ

 ذڃطڂٻ ٸ پٹٮځ ٸ ا٢تهبزڀ؛

تأٲڃٵ ذسٲبت حٳبڂت، ٲطا٢جت ٸ تٹاٶجركځ ٲٗٯٹالٴ )شټٷځ،  -

 رؿٳځ حط٦تځ، ضٸاٶځ، قٷٹاڂځ ٸ ...(؛

 ارتٳبٖځ ٲٗٯٹٮڃٵ ٶڃبظٲٷس؛ ٳٻ ثڃٶٻ * تأٲڃٵ ح١ ؾطا

ؾبظڀ ؾبذتٳبٶٽب ٸ ًٞبټبڀ  * تٽڃٻ ٸ تسٸڂٵ َطحٽبڀ ٲٷبؾت

 قٽطڀ ٸ ضٸؾتبڂځ ثطاڀ ٲٗٯٹٮڃٵ رؿٳځ ٸ حط٦تځ؛ 

ٶٟط ٲٗٯٹ٬ تحت پٹقف  1,111,694تٗساز  1392زض پبڂبٴ ؾب٬  

 -اٶس )ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض ٢طاض زاقتٻ

 ٲط٦ع ٞٷبٸضڀ اَالٖبت، اضتجبَبت ٸ تحٹ٬ ازاضڀ(

( ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ 97ٲبزپ )« ټـ»ثٷس 

 چٽبضٰ تٹؾٗٻ؛

ٶبٲٻ ټڃأت  (تهٹڂت2ٲٗتبزاٴ: ثٷس ) -

 ؛5/4/1390ٸظڂطاٴ ٲٹضخ 

 

 

 

 

 

 

 ٲٻ( ٢بٶٹٴ ثطٶب95ٲبزپ )« ح»ثٷس  -

 چٽبضٰ تٹؾٗٻ

 

 

 

 

 

 

 

٢بٶٹٴ ربٲٕ حٳبڂت اظ ح٣ٹ٠  -

 ؛1383ٲٗٯٹالٴ ٲهٹة ؾب٬ 

 

 

 

 

ٲبزٺ « اٮٝ»( ثٷس 5ؾبٮٳٷساٴ؛ رعء )

 ؾٹٰ تٹؾٗٻ ٲٻ( ٢بٶٹٴ ثطٶب192)

 ٲٻ٢بٶٹٴ ثطٶب 97ٲبزٺ « ٌ»ثٷس  -

 چٽبضٰ تٹؾٗٻ؛

 

( ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ 97ٲبزپ )« ح»ثٷس  -

 چٽبضٰ
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 ٲبزپ ٢بٶٹٶځ قسٺ ا٢ساٲبت اٶزبٰ ثرف ٢ٯٳطٸ

 ؾبٲبٶسټځ ٸ تٹاٶجركځ ؾبٮٳٷساٴ؛َطح  -

ټبڀ پعق٧ځ ٸ پطؾتبضڀ، ٶ٫ٽساضڀ ٸ  ا٢ساٲبتځ ٶٓڃط: ٲطا٢جت

اڀ اظ ٸؾبڂ٭ ٦ٳ٧ځ  ٲطا٢جت زض ٲطا٦ع ضٸظٶٻ ٸ قجبٶٻ، تأٲڃٵ پبضٺ

 اظ ٢جڃ٭ ؾٳ٥ٗ، ٖڃٷ٥ ٸ ...

ضٸظڀ   ٲط٦ع قجبٶٻ 242ٲط٦ع ضٸظاٶٻ ٸ  4,379تب٦ٷٹٴ تٗساز 

 .ٶ٫ٽساضڀ اظ ؾبٮٳٷس زض ٦كٹض ٲٹرٹز اؾت

 َطح ؾبٲبٶسټځ ٸ تٹاٶجركځ ثڃٳبضاٴ ضٸاٶځ ٲعٲٵ؛ -

تٗساز ذبٶٹاضټبڀ زاضاڀ ثڃٳبضاٴ ضٸاٶځ ٲعٲٵ  1392تب پبڂبٴ ؾب٬ 

 10,758حٳبڂتځ  -ذسٲبت تٹاٶجركځ ٷٻ٦ٷٷسپ ٦ٳ٥ ټعڂ زضڂبٞت

٦ٷٷسپ ٦ٳ٥ ټعڂٷٻ ذسٲبت تٹاٶجركځ ٸ  ٸ ذبٶٹاضټبڀ زضڂبٞت

 ثٹزٺ اؾت. 7,676ٶ٫ٽساضڀ زض ٲٷع٬ 

پبڂٻ ٸ  ٳٻثڃ ټبڀ: ٲٗتبزاٴ ٸ حٳبڂت اظ آٶبٴ زض حٹظٺ تط٤ اٖتڃبز -

 اڀ. ثؿتطڀ؛ ٲؿ٧ٵ؛ اقتٛب٬ ٸ آٲٹظـ ٞٷځ ٸ حطٞٻ

اضت٣بڀ ٲكبض٦ت ٶٽبزټبڀ ٚڃطزٸٮتځ ٸ ٲؤؾؿبت ذڃطڂٻ زض  -

 ظزاڂځ؛ ټبڀ ٣ٞط ثطٶبٲٻ

ټبڀ ظٶبٴ ؾطپطؾت ذبٶٹاض ثٻ ٲٷٓٹض  تٗبٸٶځ ڂٻتك٧ڃ٭ اتحبز -

 تٹاٶٳٷسؾبظڀ آٶبٴ زض اثٗبز ا٢تهبزڀ، ارتٳبٖځ، ٞطزڀ ٸ ضٸاٶځ

تك٧ڃ٭ ٦بض٪طٸٺ ظٶبٴ ؾطپطؾت ذبٶٹاض ثٻ ٲٷٓٹض تسٸڂٵ  -

 ؾبظڀ ٸ ٦بټف ٣ٞط اڂٵ ٢كط. تٹاٶٳٷس ٲٻ ٶب آڂڃٵ

ټبڀ تحهڃٯځ ثطاڀ ٦ٹز٦بٴ ٣ٞڃط ثبظٲبٶسٺ اظ  ارطاڀ َطح ٲكٹ٠ -

 اؾبؼ اٮ٫ٹڀ پطزاذتٽبڀ ٶ٣سڀ ٲكطٸٌ؛تحهڃ٭ ثط

  

( ٢بٶٹٴ 97ٲبزٺ ) "ظ"ثٷس  2رعء  -

 ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ

 

 

 ټب؛ ٢بٶٹٴ تك٧ڃ٭ تٗبٸٶځ -

٢بٶٹٴ اؾبؾځ، ؾٷس ٦بټف ٣ٞط ٸ  -

پٷزٱ  ٲٻ٢بٶٹٴ ثطٶب 39ٲبزپ  "ة"ثٷس 

 تٹؾٗٻ؛

قٹضاڀ ٖبٮځ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ  ثٻٲهٹ -

 ؛27/7/1393ارتٳبٖځ ٲٹضخ 

 

بَدجٔ ػوَهٖ بزرسٖ اػتببرات فصل رفبُ ٍ تأه٘ي اجتوبػٖ در   -8-8

 0دٍلت

ٲٯځ ٦كٹض،  ٗٻټبڀ تٹؾ ټبڀ ارطاڂځ حٹظپ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثٻ تسضڂذ َځ ثطٶبٲٻ ؾڃبؾت

اڀ زض چبضچٹة ٲٷبؾجبت ٸ ت٧بٮڃٝ  ثرهٹل پؽ اظ پڃطٸظڀ اٶ٣الة اؾالٲځ، اظ ٶ٣ف ٸ ربڂ٫بٺ ٸڂػٺ

اڀ، حٳبڂتځ ٸ  ټبڀ ثڃٳٻ ٺثڃٷځ قسٺ زض حٹظ  اڀ ٦ٻ اٖتجبضات پڃف ٢بٶٹٶځ زٸٮت ثطذٹضزاض ٪طزڂس، ثٻ ٪ٹٶٻ

                                                             
 1385پٷبټځ، ثٽطاٰ،  - 1

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 



60 

 

ټبڀ ٲص٦ٹض زض ضاؾتبڀ ٶڃ٭  ٦ٷٷسپ اټٳڃت اؾبؾځ حٹظٺ ؾبالٶٻ ٖٳٹٲځ ٦كٹض، ٲٷ٧ٗؽ رٻاٲسازڀ زض ثٹز

( ٢بٶٹٴ اؾبؾځ رٳٽٹضڀ اؾالٲځ اڂطاٴ ٸ ٶٽبڂتبً تح١٣ ح٣ٹ٠ ارتٳبٖځ قٽطٸٶساٴ 29ثٻ اټساٜ ان٭ )

 آڂس. ٦كٹض ثٻ قٳبض ٲځ

 ثٻ قطح شڂ٭ ثٹزٺ اؾت: 1380-84ارتٳبٖځ َځ ؾبٮٽبڀ ټبڀ انٯځ ٶٓبٰ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ  ٞٗبٮڃت

 ټبڀ زضٲبٶځ اٲٹض ثڃٳٻ 

ثطاڀ ټبڀ زٸٮت ثبثت ؾٽٱ ٦بضٞطٲب  طزاذتپ طزاضٶسٺاٖتجبضات ٲٹيٹٔ اڂٵ ثرف ٖٳٹٲبً زضث

اڀ ؾبظٲبٴ ذسٲبت زضٲبٶځ ٦كٹض ڂب قط٦تٽبڀ ثڃٳٻ َط٠ ٢طاضزازټبڀ ذسٲبت زضٲبٶځ  ټبڀ ثڃٳٻ پٹقف

 ټبڀ زٸٮت ثبثت ازاضٺ قبٲ٭ پطزاذت ټبڀ زضٲبٶځ اٖتجبضات اٲٹض ثڃٳٻ ٖالٸٺ ثط اڂٵ، ثٹزٺ اؾت.

ټبڀ ٲطثٹٌ ثٻ تٹاٶجركځ ثڃٳبضاٴ  ټبڀ ٲطتجٍ ثب آٶٽب ٸ ټٳچٷڃٵ ټعڂٷٻ ثڃٳبضؾتبٶٽبڀ زٸٮتځ ٸ ټعڂٷٻ

 قسٺ اؾت. تحت پٹقف ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض ٶڃع ٲځ

 ټبڀ ارتٳبٖځ  اٲٹض ثبظٶكؿت٫ځ ٸ ثڃٳٻ 

ټبڀ زٸٮت ثٻ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ  رف ٖٳستبً ٲكتٳ٭ ثط پطزاذتاٖتجبضات ٲٷٓٹض زض اڂٵ ث

ٶڃطٸټبڀ ٲؿٯح، ؾبظٲبٴ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ، ټٳچٷڃٵ ٦ٳ٥ ثٻ نٷسٸ٢ٽبڀ ثبظٶكؿت٫ځ ثبثت ٦ؿطڀ 

ثٹزرٻ ٸ پطزاذتٽبڀ زٸٮت ثبثت ؾٽٱ پطؾٷ٭ ٶڃطٸټبڀ ٲؿٯح )ٶٓبٲځ، اٶتٓبٲځ ٸ ؾپبٺ( ثٹزٺ ثٗالٸٺ، 

زضنس(  3ثڃٳٻ ٲكٳٹالٴ تحت پٹقف ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ) ؾٽٱ ٲكبض٦ت زٸٮت زض پطزاذت ح١

 قس. اظ ارعاڀ اٖتجبضڀ اڂٵ اٲٹض ٲحؿٹة ٲځ

 اٲٹض حٳبڂت اظ ذبٶٹازٺ 

زضآٲس  ټبڀ ٦ٱ ذبٶٹاض ٪طٸٺټبڀ زٸٮت ثبثت ٦ٳ٥ ثٻ ثٹزرٻ  زاذتاٖتجبضات اڂٵ ثرف قبٲ٭ پط

بضڀ ثطاڀ تأٲڃٵ ٲؿ٧ٵ ربٲٗٻ ٸ ټٳچٷڃٵ ٦ٳ٥ ثٻ تؿٽڃالت ٲؿ٧ٵ ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت ٸ ٦ٳ٧ٽبڀ اٖتج

ټبڀ ٲرتٯٝ ارتٳبٖځ ربٲٗٻ اؾت. زض اڂٵ ثرف ثڃكتطڂٵ ؾٽٱ اٖتجبضڀ ٲتٗٯ١ ثٻ ٦ٳڃتٻ اٲساز  ٪طٸٺ

اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ( ثبثت ذبٶٹاضټبڀ تحت پٹقف ٸ ټٳچٷڃٵ ؾبٮٳٷساٴ ضٸؾتبڂځ )َطح قٽڃس ضربڂځ(، 

بٶجبظاٴ ٸ اڂخبض٪طاٴ اٶ٣الة ټبڀ ٲٗٓٱ قٽسا، ر ثٷڃبز قٽڃس ٸ اٲٹض اڂخبض٪طاٴ ثبثت حٳبڂت اظ ذبٶٹازٺ

 ؾطپطؾت ثٹزٺ اؾت. ټبڀ ثځ اؾالٲځ ٸ ؾبظٲبٴ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض ثبثت ٦ٳ٥ ثٻ ذبٶٹازٺ

 ٲتط٢جٻ ٸ رٷ٩ تحٳڃٯځ زڂس٪بٴ اظ حٹازث ٚڃط اٲٹض آؾڃت 

ټبڀ زٸٮت ثٻ رٳٗڃت ټال٬ احٳط رٳٽٹضڀ اؾالٲځ  اٖتجبضات انٯځ اڂٵ ثرف قبٲ٭ پطزاذت

تحٳڃ٭ ثٹزٺ ٦ٻ ثب تٹرٻ ثٻ ضٸٶس ٶعٸٮځ پطزاذتٽبڀ ٲطثٹٌ ثٻ ٲٹضز اڂطاٴ ٸ ذؿبضت زڂس٪بٴ اظ رٷ٩ 

ٲتط٢جٻ ٶٓڃط  زڂس٪بٴ اظ حٹازث ٚڃط ڂبزقسٺ، ٖٳستبً اٖتجبضات رٳٗڃت ټال٬ احٳط نطٜ ٦ٳ٥ ثٻ آؾڃت

 قس. ؾڃ٭ ٸ ظٮعٮٻ ٲځ
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 اٲٹض ٲتٟط٢ٻ 

ٻ ٖٳٹٲځ زٸٮت ٦ٻ ٖٳٹٲبً زض رٽت ٦ٳ٥ ثٻ ا٢كبض ٲرتٯٝ ربٲٗ ټبڀ ٲٷسضد زض ثٹزرٻ پطزاذت

اٶس. زض اڂٵ ٲڃبٴ  ٪ڃطٶس، زض اڂٵ اٲٹض ٲٷٓٹض قسٺ قسٺ ٲعثٹض ٢طاض ٶٳځ ثٹزٺ، ٮڃ٧ٵ زض ثركٽبڀ ڂبز

ټبڀ ٦بض٪طڀ ثڃكتطڂٵ  ٦ٳ٧ٽبڀ زٸٮت ثٻ زضٲبٴ ثڃٳبضاٴ ذبل )ٲبٶٷس ؾطَبٴ، تبالؾٳځ( ٸ پطزاذت ثٵ

 زازٶس. ؾٽٱ اظ اٖتجبضات ضا ثٻ ذٹز اذتهبل ٲځ

 اٲٹض ڂبضاٶٻ ٦بالټبڀ اؾبؾځ 

اٮتٟبٸت ذطڂس ٸ ٞطٸـ ٦بالټبڀ  ثب ټبڀ زٸٮت ثبثت ٲب اڂٵ ثرف ٖٳٹٲبً قبٲ٭ پطزاذت اٖتجبضات

اؾبؾځ، قبٲ٭ ٪ٷسٰ، ثطٶذ، ٢ٷسٸق٧ط، ضٸٚٵ ٶجبتځ، ٪ٹقت، پٷڃط، قڃط، چبڀ، ؾٱ، ثصض ٸ ټٳچٷڃٵ ٦ٹز 

ټبڀ ارطاڂځ ٲجبقط ٖٳٯڃبت ذطڂس ٸ ٞطٸـ  قڃٳڃبڂځ، زاضٸ ٸ قڃطذك٥ ثٹزٺ اؾت ٦ٻ ثٻ زؾت٫بٺ

 س.ق پطزاذت ٲځ

ٖٳٹٲځ زٸٮت ضا َځ ؾبٮٽبڀ  ه٭ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ثٹزرٻرسٸ٬ ظڂط اٖتجبضات ٲهٹة ٞ

 زټس.  ٶكبٴ ٲځ 84-1380
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 1380-84 ڀؾبٮٽب ځَ زٸٮت ځٖٳٹٲ ٿثٹزر زض ځارتٳبٖ ٵڃتأٲ ٸ ضٞبٺ ٞه٭ ٲهٹة اٖتجبضات :8 -3 رسٸ٬

 اض٢بٰ ثٻ ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬

 ٸ ٲحبؾجبت تح٣ڃ١. 1378-84ٖٳٹٲځ ٦كٹض َځ ؾبٮٽبڀ  رٻٲٷجٕ: ٲؿترطد اظ اض٢بٰ ثٹز

 

 ؾب٬

 

 

 ٪طٸٺ

1380 1381 1382 1383 1384 
ٲڃعاٴ ضقس 

 )زضنس(

ؾٽٱ اٖتجبضات 

تأٲڃٵ ارتٳبٖځ 

  1384زض ؾب٬ 

 اظ ٦٭ اٖتجبضات

ؾٽٱ اٖتجبضات تأٲڃٵ 

ارتٳبٖځ زض ؾب٬ 

اظ  ثٹزرٿ  1384

 ٖٳٹٲځ زٸٮت 

 1.45 10.7 %281 8,255,197 3,977,579 3,507,329 3,057,700 2,166,600 ټبڀ زضٲبٶځ اٲٹض ثڃٳٻ

اٲٹض ثبظٶكؿت٫ځ ٸ 

 ټبڀ ارتٳبٖځ ثڃٳٻ
1,797,645 7,615,949 11,152,678 11,913,342 15,550,379 765% 20.2 2.73 

 1.72 12.7 %146 9,819,374 5,021,248 4,994,480 4,812,684 3,994,140 اٲٹض حٳبڂت اظ ذبٶٹازٺ

زڂس٪بٴ اظ  اٲٹض آؾڃت

ٲتط٢جٻ ٸ  حٹازث ٚڃط

رٷ٩ تحٳڃٯځ )اٲٹض 

 اٲسازڀ(

519,740 150,000 322,000 253,000 284,018 -45% 0.4 0.05 

 0.51 3.8 %167 2,929,298 1,630,892 1,482,373 1,741,539 1,098,750 اٲٹض ٲتٟط٢ٻ

  اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ ڂبضاٶٻ

 ٦بالټبڀ اؾبؾځ
10,538,200 13,387,200 15,487,200 18,587,200 40,237,200 282% 52.2 7.06 

رٳٕ اٖتجبضات ٖٳٹٲځ 

 ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ
20,115,075 30,765,072 36,946,060 41,383,261 77,075,466 

 
100.0 13.53 

 569,837,060 519,014,650 436,022,833 273,228,256 164,266,872 ثٹزرٿ ٖٳٹٲځ زٸٮت
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ټبڀ ارتٳبٖځ  زټس، اٖتجبضات ٲهٹة اٲٹض ثبظٶكؿت٫ځ ٸ ثڃٳٻ رسٸ٬ ٲص٦ٹض ٶكبٴ ٲځ ٦ٻټٳبٶُٹض 

 1384ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ زض ؾب٬  15,550,379ثٻ ٲجٯٙ  1380ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ زض ؾب٬  1,797,645اظ ٲجٯٙ 

 2,166,600ټبڀ زضٲبٶځ اظ ٲجٯٙ  اٖتجبضات ٲهٹة اٲٹض ثڃٳٻ  ثطاثط(. 5/8اٞعاڂف ڂبٞتٻ اؾت )ت٣طڂجبً 

ثطاثط( اٞعاڂف  4)ت٣طڂجبً  1384ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ زض ؾب٬  8,255,197ثٻ ٲجٯٙ  1380ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ زض ؾب٬ 

ٲڃٯڃبضز ضڂب٬( ثٻ ؾبظٲبٴ ذسٲبت  6,000ف اظ ثڃ 1384ڂبٞتٻ ٦ٻ ثرف آٖٱ اٖتجبضات ٲص٦ٹض )زض ؾب٬ 

 زضٲبٶځ ٦كٹض اذتهبل زاقتٻ اؾت.

بٖځ )ثبظٶكؿت٫ځ ٸ زضٲبٴ( زض ثٹزرٻ اڀ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳ ثڃٳٻ ثسڂٵ تطتڃت ؾٽٱ اٖتجبضات حٹظٺ

زضنس ٦٭ اٖتجبضات  4ٻ ٲٗبز٬ ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ ٦ 23,805,576رٳٗبً  1384ٖٳٹٲځ ٦كٹض زض ؾب٬ 

زضنس ٦٭ اٖتجبضات ٖٳٹٲځ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ټٳبٴ ؾب٬  30ٖٳٹٲځ ٦كٹض ٸ حسٸز  ثٹزرٻ

 اؾت.

