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 تشکر و قذردانی

 

ی کران بی سپاش نىذ او اهی نعمت شمردن شمارنذگان، و بمانىذ او ستىدن رد سخنىران، هک را  خذا  ،نتىانىذ گزاردن را  او حق کىشىذگان، و نذا

همنشینی هب و شذ رهنمىنمان دانع و علم طریق هب و بخشیذ مان هستی هک  رپوردگاری   یكتا 
 معرفت و علم از چینی خىهش و نمىد مفتخرمان دانع و علم ررهوان 

 ضاخت. روزیمان ایػان را 

 

ق هب  تشکر کنم از است غایستً بسی«  الخالق یشکر لم المخلىق یشکر لم مه» مصذا

 فیض رپ محضر از ننمىدنذ و ردیغ مه رب رعهص ایه رد کمکی چیه از فروتنی، و خلق حسه با صذر، سعً امکل رد هک دکتر کریمی  آاقی جىاب دلسىز ؛ و فرزاهن استاد از

ام ؛ ربدي اه بهري، تذریسػان  

متقبل حالی رد را  رضاهل ایه مػاوري زحمت هک، دل اوگیسان دکتر آاقی جىاب، غایستً زبرگىار و استاد از
 هب رپوژي ایه ایػان، مطاعذت بذون هک شذنذ 

رسیذ؛ نمی مطلىب هجیتن  

متقبل را  رضاهل ایه داوری  زحمت هک دکتر الماسی وو جىاب آاقی دکتر فتاحی آاقی جىاب عالی قذر ؛ اضاتیذ از و
 شذنذ. 
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 کنم: می تقذیم را  اهیم آمىختً ماحصل

 حت مقذش ایپمبر مهربانی اه رسىل اکرم )ؼ(ضا هب 

 

 است: مه زمینی آالم بخع آرام غان آسمانی مهر هک آانن نمایم هب می تقذیم امتىان و افتخار امکل رد و بیکران سپاش و تشکر ضمه و

 

 خاطر گرایذ  و هب می شجاعت هب پىاي امه آغىشػان رد رتش و سرگردانی و است رش فریاد هک زبرگػان اهی قلب پاش هب زعزيم مارد و پذر ارزشمىذ هب محضر 

 .بىدي است راهم ی بذرهق همىاري رپورغان  روح دعای  و خیرغان نفص و و انذ دادي انجام ام زنذگی تمام دوران  رد هک ی آمیس محبت تالشهای ی همً

 

 .شذم انئل منظىر ایه هب او همذلی و همیاری  ضاهی رد هک معرفت و عشق از آکىذي قلبی از دانی قذر پاش مهربانم صطف الهی زنذگانی ام هب همسر هب

 

 است. مه ماهی دلگرمی و بخع غادی ودىدظ خىارهم کىرث  هکو هب انزنیه 
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 چکیده

 ّای سیاستاّذاف  تشیي هْنفقش یکی اص هطکالت جَاهع بطشی است ٍ تالش بشای کاّص آى ّوَاسُ اص 

ًقص حیاتی داسد، اها ًابشابشی دسآهذی سشعتی کِ  جاًبِ ّوِبَدُ است. دس ساستای سسیذى بِ ایي ّذف سضذ  ّا دٍلت

دس  گزاساى سیاستچالص بشای  تشیي هْن. دّذ هیسا تحت تأثیش قشاس  ضَد هیسضذ اقتصادی بِ کاّص فقش تبذیل 

. عذم ّواٌّگی هیاى ایي دٍ، کالى ٍ خشد اقتصادی است ّای حَصُفقشصدا، ایجاد استباط بیي  ّای سیاستطشاحی 

 .گشدد هیاسی سیاست هشبَطِ هاًع اص اثشگز

 ّای تحلیلجوعی بیي بَدجِ خاًَاس ًَعی ّواٌّگی ٍ ّن تالش ایي هطالعِ بش آى است کِ با استفادُ اص اطالعات

 سا فقش قذس چِ اقتصادی سضذ کِ ایيخشد سفتاس عاهالى اقتصادی ایجاد کٌذ. لزا  ّای تحلیلکالى سضذ اقتصادی ٍ 

 ٍ دسآهذّا هیاًگیي تغییشات تأثیش يای بش عالٍُ ضذُ پشداختِ بذاى هطالعِ ایي دس کِ است هْوی سؤال دّذ هی کاّص

 ّای بخصبشای  PPGIاست ٍ با هحاسبِ ضاخص سضذ فقشصدای گشفتِ قشاس هَسدبشسسی فقش بش  دسآهذی تَصیع

آرسبایجاى ضشقی، اصفْاى، تْشاى، خشاساى  ّای استاىخذهات، صٌعت ٍ کطاٍسصی دس هٌاطق ضْشی ٍ سٍستایی 

 ّای بخص 4838-4831 طی دٍسُ سضَی، خَصستاى، سیستاى ٍ بلَچستاى، فاسس، کشهاًطاُ، هاصًذساى ٍ هشکضی

ضشیب جیٌی  آهذُ دست بِبا استفادُ اص ًتایج  چٌیي ّن. اًذ گطتِهطخص  اًذ بَدُاقتصادی کِ اص سضذ فقشصدا بشخَسداس 

 است. ضذُ بشسسیبشابشی ضاخص ًا عٌَاى بِ

کِ باعث افضایص فقش اص طشیق اثش  باضذ هیپژٍّص حاکی اص ٍجَد سضذ اقتصادی هٌفی دس اکثشیت هَاسد  ّای یافتِ

است. با تَجِ بِ ٍ هٌجش بِ کاّص فقش گطتِ پیذاکشدُدسآهذی گطتِ است. اها ٍضعیت تَصیع دسآهذّا غالباً بْبَد 

است، دس یافتِ  افضایصآى فقش  ّای بخصدس توام  کِ آىاستاى سیستاى ٍ بلَچست استثٌای بِبشآیٌذ ایي دٍ اثش بش فقش، 

بخص خذهات  ّا استاىاستاى تْشاى بخص خذهات ضْشی، دس استاى اصفْاى بخص کطاٍسصی ضْشی ٍ دس سایش 

 کِ دّذ هیطاى ًًتایج حاصل اص هذل با ضشیب جیٌی سٍستایی بْتشیي ٍضعیت فقشصدایی سا داضتِ است. هقایسِ 

   ضشیب جیٌی دس گضاسش ٍضعیت ًابشابشی دقیق ًیست.

 

ٍ ایشاى هٌحٌی لَسًض ،قیش، خط فقشف، ضشیب جیٌی، سضذ فقشصداها: کلیدواژه
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 مقذمٍ -1-1

تطالتهبزیسٖثٝوبٞففمط٘یبظٔٙسضقسؾطیـالتهبززا٘بٖزضیبفتٙسقتبةثركیوٝیٚلت1990زضاٚاذطزٞٝ

وٓ ٘بثطاثطی ٚ فمطظزا ضقس انغالح اؾت، وطزتط پیسا ٚالقیتیضٚاد ٚ ثكطی ربٔقٝ ٔقضالت اظ فمط .

اٞسافتٛؾقٝالتهبزیثٛزٜٚٞؿتوٝثطای٘یُثٝایٗیٗتطٟٔٓاؾت،وبٞففمطٕٞٛاضٜاظیطا٘ىبض٘بپص

ضقسطیـتٛؾقٝتؿظاٞسافوكٛضٞبیزضحبَایثطذٛضزاضاؾت.یىیارب٘جٝاظإٞیتٚیػٜف،ضقسٕٞٝٞس

)تٛضثه ثٛز ٘رٛاٞس پبیساض ٘كٛز ٕٞطاٜ فمط وبٞف ثب وٝ التهبزی ضقس أب اؾت، 1التهبزی ،1989).

لبزضتٛؾقٝزضحبَتهبززا٘بٖٚؾیبؾتٕساضأٖقتمس٘سوٝضقسالتهبزیزضوكٛضٞبیثؿیبضیاظالٚرٛزیٗثبا

اؾتفمطضاوبٞفزٞس.زضفطآیٙسضقسالتهبزیفالٜٚثطٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞب،تٛظیـزضآٔس٘یعٕٔىٗاؾت

ثٕٝٞطأٜٙبفقیضزضآٔسوٓیٞبٌطٜٚاؾتوٝآیبضقسالتهبزیثطای ایٟٗٔٓزضایٗٔغبِقٝتغییطوٙس. ا

الظْاؾتوٝاحطاتضقسالتهبزیثطزضآٔسٚ٘بثطاثطیزضآٔسیؾؤاَزاقتٝاؾت؟ثطایپبؾدٌفتٗثٝایٗ

.تفىیهقٛ٘س،چٖٛایٗزٚٔمِٛٝاظفٛأُٟٔٓٚٔؤحطزضایزبزضقسفمطظزاٞؿتٙس

بقس،أبضقسقططثتٛؾقٝزضحبَضاٞیٔؤحطثطایوبٞففمطزضوكٛضٞبیتٛا٘سیٌٔطچٝضقسالتهبزی

وٛزالتهبزیثباؾتفبزٜضثبٚرٛزا٘س٘یؿتچٖٛثطذیاظوكٛضٞبتٛا٘ؿتٝالظْٚوبفیثطایفمط٘یؿت.الظْ

ضقسالتهبزیثبٚرٛزقططوبفی٘یؿتچٖٛحتیعٛضیٕٗٞفمطضاوبٞفزٞٙسٚیـثبظتٛظٞبیاظؾیبؾت

 حبنُ اؾتٔٙبفـ ٕٔىٗ ٘طؾس.ٔخجت٘یع فمطا ثٝ آٖ ٔیاظ ضقسثٙبثطایٗ ثیٗ ٔؿتمیٕی ٌفتضاثغٝ تٛاٖ

 تغییطاتفمط ٘رٛاٞسیفتقطلبثُالتهبزیٚ ٕٞطاٜ ثٝ ضا التهبزیوبٞففمط ضقس ِعٚٔبً زاقت.٘یؿتٚ

ٞبیٔرتّفضقسالتهبزیثبتٛرٝثٝتإحیطاتٔتفبٚتیوٝثطضٚیتٛظیـٌصاضیفمطاظؾیبؾتیطپصیطیتإح

.ٖ٘یؿتزضآٔسذب٘ٛاضٞبزاضزیىؿب

.زٞسیٔقٛزتحتتإحیطلطاضقسالتهبزیثٝوبٞففمطتجسیُٔیاظعطفی٘بثطاثطیزضآٔسیؾطفتیضاوٝض

زضوكٛضٞبییثب٘بثطاثطیاِٚیٝظیبزیبزضوكٛضٞبییوٝاٍِٛیتٛظیقیضقسثٝ٘فـغیطفمطاؾت،ضقسزض

(.2،2001،1809)ضاِٚیٖٛطیزاضزپبییٗآٚضزٖؾغٛحفمطوبضاییوٕت

ذٛاٞسپطزاذتٟٕٝٔیاؾتوٝزضایٗٔغبِقٝثساٖؾؤاَزٞسسالتهبزیچٝلسضفمطضاوبٞفٔیضقوٝیٗا

ٝضٚـٔحبؾجٝضقسثؿیبضأبٔغبِقبتنٛضتٌطفتٝحبویاظآٖاؾتوٝوكففمط٘ؿجتثٝضقسث،قس

                                                           
1
 Thorbecke 

2
 Ravallion 
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ظضقسالتهبزیآٖثركیاظضقس.ِصازضایٗٔغبِقٝٔٙؾٛضا(1،2004،1990ضیچبضزٚآزأعحؿبؼاؾت)

ٌطزز.یٔٞبضذب٘ٛااؾتوٝ٘هیت

 ضشح ي بيبن مسئلٍ -1-2

ٟٓٔ اظ ٕٞٛاضٜ وبٞففمط اؾت، ٚالقیتیا٘ىبض٘بپصیط ثكطیٚ ٔقضالتربٔقٝ اظ تطیٗاٞسافتٛؾقٝفمط

ضقس ایٗٞسف، ثٝ ٘یُ ثطای ٞؿتوٝ ٚ إٞیتٚیػٜٕٞٝالتهبزیثٛزٜ اظ رب٘جٝ أبایثطذٛضزاض اؾت،

زٞس.٘بثطاثطی٘یعزأٙٝا٘تفبؿفمطاظضقسضاتحتتإحیطلطاضٔی

تٛرٝثٝفّتٞبیضقسالتهبزیلبثُتٛؾقٝحتیثبزاقتٗ٘طخٞبیاذیطثؿیبضیاظوكٛضٞبیزضحبَعیزٞٝ

ٝاظضقسزؾتوكٛضٞبؾتؤخبِیاظایٗثطظیُا٘س.٘بثطاثطتطقسٖتٛظیـزضآٔسٞبلبزضثٝوبٞففمط٘جٛزٜ

أب٘بثطاثطیزضایٗوكٛضزضٔمبیؿٝثبزیٍطوكٛضٞبثبالثٛزٜٚپبیساض،التهبزیؾطیـثطذٛضزاضثٛزٜاؾت

٘طخفمطیبفتٍیلطاضزاض٘س،قسٜاؾت،زض٘تیزٝزضٔمبیؿٝثبؾبیطوكٛضٞبییوٝزضٔطحّٝٔكبثٟیاظتٛؾقٝ

(.23،2007؛2قستثبالؾت)فیّٛٚٚاؾىب٘ؿّٛزضثطظیُثٝ

وكٛضٞبیزضحبَ ثقضیاظ عطفزیٍط ثٛزٜاظ التهبزیثطذٛضزاض ضقس اظ وٝ رٌّٛیطیاظتٛؾقٝ ثب ا٘س،

اظایٗرّٕٝوكٛضٞب،ا٘سزضضٚ٘سضقسالتهبزیذٛزٌؿتطـقسیس٘بثطاثطیتٛا٘ؿتٝ فمطضاوبٞفزٞٙس.

تباٚاؾظز1960ٝٞسٚ٘عیاظاٚاذطزٞٝٞبیفمطظزاییزضا٘تٛاٖثٝا٘سٚ٘عیٚتٛ٘ؽاقبضٜوطز.ؾیبؾتٔی

ٞبییوٌٝصاضیٞبٚؾطٔبیٝثطیهاؾتطاتػیذطزٔٙسا٘ٝٔجتٙیقسوٝضقسؾطیـالتهبزیضاثبؾیبؾت1990

اؾتطاتػیتٛؾقٝوكٛضتٛ٘ؽ(.11،2007؛3وطز)تیٕطٔتضٕٗضؾیسٖفبیساتضقسثٝفمطاثٛز٘ستطویتٔی

ظاییٚنطفٔربضدزضٔٙبعكٚذب٘ٛاضٞبیفمیطٚقسالتهبزیثباقتغبَٕٞطاٜضایٗوكٛضزٞسوٝ٘كبٖٔی

ظزاضاتزطثٝوٙسثٟجٛزثركیسٖثٝویفیتؾطٔبیٝا٘ؿب٘یزض٘ٛاحیقٟطیٚضٚؾتبییتٛا٘ؿتٝاؾتضقسفمط

(.2007،6؛4)الَٞٛ

-باؾتفبزٜاظؾیبؾتتٛرٝثضغٓزاضا٘جٛزٖضقسالتهبزیلبثُتٛؾقٝفّیٌطٚٞیزیٍطاظوكٛضٞبیزضحبَ

وٙتطَوطزٜ تٛظیـفمطضا اظایٗٞبیثبظ وٝ ٔیا٘س. وطز.زؾتوكٛضٞب ٚیتٙبْاقبضٜ تٛا٘ؿتٚتٛاٖثٝ یتٙبْ

طوكٛضٞبیزضنسیاظثیكت8/7.ایٗوكٛضثبوبٞففمطفمطضاوبٞفزٞسثسٌٖٚؿتطـقسیس٘بثطاثطی

(2007،7؛5والٔپتٛؾقٝپیفافتبز)زضحبَ

ا٘سٚ٘ٝثٟجٛزیزضٚضقیتایاؾتوٝ٘ٝثبضقسٔخجتٕٞطاٜثٛزٌٜٛ٘ٝثطذیزیٍطاظوكٛضٞبثٝٚضقیت

غیطٜ.ٞبؾتاظرّٕٝغٙب،اٌٚب٘سا،ٞٙسٚتطقسٖٔیعاٖفمطآٖا٘سوٝحبویاظٚذیٓتٛظیـزضآٔسزاقتٝ

                                                           
1
 Richard and Adamz 

2
 Fillo and Vasconcellos 

3
Timmer  

4
Lahouel  

5
 Klump  
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ٔی لبثُثٙبثطایٗ تغییطاتفمط ٚ التهبزی ضقس ثیٗ ٔؿتمیٕی ٌفتضاثغٝ ضقستتٛاٖ ِعٚٔبً قطیف٘یؿتٚ

ٞبیٔرتّفضقسالتهبزیٌصاضیالتهبزیوبٞففمطضاثٕٝٞطاٜ٘رٛاٞسزاقت.تإحیطپصیطیفمطاظؾیبؾت

ثبتٛرٝثٝتإحیطاتٔتفبٚتیوٝثطضٚیتٛظیـزضآٔسذب٘ٛاضٞبزاضزیىؿبٖ٘یؿت.

ٞب،تحمیمبتٚتبضیرچٝٛؾظ٘ؾطیٌٝیطاؾتٚتایٙىٝضقسالتهبزیثطایفمطاذٛةاؾتثؿیبضضایذٕٚٞٝ

وٝٔالحؾٌٝطزیسضقسالتهبزیقططالظْٚوبفیأبچٙبٖ،(2،2007؛1قٛز)ٚضٔٝایپكتیجب٘یٔیٌؿتطزٜ

وٝوبٞففمطثٝضقسالتهبزیٚتٛظیـزضآٔسٞبٚاثؿتٝاؾت،الظْاؾتثبزض٘یؿت،ثٙبثطایٗثبتٛرٝثٝآٖ

-ٞبییزضرٟتوبٞففمطتقطیفٌطزز.چٖٛٚیػٌیهبزیؾیبؾتٞبیٞطثرفالت٘ؾطٌطفتٗٚیػٌی

ٔتفبٚتثرف ٞبی ثیٗ اِٚیٝ ٘بثطاثطی ٌؿتطزٌی التهبزیٔرتّفٚ ٔتفبٚتضقسٞبآٖٞبی ثبفجتإحیط

قٛز.التهبزیثطوبٞففمطٔی

 وبمٍ: اَذاف پبیبن -1-3

عیزٚضٜتحتوٝاؾتٔٙترتٞبیالتهبزیزضٞطیهاظزٜاؾتبٖیبفتٗثرفٞسفانّیایٗٔغبِقٝ

.ا٘سیبفتٝزؾتثٝضقسفمطظزاثطضؾی

 وبمٍ:کبسبشد وتبیج پبیبن اَميت، اسصش ي -1-4

،ؾتافطٍٞٙیٚرتٕبفیازی،لتهبا٘یبفتٍیتٛؾقٝضظثب٘كب٘ٝٚیثكطٔـارٛؾبؾیاتٔكىالاظیىیفمط

.(غفطضا1392)ا٘ساظزٔیذغطثٝربٔقٝضلكبازضضا٘یضٚاؾالٔتٚرتٕبفیإٞجؿتٍیٚؾیبؾیتحجبوٝ

ٟٔٓییظزافمطٞبیضٚـٚافمطقٙبؾبییضٚاظایٗ اٖیعضثط٘بٌٔٝٚصاضاٖؾیبؾتضٚیپیفٔؿبئُتطیٗاظ

-ثٝ،ؾتاٌطفتٝاضلطرٟب٘یِّّٕٚیاثیٗیٞبٖٔبظؾباظضیثؿیبتٛرٝضزٔٛفمطذیطایٞبٞٝززضِصا.ؾتا

-ٔیاضثطٌعآٖلذهٛزض٘سیكیاضٜچبایثطضیثؿیبیٞب٘ؽاوٙفطٚٞبثط٘بٔٝ،ٞبٞفٚپػؾبال٘ٝوٝضیعٛ

.زقٛ

تالـثطایاظثیٗثطزٖایٗٔقضُارتٕبفیاظزیطثبظزضضاؾتبیوبضزِٚتٞبثٛزٜاؾتوٝثطذیاظآٖٞب

وٖٝب؛چٙا٘سثٛزٜٔؤحط٘یع ضقسزاز٘س،وكٛضٞبیآؾیبیقطلی٘كبٖتطیٗٔٛفك1970ٚ1980زضزٚزٞٝ

٘بثطاثطیاِٚیٝپبییٗٚتغییطتٛظیقیفمطظزأی ثٝٔمساضلبثُؾطیـٕٞطاٜثب تٛرٟیوبٞفزٞس.تٛا٘سفمطضا

تٛؾقٝثطزضٔیبٖتقسازیاظوكٛضٞبیزضحب1980ٚ1990َچٙیٗتحّیُتغییطاتؾغٛحفمطزضزٚزٞٝٞٓ

ؾطفتیضاوٝضقسالتهبزیثٝوبٞف،اثطیزضآٔسیأب٘بثط؛إٞیتضقسؾطیـزضوبٞففمطتإویسزاضز

زٞس.قٛزتحتتإحیطلطاضٔیفمطتجسیُٔی

                                                           
1
 Verma  
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ٟٓٔ اظ وكٛضٞبیزضحبَفمط ٔیتطیٗٔكىالتیاؾتوٝ ٔٛارٝ آٖ ثب اظایٗتٛؾقٝ ٚثبقٙس، فمط ٔؿئّٝ ضٚ

آٖضطٚضیاؾتزضفمطظزاییٕٞٛاضٜٔٛضزتٛرُّٝٔثٛزٜاؾت.ایٗپسیسٜزضز٘بنارتٕبفیوٝٔمبثّٝثب

تٛؾقٝذبضداظوٙتطَثٛزٜاؾت.اوخطیتوكٛضٞبیزضحبَ

رٟب٘یچبِفتطیٗثعضي  (1MDGs)اضٜٞعتٛؾقٝافٞسأزٕٛفٝاظفٞس٘رؿتیٗفٙٛاٖثٝفمطوبٞف

2015َؾباظپیفرٟب٘یقسیسفمطوٝآٖثطٔجٙیٜٔسآاضٜٞعتٛؾقٝافٞساٌعاضـزضآ٘چٝضغٓثٝ.ؾتا

(.2014تٛؾقٝافٞسااضـٌعثط٘س).أبٞٙٛظافطازظیبزیزضفمطقسیسثٝؾطٔیؾتایبفتٝوبٞف٘هفثٝ

ٞبییٞؿتٙسوٝاظتساْٚضقسزضا٘سفمطضاوبٞفزٞٙسٕٞبٖزض٘یٕٝزْٚلطٖثیؿتٓوكٛضٞبییوٝتٛا٘ؿتٝ

.از٘یعوبٞفزٔستأبتالـثطآٖاؾتوٝفمطضازضوٛتبٜ؛ا٘سثّٙسٔستؾٛزثطزٜ

ٔٛضزثطضؾیوبضٞبییٞبیتٛؾقٝعطحؾبٔب٘سٞیالتهبزی،ضاٜزضایطاٖثطایاظثیٗثطزٖایٗٔقضُزضثط٘بٔٝ

ٔسٖٚٚٔؤحطفّٕیبتیٝیهاظایٗوبضٞبتبوٖٙٛثٝثط٘بٔ،أبٞیچقسٜیحٝفمطظزاییثبضٞبتٟیٝثٛزٜاؾتٚال

اؾت.تجسیُ٘كسٜ

 ٔحسٚزیتٔٙبثـؾطٔبیٝزضٞطوكٛض اظایٗثب اؾت، اٞسافتٛؾقٝضٚزؾتٞبییٔٛارٝ ایٕٞچٖٛیبثیثٝ

ٌصاضیثبقستبثبؾطٔبیٝٞبیالتهبزیذبنیٔیافعایفضقسالتهبزیٚوبٞففمط٘یبظٔٙستٕطوعثطثرف

ٞباظتٛإ٘ٙسیثیكتطیرٟتتحمكایٗاٞسافثطذٛضزاضثبقس.زضآٖثرف

تالـ حبضط ٔغبِقٝ ایٗیبزؾتزض ؾطٔبیٝثیثٝ ٔٙترتثب اؾتبٖ زٜ یهاظ ٞط اؾتوٝ ٌصاضیزضٟٔٓ

یبثیثٝضقسالتهبزییهاظؾٝثرفنٙقت،وكبٚضظیٚیبذسٔبتلبزضذٛاٞٙسثٛززضوٙبضزؾتوساْ

ثٝ٘ؿجتثیكتطیفمطاضأٙتفـؾبظ٘س.

 :َبی تحقيق سؤال -1-5

 ؟ا٘سٌصاقتٝٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبٚضقسٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبچٝتإحیطیثطفمط.1

ٚقٟطیٔٙبعكتفىیهثٝٞبثرفاظیهوساْزضٞباؾتبٖاظٞطیهزضPPGIفمطظزایضقسقبذم.2

اؾت؟ثٛزٜثیكتطضٚؾتبیی

زضآٔسٞبؾت؟تٛظیـٚضقیتزازٖ٘كبٖثطایٔٙبؾجیقبذمریٙیضطیتآیب.3

 تحقيق مًضًعی ي مکبوی صمبوی، قلمشي -1-6

ٞعیٙٝٞبیزازِٜٚٛض٘عٔٙحٙیپبضأتطیهتٛاثـاظثباؾتفبزٜوٝاظ٘ٛؿتحمیمبتوبضثطزیاؾت؛ایٗٔغبِقٝ

قطلی،اؾتبٖزٜزض1384-1393ظٔب٘یزٚضٜثطایضٚؾتبییٚقٟطیذب٘ٛاضٞبیزضآٔس– آشضثبیزبٖ

                                                           
1
  Millennium Development Goals 
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 ذطاؾبٖضضٛی، تٟطاٖ، ٔطوعیثبانفٟبٖ، ٔبظ٘سضاٖٚ وطٔب٘كبٜ، فبضؼ، ثّٛچؿتبٖ، ؾیؿتبٖٚ ذٛظؾتبٖ،

 .پطزاظزٞبیالتهبزیزضؾٝثرفذسٔبت،نٙقتٚوكبٚضظیثٝثطضؾیضقسفمطظزأیثٙسیثرفعجمٝ

 کليذی اصطالحبت ي عببسات -1-7

فقرزدا رضد زضوٝزاضزٚرٛزٌٛ٘بٌٛ٘یٚٔتقسزتقبضیففمطظزاضقسثطای: زٚحبِت٘ؿجیٚفٕٛٔبً

قٛ٘س:ثطضؾیٔیٔغّك

،1وطیزضحبِتٔغّكضقسیفمطظزاؾتوٝزضآٔسفمطاضاافعایفزٞسٚیبایٗوٝفمطضاوبٞفزٞس)-

.(3؛2006

ٔٙزطثٝوبٞفقبذمؾطقٕبضفمط- زضٔفْٟٛٔغّكضقسیفمطظزاؾتوٝافعایفزضٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞب

.(3؛2،2014ٌطزز)ؾبضوبض

افعایفیبثسضقسزض- ثیفاظغیطفمطا ثٟجٛزحبِت٘ؿجیفمطظزاؾتاٌطزضآٔسفمطا ثب ثسیٗٔفْٟٛوٝ ؛

؛2000ٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب،فمطااظٔٙبفـحبنُاظضقسثیكتطاظغیطفمطأٙتفـٌطز٘س)وبوٛا٘یٚپط٘یب،

5.)

.ثبقسٔیتقطیف٘ؿجیضقسفمطظزأغبِقٝایٗزضفمطظزاضقساظٔبٔس٘ؾطتقطیفوٝ

ثیٗآٖزأٙٝوٝاؾتربٔقٝافطازٔیبٖزضحطٚتتٛظیـٔحبؾجٝثطایالتهبزیقبذمیه:جینی ضریة

،3تٛزاضٚ)اؾتربٔقٝٔرتّفالكبضثیٗثیكتط٘بثطاثطیٚرٛزاظحبویآٖثبالیٔمبزیطٚثبقسٔییهٚنفط

1386).

فقر خط زضفطزیهوٝٔربضری: ثٝزؾتطؾیثطایٔقیٗ،ٔىبٖٚظٔبٖ ثبیس ضفبٜحسالُؾغحیاظ

 (.133؛1998قٛز)ضاِٚیٖٛ،وٙسوٝایٗآؾتب٘ٝذظفمط٘بٔیسٜٔیٔی،یهآؾتب٘ٝضاتقییٗثپطزاظز

ثٝوٝافطازی،ثپطزاظزضأربضریثبیسٔقیٗٔىبٖٚظٔبٖزضحسالُضفبٜیهثٝزؾتطؾیثطایفطزٞط:فقیر

)ٕٞبٖ(.قٛ٘س ٔیتّمیفمیط٘ساض٘سزؾتطؾیضفبٜؾغحایٗ

ٔٙحٙیثبقس،ٔیفمطٚٔسزضآیـظتٛتٔغبِقبوّیسیٚؾبؾیایٞباضثعااظیىیٔٙحٙییٗا:لورنس منحنی

تزٕقینسزضٚ(فمیاضٔحٛضٚیثط)رٕقیتتزٕقینسزضثیٗطتجباضوٝؾتا٘مبعیٞٙسؾیٖٔىب٘عضِٛ

أٖیعثطحؿترٕقیتیٙىٝاقططثٝزٞس،ٔیٖ٘كبضا(زیفٕٛضٔحٛضٚی)ٖ٘بآتٛؾظٜقسیبفتزضٔسزضآ

ثبقٙسقسٜٔطتتزینقٛتطتیتثٖٝٔسقبزضآ وُاظؾٟٕیثیبٍ٘ط٘عضٔٙحٙیِٛاظ٘مغٝٞطتطتیتایٗثٝ.

 .(1389،30)اوجطیبٖٚظاضؿ،ؾتاقسٜوؿتربٔقٝازفطااظ٘ؿجتیتٛؾظوٝؾتاربٔقٝٔسزضآ
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 Krray 

2
 Sarkar 

3
 Todaro 
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  مقذمٍ-2-1

ِصاپطزاظزٔیٔرتّفالتهبزیٞبیثرفحبضطثٝثطضؾیٚتحّیُضقسفمطظزازض٘بٔٝپبیبٖثبتٛرٝثٝایٙىٝ

تقطیففمط،ذظثٝ.زضاثتساپطزاذتٝقسٜاؾتٔجب٘ی٘ؾطیٚٔغبِقبتتزطثیایٗٔٛضٛؿثٝزضایٗفهُ

ٔرتّف ٔفبٞیٓ ٚ ؾپؽ،پطزاذتٝٞبآٖفمط ٌیطیا٘ساظٜ٘حٜٛ وكففمط وُٞبیٚ زضآٔسیٚ تٛظیقی،

زطثیٔغبِقبتتزضٟ٘بیت.قٛزضقسالتهبزیفمطظزاٚاوبٚیٚتحّیُزضٔزٕٛؿتبٍط٘سلطاضٔیٔٛضزثطضؾی

اضائٝٔیٌطزز.ٚذبضریزضزٚثرفٔغبِقبتزاذّی

 مببوی وظشی-2-2

  فقش -2-2-1

ززٚعیٖرٟبوٝزضحبِی قسضٚزٜثٛٞبزلتهباچٍیضیىپبؾٕتثٝؾطیقیپیكطفتقبٞسٌصقتٝٞٝ

ؾطاؾطزضزْٔطاظوخیطیفسٜٖٕٞچٙبٔبا،ؾتازٜٕ٘ٛثٝتزطضاثقسث1990ٝٞبیؾبَعیذٛثیزیلتهبا

293آؾیبقطقزضفمطاتقساز2015َؾبزضرٟب٘یثب٘هذظفمطافالْقسٜتٛؾظؼؾباثط.ٞؿتٙسفمیط٘یبز

.ثبقسٔی٘فطٔیّی416ٖٛآفطیمبٚزض٘فطٔیّی407ٖٛآؾیبرٙٛةزض،ٔیّی8ٖٛالتیٗآٔطیىبیزض،٘فطٔیّیٖٛ

اظیىیفٙٛاٖثٝظٞٙٛفمطیٔؿئّٝاِص ٚقنٙسٔب٘ٙسرٟب٘ییتٛؾقٝتٔؤؾؿبایثطؾبؾیاٞبیچبِف

(1،2007اؾت.)تیؾبیٚٞٛاً٘ٔب٘سٜثبلیٞبضوكٛاظضیثؿیبٚرٟب٘یثب٘هپَٛ،إِّّیثیٗ

وٝیىیاظٔقضالتربٔقٝایٗپسیسٜزضز٘بنٛزٜاؾتُّٚٔثٔٛضزتٛرٝٔؿئّٝفمطٚفمطظزاییٕٞٛاضٜ

تٟٙب٘ٝتبوٖٙٛ،اؾتثكطی عٛضثٝتحتوٙتطَزض٘یبٔسٜاؾتثّىٝ ثب زضرٛأـثكطیٞبیپیكطفتٔساْٚ ،

.(225؛1391قٛضٔؿتی،قٟٕیطیٚظضٚوی)التهبزقستیبفتٝاؾتاظرّٕٝٔرتّفٞبیفطنٝ

اضظیبثیٚٔٛضزثطضؾیٔٛضٛؿایٗفّٕیٚ٘ؾطیرٙجٝزٚاظثبیسٔیفمطثحطاٖثبٔمبثّٝضطٚضتثٝتٛرٝثب

ثتٛاٖثبیسفّٕیرٙجٝاظٚقٙبؾبییٌطز٘سٚتقطیفزلتثٝآٖٞبیٔؤِفٝٚفمطثبیس٘ؾطیرٙجٝاظ.ٌیطزلطاض

.(9؛1381،ٕٚٞىبضاٖذسازازوبقی)تحتثطضؾیٔٛضزا٘ساظٌٜیطیلطاضٌیطزربٔقٝیبوكٛضزضفمطٔیعاٖ

ٚفمطٌیطیا٘ساظٜثطایا٘تربثیقبذمثٝفمطوبٞفثطایافتجبضترهیمٚفمطثبٔجبضظٜثطایٌیطیتهٕیٓ

اؾتٚاثؿتٝفمطذظٔحبؾجٝ٘حٜٛ زضٞبآٖاظیهٞطٞبیٚیػٌیٚفمطذظا٘ٛاؿقٙبذتاؾبؼایٗثط.

                                                           
1
 Tsai and Huang 

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 



  9 

ثبیسٔیفمطقبذمٚفمطٔفْٟٛثٝضارـتٛافكاظپؽ.ثبقسٔیتإحیطٌصاضثؿیبضٌیطیتهٕیٓٚؾبظیتهٕیٓ

ٚٞبآٖتقبضیفٚ،ذظفمطفمطٔفْٟٛازأٝزض.ٕ٘ٛزفمطٌیطیا٘ساظٜثٝالسأْطثٛعٝٞبیزازٜاظاؾتفبزٜثب

قٛز.ٔیاضائٝ فمطٌیطیا٘ساظٜٞبیقبذم

  تعشیف فقش-2-2-1-1

ثیٗ٘ؾطاذتالفٚا٘س٘یبفتٝزؾتٍٕٞبٖ،لجَٛلبثُیٞباؾتب٘ساضزثٝفمطتقطیفزضالتهبززا٘بٖٞبؾتؾبَ

(.236؛1388،پػٚٞكٍطاٖٕٞچٙبٖٚرٛززاضز)پیطاییٚقٟؿٛاضی

فمط.اؾتٔكىُفمطاظانغالحزلیمیٚربٔـتقطیفاضائٝ،فمیطٚفمطچٙسثقسیعجیقتزِیُثٝزضٚالـ

زیٚذب٘ٛاضٚٔتغیطٞبیوالٖالتهباؾتوٝثبٔتغیطٞبیثبظاضوبض،ٔتغیطٞبیذبلفطز،چٙسثقسیایپسیسٜ

.(4؛1،2002)ٔب٘ساٚازٞیبٔتارتٕبفیاضتجبطپیچیسٜزاضز

قٛزٔی٘بقیآٖایزبزوٙٙسُٜٔافٛزٖثٛزسـٔتقٚفـٔرتّزبـثقااظ،چٙسفبّٔیٜسـپسییٗاپیچیسٌی ثٝ.

،ؾٛییاظ.ا٘سٍ٘طیؿتٜٝپسیسیٗاثٌٝٛ٘بٌٛ٘ییٞبزیىطضٚثبرتٕبفیاٚ٘ؿب٘یأرتّفْفّٛ،ِیُزٕٞیٗ

ٖقٙبؾبربٔقٝ،یٍطزیؾٛاظ،زٞٙسٔیاضلطٔس٘ؾطضافمطثطٔؤحطزیلتهباُـٔافٛٚٞبرٙجٖٝ٘بززالتهبا

چٖٝچٙب.وٙٙسٔیؾیضثطٖوالٚٔیب٘ٝ،زذطٔرتّفحؾغٛزضٚزٜوط٘ٛاٖفضافطٍٞٙیٚرتٕبفیأُافٛ

تٔغبِقبزضاٖٞكٍطٚپػایٗقٛزٔیكرمـٔز،ٛـقیبثیاضظ٘ؾطلتزٚتفهیُثباتتفىطٚٞبزیسٌبٜیٗا

.ا٘س٘ساقتٝفمطپسیسُٜـتحّیزضثبضٜیىؿب٘یقٙبؾیضٚـٚیفىطیظٔیٙٝز،ذٛ

ثٝؾٝزؾتٝوّیتمؿیٓوطز؛تٛأٖیا٘سیكٕٙساٖالتهبزیزٚلطٖاذیطزضثبضٜپسیسٜفمطضازیسٌبٜ

ٚالتهبززا٘ب٘ی1980زضزٞٝقسٜا٘زبْالتهبززا٘بٖٔىتتوالؾیهٚ٘ئٛوالؾیهیبثؿیبضیاظٔغبِقبت.1

فٛأُٔؤحطثطپیسایفآٖضاتٛضیحزٞٙس.ا٘سثٛزٜزضنسزثیكتطوٍٝٞٙبْثطضؾیفمط

وٝثیكتطثطاضائٝتهٛیطیاظ1970ٚ1990زٞٝٞبی٘ٛقتٝ.ٔغبِقبتالتهبزیثطپبیٝٔىتتویٙعیبثیكتط2

.ا٘سوطزٜفمطحبوٓثطرٛأـتإویس

3. اظ ٞبی٘ٛقتٝثؿیبضی 1950زٞٝ ثرف1960ٚ ثطایفٕسٜیب وٝ اذیط زٞٝ زض التهبزی ٔغبِقبت اظ

 .(9؛1391)فّیٔحٕسیٕٚٞىبضاٖ،ا٘سوطزٜضاٞجطزٞبیوبٞففمطتٕطوعثیكتطی

ٚرٛززاضزأب٘ؾطاذتالفاظفمطثطحؿتٔىبٖٚظٔبٖٔتفبٚتاؾتٚثیٗٔحممبٖقسٜئٝاضاتقبضیفاٌطچٝ

زضذهٛل٘یبظثٝتقطیففمط قسٜاضائٝفمطثطایٔرتّفٞبیزٞٝعیشیُتقبضیفزاض٘س.٘ؾطاتفبقاوخطاً

؛اؾت

 تقطیفاَٚ: فجبضتاؾتاظ )مناتغوٝآٖفمط عٛضثٝیهفطز ٔٙبثـ ثطایتإٔیٗحسالُاـٔبزیفٕسٜ )

٘جبقس.کافیٚیینیازها

پطزاذتٝقسٜاؾت.زضایٗتقطیفثٝتٛضیحٔٙبثـ،٘یبظٞبٚوبفیزضازأٝ
                                                           
1
 Manda and Odhiamb 
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،أطاضٔقبـآٖضاقبُٔقطایظا٘تعافیٔخُتٛأٖی:تٛافمیزضضاثغٝثب٘یبظٞبیا٘ؿبٖٚرٛز٘ساضز.نیازها.1

 زض ٔكبضوت زا٘ؿتٞبیفقبِیتأٙیت، تفطیح ٚ ٌبف ارتٕبفی ٚ (1،1991)زٚیبَ ثٝ. لبزض ِعٚٔبً أب

یهفمیط٘یؿت.ٕٞٝ٘یبظٞبیا٘ؿبٖثٝٔٙبثـٔبزی٘یبظ٘ساض٘س)ٔخُٞبیٚیػٌیپبؾرٍٛییٞط٘یبظی٘جٛزٖاظ

ثٝٔٙبثـغیطٜارتٕبفی،ٌصضا٘سٖاٚلبتفطاغتٚاظ٘یبظٞبٔب٘ٙسٔكبضوتایٌؿتطزٜعیفحبَثبایٗٔحجت(

.ثبقسٔیایربٔقٝفمطزضٞطٞبیٚیػٌیٔبزی٘یبظزاض٘س.لبزض٘جٛزٖثٝتإٔیٗعیفٚؾیقیاظ٘یبظٞباظ

 زالِتزاضز.ارتٕبفیٞبیٔكبضوتاظفمطثطتإٔیٗ٘یبظٞبثطایوبالٚذسٔبتاؾبؾیٕٚٞچٙیٗایٗتقطیف

 ٞعیٙٝ ٞط ظ٘سٌیزض اؾتب٘ساضز ٞٙزبضٞبیایربٔقٝحسالُ ذسٔبتتٛؾظزِٚت، ٚ وبال اضائٝ ٔیعاٖ ثٝ

ارتٕبفی ؾبیطوبالٞب لیٕتٔٛازغصاییٚ ٚ ثؿتٍیزاضز. عَٛظٔبٖتغییط زض ثبوٙسٔیوٝ ٘یع یقٙیفمط

 .وٙسٔیٚضقیتالتهبزتغییط

.مناتغ2 ٞبآٖٔٙبثـٙسثطایضفـ٘یبظٞبیذٛزاؾتفبزٜوٙٙستٛا٘ٔیٔطزْآ٘چٝ: ٔؿئّٝانّیقٛزٔی٘بٔیسٜ .

.ٔٙبثـقٛزٔیٚارتٕبؿتقییٗسضتضٚاثظذب٘ٛازٌی،ذب٘ٛازٜتٛؾظلعٛضوّیثٝزؾتطؾیثٝٔٙبثـاؾتوٝ

زضچٍٍٛ٘یتزطثٝفمطٟٔٓٞبایٗتٕبْ.ٞؿتٙسٚغیطٜزاضایاثقبزٌٛ٘بٌٛ٘یقبُٔضٚا٘ی،ارتٕبفی،فطٍٞٙی

تقطیفتٟٙبٔٙبثـٔبزیٔس٘ؾطاؾت.ٔٙبثـٔبزیاظ٘ؾطاؾتأب وطز:اَٚ؛ثٙسیعجمٝزٚزؾتٝزضتٛأٖیضا

،زْٚ؛٘ٛؿٔحهٛالتیبذسٔبت)قبُٔٔٙبثـوٙسٔیضاوٙتطَٞبآٖٔبزیٚأٛضٔبِیوٝفطزٞبیزاضایی

ٞطغیطضؾٕیضؾٕیٚ ٕٔىٗاؾتظٔب٘یوٝافطازثبٞٓزٚزؾتٝ(. زضآٔسوبفی٘ساض٘سیبتقبُٔزاض٘سٔخالً

.وٙٙسٔیغیطضؾٕیتىیٝوبفی٘یؿت،ثٝٔٙبثـقبٖٔبزیٞبیزاضایی

ٞبیزاضاییٔٙبثـٔؿتمیٓٔبِیٚ ٘جٛزٖاؾتوٝوٙٙسٜتقییٗیوٝقرمٔبِىكبٖاؾت، انّیفمیطثٛزٖیب

اظ:ا٘سفجبضت

 (غیطٜٚ،ٞسیٝا٘ساظپؽیثٟطٜ،ؾٛز،حمٛقثبظ٘كؿتٍی،اقتغبَزضآٔس)اظ 

 (ا٘ساظپؽٔبِی)ذب٘ٝ،ٞبیزاضایی...ٚ 

 )...ٚوبالٞبیٔبزی)ٔخُِجبؾكٛیی،ٔبقیٗ،وبٔپیٛتط

اظ:ا٘سفجبضتوبالٚذسٔبتضؾٕی

 ذسٔبتزضٔب٘ی 

 آٔٛظـ 

 ثٟساقت 

 ٝٔ(وٙٙسٔیزضیبفتٞبٌطٜٚ)ٔعایبیاضبفیوٝثطذیاظٔعایبیٌصض٘ب 

غیطضؾٕیٔٙبثـ زٚؾتبٖ،ٕٞؿبیٍبٖ، ؾبظٔٞبیٌطٜٚاظعطیكذب٘ٛازٜ، زیٍطیاٞبٖبٔصٞجی، ٚیب رتٕبفی،

سقبُٔٔٛاضزظیطثبقس:تٛا٘ٔیٞؿتٙسوٝزؾتطؾیلبثُٞبیارتٕبفیقجىٝ

                                                           
1
 Doyal and Gough 
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 )ٝٔبِی)ٔخُلطوٌطفتٗاظذب٘ٛازٜیبزضیبفتپَٛ٘مساظیهٔؤؾؿٝذیطی 

 تقٕیطاتذبٍ٘ی،لطو،ثبغجب٘ی 

وٝثٝضٚاثظثبٔطزْٔطثٛطٌصاضزٔیی٘یعٚرٛززاضزوٝثطضاثغٝثیٗٔٙبثـٔبزیٚ٘یبظٞبتإحیطفٛأُزیٍط

ٖزؾتطؾیزاض٘س.سٌی،ذسٔبتٚثبظاضٞبییوٝثٝآ،ٔخُٔحُظ٘قٛزٔی

ثٝؾٝفبُٔثؿتٍیزاضز:«ٔٙبثـٔطزْثطایتإٔیٗ٘یبظٞبیكبٖوبفیاؾتیب٘ٝآیب»وٝایٗ:کافی.3

 ٜوٕیتٚویفیتآٖٔٙبثـپبیساضیٔحسٚز، 

  ٚ فطزٞبیٚیػٌیقطایظ ذٛز ٘یبظٞب تئٛضی زض ٚضقیتا٘سیىؿبٖ)ٌطچٝ ؾٗ، ثٝ تٛرٝ ثب أب

 ٔتفبٚتٞؿتٙس(.ٚغیطٜؾالٔت،قطایظذب٘ٛازٌی

 أبزؾتطؼزضـٔسـٔٙبثثطایٔخبَٕٔىٗاؾتفطزیثسٖٚتٛرٝثٝؾغحزضآا٘تربةذٛزفطز

غیطضطٚضی وٙس تٟیٝ ثطایآٍ٘بٜضا ٚ ثٕب٘ساـذب٘ٛازٜتإٔیٗ٘یبظٞبیذٛز زی٘بتٛاٖ )ٌّسٖٚ

 .(4؛1،2014آضؾی

تقطیفزْٚ:فمطیقٙیفسْتٛا٘بییپطزاذتٞعیٙٝثطایضفـحسالُ٘یبظٞبییوٝتٛؾظاؾتب٘ساضزٞبیربٔقٝ

.(4؛1992)ضاِٚیٖٛ،قٛ٘سٔیتقییٗ

غصایی،ٞبیضغیٓرٕقیتیٔٙبثـالظْضاثطایتإٔیٗا٘ٛاؿٞبیٌطٜٚافطاز،ذب٘ٛاضٞبٚیقٙیفمط:تقطیفؾْٛ

تكٛیكیبتإییسفٕٛٔیارتٕبفی،قطایظظ٘سٌیٚأىب٘بتضفبٞیٔطؾْٛ)وٝفٕستبًٞبیفقبِیتقطوتزض

ثؿیبضوٕتطاظٔتٛؾظربٔقٝزضچٙیٗقطایغیٔٙبثـافطازیبذب٘ٛاضٞبٌیطز(زضاذتیبض٘ساقتٝثبقٙس.ضازضثطٔی

 فبزی، ظ٘سٌی اٍِٛٞبی اظ ثٙبثطایٗ ٚضؾْٛآزاةاؾت ٞبیفقبِیتٚ ٔحطْٚ قٛ٘سٔیارتٕبفی

.(31؛2،1979)تب٘ؿٙس

ٞبقبذمثطذیاظایٗ،تقطیفوطزارتٕبفیٞبیقبذماظاؾتفبزٜثبتٛأٖیضافمط:چٟبضْتقطیف

:اظا٘سفجبضت

 اؾبؾی٘یبظٞبیحسالُقبذم .1

ٞبقبذماظایٗثطذیاؾت،قسٜتكىیُقبذم15 اظوٝ:3OECD ٞبیقبذمٔزٕٛفٝ .2

:اظا٘سفجبضت

بضـزچٝـوب٘یـوٛزوسـزضن(،ؾبالٖثعضي،ٞبثچٝ،٘ٛظاز)ٚٔیطٔطي٘طخ،ظ٘سٌیثٝأیس .3

،ب٘ٛاضـذطا٘ٝـؾزضآٔس،ؾطا٘ٝزاذّی٘بذبِمتِٛیس،زثؿتبٖٞبیؾبَٔتٛؾظ،ٞؿتٙسٚظ٘یوٓ

 ٚغیطٜؾبِٓآةثٝزؾتطؾی،ثیىبضیطخـ٘

                                                           
1
 Goulden and D Arcy 

2
 Townsend 

3
  Organiztion for Economic Co-operation development 

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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UNDP)ٔتحسُّٔتٛؾقٝ٘بٔٝثط :ا٘ؿب٘یتٛؾقٝقبذم .4
1990ؾبَزضضاتطویجیقبذمایٗ(1

سـتِٛسٚـثزضسٌیـظ٘ٝـثأیساؾبؼثطوٝفٕطعَٛ:اؾتاؾتٛاضٔؤِفٝؾٝثطوٕٝ٘ٛزٔقطفی

زاذّی٘بذبِمتِٛیسثطحؿتوٝظ٘سٌیؾغحٚثبؾٛازیٚٛظــآٔعاٖـٔی،قٛزٔیفـتقطی

 .قٛزتقطیفذطیسلسضتٚؾطا٘ٝ

ضاظ٘سٌیٔحطٚٔیت،قبذمایٗ.ٕ٘ٛزٔقطفیUNDP٘یعضاقبذمایٗ٘ی:ا٘ؿبفمطقبذم .5

وٙسٔیٔٙقىؽثقسؾٝاظ ظ٘سٌیؾغحٚزا٘ف،فٕطعَٛ: فٕطعَٛثقساظٔحطٚٔیت.

فـزا٘زضتـٔحطٚٔیٚثٕیط٘سچٟبضؾبٍِیاظلجُضٚزٔیا٘تؾبضوٝافطازیزضنسثطحؿت

سـزضن:ٔتغیطؾٝتطویتاظظ٘سٌیؾغحزضٔحطٚٔیتٚؾٛازثیبِغـثطازـافسـزضنؿتـثطح

زؾتطؾیثٟساقتیذسٔبتثٝوٝافطازیزضنس،٘ساض٘سیـزؾتطؾبِٓـآةؾٝـثٝـوطازیـاف

،)اضضطْٚچیّطآیسٔیزؾتثٝٞؿتٙسٚظ٘یوٓبضـزچٝـوایؾبِٝپٙذوٛزوبٖزضنسٚ٘ساض٘س

 .(13؛1384

ذهٛلزضٌطفتٝتنٛضتقبضیفوّیٝثبفمطزضاضتجبطاؾتثطٕٞیٗاؾبؼوبٔالًفمیطثٛزٖتقطیفپٙزٓ:

ٌٚطفت٘ؾطزضاؾبؾیٞبیثّیتلباظتـٔحطٚٔینٛضتثٝثبیسضافمط.وٙٙسٔیاقبضٜٔحطٚٔیت٘ٛفیثٝفمط

ٔفٟٛٔییهذٛز،ٔحطٚٔیتٝـاِجت.تـاؾطـفمبییـقٙبؾٔتقبضفضبثغٝوٝزضآٔسٞبثٛزٖپبییٗنطفبً٘ٝ

زضوٝٔقٙیثسیٗ.ثبقستٝـزاقبٚتیـٔتفبضیفـتقبٚتـٔتفٞبیٖظٔبٚٞبٔىبٖزضاؾتٕٔىٗوٝاؾت٘ؿجی

ضطٚضیحیبتازأٝثطایوٝقٛزتّمیتیأىب٘باظٔحطٚٔیت،فمطاؾتٕٔىٗتٛؾقٝزضحبَوكٛضیه

أىب٘بتٚقطایظاظ٘ؿجیٔحطٚٔیتثطیبفتٝتٛؾقٝوكٛضیهزضوٝزضحبِی،زاضٚ،ٔؿىٗ،غصا٘ؾیطاؾت

ٌفتٔحطٚٔیت٘ؿجیٔٛلقیتیاؾتوٝزضآٖفطزاظتٛأٖیعٛضوّیثٝزاضززالِتٔتٛؾظظ٘سٌییه

ٞبیٚیػٌی ٚ لسضت اقتغبَ، )زضآٔس، غیطٜٔغّٛة زیٍطاٖ ثٝ ٘ؿجت وٕتطی اؾت( ثطذٛضزاض

 .(20؛2،1981)ؾٗ

ٞطوٝٞبییفطنتٚٞبزاضائیاظٔحطٚٔیتاظاؾتفجبضتفمط،آؾیبتٛؾقٝثب٘هٜزیسٌباظ تقطیفقكٓ:

(.10؛1381)ذسازازوبقی،ثبقسٔیٞبآٖٔؿتحكفطز

٘ٛظزٞٓلطٖاٚاذطزضاٍّ٘ؿتبٖوكٛضزضفمطٔغبِقبتپیكٍبٔبٖاظ٘فطز3ٚضاٚ٘تطیٚثٛتتقطیفٞفتٓ:

لبئُتٕبیع٘ؿجیفمطٚٔغّكفمطثیٗوٝوطز٘ستالـزٚایٗ.زٞٙساضائٝفمطاظٔٙبؾجیتقطیفوطز٘سؾقی

-،ٔیٌطفتٝقىُٔقبـحسالُپبیٝثطوٝفّٕیتقطیفٔتضٕٗٚاؾتفیٙیٔٛضٛؿیهٔغّكفمط.قٛ٘س

.اؾتالظْظ٘سٌیحفؼثطایوٝاؾت٘یبظٞبییحسالُ ٔٙؾٛضٚثبقس فٙٛاٖثٝٔغّكفمطتطتیتایٗثٝ

،ثبقسحسالُایٗاظوٕتطؾغحیزضفطزیاٌط.اؾتقسٜتقطیفظ٘سٌیاؾتب٘ساضزحسالُوؿتزض٘بتٛا٘ی

                                                           
1
 United Nations Development Programme 

2
Amartya Sen 

3
 Booth & Rowntree 
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حسالُتقطیفچٍٍٛ٘یثٝثؿتٍیٔغّكفمط،تقطیفثٙبثطایٗ.زاقت٘رٛاٞسظ٘سٌیازأٝثطایضاالظْتٛاٖ

اظٔیعاٖچٝثٝزؾتطؾیثبٚزاض٘س٘یبظچیعچٝثٝٔطزْٔكرمٌطزز،اؾتالظْوبضایٗثطای.زاضزٔقبـ

آذطیٗثبٔقبـیبحسالُٔغّكفمطاظایسٜ٘ٛؿایٗ.قسذٛاٞسثطعطفٞبآٖضفمٔكىُذسٔبتٚوبالٞب

آٖزضوٝزاضزلطاض٘ؿجیفمط،ٔغّكفمطٔمبثُزض(ٔطتجظاؾت.1901ٚ1941(ٚضٚا٘تطی)1889)ثٛتوبض

اؾتب٘ساضزٞبیاظٔقیٗؾغحیهوؿتزض٘بتٛا٘یفٙٛاٖثٝ٘ؿجیفمط.اؾتٔؤحطفمطؾغحتقییٗثطٞبیٚضزا

ثٝفّتوٝ٘ؿجیفمطزض.اؾتقسٜتقطیفقٛزٔیزازٜتكریمٔغّٛةیبالظْفقّیربٔقٝزضوٝظ٘سٌی

اظ٘بقیثّىٝ٘یؿتاؾبؾی٘یبظٞبیتإٔیٗرٟتٔٙبثـفمساٖاظ٘بقینطفبًفمط،اؾتزضآٔسیقسیساذتالف

ثٝ٘ؿجیفمطتقطیفزضثٙبثطایٗ.ثبقسٔیربٔقٝظ٘سٌیاؾتب٘ساضزحسالُثٝزؾتطؾیرٟتفطزٔٙبثـوٕجٛز

.قٛزٔیتٛرٝافطاززضآٔسٔغّكٔیعاٖاظثیفحطٚتٚزضآٔستٛظیـزض٘بثطاثطی

ثیٗ(ٔهطفیب)زضآٔستٛظیـزض٘بثطاثطایفٕكثٝزؾتیبثیٔٙؾٛضثٝ وُزضنستٛأٖیذب٘ٛاضٞبیبافطاز

لكطحطٚتٕٙستطیٗتٛؾظقسٜزضیبفتزضآٔسزضنسثبضاربٔقٝلكطفمیطتطیٗتٛؾظقسٜزضیبفتزضآٔس

-ٔیتقطیفٔرتّفٞبینٛضتثٝٔرتّفوكٛضٞبیزضٔفْٟٛایٗوٝزاقتتٛرٝثبیساِجتٝوطزٔمبیؿٝ

ثٝرٕقیتاؾتوٝایٗٔقَٕٛضٚـیه.اؾتیبفتٝتغییط٘یعالتهبزیتحٛالتاحطثطظٔبٖعیزضٚقٛز

قسٜزضیبفتزضآٔس٘ؿجتٚثٙسیعجمٝنقٛزیضتیتتثٝزضآٔسثطحؿت10یب5ٔضطةثبییٞبٌٜطٚ

.زقٛٔمبیؿٝٞٓثبزضآٔسیٔرتّفٞبیٌٜطٚتٛؾظ

زضافطازآٖزضوٝاؾتفمطیاِٚیٝفمطٚی٘ؾطثٝ.اؾتقسٜلبئُتفبٚت٘یعحب٘ٛیٝٚاِٚیٝفمطثیٗضٚا٘تطی

ثٝزؾتطؾیافطازآٖزض،وٝاؾتفمطیحب٘ٛیٝفمطٚ٘ساض٘سضأٙبثـثٝزؾتطؾیاؾبؾیٚاِٚیٝ٘یبظٞبیتإٔیٗ

.(11؛ٕٞبٖ)٘ساض٘سذٛٔقبـؾغحافعایفثطایضاٞبآٖاظاؾتفبزٜتٛا٘بییِٚیزاض٘سضااِٚیٝٔٙبثـ

 تقطیفٞكتٓ: ضطٚضیبت یب ٔبیحتبد تٟیٝ ثطای وبفی ٔٙبثـ ثٝ زؾتطؾی فسْ ٔقٙبی ثٝ آزاْ.ثبقسٔیفمط

الظْحیبتازأٝثطایٚرٛزقبٖوٝوبالٞبییاظٌصقتٝضطٚضیبت،یبٔبیحتبداظٔٙؾٛضاؾت،ٔقتمساؾٕیت

ٔحتطْٔطزْثطایٞبآٖثٝزؾتطؾیفسْوكٛض،یهضؾْٛٚآزاةعجكوٝاؾتچیعٞبییٕٞٝقبُٔاؾت،

.(227؛1390،ٚقٛضٔؿتیظضٚوی)قٛزٔیربٔقٝ٘بٔغّٛةتّمیؾغٛحتطیٗپبییٗزضحتیآثطٚٔٙس،ٚ

 ثیبٖ چٙیٗ ٘یع اؾتب٘ساضزٞبیظ٘سٌیوب٘بزا ٔؤؾؿٝ ٌؿتطزٜوٙسٔیتقطیفٟ٘ٓ: ثؿیبض فمط ٔفْٟٛ اظوٝ تط

آٔٛظـٚتٛإ٘ٙسؾبظیٚؾبیطفمساٖزضآٔساؾتٚقبُٔثؿیبضیاظوٕجٛزٞباظزاضاییٚأیسثٝظ٘سٌیٚ

قبذم ٔطثٛطثٝفمطثؿیبضپیچیسٜاؾتٞبیٚیػٌیؾبظیثؿیبضیاظوٕیحبَایٗثبٞبیارتٕبفیاؾت.

 .(16؛1،2003ٔطوعٔغبِقبتاؾتب٘ساضزٞبیظ٘سٌیوب٘بزا)

وٝوٕجٛزیبفمساٖوٙسٔیثب٘هرٟب٘یثطایتقطیفذٛزاظفمطٔزٕٛفٝایاظفٛأُضاثیبٖتقطیفزٞٓ:

ٞبآٖ فمط ظٔبٖ،ثبقسٔی٘كبٖزٞٙسٜ ٟ٘بزٞب، زؾتطؾیثٝ پطٚضـ، قبُٔأىب٘بتآٔٛظـٚ ایٗٔزٕٛفٝ .

                                                           
1
 Center for the study of living stsndsrds 

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 



  14 

ٞبیحمٛلی،ٙبؾتٚپؿتی،اضتجبعبتارتٕبفیٔٔؿىٗٚؾطپٙبٜ،أٙیت،ؾالٔترؿٕب٘ٔحسٚزٜقرهی،

.(4؛2006فمط،1)ٔطوعثیٗإِّّیثبقسٔیؾیبؾتٚاعالفبت

زضوٝزیٍطی٘ىتٝ ثب ضفبٜثبفمطضاثغٝزاضزٚرٛز٘ؾطاذتالف٘ؾطاٖنبحتٚٔحممبٖثیٗآٖضاثغٝ

اؾتالتهبزی ٚضفبٜاظرعییفٙٛاٖثٝضاآٍٖٚ٘طیؿتضفبٞیزیسٌبٜاظثبیسضافمطوٝٔقتمس٘سثطذی.

ٌطفتا٘ساظٜذب٘ٛاضوّیؾالٔت ٚفمطتقطیفظٔیٙٝزضنبحجٙؾطاٖثیكتطیبفتٝتٛؾقٝوكٛضٞبیزض.

وٝاؾتآٖثٟتطوٝٔقتمس٘س(1977)2ثٗ٘ؾیطافطازیٔمبثُزض.وٙٙسٔیپیطٚیزیسٌبٜایٗاظآٌٖیطیا٘ساظٜ

زضٔٛرٛزٔٙبثـٔیعاٖانّیٔقیبضٌٚیطزلطاضٔٛضزثطضؾیغیطضفبٞیزیسٌبٜاظفمطا٘ساظٌٜیطیٚیفتقط

.ثبقسٞبآٖضفبٜٔیعاٖاظف٘ؾطنطافطاززؾتطؼ

ٔیعاٖحسالُٔكرهیاظزضآٔسالتهبززا٘بٖتٛؾقٝا الظْثطایٞبیظٔفْٟٛفمطٔغّكاؾتفبزٜٔیوٙٙستب

ثٝٔٙؾٛضاعٕیٙبٖاظٔقبـزٔخُ؛ثطآٚضزٜوطزٖ٘یبظٞبیٔبزیاؾبؾی ائٕیثیبٖغصا،پٛقبنٚٔؿىٗضا

وٙٙسٚایتبٔٙغمٝزیٍطفطقٔیتبوكٛضٚاظٔٙغمٝیوٝحسالُٔمبزیطٔقبـاظوكٛضزاض٘س.ثبتٛرٝثٝایٗ

ٔكىالتایٗتقطیفپیٔیثطیٕٓبیبٖ٘ ثٝ ارتٕبفیٞؿتٙس، التهبزیٚ ٘یبظٞبیٔرتّفضٚا٘كٙبذتی، ٌط

.(75؛3،2009)تٛزاضٚٚاؾٕیت

.ثبقسٔیتٛؾظثٛتٚضٚا٘تطیقسٜاضائٝزضٔغبِقٝحبضطتقطیفٔس٘ؾطٔباظفمطتقطیففمط٘ؿجیِصا

 خط فقش -2-2-1-2

ثبیس ضفبٜحسالُؾغحیاظثٝزؾتطؾیثطایٔقیٗ،ٔىبٖٚظٔبٖزضفطزیهوٝاؾتٔربضریفمطذظ

تقییٗٚفمطٌیطیا٘ساظٜحبَثطای.قٛ٘س ٔیتّمیفمیط٘ساض٘س،زؾتطؾیضفبٜؾغحایٗثٝوٝافطازی.ثپطزاظز

 .(133؛1998)ضاِٚیٖٛ،قٛزٔی٘بٔیسٜفمطذظآؾتب٘ٝایٗوٝٞؿتیٓآؾتب٘ٝیهتقییٗ٘یبظٔٙسثٛزٖفمیط

ذب٘ٛاضٞبضازضیهظٔبٖٚٔىبٖٔقیٗثٝزٚثرفزضانغالحؾبزٜتطذظفمطٔیعاٖزضآٔسیاؾتوٝ

.(16؛4،1964)ٞبضِٚسوٙسٔیفمیطٚغیطفمیطتمؿیٓ

ایٗزضحبِی.ٕ٘ٛزتقطیفحیبتزأٝاثطایٔربضدحسالُٚپِٛیٚاحسثطاؾبؼتٛأٖیضاآؾتب٘ٝایٗ

فمطاظٔرتّفیتقبضیفوٝاؾتقسٜٔٛرتاثٟبْٕٞیٗاؾتوٝازأٝحیبتذٛزیهٔٛضٛؿٔجٟٓاؾت.

پطٚتئیٗٚا٘طغیٔیعاٖثطحؿتضاحیبتازأٝثطایٔقبـحسالُٔحممیٗاظثقضی.قٛزاضائٝفمطذظٚ

زضوبِطی2150ثٝثسٖ٘یبظثطاؾبؼٔقبـحسالُچیٗوكٛضزضٔخبَثطای.وٙٙسٔیتقطیفثسٖ٘یبظٔٛضز

غالترعثٝٞبییذٛضاویٔهطفثبزیٍط%10تٟٙبٚغالتاظآٖ%90یوٝعٛضثٝ،اؾتقسٜتقطیفضٚظ

                                                           
1
 International Poverty Center 

2
 Ben 

3
 Todaro and Smith 

4
 Harold 
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زضنس%66یوٝعٛضثٝقٛزٔیتقطیفوبِطی2000ثطحؿتفمطذظا٘سٚ٘عیوكٛضزض.ثبقسقسٜتإٔیٗ

.ثبقسقسٜتإٔیٗغالتعطیكظاآٖ

فمطاضااظؾبیطافطازوٝقسٜتقطیفآؾتب٘ٝ،قٛزٌطفتٝ٘ؾطزض٘ؿجییبٔغّكٔفْٟٛثٝفمطثؿتٝثٝایٗوٝ

،ٔتفبٚتذٛاٞسثٛز.یقٙیزضضاثغٝثبذظفمط٘یعثبزٚٔفْٟٛ٘ؿجیٚٔغّكٔٛارٝوٙسٔیربٔقٝتفىیه

.اؾتپطزاذتٝقسٜٞبآٖٞؿتیٓوٝزضازأٝثٝتقطیف

-ظٔیٙٝثٝتٛرٝثبوٝاؾتیبٞعیٙٝلبثُتهطفیٔسزضآٔمساضاظاؾتفجبضتٔغّكفمطذظ،تقطیفثطاؾبؼ

ٔب٘ٙس)افطاز٘یبظٞبیحسالُتإٔیٗثطایٔٛضزثطضؾییربٔقٝزضٚغیطٜالتهبزی،ارتٕبفی،فطٍٞٙیٞبی

ٚٔؿىٗ،تحهیالت،زضآٔسٔیعاٖحسالُٔب٘ٙس)قطایغیحسالُیبٚاؾتالظْ...(ٚٔؿىٗ،پٛقبن،غصا

ٌطفتٝقٛز.ایٗضٚـ٘ؾطزضفمیطفٙٛاٖثٝٔٛضزثطضؾیفطزتبقٛزٔیٔٛرتآٖتإٔیٗفسْوٝاؾت...(

ثبالیبپبییٗضفتٗایٗذظذبضداظاضازٜٞٙزبضیٚثٌٝٛیٙس.٘یعٔی«٘یبظٞبیاؾبؾیضٚـ»ضاتقییٗذظفمط

 ارتٕبفی ٚ التهبزی ٞبی تحطن ٚ قطایظ وٙستٛا٘ٔیزِیُ ظیبز یب وٓ ضا فمیطاٖ قٕبض )اثِٛفتحیس

.(100؛1371لٕی،

-ٞب،اٍِٛٞبٚعطظتّمیٞٙزبضییب٘بقیاظتحَٛزضٌطایفٞبیربییضطٚضیاؾتوٝربثٝایٗ٘ىتٝشوط

زضٌصقتٝ٘ساقتٗتّٛیعیٖٛیبوبٔپیٛتطقرهیٔالنذظ٘چٝبٞبیارتٕبفی٘یعزضذظفمطٔؤحطاؾت.چٙ

ثٝیبٚربٔقٝزضآٔس(ٔیبٍ٘یٗیب)ٔقیٙیزضنسنٛضتثٝیب٘ؿجیفمطذظایٗزضحبِیاؾتوٝ؛ فمط٘جٛز.

قٛزٔیتقطیف،ٌیط٘سٔیلطاضآٖاظتطپبییٗربٔقٝافطازاظٔقیٙیزضنسوٝزضآٔسیٔطظیهقىُ

.(101؛ٕٞبٖ)

ثبتٛظیـزضآٔسا -ضتجبطٔییبثس.ذظفمطٔغّكقىبفذظفمط٘ؿجیذیّیثیكتطاظذظفمطٔغّكٔؿتمیٕبً

ثیبٖ ٚتفؿیطٞبیاضظقیآٖضا ضقسٚتٛؾقٝوٙسٔیٞبیلبعـعجمبتیٚذظفمط٘ؿجیا٘ٛاؿقىبفٞب .

ربییٞطزٚذظفمطتإحیطٔیلتهبزیٚتحٛالتارتٕبفیثطربثٝا ؾتوٝٔجب٘یالتهبزضٚاظایٌٗصاض٘س.

ارتٕبفی تحٛالت ٚ ث-ؾیبؾی تطیٗ ٟٓٔ فمرفالتهبزی، پٛیف ثطضؾی ٚ ثحج ٞبی )ضئیؽط٘س

.(4؛1384زا٘ب،

 ایشاندس  فقش خط محبسبٍ بشای سيضُب اوًاع -2-2-1-3

ثطضٚـایٗ:وبِطی٘یبظثطاؾبؼفمطذظٌیطیا٘ساظٜضٚـ.1 حسالُٚٔغّكفمطٔفْٟٛپبیٝ ٘یبظٞبی

ٔیٌطززفطواثتساوٝنٛضتٗـایٝـث.تـاؾاؾتٛاض(ایتغصیٝ٘یبظٞبی)اؾبؾی ٔمساضثٝضٚظا٘ٝفطزٞط

زضآٔسؾغحثطاؾبؼٔغبِقٝٔٛضزذب٘ٛاضٞبیؾپؽ،(تغصیٝٔترههبٖ٘ؾطثطاؾبؼ)زاضز٘یبظوبِطیٔقیٗ

ٞهزضآٔسی،زٞطزضیبفتیغصاییٞبیـاضظطآٚضزـثاظؽـپ٘س.ٌطزٔیثٙسیعجمٝایٞعیٌٙٝطٜٚزٜزض

قٛزٌطفتٝٔی٘ؾطزضثبقسزضآٔسیٞهز٘ساضزتبـاؾطغیـا٘اظیفـث،آٖبفتیـزضیطغیـا٘ٝـوزٞهاِٚیٗ

.قٛزٔیٔحبؾجٝاؾتب٘ساضزساضـٔمبـثٔٛضز٘ؾطهـزٞبفتیـزضیطغیـا٘اذتالف.وبِطی(2300یب2190)فطضبً
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ثٝزٞهزضیبفتیا٘طغیساضـٔمطـثهـزٞؤُربضدتمؿیٓاظزضیبفتیوبِطیٚاحسٞطلیٕتآٖز٘جبَثٝ

ثطاثطاؾتب٘ساضزٔمساضبـثبفتیـزضیطغیـا٘اِتفبٚتثٝٔبزضوبِطیٚاحسٞطلیٕتضطةحبنُ.ٔیآیسزؾت

ذٛاٞسفمطذظطـثطاثهـزٞوُٞعیٙٝاظٔربضدایٗتفبضُ.ثبقسٔی٘یبظثطٔبظاززضیبفتیا٘طغیٔربضد

.ثٛز

66یب50ثطاؾبؼفمطذظٌیطیا٘ساظٜضٚـ.2 ذب٘ٛاضٞبٔربضدٔیبٍ٘یٗزضنس پبیٝثطوٝضٚـایٗزض:

زضنس66یب50،ثقسٔطحّٝزضپؽـؾ،قٛزٔیٔحبؾجٝٔربضدٔیبٍ٘یٗاثتسا،اؾتاؾتٛاض٘ؿجیفمطٔفْٟٛ

ٔیٌطفتٝ٘ؾطزضفمطذظفٙٛاٖثٝ(اؾتتزطثیٚاذتیبضینٛضتثٝزضنسایٗتقییٗاِجتٝ)ٔربضدٔیبٍ٘یٗ

. قٛز

ثطپبیٝوٝفمطذظتقییٗٞبیضٚـزیٍطاظ:ذب٘ٛاضٞبٔربضدٔیب٘ٝزضنس66یب50ثطاؾبؼفمطذظقییٗت.3

اظزضنسیٔحبؾجٝثطایذبنیٔقیبضپیكیٗضٚـسـٕٞب٘ٙٚثبقسٔیضٚـایٗاؾتاؾتٛاض٘ؿجیفمطٔفْٟٛ

ساضزـ٘ٚرٛزفمطذظفٙٛاٖثٝٔربضدٔیب٘ٝ زضآٔسیزٞهزٜزضذب٘ٛاضٞبٔربضداثتسا،ضٚـٗـایزض.

(ٞعیٙٝای) ؾپؽقٛزٔیٔطتت ثٝٔیبٍ٘یٗایٗٚقسٜٔیبٍ٘یٌٗیطیكٓـقٚپٙزٓٞبیزٞهٔربضداظ

ٔیب٘ٝزضنس66ثبضزیٍطٚزضنس50بضـثهـیپؽـؾٛزـقیـٌٔطفتٝ٘ؾطزضذب٘ٛاضٞبٔربضدٔیب٘ٝفٙٛاٖ

قٛز.ٔیٔحبؾجٝٔربضد

تـحمیمزض.اؾتاؾتٛاضفمط٘ؿجیٔفْٟٛپبیٝثطضٚـایٗ:اٍُ٘ضطیتٔقىٛؼپبیٝثطفمطذظتقییٗ.4

ذٛضاویٔربضدضاثغٝاضظیبثیرٟتذب٘ٛاضٞبزضآٔسثٝذٛضاویبضدـٔرؿجتـ٘بذمـقاظ1ُـاٍ٘ؿتـاض٘

تفبزٜـاؾٛضزـٔطـفمذظٔحبؾجٝثطایٔقیبضیفٙٛاٖثٝثقسٞبٝـوٛزـٕ٘تفبزٜـاؾٞبآٖسـزضآٔٚذب٘ٛاضٞب

فتٌططاضـل پؽـؾ،ٔیٌطززثطآٚضزالتهبزؾٙزیٔسَٞبیثطاؾبؼ،ُـاٍ٘طیتـضساـاثتضٚـٗـایزض.

فمطذظثبٔقبزَٔحبؾجٝایٗحبنُ،قٛزٔیضطةُـاٍ٘طیتـضٛؼـٔقىزضب٘ٛاضـذٛضاویـذبضدـٔر

ٔٛضزذب٘ٛاضٞبیؤُربضدٚذٛضاویٔربضداثتسا٘یعاٍُ٘ضطیتثطآٚضزثطای.ثٛزذٛاٞسثطآٚضزی

ز.ٌطزٔیثطآٚضزؾٙزیالتهبزضٚقٟبیثٝظیطٔسَچٟبضؾپؽٚتمؿیٓزضآٔسیٌطٜٚزٜثٝٔغبِقٝ
        (2-1)

 
              (2-2)

 
             (2-3)

  
            (2-4)

 

                                                           
1
 Ernest Engel 
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رٕالتپؿٕب٘س و    ،  ، ٔربضدوُٞطزٞهٚ ،زٞهٞطذب٘ٛاضٞبیذٛضاویٔربضد آٖزضوٝ

ثبقٙس.ٔی

فمطذظاٍُ٘ضطیتٔقىٛؼثطاؾبؼفمطذظٔحبؾجٝ:فمطااٍُ٘ضطیتٔقىٛؼثطپبیٝفمطذظتقییٗ.5

.ٔیوٙسِحبػاٍُ٘ضطیتٔحبؾجٝزضضازضآٔسیٞبیٌطٜٚٝـوّیطاـظی،سـٕ٘بیٔیتقییٗا٘ساظٜاظثیفضا

.قٛزاؾتفبزٜفمیطٞبیٌطٜٚٔربضداظوٝقٛزٔیپیكٟٙبزُـاٍ٘طیتـضجٝـزضٔحبؾكىُـٔٗـایــضفثطای

ایٗثطزٖوبضثٝأب  قٙبؾبییضافمطاتطتیجیثٝثبیسٚالـزضٚثبقسٔیُـلجاظطاـفمتقییٗٔؿتّعْپیكٟٙبز

ٔربضد،ٔكىُایٗضفـثطای.ثبقسٔیفمیطٞبقٙبؾبییؾپؽٚفمطذظتقییٗٞسفوٝنٛضتیزض،وٙیٓ

ٔٛرتاذیطضٚـوبضثطز.قٛزٌطفتٝٔی٘ؾطزضافمیطبضدـٔراظهیـقبذٛاٖـفٙثٝضازضآٔسیاَٚزٞه

.(1384؛16،)اضضطْٚچیّطثبقسٔیُـاٍ٘طیتـضٔقىٛؼٔقیبضثطحؿت٘ؿجیفمطذظاظپبئیٙیترٕیٗ

 ضبخص فقش -2-2-1-4

تقسازٚتطویتفمیطاٖزضظیطذظفمطٚتغییطٚتحَٛآٖزضعَٛظٔبٖوبفی٘یؿتظیطاقستٌیطیا٘ساظٜ

ٛظیـزضآٔس،فمطٚٔغطحقسٖ٘یبظٞبیرسیسزضرٛأـٚثطٞٝٞبیظٔب٘یٔتفبٚتاؾتٚفّتایٗأطت

ٞبییفمطقبذمٌیطیا٘ساظٜ،زضآٔسٚٞعیٙٝٔتٛؾظفمیطاٖٚتطویتفمیطاٖاؾت،ِصازضٔفْٟٛذظفمط

ٔغطحقسٜحؿبؼثبقس.وٝزضشیُثٝثطضؾیچٙسٔٛضزاظایٗقبذمٞبیٚیػٌیوٝ٘ؿجتثٝالظْاؾت

:اضائٝذٛاٞسقسٞب

قبذم .1 ٌطٜٚ تٛضثهFGTٞبیفمط ٚ ٌطیط 1)فٛؾتط، ا٘ساظٜ( ثطقبٌُٔطٚٞیاظ اؾتوٝ ٞبیفمط

یقیظتٛضحبآؾٙزفتـرٟس.وٝٙزٞاظفمطثٝزؾتٔیضاٞبیٔرتّفیقبذم حؿتا٘ساظٜپبضأتط

ٞبیٌٜطٚظیطثطضؾیاظحبنُفمطٔیعاٖوٝٞؿتٙسآٖثیبٍ٘طٚٔٙبؾتٔیثبقٙسفمطثطیٔسزضآٚ

حؿتثط یبفت.زؾترٕقیتوُفمطاظٚاحسیٔیعاٖثٝٚرٕـوطزٞٓثبتٛأٖیضارٕقیتٔرتّف

ٚازتقسؾٙزفزضثیكتطآٖزثطضوبوٝافمط٘ؿجتیٞبقبذماظاٖتٛٔیٚتٔتفبیٞبزثطضوبٚظ٘یب

ثٝ٘ؿجتضافمیطٌٜٚطفقىبسـ٘ایتٛـٔ،طـفمؾٙزففیٗزضوٝفمطفقىبقبذم،ؾتاطـفم٘ؿجت

فقىبتسـق،طـفمفىبـقطـثٜٚفالوٝفمطتقسقبذمٜثبالذطٚوٙسؾٙزف٘ؾطضزٔٛفمطذظ

قىُوّیتبثـفٛؾتطز.ٕ٘ٛزٜؾتفبا،ٞسزٔیاضطـل٘ؾطٔسفمیطیٞبٌٜٚطثٝٞیزٚظٖعطیكاظ٘یعضا

:ثبقسٔیٌطیطتٛضثهثٝنٛضتظیط

   ∫ (
   

 
)
 

 ( )                                  
 

 
(2-5)

 

                                                           
1
 Foster, Greer and Thorbecke 

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

ثعضٌتطثبقس،قبذمحبنُ٘ؿجت ٞطچٝلسضوٝ.ثبقسٔیزٞٙسٜزضآٔس٘كبٖ  ذظفمطٚ ،تٛظیـ

.(670؛1948)فٛؾتطٕٚٞىبضاٖ،تطذٛاٞسثٛزثٝ٘بثطاثطیزضآٔسیفمطاحؿبؼ

 فمیط فمطقبذم٘ؿجتافطاز ؾطقٕبض 1یب تٛضثه: ٌطیط انّیفٛؾتط تبثـ زض ثبقس،   اٌط

ثٝفمیطافطازتقساز٘ؿجتنٛضتثٝ قبذمؾطقٕبضفمطیب٘ؿجتافطازفمیطثٝزؾتذٛاٞسآٔسوٝ

ظیطربٔقٝافطازاظ٘ؿجتیچٝوٝزٞسٔی٘كبٖقبذمایٗ.قٛزٔیتقطیفربٔقٝافطازوُتقساز

ٚوٝٞیچفمیطیٚرٛز٘ساضز()ظٔب٘ینفطثیٗقبذمایٗفسزیٔمساض.وٙٙسٔیظ٘سٌیفمطذظ

nٚفمیطافطازتقسازqاٌط.اؾت)ظٔب٘یوٝوّیٝافطازربٔقٝزضآٔسیوٕتطاظذظفمطزاض٘س(یه

 :قٛزٔیتقطیفظیطنٛضتثٝفمیطافطاز٘ؿجتقبذمٌبٜآٖثبقس،ربٔقٝافطازوُرٕقیت

  
 

 
(2-6)  

زازٖثبحتیٚفمطاثیٗزضآٔسربییربثٝثبٚ٘ساضزٚرٛزتٕبیعیفمیطتطٚفمیطثیٗقبذمایٗزض

حؿبؼ.وطز٘رٛاٞستغییطقبذمایٗٔمساضفمطاغیطثٝفمطازضآٔس زضآٔس تٛظیـ ٘ؿجتثٝ ٚ

ثٝتقسا.ثبقسٕی٘ ظیطذظفمطٞؿتٙسإٞیتافطازیوٝزاظٔقبیتایٗقبذمآٖاؾتوٝتٟٙب

ٔی فمطزٞس، قىبف ٚ فمطفٕك ذظ اظ فمیط افطاز فبنّٝ یقٙی ٕ٘ی، ٘كبٖ ضا عٛضٕٞیٗزٞس.

ٞؿ فمط ذظ ظیط وٝ افطازی قسٖ ٘حطٚتٕٙستط تغییط قبذمضا ایٗ ٔمساض ربثٝسازٜتٙس ربییٚ

یط٘یعزضایٗقبذمثیزضآٔسیاظیهفمطاثٝحطٚتٕٙساٖیبربثٝربییزضآٔسیثیٌٗطٜٚٞبیفم

.(32؛1981)ؾٗ،إٞیتاؾت

 2٘ؿجتقىبفزضآٔسیقبذم ٚؾقتفٕك،قست٘كبٖزٞٙسٜ قبذمایٗ: ٚثبقسٔیفمطٚ

قىبففمطزضربٔقٝضأیتٛا٘سٔیبٍ٘یٗچٙیٗٞٓ.ثبقسٔیثبذظفمطٔقیبضآٖتفبٚتزضآٔسفمطا

ثٝذظفمطتقییٗاضائٝزٞس قبذمایٗ.قٛزٔیٚثٝنٛضت٘ؿجتٔیبٍ٘یٗقىبفزضآٔسیفمطا

αوٝظٔب٘یاؾت،تٛضثهٌٚطیطفٛؾتط،تبثـٕٞبٖ ٚ٘ؿجتثٝقبذمؾطقٕبضفمطثبقسیه

 :ٌطززوٝثٝقىُظیطتقطیفٔیثبقسٔیٚظٖثیكتطیثطایفمطالبئُ

   ∫ (
    

 
)  ( )  

 

 
(2-7)  

n،زضایٗقبذم تقسازافطازفمیطqتقسازافطازربٔقٝ، ،xiزضآٔسi.اظایٗأیٗفطزفمیطاؾت

زٜوطزثٝایٗٔٙؾٛضثٝفمیطاٖاؾتفبآٔسا٘تمبِیالظْٔقطفیثطایٔمساضزضفٙٛاٖثٝٛاٖتقبذمٔی

،زضٔٛضزؾطقٕبضفمطٞبحسالُتبذظفمطثبالضٚز.أبایٗقبذمثطذالفقبذموٝزضآٔسآٖ

زٞس.تقسازفمیطاٖاعالفبتیثٝزؾتٕ٘ی

                                                           
1
 Head count ratio 

2
 poverty gap 

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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قىبفزضآٔسی٘ؿجتٚؾطقٕبضضآٔساظفمیطتطثٝفمیطا٘تمبَیبثسقبذمٞبیاٌطیهٚاحسز

.(34؛ٕٞبٖ)حیطلطاض٘رٛاٞٙسٌطفتٞیچىساْتحتتإ

 1قبذمٔطثـقىبفزضآٔسی تٛاٖزٚ: ٌطیطٚتٛضثهثب ِصا،ثبقسٔیایٗقبذمتبثـفٛؾتط،

تط٘ؿجتثٝزٚقبذملجُثٝ٘بثطاثطیزضآٔسیٌطٜٚٞبیفمیطٚربثٝربییزضآٔسثیٗفمطاحؿبؼ

یقٙیثیكتطیلبئُاؾتٞبیفمیطٚظٖٚزضتبثـتٛظیـزضآٔسثطایٌطٜٚاؾت حؿبؾیتثیكتطی.

٘ؿجتثٝفٕكفمطزاضز.یهقبذمفٕٛٔیٔٙبؾتاؾت،وٝاظتٕبْٚیػٌیٞبیالظْثطاییه

 (673؛1948)فٛؾتطٕٚٞىبضاٖ،قبذمفمطٔغّٛةثطذٛضزاضاؾت.

   ∫ (
    

 
)
 

 ( )  
 

 
(2-8)                                                                                                           

    

تقطیفقسٜاؾت،وٝتبثـٍِبضیتٕیاظ٘ؿجتذظ1968:ایٗقبذمتٛؾظٚاتزضؾبَٚاتقبذم .2

 :ثبقسٔیفمطثٝزضآٔس

  ∫    
 

 

 

 
(2-9)

 

ایٗقبذمثطذالفتبثـ.ثبقسٔیiفطززضآٔس   ٚربٔقٝوnُفمطا،تقسازqفمط،ذظzوٝزضآٖ

فٛؾتطٌطیطتٛضثه،وٝٔمساضیثیٗنفطٚیهزاضز،ِعٚٔبًوٛچىتطاظیه٘یؿت.

ایٗ.زاقتلطاضضفبٜایضتجٝٔفْٟٛثطپبیٝوٝزازاضائٝفمطیقبذم1976ؾٗزضؾبَبذمفمطؾٗ:ق .3

قبذمثبضاِٚیٗٚیز.ٌیطٔی٘ؾطزضربٔقٝافطازؾبیطٔمبثُزضضافمیطافطاز٘ؿجیٔحطٚٔیتقبذم

 :وطزاضائٝظیطنٛضتثٝضافمط

   ∑     
 
   (2-10)

 
رعءحبثت٘طٔبَقسٜاؾتوٝثAٝأیٗفطزفمیطiٚ(       )ٚظٖقىبففمط  وٝزضآٖ

z ، qٚ  n .ذٛززضضازضآٔسیثٙسیضتجٝٚپطزاذتٝزضآٔستٛظیـ٘حٜٛثٝؾٗقبذمثؿتٍیزاضز

.ضؾسٔیریٙیضطیتثٌٝبٜٚوٙسٔیٔٙقىؽ

تبوبیبٔبتٛظیـزضآٔسٔٙمغـیهٔفْٟٛوّیسیٚثٙیبزیٗاؾتوٝاظعطیكآٖاظ٘ؾط:2قبذمتبوبیبٔب .4

فمطاؾتفبزٜوطز.ثطایٗاؾبؼٚیقبذمٌیطیا٘ساظٜاظقبذمٞبی٘بثطاثطیزضآٔسیثطایتٛأٖی

 :زٞسٔیفمطذٛزضاثٝنٛضتظیطاضائٝ

    ∑   (     
 )      (  

 ) (2-11)

 
پبضأتطٞبیضاثظٞؿتٙس.DٚEٔیبٍ٘یٗزضآٔسوُافطازربٔقٝٚ  وٝزضآٖ

                                                           
1
 Squared poverty gap 

2
 Takayama 

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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وبٞفزضضاؾتبیضؾیسٖثٝ.ٙسٞؿتٌطچٝفمطٚ٘بثطاثطیزٚپسیسٜوبٔالٔتفبٚتٙسأبثٝقستثٝٞٓٔطثٛط

٘بثطاثطیاظإٞیتٚیػٜایثطذٛضزاضاؾت،چطاوٝضقسالتهبزیثٝعٛضغیطٔؿتمیٓ٘یعثطفمطتإحیطٔی،فمط

زضؾغحٔقیٙیاظٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞب،٘بثطاثطیوٖٝبچٙ،ثبقسٔیٌصاضز،وٝایٗاحطاظعطیكتٛظیـزضآٔسٞب

٘بثطاثطیثیكتطٔٙزطثٝ٘طخٚزضؾغحٔقیٙیاظ٘طخضقسالتهبزی،وٙسٔیفمطثبالتطیضاایزبز٘ٛفیثٝثیكتط

وبٞ قس وٕتطیذٛاٞس 1،2005)ِٛپعففمط (2؛ ٘بثطاثطیِصا. ذهٛنبً ٚ زضآٔسٞب تٛظیـ ٔفْٟٛ ازأٝ زض

ٔٛضزثطضؾیلطاضٔیٌیطز.زضآٔسی

 تًصیع دسآمذ -2-2-2

ٔٛضزتٛرٝایٔٙغمٝثیٗؾغحزضچٝٚضٞبوكٛثیٗؼٔمیبزضچٝ،رٟب٘یؾغحزضچٝٔسزضآیـظتٛٚظٜٔطا

اؾتلطاضٌطفتٝ زضٜیػٚربیٍبٞیذیطاٞبیؾبَزضؿٔٛضٛیٗا. زذٛثٝزیلتهبایتٛؾقٝٞبیثحج

زازٜلذتهبا ؾتا زضٞبزِٚتٟٔٓٞبیٞسفاظیىیزَٔتقبٔسزضآیـظتٛزیزبإٞیتاذبعطایٗثٝ.

.ثبقسٔیزیلتهباٖوالٞبیٌصاضیؾیبؾت

تٛظیـ٘یعالتهبززا٘بٖٞبی٘ؾطیٝتٛظیـزضآٔسزض اؾٕیتزض٘ؾطیٝتٛظیـحطٚت، إٞیتیٚیػٜزاقتٝاؾت.

ضیىبضزٚثط.(1383)تفضّی،زا٘سٔیٌصاضؾطٔبیٝثطاثطزضآٔسّٔیزضربٔقٝضاٞٓثٝ٘فـوبضٌطٚٞٓثٝ٘فـ

ثیٗ تِٛیساتربٔقٝ اؾتوٝ ٌب٘ٝؾٝٞبیفبُٔایٗثبٚض ٚؾطٔبیٝ ٘یطٚیوبض نٛضتثٝتِٛیسیقٙیظٔیٗ،

اظتِٛیسزاضاٖؾطٔبیٝؾٟٓفٙٛاٖثٝؾٟٓ٘یطٚیوبضٚؾٛزفٙٛاٖثٝ،زؾتٕعززاضاٖظٔیٗؾٟٓفٙٛاٖثٝاربضٜ

ٚیچٍٍٛ٘یترهیمزضآٔس٘بقیاظتِٛیسثؿیبضٟٔٓاؾتٚچٍٍٛ٘یتمؿیٓزضآٔساظ٘ؾط.قٛزٔیتمؿیٓ

.(1384)ٔٛؾٛیرٟطٔی،مكیٟٔٓزاضزتِٛیسزضضقسٚتٛؾقٝالتهبزیٖ٘فبٔالثیٗ

ضٚ٘سیُاٚازضوٝزاضزٔیٖثیبچٙیٗآٚضزٜزؾتثٝیبفتٝتٛؾقٝٔـارٛاظوٝٔغبِقبتییٔجٙبثط2٘تؽظوٛ

ٚزٜثٛترهمٚضتٟٔبفبلساٌٖطضوبایطظیبثسٔییفافعأسٞبزضآتٛظیـزضیثطا٘بثطزیلتهبایتٛؾقٝ

زثٛٞساذٛپبییٗٞبزؾتٕعزؾغح زیلتهبایتٛؾقٝ٘سضٚثب. ؾٕتثٝیـظتٌٛٚطززٔیتقسیُٞب٘بثطاثطی

یتٛؾقٝ٘سضٖٚقسنٙقتییٗظغبآیٔطحّٝزضٔسزضآثطا٘بثطیـظتٛٚیٚضثبثٝ.وٙسٔیٔیُٖقسال٘ٝزفب

تضٕیٗضازیلتهبا وٙسٔی  زقٛتمؿیٓتٕٙسٚحطٚفمیطٌٜٚطزٚثٝربٔقٌٝطا. ا٘ساظپؽثٟٝ٘بییٔیُ،

زٜثٛزیبظیٔسزضآپبییٗٞبیٌطٜٚزضفٔهطثٟٝ٘بییٔیُٖچٛٚؾتافمیطتعجمباظثیكتطتٕٙسٚحطتعجمب

ٟ٘بییٔیُوٝربییاظآٖٔبا،قتزاٞسا٘رٛییٍطزپیبٔستمبضبیفافعارعٔسٞبزضآیفبزال٘ٝیـظتٛزٞجطضا

اظا٘ساظپؽثٟٝ٘بییٔیُتعجمبیٗازضزض٘تیزٝ،ؾتاپبییٗفمیطضلكباثٝ٘ؿجتتٕٙسٚحطضلكبازضفٔهطثٝ

ّٔیٔسزضآَٚقتغبازضٟ٘بیتٜٚقسٌصاضیؾطٔبیٝفنطیبزقسٜیٞباظ٘ساپؽٌٚیطزٔیپیكیفٔهط

زیلتهبایتٛؾقٝیٙسافطٔیب٘یحُأطزض.ؾتازیلتهبایتٛؾقٝٚقسضٖٕٞبزضٚالـوٝیبثسٔییفافعا

                                                           
1
 Lopez 

2
 Kuznets 
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ثٝٔٙزطٌٚصاضزٔیتإحیطٞبزؾتٕعزؾغحضٚیثٝٚقسٜزٌطٌٖٛضوبٚی٘یطترههیٚتیضٟٔبثبفت

.ٌطززٔییٔسزضآٞبیٌطٜٚیثطا٘بثطوبٞف

یثطاثطٚؾتاؾتزض٘بیبزقسَٜؾتسالاوٝ٘سٚضثبایٗثطٖوٙٛاتٛؾقٖٝ٘بززالتهبااظضیثؿیبثٝچٙسزِیُ

.ثبقساضپبیسزذٛزیلتهباقسضظْالطقطتٛا٘سٔیتٛؾقٝزضحبَیٞبضوكٛزضثیكتط

ثطضؾی وكٛضٞبیزضوٝزٞسٔی٘كبٖؾْٛرٟبٖوكٛضٞبیزضتبضیریٚلبیـٚتزطثیٞبی٘رؿت،

ذٛززضآٔساتالفثٝٞبایٗ.وٙٙسٕ٘ینطفٔحّیالتهبززضضاذٛزٔٙبفـحطٚتٕٙساٖوٙٛ٘ی،تٛؾقٝزضحبَ

لیٕت،ٌطاٖٞبیذب٘ٝؾبذتٚوكٛضاظذبضدثٝٔؿبفطتٚاضزاتی،ِٛوؽوبالٞبیذطیسعطیكاظ

ٚا٘ساظٞبپؽایٗٚپطزاظ٘سٔیوكٛضاظذبضدثب٘ىیٞبیحؿبةٚرٛاٞطاتٚعالزضٌصاضیؾطٔبیٝ

تٛاٖآٚضزٖپبئیٗٚوكٛضاظؾطٔبیٝذطٚدثطفالٜٚٚثبقسالتهبزیضقسِٔٛستٛا٘سٕ٘یٞطٌعٔهطف

ظ٘سٔیِغٕٝ٘یعزاذّیتِٛیسوٙٙسٌبٖثٝوكٛضٔبِی ؾطقبضزضآٔسوٝزٞسٔی٘كبٖتزطثیقٛاٞسحتی.

ِصا،اؾتربٔقٝفمیطٚفبزیوبضٌطاٖزؾتط٘ذحبنُثّىٝ٘یؿتتِٛیسضقسٔىب٘یؿٓاظ٘بقیحطٚتٕٙساٖ

ٚا٘ساظپؽ)ٌصاضیؾطٔبیٝٚا٘ساظپؽضازذٛٔسزضآاظیثیكتط٘ؿجتِعٚٔبًاٖفمیط،ثبٔمبیؿٝزضاٖتٕٙسٚحط

.وٙسٕ٘ی(آٖزیلتهبالقیٚایٔقٙبثٝیتِٛیسذّیزاٌصاضیؾطٔبیٝ

قٛزٔیٔتزّی،ٖ٘بآ٘بٔٙبؾتظـٔٛآٚتغصیٝ،قتاثٟسزضوٝ،ٖایطفم٘سٌیظظَ٘بؾغحٚوٓٔسزضآ،زْٚ

زلتهباوٙستطقسضثٝغیطٔؿتمیٓٚٔؿتمیٓیٌٛ٘ٝثٝتطتیتایٗثٝٚزٞسٔیوبٞفضاٖ٘بآزیلتهباٚضیثٟطٜ

.ا٘زبٔسٔی

-وٝتمبضبیافطازوٓآٖثبتٛرٝثٝ،اٌطثطاحطؾیبؾتتٛظیـفبزال٘ٝزضآٔس،زضآٔسفمطاافعایفیبثس،ْؾٛ

ثطایوبالٞبیضطٚضیاؾت، ٚغیطٜ،تمبضبثطایاغصٚنپٛقب٘ٙسٔبٜقستِٛیسذُزازضوٝزضآٔساوخطاً

وتضٔكبٚؾطیـزیلتهباقسضیظاقطاٖ،فمیطٔسزضآؾغحیفافعا،تطتیتایٗثٝ.سیبثٔییفافعاایٗوبالٞب

.آٚضزٔیزرٛٚثٝضاقسضیٗازضزْٔطزٜتٛ

زٖوطفُٕثبتٛا٘سٔی،قٛزٔیحبنُزٌٜؿتطفمطوبٞفضاٜاظوٝزضآٔستطفبزال٘ٝیـظتٛ،ٜثبالذط،ضْچٟب

یاٍ٘یعٜنٛضتثٝ یتٛؾقٝ،تٛؾقٝیٙسافطزضٍٖٕٞبیٌؿتطزٜوتضٔكبایثط٘یضٚاٚزیٔبٔٙسٚ٘یط

.(1384)تٛزاضٚ،زقٛٔٛرتضاؾبِٓزیلتهبا

زضرٝٚپطزاظزٔیّٔیزضآٔساظوكٛضیهافطازؾٟٓچٍٍٛ٘یثٝزضآٔستٛظیـٌفتتٛأٖیعٛضوّیثٝ

یٙسآفطزضازفطاضوبپِٛىاضظـ٘یعٔسزضآاظضٔٙؾٛ.زٞسٔی٘كبٖضاوكٛضیهافطازثیٗٔٛرٛز٘بثطاثطی

ٔبیىُزٜؾبتقطیف.ؾطٔبیٜٝثٟط،ْؾٟبزؾٛق،حمٛز،ؾتٕعزٔب٘ٙس،ثبقسٔیتذسٔبئٝاضایبٚوبالٞبتِٛیس

.آٚضزٔیؾتزثٝضاىچیعچٝاظاضٔمسچٝوؿىچٝوٝؾتایٗأّىٔسزضآیـظتٛاظزاضٚتٛ

اتحبز٘یطٚیوبض،ٔبقیٗٚؾطٔبیٝاظؾغحٚؾیّٝثٝوٝآ٘چٝیقٙیتٕبْظٔیَٗحهٛٔضیىبضزٚافتمبززاقت؛

ؾطٔبیٝٚ٘یطٚیوبضتمؿیٓقٛزٔیظٔیٗحبنُ زضثیٗنبحجبٖظٔیٗ، تقییٗعٛضوّیثٝٚقٛزٔی، ٘حٜٛ
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َ،ؾبٜپٙزبٚنسایثط.(1،1817)ضیىبضزٚٔس،ٔٛضٛؿانّیالتهبزؾیبؾیاؾتچبضچٛة٘ؾبْتٛظیـزضآ

ضزٚیىبض»تجـثٖٝ٘بززالتهبا ؾٝلبِتزضضأسزضآتٛظیـثحج« ثیٗ زضآٔس تجقی ٔرتّفعجمٝتٛظیـ

،«ظٔیٖٗٔبِىب»رتٕبفیا-زیلتهبا «زاضاٖؾطٔبیٝ» التهبززا٘بٌٖطفتٙس.ٔی٘ؾطزض«اٌٖطضوب»ٚ أطٚظٜ أب

ثٝزٚزؾتٝ ٔیبٖایٗزٚفقىب وٙٙس.تٛظیـتجقیزضآٔسٚتٛظیـٔمساضیزضآٔستمؿیٓٔیتٛظیـزضآٔسضا

یـزضآٔسثیٗظتٛؾیضثطٚثحج٘كٍبٞیزأحبفُزضقٛزٔیٜیسزٍٜبٌٟوٝتئٛضیتبثساٖربضؾیسٜاؾت

ٞبیٌطٜٚٚلقرباثطضؾیتٛظیـزضآٔسثیٗٚزلتهبافّٓثٝطٔطثٛفٛأُتِٛیس ٔجحخیربٔقٝزٔٙفط

(.8؛1386قٛز)اثٛ٘ٛضیٚلبزضفجبؾی،ٔیقٙبذتٝارتٕبفیْفّٛثٝطٔطثٛ

ایزبزٖ،والزلتهبافّٓضؽٟٛضي،ثعزوٛضٜ،فبضزلتهباا٘سیكٝـٌؿتطنٙقتی،ة٘مالاٖچٛتیتحٛالعی

٘ؿجتربٔقٝاٖقٙفىطضٚؾیتحؿبایففعاٚ٘ئٛوالؾیهزلتهبازضیبضیضٔجبحجفتپیكطٜ،فبضٞبیزِٚت

ثیكتطیإٞیتاظٞباضذب٘ٛٚازفطاتٛظیـزضآٔسثیٗوٝقسحبنُایٗ٘تیزٝزضٟ٘بیتتٛظیقی،ِتافسثٝ

.ؾتاتِٛیسثطذٛضزاضُٔافٖٛ٘سٌبزاضثیٗٔسزضآتٛظیـثٝ٘ؿجت

ٚی.اؾتضٖٔسزلتهباٞبی٘مماظیىیتٛظیـٔمساضیزضآٔسضیتئٛاٖفمسثطایٗثبٚضثٛزوٝ؛ٗٔفطیس

ٔسزضآتٛظیـؾٙتیضیتئٛوٝوٙسٔیضٜقبا«ٔسزضآتٛظیـٔمساضیٚقب٘ؽة،٘تربا»اٖفٙٛثبزذٛٔمبِٝزض

ٌصاضیلیٕتثطضازذٜٛفٕستٛرٝ تٛرٝٚزٜوطٔتٕطوعتِٛیسُٔافٛ تٛظیـ ازفطاثیٗٔسزضآوٕیثٝ

تئٛضیاٖفمسٕٞچٙیٗٞباضذب٘ٛٚازفطاؾغحزضٔسزضآتٛظیـتئٛضییهاٖفمسٚؾتاقتٝزاَٚٔجصربٔقٝ

اظ،وٙساضثطلططتجباضٔسزضآیـظتٛٔمساضیضیٚتئٛٔسزضآیـظتٛتبثقیضیزٚتئٛثیٗ٘ساثتٛوٝربٔقی

(.277؛2،1953)فطیسٔٗؾتاضٖٔسزلتهباٖ٘مهبط٘مب

تیوٝٔغبِقب٘تبیذحبنُاظؼؾباثطچٙی1960ٚٓٞٗٞٝزٚؿقطثب ،قسحبن1970ُٞٝزیاثتسازض

تٛظیـزضآٔسثیٗافطاز)ذب٘ٛاضٞب(ثطضٚیىطزلجّیآٖثطتطییبفتٚزضا٘تٟبیزٞٝضٚیىطزرسیستٛرٝثٝ

ثٛزوٝالتهبززا٘بٖزیٍطٔمبیؿٝزضآٔسنبحجبٖفبُٔ٘یطٚیوبضثبنبحجبٖفبُٔؾطٔبیٝضاوٙبضٟ٘بز1970ٜ

ٔرتّفیٞبیقبذمفمیطپطزاذتٙسٚثسیٗٔٙؾٛضغیطبیٚثٝٔمبیؿٝزضآٔسذب٘ٛاضٞبیفمیطثبزضآٔسذب٘ٛاضٞ

.اضائٝذٛاٞسقسٞبآٖتٙؾیٓوطز٘س،وٝزضازأٝثٝثطضؾی

 مىحىی لًسوض -2-2-2-1

ٞٙسؾیٖٔٙحٙیٔىبایٗ،ثبقسٔیفمطٚٔسزضآیـظتٛتٔغبِقبوّیسیٚؾبؾییاٞباضثعاظا3ٔٙحٙیِٛض٘ع

ضأحٛضٚینستزٕقیرٕقیت)ثطزضثیٗطتجباضؾتوٝا٘مبعی یبفتزضٔسزضآنستزٕقیٚزضفمی(

ثٖٝٔسقباٖزضآیٙىٝرٕقیتثطحؿتٔیعاقططثٝ،زٞسٔیٖ٘كبزی(ضافٕٛضٔحٖٛ)ضٚی٘بآتٛؾظٜقس

ؾتأسربٔقٝزضآوُاظثیبٍ٘طؾٟٕی٘عضٔٙحٙیِٛاظٞط٘مغٝتطتیتایٗثٝثبقٙس.قسٜٔطتتزیتطتیتنقٛ

                                                           
1
 Ricardo 

2
 Fridman 

3
 Lorenz Curve 
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٘ تٛؾظ وٝ اؿجتی فطاظ وؿتقساز اربٔقٝ ؾتٜ  ظاضؿ، ٚ 1389)اوجطیبٖ فٛقتقطیفثبٔغبثك.(30،

آٖزضحطٚتتٛظیـثبقستط٘عزیه«ثطاثطوبٔالًتٛظیـذظ»ثٝفطضیربٔقٝیهزضِٛض٘عٔٙحٙیٞطچمسض»

ثبقسةٔحسثیكتطفمیاضٔحٛثٝ٘ؿجت٘عضِٛٔٙحٙیٞطچمسض،زضٚالـ«اؾتٌطفتٝا٘زبْتطفبزال٘ٝربٔقٝ

اثطتطا٘بثطٔسزضآیـظتٛ حبِتزض .آیسٔیزرٛٚثٝثطاثطوبٔالًیـظتٛثبقسٔطثـلغطنٛضتثٌٝطاؾت.