رٳٗبً ثبٮٙ 1380ٖٳٹٲځ ٦كٹض زض ؾب٬  ت اظ ذبٶٹازٺ اٖتجبضات ٲهٹة ثٹزرٻزض ثرف اٲٹض حٳبڂ

)ثطاثط  1384ترهڃهځ زض ؾب٬  رٻٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ قسٺ ٦ٻ زض ٲ٣بڂؿٻ ثب ثٹز 3,994,140 ثط

اٲٹض  ڂبٞتٻ حٹظٺ اٖتجبضات ٲهٹة ترهڃم ثطاثط قسٺ اؾت. 5/2ضڂب٬( حسٸز  ٲڃٯڃٹٴ 9,819,374

ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬  519,740ثبٮٙ ثط  1380ٲتط٢جٻ ٸ رٷ٩ تحٳڃٯځ زض ؾب٬  زڂس٪بٴ اظ حٹازث ٚڃط آؾڃت

زڂس٪بٴ اظ رٷ٩ تحٳڃٯځ، زض ؾب٬  ټبڀ ٲطثٹٌ ثٻ آؾڃت ٪طزڂسٺ ٦ٻ ثٻ زٮڃ٭ ٦بټف تسضڂزځ ټعڂٷٻ

زضنس ٦بټف ڂبٞتٻ  45ٴ ضڂب٬ ضؾڃسٺ اؾت. ثٻ ٖجبضت زڂ٫ط زض حسٸز ٲڃٯڃٹ 284,018ثٻ  1384

 اؾت.

ٲتط٢جٻ ٸ رٷ٩ تحٳڃٯځ )اٲٹض اٲسازڀ(  زڂس٪بٴ اظ حٹازث ٚڃط ثط اڂٵ اؾبؼ، اٖتجبضات اٲٹض آؾڃت

زضنس ٦٭ اٖتجبضات ٖٳٹٲځ ٶٓبٰ  0.4ٖٳٹٲځ ٦كٹض  ٸ حسٸز  زضنس ٦٭ اٖتجبضات ثٹزرٻ 0.05ٗبز٬ ٲ

 ؾب٬ اؾت. تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ټٳبٴ

ثٻ ٲجٯٙ  1380ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ زض ؾب٬  1,098,750ڂبٞتٻ ثٻ اٲٹض ٲتٟط٢ٻ اظ ٲجٯٙ  اٖتجبضات ترهڃم

زض ثرف اٲٹض  ثطاثط قسٺ اؾت. 5/2اٞعاڂف ڂبٞتٻ ٸ ت٣طڂجبً  1384ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ زض ؾب٬  2,929,298

 10,538,200ثبٮٙ ثط  1380ڂبٞتٻ ٲهٹة زض ؾب٬  ٦بالټبڀ اؾبؾځ رٳٕ اٖتجبضات ترهڃم  ڂبضاٶٻ

ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ اٞعاڂف ڂبٞتٻ اؾت  40,237,200ثٻ ٲڃعاٴ  1384ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ ثٹز ٦ٻ اڂٵ ٲجٯٙ زض ؾب٬ 

 ؾبٮٻ اؾت. 4ظٲبٶځ  ثطاثط، َځ ڂ٥ زٸضٺ 4ضقسڀ  ثڃف اظ ٦ٻ 

ٖٳٹٲځ ٦كٹض زض اظ ٦٭ ثٹزرٻ  ثسڂٵ تطتڃت ؾٽٱ اٖتجبضات ٲطثٹٌ ثٻ اٲٹض ڂبضاٶٻ ٦بالټبڀ اؾبؾځ

ات ٖٳٹٲځ ٶٓبٰ تأٲڃٵ زضنس ٦٭ اٖتجبض 52.2زضنس ثٹزٺ ٦ٻ ٲٗبز٬  7ثبٮٙ ثط رٳٗبً  1384ؾب٬ 
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زضنس( ٲطثٹٌ ثٻ  7ٳٹٲځ زٸٮت )ٖ ثٷبثطاڂٵ ثڃكتطڂٵ ؾٽٱ اظ ثٹزرٻ ټٳبٴ ؾب٬ اؾت.ارتٳبٖځ زض 

 ٪طزز. زضنس( ٲځ 0.05اٲسازڀ ) اؾبؾځ ٸ ٦ٳتطڂٵ آٴ ٲطثٹٌ ثٻ حٹظٺ ڂبضاٶٻ ٦بالټبڀ حٹظٺ

زض  1ټبڀ ٲزٯؽ قٹضاڀ اؾالٲځ ٪ڃطڀ اظ ٪عاضقبت ٲط٦ع پػٸټف قبڂبٴ ش٦ط اؾت ثسٮڃ٭ ثٽطٺ

 ثٻ قطح رسٸ٬ شڂ٭ 1385-92ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، اَالٖبت ؾبٮٽبڀ  ذهٹل اٖتجبضات حٹظٺ

 آٸضزٺ قسٺ اؾت.

 
 1385-92 ڀؾبٮٽب ځَ زٸٮت ځٖٳٹٲ ٿثٹزر زض ځارتٳبٖ ٵڃتأٲ ٸ ضٞبٺ ٞه٭ ٲهٹة اٖتجبضات :9 -3 رسٸ٬

 اض٢بٰ ثٻ ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1385 -92ؾبٮٽبڀ  رٻٲٷجٕ: ٢ٹاٶڃٵ ثٹز

 

٪ٹٶٻ ٦ٻ زض رسٸ٬ ٲص٦ٹض ٲكرم اؾت اٖتجبضات ٞه٭ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ قبٲ٭ زٸ  ټٳبٴ

اڀ ثٹزٺ ٸ زض َځ اڂٵ ؾبٮٽب ضٸٶس  ټبڀ ؾطٲبڂٻ ٸ اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضاڂځاڀ  ثرف اٖتجبضات ټعڂٷٻ

ٲڃٯڃٹٴ  381,093,867ثٻ ٲجٯٙ  1385ٲڃٯڃٹٴ ضڂب٬ زض ؾب٬  53,264,016نٗٹزڀ زاقتٻ ٸ اظ ٲجٯٙ 

 اٞعاڂف ڂبٞتٻ اؾت. 1392ؾب٬  ضڂب٬ زض

 

                                                             
 ٦٭ ٦كٹض. 1393ٸ  1392ڂحٻ ثٹزرٻ ؾبٮٽبڀ ٪عاضـ ثطضؾځ ال - 1

 ؾب٬

 ٶٹٔ ټعڂٷٻ

 رٳٕ ٦٭

 اڀ ټبڀ ؾطٲبڂٻ تٳٯ٥ زاضاڂځ اڀ ټعڂٷٻ

1385 52,500,792 763,224 53,264,016 

1386 63,419,051 897,886 64,316,937 

1387 105,933,191 1,094,596 107,027,787 

1388 131,969,563 1,199,435 133,168,998 

1389 208,156,801 1,096,522 209,253,323 

1390 244,716,476 1,048,813 245,765,289 

1391 306,150,234 2,849,366 308,999,600 

1392 379,250,264 1,843,603 381,093,867 
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 1392ؾب٬  ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض  ٢بٶٹٴ ثٹزرٻ تٹظڂٕ اٖتجبضات ٞه٭ ضٞبٺ زض ازاٲٻ ثٻ ثطضؾځ ٶحٹٺ

 پطزاظڂٱ: ٦٭ ٦كٹض ٲځ

ټعاض  ٦374٭ ٦كٹض، اٖتجبضات ٞه٭ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ حسٸز  1392ؾب٬  ثٹزرٻ الڂحٻزض 

زضنس اٞعاڂف ٶكبٴ  21حسٸز  1391ؾب٬  ٢بٶٹٴ ثٹزرٻٲڃٯڃبضز ضڂب٬ ثٹزٺ اؾت ٦ٻ زض ٲ٣بڂؿٻ ثب 

اڀ )ٸ ټعڂٷٻ اظ ٲح٭  ټعاض ٲڃٯڃبضز ضڂب٬ ٲطثٹٌ ثٻ اٖتجبضات ټعڂٷٻ 372زټس. اظ اڂٵ ٲجٯٙ حسٸز  ٲځ

 اڀ اؾت.  ټبڀ ؾطٲبڂٻ ٲڃٯڃبضز ضڂب٬ ٲطثٹٌ ثٻ تٳٯ٥ زاضاڂځ 1,784زضآٲسټبڀ اذتهبنځ( ٸ حسٸز 

  اڀ، حٳبڂتځ ٸ اٲسازڀ  زض الڂحٻ ثٹزرٻ ٳٻزض ٢ٯٳطٸټبڀ ثڃ تٹظڂٕ اڂٵ اٖتجبضات ضا رسٸ٬ ظڂط ٶحٹٺ

 زټس. ٦٭ ٦كٹض ٶكبٴ ٲځ 1392ؾب٬

 
 ڀاٲساز ٸ ځتڂحٳب ،ڀا ٳٻڃث ځانٯ ڀ٢ٯٳطٸټب زض ځارتٳبٖ ٵڃتأٲ ٸ ضٞبٺ ٞه٭ اٖتجبضات ٕڂتٹظ پٶحٹ: 10 -3 رسٸ٬

 اض٢بٰ ثٻ ٲڃٯڃبضز ضڂب٬

 ٲجٯٙ اٖتجبضات ټب ثطٶبٲٻ 
زضنس اظ ٦٭ اٖتجبضات 

 حٹظٺ

ټبڀ ارتٳبٖځ ٸ اٲٹض ثبظٶكؿت٫بٴ )قبٲ٭ ح٣ٹ٠ ٸ ٲعاڂب ٸ  ثڃٳٻ

 ټبڀ ارتٳبٖځ ؾٽٱ ذسٲبت ضٞبټځ زٸٮت ثبظٶكؿت٫بٴ ٸ ح١ ثڃٳٻ
230,000 62 

 9.5 35,300 ټبڀ زضٲبٶځ پبڂٻ ثڃٳٻ

 14.3 53,000 اٲٹض حٳبڂتځ اڂخبض٪طاٴ

 12.5 46,300 ؾبظڀ اٲٹض حٳبڂتځ ٸ تٹاٶٳٷس

 1.1 4,183 اٲٹض اٲساز ٸ ٶزبت

 0.5 1,829 ټبڀ ارتٳبٖځ ٸ ٲجبضظٺ ثب ٲٹاز ٲرسض اٲٹض ٦ٷتط٬ ٸ ٦بټف آؾڃت

 100 370,612 رٳٕ ٦٭

  ٦٭ ٦كٹض. 1392ؾب٬  رٻثٹز حٻٲٷجٕ: الڂ
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 ڀاٲساز ٸ ځتڂحٳب ،ڀا ٳٻڃث ځانٯ ڀ٢ٯٳطٸټب زض ځارتٳبٖ ٵڃتأٲ ٸ ضٞبٺ ٞه٭ اٖتجبضات ٕڂتٹظ پٶحٹ :1 -3 ٶٳٹزاض

 

زضنس(  62ٖٳٹٲځ زٸٮت ) زټس ثڃكتطڂٵ ؾٽٱ اظ ثٹزرٻ ٶكبٴ ٲځ( 1-3ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٶٳٹزاض )

ٸ اٲٹض ثبظٶكؿت٫بٴ قبٲ٭ ح٣ٹ٠ ٸ ٲعاڂب ٸ ذسٲبت ضٞبټځ ثبظٶكؿت٫بٴ ٸ  ارتٳبٖځټبڀ  ٲطثٹٌ ثٻ ثڃٳٻ

ټبڀ ارتٳبٖځ  ټبڀ ارتٳبٖځ ؾٽٱ زٸٮت ٸ ٦ٳتطڂٵ آٴ ٲطثٹٌ ثٻ  اٲٹض ٦ٷتط٬ ٸ ٦بټف آؾڃت ح١ ثڃٳٻ

 زضنس( اؾت. 0.5) ٸ ٲجبضظٺ ثب ٲٹاز ٲرسض

 

 تأه٘ي اجتوبػٖ در اٗزاى ٍکطَرّبٕ هختلف همبٗسِ تطب٘مٖ -8-4

اڀ ) ارتٳبٖځ ٸ ؾالٲت( اڂطاٴ ٸ   ثڃٳٻ ټبڀ ٞٗب٬ زض حٹظٺ ثٻ ٲٗطٞځ نٷسٸ٠ اثتسا زض اڂٵ ثرف

ټبڀ ارتٳبٖځ زض چٷس ٦كٹض ٲٷترت  ٶٓبٰ ثڃٳٻ پطزاظڂٱ. ؾپؽ ثٻ ٲ٣بڂؿٻ ٸ زٸٮت ٲځٲڃعاٴ ٦ٳ٥ ٲطزٰ 

ټبڀ حٳبڂت  طٶبٲٻزض ازاٲٻ ثپطزاظڂٱ.  )ؾٽٱ ٲطزٰ ٸ زٸٮت( ٸ ٶٹٔ ٲعاڂب ٲځ اظ ٶٓط تأٲڃٵ ٲٷبثٕ ٲبٮځ

 قٹز. آٶٽب تكطڂح ٲځ GDPآؾڃب ٸ ا٢ڃبٶٹؾڃٻ ٸ ٶؿجت ٲربضد حٳبڂت ارتٳبٖځ ثٻ  رتٳبٖځ زض ٲٷ٣ُٻا

 ټبڀ ارتٳبٖځ: ثڃٳٻ ٺٲٽٳتطڂٵ نٷسٸ٢ٽبڀ ٞٗب٬ زض حٹظ .1

قسٺ، ٦بضٞطٲب ٸ  ټبڀ ثڃٳٻ ارتٳبٖځ زض اڂطاٴ ٸ ٲڃعاٴ ؾٽٱ ثڃٳٻ ثٻ ٲٗطٞځ نٷسٸ٠ (11-3)رسٸ٬ 

 پطزاظز.  پٹقف آٶٽب ٲځ تحتاٞطاز  ٶڃع ٲٗطٞځ ٸ زٸٮت

62% 10% 

14% 

12% 

1% 
1% 

 ثڃٳٻ ټبڀ ارتٳبٖځ ٸ اٲٹض ثبظٶكؿت٫بٴ

 ثڃٳٻ ټبڀ زضٲبٶځ پبڂٻ

 اٲٹض حٳبڂتځ اڂخبض٪طاٴ

 اٲٹض حٳبڂتځ ٸ تٹاٶٳٷس ؾبظڀ

 اٲٹض اٲساز ٸ ٶزبت

اٲٹض ٦ٷتط٬ ٸ ٦بټف آؾڃت ټبڀ ارتٳبٖځ ٸ ٲجبضظٺ ثب 

 ٲٹاز ٲرسض
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 نٷسٸ٠ ټط ٿٳڃث ح١ ٶطخ ٸ طاٴڂا زض ځارتٳبٖ ڀټب ٳٻڃث نٷسٸ٠ ځٲٗطٞ :11 -3 رسٸ٬

 ٶبٰ نٷسٸ٠ ڂب ؾبظٲبٴ ٸيٗڃت
ؾب٬ 

 تأؾڃؽ

 ح١ ثڃٳٻ )زضنس(

ؾٽٱ  اٞطاز تحت پٹقف

 قسٺ ثڃٳٻ

ؾٽٱ 

 ٦بضٞطٲب

ؾٽٱ 

 زٸٮت

 زٸٮتځ

 13.5 9 1354 ؾبظٲبٴ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ
تأٲڃٵ 

 ٦ؿطڀ

ٲؿترسٲڃٵ ٲكتط٤ نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ ٸ ٦بض٦ٷبٴ 

 ټب )ٚڃط اظ قٽطزاضڀ تٽطاٴ( قط٦تٽبڀ زٸٮتځ ٸ قٽطزاضڀ

 ٦بض٦ٷبٴ ٶڃطٸټبڀ ٲؿٯح - 13.5 9 1336 ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٶڃطٸټبڀ ٲؿٯح

ذسٲبت  ٳٻؾالٲت اڂطاٴ )ؾبظٲبٴ ثڃ ٳٻؾبظٲبٴ ثڃ

 زضٲبٶځ ؾبث١(
1391 

ٶطخ 

 ؾطاٶٻ
 ټب ٞطٲبڂبٴ، ضٸؾتبئڃبٴ ٸ زڂ٫ط ٪طٸٺ ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت، ذٹڂف ٶطخ ؾطاٶٻ -

ٖٳٹٲځ، 

 زٸٮتځ ٚڃط

 ٦بض٪طاٴ، ٦بضٲٷساٴ، نبحجبٴ حطٜ ٸ ٲكبٚ٭ آظاز 3 23 7 1331 ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ

 ضٸؾتبئڃبٴ ٸ ٖكبڂط ؾطپطؾت ذبٶٹاض 10 - 5 1383 ارتٳبٖځ ضٸؾتبئڃبٴ ٸ ٖكبڂط ٳٻنٷسٸ٠ ثڃ

 ٦بض٦ٷبٴ قط٦ت ٲٯځ ٶٟت اڂطاٴ - 19 6 1326 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ قط٦ت ٶٟت

 -نٷٟځ

 اذتهبنځ

 ٦بض٦ٷبٴ قط٦ت ؾٽبٲځ ثڃٳٿ اڂطاٴ - 18 9 1350 اڂطاٴ ٳٻنٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ ثڃ

 ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ نسا ٸ ؾڃٳب - 16 8 1363 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ نسا ٸ ؾڃٳب

 ٦بض٦ٷبٴ ثبٶ٧ٽب، ٚڃط اظ ثبٶ٥ ٲط٦عڀ - 21 9 1363 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ ثبٶ٧ٽب

 ٦بض٦ٷبٴ قط٦ت ٲٯځ نٷبڂٕ ٲؽ اڂطاٴ - 21 9 1361 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ نٷبڂٕ ٲٯځ ٲؽ اڂطاٴ
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ؾب٬  ٶبٰ نٷسٸ٠ ڂب ؾبظٲبٴ ٸيٗڃت

 تأؾڃؽ

 اٞطاز تحت پٹقف ح١ ثڃٳٻ )زضنس(

 ٦بض٦ٷبٴ ټٹاپڃٳبڂځ رٳٽٹضڀ اؾالٲځ اڂطاٴ - 14 7 1359 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ ټٹاپڃٳبڂځ ټٳب

 ٦بض٦ٷبٴ ثبٶ٥ ٲط٦عڀ اڂطاٴ - 17 8.5 1342 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ ثبٶ٥ ٲط٦عڀ

 ٦بض٦ٷبٴ ثڃٳٿ ٲط٦عڀ اڂطاٴ - 18 9 1350 ٲط٦عڀٳٻ نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ ثڃ

 ٦بض٦ٷبٴ ٸظاضت رٽبز ٦كبٸضظڀ - 13.5 9 1368 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ ٸظاضت رٽبز ٦كبٸضظڀ

 ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ ثٷبزض ٸ ٦كتڃطاٶځ - 14 7 1352 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ ثٷبزض ٸ ٦كتڃطاٶځ

 ٦بض٦ٷبٴ ضؾٳځ قط٦ت ٞٹالز اڂطاٴ - 20 10 1353 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ ٞٹالز اڂطاٴ

نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ ٪ؿتطـ ٸ ٶٹؾبظڀ 

 ؾبظ( نٷبڂٕ )آڂٷسٺ
1355 7 22 - 

٦بض٦ٷبٴ ؾبظٲبٴ ٪ؿتطـ ٸ ٶٹؾبظڀ نٷبڂٕ اڂطاٴ ٸ قط٦تٽبڀ 

 ٸاثؿتٻ ثٻ آٴ

 ٦بض٦ٷبٴ قط٦ت ٲربثطات اڂطاٴ - 12.75 8.5 1334 ٲربثطات نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ قط٦ت

 ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضڀ تٽطاٴ - 14 7 1353 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضڀ تٽطاٴ

 .1394ټبڀ ارتٳبٖځ ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ، ؾب٬  ٲٷجٕ: زٞتط ثڃٳٻ
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ټبڀ ارتٳبٖځ زٸٮت ٣ٍٞ زض ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ  ثڃٳٻ زټسزض حٹظٺ ٲځ٦ٻ رسٸ٬ ٲص٦ٹض ٶكبٴ ټٳبٶ٫ٹٶٻ 

زضنس ضا  10ارتٳبٖځ ضٸؾتبئڃبٴ ٸ ٖكبڂط ٶڃع  ضنس ح٣ٹ٠ ٸ ٲعاڂب ٸ زض نٷسٸ٠ ثڃٳٻز 3ارتٳبٖځ 

ضا زض ؾبظٲبٴ ثڃٳٻ  پطزاظز. ټٳچٷڃٵ تأٲڃٵ ٦ؿطڀ نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ ٦كٹضڀ ٸ ٶطخ ؾطاٶٻ ٲځ

رسٸ٬ ظڂط نٷسٸ٢ٽبڀ ٞٗب٬ زض  ڂط نٷسٸ٢ٽب ټڃچ تٗٽسڀ ٶساضز.زض ٲٹضز ؾب پطزاظز ٸ ؾالٲت اڂطاٴ ٲځ

 زټس. قسٺ، ؾٽٱ ٦بضٞطٲب ٸ ؾٽٱ زٸٮت ضا ٶكبٴ ٲځ ټبڀ ؾالٲت )زضٲبٴ(، ؾٽٱ ثڃٳٻ حٹظٺ ثڃٳٻ

 
 آٶٽب زض زٸٮت ٸ ٦بضٞطٲب قسٺ، ٳٻڃث ؾٽٱ ٸ ؾالٲت ڀټب ٳٻڃث پحٹظ زض ٞٗب٬ ڀنٷسٸ٢ٽب ځٲٗطٞ: 12 -3 رسٸ٬

 ٶبٰ نٷسٸ٠ ڂب ؾبظٲبٴ
 ح١ ثڃٳٻ )زضنس(

 ؾٽٱ زٸٮت ؾٽٱ ٦بضٞطٲب قسٺ ؾٽٱ ثڃٳٻ

 1 6 2 ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ

نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت )نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ځ 

 ٦كٹضڀ(

 2 2  2 قبٚ٭

 2.6 1.7 0 ثبظٶكؿتٻ

 نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ ٮك٫طڀ
 2 2  2 قبٚ٭

 2.6 1.7 1.7 ثبظٶكؿتٻ

 * 6 - -  ارتٳبٖځ ضٸؾتبئڃبٴ ٸ ٖكبڂط ٳٻنٷسٸ٠ ثڃ

 اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ( تٻ٦ٳڃ
 

- - 
٦٭ ؾٽٱ زضٲبٴ ضا زٸٮت 

 پطزاظز. ٲځ

 قٹز.  زضنس حسا٢٭ ح٣ٹ٠ ٸ زؾتٳعز ٲكٳٹالٴ ٢بٶٹٴ ٦بض اؾت ٦ٻ تٹؾٍ زٸٮت پطزاذت ٲځ 6ٲٷٓٹض * 