.قٛزٔیتجسیُ«ثطاثطوبٔالًتٛظیـذظ»ثِٝٛض٘عٔٙحٙی،«ربٔقٝافضبیٔیبٖحطٚتیىٙٛاذتوبٔالًتٛظیـ»

ٞیچربٔقٝافضبیثمیٝٚثبقس٘فطیهزؾتربٔقٝحطٚتٕٞٝوٝٚضقیتییقٙی«وبُٔ٘بثطاثطی»حبِتزض

قٛزٔیتجسیُ«٘بثطاثطوبٔالًتٛظیـذظ»ثِٝٛض٘عٔٙحٙیثبقٙس٘ساقتٝزضآٔسییبزاضایی ٚالقیرٛأـزض.

 .ٌیطزٔیلطاضذظزٚایٗثیٗفبنّٝزضِٛض٘عٔٙحٙی

 ضشیب جيىی -2-2-2-2

تطیٗٔتساَٚوٝضطیت،ایٗ.قسٔقطفی1ریٙیوٛضازٚایتبِیبییآٔبضزاٖتٛؾظ1912ؾبَزضریٙیضطیت

ٔیعاٖوٝ،ثبقسٔیفمطٚٔسزضآیـظتٛتٔغبِقبیٞباضثعااظاؾت،زضآٔستٛظیـ٘بثطاثطیٌیطیا٘ساظٜقبذم

.زٞسٔیاضائٝفسزیهنٛضتثٝٚٔحبؾجِٝٛض٘عٔٙحٙیاؾبؼثطضازضآٔس٘بثطاثطی

ؿتمُــٔ،تٝــزاق(٘بثطاثطیحساوخط)یهٚ(٘بثطاثطیحسالُ)نفطثیٗٔمساضیوٝاؾتآٔبضیقبذمایٗ

ٔقبٚضٝزٚثٝزٚضازضآٔسٞبیكبٖطازــافطــاٌٝــوبــٔقٙٗــایٝــث،ثبقسٔیبضٖــٔتمٚٛزٜــثبٍ٘یٗــٔیاظ

ربٔقٝفمیطافطازثٝغٙیافطازاظزضآٔسا٘تمبَقبذمایٗزض.قٛزٕ٘یحبنُریٙیضطیتزضتغییطیوٙٙس

وبُٔثطاثطیثٝاقبضٜفطـنیـریٙطیتـض.ثبقسٔییهٚنفطثیٗریٙیضطیت قبذموبٞفثبفج

ضطیتٔمبثُزض.ٞؿتٙسیىؿب٘یوبٔالًٔربضدیبزضآٔسزاضایذب٘ٛاضٞبیبافطازچطاوٝزاضززضآٔسٞبتٛظیـ

یهیبفطزیهتٟٙبچطاوٝ؛ثبقسٔیٔربضدیبزضآٔسٞبــتٛظیزضُـوبٔبثطاثطیـ٘اظبویـحهـیریٙی

ٛض٘عـِیـٔٙحٙاؾبؼثطیـریٙطیتـضیـٞٙسؾزیسٌبٜاظ.زٞسٔیاذتهبلٛزـذٝـثضاسـزضآٔبْـتٕٝـعجم

 .ثبقسٔیحؿبؼربٔقٝٔیب٘یٞبیٌطٜٚزضزضآٔستٛظیـثٝ،آٖٔمساضٚسٜـقفـتقطی



                                                           
1
 Corrado Gini 
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 مىحىی لًسوض -1-2ضکل 

 

قسٜٔطتتنقٛزیعٛضثٝبقتٝرٕقیتاؾتوٝثطٔجٙبیزضآٔسیبٔربضدزضایٕٗ٘ٛزاضٔحٛضافمیؾٟٓا٘ج

٘كبٖ ؾٟٓزضآٔسیضا فٕٛزی، ٔحٛض زضنسرٕقیتٔطثٛطزٞسٔیاؾتٚ وٝ آٖثطذٛضزاضآٖثٝ اظ ،

ثطاثطیوبُٔ ثیب45ٖذظلغطی)ٚؾیّٝثٝاؾت. تقطیفضطیتریٙیٔقبزَ٘ؿجتقٛزٔیزضرٝ( ثٝ ثٙب ،

ثبقس.اٌطفضبیثیٗٔٙحٙیِٛض٘عٔیزضر45ٝظیطذظفضبیوُثٝزضر45ٝفضبیثیٗٔٙحٙیِٛض٘عٚذظ

ثطفضبیAٌبٜضطیتریٙیٔقبزَفضبیثٙبٔیٓ،آBٖٚفضبیظیطٔٙحٙیِٛض٘عضاAزضرٝضا45ذظٚ

A+Bایٗنٛضتضطیتریٙیٔقبزَ.قٛزٔیتقطیف    زض
 

   
 ثطایٗاؾبؼضطیتذٛاٞسقس.

  :اظضاثغٝظیطٔحبؾجٕٝ٘ٛزتٛأٖیریٙیضا

      
 

 
∑ (         )

 
   (2-12)                                                                                    

           

ثؿظزازٖفطَٔٛ ثب ثطایربٔقٝؾبزٌیثٝتٛأٖیاظقىُٔٙحٙیِٛض٘عآٔسٜزؾتثٝوٝ ضطیتریٙیضا

:ٔحبؾجٝوطزٔٛضز٘ؾط

  
 

   
 

   

   
 

 

   
(2-13)

 

    
 

   
(2-14)

 

 ٔقبزA+Bَفضبیوٝٗیاثبتٛرٝثٝ

 
:ٓیزٞیٔٔقبزَآٖضالطاضA+Bیربثٝ،ِصازضٔقبزِٝفٛقثبقسٔی

    
 

 
 ⁄
    →          (2-16)

 
        ∑

(         )

 
 (         ) (2-17)
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∑(

       

  
 

         

  
) (2-18)

 
   

 

 
∑(

            

  
 

         

  
 

    

  
) (2-19)

 
   

 

 
 

 

  
∑(          )  

    

  
 (2-20)

 
   

 

   
(    (   )       )  

 

 

  

  
(2-21)

  

    
 

 
  *

    (   )          

   + (2-22)

 
اثعاضٞبیزیٍطوٝلبثّیتی،قٛزٌطفتٝوبضثٝ٘یعٔٙفیزضآٔسٞبیثطایوٝزاضزضالبثّیتایٗریٙیضطیت

ٞؿتٙسآٖفبلس٘بثطاثطیؾٙزف ثحج٘بثطاثطیثطٌصاضیؾیبؾتزضتغییطبضٜـزضثوٝظٔب٘یٚیػٌیایٗ.

ٚیـریٙطیتـضطـزیٍبظـأتی.قٛزٔٙفیتٛا٘سٔیذب٘ٛاضٞباظیـثطذزضآٔسچطاوٝیبثسٔیإٞیتقٛزٔی

ٛالـذزاضایٔمیبؼایٗوٝاؾتآٖ٘بثطاثطیؾٙزفاثعاضٞبیؾبیطثبٔمبیؿٝزضآٖٝـثؿتٝـٚاثبٞیٓـٔف

احطثٛزٖبزاضـٔقٙبثیـاضظیٝـثوٝآٚضزٔیفطاٞٓضاأىبٖایِٗصاٚاؾتتطیقسٜقٙبذتٝٔغّٛةبضیـآٔ

،ٛزـقٝـپطزاذتبضدـٔربـیسـزضآٔــتٛظیبثطاثطیـ٘ضٚیثطٞبؾیبؾتزضتغییط اغّتثطایوٝلبثّیتی

.٘یؿتپصیطأىبٖزضآٔستٛظیـ٘بثطاثطیزیٍطٞبیٔمیبؼ

 1يلضبخص ت -2-2-2-3

٘بثطاثطیقبذمزیٍط ثطعجكتقطیفقبذمتیُاظضٚزیٔثٝوبضیوٝزضٔحبؾجٝ قبذمتیُاؾت.

 .سیآیٔزؾتثٝضاثغٝظیط

  ( )  
 

 
∑   

 ̅

  

 
   (2-23)


 

ٔیبٍ٘یٗزضآٔسؾطإ٘ٝٞٝٔٙبعك(،̅ وٝزضآٖ تقسازٔٙبعك، nٔتٛؾظقبذمٔٙبعكثٝقىُؾطا٘ٝ)ٔخالً

yi ٔٙغمٝ iقبذمتٛؾقٝ اؾت.)نٛضتثٝوٝ ٔخالًؾطا٘ٝ ٔٙغمٝ ؾطا٘ٝ iزضآٔس ٘ؾطثٝاٌطچٝ.ثبقسٔی(

ثٝتٛأٖیتطضاحتضاتیُقبذمِٚیزٞٙسٔیتطریحتیُقبذمثٝضاریٙیضطیتالتهبززا٘بٖضؾسٔی

.وطزتفىیه٘بثطاثطیٔٙبثـ

 

 

                                                           
1
 Theil 
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1ضبخص آتکيىسًن -2-2-2-4
 

ٔحبؾجٝشیُضاثغٝاظقبذمایٗ.وطزاضائٝ٘بثطاثطیٔحبؾجٝثطایضاقبذمای1983ٗؾبَزضآتىیٙؿٖٛ

 .قٛزٔی

     [
 

 
∑ *

 ̅

  
+ 

   

   

]

 
(   )⁄

(2-24)

 

n،(ٔٙبعكٕٞٝؾطا٘ٝزضآٔسٔیبٍ٘یٗٔخالً)ؾطا٘ٝقىُثٝٔٙبعكقبذمٔتٛؾظ̅ آٖزضوٝ تقساز

ثبقسٔی(iٔٙغمٝؾطا٘ٝزضآٔسٔخالً)اؾتؾطا٘ٝنٛضتثٝوٝ iٔٙغمٝتٛؾقٝقبذم  ٔٙبعك، εٕٞچٙیٗ.

وٙسٔیتغییطٟ٘بیتثیتبنفطثیٗوٝاؾت٘بثطاثطیاظٌطیعپبضأتط زٞٙسٜ٘كبٖثبقسثیكتطεٔمساضٞطچٝ.

.اؾت٘بثطاثطیثٝ٘ؿجتربٔقٝثیكتطٍ٘طا٘ی

 2ضشیب ًَيس-2-2-2-5

.قٛزٔیٔحبؾجٝظیطضاثغٝاظضطیتایٗ.اؾت٘بثطاثطیٔحبؾجٝثطایزیٍطیقبذم٘یعٞٛٚضضطیت

   
 

 
∑ |

  

    

  

 ̅
 

  

    
| 

   (2-25)
 

تقسازٔٙبعك، nٔتٛؾظقبذمٔٙبعكثٝقىُؾطا٘ٝ)ٔخالًٔیبٍ٘یٗزضآٔسؾطإ٘ٝٞٝٔٙبعك(،yوٝزضآٖ

yiٝقبذمتٛؾقٝٔٙغمiٝزضآٔسؾطا٘ٝٔٙغمٝٔخالًؾطا٘ٝاؾت.)نٛضتثٝوi ،)Aiٝرٕقیتٔٙغمi،Atot

.ثبقسٔیرٕقیتؤُٙبعك

 3ضشیب کًلتش-2-2-2-6

1987ؾبَزضوِٛتط وٕٝ٘ٛزٔقطفییأٙغمٝ٘بثطاثطیٔحبؾجٝثطایضاضطیتایٗ اظ، ظیطضاثغٝعطیك

:قٛزٔیٔحبؾجٝ

   [
 

 
∑ (

  

    

  

 ̅
 

  

    
)
 

 
   ]

 
 ⁄

(2-26)

 

 ایٗضاثغٝ ̅ زض ٔٙبعك(، ٕٝٞ ٔیبٍ٘یٗزضآٔسؾطا٘ٝ )ٔخالً تقساز nٔتٛؾظقبذمٔٙبعكثٝقىُؾطا٘ٝ

،iرٕقیتٔٙغمAiٝ(،iزضآٔسؾطا٘ٝٔٙغمٝٔخالًؾطا٘ٝاؾت.)نٛضتثٝوiٝقبذمتٛؾقٝٔٙغمyiٝٔٙبعك،

Atotثبقسٔیرٕقیتؤُٙبعك.

 

                                                           
1
 Atkinson 

2
 Hoover 

3
 Coulter 

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 



  27 

 بشسسی سابطٍ سضذ اقتصبدی بب فقش ي وببشابشی-2-2-3

ثرففٕٛٔیثٛزٜاؾت.ٌصاضاٖبؾتیؾالتهبززا٘بٖٚیٞبزغسغٝٗیتطیانّیىیاظفمطٕٞٛاضٜوبٞف

اؾتوٝزضاغّتقسٜا٘زبْتٛؾقٝزضحبَٔغبِقبتٔرتّفیزضذهٛلچٍٍٛ٘یوبٞففمطزضوكٛضٞبی

ٞبآٖ التهبزی وبٞفحُضاٜفٙٛاٖثٝضقس ٔٛضزانّی فمط چٗاؾتلطاضٌطفتٝتإویس ٚ 1)ضاِٚیٖٛ ،5

ضقساظٕٞٛاضٜفمطاآیبوٌٝطززٔیؾؤاَایٗعطحثبفجالتهبزیضقسثطآٖتإحیطٚ٘بثطاثطیأب.(2003؛

التهبزیضقسظاذٛزوبضعٛضثٝفمطاوٝٔقتمس٘سالتهبززا٘بٖاظٌطٚٞیٌطچٝ؟قٛ٘سٔیٔٙتفـالتهبزی

٘یؿتوبفیفمطثطزٖثیٗاظایثطتٟٙبییثٝالتهبزیضقسوٝثبٚض٘سایٗثطوخیطیٌطٜٚىٗیٌِطز٘سٔیٔٙتفـ

وكٛضٞبیثؿیبضیزضعَٛتبضیدقبٞسضقسوٝچٙبٖ.اؾتإٞیتزاضای٘یعضقسٔٙبفـتٛظیـچٍٍٛ٘یٚ

فالٜٚالتهبزیضقسفطآیٙسزض اؾت.ا٘ىبض٘بپصیطىٗفمطالتهبزیوٕبوبٖیهٚالقیتیِا٘سثٛزٜالتهبزی

ضاضقساظفمطا٘تفبؿزأٙٝ٘یع٘بثطاثطیوٝعٛضیثٝ،وٙستغییط٘یعزضآٔستٛظیـاؾتٕٔىٗ،زضآٔسٔیبٍ٘یٗثط

فّْٛزا٘كٕٙسأٖٛضزفاللٕٝٞٛاضٜالتهبزی،ضقسٔؿیطزضزضآٔستٛظیـتحٛالت.زٞسٔیلطاضتإحیطتحت

إٞیتاظزضآٔسٞبتٛظیـٚالتهبزیضقسثٝتٛرٝفمطوبٞفضاؾتبیزضِصا.اؾتثٛزٜارتٕبفیٚالتهبزی

ٔٙسثٟطٜاظٔطزْاظضقسالتهبزیٞبییٌطٜٕٚٔىٗاؾتوٝزضحبِیثطایٗاؾبؼ.اؾتثطذٛضزاضایٚیػٜ

ٚضقیت وٝ زاضز ٚرٛز ایٗأىبٖ ٞٙٛظ احطٞبییٌطٜٚقٛ٘س، زض ٔطزْ زضآٔسٞباظ نٛضتثٝ،وٝتٛظیـ

.،ثستطقٛززٞسٔی٘یعؾطفتوبٞففمطزضاحطضقسالتهبزیضاتحتتإحیطلطاضغیطٔؿتمیٓ

ٚتحّیُتزعیٝ(زض2004)3(ٚؾب2000ٖ)2(،وبوٛا٘یٚپط٘یب2003)ثطایٗاؾبؼزضٔغبِقبتضاِٚیٖٛٚچٗ

قىٌُطفت.6ٚضقسفمطظزا5،ضقسفمطظا4ضاثغٝضقسالتهبزیٚفمطؾٝٔفْٟٛضقسؾطضیع

 سضذ سشسیض -2-2-3-1

ثٛز.زضایٗؾٙبضیٛرطیبٖفٕٛزیٔٙبفـحبن1950ٚ1960ُٞبیزٞٝایٗؾٙبضیٛتفىطحبوٓثطتٛؾقٝزض

 التهبزی، ضقس تسضیذثٝاظ ؾطضیع فمطا ثٝ اغٙیب ثٌٝطززٔیاظ اثتسا ضقس ٔٙبفـحبنُاظ وٝ ثسیٗٔفْٟٛ .

،فمطااظآٖٔٙتفـوٙٙسٔیایٗٔٙبفـضاذطدٞبآٖوٝٚلتیزضٔطحّٝثقس،آٍ٘بٜٚضؾسٔیحطٚتٕٙساٖٚاغٙیب

ٕٞیكٝاظضقسالتهبزیٔٙبفـوٕتطیثٝزؾتٌطز٘سٔی عجكایٗؾٙبضیٛفمطا آٚض٘سٔی. ضقسٚرٛزثبایٗ.

ٕٔىٗاتٛا٘ٔی أب وبٞفزٞس، ضا چٖٛٔٙبفـحبنُاظضقسؾسفمط وٙسثبقس. ثؿیبض ت٘طخوبٞففمط

زضٚالـ.ٌطززٔی،ٔٙزطثٝافعایفزض٘بثطاثطیپصیطزٔیفٕٛزیٚاظعطیكاغٙیبنٛضتعٛضثٝالتهبزیوٝ

                                                           
1
 Ravallion and Chen 

2
 Kakwani and Pernia 

3
 Son 

4
 Trickle-Down Growth 

5
 Immiserizing Growth 

6
 Pro_Poor Growth 
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،ٔٙبفـفمطااظضقس٘ؿجتقٛزٔیاظاغٙیبثٝفمطأٙتمُغیطٔؿتمیٓعٛضثٝٚتسضیذثٝچٖٛٔٙبفـحبنُاظضقس

ثؿیبضوٕتطاؾت.فمطاغیطثٝ

 سضذ فقشصا -2-2-3-2

 فمط افعایفزض ثٝ ٔٙزط التهبزیظیبز، ضقس ایٗؾٙبضیٛ، ایٗٚضقیتظٔب٘یضخقٛزٔیزض وٝزٞسٔی.

.ایٗحبِتاظضقسثبتٛرٝثٝقطایظوٙسٔیاحطوبٞٙسٌیفمطضا٘یعذٙخیوٝیبثسٔیافعایفلسضآٖ٘بثطاثطی

ٚوبضثطزآٖتٛؾظضٞبیٌطٔؿیطیاؾت:ٚضٚزتىِٙٛٛغیپیكطفتٝثٝثطذیاظوكٛقسٜٔغطحا٘مالةؾجع

ثطذیاظظاضفبٖ،زضثقضیاظ٘ٛاحیایٗوكٛضٞبٔٛرتافعایفثبظزٜثطذیاظٔحهٛالتغصاییتبحسٚز

(.ایٗا٘مالة،قب1،1988ُٔثٝا٘مالةؾجعٔقطٚفٌكتٝاؾت)ثبٌٛاتیفٕٛٔبًتىِٙٛٛغیایٗزضنسقس.50

ثٛز.وكبٚضظاٖٚزٞمب٘بٖپیكطٚاظقسٜانالح٘ٛاؿثصضٞبیرسیساٚیػٜثٝوكبٚضظیٞبیٟ٘بزٜوبضثطزا٘ٛاؿ

زض٘تیزٝقسٜانالحثصضٞبیرسیسٚ ٔحهٛالتفطاٚا٘یتِٛیسقس. وبقتآٖثصضٞب، اؾتمجبَوطز٘سٚثب

ٌٛ٘ٝایٗلیٕت زٞمب٘بٖ ٚ وكبٚضظاٖ عطفزیٍط اظ پبذطزٜٔحهٛالتوبٞفیبفت. فمیطیوٝ اظ٘ؾطٚ

،ثٝؾِٟٛتٚؾطفتلبزضثٝاؾتفبزٜاظثطز٘سٔیبضات،زا٘ففٙیٚاثعاضتِٛیسزضتٍٙٙبثٝؾطزؾتیبثیثٝافتج

 ایٗزٞمب٘بٖزض٘تیزٝتىِٙٛٛغیرسیس٘كس٘س. ؾطا٘زبْ، ثجط٘س. ٘تٛا٘ؿتٙساظا٘مالةؾجعثٟطٜ احطپبذطزٜ، زض

ٔزجٛضافعایفقىبفثیٗٞعیٙٝٚتِٛیس ذٛزٞبیظٔیٗثٝفطٚـٚوبٞفلیٕتٔحهٛالتوكبٚضظی،

ضاافعایفزازٚثٝتقسازوبضٌطاٖثسٖٚظٔیٗافعٚزٚثطوبٞفؾغحظٔیٗٔبِیبتزضقس٘س.ایٗأط٘بثطاثطی

 زأٗظز. ثٙبثطایٗضقس٘بقیاظضقسالتهبزی٘بقیاظزض٘تیزٝزؾتٕعزٞب افعایفزاز. فمطضا ا٘مالةؾجع،

ِصازضضقسفمطظا،٘بثطاثطی سٔٛرتافعایففمطٌطز،تٛا٘ٔیتبظٜ،ٞبیتىِٙٛٛغیتٛظیـ٘بثطاثطزضاؾتفبزٜاظ

(.191؛1374)اظویب، وٙسٔی٘بقیاظضقسالتهبزیظیبزاحطوبٞٙسٌیفمطضا٘یعذٙخی

 سضذ فقشصدا -2-2-3-3

ثٝٞؿتٚثٛزٜالتهبزیتٛؾقٝاٞسافتطیٟٗٔٓاظٕٞٛاضٜفمطوبٞف ضا ٔفْٟٛضقسفمطظزا ذٛز ثب وٝ

ـتٛظیثبظتإویسثب٘هرٟب٘یثط،ٌطچٝثبقسٔی1950ٔطثٛطثٝزٞٝاحتٕبالًاثتسایایٗثحج.آٚضزٔیاضٔغبٖ

ایٗٔفْٟٛ،یهٔطحّٝثؿیبضٟٔٓزضایٗٔفْٟٛاؾتضقس زضآٖظٔبٖضایذ٘جٛز. أبفجبضتضقسفمطظزا

.(2؛2000)وبوٛا٘یٚپط٘یب،تزّییبفتتٛؾقٝزضحبَمطزضوكٛضٞبیوبٞففٞبیضاٜزضثحجثقسٞب

عیتٛؾقٝزضحبَاغّتالتهبزٞبیاؾت،ثطذٛضزاضایٚیػٜإٞیتاظرب٘جٕٝٞٝضقس،وبٞففمطثٝ٘یُثطای

زضثطضؾیفٕستبً؟ا٘سقسٜ.أبآیبفمطااظایٗضقسٔٙتفـسا٘ثٛزٜچٙسزٞٝاذیطثبافعایفضقسالتهبزیٔٛارٝ

ٞبیثحجاذیطٔٛضٛؿضقسفمطظزازضثیٗٞبیؾبَ.عیقٛزٔیپطزاذتٝؾؤاَٚتحّیُضقسفمطظزاثٝایٗ

زضثؿیبضیاظٔٛاضزٔٙؾٛضاظوٝزضحبِیاؾتلطاضٌطفتٝٔٛضزتٛرٝٔطثٛطثٝتٛؾقٝثؿیبضضایذقسٜاؾتٚ

                                                           
1 Bhagwati 
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زضآٔسٞبٌطززیبضقسیوٝٔٙزطثٝوبٞففمط،ضقسیوٝٔٙزطثٝتٛظیـٔزسزٔكرم٘یؿتضقسفمطظزا

.(1؛2003)ِٛپع،قٛز

اِٚیٝ٘بثطاثطیثبٕٞطاٜؾطیـضقسوٝزاز٘س٘كبٖفمطوبٞفیزضظٔیٙٝقطلیآؾیبیوكٛضٞبیتطیٗٔٛفك

ؾطفتیزضآٔسی٘بثطاثطیچٖٛ،زٞسوبٞفتٛرٟیلبثُٔمساضثٝضافمطستٛا٘ٔیفمطظزاتٛظیقیتغییطٚپبییٗ

ٚفمطوبٞفاظٔب٘ـٌبٜثؿبچٝٚ.زٞسٔیلطاضتإحیطتحتضاقٛزٔیتجسیُفمطوبٞفثٝالتهبزیضقسوٝ

تٛأٖیٌبٜآٖثبقس،اغٙیباظثیففمطاثطایضقسٔٙبفـاٌطوٝزضنٛضتی.ٌطززٔیآٖافعایفثبفجحتییب

ثیكتطیفٞوبثٝٔٙزطالتهبزیضقس٘بثطاثطیوبٞفثب،زیٍطفجبضتثٝ.یبثسوبٞفتطثیففمطزاقتا٘تؾبض

تغییطی٘بثطاثطیوٝثبحبِتیٔمبیؿٝزض٘بثطاثطیوبٞفنٛضتزضالتهبزی،ضقسزضٚالـ.قٛزٔیفمطزض

ٔقٙبزاضتغییطثٝستٛا٘ٔی٘بثطاثطیزضتغییطثٙبثطایٗ.قسذٛاٞسفمطوبٞفثبفجثیكتطیٔیعاٖثٝثبقس،٘ساقتٝ

ضٚاظایٗ.قٛزٔیٚالـٔؤحطفمطافعایفزضٚفمطاؾتظیبٖثٝزاضایی،زضاِٚیٝ٘بثطاثطیٚقٛزتجسیُفمطزض

1ِٛئیٗٚثیٍؿتٗ)زٞسٔیافعایفضاالتهبزیضقساظفمطأٙسیثٟطٜاحتٕبَاِٚیٝ،٘بثطاثطیثٛزٖپبییٗ

،2000). 

ٚزضآٔسثطالتهبزیضقساحطاتتفىیه٘یبظٔٙسفمطثطالتهبزیضقساحطاتثٝثطزٖپیایٙىٝثٝتٛرٝثبحبَ

ٚزضآٔسٔیبٍ٘یٗتغییطاتءرعزٚزضتغییطثٝفمطقبذمزضتغییطوٝاؾتالظْ،اؾتزضآٔسی٘بثطاثطی

ثٝ٘ؿجتفمطا٘ساظٜحؿبؾیتزٞٙسٜ٘كبٖٔصوٛضارعایزضتغییط.قٛزٔیتزعیٝزضآٔسی٘بثطاثطیتغییطات

.اؾتزضآٔسی٘بثطاثطیٚٔتٛؾظزضآٔستغییطات ٔزطازٚایٗاظضافمطثطالتهبزیضقساحطتٛأٖیِصا

ٚالـزضآٔستٛظیـزضتغییطٔؿیطاظوٝتٛظیقیاحطیبٔؿتمیٓغیطاحطٚزضآٔسیاحطیبٔؿتمیٓاحط:وطزثطضؾی

.ٌطززٔی

 تعشیف سضذ فقشصدا -2-2-4

زطثٝاضائٝزٚتقطیفضقسفمطظزای٘ؿجیاضائٝٔفٟٛٔیتحّیّیٚوبضثطزیاظضقسفمطظزا،ٔٙٔٙؾٛضثٝتالـ

ٚٔغّكقسٜاؾت.

وٝزضآٔسفمطاثیفاظغیطفمطاعٛضیثٝزا٘سٔیتقطیف٘ؿجی،الظٔٝضقسفمطظزاضاافعایفؾٟٓزضآٔسیفمطا

پط٘یب،افعایفیبثس ا٘سضؾ2000ٖٛ)وبوٛا٘یٚ ٚایتٚ ٚ2،2001 ایٗتقطیفاظ ثٝٞبییزذبِت(. ٔٙزط وٝ

.وٙسٔیثطضقس،حٕبیتٞبآٖ،ثسٖٚتٛرٝثٝاحطقٛ٘سٔیوبٞف٘بثطاثطی

٘طخوبٞففمطتٕطوعزاضزتطتیتایٗثٝثركیسٖ٘طخضقسفمطاٚقتبةثٝاظعطفیتقطیفٔغّكضقسفمطظزا

 چٗ، ٚ 2004)ضاِٚیٖٛ ایٗ تكٛیٞبییؾیبؾتتقطیف(. ضا افعایفوٙسٔیك ٚ افعایفضقس ثٝ ٔٙزط وٝ

زضٌعاضـثب٘هٞبفطنتٚثبتقطیفربٔـثطاثطیقٛ٘سٔیفمطاثطایقطوتزضفطایٙسضقسٞبیفطنت

                                                           
1
 Bigsten and Levin 

2
 White and Anderson 
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ٞبیا٘زٕٕٗٚٞچٙیٗثبتقٟسات «،ثطاثطیٚتٛؾق2006ٝتٛؾقٝرٟبٖزضؾبٌَعاضـ»ب٘یتحتفٙٛاٖٟر

.(2006ثب٘هرٟب٘ی،)ٕٞبًٞٙاؾتقٙیاظثیٗثطزٖفمطٞسفتٛؾقٝٞعاضٜی٘ؿجتثٝ٘رؿتیٗإِّّیثیٗ

 پيطيىٍ تحقيق -2-3

 مطبلعبت خبسجی -2-3-1

٘بثطاثطیوكٛض،ٞطالتهبزیتٛؾقٝٔؿیطزضوٕٝ٘ٛزٔغطحضافطضیٝایٗذٛزٔغبِقٝزض(1955)وٛظ٘تؽ

٘بْثٝثقساًاٍِٛایٗ.یبثسٔیوبٞفتسضیذثٝٔقیٙی،ؾغحزضٔب٘سٖحبثتاظپؽٚیبفتٝافعایف٘رؿتزضآٔس

(ضٚؾتبیییب)ؾٙتیالتهبزاظٌصاضفطآیٙسفٙٛاٖثٝضاالتهبزیتٛؾقٝوٛظ٘تؽ،.قسٔقطٚفوٛظ٘تؽٔٙحٙی

قٟطییب)٘ٛیٗالتهبزثٝ ثٝضٚزضآٔستٛظیـتٛؾقٝ،اِٚیٝٔطاحُزضوٌٝیطزٔی٘تیزٝٚوٙسٔیٍ٘بٜ(

اظقٛ٘س،ٔٙتمُٔسضٖیب٘ٛیٗثرفثٝوٝزاض٘سضاتٛا٘بییایٗٔطزْاظوٕیتقسازظیطا،ٌصاضزٔیٚذبٔت

ثٝضٚزضآٔستٛظیـتٛؾقٝ،ثقسیٔطاحُزض.اؾتظیبز٘ٛیٗٚؾٙتیثرفثیٗزؾتٕعزؾغحاذتالف،ضٚایٗ

٘یطٚییبثیوٓزِیُثٝ،تسضیذثٝٚقٛ٘سٔی٘ٛیٗثرفرصةٔطزْ،اظثیكتطیقٕبضظیطا،ٌصاضزٔیثٟجٛز

٘عزیه٘ٛیٗثرفزؾتٕعزؾغحثٝٚیبثسٔیافعایفٞٓؾٙتیثرفزضزؾتٕعزؾغحؾٙتی،ثرفزضوبض

.قٛزٔی

1999)1ؾیّف ضٚ٘سثطٔبِیٞبیؾیبؾتٚاؾغٝثٝزضآٔستٛظیـفقّیٚضقیتتإحیطچٍٍٛ٘یثطضؾیثٝ(

پطزاذتٝالتهبزیضقسٚزضآٔسیتٛظیـآیٙسٜ ثطایظٔب٘یؾطیٚٔمغقیٞبیزازٜاظٔغبِقٝایٗزض،

اؾتقسٜاؾتفبزٜٞٙسٚتبیٛاٖچیٗ،وكٛضٞبی ٞبیٚلفٝاضتجبطحبویٔمغقیٞبیزازٜاظحبنُ٘تبیذ.

ضقسٔیعاٖا٘تمبِیٞبیپطزاذتوبٞف.ثبقسٔیزِٚتٞبیپطزاذتعطیكاظالتهبزیضقسثبزضآٔستٛظیـ

زاضزٔٙفیاحطزضآٔستٛظیـثطوٝزضحبِیزٞسٔیافعایفضاالتهبزی ؾطیٞبیزازٜاظحبنُ٘تبیذأب.

ثبیسٔؿتمیٓٞبیٔبِیبتوٓزضآٔسؾغحثبرٛأقیزضزٞسٔی٘كبٖتبیٛاٖٚچیٗوكٛضزٚزضظٔب٘ی

یبثسافعایفالتهبزیضقسٚثٟجٛزیبفتٝزضآٔسٞبتٛظیـٚضقیتتبیبثسوبٞف ٞبیؾبَعیایٗثطفالٜٚ.

تٛظیـٚضقیتثٟجٛزثبفجٚزازٜوبٞفضاالتهبزیضقسافعایفؾطفتٔبِیبتافعایف1992تب1953

 .اؾتقسٜزضآٔسٞب

اظٞطچیعثٝتٛضیحٔفْٟٛثیف«ضقسفمطظزاچیؿت؟»فٙٛاٖیتحتأغبِقٝزض(2000)پط٘یبٚوبوٛا٘ی

،وٝوٙسٔیضقسفمطظزاتٛرٝزاض٘سٚثطایؾٙزففمطظزاثٛزٖیب٘جٛزٖضقسالتهبزییهقبذمٔقطفی

اظ.ایٗقبذمزضزٚحبِتضقسالتهبزیٔخجتٚٔٙفیقٛزٔیتٛؾظآٖٔیعاٖفمطظزاییضقسضأكرم

بزیٔخجتثبقسایٗقبذماظتمؿیٓوطزٖتغییطاتضقسالتهوٝزضنٛضتی،ثطذٛضزاضاؾتزٚٔقبزِٝٔزعا

ثٝزؾت فمط تإحیطذبِمضقسثط ثط آیسٔیفمط ضقسالتهبزیٔٙفیثبقسایٗقبذماظوٝزضنٛضتیٚ

                                                           
1
 Sailesh 
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وٝتغییطاتفمطاظٔزٕٛؿاحطذبِمضقسٚ.قٛزٔیتمؿیٓوطزٖتإحیطذبِمضقسثطتغییطاتفمطحبنُ

وٝاظایٗاظیهثبقس.تطثعضيظٔب٘یفمطظزاؾتوٝٔٛضز٘ؾطقبذم.آیسٔیاحطذبِم٘بثطاثطیثٝزؾت

.ا٘سوطزٜاؾتفبزٜالئٛؼرٕٟٛضیٚتبیّٙسوطٜ،رٕٟٛضیوكٛضؾٝقبذمثطایتحّیُضقسالتهبزیزض

1992ٚ-1993ٞبیؾبَعیالئٛؼؾطا٘ٝزاذّی٘بذبِمتِٛیسوٝزٞسٔی٘كبٖٔغبِقٝایٗاظحبنُ٘تبیذ

اؾتثٛزٜؾبَزضزضنسی6/4ضقسزاضای1998-1997 7/0فمطوكف. .اؾتیبفتٝوبٞفؾبَزض%

آٖ%6/2ٚضقساظ٘بقیآٖ%-2/3وٝاؾتقسٜتزعیٝ٘بثطاثطیٚضقسرعءزٚثٝٔغبِقٝایٗزضفمطوكف

ضقسوٌٝطفتٙس٘تیزٝ PPGIفمطظزایضقسقبذماظاؾتفبزٜثبٞبآٖ.اؾتقسٜحبنُ٘بثطاثطیعطیكاظ

.اؾت٘جٛزٜفمطظزاوكٛضؾٝایٗزضثطضؾیتحتزٚضٜعیالتهبزی

ٚتقطیفزضضایذٞبیضٚـثطضؾیثٝ«فمطظزاضقسثٙیبزیٔفبٞیٓ»٘بْثٝایٔمبِٝزض(2004)ضاِٚیٖٛ

فمطظزاضقسفٛأّیچٝٚفمطظزاؾتضقسیچٝوٝاؾتحمیمتایٗز٘جبَثٝٚپطزاظزٔیضقسٌیطیا٘ساظٜ

چیؿتٚچٍٛ٘ٝا٘ساظٜوٙٙسٔیایزبزضا ِصاآیبٕٞبٖضقسالتهبزیٔقَٕٛاؾتقٛزٌٚیطیٔیٚزلیمبً .

ٌبٜثٝثطضؾیقٛاٞسیوٝ٘بقیاظفمطظزاثٛزٌٖیطیضقسفمطظزا،آٖٞبیا٘ساظٜٔطٚضتقبضیفٚقیٜٛاثتساثٝ

یبفتٝزؾت٘تیزٝایٗثٝزضٟ٘بیتٚؾبظ٘سٔیپطزاظز.ضقساؾتٚثٝٔقطفیفٛأّیوٝضقسضافمطظزاتطٔی

وبٞٙسٜٞبیؾیبؾتثبضقستطٚیزیٞبیؾیبؾتنحیحتطویتثطایالتهبزیٞبیؾیبؾتٔمبیؿٝوٝاؾت

ٔقیٗوٙسِٝٔؿإایٗستٛا٘ٔیفمط وٝضا اؾتفبزٜایزبزقسٜٞبیفطنتاظٚا٘سثطزٜثٟطٜضقساظفمطاآیب

ثٝٞٓٚضقسثٝٞٓستٛا٘ٔیٌیطزثٟطٜزضؾتیثٝٞبؾیبؾتتطویتاظوكٛضیاٌطثٙبثطایٗیبذیط.ا٘سوطزٜ

ٚیزٚٔزٕٛفٝاظفٛأُضا.قٛ٘سٔتٛلفٞطزٚاؾتٕٔىٗنٛضتایٗغیطزضثجركسؾطفتفمطوبٞف

ا٘ساظ:ؾغحاِٚیٝوٙسوٝفجبضتٞبیضقستقییٗٔیٞبیوبٞففمطاظ٘طخفٙٛاٖزالیُٔؿتمیٓتفبٚت٘طخثٝ

زٞٙسوٝفمطٔغّكثسٖٚوٝٔكبٞسات٘كبٖٔی٘بثطاثطیٚچٍٍٛ٘یتغییطات٘بثطاثطیزضعَٛظٔبٖ.زضحبِی

طیاِٚیٝثیكتطزضیهوكٛضٔٙفقتوٕتطیاظضقسضاقبُٔحبَفمطایبثس،أب٘بثطاثضقسٔخجتوبٞفٕ٘ی

تٛا٘سثطایافطازفمیطیوٝزضقطایظٔتعِعِیظ٘سٌیضٚٚیٔقتمساؾتوٝ٘بثطاثطیپبییٗٔیوٙس.اظایٗٔی

ٞبوٕهوٙستباظضقسالتهبزیؾٟٓثجط٘س.وٙٙسٔفیسثبقسٚثٝآٖٔی

ایٗثبضاثغٝزضوٝآحبضیٔطٚضثٝ«زا٘یٕٓ٘یٚزا٘یٓٔیآ٘چٝثطٔطٚضی:فمطظزاضقس»ٔمبِٝزض (2006)ِٛپع

اَٚ،.ٕ٘بیسٔیثطضؾیٚوطزٜثٙسیعجمٝزؾتٝؾٝزضضافمطظزاضقسازثیبتٚپطزاظزٔیزاضزٚرٛزٔٛضٛؿ

ا٘سپطزاذتٝفمطوبٞفثط٘بثطاثطیٚضقستإحیطثطضؾیثٝوٝٔمبالتی ٚضقسضاثغٝثطوٝوبضٞبییزْٚ،.

٘بثطاثطی–ضقس–فمطٔخّجثٝوٝپطزاظزٔیوبضٞبییثطضؾیثٝؾْٛزؾتٝزضٚا٘سوطزٜتٕطوع٘بثطاثطی

تقبضیف.ا٘سوطزٜز٘جبَفمطوبٞفزضٔٛفكوكٛضٞبیوٝٞبییؾیبؾتٕٞچٙیٗٚا٘سٔطتجظ ایٗٔغبِقٝ

ربیتٕطوعثطوبٞففمطٌیطزوٝثٝٔرتّفضقسفمطظزاضأٛضزثطضؾیٚتحّیُلطاضزازٜاؾتٚ٘تیزٝٔی

ثبیؿتیثطضقسالتهبزیتإویسوطز.ٚچٖٛتغییطاتفمطثٝچٍٍٛ٘یتإحیطیهؾیبؾتثطضقسٚ٘بثطاثطی

اضتجبطثیٗؾیبؾتٔٛضز٘ؾطٚضقسالتهبزیٚاظؾٛیؾٛثؿتٍیزاضزالظْاؾتثطایوبٞففمطاظیه
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یبثسوٝچٙس٘تیزٟٝٔٓزؾتٔیثٝٔغبِقٝایٗزیٍطاضتجبطثیٕٗٞبٖؾیبؾتٚ٘بثطاثطیضافٟٕیس.زضآذط

زضثیٗازثیبتٔٛرٛززضضاثغٝثبضقسفمطظزازضایٗٔٛاضزتٛافكٚرٛززاضز؛ فمطوبٞفثطایضقسؽبٞطاً

ضؾسوٝضقسثط٘بثطاثطیتإحیطیزاقتٝثبقس،عٛضوّیثٝ٘ؾطٕ٘یوٝثٝزضحبِیاؾت،ثٙیبزیٚاؾبؾیقطط

ذٛزیهٔب٘ـزضضاؾتبیذٛزیعٛضوّیفمطاِٚیٝثٝتٟٙبؾت.ثٝضقساظثٟتطتٛظیـٚضقیتثٟجٛزثبضقسأب

زض٘بثطاثطیزاضز،فمطفوبٞثطٔٙفیتإحیطثبالاِٚیٝ٘بثطاثطیقٛزٚٞبیوبٞففمطٔحؿٛةٔیؾیبؾت

پبیساضوالٖالتهبزٚضقیتٚتحهیالتوٝایٗزضٟ٘بیتٚوٙسٔیایزبزضاوٕتطیآتیضقس٘طخزاضایی

.زاض٘سزضآٔستٛظیـٚضقسثطٔخجتیتإحیط

ٚپبضأتطیهٞبیضٚـاظاؾتفبزٜثب«ٔستوٛتبٜزضفمطٚضقساضتجبط»فٙٛاٖثبایٔغبِقٝزض(2006)ٚضٔٝ

وبٞفٚؾطیـضقسوٝوكٛضیاؾت،پطزاذتٝلعالؿتبٖزضفمطٚضقسثیٗضاثغٝثطضؾیثٝپبضأتطیهغیط

ٔٙغم16ٝزضوالٖٚذطزایٔٙغمٝٞبیزازٜتطویتثبٔغبِقٝایٗزض.اؾتوطزٜتزطثٝٔستوٛتبٜزضضافمط

تإحیطاتثطضؾیثٝذسٔبتٚٚ٘مُحُٕتزبضت،ؾبذتٕبٖ،نٙقت،وكبٚضظی،التهبزی؛ٞبیثرفثطای

اظٔٙغم9ٝزضفمظوٝاؾتآٖاظحبویٔغبِقٝایٗاظحبنُ٘تبیذ.اؾتپطزاذتٝذب٘ٛاضٞبزضآٔسثطضقس

.ثٝفالٜٚاؾتیبفتٝافعایف٘یعفمطزیٍطٔٙغم7ٝزضأباؾتپیساوطزٜوبٞففمط،ٔحهَٛضقسثبٔٙغم16ٝ

وكف.ٚاؾتثٛزٜٞٓرٟتذالفزضفمطازضآٔسٔیبٍ٘یٗتغییطاتٚٔحهَٛتغییطاتٔٙبعكاظ٘یٕیزض

ٚ٘ساضزٚرٛزذبنیاضتجبطٔتغیطزٚایٗثیٗوٝزضحبِیاؾتوٓثؿیبضٔحهَٛثٝ٘ؿجتذب٘ٛاضٞبزضآٔس

.٘یؿتٙسیىیزٞٙسٔیافعایفضاذب٘ٛاضزضآٔسوٝٞبییثرفثبزٞٙسٔیافعایفضأحهَٛوٝٞبییثرف

.ٞؿتٙسفمطظزاٞبییثرفچٙیٗٚقٛزٔیفمطوبٞفٔٛرتوٝاؾتذب٘ٛاضزضآٔسافعایفایٗ

ٞبیثباؾتفبزٜاظزازٜ «ضقسفمطظزازضعییهضقساؾتخٙبیی»فٙٛاٖٚیزضٔمبِٝزیٍطیزضٕٞبٖؾبَثب

2001ٞبیؾبَ پبؾدایٗؾٝپطؾفٔی2002ٚ فمطٔغّكٚثطایلعالؿتبٖثٝ تغییطٚالقیزض پطزاظزوٝ،

وٙس؟،ضقسالتهبزی٘بثطاثطیچٝلسضاؾت؟،ثبتغییطاتزضآٔسزضٔمبثُتغییطاتتٛظیـفمطچٝلسضتغییطٔی

ثٛزٜاؾت؟تٛرٝثٝایٗؾؤاالتزضیهیزضٔفْٟٛٔٙتفـقسٖفمیطتطٞبزضٔمبثُغٙ تطٞبچٝلسضفمطظزا

وٙس.زضایٗٔمبِٝثبضفبٜذب٘ٛاضٞبوٕهٔیGDPٚالتهبزؾٙتیٔخُلعالؿتبٖثٝفٟٕیسٖضاثغٝثیٗضقس

اظیهؾطیضٚـ اعالفبتاؾتفبزٜ ثٟطٜرؿتٗاظ فمطٚتٛظیـزضآٔسیثب ثطضؾیتغییطاتزضآٔس، ثٝ ٞب

 ٔیٔهطف–زضآٔس پطزاذتٝ ذب٘ٛاضٞب وبوٛا٘یؾطا٘ٝ ضٚـ اظ اؾتفبزٜ ثب قطٚن1997قٛز. ٚ11999

زضیبفتٝ ٚ وطزٜ تزعیٝ تٛظیـ ٚ تغییطاتضقس ثٝ ضا عیؾبَتغییطاتفمط وٝ ثٝا٘س ٞبیتحتثطضؾیفمط

حؿبؾیت٘كبٖٔی ٘بثطاثطیقسیساً ٚ قبذمتغییطاتٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞب  ثب تٛؾظقسٜ)اضائPPGIٝزٞسٚ

(ثٝثطضؾیفمطظزا32002قسٜتٛؾظوبوٛا٘ی،ذب٘سوطٚؾبٖ)اضائPEGRٝ(ٚقبذم22003ضاِٚیٖٛٚچٗ

                                                           
1
 Shorrocks 

2
 Ravallion and Chen 

3
 Kakwani, Khandker and Son 
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تٛا٘ستغییطاتآٖزاضزوٝضقسٔقتسَزضآٔسذب٘ٛاضٞبٔیثٛزٖیب٘جٛزٖضقسپطزاذتٝاؾت.٘تبیذزالِتثط

چٙیٗتٛظیـثٟتطضقساوبٞفزٞسٚٞٓضضبیتثركیضازضتٛظیـزضآٔسٞبایزبزوٙسٚفمطٚ٘بثطاثطیض

وٝتٛظیـضقسزضتإحیطثیكتطیثطوبٞففمطزاقتٝثبقسٟٚ٘بیتبًایٗتٛا٘سالتهبزیزضٔیبٖفٛأُتِٛیس،ٔی

تطٚتإحیطٌصاضتطٔیبٖفٛأُتِٛیسٚتٛظیـزضآٔسزضٔیبٖذب٘ٛاضٞباؾبؼضقسفمطظزاثٛزٜاؾتٚثؿیبضٟٔٓ

ثبقس.ییٔیتٟٙباظضقسثٝ

ثٝ«ظز؟پیٛ٘سالتهبزیؾطیـضقسثبضافمطا٘سٚ٘عیوكٛضچٍٛ٘ٝ»فٙٛاٖتحتایٔمبِٝزض(2007)تیٕط

زٚضٕ٘بیزضضاوكٛضایٗفمطظزایضقسؾیطٚاؾتپطزاذتٝا٘سٚ٘عیزضفمطظزاضقسٞبیؾیبؾتثطضؾی

اؾتوطزٜٔطٚضتبضید ثطایضاظٔبٖعَٛزضٞبآٖتغییطاتچٍٍٛ٘یٚضقسٞبیٔحطنٕٞچٙیٗٚی.