 .1394ټبڀ ؾالٲت، ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ،  ٲٷجٕ: زٞتط ثڃٳٻ
 

 ټبڀ ارتٳبٖځ زض چٷس ٦كٹض ٲٷترت ٶٓبٰ ثڃٳٻ ٲ٣بڂؿٻ .2

ټبڀ ارتٳبٖځ ضا زض چٷس ٦كٹض ٲٷترت اظ ٶٓط تأٲڃٵ ٲٷبثٕ ٲبٮځ )ؾٽٱ  ( ٶٓبٰ ثڃٳٻ13-3رسٸ٬ )

 ٦ٷس. ٲطزٰ ٸ زٸٮت( ٸ ٶٹٔ ٲعاڂب ٲ٣بڂؿٻ ٲځ

 

 

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 



70 

 

 ٲٷترت ٦كٹض چٷس ځارتٳبٖ ڀټب ٳٻڃث ٶٓبٰ زض ٳٻڃث ح١ ؾٽٱ :13 -3 رسٸ٬

ٝ
ضزڂ

 

 ٦كٹض

 ٲعاڂب ٶطخ ح١ ثڃٳٻ

ؾٽٱ 

 قسٺ ثڃٳٻ
 ؾٽٱ زٸٮت ؾٽٱ ٦بضٞطٲب

ځ، 
ت٫

كؿ
بظٶ

ث

ت
ٞٹ

ٸ 
ځ 

ز٪
ٞتب

بضا
ظ٦

ا
 

ضڀ
ضزا

 ثب
 ٸ

ڀ
ٳبض

ثڃ
٦بض 

اظ 
ځ 

بق
ث ٶ

ٹاز
ح

 

ضڀ
٧ب

ثڃ
 

ئٯٻ
 ٖب

٥
٦ٳ

 
ڀ

ٷس
ٲ

 

  √ √  √ ٲبٮڃبتٽبڀ ٞسضا٬ 85/11 05/7 آٲطڂ٧ب 1

 √ √ √ √ √ ٶڃبٞتٻ ڂبضاٶٻ ثٻ ٲٷب١َ تٹؾٗٻ ثطحؿت ٲربَطات 2/23 ڂٹ٪ؿالٸڀ 2

 - - اؾتطاٮڃب 3
٦٭ ټعڂٷٻ اظ َطڂ١ ٲبٮڃبت تٹؾٍ 

 قٹز زٸٮت پطزاذت ٲځ
√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ ڂبضاٶٿ ؾبالٶٻ 03/28 07/12 ثٯػڂ٥ 4

   √ √ √ ڂبضاٶٻ زض نٹضت ٮعٸٰ ٦٭ ټعڂٷٻ - چڃٵ 5

 √ √ √ √ √ ڂبضاٶٿ ؾبالٶٻ 61/37 12/13 ٞطاٶؿٻ 6

   √ √ √ - 12 - پب٦ؿتبٴ 7

   √ √ √ - 5/20 14 تط٦ڃٻ 8

 √ √ √ √ √ زضآٲس ح١ ثڃٳٿ اٞطاز ٦ٱ 35/24 5/37 ټٯٷس 9

   √  √ - 25/12 9 ٲبٮعڀ 10

 √ √ √  √ تأٲڃٵ ٦ؿطڀ 59/42 3/8 اڂتبٮڃب 11

 .ISSA ،2012ٲٷجٕ: ٶٯرڃم اظ ٪عاضـ 
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پڃساؾت، زض ثڃٵ ٦كٹضټب اظ ٶٓط تأٲڃٵ ٲٷبثٕ ٲبٮځ )ثٻ ٮحبِ( ؾٽٱ  ٞٹ٠ رسٸ٬ چٷبٶ٧ٻ اظ

ذٹضز. اظ رٳٯٻ، زض ټٯٷس ؾٽٱ  قس٪بٴ، ٦بضٞطٲبڂبٴ ٸ زٸٮت تٟبٸت ثؿڃبض ظڂبزڀ ثٻ چكٱ ٲځ ثڃٳٻ

اٞطاز  زضنس ثٹزٺ ٸ زٸٮت ٣ٍٞ ح١ ثڃٳٻ 35/24زضنس ٸ ؾٽٱ ٦بضٞطٲبڂبٴ   5/37قسٺ اظ ح١ ثڃٳٻ  ثڃٳٻ

زٸٮت اظ ٲح٭ ٲبٮڃبت اؾت.  پطزاظز. زض اؾتطاٮڃب پطزاذت ټٳٻ ٲعاڂب ٸ ٲؿتٳطڂٽب ثطٖٽسٺ ځزضآٲس ضا ٲ ٦ٱ

اظ  ٪ٹٶٻ ٲؿتٳطڂٽب ٶساضز. ٪ٹٶٻ تٗٽسڀ زض ٢جب٬ اڂٵ زض ثطاثط آٴ،  زٸٮتٽبڀ پب٦ؿتبٴ، تط٦ڃٻ ٸ ٲبٮعڀ ټڃچ

قٹز.  كٹضټب زڂسٺ ٲځټبڀ ارتٳبٖځ ٶڃع تٟبٸت زض ٲڃبٴ ٦ ٶٓط ٶٹٔ ٲعاڂب ٸ پٹقف ذسٲبت ٲٹيٹٔ ثڃٳٻ

 زض ټٳٻڂٗٷځ زض ٲڃبٴ ٦كٹضټبڀ ٲٷترت، تٷٽب ڂٹ٪ؿالٸڀ، اؾتطاٮڃب، ثٯػڂ٥، ٞطاٶؿٻ ٸ ټٯٷس ذسٲبتځ ضا 

 زټٷس. ټب ثٻ اٞطاز تحت پٹقف ذٹز اضائٻ ٲځ ظٲڃٷٻ

 1آؾڃب ٸ ا٢ڃبٶٹؾڃٻ ٣ٻټبڀ حٳبڂت ارتٳبٖځ زض ٲٷُ ثطٶبٲٻ .3

 قٹز: ټب ت٣ؿڃٱ ٲځ آؾڃب ٸ ا٢ڃبٶٹؾڃٻ ثٻ ؾٻ زؾتٻ ٖٳسٺ ثطٶبٲٻ حٳبڂت ارتٳبٖځ زض ٲٷ٣ُٻ

٦ٷس تب ثٻ  ټبڀ ٲكبض٦تځ ثٻ اٞطاز ٦ٳ٥ ٲځ ٦ٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ َطح :2ټبڀ ارتٳبٖځ ثڃٳٻ .1

زټٷس. ٲٽٳتطڂٵ ارعاڀ آٴ ٶڃع ټبڀ ٲٗٳٹ٬ ٲبٶٷس ثڃٳبضڀ، ؾبٮٳٷسڀ ٸ ثڃ٧بضڀ پبؾد  ضڂؿ٥

 ثبقس. ثڃ٧بضڀ ٲځ ټب ٸ ثڃٳٻ ثڃٳٻ زضٲبٴ، ٲؿتٳطڀ

ټب  تٹاٶٷس اظ ثڃٳٻ ټبڂځ ٶٓڃط ٣ٞڃطاٴ ٦ٻ ٶٳځ اٶت٣بالت ثالٖٹو ثطاڀ ٪طٸٺ: 3ٲؿبٖست ارتٳبٖځ .2

ٶٳبڂس. ٲٽٳتطڂٵ  ٦ٷٷس، ٞطاټٱ ٲځ ثطذٹضزاض قٹٶس ڂب ٲعاڂبڀ ٶب٦بٞځ اظ چٷڃٵ ٲٷبثٗځ زضڂبٞت ٲځ

٥ ضٞبټځ ٦ٹز٦بٴ، ٶ٣سڀ، ٦ٳ ټبڀ آٴ ٖجبضتٷس اظ اٶت٣بالت ٶ٣سڀ ڂب ٚڃط ثطٶبٲٻ  ارعاء ڂب ظڂط

ٲؿبٖست ثٻ ؾبٮٳٷساٴ، ٲؿبٖست زضٲبٶځ، ٲعاڂبڀ ٶبتٹاٶځ ٸ ٲٗٯٹٮڃت ٸ اٲساز زض ثطاثط ثالڂب ٸ 

 حٹازث.

 ٦ٷٷس. ارعاء ڂب ظڂط : ٦ٻ ثٻ اٞطاز زض تًٳڃٵ ٸ تأٲڃٵ قٛ٭ ٦ٳ٥ ٲځ4ټبڀ ثبظاض ٦بض ثطٶبٲٻ .3

ټبڀ ذبل ٦بضڀ  طٶبٲٻټبڀ تٹؾٗٻ ٸ آٲٹظـ ٲٽبضت ٸ ث ټبڀ انٯځ آٴ ٖجبضتٷس اظ ثطٶبٲٻ ٶبٲٻ ثط 

پطزاذتځ  ثڃ٧بضڀ ٸ ټبڀ ثبظاض ٦بض ٲٷٟٗ٭ ٲبٶٷس ثڃٳٻ ٻٶٓڃط ٦بض زض ثطاثط ٚصا ڂب ٸرٻ ٶ٣س. )ثطٶبٲ

 قٹز(. ثٷسڀ ٲځ ارتٳبٖځ زؾتٻ ٢ُٕ اقتٛب٬ زض ٢بٮت ثڃٳٻ

ضا ثطاڀ  ؾطاٶٻ GDPٸ  GDPٲربضد حٳبڂت ارتٳبٖځ ضا ثطحؿت زضنسڀ اظ  (14-4)رسٸ٬ 

 زټس. ٶكبٴ ٲځ 2009آؾڃب ٸ ا٢ڃبٶٹؾڃٻ زض ؾب٬  تٗسازڀ اظ ٦كٹضټبڀ ٲٷ٣ُٻ

                                                             
ثبٶ٥ تٹؾٗٿ آؾڃبڂځ قبذم حٳبڂت ارتٳبٖڃبضظڂبثځ ٶتبڂذ زض ٲٷ٣ُٿ آؾڃب ٸ ا٢ڃبٶٹؾڃٻ، ٲتطرٳڃٵ حؿبٰ ٶڃ٧ٹپٹض زڂٯٳځ، ٸحڃسٺ ٶ٫ڃٵ،  -1

1393. 
2 - Social Insurance 
3 - Social Assistance 
4 - Laboure Market Programs 
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 2009ؾطاٶٻ زض ؾب٬   GDPٸ  GDPٲربضد حٳبڂت ارتٳبٖځ ثطحؿت زضنسڀ اظ  :14 -3رسٸ٬ 

 ٦كٹض
ٲربضد حٳبڂت ارتٳبٖځ  ثطحؿت 

 GDPزضنسڀ اظ 
GDP  )ؾطاٶٻ ثٻ اضظـ ربضڀ )زالض 

 39,714 19.2 غاپٵ

 1,178 10.2 اظث٧ؿتبٴ

 1,692 9.6 ٲٛٹٮؿتبٴ

 17,110 7.9 ٦طپ رٷٹثځ

 35,514 3.5 ؾٷ٫بپٹض

 6,915 3.7 ٲبٮعڀ

 3,734 5.4 چڃٵ

 1,130 4.7 ٸڂتٷبٰ

 4,151 3.6 تبڂٯٷس

 1,746 2.5 ٞڃٯڃپڃٵ

 1,043 1.7 ټٷس

 2,335 1.2 اٶسٸٶعڀ

 617 1.4 ثٷ٫الزـ

 668 1.2 تبرڃ٧ؿتبٴ

 

زالض زض  39,714ؾطاٶٻ ضا ثب   GDPزټس غاپٵ ثبالتطڂٵ ٲڃعاٴ  ټٳبٶُٹض ٦ٻ رسٸ٬ ٞٹ٠ ٶكبٴ ٲځ

اؾت، اٲب ٲربضد زالض ثٻ غاپٵ ٶعزڂ٥  35,514 ؾطاٶٻ ؾٷ٫بپٹض ثب ٲڃعاٴ GDPٲٷ٣ُٻ زاضاؾت. تٷٽب 

 19اؾت زض حبٮځ ٦ٻ ثطاڀ غاپٵ ثڃف اظ  GDPزضنس  3.5حٳبڂت ارتٳبٖځ تٷٽب ؾٷ٫بپٹض زض ظٲڃٷٻ 

 ٢بث٭ زؾتڃبثځ ثطاڀ ؾبڂط ٦كٹضټب( اؾت. زضنس )ٚڃط

GDP زالض، ٦ٳتط اظ ٶهٝ غاپٵ ٸ زض حسٸز  17,110ٲٗبز٬  2009رٷٹثځ زض ؾب٬  ؾطاٶٻ زض ٦طٺ

ڂٗٷځ ثؿڃبض  GDPزضنس  8ٶهٝ ؾٷ٫بپٹض ثٹزٺ زض حبٮځ ٦ٻ ٲربضد حٳبڂت ارتٳبٖځ آٴ ت٣طڂجبً ثطاثط 

 ثڃكتط اظ ؾٷ٫بپٹض ثٹزٺ اؾت.

زض ٦كٹضټبڂځ ثب زضآٲس ٲتٹؾٍ پبڂڃٵ ٲبٶٷس ټٷس، اٶسٸٶعڀ، ٞڃٯڃپڃٵ، ثٷ٫الزـ ٸ تبرڃ٧ؿتبٴ 

قٹز. ٮصا  ضا قبٲ٭ ٲځ GDPقٹز ٲربضد حٳبڂت ارتٳبٖځ زضنس ٶبچڃعڀ اظ  ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ٲكبټسٺ ٲځ

 اڂٵ ٦كٹضټب ثبڂس ثتٹاٶٷس ٲٷبثٕ ثڃكتطڀ ضا ثبثت حٳبڂت ارتٳبٖځ ثٻ ٦بض ثڃٷساظٶس.
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 همذهِ -4-0

ٲڃعاٴ احط٪صاضڀ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط ٦بټف ٣ٞط ٸ  ثٽجٹز تٹظڂٕ ثطضؾځ ټسٜ انٯځ اڂٵ تح٣ڃ١ 

قطح شڂ٭ ثبقس ٸ زضنسز پبؾر٫ٹڂځ ثٻ ؾؤاالت تح٣ڃ١ ٦ٻ ثٻ  قٽطڀ اڂطاٴ ٲځ  زضآٲس زض ربٲٗٻ

 ثبقٷس، ټؿتڃٱ: ٲځ

 ڂبثس؟ آڂب ثب اٞعاڂف ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٲڃعاٴ ٣ٞط ٦بټف ٲځ -1

 قٹز؟  آڂب اٞعاڂف ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲٹرت ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس ٲځ -2

 

 ثطاؾبؼ اټساٜ ٸ ؾؤاالت تح٣ڃ١، ٞطيڃبت پػٸټف قبٲ٭ ٲٹاضز ظڂط ټؿتٷس:

 ڂبثس.  ثب اٞعاڂف ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٲڃعاٴ ٣ٞط ٦بټف ٲځ -1

 قٹز. اٞعاڂف ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲٹرت ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس ٲځ -2

 ڂبثس. ثب اٞعاڂف ٲتٹؾٍ ؾُح تحهڃالت، ٣ٞط ٦بټف ٲځ -3

 ڂبثس. ٣ٞط ٦بټف ٲځ GDPثب اٞعاڂف  -4

 قٹز. اٞعاڂف ٲتٹؾٍ ؾُح تحهڃالت ٲٷزط ثٻ ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس ٲځ -5

 

 هؼزفٖ هذل -4-9

ټب ٸ ضؾڃسٴ ثٻ اټساٜ تح٣ڃ١ زٸ ٲس٬  رٽت پبؾر٫ٹڂځ ثٻ ؾؤاالت ٲص٦ٹض ٸ اٶزبٰ آظٲٹٴ ٞطيڃٻ

 ثٻ قطح شڂ٭ َطاحځ ٪طزڂسٺ اؾت:

 ثبقس: رٽت ثطضؾځ تأحڃط ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط ٣ٞطاؾت ٦ٻ ثٻ نٹضت ظڂط ٲځ ٲس٬ اٸ٬
P= + GDP+SSC +    ̇ + POP+Edu + P (-1) 

 ٦ٻ زض آٴ ٲتٛڃطټب ٖجبضتٷس اظ: 

P:  ٣ٞط ٦ٻ ثطحؿت قبذم ٣ٞط ؾٵ ٸ قبذم ٣ٞط ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ تٹضث٥ ثطاڀ ربٲٗٻ قٽطڀ

ټبڀ( تأٲڃٵ ارتٳبٖځ،  ٲربضد )ټعڂٷٻ :SSCٲحهٹ٬ ٶبذبٮم زاذٯځ،  :GDP٪ڃطڀ اؾت،  ٢بث٭ اٶساظٺ

ثڃبٶ٫ط ٣ٞط زٸضٺ : P (-1)ٲتٹؾٍ ؾُح تحهڃالت ٸ  :Eduٲڃعاٴ ضقس رٳٗڃت،  :POPٶطخ تٹضٰ،  :̇ 

 ٢ج٭ اؾت.

α  ٖطو اظ ٲجسا ٸ          .يطاڂت ٲتٛڃطټب ثٹزٺ ٦ٻ ثبڂس ثطآٸضز قٹٶس 
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رٽت ثطضؾځ تأحڃط ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط تٹظڂٕ زضآٲس اؾت ٦ٻ ثٻ نٹضت ظڂط  ٲس٬ زٸٰ

 ثبقس: ٲځ
G=+U+    + GDP+SSC+ POP+  Edu + G (-1)                                       

 ٦ٻ زض آٴ:

G: (يطڂت رڃٷځ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٗڃبضڀ اظ تٹظڂٕ زضآٲس )ثطحؿت زضنس،U  ٶطخ ثڃ٧بضڀ )ثطحؿت :

ٲربضد  : SSC ٲحهٹ٬ ٶبذبٮم زاذٯځ، :GDPٲزصٸض ٶطخ ثڃ٧بضڀ )ثطحؿت زضنس(،  :  زضنس( ،

 :G(-1)ٲتٹؾٍ ؾُح تحهڃالت ٸ  : Edu ،ٲڃعاٴ ضقس رٳٗڃت :POP ، ټبڀ( تأٲڃٵ ارتٳبٖځ )ټعڂٷٻ

يطاڂت ٲتٛڃطټب ثٹزٺ           ٖطو اظ ٲجسأ ٸ  ثبقس ٸ  ٢ج٭ ٲځ زٸضٺ ٲٗطٜ يطڂت رڃٷځ

 ٦ٻ ثبڂس ثطآٸضز قٹٶس.