اؾتٕ٘ٛزٜٔحبؾجٝضاضقسثٝ٘ؿجتفمطوكفٚاؾتٕ٘ٛزٜٚتحّیُتزعیٝٔٛضز٘ؾطوكٛض ضقسٟ٘بیتبً.

زضفمطظزاییٞبیؾیبؾتوٝاؾتٔقتمسٚاؾتزا٘ؿتٝا٘سٚ٘عیزضفمطپبیساضوبٞفانّیٔٙجـضاالتهبزی

ٚٞبٌصاضیؾطٔبیٝثبضاالتهبزیؾطیـضقسوٝاؾتثٛزٜذطزٔٙسا٘ٝاؾتطاتػییهثطٔجتٙیا٘سٚ٘عی

عطیكاظاؾتطاتػیایٗوٝاؾت؛وطزٜتطویتثٛزٜفمطاثٝضقسفبیساتضؾیسٖٔتضٕٗوٝٞبییؾیبؾت

زازٜپیٛ٘سذب٘ٛاضالتهبزثبضاوالٖالتهبزٔحهَٛ،ٚفٛأُثبظاضٞبیزضفقبِیتٔقبٔالتیٞبیٞعیٙٝوبٞف

.اؾت

چٍٍٛ٘یٚچطاییثٝ«ٞٙسزضضقسٚفمطؾیبؾتیٔجب٘ی»فٙٛاٖثبایٔمبِٝزض(2007)1ٕٞىبضاٖٚثعِی

ا٘س.ضقسثٝزؾتیبثیزضٞٙسٔرتّفٞبیایبِتٞبیقىؿتٚٔٛفمیت قبذمزٚٔغبِقٝایٗزضپطزاذتٝ

ٍِبضیتٓقبذمٚزضآٔسٍِٚبضیتٓاظاؾتب٘ساضزا٘حطافنٛضتثٝ٘بثطاثطیقبذمقبُٔ؛فمطؾطقٕبض

اٍِٛیثطاظـاظاؾتفبزٜثبٚقٛزٔیٔحبؾجٝٞٙسایبِت16ثطای2000تب1958ٞبیؾبَثیٗؾطا٘ٝزضآٔس

ٞبییایبِتوٝ؛اؾتیبفتٝزؾت٘تیزٝایٗثٝٔغبِقٝایٗ.پطزاظ٘سٔیضقسٚفمطثیٗاضتجبطثیبٖثٝضٌطؾیٛ٘ی

ا٘ؿب٘ی،ؾطٔبیٝثٝزؾتطؾیٔبِی،ٔٙبثـثٝزؾتطؾی،تزبضیٌصاضیؾطٔبیٝٔحیظپصیطی،حؿبةقطایظثب

تطٔٛفكفمطوبٞفیزضظٔیٙٝثٟتطتٛا٘ؿتٝا٘سالتهبزیضقسفطایٙسثٝظ٘بٖٚضٚزٚفمطأبِىیتحمٛقتٛؾقٝ

.ٙسٙوفُٕ

1990زٞٝزضٚیتٙبْفّٕىطز«اٍِٛ؟یبٔقزعٜٚیتٙبْ؛زضفمطظزاضقس»فٙٛاٖثبایٔمبِٝزض(2007)2والٔپ

ثبٚیتٙبْآٖعطیكاظوٝپطزاظزٔیضٚقیثطضؾیثٝٚوٙسٔیٔمبیؿٝآٖپیفزٞٝیهفّٕىطزثبضا

ثبضاذٛزرب٘جٕٝٞٝؾطیـالتهبزیضقس،ایٔٙغمٝٚثركیالتهبزی،ٞبیؾیبؾتاظتطویجیوبضٌیطیثٝ

ٚزاذّیآظازؾبظیاؾتطاتػیاٌطوٝزاضزٔیثیبٖچٙیٗپبیبٖزضٚی.اؾتظزٌٜطٜپبیساضلٛیفمطوبٞف

ستٛا٘ٔیوٙس،ثطزاضیثٟطٜٔب٘سٜفمتوكٛضضقسفؾیٓؽطفیتاظٔٛفمیتثبثتٛا٘سفمیطوكٛضیهذبضری

زاضزآٖاظحىبیتٕٞچٙیٗٚیتٙبْوكٛضتزطثٝ.وٙسذبضدقسیسفمطقطایظاظزٞٝزٚعَٛزضضاوكٛض

                                                           
1
 Besley et al. 

2
 Klump 
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فمطوبٞفٚضقسٞبی٘طخقسیسوبٞفثٝٔٙزطِعٚٔبًثبظاضیالتهبزثٝؾٛؾیبِیؿتیالتهبزاظٌصاضوٝ

قٛزٕی٘ ثطٔجتٙیثبیسفمطظزاضقسثّٙسٔستپبیساضاؾتطاتػیوٝزاضزتإویسوكٛضایٗتزطثٝزضٟ٘بیت.

.ثبقسٔیفٕٛظیطؾبذتٚا٘ؿب٘یؾطٔبیٝزضظیبزٌصاضیؾطٔبیٝ

اؾتیبفتٝذبنیإٞیت٘یعایطاٖزضاذیطٞبیؾبَزضفمطٔٛضٛؿ ٚفمطذظفمط،ازثیبتزِیُٕٞیٗثٝ.

ٌطفتٝقٙبؾبٖربٔقٝٚالتهبززا٘بٖٔحممبٖ،ٔٛضزتٛرٝآٌٖیطیا٘ساظٜٞبیضٚـ اؾتلطاض ٞبیتالـ.

اظایطاٖزضفمطتبقسا٘زبْفمطظزاییٞبیثط٘بٔٝٚٔرتّفٞبیٕٞبیفپػٚٞكی،ٔغبِقبتلبِتزضفطاٚا٘ی

.ٌیطزٔیثطزضضاٚؾیقیعیففمط،وٝاؾتآٖاظحبویٔغبِقبتایٗ٘تبیذ.قٛزثطضؾیٔرتّفاثقبز

تب1955ٞبیؾبَثباؾتفبزٜاظزازٜ«٘طخضقسٔقبزَفمط»ایتحتفٙٛاٖزضٔغبِقٝ(2008وبوٛا٘یٚؾبٖ)

زضوكٛضثطظیُٔٛضزٔحبؾجٝلطاضزاز2005ٜ ٘تبیذحبویاظآٖاؾتوٝعی٘طخضقسٔقبزَفمطضا ا٘س.

اؾتٚثقساظآٖ٘طخضقسافعایفزٚضٜتحتثطضؾیزضایٗوكٛض٘طخضقسزضآٔسؾطا٘ٝتمطیجبًحبثتثٛزٜ

قبذمیبفتٝ اظ اؾتفبزٜ ثب ایٗٔغبِقٝ چٍٍٛ٘یPEGRاؾتزض ٚ ضقس حبنُاظ ٔٙبفـ چٍٍٛ٘یتٛظیـ

ذمٞبیفٛؾتط،ٌطیطٚتٛضثهثطضؾیقسٜاؾت،٘تبیذحبویتٛظیـظیبٖحبنُاظضوٛزثباؾتفبزٜاظقب

اؾتأبپؽاظآٖاؾتوٝاٍِٛیضقسزضزٚؾبَاَٚزٚضٜتحتثطضؾیزضثطظیُثٝظیبٖفمطافُٕوطزٜ

اؾت.ثٝ٘فـفمطاثٛز2005ٜتب1957اظآٖاظؾبَ

ای2016)1ظٔبٖ ٔغبِقٝ زض ثب( قب«ٔٙحٙیقستفمط»فٙٛاٖ اضائٝ ضقسثٝ ٌیطٜ ذمرسیسیثطایا٘ساظٜ

ٔیپطزاظز.ٚیٔقتمساؾتزضفمط ثبقبذمٞبییوٝزضازثیبتظزا وكٛضٞبیثؿیبضضقیفضقسفمطظزا

اؾتاظ چٙیٗوكٛضٞبییالظْ زض ٚ ٌیطیٕ٘یقٛز ذٛثیا٘ساظٜ اؾتثٝ ٞبیپیكیٗایٗٔٛضٛؿآٔسٜ

ٜقٛز.زضایٗقبذمثٝربیوكففمط٘ؿجتثٝاؾتاؾتفبزقبذمرسیسیوٝزضایٗٔغبِقٝٔقطفیقسٜ

ضقسالتهبزیاظٔطثـآٖاؾتفبزٜٔیقٛزٚٔطثـوكففمط٘ؿجتثٝ٘بثطاثطی٘یعربیٍعیٗوكففمط٘ؿجت

ٞبی٘بٌٟب٘ی٘طخضقسضاوبٞفزازٜٚقستیبیایٗضٚـآٖاؾتوٝاحطرٟف٘بثطاثطیٔیٌطزز.ٔعاثٝ

اؾتوٝایٗضٚـٔحبؾجٝضقسفمطظزازضوكٛضٞبیضقیفٙس.ٚیثطایٗثبٚضو٘بثطاثطیضا٘یعٔٙقىؽٔی

ٞبیؾیبؾتیٔٙبؾتتطیضا٘ؿجتثٝقبذمٞبیپیكیٗاضائٝزٞس.تٛا٘سثؿتٝٔی

اضائٝذٛاٞسقس.اؾتٌطفتٝنٛضتظٔیٙٝایٗزضوٝزاذّیٔغبِقبتاظٔٛاضزیازأٝزض

 مطبلعبت داخلی -2-3-2

زض.ا٘سپطزاذتٝزضآٔستٛظیـٚالتهبزیضقسثیٗضاثغٝثطضؾیثٝایٔغبِقٝزض(1384)ٕٞىبضاٖٚاثطیكٕی

ثطتحمیكتزطثیوٌٝٛییٗٚٚثبتىی1381ٝتب1350ٞبیٞبیؾطیظٔب٘یزٚضٜایٗٔمبِٝثباؾتفبزٜاظزازٜ

ا٘سزضلبِتزٚٔسَثبظاضوبُٔٚثبظاض٘بوبُٔؾطٔبیٝا٘زبْزازOECDٜثطایوكٛضٞبی2004ضیپزضؾبَ

                                                           
1
 Zaman 
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ٌٚط٘زطفّیتآظٖٔٛاظاؾتفبزٜثبٞبآٖا٘س.ثٝثطضؾیضاثغٝثّٙسٔستثیٗ٘بثطاثطیٚضقسالتهبزیپطزاذتٝ

ؾٕتاظعطفٝیهفّیضاثغٝیهوٝیبفتٙسزؾت٘تیزٝایٗثٝرٛؾّیٛؼ-یٛٞب٘ؿٌٗطاییٞٓآظٖٔٛ

زاضزٚرٛزالتهبزیضقسثٝزضآٔس٘بثطاثطی التهبزیضقسزضتغییطاتفّت٘بثطاثطی،زضتغییطاتزضٚالـ.

ٌیطیرٟتزضآٔستٛظیـزضثٟجٛزٚالتهبزیضقسوٝفطضیٝایٗزض٘تیزٝ٘یؿتنبزقآٖفىؽِٚیاؾت

ٞٓٞبیتحّیُاظحبنُ٘تبیذٔغبثكوٝٞطچٙسپصیطفتایطاٖالتهبززضتٛاٖٕی٘ضازاضززٚعطفٝفّی

زاضزٚرٛزثّٙسٔستزضٔتغیطزٚایٗثیٗٔخجتیٕٞطاٞیا٘جبقتٍی، ٘كبٖآٔسٜزؾتثٝ٘تبیذایٗثطفالٜٚ.

ٞٓ.قٛزٔیالتهبزیضقسوبٞفؾجت،ثّٙسٔستزضزضآٔس٘بثطاثطیافعایفوٝزٞسٔی ٔغبثكآظٖٔٛ

ٔتغیطٞبیتِٛیس٘بذبِمزاذّی،ضطیتریٙی،ٔربضدتإٔیٗا٘جبقتٍیفطضیٝٚرٛزیهضاثغٝثّٙسٔستثیٗ

اٍِٛیثبظاض٘بوبُٔؾطٔبیٝپصیطفتٝٔیارتٕبفیٚحجت قٛز.٘بْزضٔساضؼضإٞٙبییٚزثیطؾتبٖؾبظٌبضثب

ٔتغیط٘بثطاثطیتٛؾظضطیتریٙیِحبػقسٜاؾت ٘بْزضٔساضؼقبذهیاظؾطٔبیٝا٘ؿب٘یاؾتٚحجت،

زٞسٚ٘تبیذحبویاظآٖاؾتوٝتإٔیٗارتٕبفیٔیعاٖثبظتٛیـزضآٔسزضربٔقٝضا٘كبٖٔیٞبیٔتغیطٞعیٙٝ

ا٘سوٝ٘بثطاثطیٞب٘تیزٌٝطفتٝفالئٓٔتغیطٞبثب٘بوبُٔثٛزٖثبظاضؾطٔبیٝزضایطاٖؾبظٌبضاؾت.ٕٞچٙیٗآٖ

ٛظیـزضآٔسٔٛرتوٙستطقسٖٚضقیتتزضآٔسیثطایضقسالتهبزیٔضطاؾتثسیٗٔقٙبوٝ٘بٔغّٛة

افعایفزض٘بثطاثطیزضآٔسیوٝثٝقسٖضقسالتهبزیٔی یبثستجـآٖٔیعاٖفمطزضربٔقٝافعایفٔیقٛز.

افعایففمطٚفسْتإٔیٗحسالُٔی تٛظیـ٘بفبزال٘ٝ، تٛا٘ساحطاتٔرطثیثطضقسالتهبزیثٝربیٌصاضز.

ثٝز٘جبَذٛاٞسیٔقبـتٛؾظٌطٜٚذبنیاظلكطٞبیربٔقٝ٘بٞٙزبض ٞبیؾیبؾی،فطٍٞٙیٚالتهبزیضا

٘بثطاثطیزضآٔساظعطیكتكسیستٙف اعٕیٙب٘یوبٞفؾطٔبیٝزاقت. ٌصاضیٚزضٞبیارتٕبفیٚایزبز٘ب

٘تیزٝوبٞفضقسالتهبزیضاثٕٝٞطاٜذٛاٞسزاقت.

اظاؾتفبزٜثبفمطوبٞفزضتهبزیالٞبیثرفضقسقٙبؾبیی»فٙٛاٖثبایٔمبِٝزض(1386)ٕٞىبضاٖٚپطٚیٗ

ضقساحطٌصاضیارتٕبفی،حؿبثساضیٔبتطیؽوبضٌیطیثٝثب «SAMحبثتلیٕتفعایٙسٜضطایتضٚیىطز

1385ؾبَارتٕبفیحؿبثساضیٔبتطیؽٔٙؾٛضثسیٗ.ا٘سوطزٜپیٍیطیفمطوبٞفزضضاالتهبزیٞبیثرف

زضضافمطقبذمغیطٔؿتمیٓٚٔؿتمیٓتغییطاتذب٘ٛاض،ثٛزرٝٔؿىٗٚ٘فٛؼؾطقٕبضیاعالفبتٕٞطاٜثٝ

ذطزثباٍِٛیوالٖٞبیزازٜٚتحّیُتزعیٝضٚـ.اؾتوطزٜتحّیُٚثطضؾیالتهبزیٞبیثرفضقساحط

فمطثٝٞبیقبذمزضایٗٔمبِٝرٟتثطضؾیٔؿإِٝارتٕبفیفمطٔس٘ؾطثٛزٜاؾتثطایٗاؾبؼوٝوبضثطز

فٕٛٔییقٙیٔبتطیؽحؿبثساضیٞبیفقبِیتتفىیه اٍِٛٞبیتقبزَ اظ ٔجٙبییىی ٔرتّفالتهبزیثط

زضآٔسیٞبیوكفوالٖٚوبضثطزٞبیزازٜٞبیذطزثبٚتغبثكزازٜاؾتلطاضٌطفتٝٔٛضزاؾتفبزٜارتٕبفی

ٌكتٝاؾت.ایثیٙب٘ٝٚالـذب٘ٛاضٞبٔٙزطثٝ٘تبیذ

ٞبیفقبِیت٘تبیذٔطثٛطثٝضقسفمطظزازضٞطیهاظاؾتفبزٜٔٛضزٔٛضٛؿٚتىٙیهقٙبؾیضٚـثبتٛرٝثٝ

 ٔٛضزثطضؾیالتهبزی ٚ احطاتٔؿتمیٓ وٝ ٔقٙب اؾتثسیٗ ٌطفتٝ قٛنغیطٔؿتمیٓلطاض افٕبَ اظ ٘بقی

اٍِٛی لیٕتحبثتزض ضطایتفعایٙسٜ ٔجٙبیضٚیىطز ثط زِٚت( ٔهطفی )افعایفٔربضد ٟ٘بیی تمبضبی
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٘تبیذقسٜاؾت.ٚتحّیُتزعیٝٔرتّفزضوبٞففمطٞبیفقبِیتیثٝتفىیهٔبتطیؽحؿبثساضیارتٕبف

زضآٔسٞبیٔیبٍ٘یٗزضتغییطفبُٔزٚاظالتهبزی،ثرف14زضفمطوبٞفوٝاؾتآٖاظحبویوبض

ٞبیٌطٜٚزضآٔسٔیبٍ٘یٗزضتغییطثٝ٘ؿجتفمطقبذموكفٚذب٘ٛاضٞبارتٕبفیٚالتهبزیٞبیٌطٜٚ

پصیطزٔیتإحیطٔعثٛض ثبالتطیٗؾٟٓزضوبٞففمط٘بقیاظافٕبَؾیبؾتٔطثٛعٝ)افعایفٔربضدٔهطفی.

ذب٘ٛاضٞبی ٔیبٖ زض ٔٛضزثطضؾیزِٚت( قبذمفمط ؾٝ اؾبؼٞط ثرفقسٜاضائٝثط تطتیتٔطثٛطثٝ ثٝ

ایٗ٘تیزٝثطٔجٙبیوكفثبقسٔیٚقیالتٚثرفؾبذتٕبٖیوكبٚضظی،قىبض،رٍّٙساض ٞبیقبذم.

آظازیزضزضآٔسی،پبییٗٚضیثٟطٜفمط،ٔیبٍ٘یٗزضآٔسٚ٘ؿجتثبالیفمطثٝوُفمطاحبنٌُطزیسٜاؾت.

ٔٙزطقسٜوٝتقسازٞبفقبِیت٘یطٚیوبضزضایٗزؾتٝاظیٗبیپٚضٚزٚذطٚد٘یطٚیوبضثٝثبظاضٟٚٔبضت

اظتغییطٔربضدٔهطفیتإحیطپصیطتٛا٘سٔیٞبثرفیٗازضفمطِصاثٟجٛزٔغّكثبقس.تٛرٝلبثُفمیطٞبیٌطٜٚ

ٞبثرفایٗ،ثبقسٔیٔبِیٚثرفآٔٛظـٞبیٌطیٚاؾغٝؾٟٓٔطثٛطثٝثرفتطیٗپبییٗزِٚتثبقس.

زضافٕبَؾیبؾتوٕتطیتإحیطپصیطیاظفمط٘ؿجتثٝٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبٞبیقبذموكفثبالیضغٓفّی

ٚپیكٟٙبزحبنُفجبضتاؾتاظالتطزضثٟجٛز٘ؿجیفمطٔؤحطاؾتزضآٔسیثب.ِصاضقسٔطثٛعٝزاضاٞؿتٙس

فٙٛاٖثٝاؾتبیضقسالتهبزیثرفوكبٚضظی)التهبزیزضضٞبیؾیبؾتایطاٖ،ثطایوبٞففمطزضوٝایٗ

 ٞبیٔحسٚزیتٕ٘ٛ٘ٝ ثٟجٛز ثرفوكبٚضظی، وبالٞبی وٝٚضیثٟطٜٚاضزاتی ثركی ثبقس. وبض( ٘یطٚی

زضآٔسوٓقبغّیٗوٟٓٔبضتٚلكطٞبی ٔغّكعٛضثٝزضایٗحبِتثٟجٛزفمطربیزازٜاؾت،ذٛززضضا

.ٌطززٔیحبنُ

ثب«ایطاٖزضفمطثطالتهبزیضقساحطثطآٚضز»فٙٛاٖتحتایٔغبِقٝعی1386ؾبَزضفجبؾی لبزضٚاثٛ٘ٛضی

ٌیطیا٘ساظٜایطاٖزضضافمطثطضقساحطتٛظیقی،ٚزضآٔسیفبُٔزٚثٝفمطثطالتهبزیضقساحطتفىیه

ا٘سوطزٜ 1367تب1361زٚضٜتفىیهثٝایطاٖزضفمطثطالتهبزیضقسذبِماحطثطآٚضزثطضؾیایٗزض.

قسٜا٘زبْتٛؾقٝؾْٛثط٘بٔٝاظثركی1381تب1379ٚتٛؾقٝزْٚثط٘ب1378ٝٔتب1374تٛؾقٝ،اَٚثط٘بٔٝ

پط٘یبٚوبوٛا٘یٔىُٕٔسَایٗوٝاؾتقسٜاؾتفبزٜؾبٖٚذب٘سوطوبوٛا٘ی،ٔسَاظٔٙؾٛضایٗثطای.اؾت

اظاحطاتضقسٚ٘بثطاثطیذبِم،وكف.اؾت(2000) اؾتفبزٜ ٞبیاحطاتضقسٚ٘بثطاثطیثطایٗاؾبؼثب

تفىیهقبذم ثٝ ٚؾطا٘زبْچٍٍٛ٘یاحطضقسثطفمطزضذبِمٚوكففمط ثطآٚضز ٞبیٔرتّففمط

اؾت.زٚضٜ ٔكرمقسٜ ضٚؾتبییایطاٖ تفىیهٔٙبعكقٟطیٚ ثٝ ایٗاظحبنُ٘تبیذٞبیٔٛضزٔغبِقٝ

ٌطزیسٜٔكرمفمطتزعیٝثبٚاؾتیبفتٝافعایففمط1367تب1361زٚضٜعیوٝاؾتآٖاظحبویٔغبِقٝ

ذب٘ٛاضٞبیؾٟٓوبٞفیقٙیاؾت،قسٜضوٛزاظ٘بقیفمطترفیفٔٛرت٘بثطاثطیزضوبٞفوٝاؾت

زٚضٜایٗعَٛزضفمطٌطچٝاؾت،ثٛزٜپطزضآٔسذب٘ٛاضٞبیؾٟٓوبٞفاظثیكتط٘ؿجینٛضتثٝپطزضآٔس

ٞبیزیٍطفمطزضزضزٚضٜ.ا٘سزیسٜآؾیتوٕتطزیٍطاٖثبٔمبیؿٝزضفمیطذب٘ٛاضٞبیأباؾت،یبفتٝافعایف

ٞبٔكرمقسوٝضقسؾجت٘بثطاثطتطقسٖتٛظیـٔٙبعكقٟطیوبٞفیبفتٝاؾت،ثبتزعیٝفمطزضایٗزٚضٜ

ضقسزض ذٙخیٌطزز. احطٔفیسضقسوبٔالً اؾتوٝ ٔیعاٖآٖثٝحسی٘جٛزٜ اؾتأب ٔٙبعكزضآٔسٌكتٝ

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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ت قسٖ ٘بثطاثطتط ؾجت ؾْٛ ٚ زْٚ زٚضٜ زض حسیضٚؾتبیی ثٝ ٘بثطاثطی ٔیعاٖ اؾت. قسٜ زضآٔس ٛظیـ

اؾت.زضافعایف ذٙخیوطزٜاؾتٚثبفجافعایففمطزضزٚضٜؾْٛقسٜ وبٔالً یبفتٝاؾتوٝاحطضقسضا

زٚضٜچٟبضْزضٔٙبعكضٚؾتبییضقسثبوبٞفزض٘بثطاثطیتٛؤْقسٜاؾت.زضٔزٕٛؿ٘تبیذتحمیكحبویاظ

 اؾتوٝ التهبزیقٝتٛؾٞبیثط٘بٔٝعیآٖ ایطاٖزضالتهبزی٘بچیعضقسؾْٛٚزْٚاَٚ،ارتٕبفی

افعایفؾٟٓذب٘ٛاضٞبیپطزضآٔسفجبضتثٝ.اؾت ٘جٛزٜفمطظزاٞبزٚضٜؾبیطزضؾْٛثط٘بٔٝاؾتخٙبیثٝ زیٍط

سٞبیتحمیكضقزضآٔسثٛزٜاؾت.ثطاؾبؼیبفتٝنٛضت٘ؿجیٕٞٛاضٜثیكتطاظافعایفؾٟٓذب٘ٛاضٞبیوٓثٝ

ٌطزز.فمطعطفثبفجوبٞففمطٚاظعطفزیٍطٔٛرتتغییطزض٘بثطاثطیتٛظیـزضآٔسٔیالتهبزیاظیه

ثبضقسالتهبزیضاثغٝٔقىٛؼٚثب٘بثطاثطیضاثغٝٔؿتمیٓزاضز.افعایفزض٘بثطاثطیٔٛرتقسٜاؾتتباظ

ٞبیتطویجیقبُٔضقسٚتقسیُؾیبؾتتٛاٌٖفتاتربشضٚٔیتإحیطضقسالتهبزیثطفمطوبؾتٝقٛز.اظایٗ

زض٘بثطاثطیزضوبٞفثیكتطفمطٚافعایفؾٟٓفمطااظضقسالتهبزیٔؤحطتطذٛاٞسثٛز.

ٚالتهبزیضقسضاثغٝثطضؾیثٝضٌطؾیٛ٘یٞبیٔسَاظاؾتفبزٜثبایٔغبِقٝزض(1387)ٕٞىبضاٖٟٚٔطٌبٖ

زضایٗٔغبِقٝاٍِٛیپیكٟٙبزیثطایثطضؾیفٛأُٔؤحطثطتٛظیـزضآٔسٚ.پطزاذتٙسایطاٖزضزضآٔستٛظیـ

 زٚضٜ زض ٔٛرٛز اؾبؼاعالفبتآٔبضی ثط ایطاٖ، زض التهبزی ٘بثطاثطی وٝثبقسٔی1347-1385ؾغح .

التهبزی٘بثطاثطیؾغحوبٞفثطایوٝاؾتآٖاظحبویحبنُ٘تبیذ.وٙسٕ٘یفطضیٝوٛظ٘تؽضاتإییس

وٓقبغّیٗوٝثركیثبقس،وكبٚضظیثرفالتهبزیضقسضاؾتبیزضثبیسالتهبزیٞبیؾیبؾتایطاٖ،زض

ثرفقٛاٞستزطثیتحمیكحبویاظآٖاؾتوٝ.اؾتزازٜربیذٛززضضازضآٔسوٓلكطٞبیٟٚٔبضت

 ٘مفثرفوكبٚضظیوبؾتٝ اظ ٚ زاضز ضا .قٛزٔینٙقت٘مفپیكطٚ ؾٟٓ ضقسزضٞبثرفتطویتٚ

ٞطچٝؾٟٓثرفوكبٚضظیثیكتطقٛزتٛظیـالتهبزیٌصاضزٔیالتهبزیثطچٍٍٛ٘یتٛظیـزضآٔستإحیط

زضآٔسٞب٘بثطاثطیوبٞفثٝٔٙزطوٝٔٙبثـترهیمٞبیقیٜٛقٙبذتایٗثطفالٜٚ.قٛزٔیتطٔتقبزَ

٘بثطاثطیوبٞفٔٙؾٛضثٝالتهبزیٞبیثرفثیٗٔٙبثـترهیم٘حٜٛٔغبِقٝایٗزض.زاضزضطٚضتقٛزٔی

وٝاظفٛأُانّیتٛظیـ٘بثطاثطزضآٔسزضایطاٖضاقسٜاضائٌٝصاضیؾیبؾتٞبیتٛنیٝٚٔقطفیزضآٔسٞب

 افٕبَ آٖ ثطایضفـ اؾتوٝ زا٘ؿتٝ ثركی زٌٚبٍ٘ی التهبزیٔٙؾٛضثٝٞبییؾیبؾتٚرٛز تقبزَ ایزبز

 ٞبیثرفٔٙبؾتثیٗ پیكٟٙبز ضا وٙسٔیٔٛرٛز ٓٞ ٚ وبٞفیبثس ٘بثطاثطیزضآٔسیٔٛرٛز ٓٞ ضقستب

التهبزیپبیساضٚٔؿتٕط ،ٔٛاضزی٘ؾیطتحمیكٚتٛؾقٝوكبٚضظیتٛا٘سٔیٞبؾیبؾتوٝایٗایزبزٌطزز.

زض ثطقٚاضتجبعبت(ضا )ربزٜ، ٚثبفجافعایفتِٛیساتثطٌیطزآثیبضیآٔٛظـضٚؾتبییٚایزبزظیطثٙبٞب

٘تبیذحبنُاظٟ٘بیتبًٚ)تغییطتٕطوعرغطافیبیی(قٛزایٔٙغمٝطضٚؾتبییٚ٘بثطاثطیوكبٚضظیٚوبٞففم

ضاثغٝضقسالتهبزیثبزٞیقىُضقسثرفوكبٚضظیثطضقسالتهبزیٚتٛرٝلبثُایٗٔغبِقٝثیبٍ٘طتإحیط

ٕتطاظٔتٛؾظٚزضقطایظأطٚظیوكٛضوٝتٛظیـ٘بٔتقبزَٚؾغحزضآٔسّٔیوثبقسٔیتٛظیـزضآٔس

تإویسٚپیكٟٙبز اٍِٛیتٛظیـٕٞطاٜثبضقسیبضقسفمطظزا .چٖٛوبٞففمطٚضقسزضآٔسزٞسٔیاؾت،
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ٚٔؿیطزضؾتثطایضقسالتهبزیضأؿیطیتقییٗفّٕیٞٓٔطتجظٞؿتٙساظ٘ؾطؾبظٌبض٘سثّىٝثبٞٓتٟٙب٘ٝ

تٛظیـزضآٔسضا٘یعثٝاضٔغبٖآٚضز.ظٔبٖٞٓوٝوٙسٔی

«ثطضؾیضاثغٝضقسالتهبزیثبفمطٚ٘بثطاثطیزضایطاٖ»(زضٔغبِقٝایتحتفٙٛا1395ٖضاغفطٕٚٞىبضاٖ)

ثسیٗ ٞبیفمط٘ؿجتثٝضقسٔٙؾٛضوكفثٝثطضؾیپسیسٜفمطعیثط٘بٔٝاَٚتبچٟبضْتٛؾقٝٔیپطزاظ٘س.

٘بقیاظضقسثٝوٕهقبذم٘طخقٛزٚزضٟ٘بیتچٍٍٛ٘یتٛظیـٔٙبفـالتهبزیٚ٘بثطاثطیٔحبؾجٝٔی

زٞسٌیطز.٘تبیذحبنُاظایٗٔغبِقٝ٘كبٖٔی(ٔٛضزثطضؾیلطاضٔی2008ضقسٔقبزَفمطوبوٛا٘یٚؾبٖ)

اؾت.قبذمٞبیٔطثٛطثٝقستٚقىبففمط٘یعؾطثطزٜاظٞطزٜ٘فطعیزٚضٜؾٝ٘فطظیطذظفمطثٝ

عٛضٔتٛؾظعیؾیؾبَتحتثطضؾیٔیعاٖفمطحسٚزا٘س.ثٝثؿیبضٔكبثٝقبذمؾطقٕبضفمطحطوتوطزٜ

-أباحطذبِم٘بثطاثطیثطفمطزاضای٘ٛؾب٘بتٔخجتٚٔٙفیثٛزٜاحطذبِمضقسثطفمطٔٙفیاؾت.%ثٛز30ٜ

ٚثبٔحبؾجٝاؾت.تٛؾظتحٛالتؾیبؾیٚالتهبزیایطاٖعیزٚضٜٔٛضزثطضؾیتٛریٝقسٜٝثٛزٜاؾت،و

ا٘سٞبیاَٚتبچٟبضْالتهبزیارتٕبفیایطاٖثٝایٗ٘تیزٝزؾتیبفتٝسٔقبزَفمطثطایثط٘بٔٝقبذم٘طخضق

ثط٘بٔٝوٝفّی ارتٕبفیزضوكٛضؾیبؾتاحطٌصاضیثطایزؾتضغٓٚرٛز ٚٞبیالتهبزیٚ یبثیثٝضفبٜ

ثٝفجبضتزیٍطعیزٚضٜٔغبِقٝثط٘بٔٝٔٙؿزٕیثطایوبٞففمطٚ٘بثطاثطیاؾت.آؾبیفٔؿتٕطز٘جبَ٘كسٜ

اؾت.زضوكٛضٚرٛز٘ساقتٝ

 بىذیجمع -2-4

ٔطتجظثبٔغبِقبتٞبیضقسفمطظزأٛضزثطضؾیلطاضٌطفت.ٔطٚضٜپیكیٙٝزضایٗفهُٔجب٘ی٘ؾطیثٕٝٞطا

یطٔؿتمیٕیوٝثطفمطزاضز،اظعطیكٚضقیتضقسالتهبزیفالٜٚثطتإحٔٛضٛؿحبویاظآٖاؾتوٝایٗ

تغییطٔی ٘یعفمطضا تٛظیـزضآٔسٞب فمطٚضقسفمطظزازٞس. ثٝتقطیفٚتجییٗٔفبٞیٓضقس، زضٕٞیٗضاؾتب

ایاظٔغبِقبتزاذّیذالن1ٝ-2زضرسَٚاؾت.پطزاذتٝٚٔٛرتزضنثٟتطٔغبِتزضفهَٛثقسٌكتٝ

ٌطزز.ٚذبضریا٘زبْقسٜاضائٝٔی
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 ضذٌمشيسی بش مطبلعبت اوجبم -1-2جذيل 

 ٘بْٔحمك ؾبَ ٘تبیذ

ؾغحزضٔب٘سٖحبثتاظپؽٚیبفتٝافعایف٘رؿتزضآٔس٘بثطاثطیوكٛض،ٞطالتهبزیتٛؾقٝٔؿیطزض

 .یبثسٔیوبٞفتسضیذثٝٔقیٙی،
 وٛظ٘تؽ 1955

ؾغحثبرٛأقیزضوٝزٞسٔی٘كبٖتبیٛاٖٚچیٗوكٛضزٚزضظٔب٘یؾطیٞبیزازٜاظحبنُ٘تبیذ

التهبزیضقسٚثٟجٛزیبفتٝزضآٔسٞبتٛظیـٚضقیتتبیبثسوبٞفثبیسٔؿتمیٓٞبیٔبِیبتوٓزضآٔس

 یبثسافعایف

 ؾیّف 1999

ؾطا٘ٝزاذّی٘بذبِمتِٛیس 6/4ضقسزاضای1997-1992ٚ1998-1993ٞبیؾبَعیالئٛؼ

یبفتٝ٘بثطاثطیوبٞفٚضقسرعءزٚؾبَتٛؾظزضزضنس7/0فمطوكف.اؾتثٛزٜؾبَزضزضنسی

تحتزٚضٜعیالتهبزیضقسوٌٝطفتٙس٘تیزٝ  PPGI فمطظزایضقسقبذماظاؾتفبزٜثبٞبآٖ.اؾت

 .اؾت٘جٛزٜفمطظزاوطٜ،الئٛؼٚتبیّٙسایٗزضثطضؾی

2000 
وبوٛا٘یٚ

 پط٘یب

فمطوبٞٙسٜٞبیؾیبؾتثبضقستطٚیزیٞبیؾیبؾتنحیحتطویتثطایالتهبزیٞبیؾیبؾتٔمبیؿٝ

اؾتفبزٜایزبزقسٜٞبیفطنتاظٚا٘سثطزٜثٟطٜضقساظفمطاآیبوٝوٙسٔقیٗضأؿإِٝایٗتٛا٘سٔی

 .ذیطیبا٘سوطزٜ

 ضاِٚیٖٛ 2004

ضاؾتبیزؾت زضآٔسٞبزض ٚضقیتتٛظیـ ثٟجٛز ثب ضقس اؾتٚ ٟٓٔ ثؿیبض ضقس وبٞففمط یبثیثٝ

ٔؤحطتطفُٕٔیوٙس.فمطاِٚیٝثبالیىیاظٔٛا٘ـوبٞففمطاؾتٚ٘بثطاثطیاِٚیٝتإحیطٔٙفیثطوبٞف

 .فمطزاضز.

 ِٛپع 2006

ٔٙبعكاظ٘یٕیزض.اؾتپیساوطزٜوبٞففمطٔحهَٛ،ضقسثبلعالؿتبٖٔٙغم16ٝاظٔٙغم9ٝزضفمظ

وٝٞبییثرفٚاؾتثٛزٜٞٓرٟتذالفزضفمطازضآٔسٔیبٍ٘یٗتغییطاتٚٔحهَٛتغییطات

٘یؿتٙسیىیزٞٙسٔیافعایفضاذب٘ٛاضزضآٔسوٝٞبییثرفثبزٞٙسٔیافعایفضأحهَٛ ایٗ.

 .ٞؿتٙسفمطظزاٞبییثرفچٙیٗٚقٛزٔیفمطوبٞفٔٛرتوٝاؾتذب٘ٛاضزضآٔسافعایف

 ٚضٔٝ 2006

ٚزٞسوبٞفضا٘بثطاثطیٚفمطٚضاثٟجٛزثجركسزضآٔسٞبتٛظیـتٛا٘سٔیذب٘ٛاضٞبزضآٔسٔقتسَضقس

زاقتٝفمطوبٞفثطثیكتطیتإحیطتٛا٘سٔیتِٛیس،فٛأُٔیبٖزضالتهبزیضقسثٟتطتٛظیـچٙیٗٞٓ

ضقساؾبؼذب٘ٛاضٞبٔیبٖزضزضآٔستٛظیـٚتِٛیسفٛأُٔیبٖزضضقستٛظیـوٝایٟٗ٘بیتبًٚثبقس

 .ثبقسٔیتٟٙبییثٝضقساظتإحیطٌصاضتطٚتطٟٔٓثؿیبضٚاؾتثٛزٜفمطظزا

 ٚضٔٝ 2006

ٞبیؾیبؾتوٝاؾتٔقتمسٚاؾتزا٘ؿتٝا٘سٚ٘عیزضفمطپبیساضوبٞفانّیٔٙجـضاالتهبزیضقس

ثبضاالتهبزیؾطیـضقسوٝاؾتثٛزٜذطزٔٙسا٘ٝاؾتطاتػییهثطٔجتٙیا٘سٚ٘عیزضفمطظزایی

 .اؾتوطزٜتطویتثٛزٜفمطاثٝضقسفبیساتضؾیسٖٔتضٕٗوٝٞبییؾیبؾتٚٞبٌصاضیؾطٔبیٝ

 تیٕط 2007

 1958زضٞٙسعیزٚضٜ تزبضی،ٌصاضیؾطٔبیٝٔحیظپصیطی،حؿبةقطایظثبٞبییایبِت2000تب

فطایٙسثٝظ٘بٖٚضٚزٚفمطأبِىیتحمٛقتٛؾقٝا٘ؿب٘ی،ؾطٔبیٝثٝزؾتطؾیٔبِی،ٔٙبثـثٝزؾتطؾی

 .وٙٙسفُٕتطٔٛفكفمطوبٞفیزضظٔیٙٝا٘ستٛا٘ؿتٝثٟتطالتهبزیضقس

2007 
ثعِیٚ

 ٕٞىبضاٖ

تزطثٝ زٞٝ زض ٚیتٙبْ فّٕىطز ٔغبِقٝ ضقسثّٙسٔستپبیساضاؾتطاتػیوٝزاضزتإویس1980ٚیزض

.ثبقسفٕٛٔیٞبیظیطؾبذتٚا٘ؿب٘یؾطٔبیٝزضظیبزٌصاضیؾطٔبیٝثطٔجتٙیثبیسفمطظزا



 والٔپ 2007
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ضقساٍِٛیثطضؾی 1955عیزٚضٜ ثطظیُحبویاظآٖاؾتو2005ٝتب زٚضٜاَٚزٚؾبَزضزض

-ثٛزٜفمطا٘فـث2005ٝتب1957ؾبَاظآٖاظپؽأباؾتوطزٜفُٕفمطاظیبٖثٝضقسثطضؾیتحت

 .اؾت

2008 
وبوٛا٘یٚ

 ؾبٖ

ٔیثؿیبضوكٛضٞبیزضفمطظزاضقسٌیطٜا٘ساظٜثطایرسیسیقبذم وٝضقیفاضائٝ احطوٝقٛز

 .وٙسٔیٔٙقىؽ٘یعضا٘بثطاثطیقستٚزازٜوبٞفضاضقس٘طخ٘بٌٟب٘یٞبیرٟف
 ظٔبٖ 2016

ایٗزض٘تیزٝ٘یؿتنبزقآٖفىؽِٚیاؾتالتهبزیضقسزضتغییطاتفّت٘بثطاثطی،زضتغییطات

التهبززضتٛاٖٕ٘یضازاضززٚعطفٝفّیٌیطیرٟتزضآٔستٛظیـزضثٟجٛزٚالتهبزیضقسوٝفطضیٝ

پصیطفتایطاٖ وبٞفاعٕیٙب٘ی٘بایزبزٚارتٕبفیٞبیتٙفتكسیسعطیكاظزضآٔس٘بثطاثطی.

 .زاقتذٛاٞسٕٞطاٜثٝضاالتهبزیضقسوبٞف٘تیزٝزضٌٚصاضیؾطٔبیٝ

1384 
اثطیكٕیٚ

 ٕٞىبضاٖ

ٚالتهبزیٞبیٌطٜٚزضآٔسٞبیٔیبٍ٘یٗزضتغییطفبُٔزٚاظالتهبزی،ثرف14زضفمطوبٞف

تإحیطٔعثٛضٞبیٌطٜٚزضآٔسٔیبٍ٘یٗزضتغییطثٝ٘ؿجتفمطقبذموكفٚذب٘ٛاضٞبارتٕبفی

(زِٚتٔهطفیٔربضدافعایف)ٔطثٛعٝؾیبؾتافٕبَاظ٘بقیفمطوبٞفزضؾٟٓثبالتطیٗ.پصیطزٔی

ثرفثٝٔطثٛطتطتیتثٝقسٜاضائٝفمطقبذمؾٝٞطاؾبؼثطٔٛضزثطضؾیذب٘ٛاضٞبیٔیبٖزض

 .ثبقسٔیؾبذتٕبٖثرفٚقیالتٚرٍّٙساضیقىبض،وكبٚضظی،

 پطٚیٗ 1386

ثط٘بٔٝاؾتخٙبیثٝایطاٖزضالتهبزی٘بچیعضقسؾْٛٚزْٚاَٚ،ارتٕبفیالتهبزیتٛؾقٝٞبیثط٘بٔٝعی

اؾت٘جٛزٜفمطظزاٞبزٚضٜؾبیطزضؾْٛ نٛضتثٝپطزضآٔسذب٘ٛاضٞبیؾٟٓافعایفزیٍطفجبضتثٝ.

 اؾتثٛزٜزضآٔسوٓذب٘ٛاضٞبیؾٟٓافعایفاظثیكتطٕٞٛاضٜ٘ؿجی

1386 
اثٛ٘ٛضیٚ

 لبزضفجبؾی

تإحیطزضآٔستٛظیـثبالتهبزیضقسضاثغٝزٞیقىُٚالتهبزیضقسثطوكبٚضظیثرفضقس

ٔتٛؾظاظوٕتطّٔیزضآٔسؾغحٚ٘بٔتقبزَتٛظیـوٝوكٛضأطٚظیقطایظزضٚززاضیتٛرٟلبثُ

 .زٞسٔیپیكٟٙبزٚتإویسفمطظزاضقسیبضقسثبٕٞطاٜتٛظیـاٍِٛیاؾت،

1387 
ٟٔطٌبٖٚ

 ٕٞىبضاٖ

ٚضفبٜثٝیبثیزؾتثطایاحطٌصاضیؾیبؾتوكٛضزضارتٕبفیٚالتهبزیٞبیثط٘بٔٝٚرٛزضغٓفّی

اؾت٘كسٜز٘جبَٔؿتٕطآؾبیف ٚفمطوبٞفثطایٔٙؿزٕیثط٘بٔٝٔغبِقٝزٚضٜعیزیٍطفجبضتثٝ.

 .اؾت٘ساقتٝٚرٛزوكٛضزض٘بثطاثطی

1395 
ضاغفطٚ

 ٕٞىبضاٖ
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 فصل سوم

 و روش تحقیق ها داده
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 مقذمٍ -3-1

ضقسالتهبزیاظقبذم ٞبیوالٖٟٔٓالتهبزیاؾت. اؾتیحبِایٗزض ثطایافعایفوٝ وبٞففمط

ظٔبٖثٝٔؿئّٝضقسٚفمطٔٙزطثٝٔغبِقبتیتحتتٛرٝٞٓثٙبثطایٗؾغحضفبٜ،أٙیتٚپیكطفتٔؤحطاؾت.

ٌصاضیالتهبزیضاثطضقسزضآٔسی،تٛظیـٔغبِقبتضقسفمطظزاتإحیطؾیبؾتاؾت.فٙٛاٖضقسفمطظزاقسٜ

یهتٛرٝثٝتقبضیفٔرتّفضقسفمطظزاوٝٚظٖتٕطوعثطوساْثبزٞس.لطاضٔییٔٛضزثطضؾزضآٔسیٚفمط

یبتضقسفمطظزازضازثضٚٗیاظاقٛز.ٌیطیٔرتّفیٔقطفیٔیاظایٗؾٝپبضأتطثیكتطثبقس،ٔقیبضٞبیا٘ساظٜ

آٖاؾتوٝچٝٚلتٔی ثطایپبؾدثٝایٗؾؤإَٞٛاضٜؾؤاَانّی ثٛزٜاؾت. تٛاٌٖفتضقسفمطظزا

اضائٝضاٜ التهبززا٘بٖ تٛؾظ ٔرتّفی یهٞبی ضقس ثٛزٖ فمطظزا تقییٗ ثطای پط٘یب ٚ وبوٛا٘ی اؾت. قسٜ

عٛضٔكبثٝٚضٔٝ٘یعثباؾتفبزٜاظزٞٙس.ثٝٔیزٞٙسوٝثباؾتفبزٜاظآٖضقسفمطظزاضاتكریمقبذماضائٝٔی

PEGR زٚقبذمضقسفمطظزای ٚPPGIٔی تقییٗضقسفمطظزا ثطضؾیٚثٝ ثب زاتٚضاِٚیٖٛ پطزاظز.

وٙٙس.أبزضایٗٔیبٖوبوٛا٘ی،ٌیطیٔیٔمبیؿٝضقسالتهبزیزضحبِتیوٝتٛظیـزضآٔسٞبحبثتثبقس٘تیزٝ

ذب٘سوطٚؾبٖاظضٚقیاؾتفبزٜوطز٘سوٝثبتزعیٝاحطضقسالتهبزیثطفمطاظزٚٔزطایاحطٔؿتمیٓضقس

ٔی فمطظزا ثطضؾیضقس ثٝ زضآٔسٞب تٛظیـ ضاٜ اظ آٖ غیطٔؿتمیٓ احط ٚ فمط ثط ؾپؽقبذمضقسپطزاظ٘س،

 اؾت.قسٜیىطزاؾتفبزٜضٚاظایٗزضایٗٔغبِقٌٝطزز.ٔحبؾجٝٔیPPGIفمطظزای

  فقشخط محبسبٍ  -3-2

قٛز،زضٞطٔىبٖٚفمطثبتٛرٝثٝیهآؾتب٘ٝتقییٗٔیذظاثتساالظْاؾتوٝذظفمطضأحبؾجٝوٙیٓ.

ظٔبٖٔقیٗٔیعا٘یاظزضآٔسثطایزاقتٗیهحسالُضفبٜالظْاؾتٚٞطوؽزضآٔسیوٕتطاظآٖزاقتٝ

ٔحؿٛةٔی فمیط ٚ ثٛزٜ ذظفمط ظیط آٖثبقس ثٝ ٘ؾط أب زقٛاضیقٛز، وبض ایٗحسالُضفبٜ ٔحبؾجٝ وٝ

%66وٕتطاظزضآٔسیٚوؿب٘یوٝقٛزفمطاظٔیب٘ٝیبٔیبٍ٘یٗزضآٔسیاؾتفبزٜٔیتقییٗذظزضثبقس،ٔی

 ٔیبٍ٘یٗیبٔیب٘ٝزضآٔسٞب،زاقتٝثبقٙسظیطذظفمطٞؿتٙس.
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 محبسبٍ فقش -3-3

-ثطایٔحبؾجٝفمطقبذمظْاؾتوٝفمطضأحبؾجٕٝ٘بییٓ.زضضاؾتبیتقییٗفمطظزاثٛزٖضقسالتهبزیال

فطاٚا٘ی ٔقطفیٞبی اؾت، ٔیقسٜ ضا قبذمفمط ٞط تزطثی، ٚ ٘ؾطی ٔجب٘ی ثٝ تٛرٝ اظثب تبثقی تٛاٖ

تٛظیـزض٘ؾطٌطفت،ثسیٟیاؾتوٝتغییطپبضأتطٞبیٔرتّفٔخُذظفمط،ٔیبٍ٘یٗزضآٔسؾطا٘ٝٚقبذم

ثبقس:ٔٛضز٘ؾطقبذمفمطذٛاٞسقس.اٌطٔٛضز٘ؾطٞطیهاظایٗپبضأتطٞبٔٙزطثٝتغییطقبذم

    (      )      (3-1)
 

-ٔجیٗپبضأتط٘بثطاثطیٔیmٚپبضأتطٔٛضز٘ؾطٔیبٍ٘یٗزضآٔساؾتبµiٖٕ٘بزذظفمط،zزضایٗٔقبزِٝوٝ

:قٛزظیطتقطیفٔینٛضتثٝتغییطاتایٗقبذمزضحبِتوّیثبقس.