 

 ّب ٍ جبهؼِ آهبرٕ  ضزحٖ بز دادُ -4-8

ټبڀ ٲطثٹٌ ثٻ  اڂطاٴ اؾت ٸ زازٺټٳبٶُٹض ٦ٻ ٪ٟتٻ قس ربٲٗٻ آٲبضڀ اڂٵ تح٣ڃ١ ذبٶٹاضټبڀ قٽطڀ 

 اٶس: آٸضڀ قسٺ ثٻ قطح شڂ٭ رٳٕ 1380-92ٲتٛڃطټبڀ تح٣ڃ١ َځ زٸضٺ ظٲبٶځ 

٦بٮطڀ ٸ زڂ٫طڀ ثط  2300( ٣ٞط زض زٸ حبٮت ڂ٧ځ ثطاؾبؼ قبذم ٣ٞط ؾٵ ثطاؾبؼ Pٲتٛڃط )

٦بٮطڀ ثطاڀ ربٲٗٻ قٽطڀ اڂطاٴ زض ٶٓط  2300اؾبؼ قبذم ٣ٞط ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ تٹضث٥ ثطاؾبؼ 

ٲؤؾؿٻ ٲُبٮٗبت ٸ پػٸټكٽبڀ  ٲطثٹٌ ثٻ آٶٽب اظ ذٯڃ٭ حڃسضڀ، اؾتبزڂبضټبڀ  ٸ زازٺ  ٪طٞتٻ قسٺ

 . ثبظض٪بٶځ، اذص قسٺ اؾت

( ٶطخ تٹضٰ، ̇ ټبڀ ٢ڃٳت، ) ( ٲحهٹ٬ ٶبذبٮم ٲٯځ، قبذمGDPاَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ٲتٛڃطټبڀ )

(Edu ٌٲتٹؾٍ ؾُح تحهڃالت اظ ٪عاضقبت ثبٶ٥ ٲط٦عڀ رٳٽٹضڀ اؾالٲځ اڂطاٴ ٸ اَالٖبت ٲطثٹ )

آٸضڀ  ( ٶطخ ثڃ٧بضڀ اظ ٲط٦ع آٲبض اڂطاٴ رٳUٕ( يطڂت رڃٷځ ٸ )G( ٲڃعاٴ ضقس رٳٗڃت، )POPثٻ )

 .اٶس قسٺ

٪عاضقبت  ټبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ( اظ رساٸ٬ ثٹزرٻ ؾبالٶٻ ٦كٹض، اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ٲربضد )ټعڂٷٻ

 اٶس. ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٸ ٲط٦ع پػٸټكٽبڀ ٲزٯؽ قٹضاڀ اؾالٲځ اؾترطاد قسٺ

نٹضت تزطثځ ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ ضټڃبٞت  ټبڂځ ٦ٻ زض ٢ؿٳت ٢ج٭ ٶكبٴ زازٺ قسٶس، ثٻ زض ازاٲٻ ٲس٬

ٲٹضز ثطآٸضز ٢طاض ذٹاټٷس ٪طٞت. ٢ج٭ اظ ترٳڃٵ ٲس٬، پبڂبئځ ٲتٛڃطټب ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ا٢تهبزؾٷزځ 

ټبڀ تكرڃم ټٳزٳٗځ، ټٳزٳٕ ثٹزٴ  ٪ڃطز ٸ چٷبٶچٻ اڂٵ ٲتٛڃطټب پبڂب ٶجٹزٶس، ثب اؾتٟبزٺ اظ آظٲٹٴ ٲځ
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ضاثُٻ  آڂس ٦ٻ ا٪ط ٲتٛڃطټب پبڂب ٸ ټٳزٳٕ ٶجبقٷس، ٖٳالً آٶچٻ حبن٭ ٲځ ٲتٛڃطټب ثطضؾځ ذٹاټس قس؛ چطا

 قٹز. ٸا٢ٗځ ٶجٹزٺ ٸ نطٞبً ڂ٥ ض٪طؾڃٹٴ ٦بشة ثطآٸضز ٲځ

 

 بزرسٖ هبًبٖٗ -4-4

 تب 1380ټبڀ ټبڀ ؾطڀ ظٲبٶځ ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ اَالٖبت ٲٹضز اؾتٟبزٺ زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ اظ ٶٹٔ زازٺ

ټبڀ ؾطڀ ظٲبٶځ ٲٹضز  قٹز ٦ٻ زازٺ ټب ٞطو ٲځ اؾت. زض ٲُبٮٗبت ٲجتٷځ ثط اڂٵ ٪ٹٶٻ زازٺ 1392

ټب زض نٹضتځ ٲبٶب ټؿتٷس ٦ٻ زاضاڀ ٲڃبٶ٫ڃٵ ٸ  اؾتٟبزٺ ٲبٶب ڂب اڂؿتب ټؿتٷس. ثب اڂٵ حب٬، اڂٵ زازٺ

بنٯٻ ظٲبٶځ ٸاضڂبٶؽ حبثتځ زض َٹ٬ ظٲبٴ ثبقٷس ٸ ٲ٣ساض ٦ٹاضڂبٶؽ ثڃٵ ټط زٸ زٸضٺ ظٲبٶځ آٶٽب تٷٽب ثٻ ٞ

ڂب ٸ٢ٟٻ ثڃٵ آٴ زٸ زٸضٺ ثؿت٫ځ زاقتٻ ثبقس. زض ٚڃط اڂٵ نٹضت، ٲتٛڃطټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٶبٲبٶب ټؿتٷس 

زاضاڀ اٖتجبض ٶڃؿتٷس. زٮڃ٭  Fٸ tټبڀ ٲطؾٹٰ  ٸ ثٻ زٮڃ٭ ٲٹارٻ ثٹزٴ ثب پسڂسٺ ض٪طؾڃٹٴ ؾبذت٫ځ، آظٲٹٴ

زڀ ٸ ٶعٸٮځ زض َځ ظٲبٴ اؾت ټبڀ نٗٹ ٖٳسٺ اڂٵ اٲط تٳبڂ٭ قسڂس ٲتٛڃطټبڀ ؾطڀ ظٲبٶځ، ثٻ ٶٹؾبٴ

تٗڃڃٵ قسٺ ٢بث٭  2 قٹز ٶتڃزٻ ضاثُٻ آٲبضڀ ٲكرم قسٺ ثڃٵ ٲتٛڃطټب ٸ ټٳچٷڃٵ ٲڃعاٴ ٦ٻ ؾجت ٲځ

ټبڀ ؾطڀ ظٲبٶځ الظٰ اؾت چ٫ٹٶ٫ځ  (. ٮصا ټٷ٫بٰ اؾتٟبزٺ اظ زازٺ1385اٖتٳبز ٶجبقس )اثطڂكٳځ، 

ب، الظٰ اؾت تب ٶؿجت ثٻ ٲبٶبڂځ ٸ ڂب ټب آظٲٹٴ قٹز ٮصا ٢ج٭ اظ اؾتٟبزٺ اظ اڂٵ ٲتٛڃطټ اڂؿتبڂځ ٲتٛڃط

ٶبٲبٶبڂځ آٶٽب اَٳڃٷبٴ حبن٭ ٦ٷڃٱ. شڂالً ثٻ ٶتبڂذ حبن٭ اظ آظٲٹٴ ضڂكٻ ٸاحس ثطاڀ ٲبٶبڂځ اقبضٺ 

 ٦ٷڃٱ. ٲځ

 

 آسهَى رٗطِ ٍاحذ  -4-5

ثٻ ٲٷٓٹض ترٳڃٵ اٮ٫ٹ اثتسا الظٰ اؾت ٲبٶبڂځ ٲتٛڃطټبڀ ٲٹضز ٶٓط ثطضؾځ قٹز. ٮصا اظ اڂٵ ضٸ آظٲٹٴ 

ټبڂځ اؾت ٦ٻ ثطاڀ تكرڃم ٲبٶبڂځ ڂ٥ ٞطآڂٷس ؾطڀ ظٲبٶځ  تطڂٵ آظٲٹٴ ٸاحس ڂ٧ځ اظ ٲٗٳٹ٬ضڂكٻ 

ٞٹٮط  -ٶبٲٻ، اڂٵ آظٲٹٴ ثطاؾبؼ آظٲٹٴ ضڂكٻ ٸاحس زڂ٧ځ ٪ڃطز ٦ٻ زض اڂٵ پبڂبٴ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲځ

ٲٗطٞځ قسٺ زض ٲس٬ زض ؾُح  نٹضت ٪طٞتٻ اؾت. ٶتبڂذ حب٦ځ اظ آٴ اؾت ٲتٛڃطټبڀ ؾطڀ ظٲبٶځ

% ٦ٳتط 10% ٸ5%، ٦1ڃٷٹٴ زض ؾُح  ٲحبؾجٻ قسٺ اظ ٲ٣بزڂط ثحطاٶځ ٲ٥ tټب، ٶبٲبٶب ثٹزٺ ٸ ٲ٣بزڂط  زازٺ

٦ٷڃٱ ٸ ٶبٲبٶب ثٹزٴ اڂٵ ٲتٛڃطټب ضا  اؾت. ٮصا ٞطيڃٻ نٟط ٲجٷځ ثط زاقتٵ ضڂكٻ ٸاحس ضا ضز ٶٳځ

 ثبقس. ٪ڃطڀ ٲطتجٻ اٸ٬ آٶٽب ٲځ پصڂطڂٱ، اظ اڂٵ ضٸ ٶڃبظ ثٻ تٟبي٭ ٲځ
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 ټب ٲس٬ طټبڀڃٲتٛ ڀثطا ٞٹٮط -زڂ٧ځ ٸاحس ضڂكٻ آظٲٹٴ ذڂٶتب: 1 -4 رسٸ٬

 ٲتٛڃط

 تٟبي٭ ٲطتجٻ  اٸ٬ ؾُح

آٲبضٺ 

 ٲحبؾجبتځ
 آٲبضٺ ثحطاٶځ آٲبضٺ ٲحبؾجبتځ آٲبضٺ ثحطاٶځ

 0.001 5.73- 0.38 1.73- قبذم ٣ٞط ؾٵ

 0.001 5.93- 0.45 0.14- قبذم ٣ٞط ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ تٹضث٥

 0.00 9.46- 0.47 1.25- ٲتٹؾٍ ؾُح تحهڃالت

 0.001 6.01- 0.42 1.53- ٲڃعاٴ ضقس رٳٗڃت

 0.002 5.23- 0.37 1.78- ټبڀ( تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲربضد )ټعڂٷٻ

 0.002 5.35- 0.31 1.85- ٲزصٸض ٶطخ ثڃ٧بضڀ

 0.002 5.03- 0.49 1.21- يطڂت رڃٷځ

 0.002 5.01- 0.56 1.12- ٶطخ تٹضٰ

 0.001 5.56- 0.63 1.05- ٶبذبٮم زاذٯځٲحهٹ٬ 

 اٞعاض(ٲأذص: پڃٹؾت ٦بٲپڃٹتطڀ )ذطٸرځ ٶطٰ          

 %5تٹيڃح: ٲ٣بزڂط ثحطاٶځ زض ؾُح           

 

ًتبٗج الگَٕ چٌذ هتغ٘زُ: تصح٘ح خطبٕ بزدارٕ هذل. هتغ٘ز ٍابستِ:  -6 -4

 فمز )ضبخص سي(

اٮ٫ٹ، ٶرؿتڃٵ ٪بٰ تٗڃڃٵ ٲطتجٻ ټزٳٗځ ثٹزٴ  ڀ تٗبزٮځ ثڃٵ ٲتٛڃطټبڀ زض تحٯڃ٭ ټٳ٫طاڂځ ٸ ضاثُٻ

ٲتٛڃطټبؾت تب اظ اڂٵ َطڂ١ ثتٹاٴ ثطاڀ ثسؾت آٸضزٴ ثطزاض ڂب ثطزاضټبڀ ټٳزٳٗځ، اٮ٫ٹڀ ٲٹضز ٶٓط ضا 

(. ټٳبٶُٹض ٦ٻ 1387ڀ ٲٷبؾجځ تٷٓڃٱ ٸ اظ ثطٸظ ض٪طؾڃٹٴ ٦بشة رٯٹ٪ڃطڀ ٦طز )ٶٹٞطؾتځ،  ثٻ ٪ٹٶٻ

ڂب پبڂب ټؿتٷس.  I(1ڃطټبڀ ٲٗطٞځ قسٺ زض تٟبي٭ ٲطتجٻ اٸ٬ )زټس ٦ٯڃٻ ٲتٛ ( ٶكبٴ ٲځ1-4) ٶتبڂذ رسٸ٬ 

ټبڀ ٲٷبؾت زض اڂٵ  ڂ٧ځ اظ ٲؿبئ٭ ٲٽٱ زض ثطآٸضز اٮ٫ٹڀ تهحڃح ذُبڀ ثطزاضڀ تٗڃڃٵ تٗساز ٸ٢ٟٻ

( اؾتٟبزٺ SBCثڃعڂٵ ) –ټبڀ قٹاضتع ؾت، زض اڂٵ تح٣ڃ١ ثٻ ټٳڃٵ ٲٷٓٹض اظ حسا٦خط ٲ٣ساض يبثُٻ اٮ٫ٹ

ټبڀ اظ ٲتٛڃطټب اٶتربة ٪طزڂس. ثب تٹرٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ حسا٢٭ زٸ تب اظ ؾطڀ ٸ ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ ثطاڀ ټط ٦ساٰ

ٲست ثڃٵ آٶٽب ظڂبز ٲطثٹٌ ثٻ ٲتٛڃطټبڀ اٮ٫ٹ، اٶجبقتٻ اظ ٲطتجٻ ڂ٥ ټؿتٷس، احتٳب٬ ٸرٹز ڂ٥ ضاثُٻ ثٯٷس

 2(VECMٸ ٲس٬ تهحڃح ذُبڀ ثطزاضڀ ) 1رٹؾڃٯڃٹؼ –اؾت. ثٷبثطاڂٵ ثب ٦ٳ٥ ضٸـ رٹټبٶؿٵ 

                                                             
1 - Johansen Cointegration Test 
2 - Vector Error Correction Model 
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، اٸٮڃٵ VARٲست ٲتٛڃطټبڀ اٮ٫ٹ ضا تٗڃڃٵ ٦طز. تٗڃڃٵ َٹ٬ ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ زض اٮ٫ٹڀ تٹاٴ ضٸاثٍ ثٯٷسٲځ

اظ  VARاؾت. ثٻ ٲٷٓٹض تٗڃڃٵ ٸ٢ٟٻ ٲٷبؾت ثطاڀ ٲس٬ « رٹټبٶؿٵ»٪بٰ زض ضٸـ ټٳ٫طاڂځ ثٯٷسٲست 

( 2-4) ( اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت. ثطاؾبؼ ٲٗڃبضټبڀ ٲص٦ٹض ٦ٻ زض رسٸAIC٬ٸ ٲٗڃبض آ٦بئڃ٥ ) LRآٲبضٺ 

 ٪طزز.( اٶتربة ٲځ2) ، ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ٪عاضـ قسٺ اؾت

 
 (ؾٵ قبذم) ٣ٞط: ٸاثؿتٻ طڃٲتٛ. ٲس٬ ڀثطا. VAR ڀاٮ٫ٹ زض ٷٻڃثٽ ٸ٢ٟٻ َٹ٬ ٵڃڃتٗ: 2 -4 رسٸ٬

 Log L LR AIC HQ ٸ٢ٟٻ

0 -1452.168 NA   85.77457  85.86642 
1 -1309.455 226.6606 79.49738  80.14039 

2 -1256.645   65.23612* 78.50854*   79.70270* 
  ټبڀ تح٣ڃ١ ٲأذص: ڂبٞتٻ         

 %5زض ؾُح  LR ،AIC ،HQاٶتربة َٹ٬ ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ تٹؾٍ ٲٗڃبضټبڀ  *تٹيڃح:          

 

بزإ هذل. هتغ٘ز ٍابستِ: فمز  9جَس٘ل٘س-جَّبًسي 0اًببضتگٖآسهَى ّن -4-6-0

 )ضبخص سي(

رٹؾڃٯڃؽ  -اٶجبقت٫ځ رٹټبٶؿٵثڃٵ ٲتٛڃطټب اظ آظٲٹٴ ټٱثطاڀ تٗڃڃٵ تٗساز ضٸاثٍ ثٯٷسٲست 

اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت. ثطاڀ ٲالحٓٻ اٲ٧بٴ ٸرٹز اضتجبٌ ثٯٷسٲست ثڃٵ ٲتٛڃطټبڀ اٮ٫ٹ، اثتسا آظٲٹٴ 

زټڃٱ. ثطاڀ اڂٵ اٲط، اظ زٸ ضا ثطاڀ ثطآٸضز تٗساز ثطزاضټبڀ ټٳ٫طاڂځ ثٯٷسٲست اٶزبٰ ٲځ« رٹټبٶؿٵ»

ثطاڀ تكرڃم تٗساز ثطزاضټبڀ (  4ٸ آظٲٹٴ احط 3حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺآظٲٹٴ ٶؿجت ضاؾت ٶٳبئځ )آظٲٹٴ 

 ټٳ٫طاڂځ اؾتٟبزٺ قس. 

ٞطيڃٻ نٟط ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ ٸرٹز »ثٻ تطتڃت  حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺ آظٲٹٴزض 

« ٸرٹز ڂ٥ ڂب ٦ٳتط اظ ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ زٸ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ»ٸ « ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ

ٞطيڃٻ ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ ٸرٹز ڂ٥ ڂب »ٶڃع ثٻ تطتڃت  آظٲٹٴ احطز. قٹآظٲٹٴ ٲځ

ٸرٹز ڂ٥ ڂب ٦ٳتط اظ ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ ٸرٹز زٸ ڂب »ٸ « ثڃكتط اظ ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ

ټبڀ آظٲٹٴ ٲطثٹٌ ثٻ اڂٵ ٲتٛڃطټب اظ ٲ٣بزڂط قٹز. ا٪ط آٲبضٺآظٲٹٴ ٲځ« ثڃكتط اظ زٸ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ

                                                             
1
 - Cointegration Test 

2 - Johansen and Juselius 
3 - Max-Eigen Statistic 
4- Trace Statistic 
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قٹز ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ تٗساز ثطزاضټبڀ زضنس ثڃكتط ثبقس، ٞطيڃٻ ٲ٣بث٭ پصڂطٞتٻ ٲځ 5زض ؾُح  ثحطاٶځ

 آڂس. ثطاڀ ڂبٞتٵ تٗساز ثطزاضټبڀ ټٳزٳٗځ اظ زٸ آٲبضٺ آظٲٹٴ حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺټٳزٳٗځ ثسؾت ٲځ

 ( ثڃبٴ قسٺ اؾت: 3-4اؾتٟبزٺ قسٺ ٦ٻ ٶتبڂذ آٴ زض رسٸ٬ )(       ) ٸ آظٲٹٴ احط(     )

 
 (ؾٵ قبذم) ٣ٞط: ٸاثؿتٻ طڃٲتٛ. ٲس٬ ڀثطا ټٳ٫طاڂځ آظٲٹٴ ٶتبڂذ :3 -4 رسٸ٬

 %5ٲ٣ساض ثحطاٶځ  آٲبضٺ حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺ %5ٲ٣ساض ثحطاٶځ  آٲبضٺ آظٲٹٴ احط H1ٞطو  H0ٞطو 

R=0* 
R>0 156.5944  95.75366  68.26662  40.07757 

R=1 R>1 67.32779  69.81889  32.96193  33.87687 

R=2 R>2  41.36586  47.85613 24.43730  27.58434 

R=3 R>3  16.92855  29.79707  8.238899 21.13162 

R=4 R>4  8.689654  15.49471  7.165831  14.26460 

R=5 R>5  1.523823  3.841466  1.523823  3.841466 
 ټبڀ تح٣ڃ١ٲأذص: ڂبٞتٻ         

 ضز ٞطيڃٻ نٟط ٲجٷځ ثط ٖسٰ ٸرٹز ثطزاض ټٳزٳٗځ زض ؾُح ٲٗٷبزاضڀ  *تٹيڃح:        

        

ټب، تٷٽب ڂ٥ ثطزاض ټٳ٫طاڂځ ثٯٷسٲست زټس ٦ٻ ثطاؾبؼ ٲ٣ساض اڂٵ آٲبضٺٶكبٴ ٲځ (3-4) ٶتبڂذ رسٸ٬

آظٲٹٴ رٹټبٶؿٹٴ اؾت ٸرٹز زاضز. ٦ٻ ٶتبڂذ حبن٭ اظ ثطزاض ټٱ اٶجبقت٫ځ ثڃٵ ٲتٛڃطټب ٦ٻ حبن٭ اظ 

 .آٸضزٺ قسٺ اؾت (4-4زض رسٸ٬ )

 
 (ؾٵ قبذم) ٣ٞط ٸاثؿتٻ طڃٲتٛ. ٲس٬ ڀثطا رٹټبٶؿٵ آظٲٹٴ اظ حبن٭ طټبڃٲتٛ ٵڃث ځاٶجبقت٫ ټٱ ثطزاض: 4 -4 رسٸ٬

t-statistic Standard Error Coefficient Variable 

- - 1.000000 P(-1) 
- - 0.802 C 

-2.322 3.2 -7.41 GDP 
-2.283 2.8 6.395- SSC 

1.771 0.009 0.0159  ̇ 
1.457 0.061 0.0902 POP 
3.843- 0.0002 -0.0008 EDU 

 ټبڀ تح٣ڃ١ٲأذص: ڂبٞتٻ            
 

 ثبقس:ثٻ نٹضت ظڂط ٲځ زض ٶٽبڂت ض٪طؾڃٹٴ ثٯٷسٲست ثطاڀ ٲس٬. ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ ٣ٞط )قبذم ؾٵ(
P = 0.802 -7.41 GDP-6.395SSC + 0.0098  ̇ +0.0902 POP-0.0008Edu  
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، ثطاثط R2 ثبقٷس. ٲ٣ساض يطڂت تٗڃڃٵ  ټٳٻ ٲتٛڃطټبڀ تٹيڃحځ ٲٗٷبزاض ثٹزٺ ٸ زاضاڀ تأحڃط ثط ٣ٞط ٲځ

ثبقس ٦ٻ ٶكبٴ اظ تٹيڃح زټٷس٪ځ ٶؿجتبً ذٹة اٮ٫ٹڀ ٲٹضز ثطآٸضز زاضز. اٮجتٻ اظ آٶزبئځ ٦ٻ  ٲځ 0.89
2R ضٸز، ٲٗٳٹالً اظ ٲٗڃبض  ضثٍ( ثبال ٲځ نٹضت ٲ٧بٶڃ٧ځ، ثب ٸضٸز ٲتٛڃطټبڀ رسڂس )ټطچٷس ثځ ثٻ

قٹز. ٦ٻ اڂٵ  رٽت ثطضؾځ ٲڃعاٴ تٹيڃح زټٷس٪ځ اٮ٫ٹ اؾتٟبزٺ ٲځ 2Rيطڂت تٗڃڃٵ تٗسڂ٭ قسٺ 

 ثبقس.  اؾت ٦ٻ تأئڃسڀ ثط تهطڂح ٲٷبؾت اٮ٫ٹ ٲځ 0.81 يطڂت تٗڃڃٵ ټٱ ثطاثط

 زټسٲځ ٶكبٴٲس٬، ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ: ٣ٞط )ثطاؾبؼ قبذم ؾٵ(  ثٯٷسٲست تبثٕ ترٳڃٵ اظ حبن٭ تبڂذٶ

ٲتٛڃطټب، ؾُح تحهڃالت تأحڃط ٲٷٟځ ثط ٣ٞط زاضز. ثٻ َٹضڀ ٦ٻ ا٪ط ؾُح  ؾبڂط ثٹزٴ حبثت ٞطو ثب

ڂبثس. تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ زاضاڀ  ٸاحس ٦بټف ٲځ 0.0008تحهڃالت ڂ٥ ٸاحس اٞعاڂف ڂبثس، ٣ٞط 

 7.41ثبقس. ثٻ َٹضڂ٧ٻ ا٪ط تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ ڂ٥ ٸاحس اٞعاڂف ڂبثس، ٣ٞط تأحڃط ٲٷٟځ ثط ٣ٞط ٲځ

ڂبثس. ٶطخ ضقس رٳٗڃت زاضاڀ تأحڃط ٲخجت ثٹزٺ ٸ ا٪ط ٶطخ ضقس رٳٗڃت ڂ٥ ٸاحس  ٸاحس ٦بټف ٲځ