   
  

  
   

  

  
  (3-2)

 

زضایٗٔغبِقٌٝیطیفمطٔقبیتٚٔعایبیذبلذٛزضازاض٘س،ِصاٞبیا٘ساظٜذموٝٞطوساْاظقبیٗ٘ؾطثٝا

.اظعطیكچٟبضقبذمٔحبؾجٝذٛاٞسقسٞبٚثبالثطزٖزلتوبضفمطثطایپٛقفزازٖٔقبیتآٖ

  1یب سشضمبس فقش ضبخص وسبت افشاد فقيش-3-3-1

تٛضثه ٌطیط فٛؾتط انّی تبثـ زض وٝ   اٌط آٔس ذٛاٞس زؾت ثٝ فمط قبذمؾطقٕبض ثبقس،

چٝوٝزٞسٔی٘كبٖقبذمایٗ.قٛزٔیتقطیفربٔقٝافطازوُتقسازثٝفمیطافطازتقساز٘ؿجتنٛضتثٝ

)ظٔب٘یوٝٞیچفمیطینفطثیٗقبذمایٗفسزیٔمساض.وٙٙسٔیظ٘سٌیفمطذظظیطربٔقٝافطازاظ٘ؿجتی

افطازتقسازqاٌط.اؾت)ظٔب٘یوٝوّیٝافطازربٔقٝزضآٔسیوٕتطاظذظفمطزاض٘س(یهٚٚرٛز٘ساضز(

 :قٛزٔیتقطیفظیطنٛضتثٝؾطقٕبضقبذمآٍ٘بٜثبقس،ربٔقٝافطازوُرٕقیتnٚفمیط

  
 

 
(3-3)

 

زضآٔسزازٖثبحتیٚفمطاثیٗزضآٔسربییربثٝثبٚ٘ساضزٚرٛزتٕبیعیفمیطتطٚفمیطثیٗقبذمایٗزض

.اظٔقبیتایٗ٘یؿتٚ٘ؿجتثٝتٛظیـزضآٔسحؿبؼ.وطزاٞس٘رٛتغییطقبذمایٗٔمساضفمطاغیطثٝفمطا

،ٚایٙىٝایٗافطازچٝلسضاظزٞسٔیافطازیوٝظیطذظفمطٞؿتٙسإٞیتتقسازقبذمآٖاؾتوٝتٟٙبثٝ

حطٚتٕٙستطقسٖافطازیوٝظیطذظفمطٞؿتٙسٔمساضایٗقبذمعٛضٕٞیٗ٘یؿتٔس٘ؾطذظفمطزٚضٞؿتٙس

ٞبیفمیط٘یعزضٌطٜٚزضآٔسیثیٗربییربثٝزضآٔسیاظفمطاثٝحطٚتٕٙساٖیبربییربثٝٚزٞسٕ٘یضاتغییط

.(32؛1981إٞیتاؾت)ؾٗ،ایٗقبذمثی

                                                           
1
 Head count ratio 
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  1ضبخص وسبت ضکبف دسآمذی-3-3-2

نٛضتثٝثبقسٚٚٔقیبضآٖتفبٚتزضآٔسفمطاثبذظفمطٔیاؾتفمطفٕكیبقستزٞٙسٜ٘كبٖ قبذمایٗ

تٛضثهٌٚطیطفٛؾتط،تبثـٕٞبٖقبذمایٗقٛز.٘ؿجتٔیبٍ٘یٗقىبفزضآٔسیفمطاثٝذظفمطتقییٗٔی

 ثبقس:ثبقسٚ٘ؿجتثٝقبذمؾطقٕبضفمطٚظٖثیكتطیثطایفمطالبئُٔییهαوٝظٔب٘یاؾت،

   ∫ (
    

 
)  ( )  

 

 
(3-4)

 
:قٛزٔیوٝثطایٔحبؾجٝایٗقبذمزضربٔقٝٔٛضزثطضؾیثٝقیٜٛظیطفُٕ

   
 

 
∑ (

     

 
)

 

   
(3-5)                                                                                            

          

وساْتحتٞیچٚقىبفزضآٔسیؾطقٕبضٞبیقبذماٌطیهٚاحسزضآٔساظفمیطتطثٝفمیطا٘تمبَیبثس

.(34؛ٕٞبٖ)تإحیطلطاض٘رٛاٞٙسٌطفت

  2ضبخص مشبع ضکبف دسآمذی-3-3-3

بذملجُثٝ٘بثطاثطیزضآٔسیثبقسِصا٘ؿجتثٝزٚقایٗقبذمتبثـفٛؾتط،ٌطیطٚتٛضثهثبتٛاٖزٚٔی

ٞبیفمیطٚظٖٚزضتبثـتٛظیـزضآٔسثطایٌطٜٚاؾتتطحؿبؼزضآٔسثیٗفمطاربییربثٝٞبیفمیطٌٚطٜٚ

 .(673؛1948)فٛؾتطٕٚٞىبضاٖ،ثیكتطیلبئُاؾت

   ∫ (
    

 
)
 

 ( )  
 

 
(3-6)                                                                                           

          

قٛز:اظضاثغٝظیطاؾتفبزٜٔیٔٛضز٘ؾطثطایٔحبؾجٝایٗقبذمزضربٔقٝ

    
 

 
∑ (

     

 
) 

 

   
(3-7)                                                                                      

  ضبخص يات-3-3-4

 ؾبَ زضآٔسقسٜتقطیف1968ایٗقبذمتٛؾظٚاتزض ثٝ ٘ؿجتذظفمط ٍِبضیتٕیاظ تبثـ وٝ اؾت،

 ثبقس:ٔی

  ∫    
 

 

 

 
(3-8)

 


                                                           
1
 poverty gap 

2
 Squared poverty gap 
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قٛز:ثطایٔحبؾجٝایٗقبذمزضربٔقٝاظضاثغٝظیطاؾتفبزٜٔی

  ∑    (
 

   
) 

   (3-9)

 

zوٝزضآٖ فمط،ذظ qفمطا،تقسازnُفطززضآٔس   ٚربٔقٝوiایٗقبذمثطذالفتبثـ.ثبقسٔی

اظیه٘یؿت.تطوٛچهفٛؾتطٌطیطتٛضثه،وٝٔمساضیثیٗنفطٚیهزاضز،ِعٚٔبً

 وببشابشی دسآمذی-3-4

وٝزضتقییٗفمطظزاثٛزٖضقسالتهبزیثباؾتفبزٜاظضٚـوبوٛا٘ی،ذب٘سوطٚؾبٖتإحیطضقسثبتٛرٝثٝآٖ

قٛز،وٝاحطغیطٔؿتمیٓاظعطیك٘بثطاثطیزضآٔسیالتهبزیثطفمطثٝزٚاحطٔؿتمیٓٚغیطٔؿتمیٓتزعیٝٔی

ثٙبثطایٗالظْٔی ٔیبٖقبذمثبقس، اظ ٕ٘بییٓ. ٔحبؾجٝ ٘بثطاثطیزضآٔسیضا ثطایاؾتوٝ ٞبیٔرتّفیوٝ

ٞبییاؾتوٝثطاؾبؼٔٙحٙیِٛض٘عؾبذتٝٞبقبذمتطیٗآٌٖیطیتٛظیـزضآٔسٚرٛززاضز،ٔطؾْٛا٘ساظٜ

زضپبیبٖ٘تبیذٔی أب ٔجٙبیانّیؾٙزف٘بثطاثطیتبثـٔٙحٙیِٛض٘عاؾت، ایٗٔغبِقٝ زض حبنُثبقٛ٘س.

ٌیطی٘بثطاثطیاؾت،ٔمبیؿٝذٛاٞسقس.ٞبیا٘ساظٜتطیٗقبذمضطیتریٙی،وٝیىیاظٔطؾْٛ

٘بثطاثطیحسالُ)نفطثیٗٔمساضیوٝاؾتآٔبضیقبذمیهضطیتریٙی (٘بثطاثطیحساوخط)یهٚ(

ضازضآٔسٞبیكبٖطازــافطــاٌٝــوبــٔقٙٗــایٝــث،ســثبقـیٔبضٖــٔتمٚٛزٜــثبٍ٘یٗــٔیاظؿتمُــٔ،تٝــزاق

ثٝغٙیافطازاظزضآٔسا٘تمبَقبذمایٗٛز.زضـقٕ٘یحبنُریٙیضطیتزضتغییطیوٙٙسٔقبٚضٝزٚزٚثٝ

ثٝاقبضٜفطـنیـریٙطیتـضثبقس.ٔییهٚنفطثیٗریٙیضطیتقبذموبٞفثبفجربٔقٝفمیطافطاز

زض.ٞؿتٙسیىؿب٘یوبٔالًٔربضدیبزضآٔسزاضای،ذب٘ٛاضٞبیبافطازچطاوٝزاضززضآٔسٞبتٛظیـوبُٔثطاثطی

یهتٟٙبچطاوٝثبقس؛ٔیٔربضدیبزضآٔسٞبــتٛظیزضُـوبٔبثطاثطیـ٘اظبویـحهـیریٙیضطیتٔمبثُ

اؾبؼثطیـریٙطیتـضیـٞٙسؾزیسٌبٜاظ.زٞسٔیاذتهبلٛزـذٝـثضاسـزضآٔبْـتٕٝـعجمیهیبفطز

قٛزٔیفـتقطیٛض٘عـِیـٔٙحٙ ٚسٜـق حؿبؼربٔقٝٔیب٘یٞبیٌطٜٚزضزضآٔستٛظیـثٝ،آٖٔمساض

تٛاٖاظضاثغٝظیطٔحبؾجٕٝ٘ٛز:ضطیتریٙیضأیثبقس.ٔی

 
    

 

 
∑ (         )

 
   (3-10)                                                                         

         

یبفتوٝاظعطیكآٖضطیتریٙیزضربٔقٝتٛاٖثٝضاثغٝظیطزؾتثبثؿظزازٖفطَٔٛضطیتریٙیٔی

ٔحبؾجٝاؾت:ٔٛضز٘ؾطلبثُ

    
 

 
  *

    (   )          

   + (3-11)                
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اثعاضٞبیزیٍطوٝلبثّیتی،قٛزٌطفتٝوبضثٝ٘یعٔٙفیزضآٔسٞبیثطایوٝزاضزضالبثّیتایٗریٙیضطیت

ٞؿتٙسآٖفبلس٘بثطاثطیؾٙزف ثحج٘بثطاثطیثطٌصاضیؾیبؾتزضتغییطبضٜـزضثوٝظٔب٘یٚیػٌیایٗ.

ٚیـریٙطیتـضطـزیٍبظـأتی.قٛزٔٙفیتٛا٘سٔیذب٘ٛاضٞباظیـثطذزضآٔسچطاوٝیبثسٔیإٞیتوٙیٓٔی

ٛالـذزاضایٔمیبؼایٗوٝاؾتآٖ٘بثطاثطیؾٙزفاثعاضٞبیؾبیطثبٔمبیؿٝزضآٖٝـثؿتٝـٚاثبٞیٓـٔف

احطثٛزٖبزاضـٔقٙبثیـاضظیٝـثوٝآٚضزٔیفطاٞٓضاأىبٖایِٗصاٚاؾتتطیقسٜقٙبذتٝبضیٔغّٛةـآٔ

اغّتثطایوٝلبثّیتی،ٛزـقٝـپطزاذتبضدـٔربـیسـزضآٔــتٛظیبثطاثطیـ٘ضٚیثطٞبؾیبؾتزضتغییط

پصیطأىبٖزضآٔستٛظیـ٘بثطاثطیزیٍطٞبیٔمیبؼ نفط٘یؿت. ثٝ ریٙی ضطیت ٔمساض وٝ لسض ٞطچٝ

٘كبٖ٘عزیه قٛز ٔیتط ربٔقٝ ٚضقیتثطاثطیثٟتطیزض ٘عزیهزٞٙسٜ ٚ یهثبقس ثٝ ایٗٔمساض قسٖ تط

 ربٔقٝ زض ٘بثطاثطی قستیبفتٗ اظ ا٘ساظٜٔیحبوی زض زلتضطیتریٙی ٔغبِقٝ ایٗ زض ِصا ٌیطیثبقس.

٘بثطاثطیثطضؾیذٛاٞسقس.

اظاحطٔؿتمیٕیوٝثطفمطزاضزضقسالتهبزیاظٟٔٓ اظوب٘بَتطیٗفٛأُتإحیطٌصاضثطفمطاؾتوٝرسا

ٔیعٛضتٛظیـزضآٔسثٝ تإحیط فمط ثط زضقبذمغیطٔؿتمیٓ٘یع فمط ٔؿتمیٓضقسثط احط ِصا ٞبیفمطٌصاضز.

ٌیطیاؾت.ا٘ساظٜبثٌُطززٚاحطغیطٔؿتمیٓضقسثطفمطاظٔؿیطتغییط٘بثطاثطیزضتٛظیـزضآٔسلٔٙقىؽٔی

،ثیكتطالتهبزیضقس٘طخوٝعٛضیثٝٔؤحط٘سفمطوبٞفزض٘بثطاثطیٚالتهبزیضقسفبُٔزٚثٙبثطایٗ

افعایف،اؾتٕٞطاٜ٘بثطاثطیثبٕٞٛاضٜضقسوٝاؾتحبِیزضایٗقٛزٔیٔٛرتضاثیكتطیفمطوبٞف

.قٛزٔیفمطثطضقستإحیطوبٞفؾجت٘بثطاثطی

وُ،زضآٔسیٚتٛظیقیٞبیوكفثطایٔحبؾجٝٔیعاٖتإحیطپصیطیفمطاظضقسالتهبزیٚتٛظیـزضآٔساظ

)تبٔكرمقٛزثٝاظاییهزضنستغییطزضضقسالتهبزیقبذمفمطچٝلسضتغییطاؾتفبزٜذٛاٞیٓوطز

.(وٙسٔی

 کطص فقش وسبت بٍ سضذ اقتصبدی: -3-5

:ثبقسنٛضتظیطفمطثٝقبذموّیفطْاٌط

θ   (     ( )) (3-12)

 
اؾت،ِٛض٘عٔٙحٙی  L(P)ٚزضآٔسٞبٔیبٍ٘یμٗفمطذظzضاثغٝایٗزضوٝ

ٚزضؾبَآذط( )   ِٛض٘عٚٔٙحٙی  1µوٝتٛظیـزضآٔسزضؾبَاَٚثبٔیبٍ٘یٗزضآٔسآٍ٘بٜزضنٛضتی

ثٛز،زٞٙسٜتغییطاتفمطثیٗزٚزٚضٜذٛاٞس٘كبٖ   ثبقس،( )   ٚٔٙحٙیِٛض٘ع  2µثبٔیبٍ٘یٗزضآٔس

قٛز:وٝثٝقىُظیطٔحبؾجٝٔی
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      [ (         ( ))]  [ (         ( ))] (3-13)

 

 تٛاٖثٝنٛضتظیطثطآٚضزوطز:حبَثبتٛرٝثٝتغییطاتفمطثیٗزٚزٚضٜ،وكفوُفمطضأی

  
  [ (         ( ))] [ (         ( ))]

 
(3-14)

 
:قٛزحبؾجٝٔیثٝعطیكظیطٔ٘كبٖزٞٙسٜ٘طخضقسٔیبٍ٘یٗزضآٔساؾتٚ زضایٗٔقبزِٝ

    (   )    (   ) (3-15)

 
فمطوبوٛا٘ی)ثب ثٝضٚـتزعیٝ ٔی2000تٛرٝ ثٝوكف( تٛاٖوكفوُفمط٘ؿجتثٝضقسالتهبزیضا

    وٝٔزٕٛؿآٖزٚثبوكفوُثطاثطاؾت:زضآٔسیٚوكفتٛظیقیتمؿیٓوطز.

       (3-16)

 

 ایٗٔقبزِٝ اضائٝوكفتٛظیقیٔی  وكفزضآٔسیٚ  زض ایٗزٚ زضازأٝضٚـٞبیٔحبؾجٝ ثبقٙس.

قس.ذٛاٞس

 کطص دسآمذی-3-5-1

ٔیبٍ٘یٗزضآٔستغییطوٙسِٚیتٛظیـ٘ؿجیزضآٔسحبثتثبلی ظٔب٘یوٝ ثیٗزٚزٚضٜ، فمط  ٘ؿجتتغییطزض

وٝاظعطیكضاثغٝظیطٔحبؾجٝٔیقٛز:زٞسٔیثٕب٘س،احطضقسذبِمضا٘كبٖ
    
 

 
   ( (         ( ))    ( (         ( ))    ( (         ( ))    ( (         ( )) 

(3-17)  

تٛاٖوكفزضآٔسیضاثباؾتفبزٜاظاحطضقسذبِم،ٔكبثٝثبوكفوُفمط٘ؿجتثٝضقس،ثٝقىُظیطٔی

ثٝزؾتآٚضز:

ρ  
 

 
   ( (         ( ))   ( (         ( ))   ( (         ( ))   ( (         ( )) 

 
(3-18)

 
وكفزضآٔسیٔیعاٖتغییطاتافٕبَقسٜثطفمطزضاحطیهٚاحستغییطزضٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبؾتظٔب٘یوٝ

قٛزحبثتثبقس.عجكٔغبِقٝوبوٛا٘یایٗوكفتٛظیـ٘ؿجیزضآٔسوٝتٛؾظٔٙحٙیِٛض٘عا٘ساظٌٜیطیٔی

.زٞسٔیٕٞٛاضٜٔٙفیاؾتچٖٛثبحبثتٔب٘سٖتٛظیـزضآٔسضقسٔخجتٕٞٛاضٜفمطضاوبٞف
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 کطص تًصیعی-3-5-2

٘ؿجتتغییطزضفمطاؾتظٔب٘یوٝتٛظیـزضآٔستغییطوٙسِٚیٔیبٍ٘یٗزضآٔسحبثت احط٘بثطاثطیذبِم،

قىُظیطٔحبؾجٝٔیقٛز:ثبلیثٕب٘س،وٝثٝ
    
 

 
   ( (         ( ))    ( (         ( ))    ( (         ( ))    ( (         ( )) (3-

19)  

 ثٝزؾتآٚضزٖاحطتٛظیقیذبِم، اؾتفبزٜاظضاثغٝظیطٔحبؾجٝٔیتٛاٖحبَثب ثب وكفتٛظیقیفمطضا

:طزو

  
 

 
   ( (         ( ))   ( (         ( ))   ( (         ( ))   ( (         ( )) 

 
(3-20)

 
زضاحطیهٚاحستغییطزضتٛظیـ٘ؿجیزضآٔساؾتظٔب٘یوٝوكفتٛظیقیٔیعاٖتإحیطضقسالتهبزیثطفمط

ٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبحبثتثبقس.فالٔتایٗوكفٔیتٛا٘سٔخجتیبٔٙفیثبقس.

تٛظیقیٚزضآٔسیٔیتٛاٖفمطظزاثٛزٖیب٘جٛزٖضقسالتهبزیضا،ثٝزؾتآٚضزٖوكفٞبیوُحبَثب

ثبقس،وٝثؿتٝثٌٝطزیسٕٞٛاضٜزاضایفالٔتٔٙفیٔیثیبٖوٝأٖٔٛضزثحجلطاضزاز.وكفزضآٔسیچٙ

ٔخجتیبٔٙفیثٛزٖضقسالتهبزیاظتفبؾیطٔتفبٚتیثطذٛضزاضاؾت.زضازأٝتمؿیٓثٙسیاضائٝقسٜتٛؾظ

وبوٛا٘یٕٚٞىبضا٘فثطاؾبؼحبِتٞبیٔرتّفوكفزضآٔسیٚوكفتٛظیقیتجییٗٔیٌطزز:

زضآٔسیٕٞٛاضٜزاضایٔمساضیٔٙفیاؾتچٖٛوكف؛ مثثت تاضدحالت اول: اگر رضد اقتصادی 

فسْتغییطٚضقیتتٛظیـ ثٙبثطایٗثب حبثتثبقس، ایٗوكفزضحبِتیٔحبؾجٝٔیقٛزوٝتٛظیـزضآٔسٞب

ٌطززٕٞبٖعٛضوٝوبٞفزضآٔسٞب،ٕٞٛاضٜافعایفزضآٔسٞبٚضقسالتهبزیٔخجتٔٙزطثٝوبٞففمطٔی

ٚضقسال حبَزضقطایغیوٝضقسالتهبزیٔخجتاؾتزضآٔسٞب افعایفذٛاٞسزاز. تهبزیٔٙفیفمطضا

 فمط وبٞٙسٜ γ)ثبقسٔیوكفزضآٔسیٕٞٛاضٜ قطایظ(      ٚ    وٙٙسٜ تقییٗ وكفتٛظیقی ٚ

 ٔتفبٚتاؾت،ِصازضچٙیٗقطایغیٕٞٛاضٜیىیاظپٙذحبِتظیطٕٔىٗاؾتضخزٞس:

φ(اِف وكفتٛظیقیوٛچىتطاظنفط:  

ثسیٗٔقٙبوٝثبضقس،تٛظیـزضآٔسضاثٝ٘فـفمطاتغییطزازٜاؾت،ٔٙفیاؾت،تٛظیقیوكفزضحبِتیوٝ

 فمطوبٞفیبفتٝاؾت. وكفاحطوٙٙسٜتمٛیتتٛظیقیوكفاحطٚالـزضثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب

زضیهضاؾتبثطآٖافٕبَقسٜا٘س.ٚتغییطاتتٛظیـٕٞطاٜثبٚٞطزٚفبُٔٔؤحطثطفمط.اؾتثٛزٜزضآٔسی

 تغییطاتٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞب،آحبضٔخجتضقسثطفمطضاافعایفٔیزٞٙس.

وكفتٛظیقیثطاثطثبنفط:   (ة
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.اؾت٘ساقتٝفمطتغییطزضتإحیطیزضآٔسٞبتٛظیـٚضقیتحبِتایٗزض ثبثطاثطتٛظیقیوكفوٝظٔب٘ی

 .ثبقسٔیزضآٔسیوكفقییٗوٙٙسٜتفبُٔاؾتنفط

وكفتٛظیقیٔخجتثبٔمساضیوٕتطاظلسضٔغّكوكفزضآٔسی:| |     د

چٖٛزضایٗ.ثٛزذٛاٞیٓفمطوبٞفثطٔرطثیبضآحٞسبق،تٛظیقیوكفثٛزٖٔخجتفّتثٝحبِتایٗزض

چٖٛٔبزضآٔسثٝظیبٖفمطافُٕوطزٜاٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبثٝ٘فـاغٙیبؾت.وكفٔخجتتٛظیـحبِت

 .وٙسذٙخیضافمطثطضقسٔخجتآحبضتٕبْ٘یؿتلبزضاؾتزضآٔسیوكفاظتطوٛچهتٛظیقیوكف

وكفتٛظیقیٚوكفزضآٔسیثبٞٓثطاثط: | |  (ز

اؾتٌكتٝثطاثطزضآٔسیوكفلسضٔغّكثبتٛظیقیوكفوٝٚضقیتیچٙیٗزض ٔخجتآحبضتٕبْتٛظیـ

.ثٛززازٜوبٞفضافمطضقسوٝزٞسٔیافعایفضافمطلسضٕٞبٖزلیمبًوٝٔقٙیثسیٗوٙسٔیذٙخیضاضقس

 ٚتٕبْٔٙبفـحبنُاظضقس٘هیتاغٙیبٔیقٛز..وطز٘رٛاٞستغییطیفمطتطتیتایٗثٝ

وكفتٛظیقیثعضٌتطاظوكفزضآٔسی: | |  (ٜ

ثطزٜثیٗاظضاضقسٔخجتتإحیطتٟٙب٘ٝتٛظیـتغییطاتٚاؾتزاقتٝفمطثطٔرطثیآحبضتٛظیـحبِتایٗزض

ثّىٝاؾت ٞٓٚضقیتتٛظیـ.اؾتٌكتٝ٘یعفمطافعایفثبفج ٚ افعایفزازٜ ضا فمط چٙیٗضقسیٞٓ

زضآٔسٞبضا)ثٝظیبٖفمطا(٘بثطاثطتطٔیوٙس.

ٔٙفیاؾت،وٝأٖچٙتاضد؛ حالت دوم: اگر رضد اقتصادی منفی  ٔیزا٘یٓوكفزضآٔسیٕٞٛاضٜ

 فمط تغییطات ذالفرٟت زض ٕٞیكٝ زضآٔسٞب ٔیبٍ٘یٗ تغییطات وٝ ٔقٙب ضقسثبقسٔیثسیٗ وٝ ظٔب٘ی .

التهبزیٔٙفیاؾت،وكفزضآٔسیٕٞٛاضٜفعایٙسٜفمطاؾت.أبزضضاثغٝثبوكفتٛظیقیپٙذحبِتظیط

 ٚرٛزذٛاٞسزاقت:

وٛچىتطاظنفط:وكفتٛظیقی   (اِف

ٚزض اؾت ثٝربیٌصاقتٝ فمط اؾتٚآحبضٔرطثیثط ایٗحبِتاحطتٛظیقیثبفجافعایففمطقسٜ زض

ؾجتوبٞفٔیبٍ٘یٗوٝآٖضاؾتبیٚذیٓوطزٖفمطثباحطزضآٔسیٞٓرٟتاؾت.چٙیٗضقسیفّیضغٓ

.ٚفمطاثیفاظؾبیطٌطٜٚٞبیزٞسٔیییطزضآٔسربٔقٝٔیقٛز،ٚضقیتتٛظیـزضآٔسضا٘یعثٝظیبٖفمطاتغ

زضآٔسیاظضوٛزآؾیتٔیثیٙٙس.

وكفتٛظیقیثطاثطثبنفط:   (ة

تإحیطیثطفمط٘ساقتٝٚتغییطاتفمطزض٘تیزٝتغییطاتتٛظیـزضآٔس زضایٗحبِتٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب

ٚضقیتفمط تقییٗوٙٙسٜ زضایٗچٙیٗقطایغیایٗوكفزضآٔسیاؾتوٝ ِصا اؾت. ثبنفطثٛزٜ ثطاثط

وٝچٖٛضقسالتهبزیٔٙفیاؾت،لغقبفمطافعایفذٛاٞسیبفت.ثبقسٔی

وكفتٛظیقیٔخجتثبٔمساضیوٕتطاظلسضٔغّكوكفزضآٔسی:| |    (د
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ٔرطةضقسٔٙفیزض آحبض لؿٕتیاظ وبٞفٔییبثسٚ تٛؾظتغییطاتتٛظیـزضآٔسٞب ایٗحبِتفمط زض

افعایففمطضاذٙخیٔیوٙسأبٞٓچٙبٖفمطزضاحطضوٛزٔمساضیافعایفذٛاٞسزاقت.چٙیٗضقسیؾجت

زضآٔسفّیضغٓافعایففمطٔیقٛز.ثٟجٛزتٛظیـ

وكفتٛظیقیٚوكفزضآٔسیثبٞٓثطاثط:| |  (ز

ثٟجٛزتٛظیـزضآٔسٞبتٕبْاحبضٔرطةضقسٔٙفیثطفمطضاذٙخیوطزٜٚتٕبْافعایففمطرجطاٖذٛاٞسقس.

تغ فمطا ٘فـ ثٝ تٛظیـ فّتثٟجٛز ثٝ ربٔقٝ وبٞفٔیبٍ٘یٗزضآٔس ٚرٛز چٙیٗقطایغیثب فمطزض ییطیزض

ٔكبٞسٜ٘رٛاٞسقس.

وكفتٛظیقیثعضٌتطاظوكفزضآٔسی:| |  (ٜ

.چٙیٗقطایغیزٞسٔی٘ٝتٟٙبتٕبْآحبضٔٙفیضقسضاذٙخیٔیوٙس،ثّىٝثٟجٛزتٛظیـزضآٔسٞبفمطضاوبٞف

سیٚثٟجٛزٔیتٛا٘س٘تیزٝؾیبؾتثبظتٛظیـقسیسزضآٔسٞبثیٗفمطاثبقس،وٝثبٚرٛزوبٞف٘بثطاثطیزضآٔ

تٛظیـزضآٔسثٝ٘فـفمطاٚوبٞففمط،ضفبٜوُربٔقٝوبٞفٔییبثس.

PPGIضبخص سضذ فقشصدای -3-6
1 

اظقبذمضقسفمطظزایزیٍطیىی ثٛزٖضقسالتهبزیاؾتفبزٜ ٞبیتقییٗفمطظزا ضاٜ ثبقسٔیPPGIاظ

ظٔب٘یوٝضقسزضآٔسٞبٔخجتثبقس.ایٗقبذمثٝنٛضتظیطٔحبؾجٝٔیٌطزز:

ϕ 
 

 
(3-21)

 

ثعضٌتطاظیهثبقسٔیظٔب٘یوٝٔمساضقبذم تٛاٌٖفتربٔقٝتحتثطضؾی،ضقسفمطظزاضقسفمطظزا

زاقتٝاؾت،ثسیٗٔقٙبوٝٞطزٚاحطتٛظیقیٚزضآٔسیٔٛرتوبٞففمطقسٜا٘س.أباٌطٔمساضقبذم

ایٗحبِتضقس زض اؾت. تزطثٝوطزٜ ثیٗنفطٚیهثبقسحبویاظآٖاؾتوٝربٔقٝضقسؾطضیعضا

ففمطقسٜأبٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبثٝظیبٖفمطافُٕوطزٜاؾت،ثبایٗٚرٛززضٔزٕٛؿٔٛرتوبٞ

چٝقبذمضقسفمطظزأٙفیثبقسٞطزٚاحطتٛظیقیٚزضآٔسیثٝظیبٖفمطافمطوبٞفیبفتٝاؾت.أبچٙبٖ

اؾت.پیساوطزٜٚفمطافعایفا٘سثٛزٜ

ثٝقىُظیطٔحبؾجٝٔیقٛز:PPGIسقبذمزضنٛضتیوٝضقسٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبٔٙفیثبق

ϕ 
 

| |
(3-22)  


ٚاٌطٔٙفیثبقسفمطثیكتطقسٜپیساوطزٜزضایٗحبِتاٌطقبذمضقسفمطظزأخجتثبقسثبقسفمطوبٞف

اؾت.

                                                           
1
 Pro-poor growth index 
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 َبدادٌ-3-7

یٌیطضٔبآٞبیحعطزضیذمٞبقبٚفمطذظیٌیطاظٜ٘ساض٠ثبزضٔرتّفتٔغبِقبایثطضاظْالیٞبزازٜ

ایثط٘یعٔغبِقٝیٗازض.لبثُزؾتطؾیاؾتاٖطـیاضٔبآٔطوعؾتبییضٚٚیقٟطیٞباضذب٘ٛٔسزضآٚٞعیٙٝاظ

ؾتاٜقسزٜؾتفباحعطیٗاْذبیٞبزازٜاظفمطقبذمٚریٙیضطیت،فمطذظٔحبؾجٝ ثطایوٝ.

فبضؼ،ٞبیاؾتبٖ ثّٛچؿتبٖ، ٚ ؾیؿتبٖ ضضٛی، ذطاؾبٖ ذٛظؾتبٖ، تٟطاٖ، انفٟبٖ، غطثی، آشضثبیزبٖ

ٔبظ٘سضاٖ،وطٔب٘كبٜ، ٚ ٖٚعٕیٙباْفسِیُزثٝ .اؾتقسٜٔحبؾج1393ٝتب1384ٞبیؾبَعیٔطوعی

.اؾتٜقسزٜؾتفبااضب٘ٛـذٞعیٙٝضٔبآاظاضذب٘ٛٔسزضآیٞبضٔبآآٚضیرٕـیظٔیٙٝزضزٔٛرٛتقىبالا

تطریحتحمیمبتاوخطثٙبثطایٗزٞس،ٕ٘بیفضأقبـؾغحاظ٘بلهیتهٛیطاؾتٕٔىٗذب٘ٛاضزضآٔسچٖٛ

وبٚ٘س،ٚثبلطی)ٕ٘بیٙساؾتفبزٜفمطٔیعاٖتقطیفرٟتقبذهیفٙٛاٖثٝذب٘ٛاضٞبیٞعیٙٝاظوٝزٞٙسٔی

1387،186 یٌیطاظٜ٘ساایثطاِصثبقسٔیاضب٘ٛـذغحـؾزضضصوٛـٔیٌیطضٔبآیٞبزازٜوٝ٘زبآاظ(.

وُٞعیٙٝ،ٞؿتٙسضزاضثطذٜٛفبضؾغحیهاظاضذب٘ٛیبـفضاوُیٙىٝاوفطثبازفطاؾغحزضفمطقبذم

ؾبَپبیٝ،فٙٛاٖث90ٝٚپؽاظآٖثبزض٘ؾطٌطفتٗؾبَ.اؾتقسٜ٘ٝاؾطاضذب٘ٛسـثقطـثآٖیٓـتمؿبـثاضذب٘ٛ

 ٞبتقسیُقسٜا٘س.زازٜٞب٘ؿجتثٝقبذملیٕت

 جمع بىذی-3-8

فمطذظوٝاؾتالظْاؾت،ٔتفبٚتضٚؾتبییٚقٟطیثرفزٚزضفمطذظوٝایٗثٝ٘ؾطٔغبِقٝایٗزض

ٚضٚؾتبییٚقٟطیثرفزٚثٝثطضؾیٔٛضزٞبیاؾتبٖاظیهٞطاظآٖپؽ.قٛزتقییٗتفىیهثٝزٚٞطزض

چٟبضٞبآٖاظیهٞطزضٚتمؿیٓوكبٚضظیٚذسٔبتنٙقت،التهبزیثرفؾٝثٝزٚآٖاظیهٞط

ٔیبٍ٘یٗثٝ٘ؿجتضاآٔسٜزؾتثٝٞبیقبذمتهتهوكفآٍ٘بٜقس،سذٛاٞٔحبؾجٝضافمطقبذم

ٚقبذمتفؿیطضاحبنّٝ٘تبیذتٛظیقی،وكفثٙسیعجمٝثٝتٛرٝثبٚوطزٜٔحبؾجٝزضآٔستٛظیـٚزضآٔس

ٌیطزٔٛضزٔحبؾجٝلطاضٔیPPGIضقسفمطظزای ٞبیاؾتبٖاظٞطیهزضالتهبزیضقسٌطززٔكرمتب.

زضٟ٘بیتثٝثطضؾیزلتضطیتریٙی.فمطظزاثٛزٜاؾتالتهبزیٞبیوساْیهاظثرفزضٔٛضزثطضؾی

 زضآٔسیپطزاذتٝذٛاٞسقس.زضٌعاضـ٘بثطاثطی
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 فصل چهارم

 تحقیق های یافتههحاسبات و 
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 مقذمٍ -4-1

التهبزیوٝثیكتطیٗتٛا٘بییضاٞبیثرفزضضاؾتبیضؾیسٖثٝضقسالتهبزیفمطظزاالظْاؾتزضٞطاؾتبٖ

قٙبؾبییقٛ٘س،ِصازضثطضؾیٞطاؾتبٖثٝتفىیهٔٙبعكقٟطیا٘سزاقتٝثٝضقسفمطظزایبثیزؾتزضرٟت

غیطٔؿتمیٓاحطزضآٔسی(ٚ)ٔؿتمیٓالتهبزیذسٔبت،نٙقتٚوكبٚضظیثٝتإحیطٞبیثرفٚضٚؾتبییٚ

ضٚضٚثٝاحطتٛظیقی(ضقسالتهبزیتٛرٝقسٜاؾتتبٞٓثبتٛرٝثٝوٕجٛزٔٙبثـٚؾطٔبیٝوٝرٛأـثبآٖ)

 ثٝآٖثرفٞبیٌصاضیؾیبؾتزضآٖثرفنٛضتٌیطزٚٞٓٞبٌصاضیؾطٔبیٝٞؿتٙس، تٛظیقیفمطظزا

ٔقغٛفقٛز.

اؾتٞبیثرفثطایتقییٗ الظْ ثٝضقسفمطظزا ضؾیسٖ ٔؿیط ٞسفزض ضا تبثـفمط ثبوٝ ٚ وطزٜ ٔحبؾجٝ

ٔحبؾجٝتٛظیقی،زضآٔسیٚوُٞبیوكفعٛضٕٞیٗٚاحطٞبیتٛظیقی،زضآٔسیٚوُاؾتفبزٜاظآٖ ضا

فمطظزاییٞطاؾتبٖضاٞبیاِٚٛیتضأحبؾجٝوطزPPGIٜٚقبذمضقسفمطظزایٞبآٖ.تبثباؾتفبزٜاظوطز

.ٕ٘ٛزتقییٗ

 فقش خط -4-2

تٛرٝثٝثبقسٔیذظفمطٔٛضز٘یبظتبثـفمطیىیاظٔتغیطٞبیزضٔحبؾجٝ ثب ثطذالفذظفمط٘ؿجیوٝآٖ.

،ایٗ٘ٛؿاظذظفمطثطایٌیطزٔیذظفمطٔغّكفالٜٚثطضقسالتهبزیتحتتإحیطتٛظیـزضآٔس٘یعلطاض

ظفمط٘ؿجیثطاؾبؼ.ِصازضرسَٚشیُذوٙسٔیاٞسافایٗٔغبِقٝاعالفبتثٟتطیضأٙقىؽیبثیزؾت

ٔٛضزثطضؾیثٝتفىیهٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییثٝلیٕتپبیٝٞبیاؾتبٖ%ٔیبٍ٘یٗزضآٔسربٔقٝثطای66

اؾت.قسٌٜعاضـ90ؾبَ


 )ياحذ: سیبل( 99لخط فقش استبوی دس مىبطق ضُشی ي سيستبیی بٍ قيمت پبیٍ سب -1-4 جذيل

ذظفمطٔٙبعكاؾتبٖ

آشضثبیزبٖقطلی
66/40131679قٟطی

8/28652446ضٚؾتبیی

انفٟبٖ
43/51719784قٟطی

03/36893977ضٚؾتبیی
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 )ياحذ: سیبل( 99خط فقش استبوی دس مىبطق ضُشی ي سيستبیی بٍ قيمت پبیٍ سبل -1-4 ادامُی جذيل

تٟطاٖ
55/62553083قٟطی

38/33021128ضٚؾتبیی

ذطاؾبٖضضٛی
9/38310003قٟطی

20936944.36ضٚؾتبیی

ذٛظؾتبٖ
71/41866894قٟطی

31/26901396ضٚؾتبیی

ؾیؿتبٖٚثّٛچؿتبٖ
98/27548578قٟطی

45/14466049ضٚؾتبیی

فبضؼ
44/54125673قٟطی

75/36178257ضٚؾتبیی

وطٔب٘كبٜ
67/46320355قٟطی

54/29711363ضٚؾتبیی

ٔبظ٘سضاٖ
26/44292732قٟطی

83/35981464ضٚؾتبیی

ٔطوعی
47/52204667قٟطی

18/34552694ضٚؾتبیی


ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك



ٔیچٙبٖ ٔالحؾٝ وٓوٝ ضٚؾتبیی فمط ذظ تحتثطضؾی، اؾتبٖ زٜ تٕبٔی زض قٟطیقٛز فمط ذظ اظ تط

پبییٗثٛزٖٞعیٙٝٔی ثٝ تٛرٝ ثب ایٗذٛز لبثُثبقسوٝ قٟطٞب ؾىٛ٘تزض ٞبیظ٘سٌیضٚؾتبیی٘ؿجتثٝ

زض38/33021128زضٔٙبعكقٟطی55/62553083ٚعٛضاؾتبٖتٟطاٖثبذظفمطیٔقبزَتٛریٝاؾت.ٕٞیٗ

ٞبیٔٛضزثطضؾیثطذٛضزاضاؾت.وٝبعكضٚؾتبییاظثبالتطیٗٔیعاٖذظفمطزضٞطزٚٔٙغمٝزضثیٗاؾتبٖٔٙ

وٕتطیٗٔیعاٖذظفمط٘یعٞٓزضٔٙبعكقٟطیٚٞٓزضٔٙبعكضٚؾتبییٔتقّكثٝاؾتبٖؾیؿتبٖٚثّٛچؿتبٖ

ثبقٙس.ٔی98/27548578ٚ45/14466049ثبقسوٝثٝتطتیتٔی

 فقش َبی کطصشَب ي اث -4-3

ضذٌ است. بب  ، ضکبف دسآمذی، مشبع ضکبف دسآمذی ي يات محبسبٍسشضمبستببع فقش بب استفبدٌ اص چُبس ضبخص 

َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل بٍ تفکيک  طًس کطص استفبدٌ اص َش ضبخص اثشَبی دسآمذی، تًصیعی ي کل ي َميه

بشای َش یک اص دٌ استبن مىتخب بشحسب   21تب  2دس جذايل  َب کطصاوذ. بٍ تشتيب اثشَب ي  مًسد محبسبٍ قشاسگشفتٍ

 ضذٌ است. ضذٌ بب َش یک اص ایه چُبس ضبخص گضاسش َبی محبسبٍ ميبوگيه اثشَب ي کطص
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 اثشَبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن آرسببیجبن ضشقی بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقش -2-4 جذيل

زٚضٜ ثرفالتهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

زضآٔسیاحط وُاحط تٛظیقیاحط زضآٔسیاحط تٛظیقیاحط وُاحط

85
-

84
-51618/0 ذسٔبت   18579/0-  70197/0-  3077/0-  543482/0  235785/0  

نٙقت 06703/0-  178059/0  111026/0  097126/0  1005/0  197626/0  

وكبٚضظی 00442/0  14915/0  15357/0  288684/0  222098/0  510782/0  

86
-

85
286564/0 ذسٔبت   19461/0  481174/0  300521/0  11422/0-  186304/0  

نٙقت 136895/0  20137/0-  06447/0-  11244/0-  237641/0  125205/0  

وكبٚضظی 01701/0-  11372/0-  13073/0-  00645/0-  154452/0  148002/0  

87
-

86
-46777/0 ذسٔبت   20442/0-  67219/0-  00676/0-  31306/0-  31982/0-  

نٙقت 15747/0-  234478/0  077008/0  50713/0-  246644/0  26048/0-  

وكبٚضظی 294/0-  126797/0  16721/0-  044028/0  14869/0-  10466/0-  

88
-

87
07266/0 ذسٔبت   38227/0-  30961/0-  028849/0  10045/0-  0716/0-  

نٙقت 15967/0-  237/0-  39667/0-  411398/  57806/0-  16666/0-  

وكبٚضظی 057/0  037771/0  094772/0  272731/0  20324/0-  069487/0  

89
-

88
437356/0 ذسٔبت   003685/0  441041/0  10216/0-  19232/0-  29447/0-  

نٙقت 39286/0  07099/0  463858/0  265122/0  18595/0-  079174/0  

وكبٚضظی 01281/0-  05893/0-  07174/0-  2013/0-  17272/0-  37202/0-  

90
-

89
345713/0 ذسٔبت   12465/0-  221067/0  340124/0  345192/0  685613/0  

نٙقت 347551/0  16475/0-  182798/0  073624/0  043522/0  117146/0  

وكبٚضظی 460304/0  20715/0-  253157/0  495966/0  22609/0  722056/0  

91
-

90
374604/0 ذسٔبت   374604/0  694/0-  486114/0  06695/1-  58084/0-  

نٙقت 37579/0-  37579/0-  52192/0-  053418/0  053418/0  36884/0-  

وكبٚضظی 053555/0  053555/0  31121/0-  68604/0-  76691/0-  45295/1-  

92
-

91
-74349/0 ذسٔبت   462133/1  71864/0  281565/0  12571/0-  155853/0  

نٙقت 003293/0  157593/0  160886/0  06784/0  204674/0  272513/0  

وكبٚضظی 024909/0  240449/0  265358/0  170272/0  849831/0  020102/1  

93
-

92
-16335/0 ذسٔبت   29066/0-  454/0-  11171/0-  04378/0-  15558/0-  

نٙقت 272706/0  108538/0  381244/0  280944/0  18438/0-  09661/0  

وكبٚضظی 24401/0-  361759/0  117747/0  08912/0  53348/0-  44436/0-  

93
-

84
-42327/0 ذسٔبت   54658/0-  96985/0-  999746/0  1588/1-  15906/0-  

نٙقت 500909/0  10715/0-  393758/0  641771/0  54948/0-  092295/0  

وكبٚضظی 01752/0  186195/0  203716/0  728202/0  63176/0-  096444/0  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

 

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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 بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقش دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن آرسببیجبن ضشقی َبی کطص -3-4 جذيل

زٚضٜ
 ثرف

التهبزی

ٔٙبعك
ضٚؾتبیی قٟطی

وكف
 زضآٔسی

وكف
 تٛظیقی

 ضقس وكفوُ
وكف
زضآٔسی

وكف
تٛظیقی

وكفوُ ضقس

85
-

84
 127116/0 85488/1 275474/4 -42059/2 328071/0 -13969/2 -56632/0 -57337/1 ذسٔبت 

نٙقت 12872/2- 654481/5 525762/3 03149/0 58013/2- 66976/2- 24989/5- 03764/0- 

وكبٚضظی 71764/1- 96/57- 6776/59- 00257/0- 95517/2- 57355/2- 22872/5- 09769/0- 

86
-

85
 -13534/0 -37655/1 843916/0 -22047/2 -1746/0 -7559/2 -11462/1 -64128/1 ذسٔبت 

نٙقت 0913/2- 076252/3 984254/0 06546/0- 31085/2- 884155/4 573304/2 048655/0 

وكبٚضظی 86663/1- 4812/12- 3478/14- 009112/0 2701/2- 9304/50 8034/48 003033/0 

87
-

86
 00335/0 -4831/95 -4644/93 -01866/2 267158/0 -51609/2 -76516/0 -75093/1 ذسٔبت 

نٙقت 07875/2- 095314/3 016564/1 075753/0 30054/2- 18878/1 18166/1- 220438/0 

وكبٚضظی 09258/2- 902481/0 1901/1- 140498/0 9253/2- 879142/9 953844/6 01505/0- 

88
-

87
 -01025/0 984483/6 798589/9 -81411/2 -03211/0 641653/9 90438/11 -26273/2 ذسٔبت 

نٙقت 38989/2- 54748/3- 93737/5- 066809/0 36389/2- 321518/3 957624/0 17403/0- 

وكبٚضظی 83166/1- 21357/1- 04541/3- 03112/0- 57566/2- 919429/1 65623/0- 10589/0- 

89
-

88
 034735/0 -47769/8 -53699/5 -941/2 -18094/0 -43751/2 -02037/0 -41715/2 ذسٔبت 

نٙقت 23763/2- 40433/0- 64197/2- 17557/0- 50247/2- 755156/1 74731/0- 10594/0- 

وكبٚضظی 9357/1- 90861/8- 8443/10- 006615/0 2191/2- 88193/1- 0102/4- 090713/0 

90
-

89
 -14234/0 -81462/4 -42511/2 -3895/2 -15183/0 -45604/1 820971/0 -27701/2 ذسٔبت 

نٙقت 85686/1- 880231/0 97663/0- 18717/0- 66991/2- 57826/1- 24817/4- 02758/0- 

وكبٚضظی 1218/2- 954855/0 16694/1- 21694/0- 95272/1- 89016/0- 84288/2- 25399/0- 

91
-

90
 -13281/0 373281/4 033372/8 -66009/3 -10189/0 811183/6 48679/10 -6765/3 ذسٔبت 

نٙقت 3739/2- 92307/0- 29697/3- 158302/0 70909/2- 41449/21 70541/18 01972/0- 

وكبٚضظی 48934/2- 955/16 46566/14 02151/- 63257/2- 94307/2- 57582/5- 26058/0 
92
-

91
 -07278/0 -14145/2 727309/1 -86876/3 194066/0 70306/3 534188/7 -83113/3 ذسٔبت 

نٙقت 34907/2- 424/112- 773/114- 0014/0- 82896/2- 53501/8- 364/11- 02398/0- 

وكبٚضظی 70953/2- 1548/26- 8643/28- 00919/0- 2988/3- 4644/16- 7632/19- 05162/0- 

93
-

92
 033025/0 -71091/4 -32834/1 -38257/3 068608/0 -61731/6 -23644/4 -38087/2 ذسٔبت 

نٙقت 174/2- 86526/0- 03926/3- 12544/0- 11339/3- 042956/2 07043/1- 09025/0- 

وكبٚضظی 10032/2- 113833/3 013508/1 11678/0 56279/2- 34102/15 77823/12 03477/0- 

93
-

84
 -2953/0 538622/0 924128/3 -38551/3 216535/0 -47896/4 -5242/2 -95467/1 ذسٔبت 

نٙقت 24934/2- 481161/0 76818/1- 22269/0- 05524/3- 615863/2 43938/0- 21006/0- 

وكبٚضظی 96029/1- 8326/20- 7929/22- 00894/0- 55778/3- 086584/3 4712/0- 20468/0- 

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

 

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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اؾتبٖآشضثبیزبٖقطلیعیزٚضٜٔٛضزثطضؾیتٟٙبزضثرفذسٔبتٔٙبعكضٚؾتبییثبضقسٔخجتٔیبٍ٘یٗ

وبٞف ثٝ ٔٙزط اؾتوٝ ثٛزٜ ٔٛارٝ ثٟجٛز42زضآٔسٞب اؾت. زضآٔسیقسٜ احط عطیك اظ فمط زضنسی

قبذمفمطوٝعٛضیثٝٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب٘یعثبوبٞف٘بثطاثطیٔیعاٖوبٞففمطضاثیكتطوطزٜاؾت.

ثٝرٕقیتایٗثرفثبفجثٟجٛزاؾتٚثبتٛرٝیبفتٝوبٞف%زضا٘تٟبیزٚض3ٜ%زضاثتسایزٚضٜث54ٝاظ

%فمط41/4احطوُضقسثطفمط،%ضقسٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞب1زضآٔستقسازظیبزیاظٔطزْقسٜاؾت.ثٝاظایٞط

عیزٚضٜتٛظیـزضآٔسٞب،زضآٔسٞبٚثٟجٛزٚضقیتضاوبٞفزازٜاؾت.ایٗثرفثبضقسٔخجتٔیبٍ٘یٗ

ٔٙزطثٝوبٞففمطوبٞففمطزضایٗثرفزاقتٝاؾت.ضقسفمطظزاثطضؾی تٛرٝثٝتٕطوعثبالیفمطا ثب

ضقسٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبٔٙفیثٛزٜاؾتأبزضٞبثرفٌكتٝاؾت.ٌطچٝزضؾبیطٌیطیچكٓعٛضثٝاؾتبٖ

تٛا٘ؿتٝاؾتتٕبْآحبضٔرطةاحطوٝچٙبٖٛظیقیثبفجوبٞففمطقسٜثرفذسٔبتٔٙبعكقٟطیاحطت

ایٗاؾتبٖعیزٚضٜٞبیثرفزضنسیفمطقٛز.ؾبیط15ثبفجوبٞفزضٟ٘بیتضااظثیٗثجطزٚزضآٔسی

 ٔٛارٝ افعایففمط ثب احطا٘سثٛزٜتحتثطضؾی زٚ تٛؾظٞط ضٚؾتبیی ثرفوكبٚضظی زض ٚضقیتفمط .