ثٹزٺ ٸ ثب ڂبثس. ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٶڃع زاضاڀ تأحڃط ٲٷٟځ  ٸاحس اٞعاڂف ٲځ 0.09اٞعاڂف ڂبثس، ٣ٞط 

ڂبثس. ٶطخ تٹضٰ ٶڃع زاضاڀ  ٸاحس ٦بټف ٲځ 6.395اٞعاڂف ڂ٥ ٸاحسڀ ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٣ٞط 

 ڂبثس. ٸاحس اٞعاڂف ٲځ 0.009تأحڃط ٲخجت ثط ٣ٞط ثٹزٺ ٸ ثب اٞعاڂف ڂ٥ ٸاحس ٶطخ تٹضٰ، ٣ٞط 

 

ًتبٗج الگَٕ چٌذ هتغ٘زُ: تصح٘ح خطبٕ بزدارٕ هذل. هتغ٘ز ٍابستِ:  -4-7

 فبستز، گزٗز ٍ تَربك(فمز )ضبخص 

ڀ تٗبزٮځ ثڃٵ ٲتٛڃطټبڀ اٮ٫ٹ، ٶرؿتڃٵ ٪بٰ تٗڃڃٵ ٲطتجٻ رٳٗځ ثٹزٴ  زض تحٯڃ٭ ټٳ٫طاڂځ ٸ ضاثُٻ

ٲتٛڃطټبؾت تب اظ اڂٵ َطڂ١ ثتٹاٴ ثطاڀ ثسؾت آٸضزٴ ثطزاض ڂب ثطزاضټبڀ ټٳزٳٗځ، اٮ٫ٹڀ ٲٹضز ٶٓط ضا 

(. ټٳبٶُٹض ٦ٻ 1387)ٶٹٞطؾتځ، ڀ ٲٷبؾجځ تٷٓڃٱ ٸ اظ ثطٸظ ض٪طؾڃٹٴ ٦بشة رٯٹ٪ڃطڀ ٦طز  ثٻ ٪ٹٶٻ

اظ  ټؿتٷس. ڂ٧ځ I(1) زټس ٦ٯڃٻ ٲتٛڃطټبڀ ٲٗطٞځ قسٺ اظ ٲطتجٻ ڂ٥ ڂب ( ٶكبٴ ٲځ1-4) ٶتبڂذ رسٸ٬ 

ؾت،  ټبڀ ٲٷبؾت زض اڂٵ اٮ٫ٹ ٲؿبئ٭ ٲٽٱ زض ثطآٸضز اٮ٫ٹڀ تهحڃح ذُبڀ ثطزاضڀ تٗڃڃٵ تٗساز ٸ٢ٟٻ

اؾتٟبزٺ ٸ ٸ٢ٟٻ ( SBC) ثڃعڂٵ –ټبڀ قٹاضتع زض اڂٵ تح٣ڃ١ ثٻ ټٳڃٵ ٲٷٓٹض اظ حسا٦خط ٲ٣ساض يبثُٻ

ټبڀ ٲطثٹٌ ثٻ ثٽڃٷٻ ثطاڀ ټط ٦ساٰ اظ ٲتٛڃطټب اٶتربة ٪طزڂس. ثب تٹرٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ حسا٢٭ زٸ تب اظ ؾطڀ

ٲست ثڃٵ آٶٽب ظڂبز اؾت. ٲتٛڃطټبڀ اٮ٫ٹ، اٶجبقتٻ اظ ٲطتجٻ ڂ٥ ټؿتٷس، احتٳب٬ ٸرٹز ڂ٥ ضاثُٻ ثٯٷس

تٹاٴ ٲځ( VECM) ٸ ٲس٬ تهحڃح ذُبڀ ثطزاضڀ ؾڃٯڃٹؼرٹ -ثٷبثطاڂٵ ثب ٦ٳ٥ ضٸـ رٹټبٶؿٵ 

اٸٮڃٵ ٪بٰ زض ، VARضٸاثٍ ثٯٷسٲست ٲتٛڃطټبڀ اٮ٫ٹ ضا تٗڃڃٵ ٦طز. تٗڃڃٵ َٹ٬ ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ زض اٮ٫ٹڀ 
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 اظ آٲبضٺ VAR اؾت. ثٻ ٲٷٓٹض تٗڃڃٵ ٸ٢ٟٻ ٲٷبؾت ثطاڀ ٲس٬« رٹټبٶؿٵ»ضٸـ ټٳ٫طاڂځ ثٯٷسٲست 

LR ٸ ٲٗڃبض آ٦بئڃ٥ (AIC ) ( 5-4) اؾت. ثطاؾبؼ ٲٗڃبضټبڀ ٲص٦ٹض ٦ٻ زض رسٸ٬اؾتٟبزٺ قسٺ

 ٪طزز.( اٶتربة ٲځ2) ٪عاضـ قسٺ اؾت، ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ

 
 (تٹضث٥ ٸ طڂ٪ط ٞبؾتط، قبذم) ٣ٞط: ٸاثؿتٻ طڃٲتٛ ڀثطا. VAR ڀاٮ٫ٹ زض ٷٻڃثٽ ٸ٢ٟٻ َٹ٬ ٵڃڃتٗ: 5 -4 رسٸ٬

 Log L LR AIC HQ ٸ٢ٟٻ

0 -1570.326 NA   92.72505  92.99441 
1 -1398.101 273.5329  84.71185   86.59735* 

2 -1353.348   55.28393*   84.19693* 87.69858 
  ٲأذص: ڂبٞتٻ ټبڀ تح٣ڃ١         

 %5زض ؾُح  LR، AIC ،HQاٶتربة َٹ٬ ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ تٹؾٍ ٲٗڃبضټبڀ  *تٹيڃح:          

 

جَس٘ل٘س بزإ هتغ٘ز ٍابستِ: فمز )ضبخص  -اًببضتگٖ جَّبًسيآسهَى ّن -4-7-0

 فبستز، گزٗز ٍ تَربك(

رٹؾڃٯڃؽ  -اٶجبقت٫ځ رٹټبٶؿٵثطاڀ تٗڃڃٵ تٗساز ضٸاثٍ ثٯٷسٲست ثڃٵ ٲتٛڃطټب اظ آظٲٹٴ ټٱ

اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت. ثطاڀ ٲالحٓٻ اٲ٧بٴ ٸرٹز اضتجبٌ ثٯٷسٲست ثڃٵ ٲتٛڃطټبڀ اٮ٫ٹ، اثتسا آظٲٹٴ 

زټڃٱ. ثطاڀ اڂٵ اٲط، اظ زٸ ثطزاضټبڀ ټٳ٫طاڂځ ثٯٷسٲست اٶزبٰ ٲځضا ثطاڀ ثطآٸضز تٗساز « رٹټبٶؿٵ»

آظٲٹٴ ٶؿجت ضاؾت ٶٳبئځ )آظٲٹٴ حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺ ٸ آظٲٹٴ احط( ثطاڀ تكرڃم تٗساز ثطزاضټبڀ 

 ټٳ٫طاڂځ اؾتٟبزٺ قس.

ٞطيڃٻ نٟط ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ ٸرٹز »ثٻ تطتڃت  آظٲٹٴ حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺزض  

« ٸرٹز ڂ٥ ڂب ٦ٳتط اظ ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ زٸ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ»ٸ « ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ

ٞطيڃٻ ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ ٸرٹز ڂ٥ ڂب »ٶڃع ثٻ تطتڃت  آظٲٹٴ احطقٹز. آظٲٹٴ ٲځ

ز ڂ٥ ڂب ٦ٳتط اظ ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ ٸرٹز زٸ ڂب ٸرٹ»ٸ « ثڃكتط اظ ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ

ټبڀ آظٲٹٴ ٲطثٹٌ ثٻ اڂٵ ٲتٛڃطټب اظ ٲ٣بزڂط قٹز. ا٪ط آٲبضٺآظٲٹٴ ٲځ« ثڃكتط اظ زٸ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ

قٹز ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ تٗساز ثطزاضټبڀ زضنس ثڃكتط ثبقس، ٞطيڃٻ ٲ٣بث٭ پصڂطٞتٻ ٲځ 5ثحطاٶځ زض ؾُح 

ڂبٞتٵ تٗساز ثطزاضټبڀ ټٳزٳٗځ اظ زٸ آٲبضٺ آظٲٹٴ حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺ  آڂس. ثطاڀټٳزٳٗځ ثسؾت ٲځ

 ( ثڃبٴ قسٺ اؾت: 6-4( اؾتٟبزٺ قسٺ ٦ٻ ٶتبڂذ آٴ زض رسٸ٬ )      ( ٸ آظٲٹٴ احط )    )
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 (تٹضث٥ ٸ طڂ٪ط ٞبؾتط، قبذم) ٣ٞط: ٸاثؿتٻ طڃٲتٛ. ڀثطا ټٳ٫طاڂځ آظٲٹٴ ٶتبڂذ: 6 -4 رسٸ٬

ٞطو 

H0 
 %5ٲ٣ساض ثحطاٶځ  آٲبضٺ آظٲٹٴ احط H1ٞطو 

آٲبضٺ حسا٦خط 

 ٲ٣ساض ٸڂػٺ

ٲ٣ساض ثحطاٶځ 

5% 

R=0
* 

R>0  153.3917  95.75366 67.75400  40.07757 

R=1 R>1 656.3767  69.81889 32.19714 33.87687 

R=2 R>2  45.44053  47.85613 26.49583 27.58434 

R=3 R>3 16.94470 29.79707  9.747915 21.13162 

R=4 R>4  7.196782  15.49471  6.555253  14.26460 

R=5 R>5  0.641529  3.841466  0.641529 3.841466 
 ټبڀ تح٣ڃ١ٲأذص: ڂبٞتٻ         

 ضز ٞطيڃٻ نٟط ٲجٷځ ثط ٖسٰ ٸرٹز ثطزاض ټٳزٳٗځ زض ؾُح ٲٗٷبزاضڀ  *تٹيڃح:        

 

ټب، تٷٽب ڂ٥ ثطزاض ټٳ٫طاڂځ ثٯٷسٲست زټس ٦ٻ ثطاؾبؼ ٲ٣ساض اڂٵ آٲبضٺٲځ( ٶكبٴ 6-4ٶتبڂذ رسٸ٬ )

ٸرٹز زاضز. ٦ٻ ٶتبڂذ حبن٭ اظ ثطزاض ټٱ اٶجبقت٫ځ ثڃٵ ٲتٛڃطټب ٦ٻ حبن٭ اظ آظٲٹٴ رٹټبٶؿٹٴ اؾت 

 .( آٸضزٺ قسٺ اؾت7-4زض رسٸ٬ )

 
 (تٹضث٥ ٸ طڂ٪ط ٞبؾتط، قبذم) ٣ٞط ٸاثؿتٻ طڃٲتٛ ڀثطا رٹټبٶؿٵ آظٲٹٴ اظ حبن٭ طټبڃٲتٛ ٵڃث ځاٶجبقت٫ ټٱ ثطزاض: 7 -4 رسٸ٬

t-statistic Standard Error Coefficient Variable 

- - 1.000000 PF(-1) 

- - -42.28127 C 

-5.27 8.2 4.32- GDP 

-280 1.2 3.37- SSC 

1.94 0.23 0.461  ̇ 

5.93 1.63 9.68 POP 

5.83- 0.005 -0.031 EDU 
 ټبڀ تح٣ڃ١ٲأذص: ڂبٞتٻ            

 

 ثبقس:زض ٶٽبڂت ض٪طؾڃٹٴ ثٯٷسٲست ثطاڀ ٲس٬. ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ ٣ٞط )قبذم ؾٵ(ثٻ نٹضت ظڂط ٲځ
P= -2.28-4.32 GDP-3.37SSC + 0.461  ̇ +9.68 POP-0.031Edu  

، ثطاثط R2 ثبقٷس. ٲ٣ساض يطڂت تٗڃڃٵ  ټٳٻ ٲتٛڃطټبڀ تٹيڃحځ ٲٗٷبزاض ثٹزٺ ٸ زاضاڀ تأحڃط ثط ٣ٞط ٲځ

ثبقس ٦ٻ ٶكبٴ اظ تٹيڃح زټٷس٪ځ ٶؿجتبً ذٹة اٮ٫ٹڀ ٲٹضز ثطآٸضز زاضز. اٮجتٻ اظ آٶزبئځ ٦ٻ  ٲځ 0.65
2R ضٸز، ٲٗٳٹالً اظ ٲٗڃبض  ضثٍ( ثبال ٲځ نٹضت ٲ٧بٶڃ٧ځ، ثب ٸضٸز ٲتٛڃطټبڀ رسڂس )ټطچٷس ثځ ثٻ

قٹز ٦ٻ اڂٵ  رٽت ثطضؾځ ٲڃعاٴ تٹيڃح زټٷس٪ځ اٮ٫ٹ اؾتٟبزٺ ٲځ 2Rيطڂت تٗڃڃٵ تٗسڂ٭ قسٺ 

 ثبقس.  اؾت ٦ٻ تأئڃسڀ ثط تهطڂح ٲٷبؾت اٮ٫ٹ ٲځ 0.62 يطڂت تٗڃڃٵ ټٱ ثطاثط
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ٲس٬، ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ: ٣ٞط )ثطاؾبؼ قبذم ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ  ثٯٷسٲست تبثٕ ترٳڃٵ اظ حبن٭ ٶتبڂذ

ب، ؾُح تحهڃالت تأحڃط ٲٷٟځ ثط ٣ٞط زاضز. ثٻ ٲتٛڃطټ ؾبڂط ثٹزٴ حبثت ٞطو ثب زټسٲځ ٶكبٴتٹضث٥( 

ڂبثس. تٹٮڃس ٶبذبٮم  ٸاحس ٦بټف ٲځ 0.031َٹضڂ٧ٻ ا٪ط ؾُح تحهڃالت ڂ٥ ٸاحس اٞعاڂف ڂبثس، ٣ٞط 

ثبقس. ثٻ َٹضڂ٧ٻ ا٪ط تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ ڂ٥ ٸاحس اٞعاڂف ڂبثس،  زاذٯځ زاضاڀ تأحڃط ٲٷٟځ ثط ٣ٞط ٲځ

رٳٗڃت زاضاڀ تأحڃط ٲخجت ثٹزٺ ٸ ا٪ط ٶطخ ضقس رٳٗڃت ڂ٥ ڂبثس. ٶطخ ضقس  ٸاحس ٦بټف ٲځ ٣ٞ4.32ط

ڂبثس. ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٶڃع زاضاڀ تأحڃط ٲٷٟځ ثٹزٺ  ٸاحس اٞعاڂف ٲځ 9.68ٸاحس اٞعاڂف ڂبثس، ٣ٞط 

ڂبثس. ٶطخ تٹضٰ ٶڃع زاضاڀ  ٸاحس ٦بټف ٲځ 3.37 ٸ ثب اٞعاڂف ڂ٥ ٸاحسڀ ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٣ٞط

 .ڂبثس ٸاحس اٞعاڂف ٲځ 0.461ٸ ثب اٞعاڂف ڂ٥ ٸاحس ٶطخ تٹضٰ، ٣ٞط  تأحڃط ٲخجت ثط ٣ٞط ثٹزٺ

 

 : تصح٘ح خطبٕ بزدارٕ هذل هتغ٘ز ٍابستًِتبٗج الگَٕ چٌذ هتغ٘زُ -4-8

 ضزٗب جٌٖ٘

ڀ تٗبزٮځ ثڃٵ ٲتٛڃطټبڀ اٮ٫ٹ، ٶرؿتڃٵ ٪بٰ تٗڃڃٵ ٲطتجٻ رٳٗځ ثٹزٴ  زض تحٯڃ٭ ټٳ٫طاڂځ ٸ ضاثُٻ

ثطاڀ ثسؾت آٸضزٴ ثطزاض ڂب ثطزاضټبڀ ټٳزٳٗځ، اٮ٫ٹڀ ٲٹضز ٶٓط ضا ٲتٛڃطټبؾت تب اظ اڂٵ َطڂ١ ثتٹاٴ 

(. ټٳبٶُٹض ٦ٻ 1387ڀ ٲٷبؾجځ تٷٓڃٱ ٸ اظ ثطٸظ ض٪طؾڃٹٴ ٦بشة رٯٹ٪ڃطڀ ٦طز )ٶٹٞطؾتځ،  ثٻ ٪ٹٶٻ

ټؿتٷس. ڂ٧ځ اظ  I(1) زټس ٦ٯڃٻ ٲتٛڃطټبڀ ٲٗطٞځ قسٺ اظ ٲطتجٻ ڂ٥ ڂب ( ٶكبٴ ٲځ1-4) ٶتبڂذ رسٸ٬ 

ؾت،  ټبڀ ٲٷبؾت زض اڂٵ اٮ٫ٹ ٫ٹڀ تهحڃح ذُبڀ ثطزاضڀ تٗڃڃٵ تٗساز ٸ٢ٟٻٲؿبئ٭ ٲٽٱ زض ثطآٸضز اٮ

اؾتٟبزٺ ٸ ٸ٢ٟٻ ( SBC) ثڃعڂٵ –ټبڀ قٹاضتع زض اڂٵ تح٣ڃ١ ثٻ ټٳڃٵ ٲٷٓٹض اظ حسا٦خط ٲ٣ساض يبثُٻ

ټبڀ ٲطثٹٌ ثٻ ثٽڃٷٻ ثطاڀ ټط ٦ساٰ اظ ٲتٛڃطټب اٶتربة ٪طزڂس. ثب تٹرٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ حسا٢٭ زٸ تب اظ ؾطڀ

ٲست ثڃٵ آٶٽب ظڂبز اؾت. اٮ٫ٹ، اٶجبقتٻ اظ ٲطتجٻ ڂ٥ ټؿتٷس، احتٳب٬ ٸرٹز ڂ٥ ضاثُٻ ثٯٷسٲتٛڃطټبڀ 

تٹاٴ ٲځ( VECM) رٹؾڃٯڃٹؼ ٸ ٲس٬ تهحڃح ذُبڀ ثطزاضڀ -ثٷبثطاڂٵ ثب ٦ٳ٥ ضٸـ رٹټبٶؿٵ

اٸٮڃٵ ٪بٰ زض ، VAR ضٸاثٍ ثٯٷسٲست ٲتٛڃطټبڀ اٮ٫ٹ ضا تٗڃڃٵ ٦طز. تٗڃڃٵ َٹ٬ ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ زض اٮ٫ٹڀ

 اظ آٲبضٺ VAR اؾت. ثٻ ٲٷٓٹض تٗڃڃٵ ٸ٢ٟٻ ٲٷبؾت ثطاڀ ٲس٬« رٹټبٶؿٵ»طاڂځ ثٯٷسٲست ضٸـ ټٳ٫

LR ٸ ٲٗڃبض آ٦بئڃ٥ (AIC )( 8-4) اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت. ثطاؾبؼ ٲٗڃبضټبڀ ٲص٦ٹض ٦ٻ زض رسٸ٬

 ٪طزز.( اٶتربة ٲځ1٪عاضـ قسٺ اؾت، ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ )
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 (ځٷڃر تڂيط)  زضآٲس ٕڂتٹظ: ٸاثؿتٻ طڃٲتٛ.  ٲس٬ ڀثطا. VAR ڀاٮ٫ٹ زض ٷٻڃثٽ ٸ٢ٟٻ َٹ٬ ٵڃڃتٗ: 8 -4 رسٸ٬

 Log L LR AIC HQ ٸ٢ٟٻ

0 -1776.786 NA 104.9286 105.2428 
1 -1630.773 223.3144* 99.22191 100.0793*

 

2 -1576.370 60.80333 98.90409* 100.5116 
  ٲأذص: ڂبٞتٻ ټبڀ تح٣ڃ١         

 %5زض ؾُح  LR ،AIC ،HQاٶتربة َٹ٬ ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ تٹؾٍ ٲٗڃبضټبڀ  *تٹيڃح:          

 

هتغ٘ز ٍابستِ تَسٗغ درآهذ  بزإ جَس٘ل٘س -جَّبًسي اًببضتگٖآسهَى ّن -4-8-0

 )ضزٗب جٌٖ٘(

رٹؾڃٯڃؽ  -اٶجبقت٫ځ رٹټبٶؿٵثطاڀ تٗڃڃٵ تٗساز ضٸاثٍ ثٯٷسٲست ثڃٵ ٲتٛڃطټب اظ آظٲٹٴ ټٱ       

قسٺ اؾت. ثطاڀ ٲالحٓٻ اٲ٧بٴ ٸرٹز اضتجبٌ ثٯٷسٲست ثڃٵ ٲتٛڃطټبڀ اٮ٫ٹ، اثتسا آظٲٹٴ  اؾتٟبزٺ

زټڃٱ. ثطاڀ اڂٵ اٲط، اظ زٸ ضا ثطاڀ ثطآٸضز تٗساز ثطزاضټبڀ ټٳ٫طاڂځ ثٯٷسٲست اٶزبٰ ٲځ« رٹټبٶؿٵ»

آظٲٹٴ ٶؿجت ضاؾت ٶٳبئځ )آظٲٹٴ حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺ ٸ آظٲٹٴ احط( ثطاڀ تكرڃم تٗساز ثطزاضټبڀ 

 ټٳ٫طاڂځ اؾتٟبزٺ قس.