.قبذمفمطا٘سزازٜ%فمطضاافعایف1%ٚاحطزضآٔسی18قسٜاؾت.احطتٛظیقیتطٚذیٓیزضآٔسیٚتٛظیق

وٝثبفجقسٜاؾتایٗثرفثستطیٗٚضقیتضااظایٗحیجزضاؾتیبفتٝافعایف%57%ث48ٝعیزٚضٜاظ

ٞب،احطزضآٔسیثبفجثبتٛرٝثٝضقسٔٙفیٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبثرفاؾتبٖآشضثبیزبٖقطلیزاضاثبقس.زضؾبیط

%زضثرفنٙقت50ٚ%زضثرفوكبٚضظیقٟطی72%زضثرفنٙقتقٟطی،64افعایففمطثٝٔیعاٖ

أبایٗٔیعاٖاظافعایففمطزضنٛضتیاؾتوٝٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبحبثتثبقس.؛ضٚؾتبییٌكتٝاؾت

 تٛرٝحبَ ٚثب وطزٜ ذٙخی ٔرطةضا آحبض ایٗ اظ ثركی تٛظیقی احط زضآٔسٞب، ٚضقیتتٛظیـ ثٟجٛز ثٝ

اؾت.یبفتٝافعایف%39%ٚزضثرفنٙقتضٚؾتبیی9فمطزضثرفنٙقتٚوكبٚضظیقٟطیزضٟ٘بیت

%زض18%35ٚ%،28فمطزضثرفنٙقتقٟطی،وكبٚضظیقٟطیٚنٙقتضٚؾتبییثٝتطتیتاظقبذم

ىٗثبتٛرٝثٝثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبی%زضا٘تٟبیزٚضٜضؾیسٜاؾت.25ِ%38ٚ%30زٚضٜثٝاثتسای

تٟٙبثرفذسٔبتعٛضوّیثٌٝفتوبٞفزضآٔسفمطاوٕتطاظوبٞفزضآٔسغیطفمطاثٛزٜاؾت.تٛأٖی

طظزاثٛزٜاؾتأبعیزٚضٜثبوبٞففمطٔٛارٝثٛزٜاؾتٌطچٝفمظضقسثرفذسٔبتٔٙبعكضٚؾتبییفم

زضوبٞفٔیعاٖفمطاؾتبٖایفبوطزٜٔخجتیثرفذسٔبتقٟطی٘یعثبتٛرٝثٝرٕقیتثبالییوٝزاضزتإحیط

فمطا ثبالتطیٗتٕطوع ثیكتطیٗرٕقیتٚ ثرفوكبٚضظیٔٙبعكضٚؾتبییثب حبِیاؾتوٝ ایٗزض اؾت.

وطزٜاؾت.تطٚذیٓٚضقیتفمطضازضایٗاؾتبٖقستثٝ
 

 

 

 

 

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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 اصفُبن بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن اثشَب -4-4 جذيل

زٚضٜ ثرفالتهبزی
ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی
زضآٔسیاحط وُاحط تٛظیقیاحط زضآٔسیاحط تٛظیقیاحط وُاحط

85
-

84
-30158/0 ذسٔبت   63393/0-  93551/0-  62032/0-  46336/0-  08368/1-  

نٙقت 228338/0  092592/0  32093/0  18931/0-  19127/0-  38057/0-  

وكبٚضظی 02392/0-  20937/0-  23329/0-  29235/0-  58254/0-  87488/0-  

86
-

85
412522/0 ذسٔبت   352925/0  765447/0  347764/0  449606/0  79737/0  

نٙقت 29897/0-  031034/0  26793/0-  06006/0-  29043/0-  3505/0-  

وكبٚضظی 26338/0-  248797/0  01458/0-  03679/0-  405739/0  36895/0  

87
-

86
-13634/0 ذسٔبت   94864/0-  08497/1-  274812/0  02186/1-  74704/0-  

نٙقت 598811/0  58312/0-  015693/0  54733/0  15498/0-  392647/0  

وكبٚضظی 204382/0  08243/0-  12195/0  193236/0  63944/0-  44321/0-  

88
-

87
058714/0 ذسٔبت   652853/0  711568/0  27279/0-  371951/0  099157/0  

نٙقت 034545/0  280486/0  315031/0  11433/0-  055596/0  05874/0-  

وكبٚضظی 105611/0  14735/0-  04173/0-  07125/0-  09866/0-  16991/0-  

89
-

88
077788/0 ذسٔبت   2479/0-  17011/0-  147145/0  3083/0-  16116/0-  

نٙقت 298411/0  47648/0-  17807/0-  21731/0-  059258/0  15805/0-  

وكبٚضظی 097517/0  00936/0-  088158/0  191897/0  297943/0  48948/0  

90
-

89
16142/0 ذسٔبت   08486/0-  076555/0  33948/0  81476/0-  47528/0-  

نٙقت 297703/0  03024/0-  267464/0  165952/0  5173/0-  34478/0-  

وكبٚضظی 241593/0  27475/0-  03315/0-  13098/0-  23156/0-  36254/0-  

91
-

90
17226/0 ذسٔبت   06861/1-  09271/0-  19154/0  19154/0  429092/0  

نٙقت 085118/0  14612/0-  409904/0  3817/0  3817/0  320794/0  

وكبٚضظی 206231/0  36477/0;  246794/0  043794/0  043794/0  300338/0  

92
-

91
62507/0 ذسٔبت   10369/0-  521381/0  002294/0  450796/0  45327/0  

نٙقت 00579/0-  05291/0  047119/0  150036/0  181209/0  331245/0  

وكبٚضظی 154536/0  01302/0-  141521/0  574222/0-  13683/0-  437395/0  

93
-

92
217984/0 ذسٔبت   27048/0-  0525/0-  1664/0-  123311/0  04309/0-  

نٙقت 208354/0  16044/0-  047915/0  22336/0-  199896/0  02336/0-  

وكبٚضظی 25562/0-  250173/0  00545/0-  5859/0-  00619/0-  59209/0-  

93
-

84
991087/0 ذسٔبت   25193/1-  26085/0-  101954/0  83332/0-  73136/0-  

نٙقت 408938/1  43088/0-  97806/0  287353/0  55896/0-  27161/0-  

وكبٚضظی 372688/0  10247/0-  27022/0  09727/0-  77134/0-  86861/0-  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

 

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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 اصفُبن بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشدسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  َبی کطص -5-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف

التهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

وكف

 زضآٔسی

وكف

 تٛظیقی
 ضقس وكفوُ

وكف

زضآٔسی

وكف

تٛظیقی
وُوكف ضقس

85
-

84
-92553/1 ذسٔبت   0476/4-  97313/5-  156619/0  40389/2-  79566/1-  19954/4-  258047/0  

نٙقت 40488/2-  97518/0-  38006/3-  09495/0-  56059/2-  58708/2-  14767/5-  073931/0  

وكبٚضظی 43602/2-  3209/21-  757/23-  00982/0  20915/2-  40202/4-  61117/6-  132334/0  

86
-

85
-01117/2 ذسٔبت   72061/1-  73178/3-  20512/0-  5757/2-  32999/3-  9057/5-  13502/0-  

نٙقت 54987/2-  264692/0  28518/2-  117247/0  73553/2-  2279/13-  9634/15-  021956/0  

وكبٚضظی 40796/2-  274682/0-  13328/0-  109377/0  75176/1-  31976/19  568/17  021001/0  

87
-

86
-13559/2 ذسٔبت   8597/14-  9953/16-  06384/0  46827/2-  177971/9  709702/6  11134/0-  

نٙقت 07737/3-  996721/2  08065/0-  19459/0-  92505/2-  828262/0  09678/2-  18712/0-  

وكبٚضظی 03331/2-  820085/0  21322/1-  10052/0-  23328/2-  390219/7  15694/5  08653/0-  

88
-

87
-25309/2 ذسٔبت   0524/25-  3054/27-  02606/0-  13173/3-  270079/4  138348/1  087106/0  

نٙقت 57795/2-  9315/20-  5094/23-  0134/0-  73615/2-  330467/1  40568/1-  041786/0  

وكبٚضظی 42473/2-  382922/3  958188/0  04356/0-  76417/2-  82774/3-  59191/6-  025775/0  

89
-

88
-84076/1 ذسٔبت   866155/5  025397/4  04226/0-  24841/3-  806199/6  557787/3  0453/0-  

نٙقت 57966/2-  118989/4  539325/1  11568/0-  81842/2-  768571/0  04985/2-  077102/0  

وكبٚضظی 24451/2-  215409/0  0291/2-  04345/0-  63591/2-  09257/4-  72847/6-  0728/0-  

90
-

89
-02077/2 ذسٔبت   0624/1  95837/0-  07988/0-  60642/3-  655487/8  049066/5  09413/0-  

نٙقت 45227/2-  249082/0  20319/2-  1214/0-  16746/3-  748107/9  580651/6  05239/0-  

وكبٚضظی 41962/2-  751671/2 332055/0 12541/0 88033/2-  09201/5-  97234/7-  045475/0  

91
-

90
159419/1 -51059/2 ذسٔبت   35117/1-  068613/0  86456/3-  79292/4-  65748/8-  04956/0-  

نٙقت 33089/2-  89396/8-  2249/11-  03652/0-  32349/3-  530313/0  79318/2-  11485/0-  

وكبٚضظی 11964/2-  41691/0-  53654/2-  09985/0-  88614/4-  623/28-  5091/33-  00896/0-  
92
-

91
-50345/2 ذسٔبت   415283/0  08817/2-  24968/0-  86314/2-  844/562-  707/565  0008/0-  

نٙقت 73762/1-  87553/15  13792/14  003333/0  06915/3-  70684/3-  77599/6-  04889/0-  

وكبٚضظی 10509/2-  177291/0  9278/1-  07341/0-  6004/2-  619631/0  98077/1-  22082/0-  

93
-

92
-33848/2 ذسٔبت   901688/2  563205/0  09322/0-  15493/3-  33794/2  81699/0-  052744/0  

نٙقت 10865/2-  623724/1  48493/0-  09881/0-  93703/2-  629717/2  30731/0-  076014/0  

وكبٚضظی 86165/1-  821974/1  03968/0-  137309/0  88976/2-  03055/0-  9203/2-  202751/0  

93
-

84
-43425/2 ذسٔبت   074932/3  640678/0  40714/0-  66535/2-  78502/21  11968/19  03825/0-  

نٙقت 53974/2-  776697/0  76304/1-  55476/0-  55524/2-  970476/4  415231/2  11246/0-  

وكبٚضظی 84894/1-  508357/0  34059/1-  20157/0-  54447/2-  1777/20-  7221/22-  038227/0  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

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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انفٟبٖعیزٚضٜٔٛضزثطضؾیتٟٙبزضثرفوكبٚضظیٔٙبعكقٟطیاظضقسٔخجتٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞباؾتبٖ

%9عٛضیوٝاظیهؾٛضقسٔخجتٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞباظعطیكاحطزضآٔسیفمطضاثطذٛضزاضثٛزٜاؾت،ثٝ

٘یعاظآٖوبٞفزازٜٚاظؾٛیزیٍطٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبزضوُاؾتبٖثٟجٛزیبفتٝاؾتوٝایٗثرف

ٞبثببثٛزٖایٗزٚاحط،ثطآیٙسآٖضاؾت%فمطضاوبٞفزازٜاؾت.ثبتٛرٝث77ٓٞٝی٘جٛزٜٚاحطتٛظیقیٔؿتخٙ

ثٝاظایٞطفمط،ضقسفمطظزازضنسی88وبٞف ثطایایٗثرفثٝاضٔغبٖآٚضزٜاؾت. %ضقسٔخجت1ضا

 فمط زضآٔسٞب وبٞف27/22ٔیبٍ٘یٗ ثرفثبفجثٟجٛز% ایٗ فمطای ظیبز تقساز ثٝ تٛرٝ ثب اؾتوٝ یبفتٝ

ٚضقیتاؾتبٖاظ٘ؾطفمطٌكتٝاؾت.

نٙقتقٟطیثبٚرٛزضقسٔٙفیٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبوٝٔٛرتذسٔبتقٟطی،ذسٔبتضٚؾتبییٚؾٝثرف

تٛرٟیزضافعایففمطاظعطیكاحطزضآٔسیٌكتٝاؾت،تٛؾظآحبضٔخجتتٛظیـزضآٔسٞبقبٞسوبٞفلبثُ

خیوطزٜٚفمطضاوٝاحطتٛظیقیتٛا٘ؿتٝاؾتتٕبْآحبضٔرطةاحطزضآٔسیضاذٙعٛضیا٘س.ثٝٔیعاٖفمطثٛزٜ

زضٞطؾٝ احطزضآٔسیفمطضا ایٗزضحبِیاؾتوٝزضنٛضتحبثتثٛزٖتٛظیـزضآٔسٞب، وبٞفزٞس.

افعایفٔی ثرفٔصوٛض ثرفذسٔبتقٟطیفمط زض زضذسٔبتضٚؾتبیی73زاز. زضنٙقت%26، ٚ %

یبفتٝاؾت.%وبٞف27قٟطی

اؾتبٖثبضقسٔٙفیٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبٔٛارٝثٛز٘سوٝٞبینٙقتٚوكبٚضظیزضٔٙبعكضٚؾتبییایٗثرف

ثٝ اظعطیكاحطزضآٔسیٌكتٝاؾت. افعایففمط ثٝ وٝزضنٛضتحبثتٔب٘سٖٚضقیتتٛظیـعٛضیٔٙزط

فمطزضثرفنٙقتضٚؾتبیی افعایفٔی37%ٚزضثرفوكبٚضظیضٚؾتبیی140زضآٔسٞب، أبیبفت؛%

ؾظثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞباظثیٗضفتٝٚزضٟ٘بیتفمطزضثرفثرفافؾٕیاظایٗآحبضٔرطةتٛ

یبفتٝاؾت.٘ؿجتفمطا%٘ؿجتثٝاثتسایزٚضٜافعایف27%ٚزضثرفوكبٚضظیضٚؾتبیی97نٙقتضٚؾتبیی

%زضا٘تٟبیزٚضٜضؾیس44ٜ%ث35ٝ%ٚزضوكبٚضظیاظ25%زضاثتسایزٚضٜث18ٝزضنٙقتضٚؾتبییاظ

ٚرٛزحتیزضایٗزٚثرف٘یعثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبٔٛرتقسٜاؾتتبوبٞفزضآٔسایٗاؾت.ثب

فمطاوٕتطاظوبٞفزضآٔسغیطفمطاثبقس.

عٛضوّیثیكتطیٗٔیعاٖوبٞففمطٔطثٛطثٝثرفنٙقتزضٔٙبعكضٚؾتبییاؾتوٝتٟٙبزضایٗاؾتبٖثٝ

%اظرٕقیتاؾتبٖٔی2قبُٔ تكىیُٔی%رٕقی18ثبقس. فمطا ؾٟٓوٛچىیاظتایٗثرفضا ِصا زٞٙس،

أبثرفوكبٚضظیثبتٛرٝثٝضقسٔخجتٚوبٞف٘بثطاثطیضقسوبٞففمطاؾتبٖضاثطفٟسٜزاقتٝاؾت؛

ثٝفّتتٕطوعثبالیفمطازضایٗثرفٔٛرتوبٞففمطوّیزضاؾتبٌٖكتٝاؾت.فمطظزازاقتٝ











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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 دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن تُشان بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشاثشَبی  -6-4 جذيل

زٚضٜ
 ثرف
التهبزی

ٔٙبعك
ضٚؾتبیی قٟطی

زضآٔسیاحط وُاحط تٛظیقیاحط زضآٔسیاحط تٛظیقیاحط وُاحط

85
-

84
-42179/0 ذسٔبت   453422/0  031628/0  38597/0-  217287/0  16869/0-  

نٙقت 02409/0-  446186/0  422096/0  29195/0-  698651/0  406697/0  

وكبٚضظی 512102/0  074814/0  586916/0  56389/0-  776032/0  212139/0  

86
-

85
-07261/0 ذسٔبت   1893/0-  26191/0-  02717/0-  098108/0  070941/0  

نٙقت 058268/0  16195/0-  10368/0-  079053/0  65102/0-  57196/0-  

وكبٚضظی 329684/0  17595/0-  153732/0  302717/1  45141/1-  1487/0-  

87
-

86
290394/0 ذسٔبت   32839/0-  03799/0  364666/0  81937/0-  4547/0-  

نٙقت 011365/0  18987/0-  1785/0-  040408/0  07219/0  112598/0  

وكبٚضظی 16469/0-  06025/0  10444/0-  53037/0-  555287/0  024915/0  

88
-

87
561155/0 ذسٔبت   07278/0-  488374/0  954403/0  353288/0  307691/1  

نٙقت 568466/0  01091/0-  557558/0  900969/0  17849/0-  722479 

وكبٚضظی 322967/0  24539/0-  077582/0  94255/0-  12706/1  18451/0  

89
-

88
260284/0 ذسٔبت   24795/0-  012336/0  52316/0-  01078/0-  53394/0-  

نٙقت 608347/0  32923/0-  279118/0  32935/0-  058271/0  27108/0-  

وكبٚضظی 909793/0  31042/0-  599369/0  201329/2  33572/1-  865608/0  

90
-

89
360622/0 ذسٔبت   55352/0-  1929/0-  05775/0-  18722/0-  24497/0-  

نٙقت 50562/0-  05158/0  5572/0-  1938/0-  46471/0-  65851/0-  

وكبٚضظی 071928/0  08332/0  155248/0  97758/0-  42823/0-  40581/1-  

91
-

90
222223/0 ذسٔبت   02529/0-  196934/0  11438/0-  194885/0  080504/0  

نٙقت 343416/0  18639/0-  157027/0  02694/0-  567221/0  540283/0  

وكبٚضظی 50106/0-  100033/0  40103/0-  - - - 
92
-

91
182738/0 ذسٔبت   287091/0  469829/0  292123/0  41928/0-  12716/0-  

نٙقت 550612/0  089139/0  63975/0  271512/0  38361/0-  1121/0-  

وكبٚضظی 786231/0  21548/0-  57075/0  115565/1  259484/0  375049/1  

93
-

92
-08085/0 ذسٔبت   28367/0-  36452/0-  51822/0-  153/0-  67122/0-  

نٙقت 19757/0-  11582/0-  31339/0-  0525/0-  20577/0-  25827/0-  

وكبٚضظی 25402/0-  234875/0  01914/0-  375853/0  48362/0-  10776/0-  

93
-

84
182837/1 ذسٔبت   84106/0-  341773/0  11946/0  861/0-  74154/0-  

نٙقت 714763/1  81198/0-  902785/0  57307/0  66293/0-  08986/0-  

وكبٚضظی 222521/2  60353/0-  61899/1  144225/1  41645/0-  727773/0  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

 

 

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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 بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقش تُشاندسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  َبی کطص -7-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف

التهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

وكف

 زضآٔسی

وكف

 تٛظیقی
 ضقس وكفوُ

وكف

زضآٔسی

وكف

تٛظیقی
وكفوُ ضقس

85
-

84
-34178/2 ذسٔبت   517382/2  175598/0  180116/0  61436/3-  034736/2  57962/1-  106789/0  

نٙقت 8975/2-  66795/53  77045/50  008314/0  38593/3-  102584/8  716653/4  086226/0  

وكبٚضظی 1621/3-  46196/0-  62406/3-  16195/0-  16453/3-  355035/4  190508/1  178192/0  

86
-

85
-79727/2 ذسٔبت   29267/7-  0899/10-  025958/0  29799/3-  91019/11  612196/8  008237/0  

نٙقت 8757/2-  992608/7  11691/5  02026/0-  87687/2-  6915/23  81463/20  02748/0-  

وكبٚضظی 45724/2-  311423/1  14582/1-  13417/0-  17685/3-  539464/3  362613/0  41007/0-  

87
-

86
-86184/2 ذسٔبت   236244/3  374409/0  10147/0-  59727/3-  082692/8  485426/4  10137/0-  

نٙقت 03462/4-  40067/67  36605/63  00282/0-  18031/3-  6817/5-  86201/8-  01271/0-  

وكبٚضظی 76957/2-  013223/1  75634/1-  059464/0  42274/3-  58353/3  160788/0  154955/0  

88
-

87
-84512/2 ذسٔبت   36901/0  47611/2-  19723/0-  90592/3-  26076/1-  66668/4-  28022/0-  

نٙقت 88384/2-  055335/0  8285/2-  19712/0-  46815/3-  687072/0  78108/2-  25978/0-  

وكبٚضظی 83934/2-  157287/2  68205/0-  11375/0-  04085/3-  63612/3  595267/0  309962/0  

89
-

88
-92907/2 ذسٔبت   790242/2  13882/0-  08886/0-  2136/3-  06624/0-  27984/3-  162795/0  

نٙقت 69247/2-  457128/1  23534/1-  22594/0-  57668/3-  632811/0  94386/2-  092082/0  

وكبٚضظی 42433/2-  827189/0  59714/1-  37528/0-  95263/2-  791598/1  16104/1-  74555/0-  

90
-

89
-27553/3 ذسٔبت   027628/5  752094/1  1101/0-  38113/3-  9605/10-  3416/14-  017081/0  

نٙقت 93805/2-  29973/0-  23778/3-  172092/0  88271/3-  31025/9-  183/13-  049914/0  

وكبٚضظی 69268/1-  96076/1-  65344/3-  04249/0-  52297/3-  54327/1-  06624/5-  277486/0  

91
-

90
-90123/2 ذسٔبت   330159/0  57107/2-  0766/0-  00856/4-  829873/6  82131/2  028534/0  

نٙقت 45046/3-  872733/1  57773/1-  09953/0-  06994/4-  69705/85  62711/81  006619/0  

وكبٚضظی 08431/2-  416115/0  66819/1-  240396/0  - - - 334935/0
92
-

91
-79565/2 ذسٔبت   39211/4-  18776/7-  06537/0-  46687/4-  411277/6  944408/1  0654/0-  

نٙقت 95315/2-  47809/0-  43123/3-  18645/0-  68914/3-  212268/5  523125/1  0736/0-  

وكبٚضظی 96448/1-  538402/0  42608/1-  40022/0-  47303/3-  80784/0-  28086/4-  32121/0-  

93
-

92
-81771/2 ذسٔبت   88627/9-  704/12-  028694/0  47809/5-  61733/1-  09542/7-  094599/0  

نٙقت 65176/2-  55448/1-  20624/4-  074505/0  56468/4-  8891/17-  4537/22-  011502/0  

وكبٚضظی 71364/1-  584507/1  12913/0-  148232/0  11395/2-  720052/2  606101/0  1778/0-  

93
-

84
-92162/2 ذسٔبت   077438/2  84418/0-  40486/0-  12588/4-  73709/29  61121/25  02895/0-  

نٙقت 59331/3-  70151/1  8918/1-  47721/0-  50445/4-  210774/5  706325/0  12722/0-  

وكبٚضظی 85024/2-  77399/0  07625/2-  77977/0-  8671/2-  043511/1  82359/1-  39909/0-  

ٔحبؾجبتٔحمكٔٙجـ:

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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ٔٛضزثطضؾیزضتٕبْثرف ضقساؾتبٖتٟطاٖعیزٚضٜ ِصا زاقتٝاؾت. ضا ضقسٔٙفیٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞب ٞب

وٝعٛضیذٛضزٚاحطزضآٔسیٕٞٛاضٜفعایٙسٜفمطثٛزٜاؾت،ثٝٞبثٝچكٕٓ٘ییهاظثرففمطظزازضٞیچ

فیاحطزضآٔسیثٝحسیثٛزٜاؾتوٝثٟجٛزٞبیضٚؾتبییٚثرفوكبٚضظیزضٔٙبعكآحبضٔٙزضتٕبْثرف

یبفتٝٞبافعایفٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبتٟٙبتٛا٘ؿتٝاؾتثركیاظآٖضااظثیٗثجطزٟٚ٘بیتبًفمطزضایٗثرف

ثبایٗاؾت؛ ثبوبٞف٘بثطاثطیثبفجقسٜاؾتوبٞفأب زضآٔسفمطاٚرٛزثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب

عیزٚضٜاظآحبضٔٙفیافعایففمطآؾیتوٕتطیٞبیغیطفمیطثبقس.ٜٚاظوبٞفزضآٔسٌطوٕتط ٚفمطا

%زضا٘تٟبیزٚضٜضؾیس65ٜ%زضاثتسایزٚضٜث38ٝقبذمفمطزضثرفوكبٚضظیٔٙبعكقٟطیاظا٘س.زیسٜ

اثٝذٛزرٕقیتتٟطاٖض004/0ا٘سأبتٟٙباؾت.ثبٚرٛزایٙىٝاوخطیترٕقیتایٗثرفضافمطاتكىیُزازٜ

اذتهبلزازٜاؾتِصاافعایففمطایٗثرفتإحیطثؿیبض٘بچیعیزضٚضقیتفمطتٟطاٖزاضز.قبذمفمطزض

آحبضٔرطةاحط%اظ27تٟٙبیبفتٝاؾتٚاحطتٛظیقیافعایف525ث205ٝثرفوكبٚضظیٔٙبعكضٚؾتبییاظ

یبفتٝاؾت.%افعایف07/2ثرففمط%ضقسٔٙفیزضای1ٗثٝاظایٞطزضآٔسیضااظثیٗثطزٜاؾت.

افعایف زضثرفذسٔبتٚنٙقتٔٙبعكضٚؾتبیی٘یعثٕٝٞیٗقىُآحبضٔرطةوبٞفزضآٔسٞبفمطضا

 تطتیتفمط ثٝ نٙقتضٚؾتبیی ثرفذسٔبتٚ زض ثطضؾی زٚضٜ عی اؾتٚ 34زازٜ ٚ افعایف%90 %

%18%ٚزضثرفنٙقتضٚؾتبییاظ38ثٝ%29وٝقبذمفمطزضثرفذسٔبتضٚؾتبییاظپیساوطزٜچٙبٖ

%ضؾیسٜاؾت.34ثٝ

ٞبینٙقت،ذسٔبتٚوكبٚضظیضٚؾتبییٚزضنٛضتحبثتثٛزٖتٛظیـزضآٔسٞبقبذمفمطزضثرف

قس،أبعیزٚضٜٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبزضوُتٟطاٖوكبٚضظیقٟطیثبافعایفثؿیبضثیكتطیٔٛارٝٔی

ٚزض%60%،وكبٚضظیضٚؾتبیی81%،نٙقتضٚؾتبیی84ثرفذسٔبتضٚؾتبییثٟجٛزیبفتٝاؾت.ِصازض

 قٟطی ٌطچ41ٝثرفوكبٚضظی اؾت. ضفتٝ ثیٗ اظ تٛظیقی احط تٛؾظ زضآٔسی احط ٔرطة آحبض اظ %

یبفتٝاؾتأبوبٞف٘بثطاثطیثبفجوٕتطآؾیتزیسٖفمطااظافعایفٞبافعایفعٛضوّیفمطزضایٗثرفثٝ

ثٝؾبیطیٗ٘یعٌكتٝاؾت.زضزٚثرفذسٔبتٚنٙقتقٟطیوبٞف٘بثطاثطیتٕبْآحبضٔرطةفمط٘ؿجت

 اظایٞط ثٝ اؾت. وبٞفزازٜ فمطضا ٚ ذٙخیوطزٜ فمطزضثرفذسٔبت1احطزضآٔسیضا %ضقسٔٙفی،

%زضثرفذسٔبت74یبفتٝاؾتٚزضٔزٕٛؿعیزٚضٜ%وبٞف7ثرفنٙقتقٟطی%ٚزض6/25قٟطی

%زضثرفنٙقتقٟطیوٕتطقسٜاؾت.8یٚقٟط













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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 اثشَبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن خشاسبن سضًی بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقش -8-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف
التهبزی

ٔٙبعك
ضٚؾتبیی قٟطی

زضآٔسیاحط وُاحط تٛظیقیاحط زضآٔسیاحط تٛظیقیاحط وُاحط

85
-

84
-42757/0 ذسٔبت   31785/0-  74542/0-  11347/0-  40307/0-  51654/0-  

نٙقت 175354/0  01347/0-  161883/0  00533/0-  195763/0  190429/0  

وكبٚضظی 10933/0-  037968/0  07136/0-  295716/0  25075/0-  04497/0  

86
-

85
097794/0 ذسٔبت   52368/0  621474/0  043194/0  544184/0  587378/0  

نٙقت 37227/0-  057918/0  31436/0-  31586/0-  14746/0-  46332/0-  

وكبٚضظی 10693/0-  07702/0-  18395/0-  36007/0-  332727/0  02735/0-  

87
-

86
-34499/0 ذسٔبت   40954/0-  75453/0-  115863/0  80568/0-  68982/0-  

نٙقت 444719/0  30479/0-  139931/0  181196/0  14493/0-  036264/0  

وكبٚضظی 086637/0  050059/0  136696/0  597349/0  21763/0-  379715/0  

88
-

87
043185/0 ذسٔبت   13315/0-  08997/0-  326642/0  179719/0  506361/0  

نٙقت 257649/0  049392/0  307041/0  411686/0  082179/0  493865/0  

وكبٚضظی 300434/0  09895/-0  201486/0  104431/0  12023/0-  0158/0-  

89
-

88
-06133/0 ذسٔبت   233134/0  171802/0  14416/0-  2253/0-  36946/0-  

نٙقت 25137/0-  04071/0  21066/0-  2081/0-  15182/0-  35992/0-  

وكبٚضظی 19169/0-  104112/0  08756/0-  0873/0-  074872/0  01242/0-  

90
-

89
569292/0 ذسٔبت   41025/0-  159041/0  581746/0  56798/0-  013765/0  

نٙقت 231187/0  14067/0-  090513/0  29408/0  26191/0-  032173/0  

وكبٚضظی 276709/0  20785/0-  068859/0  258078/0  40289/0-  14482/0-  

91
-

90
-2061/0 ذسٔبت   007104/0  199/0-  011024/0  18794/0-  17692/0-  

نٙقت 08785/0-  01936/0-  10722/0-  016514/0  12822/0-  1117/0-  

وكبٚضظی 031464/0  03308/0-  00162/0-  2708/0-  208943/0  06186/0-  
92
-

91
-06568/0 ذسٔبت   114436/0  048759/0  120907/0  267826/0  388733/0  

نٙقت 026795/0  03198/0  058774/0  04287/0-  07047/0  027595/0  

وكبٚضظی 13346/0-  05188/0-  18534/0-  338121/0  08414/0-  25398/0  

93
-

92
2467/0 ذسٔبت   07981/0-  16689/0  155451/0  037815/0  193265/0  

نٙقت 072438/0  07383/0-  00139/0-  203056/0  071463/0  264519/0  

وكبٚضظی 11378/0-  122091/0  00831/0  3001/0-  256529/0  04357/0-  

93
-

84
-23074/0 ذسٔبت   39021/0-  62095/0-  892196/0  9563/0-  0641/0-  

نٙقت 467912/0  34153/0-  126377/0  458049/0  33705/0-  121003/0  

وكبٚضظی 054235/0  16872/0-  11448/0-  590396/0  21755/0-  372849/0  

 ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

 

 

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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 خشاسبن سضًی بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشدسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  َبی کطص -9-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف

التهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

وكف

 زضآٔسی

وكف

 تٛظیقی
 ضقس وكفوُ

وكف

زضآٔسی

وكف

تٛظیقی
وكفوُ ضقس

85
-

84
-41229/1 ذسٔبت   04987/1-  46216/2-  302751/0  5304/2-  98854/8-  5189/11-  044843/0  

نٙقت 55602/1-  119543/0  43648/1-  11269/0-  22431/2-  62658/81  40227/79  002398/0  

وكبٚضظی 50956/1-  524231/0  98533/0-  072426/0  18269/2-  85076/1  33193/0-  13548/1-  

86
-

85
-39992/1 ذسٔبت   49646/7-  89638/8-  06986/0-  38757/2-  0797/30-  4673/32-  01809/0-  

نٙقت 57549/1-  24511/0  33038/1-  236291/0  20714/2-  03039/1-  23754/3-  143108/0  

وكبٚضظی 62114/1-  16765/1-  77879/2-  065961/0  86137/1-  720005/1  14137/0-  193445/0  

87
-

86
-49167/1 ذسٔبت   77077/1-  26244/3-  231279/0  33846/2-  26115/16  92268/13  04955/0-  

نٙقت 72082/1-  179359/1  54146/0-  25844/0-  46882/2-  974718/1  4941/0-  07339/0-  

وكبٚضظی 58376/1-  91509/0-  49885/2-  0547/0-  8945/1-  690231/0  20427/1-  31531/0-  

88
-

87
-11489/2 ذسٔبت   520733/6  405839/4  02042/0-  6478/2-  45682/1-  10462/4-  12336/0-  

نٙقت 68342/1-  32271/0-  00613/2-  15305/0-  12394/2-  42397/0-  54791/2-  19383/0-  

وكبٚضظی 49829/1-  49346/0  00483/1-  20052/0-  78532/1-  055345/2  270028/0  19383/0-  

89
-

88
-94416/1 ذسٔبت   390054/7  445897/5  031547/0  51221/2-  92638/3-  4386/6-  057382/0  

نٙقت 56939/1-  254171/0  31522/1-  160167/0  99336/1-  45424/1-  44761/3-  104398/0  

وكبٚضظی 36434/1-  741068/0  62327/0-  140489/0  90713/1-  635701/1  27143/0-  045774/0  

90
-

89
-91552/1 ذسٔبت   380387/1  53513/0-  2972/0-  03265/3-  960894/2  07176/0-  19183/0-  

نٙقت 66676/1-  014197/1  65256/0-  1387/0-  46752/2-  197569/2  26996/0-  11918/0-  

وكبٚضظی 49627/1-  123928/1  37235/0-  18493/0-  02028/2-  153925/3  133645/1  12774/0-  

91
-

90
-36149/2 ذسٔبت   081401/0  28009/2-  087276/0  03537/3-  75003/51  71467/48  00363/0-  

نٙقت 7487/1-  38544/0-  13414/2-  75024/0  69943/2-  95819/20  25876/18  00612/0-  

وكبٚضظی 56705/1-  64768/1  080634/0  02008/0-  61805/2-  020019/2  59804/0-  103436/0  
92
-

91
-23178/2 ذسٔبت   888709/3  656927/1  029428/0  41987/3-  5755/7-  9954/10-  03535/0-  

نٙقت 66191/1-  98352/1-  64542/3-  01612/0-  81274/2-  623058/4  810322/1  015243/0  

وكبٚضظی 65871/1-  64475/0-  30346/2-  080461/0  35134/2-  585131/0  7662/1-  1438/0-  

93
-

92
-94252/1 ذسٔبت   628423/0  3141/1-  127/0-  91716/2-  70963/0-  62679/3-  05329/0-  

نٙقت 79253/1-  82696/1  034432/0  04041/0-  53089/2-  89071/0-  42161/3-  08023/0-  

وكبٚضظی 79126/1-  92209/1  13083/0  06352/0  26206/2-  933613/1  32845/0-  132668/0  

93
-

84
-37504/1 ذسٔبت   32542/2-  70045/3-  167804/0  3872/2-  55871/2  171507/0  37374/0-  

نٙقت 74658/1-  27485/1  47173/0-  2679/0-  21806/2-  632115/1  58595/0-  20651/0-  

وكبٚضظی 4511/1-  514223/4  063122/3  03738/0-  93254/1-  712094/0  22045/1-  3055/0-  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

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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ٔخجتٔیبٍ٘یٗ ضقس ثٝ تٛرٝ ثب ضٚؾتبیی ثرفذسٔبتٔٙبعك زض ثطضؾی ٔٛضز زٚضٜ عی ذطاؾبٖ اؾتبٖ

ضاؾتبی تٛظیقیزض احط ٚ عیزٚضٜ وٙس.زضآٔسٞب تزطثٝ ضا اؾتضقسفمطظزا تٛا٘ؿتٝ افعایفوبٞففمط

 ضا فمط زضنٛضتحبثتثٛزٖتٛظیـزضآٔسٞب ثٟجٛزٚضقیتتٛظیـ%وبٞفٔی23ٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞب زاز،

ضاؾتبثٛزٖزاز.حبَثبتٛرٝثٝٞٓٔی%وبٞف39زضآٔسٞب٘یعزضنٛضتحبثتثٛزٖٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبفمطضا

%ضقسٔیبٍ٘ی1ٗا٘س.ثٝاظایٞطزضنسیفمطزضایٗثرفٌكت63ٝتغییطفمط،ٔٙزطثٝوبٞفایٗزٚاحطزض

% فمط ثوبٞف7/3زضآٔسٞب فمیط اثتسایزٚضٜ رٕقیتایٗثرفزض ثیكتط اؾت. عیزٚضٜٛزٜیبفتٝ أب ا٘س

یبفتٝاؾت.%وبٞف24%ث65ٝقبذمفمطزضاحطضقسفمطظزااظ

ٔٛارٝثٛزٜٞبیایٗاؾتبٖؾبیطثرف ثبضقسٔٙفیٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞب احطزضآٔسیٔٙزطثٝعیزٚضٜ ا٘سِصا

ثرف تٕبْ زض زضآٔسٞب ٚضقیتتٛظیـ اؾتأب ٌكتٝ حتیزضافعایففمط ٚ پیساوطزٜ ثٟجٛز اؾتبٖ ٞبی

اؾتوٝثطاحطزضآٔسیغّجٝوطزٜثرف ٞبیوكبٚضظیضٚؾتبییٚذسٔبتقٟطیثٝحسیثعضيثٛزٜ

ثٝاظایٞطاؾتٚ %ضقسٔٙفی،فمطزضثرفذسٔبت1وبٞف٘بثطاثطیتٛا٘ؿتٝاؾتفمطضاوبٞفزٞس.

%65%25ٚیبفتٝاؾتٚقبذمفمطثٝتطتیتاظ%وبٞف06/3%ٚزضثرفوكبٚضظیضٚؾتبیی17قٟطی

ثٝ اثتسایزٚضٜ اؾت63%23ٚزض ثٝتقسازثؿیبضثبالی%زضپبیبٖزٚضٜضؾیسٜ تٛرٝ زضثرفوٝثب فمطا

ٌیطیزضثٟجٛزٚضقیتفمطازضایٗثرفزاقتٝاؾت.تٛاٌٖفتتإحیطچكٓوكبٚضظیضٚؾتبییٔی

ٞبینٙقتزضٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییٚثرفوكبٚضظیقٟطیثٝظیبٖفمطاثٛزٜاؾت.أبٚضقیتثرف

تٛظیـزضآٔسٞب٘تٛا٘ؿتٝآٖاحطزضآٔسیزضایٗؾٝثرفثٝحسیفمطضاافعایفزازٜاؾتوٝثٟجٛزٚضقیت

ثٝ اؾت. ثطزٜ ثیٗ اظ ٔرطةضا آحبض ایٗ اظ ثركی تٟٙب ٚ ذٙخیوٙس ثرفنٙقتٔٙبعكعٛضیضا زض وٝ

 افعایف%34ضٚؾتبییتٟٙب تٛرٝ ثب اؾتوٝ وبٞفزازٜ احطزضآٔسیایزبزوطز46ٜفمطضا زضنسیوٝ

%زضپبیبٖزٚضٜضؾیس69ٜ%زضاثتسایزٚضٜث62ٝظٚقبذمفمطایبفتٝاؾت%افعایف12اؾت،زضٟ٘بیتفمط

%45اؾت.فمطزضثرفنٙقتٔٙبعكقٟطی٘یعاظعطیكاحطزضآٔسیزضنٛضتحبثتثٛزٖتٛظیـزضآٔسٞب

تٛظیقیافعایف احط اؾتوٝ فمط23یبفتٝ ٚ ثیٗثطزٜ اظ ضا آٖ % 12عیزٚضٜ ٚاؾتپیساوطزٜافعایف%

ضؾب٘سٜاؾت.%52%ث47ٝفمطضااظقبذم

ثبقسوٝثیكتطیٗافعایفزضفمطثستطیٗٚضقیتزضایٗاؾتبٖٔطثٛطثٝثرفوكبٚضظیزضٔٙبعكقٟطیٔی

 % حسٚز ایٗثرفعیزٚضٜ زض زضآٔسٞب ٔیبٍ٘یٗ ضقس اؾت. زاقتٝ زضآٔسیزضٔی-3ضا احط ِصا ثبقس

%اظایٗاحطٔٙفی21تٛرٝثٝوبٞف٘بثطاثطیزازوٝثب%افعایفٔی59نٛضتحبثتٔب٘سٖاحطتٛظیقیفمطضا

اظثٙبثطایٗقبذمفمطیبفتٝاؾت؛فمطافعایف22/1%ضقسٔٙفی%1اظثیٗضفتٝاؾتٚزضٟ٘بیتثٝاظایٞط

یبفتٝٚاحط%زضپبیبٖزٚضٜضؾیسٜاؾت.ثبٚرٛزایٙىٝفمطزضایٗؾٝثرفافعایف49%زضاثتسایزٚضٜث36ٝ

سٞبلبزضثٝاظثیٗثطزٖتٕبْآحبضٔرطةاحطزضآٔسی٘جٛزٜاؾتأبوبٞف٘بثطاثطیثبفجٔخجتتٛظیـزضآٔ

ٞبوٕتطاظغیطفمطاثبقس.قسٜفمطا٘ؿجتثٝغیطفمطاضطضوٕتطیثجیٙٙسٚوبٞفؾٟٓزضآٔسیآٖ
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 اثشَبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن خًصستبن بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقش -19-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف
التهبزی

ٔٙبعك
ضٚؾتبیی قٟطی

زضآٔسیاحط وُاحط تٛظیقیاحط زضآٔسیاحط تٛظیقیاحط وُاحط

85
-

84
-66429/1 ذسٔبت   785403/0  87889/0-  62841/0-  356009/0  2724/0-  

نٙقت 31582/0-  346492/0  030675/0  02807/0-  078611/0  001064/0  

وكبٚضظی 344984/0  56262/0-  21763/0-  99202/1-  970639/1  02138/0-  

86
-

85
610798/1 ذسٔبت   75033/0-  860473/0  523811/0  16236/0-  361455/0  

نٙقت 23341/0  21231/0-  021104/0  10796/0  1104/0-  00244/0-  

وكبٚضظی 10004/0-  032646/0  0674/0-  346896/0  1331/1-  78621/0-  

87
-

86
-16014/1 ذسٔبت   25498/0-  41512/1-  54077/0-  38623/0-  627/0-  

نٙقت 49274/0-  051567/0  44118/0-  46906/0-  016511/0  45254/0-  

وكبٚضظی 36583/0-  08029905 28553/-0  083703/0  204923/0  288626/0  

88
-

87
-29946/0 ذسٔبت   892087/0  592623/0  64417/0-  913187/0  26902/0  

نٙقت 29139/0-  349229/0  057839/0  30382/0-  410971/0  10715/0  

وكبٚضظی 36146/0-  295191/0  06627/0-  036104/0  61627/0-  58017/0-  

89
-

88
851681/0 ذسٔبت   70927/0-  142413/0  011561/0  52027/0-  50871/0-  

نٙقت 769555/0  46008/0-  309479/0  091285/0  09497/0-  00369/0-  

وكبٚضظی 590787/0  54656/0-  044223/0  17374/0-  54983/0  37609/0  

90
-

89
518934/0 ذسٔبت   25201/0-  266923/0  530621/0  56242/0-  0318/0-  

نٙقت 233176/0  001635/0  23481/0  506656/0  71822/0-  21157/0-  

وكبٚضظی 257383/0  007352/0  264735/0  505333/0  82787/0-  32254/0-  

91
-

90
-51783/0 ذسٔبت   314917/0  20291/0-  133896/0  2496/0-  11571/0-  

نٙقت 26175/0-  0826/0-  34435/0-  104882/0  14337/0-  03849/0-  

وكبٚضظی 57691/0-  157194/0  41972/0-  204216/0  1386/1-  93438/0-  
92
-

91
524668/0 ذسٔبت   66789/0-  14323/0-  30798/0  092228/0  400208/0  

نٙقت 133494/0  14477/0-  01128/0-  047157/0  03165/0-  015512/0  

وكبٚضظی 585123/0  28162/0-  303499/0  24799/0-  320703/1  072714/1  

93
-

92
129051/0 ذسٔبت   127091/0  256142/0  012363/0  400658/0  413021/0  

نٙقت 236304/0  078089/0  314393/0  461975/0  063276/0  525251/0  

وكبٚضظی 12325/0-  141124/0  017771/0  926299/0  31305/0-  61325/0  

93
-

84
-10001/0 ذسٔبت   42156/0-  52157/0-  57238/0-  160468/0  41191/0-  

نٙقت 24515/0  07365/0-  171499/0  434739/0  16093/0-  273807/0  

وكبٚضظی 186713/0  59527/0-  40856/0-  29326/0-  00074/0-  294/0-  

 ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك
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 خًصستبن بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشدسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  َبی کطص -11-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف

التهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

وكف

 زضآٔسی

وكف

 تٛظیقی
 ضقس وكفوُ

وكف

زضآٔسی

وكف

تٛظیقی
وكفوُ ضقس

85
-

84
-74303/2 ذسٔبت   294478/1  44856/1-  606734/0  89551/2-  640371/1  25514/1-  21703/0  

نٙقت 31018/2-  534563/2  224386/0  136707/0  860244/0  40945/2-  93263/0-  03263/0-  

وكبٚضظی 94301/1-  168758/3  225743/1  17755/0-  2024/3-  168026/3  03438/0-  62204/0  

86
-

85
-55198/2 ذسٔبت   188737/1  36324/1-  6312/0-  56784/2-  795906/0  66193/0  20399/0-  

نٙقت 18243/2-  985098/1  19733/0-  10695/0-  83848/1-  879978/1  041496/0  05872/0-  

وكبٚضظی 18795/2-  713974/0  47397/1-  045725/0  39764/2-  831681/7  434039/5  14468/0-  

87
-

86
-07586/3 ذسٔبت   67602/0-  74189/3-  377175/0  94647/2-  10443/2-  0509/5-  183531/0  

نٙقت 40114/2-  251285/0  14985/2-  205213/0  27079/2-  079934/0  19085/2-  206561/0  

وكبٚضظی 27769/2-  499952/0  77774/1-  160613/0  38171/3-  27913/8-  6608/11-  02475/0-  

88
-

87
-88192/2 ذسٔبت   585073/8  703156/5  103911/0  28929/3-  662975/4  373687/1  195838 

نٙقت 35134/2-  818065/2  466726/0  123925/0  46341/2-  332198/3  868785/0  123333/0  

وكبٚضظی 4296/2-  984145/1  44545/0-  148775/0  95921/2-  44361/50  48847/47  01222/0-  

89
-

88
-40357/3 ذسٔبت   83444/2  56913/0-  25023/0-  3559/2-  0226/106  6667/103  00491/0-  

نٙقت 35731/2-  40931/1  948/0-  32646/0-  45875/2-  558154/2  099402/0  03713/0-  

وكبٚضظی 62229/2-  426002/2  19629/-0  22529/0-  61305/3-  4341/11  821046/7  048087/0  

90
-

89
-55105/3 ذسٔبت   724504/1  82655/1-  14614/0-  72128/4-  004194/5  282918/0  11239/0-  

نٙقت 29391/2-  01608/0-  31/2-  10165/0-  14123/3-  452914/4  311688/1  16129/0-  

وكبٚضظی 59135/2-  07402/0-  66537/2-  09932/0-  46267/4-  311066/7  848399/2  11324/0-  

91
-

90
-41005/3 ذسٔبت   07381/2  33624/1-  151854/0  95332/4-  233821/9  280497/4  02703/0-  

نٙقت 45315/2-  77411/0-  22726/3-  106699/0  40585/3-  65573/4  249884/1  03079/0-  

وكبٚضظی 75404/2-  75041/0  00363/2-  209477/0  03229/7-  2082/39  17591/32  02904/0-  
92
-

91
-59484/3 ذسٔبت   576176/4  981333/0  14595/0-  54497/4-  36133/1-  9073/5-  06775/0-  

نٙقت 82712/2-  065972/3  238855/0  04722/0-  56599/3-  393012/2  17297/1-  01322/0-  

وكبٚضظی 83556/2-  364777/1  47078/1-  20635/0-  36215/7-  20832/39  84617/31  033684/0  

93
-

92
-14625/4 ذسٔبت   08326/4-  22951/8-  03112/0-  89554/3-  245/126-  14/130-  00317/0-  

نٙقت 39376/2-  79104/0-  1848/3-  09872/0-  95096/2-  40419/0-  35515/3-  15655/0-  

وكبٚضظی 43906/2-  792721/2  35366/0  050533/0  3635/3-  136718/1  22678/2-  2754/0-  

93
-

84
-85441/2 ذسٔبت   0321/12-  8865/14-  035036/0  23085/3-  90578/0  32507/2-  17716/0  

نٙقت 26057/2-  679153/0  58142/1-  10845/0-  70962/2-  003045/1  70657/1-  16044/0-  

وكبٚضظی 99911/1-  373501/6  374388/4  0934/0-  80666/2-  00708/0-  81374/2-  104488/0  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك
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%رٕقیتایٗٔٙبعكفمیط86وٝعٛضیذٛظؾتبٖزضٔٙبعكضٚؾتبییرٕقیتفمیطثؿیبضظیبزیزاضزثٝاؾتبٖ

ٞبیذسٔبتٚوكبٚضظیثبوبٞففمطثبقٙس.وٝذٛقجرتب٘ٝایٗاؾتبٖعیزٚضٜٔٛضزثطضؾیزضثرفٔی

التهبزیٔخجت،ثبقس.زضایٗثرفثبتٛرٝثٝضقسٔٛارٝثٛزٜاؾتوٝضقسثرفذسٔبتآٖفمطظزأی

زضنسیفمطقس45ٜضاؾتبیآٖاحطتٛظیقی٘یعثبفجوبٞف%وبٞفزازٜاؾت10ٓٞٚاحطزضآٔسیفمطضا

ثٟجٛزٚضقیفمطایایٗثرفٌكتٝ%وبٞف24%ث72ٝاؾتٚزضٔزٕٛؿقبذمفمطاظ یبفتٝٚٔٙزطثٝ

ثٝافعایففمطتٛؾظاحطزضآٔسیأبزضثرفوكبٚضظیضقسالتهبزیعیزٚضٜٔٙفیثٛزٜٚٔٙزطاؾت؛

ثبتٛرٝثٝثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب،فمط ثٝٔیعاٖثؿیبضا٘سویوبٞفپیساوطزٜاؾت.ٌكتٝاؾتأب

%ث67ٝوٕتطقسٜاؾتٚقبذمفمطاظ4/%37%ضقسٔٙفیٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبفمط1وٝثٝاظایٞطعٛضیثٝ

اؾت؛40 یبفتٝ تٙعَ ثرفوكبٚضظی% ضاأب فمطظزا ضقس اؾتٚ ٔٙبعكقٟطیٚضقیتثٟتطیزاقتٝ زض

وٝا٘س.ثبتٛرٝثٝایٗتزطثٝوطزٜاؾت.ٞطزٚاحطزضآٔسیٚتٛظیقیٔٙزطثٝوبٞففمطزضایٗثرفٌكتٝ

ٔی ذٛظؾتبٖ ثرفاؾتبٖ ثرففمیطتطیٗ ٔیایٗ ثٟجٛزثبقس ضا فمطا اظ ظیبزی ٌفتٚضقیتتقساز تٛاٖ

یتتٛظیـزضآٔسٞبثٟجٛزثؿیبض٘بچیعیزاقتٝاؾتٚؾٟٓفٕسٜوبٞففمطایٗثرفضاثركیسٜاؾت.ٚضق

ثبقسیقٙیقبذمٔی-81/2%احطزضآٔسیثطربیٌصاقتٝاؾت.وكففمط٘ؿجتثٝضقسزضایٗثرف

یبفتٝاؾت.%زضا٘تٟبیزٚضٜوبٞف53%زضاثتسایزٚضٜث76ٝفمطاظ

عكقٟطیٚٞٓزضٔٙبعكضٚؾتبییثبافعایففمطٔٛارٝثٛزٜاؾتٚعیثرفنٙقتایٗاؾتبٖٞٓزضٔٙب

ثرف ایٗ زضآٔسٞبی ٔیبٍ٘یٗ زٚضٜ وبٞفایٗ اؾتٞب ثٟجٛزیبفتٝ زضآٔسٞب ٚضقیتتٛظیـ اؾتأب یبفتٝ

%ثبفجوبٞفزضفمطقسٜاؾتأبآحبضٔرطة7%16ٚوٝزضٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییثٝتطتیتعٛضیثٝ

سٞبثٝحسیثٛزٜوٝاحطتٛظیقی٘تٛا٘ؿتٝاؾتوبٔالآٖضاذٙخیوٙسٚزضٟ٘بیتفمطزضٔٙبعكوبٞفزضآٔ

افعایف17%ٚزضٔٙبعكضٚؾتبیی27قٟطیایٗثرف ایٗ% ثب اؾت. قسٜوبٞف٘بثطاثطیٔٙزطحبَیبفتٝ

ؾٟٓثیكتطایٗآؾیتٔتٛرٝذب٘ٛاضٞبیغیطفمیطثبقس؛ زضثرفذسٔبتٔٙباؾتتب عكقٟطیتٛظیـأب

عٛضیزضآٔسٞبثستطقسٜٚثٝظیبٖفمطافُٕوطزٜاؾتثٝ %افعایفزازٜاؾتٚثبتٛرٝث16ٝوٝفمطضا

وبٞف فمط زضٔزٕٛؿ ٚ ذٙخیوطزٜ ٔرطةضا زضآٔسیایٗآحبض احط ٔخجتعیزٚضٜ زضضقس اؾت. یبفتٝ

یبفتأبافعایف٘بثطاثطیثركیاظ%وبٞفٔی57نٛضتحجبتٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب،فمطزضایٗثرف

%زضا٘تٟبیزٚضٜضؾیس23ٜ%زضاثتسایزٚضٜث40ٝایٗٔیعاٖضااظثیٗثطزٜاؾتٚزضٟ٘بیتقبذمفمطاظ

زاقتٝ فمطظزا ضقس زٚ ٞط قٟطی ٔٙبعك وكبٚضظی ٚ ضٚؾتبیی ثرفذسٔبتٔٙبعك اٌطچٝ أباؾت. ا٘س

ثیكتطیضاتضٚؾتبییٔیاِٚٛیتانّیفمطظزاییٔطثٛطثٝثرفذسٔب تزطثٝوطزٜثبقسوٝوبٞففمط

ثٝ اؾت. وطزٜ فُٕ ٘ؿجتلسضتٕٙستط ثٝ تٛظیقی احط اظ٘ؾطاؾتٕٞچٙیٗ قٟطی ثرفوكبٚضظی فالٜٚ

ثبقس.تطیٗثرفایٗاؾتبٖٔیرٕقیتیوٛچه
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 ميبوگيه چُبس ضبخص فقشسيستبن ي بلًچستبن بشحسب ی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن اثشَب -12-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف
التهبزی

ٔٙبعك
ضٚؾتبیی قٟطی

زضآٔسیاحط وُاحط تٛظیقیاحط زضآٔسیاحط تٛظیقیاحط وُاحط

85
-

84
-36843/0 ذسٔبت   50422/0-  87265/0-  22352/0-  197327/0  0262/0-  

نٙقت 04824/0-  06362/0-  11186/0-  089806/0  06294/0-  026866/0  

وكبٚضظی 213141/0  05274/0-  160396/0  281208/0  23428/0-  046925/0  

86
-

85
734858/0 ذسٔبت   534964/0  269822/1  347194/0  015598/0  362792/0  

نٙقت 190077/0  146418/0  336496/0  00714/0-  099689/0  092551/0  

وكبٚضظی 05106/0-  091956/0  040894/0  217057/0  100926/0  317983/0  

87
-

86
-06821/0 ذسٔبت   2754/0-  34361/0-  04447/0-  18712/0-  23159/0-  

نٙقت 224669/0  00433/0  228999/0  110812/0  04303/0-  06778/0  

وكبٚضظی 26507/0  044906/0  309976/0  40681/0-  314955/0  09186/0-  

88
-

87
-04605/0 ذسٔبت   160361/0  11431/0  085064/0  208546/0  29361/0  

نٙقت 0186/0-  01979/0-  03839/0-  199814/0  077779/0  277593/0  

وكبٚضظی 110104/0  04659/0-  063512/0  141294/0  020938/0  162232/0  

89
-

88
186549/0 ذسٔبت   1216/0-  06495/0  25927/0-  10963/0-  3689/0-  

نٙقت 022833/0  067762/0  090595/0  21227/0-  07454/0  2868/0-  

وكبٚضظی 05588/0-  086696/0  030815/0  190865/0  03969/0-  15117/0  

90
-

89
011179/0 ذسٔبت   10976/0-  09858/0-  193377/0  17205/0-  021325/0  

نٙقت 02111/0-  10488/0-  12599/0-  006295/0  0564/0-  0501/0-  

وكبٚضظی 06868/0-  0466/0-  11528/0-  030838/0  25956/0-  22872/0-  

91
-

90
-06082/0 ذسٔبت   033729/0  0271/0-  097312/0  18627/0-  08896/0-  

نٙقت 13582/0-  0334/0-  16922/0-  023891/0  16028/0-  13639/0-  

وكبٚضظی 05573/0-  08913/0-  14486/0-  50769/0-  03825/0-  54595/0-  

92
-

91
033037/0 ذسٔبت   06656/0-  03352/0-  14175/0-  05256/0-  19431/0-  

نٙقت 047036/0  029315/0  076352/0  09017/0  072818/0  162988/0  

وكبٚضظی 157058/0  06371/0-  093343/0  452104/0  45727/0-  00517/0-  

93
-

92
098399/0 ذسٔبت   0419/0-  140299/0  426088/0  011615/0  437703/0  

نٙقت 139646/0  00981/0-  129833/0  144962/0  071554/0  216515/0  

وكبٚضظی 20634/0  04299/0-  16335/0  722359/0  06994/0-  652418/0  

93
-

84
557284/0 ذسٔبت   26049/0-  29679/0  47378/0  2683/0-  205478/0  

نٙقت 448985/0  03217/0-  416812/0  417805/0  0468/0-  371002/0  

وكبٚضظی 804191/0  20204/0-  602146/0  934521/0  46293/0-  47159/0  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك
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 بلًچستبن بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشسيستبن ي دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  َبی کطص -13-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف

التهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

وكف

 زضآٔسی

وكف

 تٛظیقی
 ضقس وكفوُ

وكف

زضآٔسی

وكف

تٛظیقی
وكفوُ ضقس

85
-

84
-77625/1 ذسٔبت   43089/2-  20714/4-  207421/0  99357/1-  759925/1  23364/0-  112123/0  

نٙقت 28914/1-  69992/1-  98905/2-  037423/0  51309/1-  06043/1  45266/0-  05935/0-  

وكبٚضظی 36737/1-  338373/0  029/1-  15588/0-  17967/2-  815956/1  36372/0-  12901/0-  

86
-

85
-47605/1 ذسٔبت   07454/1-  55059/2-  49785/0-  6477/1-  07403/0-  72172/1-  21071/0-  

نٙقت 13139/1-  87152/0-  00292/2-  168/0-  66104/1-  19601/23  53498/21  004298/0  

وكبٚضظی 32723/1-  390197/2  062964/1  038472/0  63064/1-  7582/0-  38884/2-  13311/0-  

87
-

86
-19141/1 ذسٔبت   81045/4-  00186/6-  05725/0  60884/1-  76886/6-  3777/8-  027644/0  

نٙقت 78934/0-  01521/0-  80455/0-  28463/0-  23132/1-  478161/0  75316/0-  08999/0-  

وكبٚضظی 02334/1-  17336/0-  19671/1-  25902/0-  24476/1-  9637/0  28106/0-  326818/0  

88
-

87
-31084/1 ذسٔبت   564622/4  253785/3  035131/0  73409/1-  25136/4-  98545/5-  04905/0-  

نٙقت 72622/0-  77294/0-  49916/1-  02608/0  03275/1-  40201/0-  46476/1-  19348/0-  

وكبٚضظی 84444/0-  35734/0  4871/0-  13039/0-  04044/1-  15418/0-  19462/1-  1358/0-  

89
-

88
-15245/1 ذسٔبت   751204/0  40124/0-  16187/0-  74219/1-  73669/0-  47888/2-  148816/0  

نٙقت 70674/0-  09743/2-  80418/2-  03231/0-  05261/1-  36962/0-  42223/1-  201658/0  

وكبٚضظی 7503/0-  164043/1  413741/0  074478/0  93576/0-  194613/0  74114/0-  20397/0-  

90
-

89
-01873/1 ذسٔبت   00265/10  983925/8  01097/0-  91688/1-  705485/1  21139/0-  10088/0-  

نٙقت 71473/0-  55047/0-  2652/4-  029539/0  36751/1-  25148/12  88397/10  0046/0-  

وكبٚضظی 78518/0-  53284/0-  31802/1-  087464/0  91563/0-  706685/7  791057/6  03368/0-  

91
-

90
-18552/1 ذسٔبت   6574/0  52811/0-  051307/0  90201/1-  640743/3  738729/0  05116/0-  

نٙقت 93962/0-  23108/0-  1707/1-  144548/0  60446/1-  76404/10  15958/9  01489/0-  

وكبٚضظی 00458/1-  60646/1-  61103/2-  05548/0  38827/1-  1046/0-  49287/1-  365701/0  
92
-

91
-23035/1 ذسٔبت   478824/2  248472/1  02685/0-  13747/2-  79254/0-  93001/2-  066315/0  

نٙقت 99705/0-  62142/0-  61846/1-  04718/0-  47991/1-  19511/1-  67502/2-  06093/0-  

وكبٚضظی 10216/1-  44712/0  65504/0-  1425/0-  13195/2-  156315/2  024363/0  21206/0-  

93
-

92
-20173/1 ذسٔبت   51172/0-  71345/1-  08188/0-  2046/2-  06009/0-  26469/2-  19327/0-  

نٙقت 87455/0-  061457/0  8131/0-  15968/0-  23315/1-  60869/0-  84184/1-  11755/0-  

وكبٚضظی 94428/0-  196734/0  74755/0-  21852/0-  89041/1-  183035/0  70737/1-  38212/0-  

93
-

84
-30108/1 ذسٔبت   608171/0  69291/0-  42832/0-  89371/1-  072411/1  8213/0-  25019/5-  

نٙقت 98749/0-  070761/0  91672/0-  45468/0-  24776/1-  139775/0  10798/1-  33485/0-  

وكبٚضظی 23644/1-  310643/0  9258/0-  65041/0-  78111/1-  882305/0  89881/0-  52468/0-  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك
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تحتثطضؾیثٝ احطاؾتبٖؾیؿتبٖعیزٚضٜ اؾتِصا ثٛزٜ ٔٛارٝ ٔٙفیٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞب ضقس عٛضوّیثب

ٞبفمطضاافعایفزازٜاؾت.ثیفاظ٘یٕیاظرٕقیتٔٙبعكقٟطیایٗاؾتبٖضافمطازضآٔسیزضتٕبْثرف

حبَٚضقیتفمطایٗاؾتبٖٞٓزضٔٙبعكرٕقیتفمیطٞؿتٙسثبایٗ%75زضٔٙبعكضٚؾتبییا٘س.تكىیُزازٜ

وبٞفقسیسزضآٔسٞب،تطقسٜاؾتٚثٝفّتقٟطیٚٞٓزضٔٙبعكضٚؾتبییعیزٚضٜتحتثطضؾیٚذیٓ

یبفتٝٚحتیثبٚرٛزثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبوٝٔٙزطثٝوبٞفٞبوبٞفٔیبٍ٘یٗزضآٔسزضتٕبْثرف

یبفتٝاؾت.تٛظیـزضآٔسزضتٕبْاؾتبٖثٝٞبافعایفطقسٜاؾت،زضٔزٕٛؿفمطزضتٕبْثرف٘بثطاثطیٚفم

٘فـفمطافُٕوطزٜاؾتٚثركیاظآحبضٔرطةاحطزضآٔسیضاذٙخیوطزٜٚثبوبٞف٘بثطاثطیثبفجقسٜ

ثبقسٚآٖ فمطا غیط ؾٟٓثیكتطوبٞفزضآٔسٔتٛرٝ آؾیتوٕتتب فمطا ٘ؿجتغیط ثٝ طیاظافعایففمطٞب

ثجیٙٙس.

ضقسفمطثٝ%1زضنٛضتحجبتٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبزضثرفذسٔبتضٚؾتبییٚقٟطیثٝاظایٞط

زضنسیفمطزض26تٛظیقیوٝٔٙزطثٝوبٞفیبفتحبَثبتٛرٝثٝاحط%افعایفٔی30/1ٚ89/1تطتیت%

ٙخیوطزٜاؾت،ِصاقبذمفمطزضثرفذسٔبتٞطزٚٔٙغمٝقسٜ،لؿٕتیاظآحبضٔرطةاحطزضآٔسیضاذ

%ث44ٝ%زضا٘تٟبیزٚضٜضؾیسٜاؾتٚزضثرفذسٔبتقٟطیاظ85%زضاثتسایزٚضٜث66ٝضٚؾتبییاظ

یبفتٝاؾت.%افعایف54

اؾتثٝ اذتهبلزازٜ ثٝذٛز ٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییثیكتطیٗرٕقیتاؾتبٖضا فالٜٚثرفنٙقتزض

ا٘س،ایٗزضحبِیاؾتوٝافعایففمط٘یعزضایٗٔٙبعكیتایٗزٚثرفضافمطاتكىیُزازٜ%رٕق70ثیفاظ

وٝثٝتطتیتاحطزضآٔسیزضٔٙبعكضٚؾتبییٚقٟطیعٛضیتطوطزٜاؾت،ثٝقستٚضقیتفمطضاٚذیٓثٝ

اؾت؛44ٚ%41 افعایفزازٜ ضا تٛظی%فمط افعایفزضنٛضتیاؾتوٝ ایٗٔیعاٖاظ حبثتأب ـزضآٔسٞب

ٔٙبعكضٚؾتبییثرف زض زضٟ٘بیتفمط اؾت، ثبفجوبٞف٘بثطاثطیقسٜ تٛظیقیوٝ احط ثٙبثطایٗثب ثبقس،

یبفتٝاؾت.%افعایف37%ٚزضٔٙبعكقٟطی41نٙقت

وٝزضثبقس.چٙبٖثستطیٗٚضقیتزضایٗاؾتبٖٔطثٛطثٝثرفوكبٚضظیزضٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییٔی

ضٚؾت %ٔٙبعك حسٚز زضآٔسٞب ٔیبٍ٘یٗ ٔٙفی ثرفضقس ایٗ %65/0بیی حسٚز قٟطی ٔٙبعك زض ٚ52/0

احطٔرطةزضآٔسیٔی زضنسیزضٔٙبعكقٟطی93زضنسیزضٔٙبعكضٚؾتبیی80ٚثبقسوٝٔٙزطثٝ

%زضٔٙبعكقٟطیاظثیٗضفتٝاؾت.زض٘تیز46ٝ%اظایٗاحطٔرطةزضٔٙبعكضٚؾتبیی20ٚأبٌكتٝاؾت؛

 اظ وكبٚضظی ثرف ضٚؾتبیی ٔٙبعك زض 68قبذمفمط ثٝ %93 اظ قٟطی ٔٙبعك زض ٚ %64 ثٝ %90%

ثٝافعایف اؾت. ٔییبفتٝ ثرفعٛضوّی تٕبْ زض ؾیؿتبٖ اؾتبٖ ٚضقیت ٌفت ٚتٛاٖ قٟطی ٔٙبعك ٞبی

ؾبٔبٖثٛزٜاؾت.ثٝضٚؾتبییعیزٚضٜتحتثطضؾیاظ٘ؾطفمطثؿیبض٘ب







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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 فبسس بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشدسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن ی اثشَب -14-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف
التهبزی

ٔٙبعك
ضٚؾتبیی قٟطی

زضآٔسیاحط وُاحط تٛظیقیاحط زضآٔسیاحط تٛظیقیاحط وُاحط

85
-

84
-05622/1 ذسٔبت   034/0  02222/1-  18479/0-  02448/0-  20927/0-  

نٙقت 196669/0  119978/0  316647/0  2994/0  0038/0  3032/0  

وكبٚضظی 298265/0  18698/0-  111289/0  2994/0  0038/0  3032/0  

86
-

85
533912/0 ذسٔبت   278102/0  812014/0  393297/0  208607/0  601904/0  

نٙقت 22846/0-  011519/0  21694/0-  24841/0-  279319/0  030908/0  

وكبٚضظی 016233/0  01398/0-  002253/0  24841/0-  279319/0  030908/0  

87
-

86
188805/0 ذسٔبت   76533/0-  57652/0-  28523/0-  46692/0-  75215/0-  

نٙقت 378718/0  34216/0-  036555/0  252235/0  68869/0-  43645/0-  

وكبٚضظی 212134/0  032965/0  245099/0  252235/0  68869/0-  43645/0-  

88
-

87
-82547/0 ذسٔبت   302196/0  52328/0-  02535/0-  247706/0  222352/0  

نٙقت 15946/0-  297021/0  13756/0  10825/0-  342162/0  233911/0  

وكبٚضظی 40761/0-  247105/0  1605/0-  10825/0-  342162/0  233911/0  

89
-

88
-19749/0 ذسٔبت   259671/0  062186/0  84043/0-  191936/0  6485/0-  

نٙقت 07489/0-  04192/0-  1168/0-  40641/0-  1301/0-  5365/0-  

وكبٚضظی 05378/0-  24121/0-  29498/0-  40641/0-  1301/0-  5365/0-  

90
-

89
923547/0 ذسٔبت   74394/0-  179611/0  316004/0  8028/0-  48679/0-  

نٙقت 381133/0  24045/0-  140686/0  579542/0  37288/0-  206666/0  

وكبٚضظی 464596/0  43106/0-  033537/0  579542/0  37288/0-  206666/0  

91
-

90
513021/0 ذسٔبت   207855/0-  234471/0  481388/0  03671/0-  444676/0  

نٙقت 044053/0  139688/0  183641/0  02703/0-  301907/0  274876/0  

وكبٚضظی 02062/0-  245017/0  224394/0  02703/0-  301907/0  274876/0  
92
-

91
31087/0 ذسٔبت   329659/0  640529/0  963887/0  38684/0-  577052/0  

نٙقت 684992/0  22899/0-  455997/0  5611/0  17633/0-  384772/0  

وكبٚضظی 490943/0  0605/0-  430444/0  5611/0  17630/0-  384772/0  

93
-

92
322955/0 ذسٔبت   30504/0-  017914/0  087476/0  531268/0  618744/0  

نٙقت 134306/0  00982/0-  124489/0  0356/0-  072978/0  037379/0  

وكبٚضظی 130268/0  05528/0-  074985/0  0356/0-  072978/0  037379/0  

93
-

84
318616/0 ذسٔبت   49391/0-  1753/0-  582986/0  21496/0-  368024/0  

نٙقت 337132/1  27521/0-  061925/1  807444/0  33814/0-  469307/0  

وكبٚضظی 059896/1  24208/0-  81787/0  807444/0  33814/0-  469307/0  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

 

 

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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 فبسس بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشدسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  َبی کطص -15-4 جذيل 

زٚض

ٜ

ثرف

التهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

وكف

 زضآٔسی

وكف

 تٛظیقی
 ضقس وكفوُ

وكف

زضآٔسی

وكف

تٛظیقی
وكفوُ ضقس

85
-

84
-06236/2 ذسٔبت   066387/0  99597/1-  512143/0  99136/2-  39626/0-  38762/3-  061774/0  

نٙقت 37611/2-  44954/1-  82565/3-  08277/0-  33128/2-  02959/0-  36087/2-  12843/0-  

وكبٚضظی 4149/2-  513852/1  90105/0-  12351/0-  23241/2-  324622/0  90779/1-  28792/0-  

86
-

85
-24454/2 ذسٔبت   16912/1-  41366/3-  23787/0-  52362/2-  33854/1-  86215/3-  15585/0-  

نٙقت 29489/2-  115711/0  17918/2-  099553/0  18662/2-  458683/2  272064/0  113605/0  

وكبٚضظی 08441/2-  795155/1  28926/0-  00779/0-  47919/2-  564848/2  085654/0  16857/0-  

87
-

86
-13591/2 ذسٔبت   657973/8  522058/6  0884/0-  52787/2-  13809/4-  66596/6-  112834/0  

نٙقت 80001/2-  529752/2  27026/0-  13526/0-  4701/2-  744216/6  27412/4  10212/0-  

وكبٚضظی 38019/2-  36988/0-  75007/2-  08912/0-  31394/2-  02043/3  706493/0  129097/0  

88
-

87
-50216/2 ذسٔبت   91601/0  58615/1-  329905/0  60642/2-  4645/25  85805/22  009727/0  

نٙقت 46757/2-  596232/4  128657/2  064623/0  6066/2-  238968/8  632366/5  04153/0  

وكبٚضظی 0988/2-  272362/1  82644/0-  194209/0  65086/1-  1694/0-  82026/1-  133791/0  

89
-

88
-51836/2 ذسٔبت   311365/3  793/0  078418/0  91022/2-  664631/0  24559/2-  288787/0  

نٙقت 32739/2-  30281/1-  6302/3-  032176/0  79626/2-  89512/0-  69138/3-  145339/0  

وكبٚضظی 49614/2-  1963/11-  6924/13-  021543/0  71018/1-  301289/0  40889/1-  162219/0  

90
-

89
-07603/3 ذسٔبت   477802/2  59823/0-  30024/0-  71395/3-  435137/9  721192/5  08509/0-  

نٙقت 49393/2-  57336/1  92057/0-  15282/0-  21136/3-  066182/2  14518/1-  18047/0-  

وكبٚضظی 52067/2-  338714/2  18195/0-  184310-  26081/2-  875541/2  614732/0  20457/0-  

91
-

90
-00424/3 ذسٔبت   631183/1  37305/1-  17077/0-  77752/3-  288086/0  48944/3-  12743/0-  

نٙقت 6445/2-  38557/8-  0301/11-  01666/0-  04497/3-  0087/34  96373/30  008877/0  

وكبٚضظی 63288/2-  28149/31  64862/28  007833/0  52788/2-  73968/0-  26756/3-  04514/0-  
92
-

91
-5216/2 ذسٔبت   674/2-  1956/5-  12328/0-  46289/3-  389758/1  07313/2-  27835/0-  

نٙقت 07537/2-  6938/0  38157/1-  33006/0-  7677/2-  869764/0  89794/1-  20273/0-  

وكبٚضظی 94537/1-  239727/0  70565/1-  25236/0-  48885/2-  237986/4  749139/1  12592/0-  

93
-

92
-90859/1 ذسٔبت   802724/1  10587/0-  16921/0-  05036/3-  5258/18-  5761/21-  02868/0-  

نٙقت 70763/1-  124818/0  58281/1-  07865/0-  38312/2-  885378/4  502254/2  014938/0  

وكبٚضظی 78453/1-  75732/0  02721/1-  073/0-  66931/2-  3325/2-  00181/5-  11339/0-  

93
-

84
-88195/1 ذسٔبت   917353/2  034408/1  1693/0-  88222/2-  062748/1  81947/1-  20227/0-  

نٙقت 22906/2-  458782/0  77027/1-  59986/0-  78958/2-  168202/1  62137/1-  28945/0-  

وكبٚضظی 09253/2-  477931/0  6446/1-  50651/0-  75572/2-  751431/1  00429/1-  52041/0-  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

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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ٞبزضٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییثبوبٞفزضآٔسٞبٔٛارٝاؾتبٖفبضؼعیزٚضٜتحتثطضؾیزضتٕبْثرف

ثٝ اؾت. تٕبْثٛزٜ زض اثتسایزٚضٜ اؾتچٙب٘ىٝقبذمفمطزض عٛضوّیتقسازفمطایایٗاؾتبٖوٓثٛزٜ

ثرف ثٝوٛچهاؾت؛ٞب پبیبٖزٚضٜ، زض قبذمفمط تٕبْأب زض ثرفذسٔبتٔٙبعكضٚؾتبیی، زض رع

یبفتٝاؾت.ٞبیقٟطیٚضٚؾتبییافعایفثرف

زضآٔسیزض احط زضآٔسٞب، حجبتٚضقیتتٛظیـ نٛضت زض افعایفثرفذسٔبتضٚؾتبیی 31ٔٛرت

%وبٞفزازٜٚزضٟ٘بیت49٘بثطاثطیفمطضاثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبثبوبٞفقس،أبزضنسیفمطٔی

%تٙع41َ%ث50ٝاظوٝقبذمفمطعٛضی%ٌكتٝاؾتث17ٝثطآیٙسایٗزٚاحطٔٛرتوبٞففمطثٝٔیعاٖ

ٞبحتیثبٚرٛزثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبآحبضٔرطةاحطزضآٔسیثٝحسیأبزضؾبیطثرفیبفتٝاؾت؛

وٝزضثرفنٙقتزضٔٙبعكیبفتٝاؾت.چٙبٖظثیٗثطزٖآٖ٘جٛزٜٚفمطافعایفاؾتوٝاحطتٛظیقیلبزضثٝا

%76%زضاثتسایزٚض37ٜیبفتٝاؾتٚقبذمفمطاظافعایف-77/1%ضقسٔٙفی،فمط%1ضٚؾتبییثٝاظایٞط

احطثرفوكبٚضظیزضٔٙبعكضٚؾتبیی٘یعثٕٝٞیٗقىُاؾتٚٚضقیتثطایزضپبیبٖزٚضٜضؾیسٜاؾت.

زضآٔسیثٝحسیفمطضاافعایفزازٜاؾتوٝآحبضٔخجتاحطتٛظیقی٘تٛا٘ؿتٝاؾتوبٔالًآٖضاذٙخیوٙسِصا

81ٚاحطزضآٔسیٔٛرتافعایفیبفتٝاؾت؛افعایف-61/1%%ضقسٔٙفیٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبفمط1ثٝاظایٞط

%ضؾیسٜاؾت.66زٚضٜثٝوٝایٗقبذمزضا٘تٟبیعٛضیزضنسیقبذمفمطٌكتٝاؾت،ثٝ

وبٞفٔیبٍ٘یٗ فّت ثٝ زضآٔسی احط قٟطی ٔٙبعك زض وكبٚضظی ٚ نٙقت ثرفذسٔبت، ؾٝ ٞط زض

زضآٔسٞب،فمطضاافعایفزازٜاؾت،زضنٛضتحبثتٔب٘سٖٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب،احطزضآٔسیثٝاظایٞط

ٚوكبٚضظی78/2،نٙقتقٟطی%88/2%ضقسٔٙفیٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبفمطضازضثرفذسٔبتقٟطی1%

افعایفٔی75/2قٟطی% ثبتٛرٝثٝثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبایٗٔیعاٖاظافعایففمطضخِیىٗزاز،

ثرفذسٔبتقٟطی زض ٚ نٙقتقٟطی36٘سازٜ وكبٚضظیقٟطی%46، ٚ افعایف%52 اؾتٚ% یبفتٝ

حبَا٘س.ثبایٗیبفتٝ%افعایف26%37ٚ%،27%ث24ٝ%26ٚ%،20ٞبثٝتطتیتاظٞبیفمطزضایٗثرفقبذم

تٛرٝثٝوبٞف٘بثطاثطیثبفجقسٜاؾتتبآؾیتوٕتطیاظافعایففمطٔتٛرٝذب٘ٛاضٞبی احطتٛظیقیثب

ثبقس.فمیطقٛزٚوبٞفزضآٔسفمطاوٕتطاظوبٞفزضآٔسذب٘ٛاضٞبیغیطفمیطٔی

















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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 کشمبوطبٌ بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشی ي کل دس استبن ی دسآمذی، تًصیعاثشَب -16-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف
التهبزی

ٔٙبعك
ضٚؾتبیی قٟطی

زضآٔسیاحط وُاحط تٛظیقیاحط زضآٔسیاحط تٛظیقیاحط وُاحط

85
-

84
-62719/0 ذسٔبت   092914/0  53428/0-  47502/0-  080768/0  39425/0-  

نٙقت 128666/0  02046/0-  108205/0  2454/0-  199348/0  04605/0-  

وكبٚضظی 20341/0-  181099/0  02231/0-  46457/0  57383/0-  10926/0-  

86
-

85
569951/0 ذسٔبت   47917/0-  090786/0  159237/0  53553/0-  3763/0-  

نٙقت 17444/0-  11645/0-  29089/0-  01425/0-  049419/0  035174/0  

وكبٚضظی 31005/0-  09666/0-  40671/0-  87361/0-  124128/0  74948/0-  

87
-

86
-37752/0 ذسٔبت   16101/0-  53853/0-  194394/0  37002/0-  17563/0-  

نٙقت 202485/0  018083/1  220569/0  150429/0  0606/0-  089834/0  

وكبٚضظی 222348/0  054246/0  276597/0  2622/0  35196/0  6146/0  

88
-

87
-26898/0 ذسٔبت   603793/0  334812/0  18998/0-  329763/0  139783/0  

نٙقت 12137/0-  141059/0  019685/0  36472/0-  264717/0  10001/0-  

وكبٚضظی 181017/0  11536/0-  065659/0  255304/0  2333/0-  022002/0  

89
-

88
334485/0 ذسٔبت   81832/0-  48383/0-  4635/0-  140445/0  32306/0-  

نٙقت 05566/0-  18116/0-  23682/0-  22102/0-  30556/0-  52658/0-  

وكبٚضظی 28705/0-  163577/0  12348/0-  1309/0-  22554/0-  35644/0-  

90
-

89
-326126/0 ذسٔبت   0401/0  366226/0  42558/0  58426/0-  15868/0-  

نٙقت 231622/0  07608/0-  155541/0  163605/0  00265/0-  160959/0  

وكبٚضظی 20486/0  31339/0-  10853/0-  79547/0-  418422/0  37705/0-  

91
-

90
-00581/0 ذسٔبت   131991/0  126178/0  10354/0-  244219/0  140679/0  

نٙقت 15689/0-  049128/0  10777/0-  462003/0  25344/0-  208566/0  

وكبٚضظی 030764/0  01622/0-  014546/0  282165/0  42424/0-  14208/0-  
92
-

91
15487/0 ذسٔبت   04352/0-  111352/0  558504/0  911/0-  3525/0-  

نٙقت 300021/0  04127/0-  258749/0  397755/0  21819/0-  179562/0  

وكبٚضظی 215481/0  04838/0-  167102/0  751782/0  46771/0-  284073/0  

93
-

92
-12034/0 ذسٔبت   14581/0-  26615/0-  548208/0  079666/0  627874/0  

نٙقت 04983/0-  04909/0-  09892/0-  47838/0  26836/0-  210024/0  

وكبٚضظی 180852/0  15401/0-  026845/0  693538/0  47231/0-  22123/0  

93
-

84
-26418/0 ذسٔبت   52926/0-  79344/0-  018306/0  89038/0-  87207/0-  

نٙقت 315415/0  28706/0-  028357/0  150545/0  52076/0-  37021/0-  

وكبٚضظی 151579/0  2389/0-  08732/0-  644734/0  23757/1-  59283/0-  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

 

 

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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 کشمبوطبٌ بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشدسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  َبی کطص -17-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف

التهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

وكف

 زضآٔسی

وكف

 تٛظیقی
 ضقس وكفوُ

وكف

زضآٔسی

وكف

تٛظیقی
وكفوُ ضقس

85
-

84
-46032/1 ذسٔبت   216335/0  24398/1-  42949/0  92865/1-  327926/0  60072/1-  246298/0  

نٙقت 736/1-  276072/0  45993/1-  07412/0-  19388/2-  782206/1  41167/0-  111855/0  

وكبٚضظی 69982/1-  513396/1  18642/0-  119664/0  07443/2-  562285/2  487856/0  22395/0-  

86
-

85
-06879/2 ذسٔبت   739257/1  32953/0-  2755/0-  64079/2-  8813/8  240508/6  0603/0-  

نٙقت 68696/1-  12622/1-  81318/2-  103402/0  10761/2-  311662/7  204052/5  006759/0  

وكبٚضظی 91811/1-  59797/0-  51608/2-  161644/0  55214/2-  362626/0  18951/2-  342305/0  

87
-

86
-30675/2 ذسٔبت   98382/0-  29057/0-  16366/0  83864/2-  40322/5  564577/2  06848/0-  

نٙقت 74132/1-  15551/0-  89683/1-  11628/0-  70784/2-  090764/1  61707/1-  05555/0-  

وكبٚضظی 93194/1-  47133/0-  40328/2-  11509/0-  55872/2-  43465/3-  99336/5-  10247/0-  

88
-

87
-08356/2 ذسٔبت   67706/4  593498/2  129097/0  02103/3-  243836/5  222801/2  062886/0  

نٙقت 84742/1-  147048/2  299627/0  065699/0  45385/2-  781011/1  67284/0-  148633/0  

وكبٚضظی 96717/1-  253629/1  71354/0-  09202/0-  13814/2-  953874/1  18427/0-  1194/0-  

89
-

88
-08521/2 ذسٔبت   101463/5  016257/3  16041/0-  06999/3-  930228/0  13976/2-  150979/0  

نٙقت 78944/1-  82413/5-  61357/7-  031105/0  13759/3-  33762/4-  47521/7-  070444/0  

وكبٚضظی 96009/1-  116961/1  84313/0-  146448/0  02019/2-  48089/3-  50108/5-  064794/0  

90
-

89
-70761/2 ذسٔبت   33292/0-  04053/3-  12045/0-  79051/3-  2038/5  41329/1  11227/0-  

نٙقت 01168/2-  660776/0  3509/1-  11514/0-  44818/3-  055777/0  39241/3-  04745/0-  

وكبٚضظی 07516/2-  174572/3  099414/1  09872/0-  95859/2-  556241/1  40235/1-  268867/0  

91
-

90
-95242/1 ذسٔبت   3301/44  37768/42  002977/0  47347/4-  55157/10  078106/6  023145/0  

نٙقت 97802/1-  619375/0  35865/1-  079319/0  18097/3-  744956/1  43601/1-  14524/0-  

وكبٚضظی 42107/2-  276317/1  14475/1-  01271/0-  53508/3-  315073/5  779997/1  07982/0-  
92
-

91
-99343/1 ذسٔبت   560156/0  43328/1-  07769/0-  46653/4-  28557/7  819039/2  12504/0-  

نٙقت 91441/1-  263355/0  65106/1-  15672/0-  18097/3-  744956/1  43601/1-  12504/0-  

وكبٚضظی 18375/2-  490286/0  69346/1-  09867/0-  23953/4-  637558/2  60197/1-  17733/0-  

93
-

92
-39498/2 ذسٔبت   90195/2-  29692/5-  050245/0  41295/4-  64129/0-  05425/5-  12423/0-  

نٙقت 84155/1-  81422/1-  65576/3-  027059/0  47592/3-  949879/1  52604/1-  13763/0-  

وكبٚضظی 24092/2-  908295/1  33263/0-  0807/0-  25547/4-  898032/2  35744/1-  16298/0-  

93
-

84
-86804/1 ذسٔبت   74241/3-  61045/5-  141421/0  60904/2-  9022/126  2931/124  00702/0-  

نٙقت 02615/2-  843993/1  18216/0-  15567/0-  66182/2-  207579/9  565763/6  05656/0-  

وكبٚضظی 1605/2-  405045/3  244541/1  07016/0-  39362/3-  514045/6  120426/3  18998/0-  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

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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ثٛزٜزضنسی14حسٚزاًالتهبزیضقسقبٞسذسٔبتالتهبزیثرفٚضٚؾتبییٔٙبعكزضاؾتبٖوطٔب٘كبٜ

زضنس-88/1ثطاثطزضآٔسیوكفٚاؾتقسٜ%25ٔیعاٖثٝفمطوبٞفؾجتزضآٔسیاحطضٚاظایٗاؾت،

1ٞطزضآٔسٞب،تٛظیـثٛزٖحبثتنٛضتزضوٝزٞسٔی٘كبٖ زضنس88/1ٔیعاٖثٝضافمطٔخجت،ضقس%

زٞسٔیوبٞف ثبفجٚاؾتوطزٜفُٕفمطا٘فـثٝٔؤحطیعٛضثٝ٘یعتٛظیقیاحطزٚضٜایٗعیچٙیٗٞٓ.

ذٛزایٗوٝایٓثٛزٜ%-93/3ثبٔقبزَتٛظیقیوكفقبٞسثٙبثطایٗاؾت؛ٌكتٝ%53ٔیعاٖثٝفمطوبٞف

زضٌفتتٛأٖیعٛضوّی.ثٝیبثسوبٞفقستثٝثرفایٗزضفمطزٚضٜعیزضٔزٕٛؿتباؾتقسٜثبفج

%1ٞطوٝعٛضیثٝاؾتوطزٜفُٕفمطا٘فـثٝزٚضٜعیالتهبزیضقسوطٔب٘كبٜاؾتبٖضٚؾتبییٔٙبعك

81/5التهبزیضقسافعایف 79وبٞفثبفجفمطثطالتهبزیضقسوُاحطٚاؾتزازٜوبٞفضافمط%

.اؾتقسٜفمطزضنسی

ٔیعاٖثٝفمطافعایفؾجتزضآٔسیاحطزٚضٜ،عیزضآٔسوبٞفثٝتٛرٝثبنٙقتثرفضٚؾتبییٔٙبعكزض

تٛظیـٚضقیتثٛزٖحبثتنٛضتزضالتهبزیضقسوبٞف%1ٞطوٝعٛضیثٝاؾت،قسٜزضنس31%

ذٙخیضأرطةاحطایٗاظتٛرٟیلبثُثرفتٛظیقیاحطأبزاز؛ٔیافعایف03/2%ٔیعاٖثٝضافمطزضآٔسٞب

فمطا٘فـثٝزضآٔسٞبتٛظیـٚضقیتثٟجٛزِصااؾتٌطزیسٜٔصوٛضٔیعاٖثٝفمطافعایفاظٔب٘ـٚاؾتوطزٜ

ثبقساغٙیبزضآٔسوبٞفاظتطوٓفمیطتطذب٘ٛاضٞبیزضآٔسوبٞفوٝاؾتقسٜثبفجٚوطزٜفُٕ ِصا.

اؾت،%28ثبثطاثطوٝغیطٔؿتمیٓاحطتٛؾظفمط،ثطالتهبزیضقسٔرطةٔؿتمیٓاحطاظافؾٕیثرف

زازٜافعایف%37ضافمطحسٚزاًزٚضٜعیالتهبزیضقسوُاحطٌفتتٛأٖیزضٔزٕٛؿ.اؾتیبفتٝوبٞف

ثستطزٚضٜعیفمطاٚضقیتزضآٔسٞبوبٞفثٝتٛرٝثبضٚؾتبییٔٙبعكزضنٙقتثرفزضعٛضوّیثٝ.اؾت

ضقسوُاحطٚاؾتزازٜافعایف%21ٔیعاٖثٝضافمطالتهبزیضقسزضافعایف%1ٞطوٝعٛضیثٝاؾتقسٜ

.اؾت%2ٔقبزَفمطثطالتهبزی

فمطافعایفؾجتزضآٔسیاحطزٚضٜ،عیزضزضآٔسٞبوبٞفثٝتٛرٝثبوكبٚضظیثرفضٚؾتبییٔٙبعكزض

ضافمطزضآٔسٞبضقسوبٞف%1ٞطزضآٔسٞبتٛظیـٚضقیتثٛزٖحبثتثبوٝعٛضیثٝاؾتقسٜ%15ٔیعاٖثٝ

4/3%ٔقبزَٔمساضیثبثرفایٗزضتٛظیقیوكفایٙىٝثٝتٛرٝثبأباؾت؛زازٜافعایف1/2%ٔیعاٖثٝ

وطزٜذٙخیضافمطثطٔٙفیضقسٔرطةآحبضتٕبْتٟٙب٘ٝتٛظیقیاحطِصااؾت،زضآٔسیوكفاظتطثعضي

24/1%ضافمطالتهبزیضقسافعایف%1ٞطوٝعٛضیثٝ.اؾتقسٜ٘یعفمطوبٞفؾجتزضٔزٕٛؿثّىٝاؾت،

اؾتقسٜفمطزضنسی8وبٞفٔٛرتفمطثطالتهبزیضقسوّیاحطٚاؾتزازٜوبٞف شوطثٝالظْ.

ثٛزٜٔٙفیالتهبزیضقسزٚضٜعیوطٔب٘كبٜضٚؾتبییٔٙبعكزضوكبٚضظیثرفزضا٘تؾبضضغٓفّیوٝاؾت

.اؾتٌكتٝفمطزضٔرتهطیوبٞفؾجتزضآٔسٞبتٛظیـثٟجٛزتٟٙبٚاؾت

فمطضٚیثطزضآٔسیاحطرٟتذالفتٛظیقیاحطقٟطیٔٙبعك،نٙقتٚوكبٚضظیذسٔبتٞبیزضثرف

تٛظیقیاحطوٝعٛضیثٝثىبٞس،ضازضآٔسیاحطٔرطةآحبضٚزازٜوبٞفضافمطاؾتتٛا٘ؿتٌٝٚصاقتٝتإحیط

زٚضٜعیزضآٔسٞبٔیبٍ٘یٗثٛزٖحبثتنٛضتزضِصا.ٜاؾتززاوبٞفضافمطٚوطزٜغّجٝزضآٔسیاحطثط

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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%89ٔیعاٖثٝفمطوبٞفؾجتتٛظیقیاحطزضآٔسٞبوبٞفضغٓفّی ثرفذسٔبتقٟطی، زض52زض %

ٔب٘ـاظوبٞففمطثٝٔیعأٖصوٛضزضآٔسٞبوبٞفوٝ%زضوكبٚضظیقٟطیٔیقس123نٙقتقٟطیٚ

%زضٞطیهاظایٗؾ59ٝ%39ٚ%،87ٔقبزَثٝتطتیتفمطثطالتهبزیضقسوّیاحطزض٘تیزٌٝكتٝاؾتٚ

.اؾتثرفثٛزٜ
















































































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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 ميبوگيه چُبس ضبخص فقشمبصوذسان بشحسب ی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن اثشَب -18-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف

التهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

زضآٔسیاحط وُاحط تٛظیقیاحط زضآٔسیاحط تٛظیقیاحط وُاحط

85
-

84
-29581/0 ذسٔبت   96289/0-  25869/1-  05715/0-  75402/0-  81117/0-  

نٙقت 28511/0-  267547/0  01756/0-  4627/0-  318431/0  14427/0-  

وكبٚضظی 21003/0-  09729/0-  30731/0-  136357/0  0915/0-  044855/0  

86
-

85
599937/0 ذسٔبت   448124/0  048061/1  01153/0-  16122/0  149686/0  

نٙقت 20778/0-  15059/0-  35838/0-  175186/0  19003/0-  01484/0-  

وكبٚضظی 130333/0  067977/0  19831/0  80565/0-  277229/0  52842/0-  

87
-

86
-05022/0 ذسٔبت   89614/0-  94636/0-  462379/0  54128/0-  07891/0-  

نٙقت 110171/1  34714/0-  763035/0  175186/0  19003/0-  01484/0-  

وكبٚضظی 500369/0  08422/0-  416146/0  633024/0  88104/0-  24801/0-  

88
-

87
-17873/0 ذسٔبت   399407/0  22068/0  390684/0  30655/0  697234/0  

نٙقت 092689/0  17065/0-  07796/0-  592603/0  36801/0-  224593/0  

وكبٚضظی 051372/0  31443/0-  26306/0-  252331/0  666257/0  918589/0  

89
-

88
453002/0 ذسٔبت   35217/0-  100833/0  38679/0-  017299/0  36949/0-  

نٙقت 50528/0-  370482/0  13479/0-  52641/0-  609088/0  082678/0  

وكبٚضظی 21185/0-  115733/0  09612/0-  04112/0-  29255/0-  33366/0-  

90
-

89
302983/0 ذسٔبت   17464/0  477624/0  53655/0  8706/0-  33405/0-  

نٙقت 623244/0  18981/0-  433429/0  610439/0  55297/0-  057466/0  

وكبٚضظی 414083/0  39103/0-  023053/0  516617/0  38387/0-  132742/0  

91
-

90
11951/0 ذسٔبت   081101/0  200611/0  704127/0  07212/0-  63201/0  

نٙقت 210209/0  11077/0-  099442/0  122929/0  05632/0-  066608/0  

وكبٚضظی 282332/0  017937/0  300267/0  077775/0  128421/0  206196/0  

92
-

91
-03057/0 ذسٔبت   28896/0-  31953/0-  22818/0-  06969/0-  29786/0-  

نٙقت 1619/0  04607/0-  115833/0  361/0-  131583/0  22942/0-  

وكبٚضظی 099092/0  022787/0  121879/0  56316/0-  238676/0  32448/0-  

93
-

92
187084/0 ذسٔبت   263/0-  07591/0-  02842/0-  30333/0-  33176/0-  

نٙقت 06577/0-  13694/0-  20271/0-  267311/0  12998/0-  137327/0  

وكبٚضظی 131386/0  206674/0  33806/0  20965/1  2555/1-  04585/0-  

93
-

84
195827/1 ذسٔبت   74851/1-  55269/0-  882562/1  62688/2-  74431/0-  

نٙقت 286095/1  66576/0-  620336/0  087565/1  84039/0-  247176/0  

وكبٚضظی 061045/1  32982/0-  731227/0  395217/1  5652/1-  16998/0-  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك
 
 

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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 ميبوگيه چُبس ضبخص فقش مبصوذسان بشحسبدسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  َبی کطص -19-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف

التهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

وكف

 زضآٔسی

وكف

 تٛظیقی
 ضقس وكفوُ

وكف

زضآٔسی

وكف

تٛظیقی
وكفوُ ضقس

85
-

84
-48004/2 ذسٔبت   07282/8-  5529/10-  119275/0  68201/3-  5793/48-  2613/52-  015521/0  

نٙقت 85153/2-  675868/2  17566/0-  099985/0  65746/2-  828847/1  82861/0-  174116/0  

وكبٚضظی 84735/2-  31892/1-  16626/4-  073762/0  13063/2-  42976/1  70087/0-  064/0-  

86
-

85
-86383/2 ذسٔبت   13915/2-  00298/5-  20949/0-  80045/3-  12073/53  32028/49  003035/0  

نٙقت 82862/2-  0501/2-  87872/4-  073457/0  80891/2-  577358/2  23156/0-  28953/0-  

وكبٚضظی 82862/2-  0501/2-  87872/4-  073457/0  80891/2-  577358/2  23156/0-  28953/0-  

87
-

86
-98862/2 ذسٔبت   3328/53-  3214/56-  016803/0  13414/3-  668983/3  534846/0  14753/0  

نٙقت 078/3-  96245/0  11555/2-  36068/0-  19679/3-  467629/3  270836/0  0548/0-  

وكبٚضظی 75191/2-  463204/0  28871/2-  18183/0-  55226/3-  944001/4  391738/1  1782/0-  

88
-

87
-43534/3 ذسٔبت   677057/7  241713/4  052026/0  99929/2-  35339/2-  35269/5-  13026/0-  

نٙقت 66756/2-  911144/4  243582/2  03475/0-  31551/3-  05895/2  25656/1-  17874/0-  

وكبٚضظی 7006/2-  52955/16  82895/13  01902/0-  16367/3-  35337/8-  517/11-  07976/0-  

89
-

88
-9553/2 ذسٔبت   29748/2  65782/0-  15328/0-  73849/2-  122479/0  61602/2-  141243/0  

نٙقت 03626/3-  226267/2  80999/0-  166414/0  92104/2-  379832/3  458781/0  180212/0  

وكبٚضظی 82386/2-  542648/1  28121/1-  075022/0  0707/2-  7322/14-  8029/16-  019858/0  

90
-

89
-60848/2 ذسٔبت   50353/1-  11201/4-  11615/0-  00923/3-  88276/4  873528/1  1783/0-  

نٙقت 71792/2-  827766/0  89015/1-  22931/0-  87921/2-  608163/2  27105/0-  21202/0-  

وكبٚضظی 87001/2-  710228/2  15978/0-  14428/0-  54582/2-  891686/1  65414/0-  20293/0-  

91
-

90
-40287/2 ذسٔبت   63061/1-  03348/4-  04974/0-  56121/3-  364738/0  19648/3-  19772/0-  

نٙقت 40214/2-  265779/1  13636/1-  08751/0-  66597/2-  221434/1  44454/1-  04611/0-  

وكبٚضظی 05006/3-  19378/0-  24384/3-  09257/0-  24964/2-  7146/3-  96424/5-  03457/0-  

92
-

91
-59329/2 ذسٔبت   5115/24-  1047/27-  011789/0  35799/3-  02556/1-  38355/4-  06795/0  

نٙقت 28917/2-  651368/0  63781/1-  07072/0-  16669/3-  154228/1  01246/2-  114001/0  

وكبٚضظی 45119/2-  56367/0-  01486/3-  04043/0-  73256/2-  15811/1  57445/1-  206091/0  

93
-

92
-91487/2 ذسٔبت   097618/4  182749/1  06418/0-  38525/5-  4695/57-  8548/62-  005278/0  

نٙقت 65132/2-  51986/5-  17119/8-  024808/0  27864/3-  594292/1  68435/1-  08153/0-  

وكبٚضظی 4397/2-  83772/3-  27742/6-  05385/0-  2519/3-  375156/3  123252/0  37198/0-  

93
-

84
-04319/3 ذسٔبت   449684/4  406496/1  39295/0-  47395/4-  242824/6  768878/1  42078/0-  

نٙقت 07454/3-  591566/1  48298/1-  4183/0-  75758/2-  130853/2  62673/0-  39439/0-  

وكبٚضظی 4678/2-  767098/0  70071/1-  42995/0-  39727/3-  811159/3  41389/0  41069/0-  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

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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%35عٛضوّیزضاثتسایزٚضٜاؾتبٖٔبظ٘سضاٖاظتقسازفمطایثؿیبضوٕیثطذٛضزاضثٛزٜاؾتٚوٕتطاظثٝ

ٞب٘ٝزضٔٙبعكقٟطیٚ٘ٝزضیهاظثرفأبعیزٚضٜتحتثطضؾیزضٞیچا٘س؛اؾتبٖضافمطاتكىیُزازٜ

عٛضحبَزضثرفذسٔبتزضٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییٕٚٞیٗاؾتثبایٗٔٙبعكضٚؾتبییضقسفمطظزا٘ساقتٝ

زضثرفوكبٚضظیزضٔٙبعكقٟطیثبوبٞففمطٔٛارٝثٛزٜاؾت.زضایٗؾٝثرفضقسٔٙفیٔیبٍ٘یٗ

چٙبٖ ٔٙزطثٝافعایففمطاظعطیكاحطزضآٔسیقسٜاؾت، تغییطزضآٔسٞب وٝاٌطٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب

اظٕ٘ی ثٝ وطز ثرفذسٔبتقٟطی1ایٞط زض ٔٙفیفمط ضقس ذسٔبتضٚؾتبیی%%47/4 زض%04/3، ٚ

أباظعطیكاحطتٛظیقیتٛا٘ؿتٝاؾتفمطضاثٝحسیوبٞفزٞسیبفت،افعایفٔی39/3وكبٚضظیقٟطی%

ثطاظثیٗثطزٖآحبضٔرطةاحطزضآٔسیزضٟ٘بیتفمطزضثرفذسٔبتٔٙبعكقٟطی زض74وٝفالٜٚ ،%

ضٚزضپبیبٖ%وبٞفیبثس.اظای16ٗ%ٚزضثرفوكبٚضظیٔٙبعكقٟطی55فذسٔبتٔٙبعكضٚؾتبییثر

تٛرٝثٝوبٞفایزبزقسٜزضفمط،قبذمفمطزضثرف ثب ٞبیذسٔبتقٟطی،وكبٚضظیقٟطیٚزٚضٜ

ٞبیایٗطثرفأبزضؾبی%تٙعَیبفتٝاؾت؛12%28ٚ%،4%ث27ٝ%34ٚ%،16ذسٔبتضٚؾتبییثٝتطتیتاظ

اؾتبٖضقسٔٙفیزضآٔسٞباظعطیكاحطزضآٔسیثٝحسیفمطضاافعایفزازٜاؾتوٝثٟجٛزٚضقیتتٛظیـ

وٝزضثرفعٛضی٘تٛا٘ؿتٝٔب٘ـاظافعایففمطٌطززٚتٟٙبثركیاظایٗآحبضٔرطةضااظثیٗثطزٜاؾت.ثٝ

،62/0%ضقسٔٙفیفمطثٝتطتیت%1اظایٞطنٙقتٔٙبعكقٟطینٙقتضٚؾتبییٚوكبٚضظیضٚؾتبییثٝ

اؾت؛افعایف%48/1%ٚ7/1 ایٗٔیعاٖزضنٙقتقٟطییبفتٝ وٝزضنٛضتحبثتٔب٘سٖتٛظیـزضآٔسٞب

ثٛز.فالٜٚثطایٗثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب46/2ٚوكبٚضظیضٚؾتبیی%07/3%نٙقتضٚؾتبیی75/2%

ٝآؾیتوٕتطیاظافعایففمطثجیٙٙسٚثیكتطیٗفكبضحبنُاظوبٞفٔٛرتقسٜاؾتتبفمطا٘ؿجتثٝثمی

زضآٔسٞبٔتٛرٝغیطفمطاثبقس.