ٞطيڃٻ نٟط ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ ٸرٹز ڂ٥ »ثٻ تطتڃت  آظٲٹٴ حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺزض  

آظٲٹٴ « ٸرٹز ڂ٥ ڂب ٦ٳتط اظ ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ زٸ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ»ٸ « ضاثُٻ ټٳزٳٗځ

ٞطيڃٻ ٖسٰ ٸرٹز ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ ٸرٹز ڂ٥ ڂب ثڃكتط اظ »ٶڃع ثٻ تطتڃت  آظٲٹٴ احطقٹز. ٲځ

ٸرٹز ڂ٥ ڂب ٦ٳتط اظ ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ زض ٲ٣بث٭ ٸرٹز زٸ ڂب ثڃكتط اظ زٸ »ٸ « ڂ٥ ضاثُٻ ټٳزٳٗځ

ټبڀ آظٲٹٴ ٲطثٹٌ ثٻ اڂٵ ٲتٛڃطټب اظ ٲ٣بزڂط ثحطاٶځ زض قٹز. ا٪ط آٲبضٺآظٲٹٴ ٲځ« ضاثُٻ ټٳزٳٗځ

قٹز ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ تٗساز ثطزاضټبڀ ټٳزٳٗځ نس ثڃكتط ثبقس، ٞطيڃٻ ٲ٣بث٭ پصڂطٞتٻ ٲځزض 5ؾُح 

(     آڂس. ثطاڀ ڂبٞتٵ تٗساز ثطزاضټبڀ ټٳزٳٗځ اظ زٸ آٲبضٺ آظٲٹٴ حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺ )ثسؾت ٲځ

 ( ثڃبٴ قسٺ اؾت: 9-4( اؾتٟبزٺ قسٺ ٦ٻ ٶتبڂذ آٴ زض رسٸ٬ )      ٸ آظٲٹٴ احط )
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 (ځٷڃر تڂيط) زضآٲس ٕڂتٹظ: ٸاثؿتٻ طڃٲتٛ. ٲس٬ ڀثطا ټٳ٫طاڂځ آظٲٹٴ ٶتبڂذ: 9 -4 رسٸ٬

 %5ٲ٣ساض ثحطاٶځ  آٲبضٺ حسا٦خط ٲ٣ساض ٸڂػٺ %5ٲ٣ساض ثحطاٶځ  آٲبضٺ آظٲٹٴ احط H1ٞطو  H0ٞطو 

R=0
* 

R>0  178.6002  125.6154  70.48595 46.23142 

R=1 R>1  108.1142  102.75366 36.26208 40.07757 

R=2 R>2 61.85214  69.81889  31.36420 33.87687 

R=3 R>3 40.48794  47.85613 17.17578 27.58434 

R=4 R>4  23.31216 29.79707  14.07192  21.13162 

R=5 R>5  9.240240 15.49471 7.734987 14.26460 

R=6 R>6  1.505254 3.841466 1.505254 3.841466 
 ټبڀ تح٣ڃ١ٲأذص: ڂبٞتٻ         

 ضز ٞطيڃٻ نٟط ٲجٷځ ثط ٖسٰ ٸرٹز ثطزاض ټٳزٳٗځ زض ؾُح ٲٗٷبزاضڀ  *تٹيڃح:        

 

ټب، تٷٽب ڂ٥ ثطزاض ټٳ٫طاڂځ ثٯٷسٲست زټس ٦ٻ ثطاؾبؼ ٲ٣ساض اڂٵ آٲبضٺ( ٶكبٴ ٲځ9-4) ٶتبڂذ رسٸ٬

اٶجبقت٫ځ ثڃٵ ٲتٛڃطټب ٦ٻ حبن٭ اظ آظٲٹٴ رٹټبٶؿٹٴ اؾت ٸرٹز زاضز. ٦ٻ ٶتبڂذ حبن٭ اظ ثطزاض ټٱ 

 .( آٸضزٺ قسٺ اؾت10-4زض رسٸ٬ )

 
 (ځٷڃر تڂيط)  زضآٲس ٕڂتٹظ  ٸاثؿتٻ طڃٲتٛ ڀثطا رٹټبٶؿٵ آظٲٹٴ اظ حبن٭ طټبڃٲتٛ ٵڃث ځاٶجبقت٫ ټٱ ثطزاض: 10 -4 رسٸ٬

t-statistic Standard Error Coefficient Variable 

- - 1.000000 G(-1) 

- - 1.203 C 

-3.73 3.2 -1.19 GDP 

-9.33 3.6 3.34- SSC 

3.27 0.082 0.270 U 

3.17 0.003 0.011 U^2 

2.39414 0.01846 0.044 POP 

-1.402 6.9 -9.71 EDU 
 ټبڀ تح٣ڃ١ٲأذص: ڂبٞتٻ            

 

 ثبقس:ٸاثؿتٻ يطڂت رڃٷځ ثٻ نٹضت ظڂط ٲځزض ٶٽبڂت ض٪طؾڃٹٴ ثٯٷسٲست ثطاڀ ٲس٬. ٲتٛڃط 
G = 1.203-1.19 GDP-3.345SSC+0.270U+0.011U2 +0.044 POP-9.71Edu  

ټٳٻ ٲتٛڃطټبڀ تٹيڃحځ ٲٗٷبزاض ثٹزٺ ٸ زاضاڀ تأحڃط ثط يطڂت رڃٷځ ٲځ ثبقٷس. ٲ٣ساض يطڂت 

ز ثطآٸضز زاضز. اٮجتٻ ثبقس ٦ٻ ٶكبٴ اظ تٹيڃح زټٷس٪ځ ٶؿجتبً ذٹة اٮ٫ٹڀ ٲٹض ٲځ 0.93، ثطاثط R2 تٗڃڃٵ 

ضٸز، ٲٗٳٹالً  ضثٍ( ثبال ٲځ نٹضت ٲ٧بٶڃ٧ځ، ثب ٸضٸز ٲتٛڃطټبڀ رسڂس )ټطچٷس ثځ ثٻ 2Rاظ آٶزبئځ ٦ٻ 

قٹز. ٦ٻ  رٽت ثطضؾځ ٲڃعاٴ تٹيڃح زټٷس٪ځ اٮ٫ٹ اؾتٟبزٺ ٲځ 2Rاظ ٲٗڃبض يطڂت تٗڃڃٵ تٗسڂ٭ قسٺ 

 ثبقس.  اؾت ٦ٻ تأئڃسڀ ثط تهطڂح ٲٷبؾت اٮ٫ٹ ٲځ 0.83اڂٵ يطڂت تٗڃڃٵ ټٱ ثطاثط 
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-ٲځ ٶكبٴ ٲس٬، ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ: تٹظڂٕ زضآٲس )يطڂت رڃٷځ( ثٯٷسٲست تبثٕ ترٳڃٵ اظ حبن٭ ٶتبڂذ

تأحڃط ٲٷٟځ ثط يطڂت رڃٷځ زاضز. ظڂطا ثب  ٲتٛڃطټب ؾُح تحهڃالت ؾبڂط ثٹزٴ حبثت ٞطو ثب زټس

قٹز ٸ يطڂت رڃٷځ ٲٷٟځ  ڂبثس. پؽ ٶبثطاثطڀ ټٱ ٦ٱ ٲځ اٞعاڂف ؾُح تحهڃالت، ٣ٞط ٦بټف ٲځ

ٸاحس ٦بټف  9.71قٹز. ثٻ َٹضڂ٧ٻ ا٪ط ؾُح تحهڃالت ڂ٥ ٸاحس اٞعاڂف ڂبثس، يطڂت رڃٷځ  ٲځ

ثبقس. ظڂطا ثب اٞعاڂف تٹٮڃس  ٲځ ڂبثس. تٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯځ زاضاڀ تأحڃط ٲٷٟځ ثط يطڂت رڃٷځ ٲځ

قٹز. ثٻ َٹضڂ٧ٻ ا٪ط تٹٮڃس ٶبذبٮم  ڂبثس. پؽ ٶبثطاثطڀ ټٱ ٦ٱ ٲځ ٶبذبٮم زاذٯځ، ٣ٞط ٦بټف ٲځ

ڂبثس. ٶطخ ضقس رٳٗڃت زاضاڀ  ٸاحس ٦بټف ٲځ 1.19زاذٯځ ڂ٥ ٸاحس اٞعاڂف ڂبثس، يطڂت رڃٷځ 

قٹز  ڂبثس. پؽ ٶبثطاثطڀ ټٱ ظڂبز ٲځ ځتأحڃط ٲخجت ثٹزٺ، ظڂطا ثب اٞعاڂف ٶطخ ضقس رٳٗڃت، ٣ٞط اٞعاڂف ٲ

قٹز. ثٻ َٹضڂ٧ٻ ا٪ط ٶطخ ضقس رٳٗڃت ڂ٥ ٸاحس اٞعاڂف ڂبثس، يطڂت  ٸ يطڂت رڃٷځ ٲخجت ٲځ

ڂبثس. ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٶڃع زاضاڀ تأحڃط ٲٷٟځ ثٹزٺ ٸ ثب اٞعاڂف ڂ٥  ٸاحس اٞعاڂف ٲځ 0.044 رڃٷځ

بټف ٲځ ڂبثس. ظڂطا ثب اٞعاڂف ٲربضد ٸاحس ٦ 3.345ٸاحسڀ ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، يطڂت رڃٷځ 

قٹز، ٮصا ٶبثطاثطڀ ٦ٱ قسٺ ٸ يطڂت  تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٣ٞط ٦بټف ڂبٞتٻ ٸ ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس حبن٭ ٲځ

قٹز. ٶطخ ثڃ٧بضڀ ٶڃع زاضاڀ تأحڃط ٲخجت ثط تٹظڂٕ زضآٲس اؾت. ثٻ َٹضڀ ٦ٻ ا٪ط ٶطخ  رڃٷځ ٲٷٟځ ٲځ

 ڂبثس. ٸاحس اٞعاڂف ٲځ 0.27ثڃ٧بضڀ ڂ٥ ٸاحس اٞعاڂف ڂبثس، يطڂت رڃٷځ 
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 همذهِ -5-0

ٶبٲٻ زضنسز آٴ اؾت ٦ٻ تأحڃط ٲتٛڃطټبڀ ٲرتٯٝ  ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ٞهٹ٬ ٢ج٭ ثڃبٴ قس اڂٵ پبڂبٴ

ټبڀ( تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ضا ضٸڀ ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآٲس اضظڂبثځ ٦ٷس. ٶتبڂذ  ا٢تهبزڀ اظ رٳٯٻ ٲربضد )ټعڂٷٻ

ٲس ثٹزٺ اؾت تح٣ڃ١ ٲؤڂس آٴ اؾت ٦ٻ اٸالً تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زاضاڀ تأحڃط ٲٗٷبزاضڀ ثط ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآ

حبٶڃبً  احط ټط ڂ٥ اظ ٲتٛڃطټب ضٸڀ ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآٲس ٲُبث١ ٲجبحج تئٹضڂ٥، اٶتٓبضات ٣ٖالڂځ ٸ ٣ٖ٭ 

 ثبقس.  ؾٯڃٱ ٲځ

 

 گ٘زٕ کلٖ تحم٘ك ًت٘جِ -5-9

٣ٞط  ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ ثٯٷسٲست تبثٕ ترٳڃٵ اظ حبن٭ ٶتبڂذټٳبٶُٹض ٦ٻ زض ٞه٭ چٽبضٰ ٲالحٓٻ ٪طزڂس 

ٲتٛڃطټب،  ؾبڂط ثٹزٴ حبثت ٞطو ثبزاز  ٶكبٴقبذم ٣ٞط ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ تٹضث٥(  -)قبذم ؾٵ

ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زاضاڀ تأحڃط ٲٷٟځ ثط ٣ٞط اؾت ٸ ثب اٞعاڂف ڂ٥ ٸاحسڀ ٲربضد تأٲڃٵ 

ٸاحس ٸ ٣ٞط )ثطاؾبؼ قبذم ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ تٹضث٥(  6.395ارتٳبٖځ، ٣ٞط )ثطاؾبؼ قبذم ؾٵ( 

زاضز: ثب اٞعاڂف ٲربضد  تح٣ڃ١ ٦ٻ اقٗبض ٲځ ٞطيڃٻ اٸ٬ڂبثس. ثٻ ٖجبضت زڂ٫ط  ٦بټف ٲځ ٸاحس  3.37

 ٪طزز. ڂبثس، تأڂڃس ٲځ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٲڃعاٴ ٣ٞط ٦بټف ٲځ

ٲتٛڃطټب، ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ  ؾبڂط ثٹزٴ حبثت ٞطو ثبزټس  ټٳچٷڃٵ ٶتبڂذ ترٳڃٵ ٶكبٴ ٲځ

ٹضڀ ٦ٻ ثب اٞعاڂف ڂ٥ ٸاحسڀ ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، زاضاڀ تأحڃط ٲٷٟځ ثط تٹظڂٕ زضآٲس ثٹزٺ ثٻ َ

٦طز اٞعاڂف  تح٣ڃ١ ٦ٻ ثڃبٴ ٲځ ٞطيڃٻ زٸٰڂبثس. ثٻ ٖجبضت زڂ٫ط  ٸاحس ٦بټف ٲځ 3.345يطڂت رڃٷځ 

 ٪طزز. قٹز، تأڂڃس ٲځ ٲربضد تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲٹرت ثٽجٹز تٹظڂٕ زضآٲس ٲځ

ځ زاضاڀ تأحڃط ٲٗٷبزاض ثط ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ ټبڀ( تأٲڃٵ ارتٳبٖ ثٷبثطاڂٵ ثب تٹرٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ ٲربضد )ټعڂٷٻ

، ټط اٞعاڂف ؾٽٱ اٖتجبضات ٞه٭ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ثٹزرٻ ؾبٮڃبٶٻ زٸٮتزضآٲس اؾت، ثٷبثطاڂٵ 

 ضڂعاٴ حٹظٺ ضٞبٺ ارتٳبٖځ ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪ڃطز. ٪صاضاٴ ٸ ثطٶبٲٻ ثبڂؿت اظ ؾٹڀ ؾڃبؾت ؾبٮٻ ٲځ
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 تفس٘ز ًتبٗج ٍ اراِٗ پ٘طٌْبدات -5-8

ٲٹرت ٦بټف ٣ٞط ٸ  ، ضقس ا٢تهبزڀٲتٛڃطټب ؾبڂط ثٹزٴ حبثت ٞطو ثبزټس  ٶتبڂذ تح٣ڃ١ ٶكبٴ ٲځ

ربٶجٻ ثطاڀ زؾتطؾځ ثٻ ٶطذٽبڀ ثبالڀ ضقس،  ٦بټف يطڂت رڃٷځ قسٺ اؾت، ثٷبثطاڂٵ تالـ ټٳٻ

احط ٲٷٟځ ثط ٣ٞط زاضز.  آٲٹظـ ٪طزز. ټٳچٷڃٵ ٲٹرت ذطٸد ثرف ٢بث٭ تٹرٽځ اظ ٣ٞطا اظ ٣ٞط ٲځ

ټب ٸ ٲٽبضتٽبڀ اٞطاز  ڀ ټبڀ الظٰ زض رٽت تٹؾٗٻ تٹاٶٳٷس ضڂعڀ قٹز ثطٶبٲٻ ا٦ڃساً تٹنڃٻ ٲځ ثٷبثطاڂٵ

ٸ آٶٽب ضا زض تٗڃڃٵ ؾطٶٹقت  ټبڀ اٞطاز قسٺ ٹرت اٞعاڂف ٢بثٯڃتنٹضت ٪ڃطز. چطا ٦ٻ آٲٹظـ ٲ

 ؾبظز. ذٹڂف ٸ ذطٸد اظ ٣ٞط تٹاٶٳٷس ٲځ

َځ  ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطڀ زض ا٢تهبز اڂطاٴ ٲٷزط ثٻ اٞعاڂف رٳٗڃتٖالٸٺ ثط اڂٵ زضڂبٞتڃٱ ٦ٻ اٞعاڂف 

٪طزز زض تسٸڂٵ ؾڃبؾتٽبڀ رٳٗڃتځ، يٳٵ  ؾبٮٽبڀ ٲٹضز ثطضؾځ قسٺ اؾت، ثٷبثطاڂٵ پڃكٷٽبز ٲځ

قٹز، ٶڃع تٹرٻ ٪طزز.  ضٖبڂت ؾبڂط اټساٜ ٶٓبٰ، ثٻ اڂٵ ٶ٧تٻ ٦ٻ رٳٗڃت ثڃكتط، ٲٹرت اٞعاڂف ٣ٞط ٲځ

قٹز، ثٷبثطاڂٵ ثٻ  ٲٹرت اٞعاڂف ٣ٞط ٲځ ضٰٶطخ تٹټٳچٷڃٵ ٶتبڂذ تح٣ڃ١ ثڃبٶ٫ط آٴ ثٹز ٦ٻ اٞعاڂف 

ٶڃع ڂ٧ځ  ٶطخ ثڃ٧بضڀ  ثبڂؿت تٹضٰ ٦ٷتط٬ ٪طزز. ٲٷٓٹض رٯٹ٪ڃطڀ اظ قست ٣ٞط زض ربٲٗٻ  اڂطاٶځ ٲځ

زڂ٫ط اظ ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط تٹظڂٕ زضآٲس زض اڂٵ پػٸټف ثٹز ٦ٻ ٶتبڂذ ٶكبٴ زاز اڂٵ ٲتٛڃط زاضاڀ تأحڃط 

ټب زض حٹظٺ اقتٛب٬ ٦كٹض  ٪صاضڀ ټب ٸ ؾڃبؾت ضڂعڀ ٲخجت ثطيطڂت رڃٷځ اؾت. ثٷبثطاڂٵ ثطٶبٲٻ

ټبڀ ا٢تهبزڀ، ٞطنتٽبڀ قٛٯځ ٲٷبؾت  ثطاڀ  اڀ ثبقس ٦ٻ اظ َطڂ١ اٞعاڂف ٞٗبٮڃت ثبڂؿت ثٻ ٪ٹٶٻ ٲځ

 اٞطاز  ٞطاټٱ قٹز ٸ يٳٵ تح١٣ ضقس ا٢تهبزڀ اظ قست ثڃ٧بضڀ ٸ ٣ٞط زض ربٲٗٻ ث٧بټس.

ټبڀ آتځ  قسٴ ٲُبٮٗبت ٸ پػٸټف تط رٽت ٚٷځ ټبڀ پػٸټكځ تٹنڃٻزض ازاٲٻ ثٻ ثڃبٴ ڂ٧ؿطڀ 

 پطزاظڂٱ: ٲځ

زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ تأحڃط ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط ٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآٲس ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞت ٦ٻ  -1

٪طزز زض ٲُبٮٗبت ثٗسڀ تأحڃط ٖٹاٲ٭ زڂ٫طڀ )ثٻ ٚڃط اظ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ( ٶڃع ثط  پڃكٷٽبز ٲځ

 ٶتبڂذ اڂٵ تح٣ڃ١ ٲ٣بڂؿٻ ٪طزز.٣ٞط ٸ تٹظڂٕ زضآٲس ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ ثب 

ثٹزٺ  1380-٢92ٯٳطٸ ظٲبٶځ ٦ٻ زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞت، ٲحسٸٺ ؾبٮٽبڀ  -2

تٹاٶس  ٸٮځ زض ٲُبٮٗبت زڂ٫طڀ ٦ٻ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ اٶزبٰ ذٹاټس ٪طٞت، اڂٵ ثبظٺ ظٲبٶځ ٲځ

 تط ثبقس ٸ ثطضؾځ ضٸڀ ٲٹيٹٔ تح٣ڃ١ ثطاڀ ؾبٮٽبڀ ثڃكتطڀ اٶزبٰ ٪ڃطز. ٪ؿتطزٺ

٢ٯٳطٸ ٲ٧بٶځ اڂٵ تح٣ڃ١  ثٻ زٮڃ٭ ٖسٰ زؾتطؾځ ثٻ اَالٖبت، ربٲٗٻ قٽطڀ اڂطاٴ اؾت ٦ٻ  -3

 تٹاٴ ثٻ ثطضؾځ ٲٹيٹٔ زض ٦٭ ربٲٗٻ اڂطاٴ پطزاذت. ثطاڀ ٦بضټبڀ آتځ ٲځ

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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اڀ ٸ  ټبڀ انٯځ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ )ثڃٳٻ ټبڀ آتځ حٹظٺ قٹز زض پػٸټف پڃكٷٽبز ٲځ .4

ا تأحڃط ټطڂ٥ اظ آٶٽب ثط ٲتٛڃطټبڀ تح٣ڃ١ حٳبڂتځ( اظ ټٱ ت٧ٟڃ٥ قسٺ ٸ ثٻ نٹضت ٲزع

 ثطضؾځ قٹز.

تٹاٴ زض ٲُبٮٗبت  ذٍ ٣ٞط ث٧بض٪طٞتٻ قسٺ زض اڂٵ تح٣ڃ١، ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ اؾت ٮصا ٲځ .5

ثٗسڀ قبذهٽبڀ ٣ٞط ؾٵ ٸ ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ تٹضث٥ ضا ثطاؾبؼ ذٍ ٣ٞط ٶؿجځ ٲحبؾجٻ ٸ 

 ٶتبڂذ آٴ ضا ثب ٶتبڂذ اڂٵ تح٣ڃ١ ٲ٣بڂؿٻ ٦طز.

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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 ټبڀ ٣ٞط ثطاڀ ربٲٗٻ قٽطڀ اڂطاٴ َځ ؾبٮٽبڀ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ قبذم

92-1380 

قبذم ٣ٞط ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ تٹضث٥ 

 ٦بٮطڀ 2300ثطاؾبؼ 

ثطاؾبؼ   قبذم ٣ٞط ؾٵ

 ٦بٮطڀ 2300
 ؾب٬

0.011404 0.042 1380 

0.011893 0.042 1381 

0.010955 0.040 1382 

0.013907 0.048 1383 

0.012326 0.045 1384 

0.012204 0.045 1385 

0.013052 0.045 1386 

0.015883 0.054 1387 

0.029725 0.095 1388 

0.015408 0.053 1389 

0.022660 0.080 1390 

0.022709 0.083 1391 

0.023599 0.086 1392 
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 ذطٸرځ ٶطٰ اٞعاض

 ثطاڀ ٲس٬. ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ: ٣ٞط )قبذم ؾٵ( VARتٗڃڃٵ َٹ٬ ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ زض ٲس٬ 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: P GDP SSC RP POP EDU    

Exogenous variables: C     

Date: 10/06/15   Time: 19:55     

Sample: 1380 1392      

Included observations: 13     
       
       Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1452.168 NA 7.19e+29 85.77457 86.04392 85.86642 

1 -1309.455 226.6606 1.40e+27 79.49738 81.38288* 80.14039 

2 -1256.645 65.23612* 6.42e+26* 78.50854* 82.01019 79.70270* 
       
       * indicates lag order selected by the criterion    

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

FPE: Final prediction error     

AIC: Akaike information criterion     

SC: Schwarz information criterion     

HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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 ٶتبڂذ آظٲٹٴ ټٳ٫طاڂځ ثطاڀ ٲس٬. ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ: ٣ٞط )قبذم ؾٵ(

 

Date: 10/06/15   Time: 19:56   

Sample (adjusted): 1380 1392   

Included observations: 13 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: P GDP SSC RP POP EDU   

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None * 0.873648 156.5944 95.75366 0.0000 

At most 1 0.759031 67.32779 69.81889 0.0608 

At most 2 0.523136 41.36586 47.85613 0.1773 

At most 3 0.220937 16.92855 29.79707 0.6453 

At most 4 0.195188 8.689654 15.49471 0.3949 

At most 5 0.045127 1.523823 3.841466 0.2170 
     
     Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None * 0.873648 68.26662 40.07757 0.0000 

At most 1 0.759031 32.96193 33.87687 0.0608 

At most 2 0.523136 24.43730 27.58434 0.1202 

At most 3 0.220937 8.238899 21.13162 0.8885 

At most 4 0.195188 7.165831 14.26460 0.4697 

At most 5 0.045127 1.523823 3.841466 0.2170 
     
     Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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 ترٳڃٵ تبثٕ ٲس٬. ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ: ٣ٞط )قبذم ؾٵ(

 

Vector Error Correction Estimates     

Date: 10/06/15   Time: 19:57     

Sample (adjusted): 1380 1392     

Included observations: 13 after adjustments    

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    
       
       Cointegrating Eq: CointEq1      

       
       P(-1) 1.000000      

       

GDP(-1) -7.41E-07      

 (3.2E-07)      

 [-2.32281]      

       

SSC(-1) -6.39510      

 (2.8E-09)      

 
[ -2.28395] 

     

       

(-1) 0.015981      

 (0.00916)      

 [1.77157]      

       

POP(-1) 0.090299      

 (0.06194)      

 [ 1.45779]      

       

EDU(-1) -0.000843      

 (0.00022)      

 [-3.84394]      

       

C 0.802093      
       
       Error Correction: D(P) D(GDP) D(SSC) D(RP) D(POP) D(EDU) 
       
       CointEq1 -0.002360 -56083.16 3999791. -16.06802 -0.236779 592.6202 

 (0.04462) (59145.3) (1.6E+07) (3.57438) (0.40412) (296.875) 

 [-0.05289] [-0.94823] [ 0.24887] [-4.49533] [-0.58591] [ 1.99619] 

       

D(P(-1)) -0.288617 -146733.6 8715909. 2.797572 -0.338264 599.1380 

 (0.13673) (181232.) (4.9E+07) (10.9526) (1.23830) (909.680) 

 [-2.11085] [-0.80964] [ 0.17698] [ 0.25543] [-0.27317] [ 0.65863] 

       

D(P(-2)) -0.122963 -115870.8 11342368 5.588749 -0.430891 149.9218 

 (0.10543) (139742.) (3.8E+07) (8.44516) (0.95481) (701.424) 

 [-1.16633] [-0.82918] [ 0.29869] [ 0.66177] [-0.45128] [ 0.21374] 

       

D(GDP(-1)) 1.21E-09 0.190341 -16.39465 1.32E-06 1.54E-07 -0.000681 

 (1.5E-07) (0.19506) (53.0040) (1.2E-05) (1.3E-06) (0.00098) 

 [ 0.00823] [ 0.97583] [-0.30931] [ 0.11162] [ 0.11549] [-0.69550] 

       

D(GDP(-2)) -5.97E-08 -0.317644 9.663635 -5.51E-06 -2.15E-07 0.001151 

 (1.3E-07) (0.17483) (47.5088) (1.1E-05) (1.2E-06) (0.00088) 

 [-0.45291] [-1.81683] [ 0.20341] [-0.52169] [-0.17988] [ 1.31207] 



P
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D(SSC(-1)) 2.43E-10 -0.001369 -0.027172 1.16E-07 -1.15E-08 -4.12E-07 

 (6.5E-10) (0.00087) (0.23533) (5.2E-08) (5.9E-09) (4.3E-06) 

 [ 0.37218] [-1.58054] [-0.11546] [ 2.21144] [-1.94470] [-0.09469] 

       

D(SSC(-2)) 6.01E-10 -0.002518 0.358115 2.72E-07 -1.17E-09 -4.36E-06 

 (7.2E-10) (0.00095) (0.25830) (5.7E-08) (6.5E-09) (4.8E-06) 

 [ 0.83796] [-2.64948] [ 1.38645] [ 4.74347] [-0.17976] [-0.91325] 

       

D(RP(-1)) -0.003640 -2048.849 -138585.3 -0.697118 0.035989 52.60325 

 (0.00366) (4847.74) (1317310) (0.29297) (0.03312) (24.3328) 

 [-0.99530] [-0.42264] [-0.10520] [-2.37950] [ 1.08652] [ 2.16182] 

       

D(RP(-2)) 0.005689 10360.57 5002549. -1.715441 -0.087670 42.83310 

 (0.00637) (8438.83) (2293144) (0.50999) (0.05766) (42.3580) 

 [ 0.89357] [ 1.22773] [ 2.18152] [-3.36367] [-1.52046] [ 1.01122] 

       

D(POP(-1)) 0.069318 -88268.33 14371814 6.418675 -0.487161 -110.0173 

 (0.02596) (34412.7) (9351198) (2.07969) (0.23513) (172.732) 

 [ 2.66992] [-2.56499] [ 1.53690] [ 3.08636] [-2.07188] [-0.63693] 

       

D(POP(-2)) 0.021611 -4160.268 915296.5 1.838639 -0.245329 -253.0926 

 (0.02770) (36715.2) (9976881) (2.21884) (0.25086) (184.289) 

 [ 0.78019] [-0.11331] [ 0.09174] [ 0.82865] [-0.97794] [-1.37335] 

       

D(EDU(-1)) -7.53E-05 -55.47482 -17783.16 -0.014064 0.000440 -0.236233 

 (4.5E-05) (59.7451) (16235.0) (0.00361) (0.00041) (0.29989) 

 [-1.67131] [-0.92852] [-1.09536] [-3.89515] [ 1.07791] [-0.78774] 

       

D(EDU(-2)) 0.000202 -7.340746 -20357.20 -0.015462 3.54E-05 0.154370 

 (5.5E-05) (73.4371) (19955.6) (0.00444) (0.00050) (0.36861) 

 [ 3.64575] [-0.09996] [-1.02013] [-3.48397] [ 0.07053] [ 0.41879] 

       

C -0.011178 56107.51 -5398181. 8.475747 0.252915 -266.5921 

 (0.02312) (30644.9) (8327348) (1.85199) (0.20939) (153.819) 

 [-0.48346] [ 1.83089] [-0.64825] [ 4.57656] [ 1.20789] [-1.73315] 
       
       R-squared 0.892398 0.581328 0.747703 0.838468 0.419820 0.643658 

Adj. R-squared 0.818776 0.294868 0.575079 0.727945 0.022855 0.399845 

Sum sq. resids 0.036227 6.36E+10 4.70E+15 232.4552 2.971390 1603558. 

S.E. equation 0.043666 57877.85 15727555 3.497783 0.395460 290.5130 

F-statistic 12.12134 2.029351 4.331394 7.586418 1.057574 2.639963 

Log likelihood 65.61344 -399.5968 -584.5564 -79.03611 -7.101590 -224.8802 

Akaike AIC -3.128087 25.06647 36.27614 5.638552 1.278884 14.47759 

Schwarz SC -2.493205 25.70136 36.91102 6.273434 1.913766 15.11247 

Mean dependent -0.001515 42511.27 11528514 3.621212 -0.000303 40.75879 

S.D. dependent 0.102573 68925.06 24127212 6.706020 0.400058 375.0021 
       
       Determinant resid covariance (dof adj.) 2.59E+25     

Determinant resid covariance 9.44E+23     

Log likelihood -1191.815     

Akaike information criterion 77.68578     

Schwarz criterion 81.76717     
       
       

 

 
 

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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 ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ: ٣ٞط )قبذم ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ تٹضث٥( ثطاڀ VARتٗڃڃٵ َٹ٬ ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ زض ٲس٬ 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: PF POP RP SSC GDP EDU    

Exogenous variables: C     

Date: 10/06/15   Time: 19:58     

Sample: 1380 1392      

Included observations: 13     
       
       Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1570.326 NA 7.50e+32 92.72505 92.99441 92.81691 

1 -1398.101 273.5329 2.57e+29 84.71185 86.59735* 85.35486* 

2 -1353.348 55.28393* 1.90e+29* 84.19693* 87.69858 85.39109 
       
       * indicates lag order selected by the criterion    

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

FPE: Final prediction error     

AIC: Akaike information criterion     

SC: Schwarz information criterion     

HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ٸاثؿتٻ: ٣ٞط )قبذم ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ تٹضث٥(ثطاڀ ٲتٛڃط ٶتبڂذ آظٲٹٴ ټٳ٫طاڂځ 

 

Date: 10/06/15   Time: 19:59   

Sample (adjusted): 1380 1392   

Included observations: 13 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: PF POP RP SSC GDP EDU   

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None * 0.871670 153.3917 95.75366 0.0000 

At most 1 0.704207 
65.63767 

69.81889 
0.0816 

At most 2 0.578321 45.44053 47.85613 0.0829 

At most 3 0.255760 16.94470 29.79707 0.6441 

At most 4 0.180158 7.196782 15.49471 0.5549 

At most 5 0.019253 0.641529 3.841466 0.4232 
     
     Trace test indicates1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None * 0.871670 67.75400 40.07757 0.0000 

At most 1 0.704207 32.19714 33.87687 0.0777 

At most 2 0.578321 26.49583 27.58434 0.0681 

At most 3 0.255760 9.747915 21.13162 0.7679 

At most 4 0.180158 6.555253 14.26460 0.5430 

At most 5 0.019253 0.641529 3.841466 0.4232 
     
     Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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 تبثٕ ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ ٣ٞط )قبذم ٞبؾتط، ٪طڂط ٸ تٹضث٥(ترٳڃٵ 

 

Vector Error Correction Estimates     

Date: 10/06/15   Time: 20:00     

Sample (adjusted): 1380 1392     

Included observations: 13 after adjustments    

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    
       
       Cointegrating Eq: CointEq1      

       
       PF(-1) 1.000000      

       

POP(-1) 9.681247      

 (1.63241)      

 [5.93065]      

       

 ̇ (-1) 0.461750      

 (0.23766)      

 [1.94289]      

       

SSC(-1) -3.37E-08      

 (1.2E-08)      

 [ -2.80833]      

       

GDP(-1) -4.32E-05      

 (8.2E-06)      

 [ -5.27788]      

       

EDU(-1) -0.031954      

 (0.00547)      

 [ -5.83646]      

       

C -42.28127      
       
       Error Correction: D(PF) D(POP) D(RP) D(SSC) D(GDP) D(EDU) 
       
       CointEq1 -0.086490 0.009773 0.490841 -927303.8 1786.541 -28.45467 

 (0.04203) (0.01344) (0.15446) (569954.) (2278.68) (10.4178) 

 [-2.05802] [ 0.72742] [ 3.17782] [-1.62698] [ 0.78402] [-2.73135] 

       

D(PF(-1)) 0.176853 -0.067055 1.074323 4793055. -13859.07 -42.66816 

 (0.20655) (0.06603) (0.75914) (2801248) (11199.4) (51.2021) 

 [ 0.85622] [-1.01550] [ 1.41518] [ 1.71104] [-1.23748] [-0.83333] 

       

D(PF(-2)) -0.232826 -0.157428 -0.571153 1175033. -7792.414 15.08430 

 (0.18384) (0.05877) (0.67566) (2493184) (9967.78) (45.5712) 

 [-1.26649] [-2.67872] [-0.84533] [ 0.47130] [-0.78176] [ 0.33101] 

       

D(POP(-1)) -0.729668 -0.333734 8.107141 5055792. -68236.57 -193.2363 

 (0.68510) (0.21902) (2.51796) (9291313) (37146.8) (169.830) 

 [-1.06506] [-1.52378] [ 3.21972] [ 0.54414] [-1.83694] [-1.13782] 

       

D(POP(-2)) -0.926154 -0.160279 2.686927 -2921687. -7093.416 -256.5030 

 (0.61897) (0.19788) (2.27492) (8394469) (33561.2) (153.437) 

 [-1.49629] [-0.81000] [ 1.18111] [-0.34805] [-0.21136] [-1.67172] 

       

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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D(RP(-1)) -0.095851 0.043476 -0.166388 270989.7 -1523.775 30.97469 

 (0.08678) (0.02774) (0.31896) (1176955) (4705.48) (21.5128) 

 [-1.10449] [ 1.56707] [-0.52166] [ 0.23025] [-0.32383] [ 1.43983] 

       

D(RP(-2)) 0.026687 -0.094355 -0.630458 5450086. 12524.22 9.123785 

 (0.12799) (0.04092) (0.47040) (1735783) (6939.68) (31.7272) 

 [ 0.20851] [-2.30605] [-1.34026] [ 3.13984] [ 1.80473] [ 0.28757] 

       

D(SSC(-1)) 3.07E-08 -6.77E-09 1.29E-07 -0.127337 -0.000936 -7.88E-08 

 (1.6E-08) (5.2E-09) (6.0E-08) (0.21979) (0.00088) (4.0E-06) 

 [ 1.89660] [-1.30708] [ 2.16150] [-0.57935] [-1.06505] [-0.01961] 

       

D(SSC(-2)) -7.53E-09 3.09E-09 2.53E-07 0.225249 -0.002035 -1.94E-06 

 (1.8E-08) (5.8E-09) (6.7E-08) (0.24812) (0.00099) (4.5E-06) 

 [-0.41139] [ 0.52793] [ 3.76453] [ 0.90781] [-2.05158] [-0.42802] 

       

D(GDP(-1)) -4.57E-06 -4.01E-07 1.33E-05 46.79180 0.135409 -0.000783 

 (3.8E-06) (1.2E-06) (1.4E-05) (52.0476) (0.20809) (0.00095) 

 [-1.19093] [-0.32654] [ 0.94424] [ 0.89902] [ 0.65074] [-0.82315] 

       

D(GDP(-2)) 6.13E-06 -2.12E-06 -5.47E-06 41.98580 -0.420455 0.001067 

 (3.8E-06) (1.2E-06) (1.4E-05) (52.0626) (0.20815) (0.00095) 

 [ 1.59676] [-1.72990] [-0.38745] [ 0.80645] [-2.01999] [ 1.12155] 

       

D(EDU(-1)) 0.003437 3.36E-05 -0.018116 -1014.003 -69.73678 0.106864 

 (0.00136) (0.00044) (0.00501) (18469.9) (73.8431) (0.33760) 

 [ 2.52364] [ 0.07720] [-3.61938] [-0.05490] [-0.94439] [ 0.31654] 

       

D(EDU(-2)) 0.001046 2.57E-05 -0.017178 -20212.24 39.75032 0.176782 

 (0.00109) (0.00035) (0.00400) (14763.0) (59.0226) (0.26984) 

 [ 0.96080] [ 0.07384] [-4.29369] [-1.36912] [ 0.67348] [ 0.65513] 

       

C 0.174238 0.303835 2.627669 -10669526 50269.51 -90.35930 

 (0.36766) (0.11754) (1.35129) (4986285) (19935.2) (91.1409) 

 [ 0.47391] [ 2.58500] [ 1.94456] [-2.13977] [ 2.52164] [-0.99142] 
       
       R-squared 0.656494 0.585202 0.804881 0.794757 0.598008 0.716150 

Adj. R-squared 0.621464 0.301393 0.671379 0.654327 0.322961 0.521937 

Sum sq. resids 20.78653 2.124388 280.7878 3.82E+15 6.11E+10 1277339. 

S.E. equation 1.045958 0.334380 3.844256 14185344 56713.19 259.2843 

F-statistic 2.793233 2.061954 6.028975 5.659465 2.174202 3.687445 

Log likelihood -39.19863 -1.565076 -82.15299 -581.1506 -398.9260 -221.1274 

Akaike AIC 3.224160 0.943338 5.827454 36.06973 25.02582 14.25014 

Schwarz SC 3.859042 1.578220 6.462336 36.70462 25.66070 14.88503 

Mean dependent 0.103030 -0.000303 3.621212 11528514 42511.27 40.75879 

S.D. dependent 1.375147 0.400058 6.706020 24127212 68925.06 375.0021 
       
       Determinant resid covariance (dof adj.) 1.12E+28     

Determinant resid covariance 4.08E+26     

Log likelihood -1291.970     

Akaike information criterion 83.75577     

Schwarz criterion 87.83716     
       
       

 

 
 

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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 ثطاڀ ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ: يطڂت رڃٷځ VARتٗڃڃٵ َٹ٬ ٸ٢ٟٻ ثٽڃٷٻ زض ٲس٬ 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: G U U2 GDP SSC POP EDU    

Exogenous variables: C     

Date: 10/06/15   Time: 20:01     

Sample: 1380 1392      

Included observations: 13     
       
       Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1776.786 NA 8.76e+36 104.9286 105.2428 105.0357 

1 -1630.773 223.3144* 3.10e+34* 99.22191 101.7359* 100.0793* 

2 -1576.370 60.80333 3.34e+34 98.90409* 103.6179 100.5116 
       
       * indicates lag order selected by the criterion    

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

FPE: Final prediction error     

AIC: Akaike information criterion     

SC: Schwarz information criterion     

HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ثطاڀ ثطاڀ ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ: يطڂت رڃٷځٶتبڂذ آظٲٹٴ ټٳ٫طاڂځ 

 

Date: 10/06/15   Time: 20:02   

Sample (adjusted): 1380 1392   

Included observations: 13 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: G U U2 GDP SSC POP EDU   

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None * 0.874207 178.6002 125.6154 0.0000 

At most 1 0.655800 98.1142 102.75366 0.0654 

At most 2 0.602467 61.85214 69.81889 0.0841 

At most 3 0.396597 40.48794 47.85613 0.2055 

At most 4 0.338920 23.31216 29.79707 0.2310 

At most 5 0.203477 9.240240 15.49471 0.3436 

At most 6 0.043306 1.505254 3.841466 0.2199 
     
     Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None * 0.874207 70.48595 46.23142 0.0000 

At most 1 0.655800 36.26208 40.07757 0.0665 

At most 2 0.602467 31.36420 33.87687 0.0969 

At most 3 0.396597 17.17578 27.58434 0.5649 

At most 4 0.338920 14.07192 21.13162 0.3592 

At most 5 0.203477 7.734987 14.26460 0.4063 

At most 6 0.043306 1.505254 3.841466 0.2199 
     
     Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 

 
 

 

 

 

 

 

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 



102 

 

 ٲتٛڃط ٸاثؿتٻ: يطڂت رڃٷځ تبثٕ ثطاڀترٳڃٵ 

 

Vector Error Correction Estimates      

Date: 10/06/15   Time: 20:03      

Sample (adjusted): 1380 1392      

Included observations: 13 after adjustments     

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     

        
        

Cointegrating Eq: CointEq1       

        
        

G(-1) 1.000000       

        

U(-1) 0.270880       

 (0.08260)       

 [3.27959]       

        

U2(-1) 0.011082       

 (0.00349)       

 [ 3.17566]       

        

GDP(-1) -1.19E-07       

 (3.2E-08)       

 [-3.73443]       

        

SSC(-1) - 3.34E-09       

 (3.6E-10)       

 [- 9.33932]       

        

POP(-1) 0.044195       

 (0.01846)       

 [ 2.39414]       

        

EDU(-1) -9.71E-05       

 (6.9E-05)       

 [-1.40226]       

        

C 1.203140       

        
        

Error Correction: D(G) D(U) D(U2) D(GDP) D(SSC) D(POP) D(EDU) 

        
        

CointEq1 5834.990 5.651444 129.7481 155146.5 45378541 2.616964 872.6095 

 (851.319) (5.73149) (132.808) (232677.) (6.7E+07) (1.41328) (1005.97) 

 [ 6.85406] [ 0.98603] [ 0.97696] [ 0.66679] [ 0.68012] [ 1.85169] [ 0.86743] 

        

D(G(-1)) 4988.610 -16.85167 -398.0974 -395913.8 1.00E+08 -3.832434 5833.345 

 (3707.19) (24.9586) (578.334) (1013229) (2.9E+08) (6.15436) (4380.64) 

 [ 1.34566] [-0.67518] [-0.68835] [-0.39074] [ 0.34489] [-0.62272] [ 1.33162] 

        

D(G(-2)) -4954.460 10.52522 222.1843 -530836.7 -3.02E+08 3.984778 -5173.401 

 (2870.87) (19.3281) (447.865) (784649.) (2.3E+08) (4.76597) (3392.39) 

 [-1.72577] [ 0.54456] [ 0.49610] [-0.67653] [-1.34291] [ 0.83609] [-1.52500] 

        

D(U(-1)) 703.6656 -1.307683 -28.73023 118903.1 -23616392 1.026039 -629.2480 

 (481.208) (3.23972) (75.0699) (131521.) (3.8E+07) (0.79886) (568.623) 

 [ 1.46229] [-0.40364] [-0.38271] [ 0.90406] [-0.62619] [ 1.28438] [-1.10662] 

        

D(U(-2)) 2272.781 0.034780 11.26846 143263.5 -6471533. 0.610793 84.43831 

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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 (412.755) (2.77887) (64.3911) (112812.) (3.2E+07) (0.68522) (487.736) 

 [ 5.50636] [ 0.01252] [ 0.17500] [ 1.26993] [-0.20005] [ 0.89138] [ 0.17312] 

        

D(U2(-1)) -29.53195 0.065270 1.456825 -5090.788 943566.6 -0.040651 26.74497 

 (20.7696) (0.13983) (3.24012) (5676.63) (1627805) (0.03448) (24.5426) 

 [-1.42188] [ 0.46677] [ 0.44962] [-0.89680] [ 0.57966] [-1.17898] [ 1.08974] 

        

D(U2(-2)) -98.71282 -0.008203 -0.658751 -6909.107 319244.3 -0.025294 -2.627453 

 (17.7691) (0.11963) (2.77204) (4856.55) (1392644) (0.02950) (20.9970) 

 [-5.55530] [-0.06857] [-0.23764] [-1.42264] [ 0.22924] [-0.85745] [-0.12513] 

        

D(GDP(-1)) -0.003545 3.11E-06 6.55E-05 0.267237 -79.51386 2.31E-06 -0.003281 

 (0.00093) (6.2E-06) (0.00014) (0.25371) (72.7525) (1.5E-06) (0.00110) 

 [-3.81850] [ 0.49792] [ 0.45216] [ 1.05332] [-1.09294] [ 1.49676] [-2.99149] 

        

D(GDP(-2)) 0.002555 8.40E-07 1.54E-05 -0.153882 110.3155 -1.36E-06 0.002749 

 (0.00082) (5.5E-06) (0.00013) (0.22393) (64.2119) (1.4E-06) (0.00097) 

 [ 3.11857] [ 0.15237] [ 0.12043] [-0.68720] [ 1.71799] [-1.00102] [ 2.83992] 

        

D(SSC(-1)) -2.49E-05 -3.74E-08 -8.89E-07 -0.000931 0.126909 -2.77E-08 -1.54E-06 

 (5.9E-06) (4.0E-08) (9.2E-07) (0.00161) (0.46299) (9.8E-09) (7.0E-06) 

 [-4.22229] [-0.94015] [-0.96501] [-0.57674] [ 0.27411] [-2.82102] [-0.22061] 

        

D(SSC(-2)) -3.01E-05 -1.33E-08 -2.65E-07 -0.002023 0.402070 -1.34E-08 -5.68E-06 

 (5.9E-06) (4.0E-08) (9.2E-07) (0.00162) (0.46447) (9.8E-09) (7.0E-06) 

 [-5.08396] [-0.33262] [-0.28674] [-1.24886] [ 0.86565] [-1.36528] [-0.81039] 

        

D(POP(-1)) -423.5301 0.344161 8.048291 -104343.9 11438349 -0.591725 12.20482 

 (155.804) (1.04895) (24.3059) (42583.4) (1.2E+07) (0.25865) (184.107) 

 [-2.71836] [ 0.32810] [ 0.33113] [-2.45034] [ 0.93672] [-2.28773] [ 0.06629] 

        

D(POP(-2)) -120.1289 0.505791 11.55353 -34043.06 -2411561. -0.104956 -124.3993 

 (136.511) (0.91906) (21.2962) (37310.4) (1.1E+07) (0.22662) (161.309) 

 [-0.87999] [ 0.55034] [ 0.54252] [-0.91243] [-0.22540] [-0.46313] [-0.77118] 

        

D(EDU(-1)) 0.946828 0.002157 0.053064 -22.58192 -19656.51 0.000997 -0.524176 

 (0.24325) (0.00164) (0.03795) (66.4826) (19064.3) (0.00040) (0.28743) 

 [ 3.89247] [ 1.31710] [ 1.39836] [-0.33967] [-1.03107] [ 2.46917] [-1.82364] 

        

D(EDU(-2)) 0.678174 0.000443 0.007699 24.41362 -24812.37 0.000561 -0.323705 

 (0.28272) (0.00190) (0.04411) (77.2721) (22158.2) (0.00047) (0.33408) 

 [ 2.39873] [ 0.23285] [ 0.17456] [ 0.31594] [-1.11978] [ 1.19529] [-0.96894] 

        

C 612.8735 0.353090 8.420220 63788.19 5825403. 0.334051 117.6026 

 (85.8914) (0.57826) (13.3993) (23475.3) (6731686) (0.14259) (101.494) 

 [ 7.13544] [ 0.61060] [ 0.62841] [ 2.71724] [ 0.86537] [ 2.34275] [ 1.15871] 

        
        

R-squared 0.936454 0.259196 0.262767 0.551273 0.698876 0.508595 0.716647 

Adj. R-squared 0.880383 -0.394455 -0.387733 0.155338 0.433178 0.075002 0.466629 

Sum sq. resids 913191.7 41.39159 22224.32 6.82E+10 5.61E+15 2.516731 1275104. 

S.E. equation 231.7696 1.560384 36.15678 63345.91 18164797 0.384764 273.8725 

F-statistic 16.70141 0.396535 0.403947 1.392332 2.630340 1.172977 2.866384 

Log likelihood -215.5902 -50.56338 -154.2801 -400.7407 -587.4755 -4.361450 -221.0985 

Akaike AIC 14.03577 4.034144 10.32001 25.25701 36.57427 1.234027 14.36960 

Schwarz SC 14.76135 4.759724 11.04559 25.98259 37.29985 1.959607 15.09518 

Mean dependent 116.6546 0.072727 1.716364 42511.27 11528514 -0.000303 40.75879 

S.D. dependent 670.1323 1.321385 30.69282 68925.06 24127212 0.400058 375.0021 
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Determinant resid covariance (dof adj.) 1.99E+33      

Determinant resid covariance 1.92E+31      

Log likelihood -1516.303      

Akaike information criterion 99.10929      

Schwarz criterion 104.5058      
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 فْزست هٌببغ ٍ هأخذ
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 هٌببغ فبرسٖ

(، اثٗبز ٪ٹٶب٪ٹٴ ٣ٞط زض اڂطاٴ، تٽطاٴ، ٲزٳٹٖٻ پػٸټكٽبڀ 1384چڃٯط، ٶؿطڂٵ )اضيطٸٰ  -1

ټبڀ ا٢تهبزڀ، قٳبضپ  ټب ٸ ؾڃبؾت ا٢تهبزڀ ثبٶ٥ ٲط٦عڀ رٳٽٹضڀ اؾالٲځ اڂطاٴ، ازاضٺ ثطضؾځ

27. 

ټبڀ تٹؾٗٻ  (، ذٍ ٣ٞط زض اؾتبٴ ؾٳٷبٴ َځ ثطٶبٲٻ1387اثٹٶٹضڀ، اؾٳبٖڃ٭ ٸ ٶبزض ٲبٮ٧ځ ) -2

 .1387، ثٽبض 28ٻ ضٞبٺ ارتٳبٖځ، ؾب٬ ټٟتٱ، قٳبضٺ (، ٞهٯٷبٲ1383-1368)

(، ثطضؾځ ٸيٗڃت ٣ٞط ٲُٯ١ زض اڂطاٴ زض ؾبٮٽبڀ 1392اضقسڀ، ٖٯځ ٸ ٖجساٮٗٯځ ٦طڂٳځ ) -3

ټبڀ ضاټجطزڀ ٸ ٦الٴ، ؾب٬ ڂ٧ٱ، قٳبضٺ ڂ٧ٱ، ثٽبض  ثطٶبٲٻ اٸ٬ تب چٽبضٰ تٹؾٗٻ، ٞهٯٷبٲٻ ؾڃبؾت

 .35-64، نم 1392

(، تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض اڂطاٴ، تٽطاٴ، ٲؤؾؿٻ ٖبٮځ 1374از )ض اٖتًبزپٹض، ٶبټڃس ٸ ٞٽڃٳٻ ضرجځ -4

 پػٸټف تأٲڃٵ ارتٳبٖځ.

اٮٳٯ٭، تٽطاٴ، ٲؤؾؿٻ  (، انٹ٬ ٸ ٲجبٶځ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، تطرٳٻ ازاضٺ ٦٭ اٲٹض ثڃٵ1384ٶب ) ثځ -5

 ټٷطڀ آټٷ٩ آتڃٻ. -ٞطټٷ٫ځ

ټبڀ  ٲأٲٹضڂت(، ثطٸقٹض ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ڂ٥ ٶ٫بٺ؛ آقٷبڂځ ثب ذسٲبت ٸ 1391ٶب ) ثځ -6

 .1391ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ازاضٺ ٦٭ ضٸاثٍ ٖٳٹٲځ ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، آشضٲبٺ 

-91، 1383ټبڀ ربضڀ ٸ ٢ڃٳتٽبڀ حبثت  ثبٶ٥ ٲط٦عڀ اڂطاٴ، حؿبثٽبڀ ٲٯځ اڂطاٴ ثٻ ٢ڃٳت -7

1338. 

بٺ (، ٦بض٦طزټبڀ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض اڂطاٴ: يطٸضتٽبڀ ثطپبڂځ ٶٓبٰ ربٲٕ ض1385ٞپٷبټځ، ثٽطاٰ ) -8

 ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، تٽطاٴ، ٲؤؾؿٻ ٖبٮځ پػٸټف تأٲڃٵ ارتٳبٖځ.

(، انٹ٬ ٸ ٲجبٶځ ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، تٽطاٴ، ٶكط ؾٹضٺ، حٹظپ ټٷطڀ 1376پٷبټځ، ثٽطاٰ ) -9

 ؾبظٲبٴ تجٯڃٛبت اؾالٲځ.

ٶبٲٻ ٦بضقٷبؾځ اضقس، تأحڃط تٛڃڃطات ٶطخ ح١ ثڃٳٻ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ  (، پبڂبٴ1388حكٳځ، آتٷب ) -10

 ؾطاٲڃ٥، زاٶك٫بٺ تطثڃت ٲسضؼ. -تٹٮڃس ٸ اقتٛب٬ زض نٷٗت ٦بقځ ثط ټعڂٷٻ

٪ڃطڀ  (، اٶساظٺ٦1381بقځ ) ذسازاز٦بقځ، ٞطټبز، ٞطڂسٺ ثب٢طڀ، ذٯڃ٭ حڃسضڀ، اٲڃس ذسازاز -11

 .1363-79ټبڀ ٣ٞط زض اڂطاٴ؛ ٦بضثطز اٶٹأ ذٍ ٣ٞط، ق٧بٜ ٣ٞط، قبذم ٣ٞط  قبذم

، 1363-85زضآٲسڀ زض اڂطاٴ َځ ؾبٮٽبڀ  (، ٶبثطاثطڀ1387ضاٟٚط، حؿڃٵ ٸ آظازٺ اثطاټڃٳځ ) -12

 .9، ل28ٞهٯٷبٲٻ ضٞبٺ ارتٳبٖځ، ؾب٬ ټٟتٱ، قٳبضپ 

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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، ٞهٯٷبٲٻ ضٞبٺ 1368-83(، ٣ٞط زض اڂطاٴ َځ ؾبٮٽبڀ 1386ضاٟٚط، حؿڃٵ ٸ ظټطا اثطاټڃٳځ ) -13

 .55. ل 24ارتٳبٖځ، ؾب٬ قكٱ، قٳبضٺ 

، 9ٯٻ ا٢تهبزڀ، قٳبضپ (، ٶ٣ف تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ٦بټف ٣ٞط، ٲز1381ضٲًبٶپٹض، اؾٳبٖڃ٭ ) -14

 .3-12نم 

(، تحٯڃ٭ ضڂبيځ ثط ٸيٗڃت نٷسٸ٢ٽبڀ ثبظٶكؿت٫ځ اڂطاٴ ٸ 1384ظازٺ، ٲهُٟځ) ضٸٚٷځ -15

 قسٺ، ٢ٱ: اٶتكبضات نحٟځ. َطاحځ ؾڃؿتٱ ثٽڃٷٻ ثطاڀ نٷسٸ٢ٽبڀ ڂبز

ارتٳبٖځ زض  -(، ضاثُٻ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثب تٹؾٗٻ ا٢تهبزڀ1390ظاضٔ، ثڃػٴ ٸ ظاټس اؾسڀ ) -16

 .42پػٸټكځ ضٞبٺ ارتٳبٖځ، ؾب٬ ڂبظزټٱ، قٳبضپ  -ٻ ٖٯٳځاڂطاٴ، ٞهٯٷبٲ

(، ٲٹ٣ٞڃت ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ اڂطاٴ زض ٦بټف 1384ٞط، ٲهُٟځ ٸ رٹاز ذعاٖځ ) ؾٯڃٳځ -17

 .51 -70، نم2، ـ٣ٞ1ط، ٶبٲٻ ا٢تهبزڀ، د

 ؾبٮٻ رٳٽٹضڀ اؾالٲځ اڂطاٴ. 20اٶساظ  ؾٷس چكٱ -18

بظٶكؿت٫بٴ )ثطاؾبؼ آٲبض ثٹزرٻ (، ثطضؾځ تٹظڂٕ زضآٲس ث1379ٖجساٮٻ ٲڃالٶځ، ٲٽٷٹـ ) -19

 .79 -100، نم 7ټبڀ ا٢تهبزڀ اڂطاٴ، قٳبضٺ  ذبٶٹاض(، ٞهٯٷبٲٻ پػٸټف

(، آحبض تٹظڂٗځ ٖٳٯ٧طز ؾبظٲبٴ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ثط ثبظٶكؿت٫بٴ، 1380ٖجساٮٻ ٲڃالٶځ، ٲٽٷٹـ ) -20

 .41-58، نم 10ٞهٯٷبٲٻ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، قٳبض، 

انٟٽبٶځ، ٲزڃس ٞربض ٸ ٲٽٷٹـ ٖجساهلل ٲڃالٶځ  ٞبضٸرځ، زقتجبٴ، ؾٗڃس نٳسڀ، ضحڃٱ زالٮځ -21

اڀ ثب ضٸڂ٧طز ثٽؿبظڀ ٶٓبٰ  زٸضٺ 55ټبڀ ټٳپٹقبٴ  ؾبظڀ ڂ٥ اٮ٫ٹڀ ٶؿ٭ (، قجڃٻ1389)

 .2ؾبظڀ ا٢تهبزڀ، قٳبضٺ  ثبظٶكؿت٫ځ اڂطاٴ، ٞهٯٷبٲٻ تح٣ڃ٣بت ٲس٬

 ٢ٹاٶڃٵ ثطٶبٲٻ ؾٹٰ، چٽبضٰ ٸ پٷزٱ تٹؾٗٻ رٳٽٹضڀ اؾالٲځ اڂطاٴ. -22

 .21/2/1383ربٲٕ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ ٲهٹة ٢بٶٹٴ ؾبذتبض ٶٓبٰ  -23

 ٢بٶٹٴ اؾبؾځ رٳٽٹضڀ اؾالٲځ اڂطاٴ. -24

 .1380-٢92ٹاٶڃٵ ٸ ٮٹاڂح ثٹزرٻ ؾبٮٽبڀ  -25

(، ثبظتٹظڂٕ زضآٲس زض نٷسٸ٠ تأٲڃٵ 1389ضاز ) ٲحٳس ٸ ضيب ٲٷٹچٽطڀ ٦ڃٳڃب٪طڀ، ٖٯځ -26

، 45پبٶعزټٱ، قٳبضپ ټبڀ ا٢تهبزڀ اڂطاٴ، ؾب٬  ارتٳبٖځ اڂطاٴ ٸ احط تٹضٰ ثط آٴ، ٞهٯٷبٲٻ پػٸټف

 .139-180نم 

(، ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ زض ثطٶبٲٻ قكٱ تٹؾٗٻ، تٽطاٴ، ٲؤؾؿٻ ٦بض ٸ ٦1394طڂٳځ، ٲٟٓط ) -27

 تأٲڃٵ ارتٳبٖځ.

 .٦1390ٳڃتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ(، ؾبٮٷبٲٻ آٲبضڀ ؾب٬  -28
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٪عاضـ ثبٶ٥ تٹؾٗٻ آؾڃبڂځ، قبذم حٳبڂت ارتٳبٖځ؛ اضظڂبثځ ٶتبڂذ زض ٲٷ٣ُٻ آؾڃب ٸ  -29

ا٢ڃبٶٹؾڃٻ، تطرٳٻ حؿبٰ ٶڃ٧ٹپٹض زڂٯٳځ ٸ ٸحڃسٺ ٶ٫ڃٵ، تٽطاٴ، ٲؤؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮځ ٖٯٳځ 

 .٦1393بضثطزڀ ثٽعڂؿتځ ٦كٹض، اٶتكبضات قال٤، 

(، تأٲڃٵ ٲبٮځ زض ٶٓبٰ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، تٽطاٴ، 1386ٲكڃطڀ تجطڂعڀ، حؿڃٵ ٸ ٖٯځ ٲبټط ) -30

 ٲؤؾؿٻ ٖبٮځ پػٸټف تأٲڃٵ ارتٳبٖځ.

ټبڀ ارتٳبٖځ، تٽطاٴ، ٲؤؾؿٻ ٖبٮځ پػٸټف تأٲڃٵ  ٷ٩ ثڃٳٻ(، ٞطټ1378ٲطڂسڀ، ؾڃبٸـ) -31

 ارتٳبٖځ.

(، ٶٓبٰ ضٞبٺ ارتٳبٖځ زض رٽبٴ )ٲُبٮٗٻ تُجڃ٣ځ(، ٲط٦ع 1388ٲؿٗٹز ان٭، اڂطٸاٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ ) -32

 پػٸټكٽبڀ ٲزٯؽ قٹضاڀ اؾالٲځ، زٞتط ٲُبٮٗبت ارتٳبٖځ.

، زٞتط 1380-91كٹض ٲط٦ع آٲبض اڂطاٴ، تٹظڂٕ زضآٲس زض ذبٶٹاضټبڀ قٽطڀ، ضٸؾتبڂځ ٸ ٦٭ ٦ -33

 .1392رٳٗڃت، ٶڃطٸڀ ٦بض ٸ ؾطقٳبضڀ، ظٲؿتبٴ 

؛ ٲكتٳ٭ 1389ضڂعڀ ٸ ٶٓبضت ضاټجطزڀ ضئڃؽ رٳٽٹض، ٪عاضـ ا٢تهبزڀ ؾب٬  ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻ -34

ثط: ٪عاضـ ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز قف ؾبٮٻ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ ا٢تهبزڀ، ارتٳبٖځ ٸ ٞطټٷ٫ځ 

 .1391ٲبٺ  رٳٽٹضڀ اؾالٲځ اڂطاٴ، قٽطڂٹض

٦٭ ٦كٹض؛  1392ع پػٸټكٽبڀ ٲزٯؽ قٹضاڀ اؾالٲځ، ثطضؾځ الڂحٻ ثٹزرٻ ؾب٬ ٲط٦ -35

 .1393ٲبٺ  اٖتجبضات حٹظٺ ضٞبٺ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، زٞتط ٲُبٮٗبت ارتٳبٖځ، اؾٟٷس

ٲط٦ع پػٸټكٽبڀ ٲزٯؽ قٹضاڀ اؾالٲځ ،ثطضؾځ ٖٳٯ٧طز ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ )حٹظٺ  -36

 .1387بٺ ثرف ٖٳٹٲځ(، زٞتطٲُبٮٗبت ا٢تهبزڀ، ذطزازٲ

(، 1392ٶػازٖجساٮٻ، ٲٗهٹٲٻ، ٚالٲطيب ٲحتكٳځ ثطظازضاٴ ٸ ٲٽسڀ ڂ٣ٗٹثځ اٸ٬ ضڂبثځ ) -37

 .49-64، نم 10ٸ  9ټبڀ  ټبڀ تٹظڂٕ زضآٲس زضاڂطاٴ، ٲزٯٻ ا٢تهبزڀ، قٳبضٺ قبذم

ټبڀ آٲبضڀ، ٲط٦ع آٲبض ٸ اَالٖبت ضاټجطزڀ، ،  ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ، ٪عڂسٺ -38

 .1392ٴ قٳبضٺ ټٟسټٱ، ظٲؿتب

ٶبٲٻ آٲبضڀ ټٟتٻ ثٽعڂؿتځ ٸ تأٲڃٵ ارتٳبٖځ، ٲط٦ع  ٸظاضت تٗبٸٴ، ٦بض ٸ ضٞبٺ ارتٳبٖځ، ٸڂػٺ -39

 .1394آٲبض ٸ اَالٖبت ضاټجطزڀ، ، تڃطٲبٺ 
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Abstract 

Poverty is one of the universal problems that different countries have mandated to 

reduce this ominous phenomenon during past decades. Additionally each country tries 

to reduce poverty and inequality in it
,
s geographic borders by carring out different 

activities such as social security and protective policies. Iran has also faced with this 

ominous phenomenon through the ages and despite of parallel institutions in poverty 

eradication, there is also considerable poor population in Iran yet. In this thesis, we are 

seeking to evaluate the impact of different economic variables including social security 

expenditures on poverty and income distribution. Accordingly by use of data for the 

years 2001-2013 and regression estimates, we found out that social security 

expenditures have negative and significant impact on poverty reduction and income 

distribution improvement. Additionally other variables such as economic growth and 

the average level of education have negative and significant impact on poverty 

reduction and income distribution improvement, while population growth and inflation 

rate and unemployment rate have positive and significant impact on these two 

independent variables. 

Key words: Social Security System, Retirement, Poverty, Absolute Poverty Line, 

Income Distribution, Gini Coefficient, Inequality, Inflation  
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