ضٚؾتبییپطرٕقیت ٔیتطیٗثرفثرفذسٔبتقٟطیٚ وبٞففمطٞبیایٗاؾتبٖ ثٝ تٛرٝ ثب وٝ ثبقس

بفتٝاؾت.ی%وبٞف27%ث34ٝٞبزضا٘تٟبیزٚضٜقبذمفمطوُاؾتبٖاظنٛضتٌطفتٝزضایٗثرف





















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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 مشکضی بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن اثشَب -29-4 جذيل

زٚضٜ
ثرف
التهبزی

ٔٙبعك
ضٚؾتبیی قٟطی

زضآٔسیاحط وُاحط تٛظیقیاحط زضآٔسیاحط تٛظیقیاحط وُاحط

85
-

84
-88354/0 ذسٔبت   41092/0  47262/0-  29372/0-  1101/0-  40382/0-  

نٙقت 273391/0  32566/0-  05227/0-  38973/0-  548326/0  158592/0  

وكبٚضظی 089711/0  07839/0-  011323/0  25232/0-  153413/1  901097/-  

86
-

85
897779/0 ذسٔبت   123901/0  021681/1  17789/0-  238349/0  07046/0  

نٙقت 23175/0-  405056/0  173307/0  28704/0-  152235/0  13481/0-  

وكبٚضظی 072438/0  225519/0  297957/0  087379/0  73604/0-  64866/0-  

87
-

86
-44864/0 ذسٔبت   21643/0-  66507/0-  774802/0  97645/0-  20165/0-  

نٙقت 36831/0  12022/0-  248088/0  6951/0  36449/0-  330608/0  

وكبٚضظی 156141/0  02257/0-  133572/0  161702/0  313535/0  475237/0  

88
-

87
-10165/0 ذسٔبت   15952/0-  26117/0-  19312/0-  510393/0  317272/0  

نٙقت 010601/0  06401/0-  05341/0-  31674/0-  233185/0  08356/0-  

وكبٚضظی 0586/0  09344/0-  03484/0-  35538/0-  14824/0-  50362/0-  

89
-

88
-94545/0 ذسٔبت   960181/0  014728/0  72898/0-  260691/0  46829/0-  

نٙقت 40414/0-  272832/0  13131/0-  1581/0-  01943/0-  17753/0-  

وكبٚضظی 20353/0-  198235/0  0053/0-  03178/0-  837837/0  806056 

90
-

89
478896/0 ذسٔبت   00071/1-  52181/0-  080619/0  18007/1-  09945/1-  

نٙقت 00691/0-  39303/0-  39994/0-  1349/0-  31149/0-  44639/0-  

وكبٚضظی 18075/0-  31748/0-  49823/0-  014501/0  11256/1-  09806/1-  

91
-

90
271057/0 ذسٔبت   23919/0-  031866/0  02503/0-  883978/0  858944/0  

نٙقت 085367/0  02334/0-  062029/0  31696/0  25561/0-  061347/0  

وكبٚضظی 031249/0  180487/0  211736/0  720524/0  23665/0-  483872/0  
92
-

91
663612/0 ذسٔبت   158444/0  822055/0  070821/1  25876/0-  812061/0  

نٙقت 519368/0  00983/0-  509541/0  376811/0  00888/0  367933/0  

وكبٚضظی 192691/0  16592/0-  026772/0  011834/0  365879/0  377713/0  

93
-

92
-2393/0 ذسٔبت   02032/0-  25962/0-  12269/0-  26742/0-  39011/0-  

نٙقت 016165/0  04078/0-  02461/0-  376494/0  0221/0-  354397/0  

وكبٚضظی 174423/0  127899/0  302321/0  06188/0-  40976/0-  47164/0-  

93
-

84
-62187/0 ذسٔبت   3108/0-  93267/0-  196766/0  70134/0-  50457/0-  

نٙقت 633592/0  30024/0-  333355/0  430865/0  00027/0-  43059/0  

وكبٚضظی 404091/0  041219/0  44531/0  220138/0  00048/0  220619/0  

ٔحبؾجبتٔحمكٔٙجـ:



 

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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 مشکضی بشحسب ميبوگيه چُبس ضبخص فقشدسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  َبی کطص -21-4 جذيل

زٚض

ٜ

ثرف

التهبزی

ٔٙبعك

ضٚؾتبیی قٟطی

وكف

 زضآٔسی

وكف

 تٛظیقی
 ضقس وكفوُ

وكف

زضآٔسی
وكفتٛظیقی وكفوُ ضقس

85
-

84
-20964/1 ذسٔبت   562584/0  64705/0-  730415/0  22014/2-  83221/0-  05235/3-  132297/0  

نٙقت 72737/1-  057634/2  330264/0  15827/0-  61958/2-  685557/3  065974/1  148777/0  

وكبٚضظی 02906/2-  772955/1  2561/0-  04421/0-  17253/2-  931282/9  75875/7  116139/0  

86
-

85
-35951/1 ذسٔبت   18762/0-  54714/1-  66037/0-  2537/2-  146365/3  89267/0  078932/0  

نٙقت 75179/1-  061813/3  310023/1  132293/0  21769/2-  176162/1  04153/1-  129434/0  

وكبٚضظی 88658/1-  87343/5-  76001/7-  0384/0-  68872/1-  225/14  53628/12  05174/0-  

87
-

86
-22377/1 ذسٔبت   59036/0-  81414/1-  366603/0  75823/2-  476071/3  717842/0  28091/0-  

نٙقت 53319/1-  500453/0  03274/1-  24022/0-  2094/2-  158552/1  05085/1-  31461/0-  

وكبٚضظی 55464/1-  22471/0  32993/1-  10044/0-  06193/2-  99799/3-  05992/6-  07842/0-  

88
-

87
-83272/1 ذسٔبت   87625/2-  70897/4-  055463/0  88887/2-  634911/7  746042/4  06685/0  

نٙقت 30115/1-  856325/7  555175/6  00815/0-  22009/2-  634425/1  58566/0-  142671/0  

وكبٚضظی 65778/1-  643527/2  98575/0  03535/0-  17017/2-  90528/0-  07544/3-  163756/0  

89
-

88
-9951/1 ذسٔبت   026177/2  031079/0  473888/0  6662/2-  953461/0  71274/1-  273416/0  

نٙقت 59901/1-  079482/1  51953/0-  252743/0  23694/2-  27491/0-  51185/2-  070678/0  

وكبٚضظی 70289/1-  658577/1  04431/0-  119521/0  50159/0-  2234/13  72181/12  06336/0  

90
-

89
-70071/2 ذسٔبت   643447/5  942737/2  17732/0-  57097/2-  63279/37  06183/35  03136/0  

نٙقت 79083/1-  864/101-  655/103-  003858/0  63399/2-  08228/6-  71627/8-  051213/0  

وكبٚضظی 9159/1-  36514/3-  28104/5-  094343/0  81472/1-  2266/139  4119/137  00799/0-  

91
-

90
-77886/2 ذسٔبت   452169/2  32669/0-  09754/0-  86132/1-  72522/65  8639/63  01345/0  

نٙقت 85375/1-  506787/0  34696/1-  04605/0-  76069/2-  226366/2  53433/0-  11481/0-  

وكبٚضظی 99618/1-  5294/11-  5256/13-  01565/0-  40953/2-  791397/0  61813/1-  29903/0-  
92
-

91
-9706/1 ذسٔبت   4705/0-  4411/2-  33676/0-  81346/2-  679861/0  1336/2-  38061/0-  

نٙقت 78412/1-  033758/0  75036/1-  29111/0-  89377/2-  068178/0  82559/2-  13021/0-  

وكبٚضظی 89614/1-  632692/1  26345/0-  10162/0-  81394/1-  083/56-  897/57-  00652/0-  

93
-

92
-4993/1 ذسٔبت   12732/0-  62661/1-  15961/0  61816/2-  70675/5-  32491/8-  04686/0  

نٙقت 47935/1-  73159/3  252242/2  01093/0-  51114/2-  147385/0  36376/2-  14993/0-  

وكبٚضظی 90524/1-  39705/1-  3023/3-  09155/0-  60006/2-  2166/17-  8167/19-  0238/0  

93
-

84
-20989/1 ذسٔبت   60469/0-  81458/1-  513989/0  42724/2-  651496/8  224253/6  08107/0-  

نٙقت 73192/1-  820699/0  91123/0-  36583/0-  58324/2-  001646/0  5816/2-  16679/0-  

وكبٚضظی 89398/1-  19319/0-  08717/2-  21336/0-  87177/2-  00627/0-  87804/2-  07666/0-  

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك
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اؾتبٖٔطوعیعیزٚضٜتحتثطضؾیتٟٙبزضثرفذسٔبتزضٔٙبعكضٚؾتبییضقسفمطظزازاقتٝاؾت.ایٗ

رٕقیتایٗثرف%70وٝثیفاظتطیٗثرفاؾتبٖثٛزٜٚثیكتطیٗٔیعاٖفمطاضازاضز،چٙبٖثرفپطرٕقیت

زضنٛضتحبثتثٛزٖ اؾت. وبٞفزازٜ احطتٛظیقیٚزضآٔسیفمطضا ضقساظعطیكٞطزٚ فمیطٞؿتٙس.

 احطزضآٔسیفمطضا ایٗ%وبٞفٔی62تٛظیـزضآٔسٞب، ثٝثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب تٛرٝ ثب زٞسأب

%وبٞفیبفتٝٚ٘ؿجتفمطایاؾتبٖاظ81/1%ضقسفمط1%ضؾیسٜاؾت.زضٔزٕٛؿثٝاظایٞط93ٔیعاٖثٝ

وٝثبتٛرٝثٝرٕقیتثبالیایٗثرفثبفجثٟجٛز%زضپبیبٖزٚضٜضؾیسٜاؾت5%زضاثتسایزٚضٜث73ٝ

تٛرٟیٌكتٝاؾت.عٛضلبثُٚضقیتفمطاؾتبٖثٝ

زضآٔسٞبزضایٗیبفتٝاؾتأبثبتٛرٝثٝضقسٔٙفیٔیبٍ٘یٗزضثرفذسٔبتٔٙبعكضٚؾتبیی٘یعفمطوبٞف

٘جٛزٜ اظعطیكایٓ.زضنٛضتحبثتثٛزٖٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبعیزٚضٜ،فمطثرف،قبٞسضقسفمطظزا

یبفتأبثبتٛرٝثٝثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب،ضقسٔٙفیاظعطیكوبٞف%افعایفٔی19احطزضآٔسی

ٞفزازٜاؾتوٝثطآیٙسایٗزٚاحطٔٛرت%وب70٘بثطاثطیزضنٛضتحبثتثٛزٖٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبفمطضا

زضنسیفمطزضایٗثرفٌكتٝاؾت.50وبٞف

زضثرفنٙقتزضٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییضقسٔٙفیاظعطیكاحطزضآٔسیثٝحسیفمطضاافعایفزازٜ

ثركیاظآحبضٔٙفیافعایف فمطضااؾتوٝحتیوبٞف٘بثطاثطی٘یع٘تٛا٘ؿتٝاؾتٔب٘ـاظآٖقٛزٚتٟٙب

 زضثرفنٙقتقٟطیٚضٚؾتبییثٝاظایٞط اؾت. تطتیت%1وبٞفزازٜ ثٝ فمط 58/2ٚ%ضقسٔٙفی،

%زضٔٙبعكضٚؾتبیی49زضٔٙبعكقٟطیٚ%38وٝعیزٚضٜقبذمفمطاظیبفتٝاؾتچٙبٖافعایف%91/0

بییثرفنٙقتثبفجقسٜ%افعایفپیساوطزٜاؾت.وبٞف٘بثطاثطیزضٔٙبعكضٚؾت65%54ٚثٝتطتیتثٝ

اؾتتبفمطاوٕتطاظغیطفمطااظایٗافعایففمطآؾیتثجیٙٙسٚوبٞفزضآٔسوٕتطی٘ؿجتثٝثمیٝضاتزطثٝ

ٔٙبعكقٟطیایٗثرفوبٞف٘بثطاثطیثٝوٙٙس؛ زض ٘بچیعیثطأب ثؿیبض تإحیط اؾتوٝ لسضیا٘سنثٛزٜ

ثٟجٛزفمطازاقتٝاؾت.

ٞطزٚاحطتٛظیقیٚزضآٔسیفمطضاٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییضقسٔٙفیاظعطیكزضثرفوكبٚضظیزضٔ

ٔٛرتٚذیٓ ٚ آٖافعایفزازٜ افعایفتقساز ٚ فمطا ٚضـ قسٖ اؾتثٝتط ٌكتٝ ٔٙبعكعٛضیٞب زض وٝ

احطا٘س.%فمطضاافعایفزاز22ٜ%ٚزضٔٙبعكقٟطی؛احطزضآٔسی4%ٚاحطتٛظیقی40ضٚؾتبیی؛احطزضآٔسی

تٛظیقیزضٔٙبعكقٟطیثرفوكبٚضظیثؿیبضوٛچهثٛزٜٚثبفجافعایفثؿیبض٘بچیعیزضفمطٌكتٝ

یبفتٝ%افعایف22%ٚزضٔٙبعكقٟطی44اؾت.زضٟ٘بیتقبذمفمطزضٔٙبعكضٚؾتبییثرفوكبٚضظی

اؾت.
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 PPGIضبخص سضذ فقشصدای  -4-4

ٔی ضقس ٘ؿجتثٝ وكففمط اظ اؾتفبزٜ اؾتبٖثب یهاظ ٞط ثطای تفىیهثرفتٛاٖ ثٝ التهبزیٞب ٞبی

ضافمطظزاضقسضأحبؾجٝوطزٜٚثٝوٕهایٗقبذمثرفثطتطٞطاؾتبٖزضPPGIضقسفمطظزایقبذم

تقییٗوطز.


 PPGIضبخص سضذ فقشصدای  -22-4جذيل 

اؾتبٖ

PPGIقبذمضقسفمطظزای

ضٚؾتبییقٟطی

وكبٚضظینٙقتذسٔبتوكبٚضظینٙقتذسٔبت

-62/11-29/278/0*-12/0-15/014/0آشضثبیزبٖقطلی

-72/0-93/826/069/0*14/794/0انفٟبٖ

-72/0-52/0-27/0-25/615/063/0تٟطاٖ

12/2-69/227/0*-63/0-07/025/0ذطاؾبٖضضٛی

17/2-21/569/0*1*-72/063/0ذٛظؾتبٖ

-75/0-92/0-53/0-5/0-88/0-43/0ؾیؿتبٖٚثّٛچؿتبٖ

-77/0-54/079/0-36/0-58/0-63/0فبضؼ

57/0-308/0*505/292/0وطٔب٘كبٜ

-68/0-12/046/048/0-39/022/0ٔبظ٘سضاٖ

-09/1-5/152/0*-01/1-56/21ٔطوعی

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك

 

تطاظیهزضثرفذسٔبتٔٙبعكضٚؾتبییثعضيPPGIزضاؾتبٖآشضثبیزبٖقطلیثبتٛرٝثٝضقسٔخجتٚ

ثبٚرٛزآٖ زضثرفذسٔبتٔٙبعكقٟطی٘یع زاقتٝاؾت. ثبقسٚوٝضقسٔٙفیٔیثیكتطیٗفمطظزاییضا

ثبتٛرٝثٝقبذمضقسفمطظزایٔخجت،اظ٘ؾطفمطظزاییزضزٚٔیٗاِٚٛیتاظایٗ أب ٘یؿت، ضٚضقسفمطظزا

ٔی لطاض ٘ایٗاؾتبٖ ثٝ ٚ وبٞفٌیطز حبنُاظ افعایففمط وبٞف٘بثطاثطی، ثب اؾت. فُٕوطزٜ فمطا فـ

ثرف زض انفٟبٖ اؾتبٖ زض اؾت. ثرفٌكتٝ ایٗ زض فمط وبٞف ثبفج ٚ وطزٜ ثطعطف ضا زضآٔسٞب

زٞسوٝایٗثرفتطاظیه٘كبٖٔیوكبٚضظیٔٙبعكقٟطیضقسٔخجتاؾتٚقبذمضقسفمطظزاثعضي

ثیكت ٚ زاقتٝ فمطظزا انفٟبٖضقس اِٚٛیتفمطظزاییاؾتبٖ ِصا اؾت، وطزٜ ایزبز ضا طیٗٔیعاٖوبٞففمط

زضثرفٔی ضقسفمطظزاثبقس. ٞبینٙقتٚذسٔبتقٟطیٚذسٔبتضٚؾتبییضقسٔٙفیثٛزٜاؾتِصا

ٔی ٘كبٖ فمطظزا قبذمضقس أب تطتیتثرف٘یؿت، ثٝ وٝ ٚزٞس نٙقتقٟطی ذسٔبتقٟطی، ٞبی

وطزٜذسٔبتضٚؾتبییثی وكبٚضظیقٟطیایزبز پؽاظ اِٚٛیتكتطیٗفمطظزاییضا ٚ ٞبیثقسیایٗا٘س
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اؾتبٖتٟطاٖٞیچاؾتبٖٔی زض ثرفثبقٙس. ضقسٔخجت٘ساقتٝیهاظ ثٙبثطایٗثركیثٝٞب فٙٛاٖاِٚٛیتا٘س،

وٝزٞسضقسفمطظزا٘ساضزأبثرفذسٔبتقٟطیثبقبذمضقسفمطظزایٔخجتثعضٌیوٝزاضز٘كبٖٔی

ثٝٔیعاٖچكٓ اظآٖثبقسپؽٌیطیوبٞفزازٜٚاِٚٛیتفمطظزاییایٗاؾتبٖٔیثبوبٞف٘بثطاثطی،فمطضا

قبذم أب زاضز لطاض فمطظزایی اظ٘ؾط اؾتبٖ ایٗ اِٚٛیتزْٚ زض ثؿیبضPPGIثرفنٙقتقٟطی آٖ

ثٝٔیعاٖثؿیبضوٕتطی٘ؿجوٛچه فمطضا تثٝایٗثرفوبٞفزازٜتطاظثرفذسٔبتقٟطیثٛزِٜصا

فمطظزای قبذمضقس ٚ ٔخجت ضقس ثب ضٚؾتبیی ٔٙبعك ثرفذسٔبت زض ضضٛی ذطاؾبٖ اؾتبٖ اؾت.

یه٘كبٖثعضي اظ اؾتثٙبثطایٗاِٚٛیتایٗاؾتبٖٔیتط زاقتٝ فمطظزا ضقس ثركیاؾتوٝ ثبقس.زٞٙسٜ

ٌیط٘سوٝثبتٛرٝثٝضقسٔٙفیٔیٞبیوكبٚضظیضٚؾتبییٚذسٔبتقٟطیثٝتطتیتلطاضاظآٖثرفپؽ

أباؾتبٖذٛظؾتبٌٖیط٘س؛ثرف،ضقسفمطظزا٘ساض٘سأباظ٘ؾطفمطظزاییزضاِٚٛیتایٗاؾتبٖلطاضٔیایٗزٚ

ثرفوكبٚضظیقٟطیٚذسٔبتضٚؾتبییضقسفمطظزازاقتٝاؾت.ثبتٛرٝثٝقبذمضقسفمطظزایزضزٚ

PPGIایزبزوطزٜاؾت.ثرفتضٚؾتبییاؾتاِٚٛیتایٗاؾتبٖثبثرفذسٔب وٝفمطظزاییثیكتطیضا

وٝضقسأبزضثرفوكبٚضظیضٚؾتبییثبٚرٛزآٌٖیطز؛وكبٚضظیقٟطیزضٔطتجٝزْٚایٗاؾتبٖلطاضٔی

قبذم ٘ساقتٝاؾت، ٚرٛز اؾت،٘كبٖٔیPPGIفمطظزا ثبفجوبٞففمطقسٜ تٛظیـزضآٔسٞب زٞسوٝ

ثیٗنفطٚیهٚضقسPPGIْٛایٗاؾتبٖلطاضزاضز.ثرفذسٔبتقٟطیثبقبذمثٙبثطایٗزضاِٚٛیتؾ

ٔیٔخجت٘كبٖ ضقسؾطضیع زؾتزٞٙسٜ ثٝ اغٙیب ٔٙبفـوٕتطی٘ؿجتثٝ ٕٞٛاضٜ ایٗٚضقیتفمطا زض ثبقس،

قسٜاؾت،چٖٛثرففٕسٜوٙسیحبنُیبفتٝأبایٗ٘طخوبٞففمطثؿیبضثٝآٚض٘س،ٌطچٝفمطوبٞفٔی

یبفتٝاؾت.ایٗٚضقیتزضتٕبْربٔقٝتحتثطضؾیٔٙبفـحبنُاظضقس٘هیتاغٙیبقسٜٚ٘بثطاثطیافعایف

ٞبضقسیهاظثرفوٝزضٞیچزازٜاؾت.زضاؾتبٖؾیؿتبٖٚثّٛچؿتبٖفالٜٚثطایٗتٟٙبزضایٗثرفضخ

اظفمطظزا٘جٛزٖضقسالتهبزیوٝحبویثبقسزضتٕبٔیٔٛاضزٔٙفیٔیPPGIٔخجتٚرٛز٘ساقتٝٚقبذم

وٕتطیٗافعایفزضفمطضاایزبزPPGIتطیٗقبذمتٛاٌٖفتثرفذسٔبتقٟطیثبثعضياؾت،أبٔی

اظایٗحیجثٟتطیٗثرفایٗاؾتبٖٔی ٚ قبذموطٜ رعثرفذسٔبتزضاؾتبٖفبضؼثPPGIٝثبقس.

ذٛضز،حتیزضثرفٞبثٝچكٕٓ٘یهاظثرفیٞبٔٙفیثٛزٜٚضقسفمطظزازضٞیچقٟطیزضتٕبْثرف

ذسٔبتقٟطی٘یعثبتٛرٝثٝٔٙفیثٛزٖضقسفمطتٟٙباظعطیكثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبفمطضاوبٞف

زٞسوٝاؾتبٖوطٔب٘كبٜتٟٙبزضثرف٘كبٖٔیPPGIزازٜاؾتٚزضاِٚٛیتایٗاؾتبٖلطاضزاضز.قبذم

اؾتذسٔبتضٚؾتبییاظضقسفمطظزا ایٗثرفزضٔطتجٝاَٚلطاضٔیثطذٛضزاضثٛزٜ پؽِصا اظآٌٖیطز،

ٞبیذسٔبت،نٙقتٚوكبٚضظیقٟطیٚزضٟ٘بیتوكبٚضظیضٚؾتبییلطاضزاض٘سوٝثبٚرٛزضقسثرف

ا٘س.زضایٗاؾتبٖتٟٙبثرفنٙقتا٘سفمطضاوبٞفزٞٙسوٝاِجتٝاظضقسفمطظزأحطْٚثٛزٜٔٙفیتٛا٘ؿتٝ

قبذمضٚؾت اؾتوٝ ٞیچPPGIبیی ٔبظ٘سضاٖ اؾتبٖ زض اؾت. ثٛزٜ فمط فعایٙسٜ ٚ زاقتٝ یهاظٔٙفی

ٚوكبٚضظیا٘سأبثٝتطتیتؾٝثرفذسٔبتضٚؾتبیی،ذسٔبتقٟطیٞبضقسفمطظزاایزبز٘ىطزٜثرف

ٔخجتتٟٙباظPPGIوٝثبتٛرٝثٝضقسٔٙفیٚقٟطیؾٝضتجٝاَٚایٗاؾتبٖزضوبٞففمطضازاضاٞؿتٙس
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ا٘س.ثرفذسٔبتضٚؾتبییزضاؾتبٖٔطوعیضقسعطیكثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبفمطضاوبٞفزازٜ

اؾتٚ زاقتٝ اِٚٛیتاؾتبٖلطاضٔیفمطظزا پؽزض فمطضاٌیطز. ثرفذسٔبتقٟطیاؾتوٝ اظآٖتٟٙب

قبذ ٚ ٘جٛزٜ ثطذٛضزاض فمطظزا ضقس ثرفاظ ایٗ أب اؾت، اؾتPPGIموبٞفزازٜ آٖ اظ حبوی

ثبقس.ٌیطایٗثرف٘بقیاظاحطتٛظیقیٔیفمطظزاییچكٓ

 بشسسی ضبخص ضشیب جيىی -4-5

ٞبثبٞبیتحتثطضؾیٕٞٝثرف٘تبیذحبنُاظاحطتٛظیقیٚوكفتٛظیقی٘كبٖٔیٞسوٝزضتٕبْاؾتبٖ

 ٔٛارٝ ٘بثطاثطی وبٞف ٚ زضآٔسٞب تٛظیـ ٚضقیت ٔٙبعكثٝا٘سثٛزٜثٟجٛز زض وكبٚضظی ثرف اؾتخٙبی

ثرفوكبٚضظیزض ٔٙبعكقٟطیاؾتبٖذٛظؾتبٖٚ ثرفذسٔبتزض ضٚؾتبییاؾتبٖآشضثبیزبٖقطلی،

ِصا اؾت. وطزٜ تغییط فمطا ظیبٖ ثٝ زضآٔسقبٖ ٚضقیتتٛظیـ ٔطوعیوٝ ضٚؾتبییاؾتبٖ ٔٙبعكقٟطیٚ

وٝزضرسَٚٞبوبٞفیبثسأبچٙبٖٚزضؾبیطثرفیبفتٝضطیتریٙیثبیستٟٙبزضایٗچٟبضثرفافعایف

ٔی ٔكبٞسٜ فٛق زض ٌطچٝ ثرف70قٛز زض أب ٔغبثمتزاضز، ثبٞٓ ٘تبیذ ٔٛاضز ٚٞبینٙقتقٟطی%

فبضؼٚضٚؾتبییاؾتبٖ ثّٛچؿتبٖ، ٚ ؾیؿتبٖ ذٛظؾتبٖ، ذطاؾبٖضضٛی، انفٟبٖ، قطلی، ٞبیآشضثبیزبٖ

ثرفوكبٚضظیقٟطیاؾتبٖ ثرفذسٔبتقٟطیآشضثبیزبٖٞٔطوعی، فبضؼٚٔطوعی، بیذٛظؾتبٖ،

عٛضنٙقتضٚؾتبییٔبظ٘سضاٖ٘تبیذحبنُاظضطیتریٙیثب٘تبیذقطلی،ذسٔبتضٚؾتبییانفٟبٖٕٚٞیٗ

وٝثطٌطفتٝاظٔٙحٙیِٛض٘عٔیاحطٚوكفتٛظیقی ِصا ٔغبیطتزاضز. قبذمفٙٛاٖثٝریٙیضطیتثبقس،

 .قٛزٕی٘تإییسزضآٔسٞبتٛظیـضقیتٌٚعاضـثطایٔٙبؾجی
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ؾبَاؾتبٖ

قبذمضطیتریٙی

ضٚؾتبییقٟطی

وكبٚضظینٙقتذسٔبتوكبٚضظینٙقتذسٔبت

آشضثبیزبٖ

قطلی

1384174601/0 339362/0 328281/039581/0332747/0 64108/0

1393244425/0 433772/0 25047/0311741/0381383/0 710397/0

انفٟبٖ
1384679383/0545573/0 410856/0518735/0351145/0 459775/0 

1393324846/0568545/0 331215/0280909/040756/0 520737/0 

تٟطاٖ
1384927537/0835997/0305262/0532539/056877/0377634/0

1393792846/0765001/021557/0236228/0384291/0324737/0

ذطاؾبٖ

ضضٛی

1384700793/0490455/0 392762/0427157/0355193/0 717661/0

1393494959/0536938/0 390058/0284343/0384408/0 711591/0

ذٛظؾتبٖ
1384337067/0323268/0 211211/0 313793/0269972/0 478264/0

1393396008/0463223/0 222811/0 225779/0475127/0 458229/0

ؾیؿتبٖٚ

ثّٛچؿتبٖ

1384598414/0449437/0 357961/0503294/0376995/0 439089/0

1393362997/0584303/0 212603/028799/0495645/0 225222/0

فبضؼ
1384452084/0372544/0 381624/0 382109/0343702/0 596334/0

1393288769/0470263/0 392298/0 280767/0452514/0 491135/0

وطٔب٘كبٜ
1384545015/032997/0412764/0396593/034377/0651449/0

1393316889/0273709/0264496/0285238/0282885/0592633/0

ٔبظ٘سضاٖ
1384584163/0395215/040441/0489067/0316083/0 604018/0

1393294279/0339158/0244562/0279287/0384406/0 395583/0

ٔطوعی
1384488536/0291606/0 289287/0528398/0394387/0 454922/0

1393302617/0417816/0 262414/0346992/0437887/0 684582/0

ٔٙجـ:ٔحبؾجبتٔحمك
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 بىذیجمع-4-6

فهُ ایٗ وكفٞبیزض فالٜٚ ثٝ قس. پطزاذتٝ فمط ثط ضقس وُ ٚ تٛظیقی احطاتزضآٔسی، ٔحبؾجٝ ثٝ

زضآٔسی،تٛظیقیٚوُفمط٘ؿجتثٝضقسالتهبزیٔحبؾجٌٝطزیسٚاظعطیكوكفوُٚزضآٔسیفمطثٝ

ٌطفتٚزضٟ٘بیتثطایثطضؾیزلتضطیتریٙیٔٛضزٔحبؾجٝلطاضPPGIقبذمضقسفمطظزای،ضقسٚ

ٌیطی٘بثطاثطی،ٔمساضایٗقبذمٔحبؾجٌٝطزیس.زضا٘ساظٜ
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 فصل پنجن
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 مقذمٍ -5-1

 ثٝ تٛرٝ ایثب فمط أطٚظٜ ٟٔٓٙىٝ ایٗتطیٗچبِفیىیاظ ثیٗثطزٖ تالـثطایاظ اؾت، ٞبیظ٘سٌیثكط

رب٘جٝ٘مكیحیبتیزضیاؾت.ضقسٕٞٝلتهبزتطیٗاٞسافضقسٚتٛؾقٝأقضُارتٕبفییىیاظثطرؿتٝ

اظضقسضاتحتتإحیطلطاضٔی یزٞس.عقتبةثركیسٖثٝوبٞففمطزاضز،أب٘بثطاثطی٘یعزأٙٝا٘تفبؿفمطا

ا٘ستهبزیٚثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبإٞیتزازٜلٞبیاذیطوكٛضٞبییوٝثٝٞطزٚٔمِٛٝضقسازٞٝ

التهبزیثٝتٛا٘ؿتٝ ضقس چطاوٝ ثطزاض٘س. ضاؾتبیوبٞففمط ٔؤحطیزض ٌبْ وبٞففمطا٘س ثٝ تٟٙبییلبزض

أبذب٘ٛاضٞبؾتزضآٔسعایفافقٛزٔیفمطوبٞفؾجتآ٘چٝالتهبزیضقسضٚ٘سزضاٌطچٝ٘رٛاٞسثٛز

.قٛ٘سٔٙتفـضقساظ٘یعفمیطذب٘ٛاضٞبیوٝثبقسایٌٛ٘ٝثٝثبیس٘یعذب٘ٛاضٞبثیٗزضآٔستٛظیـایٗثطفالٜٚ

وٝفٙٛاٖقس،ضقسالتهبزیاظزٚوب٘بَضقسٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبٚٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبثطفمطتإحیطچٙبٖ

ثطفمطٔٛضزثطضؾیٚٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبزضایٗٔغبِقٝتإحیطٞطزٚفبُٔتٛظیـزضآٔسٚضقسٌصاضز،ِصأی

ثبتٛرٝثٝٔحسٚزیتؾطٔبیٝٞطاؾتبٖٚإٞیتزضفهَٛلجُتالـقستبٌطفتٝاؾت.لطاضٚتحّیُتزعیٝ

وكٛض زض فمط اؾتٞبثرفٔكىُ ٞسفٞط وٝأٖی ٌصاضٝیؾطٔبثب آٖی ٔیعاٖتٛاٖیٔٞبزض ثیكتطیٗ ثٝ

انّیتحمیكپبؾدزازٜذٛاٞسقس،ؾؤأَكرمقٛ٘س.زضایٗفهُ٘یعاثتساثٝؾٝبفتیزؾتوبٞففمط

.قٛزیٔییزضضاؾتبی٘تبیذایٗتحمیكاضائٝٞبكٟٙبزیپؾپؽ

 گيشیبحث ي وتيجٍ -5-2

زٝیزض٘تطضاؾتبیتغییطاتفمطیلجُفٙٛاٖقسثطآیٙسزٚاحطتٛظیقیٚزضآٔسیثطفمٞبفهُزضوٝچٙبٖ

زضوٝٗیاتٛرٝثٝٚثبلطاضٌطفتٙسٔٛضزٔحبؾجٝاحطاتتٛظیقیٚزضآٔسیضٚٗیاظاضقسضاتقییٗذٛاٞسوطز.

ضقسفمطظزاؾت، ایٗٔغبِقٝٞسفانّیثطآٚضز ایٗاحطات، اظ اؾتفبزٜ زضآٔسیٞبوكفثب یتٛظیقیٚ

فمطظزاثٛزٖیب٘جٛزٖضقسٔقیٌٗطزز.حبَثبتٛرPPGIٝثطآٚضزقس٘ستبثبٔحبؾجٝقبذمضقسفمطظزای

.ٌطززیٔتحمیكاضائٝؾؤاالتیپیطأٖٛطیٌزٝی٘تثحجٚآٔسٜزؾتثٝثٝ٘تبیذ
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 ؟اوذ گزاضتٍيضعيت تًصیع دسآمذَب ي سضذ ميبوگيه دسآمذَب چٍ تأثيشی بش فقش  -5-2-1

ثٝتفىیهٔٙبعكقٟطیٚضٚؾتبییاحطاتٞبثرف،ثطایتٕبْٞباؾتبٖزضٞطیهاظؾؤاَثطایپبؾدثٝایٗ

 تٛظیقی ٚ ٔٛاضزٔٛضزٔحبؾجٝزضآٔسی تٕبٔی زض تٛظیقی احط اؾتوٝ آٖ اظ حبوی ٘تبیذ ٌطفتٙس. لطاض

لی،ثرفذسٔبتزضٔٙبعكقٟطیاؾتبٖثرفوكبٚضظیزضٔٙبعكضٚؾتبییاؾتبٖآشضثبیزبٖقطیاؾتخٙبثٝ

اؾتٚ قسٜ ثبفجوبٞففمط ضٚؾتبییاؾتبٖٔطوعی، ٔٙبعكقٟطیٚ ثرفوكبٚضظیزض ذٛظؾتبٖٚ

فُٕوطزٜاؾت.٘بثطاثطیزضآٔسیوبٞف ثٝ٘فـفمطا ثسیٗٔفْٟٛوٝٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب یبفتٝاؾت.

اؾت،ٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبثبفجقسٜتبفمطااظحتیزضٔٛاضزیوٝاحطزضآٔسیٔٛرتافعایففمطقسٜ

وٝزٞسٔی٘كبٖ٘یعایطاٖزضٌصقتٝٞبیزٞٝزضٞبٌصاضیؾیبؾتیافعایففمطآؾیتوٕتطیثجیٙٙس.ؾبثمٝ

چٙستحٛالتیٔغبِقٝ.وطزتّمیالتهبزیٞبیٌصاضیؾیبؾتوبضوطزتطیٟٗٔٓتٛأٖیضاحطٚتتٛظیـثبظ

وّیٞبیٌیطیرٟت.اؾتقسٜتكسیساذیطٞبیؾبَعَٛزضٚیػٌیایٗآٖاؾتوٝحبویاظاذیطؾبَ

٘ٛفیثٝٔقغٛفتٕبٔی،ثٝالتهبزیٞبیٌصاضیؾیبؾتٚؾٛیؾٕتوٝزٞسٔی٘كبٖالتهبزیٞبیؾیبؾت

اؾتثٛزٜزضربٔقٝحطٚتتٛظیـثبظاٍِٛی ذٛثیثٝوالٖالتهبزٌصاضیؾیبؾتیفٕسٜٚرٜٛثطضؾی.

ؾیبؾتزٚلبِتزضتٛأٖیضاالتهبززضزِٚتوبضوطزٞبیوِٝصاثبتٛرٝثٝایٗ ازفبؾت.ایٗیتإییسوٙٙسٜ

ٕ٘ٛز،عیزٚضٜتحتثطضؾیایٗٔغبِقٝ،ثٙسینٛضتتٛظیقیثبظٞبیؾیبؾتٚا٘جبقتیبالتهبزیضقس

فساِتؾٟبْٟٔط،ٔؿىٗٔب٘ٙسٞبییؾیبؾتوٝنٛضتیثٝثٛززْٚٚرٝٔتضٕٗثیكتطالتهبزیٞبیؾیبؾت

٘ؾطیحیجاظ.ا٘سقسٜزیسٜایثطرؿتٝتٛظیقیثبظٞبیذهّتٚارسٔكرمقىُثٝٞبیبضا٘ٝٞسفٕٙسیٚ

وٝقٛز؛چٙبٖتضقیفضقسوٝاؾتٚضقیتیزضحتیالتهبزیقىبفوبٞفٞبؾیبؾتایٗانّیٞسف

ثٝ زٚضٜ ایٗ عی ثرفزض اؾتخٙبی ٔٙبعك ذسٔبتزض اؾتبٖٞبی ذطاؾبٖضٚؾتبیی قطلی، آشضثبیزبٖ ٞبی

ٞبیانفٟبٖٚذٛظؾتبٖٚذسٔبتذٛظؾتبٖ،وطٔب٘كبٜٚٔطوعی،وكبٚضظیزضٔٙبعكقٟطیاؾتبٖضضٛی،

زضثیكتطٔٛاضزثٟجٛز أب افعایفزازٜ، ٚفمطضا زضٔٙبعكقٟطیذٛظؾتبٖزضؾبیطٔٛاضزضقسٔٙفیثٛزٜ

ٙخیوطزٜاؾت.تٛظیـتٕبْآحبضٔرطةآٖضاذ

بٍ  َب بخصاص  کی کذامدس  َب استبندس َشیک اص  PPGIضبخص سضذ فقشصدای  -5-2-2

 تفکيک مىبطق ضُشی ي سيستبیی بيطتش بًدٌ است؟

یآشضثبیزبٖقطلی،ذطاؾبٖضضٛی،ٞباؾتبٖوٝثرفذسٔبتزضٔٙبعكضٚؾتبییزضزٞسیٔ٘تبیذ٘كبٖ

ٞباؾتبٖثرفثطتطایPPGIٗٚٔطوعیثبزاقتٗثبالتطیٗٔیعاٖقبذمضقسفمطظزایوطٔب٘كبٜذٛظؾتبٖ،

ضقسٔخجتزاقتٝاؾتٚقبذمٞباؾتبٖایٗثرفزضایٗوٝٗیاضقسفمطظزاثٛزٜاؾت.ثبتٛرٝثٝاظ٘ؾط

زضآٔسیٚفمطاظعطیكٞطزٚوب٘بَاحطاظیهاؾت،ِصاضقسفمطظزاثٛزٜٚتطثعضيPPGIضقسفمطظزای

ٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبیٔطزْزضایٗثرفضقسوطزٜاؾت،وٝآٖیقٙیفالٜٚثط؛اؾتبفتٝیوبٞفاحطتٛظیقی
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 ٘یع زضآٔسٞب بفتٝیثٟجٛزٚضقیتتٛظیـ اؾت. ٌكتٝ ثبفجوبٞف٘بثطاثطی ایٗضٚٗیاظاٚ یهاظ ٞط زض

وبٞففمطزضٔمبْٙٝیزضظٔیٌصاضبؾتیؾیٌٚصاضٝیؾطٔبثرفذسٔبتزضٔٙبعكضٚؾتبییثطایٞباؾتبٖ

زضؾبِٝزٜ٘رؿتثٛزٜچٖٛعیزٚضٜ ایزبزوطزٜاؾت. یفبضؼٚٞباؾتبٖتحتثطضؾیثٟتطیٗ٘تیزٝضا

أبثرفذسٔبتزضٔٙبعكضٚؾتبییثبزاقتٗا٘سزاقتٝضقسٔٙفیٞبثرفزضتٕبْٙىٝیثبٚرٛزأبظ٘سضاٖ٘یع

ٔطثٛطثٝایٗثرفزٞسیٔ٘كبٖ PPGIقبذمضقسفمطظزایتطیٗثعضي ثٟتطیٗفّٕىطزعیزٚضٜ وٝ

ثبوبٞفؾغحزضآٔسوٝیعٛضثٝضقسٔٙفیثبفجاحطزضآٔسیٔرطةثطفمطقسٜاؾت،اٌطچٝثٛزٜاؾت.

 PPGIوطزٜاؾت،أبثبتٛرٝثٝقبذمضقسفمطظزایتطٓیٚذافطاز،فمطضاافعایفزازٜٚٚضقیتفمطاضا

فتاحطتٛظیقیثبثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبٚوبٞف٘بثطاثطیثٝ٘فـفمطافُٕوطزٌٜٚتٛاٖیٔٔخجت

یثٛزٜاؾتوٝفالٜٚثطذٙخیوطزٖتٕبْآحبضاحطزضآٔسیلسضثٝٔٛرتوبٞففمطٌكتٝاؾت.ایٗٔیعاٖ

یوبٞفزٞس.تٛرٟلبثُفمطضاثٝٔمساضتیزضٟ٘بثطفمطتٛا٘ؿتٝاؾت

ایٗذٛزوٝا٘سوطزٜیٔصوٛضٔٙبعكضٚؾتبییزضوبٞففمطٔؤحطتطفُٕٞباؾتبٌٖفتزضتٛاٖیٔثٙبثطایٗ

قٟطیٔٙبعكفعایٙسٜ٘بثطاثطیچبِفثبایطاٖ،قسٖینٙقتفطایٙسٌطفتٗقتبةثساٖفّتثبقسوٝثبتٛا٘سیٔ

ضاذٛزا٘ؿب٘یٚفیعیىیٞبیؾطٔبیٝوٝٔتطٚوٝضٚؾتبٞبیٚثعضيقٟطٞبیزضرٕقیتا٘فزبضضٚؾتبیی،ٚ

زِٚت.قسٔٛارٝزٞٙس،ٔیزؾتاظ تؿطیـضاضٚؾتبییتٛؾقٝٔرتّف،ٞبیؾیبؾتافٕبَثبتبوٛقیسِصا

ٔیعاٖضفتٗثبالعطیكاظزضآٔس٘بثطاثطیٚفمطوبٞفاظآ٘زبوٝ.زٞستغییطضا٘بٔغّٛةٚضقیتایٗٚوٙس

تىِٙٛٛغیٚٔسضٖتِٛیسیٞبیٟ٘بزٜتإٔیٗؾٛاز،ؾغحثطزٖثبالاؾت،طیپصأىبٖفمیطوكبٚضظاٖزضآٔس

ٔٛضزتٛرٝٔربثطاتیأىب٘بتٚثطقٚآةضاٜ،اظرّٕٝالتهبزیٞبیظیطؾبذتقجىٌٝؿتطـٚثطتط

زِٚتٞبیتالـضٚٗیاظا.ثٛزضٚؾتبییٔٙبعكزضذسٔبتایٗاضائٝٔٙكإٚزِٚتٌطفت؛لطاضٌصاضاٖبؾتیؾ

تكسیسوكبٚضظیٔحهٛالتتِٛیسزضذٛزاتىبییٞسفثٝزؾتیبثیٚوكبٚضظیتِٛیسؾغحاضتمبیثطای

ٞبیٔزتٕـٚوكبٚضظیزضٌصاضیؾطٔبیٝثطایثٟطٜوٓٚاْچٖٛٞبییثط٘بٔٝارطایثٝٔٙؾٛضثسیٗقس؛

ٔبِیبتیٔقبفیتآثیبضی،ٞبیقجىٝاحساثثطایثب٘ىیتؿٟیالتتِٛیسی،ٞبیٟ٘بزٜتإٔیٗنٙقت،ٚوكت

ثیٕٝضٚؾتبیی،زٚضافتبزٜٔٙبعكزضٔربثطاتٚثطقضاٜ،قجىٝتطؾطیـچٝٞطٌؿتطـوكبٚضظاٖ،ثطای

غیطٜضٚؾتبییٞبیزضٔبٍ٘بٜتٛؾقٝاؾتطاتػیه،وكبٚضظیٔحهٛالت ایٗ.آٚضزضٚیٚ ثط فالٜٚ

فقبِیتثبضٚؾتباؾبؼایٗثطٚقسٜفیتقطوكبٚضظیؾٙتیعٛضثٝضٚؾتبٞبتٛؾقٝٔحٛضٙىٝیثبٚرٛزا

ٔٙبثـٔحسٚزیتٚثٛزٜعجیقیٔٙبثـثطٔتىیوكبٚضظیتٛؾقٝأبقٛز؛یٔقٙبذتٝزأساضیٚوكبٚضظی

ضٚؾتبٞبیٕٞٝالتهبزیتٛؾقٝثٝوكبٚضظیتٛؾقٝٚقسٜالتهبزیضوٛزثبفجضٚؾتبٞب،اظثطذیزضعجیقی

ضٚؾتبٞب٘كٛز.ٔحسٚززأساضیٚوكبٚضظیثٝتٟٙبضٚؾتبییایٗثبفجقسٜاؾتثرفٚ؛اؾت٘كسٜٔٙتذ

ثٝٔكطٚطٞؿتٙسذسٔبتیٚتِٛیسیٞبیقطوتفقبِیتٚیوكبٚضظطیغٞبیثرفضقسثطایٔٙبؾجیٔحیظ

ثبقسٔٙبثـثطٔتىیٚثٛزٜپصیطضلبثتآ٘ىٝ ثطٔجتٙییٚوبضٞبوؿتاظحطوت٘ٛفیزضٚالـٔٛضٛؿایٗ.

اؾتزا٘فثطٔجتٙییٚوبضٞبوؿتؾٕتثٝعجیقیٔٙبثـ حتیٚاضٚپبیییی،ىبیآٔطوكٛضٞبیاوخطزض.
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ؾیبؾتٚٔبِعیچیٗ،ٕٞچٖٛآؾیبیی ضٚؾتبٞبزضوكبٚضظیغیطیٞبحٛظٜزضوبضآفطیٙیتٛؾقٝ...

.اؾتارطاقسٜ

ٚوبالٞبثٝضٚؾتبییبٖتِٛیس،ٚاقتغبَثطفالٜٚوبضآفطیٗ،وٛچهیٞبقطوتایزبزٚوبضآفطیٙیتٛؾقٝثب

پسیسٜوبٞفٚضٚؾتبٞبالتهبزیضقسزضظیبزیطیتإحأطایٗٚیبثٙسٔیزؾتذٛزبظیٔٛضز٘ذسٔبت

ٚزا٘فؾٛاز،ؾغحافعایفثبوٝزٞسیٔ٘كبٖایطاٖ٘یعضٚؾتبییربٔقٝٚضقیت.زاضزقٟطٞبثٟٝٔبرطت

ثطایضغجتٚٔیُٚقسٜوٕتطالتهبزؾٙتییٞبثرفزضاقتغبَثٝفیٌطافّٕی،ٚفّٕیٞبیٟٔبضت

ضٚؾتبییٚ؛اؾتثیكتطذسٔبتیٚٔسضٖیٞبثرفزضاقتغبَ ٔٙبعك زض تب اؾت ثبفجقسٜ ذٛز ایٗ

یتحتثطضؾیثیكتطیٗفمطظزاییزضثرفذسٔبتثبقس.ٞباؾتبٖ

ٔطثٛطثٝثرفPPGI٘تبیذحبویاظآٖاؾتوٝزضاؾتبٖانفٟبٖثبالتطیٗٔیعاٖقبذمضقسفمطظزای

اظیه،ایٗثرفضقستطثعضيPPGI.ثبتٛرٝثٝضقسٔخجتٚقبذمثبقسیٔوكبٚضظیزضٔٙبعكقٟطی

یىیانفٟبٖاؾت.اؾتبٖبفتٝیوبٞففمطظزاضاتزطثٝوطزٜاؾتٚفمطتٛؾظٞطزٚاحطزضآٔسیٚتٛظیقی

ٚٔتٙٛؿالّیٕیقطایظثٛزٖزاضاثبوٝاؾتوكٛضوكبٚضظینٙقتیٞبلغتاظٚالتهبزیٔطاوعاظ

یظٔیٙٝزضوكٛضٟٔٓٞبیاؾتبٖاظیىیفٙٛاٖثٝقسٜٚتزٟیعا٘ؿب٘یٔٙبثـٚعجیقیٔٙبثـثبِمٜٛیٞبتیلبثّ

اظایٗٔغطحٔیپطٚتئیٙیٚزأیوكبٚضظی،ٔحهٛالتتِٛیس وكبٚضظیاؾتبٖانفٟبٖاظثرفضٚثبقس.

بقسوٝایٗذٛزثبفجقسٜاؾتتبضقسٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبزضایٗثرفثٚضقیتثؿیبضٔٙبؾجیثطذٛضزاضٔی

چكٓ ٔمساض ثٝ فمط ٚ زضآٔسیوبٞفیبثسٔخجتثٛزٜ احط ثرفوكبٚضظیٔٙبعكثٌٝیطیزض٘تیزٝ فالٜٚ

%رٕقیتایٗثرففمیطٞؿتٙس،ِصاضقستٛا٘ؿتٝاؾت45ایوٌٝٛ٘ٝقٟطیثیكتطیٗتٕطوعفمطاضازاضز؛ثٝ

 ٌطزز؛ثبفج ثرف ایٗ زض زضآٔسٞب ٚضقیت زضآٔسیثٟجٛز ٚ تٛظیقی احط زٚ ٞط تٛؾظ فمط ثٙبثطایٗ

یبفتٝٚٔٙزطثٝضقسفمطظزازضایٗثرفٌكتٝاؾت.وبٞف

اٌطچٝزضاؾتبٖتٟطاٖضقسٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبٔٙفیثٛزٜاؾتٚعجك٘تبیذحبنُاظقبذمضقسفمطظزای

PPGIثعضيٞبیایٗیهاظثرفزضٞیچ ٚرٛز٘ساقتٝاؾتأب  PPGIتطیٗقبذماؾتبٖضقسفمطظزا

زضزضنسی78ؾٟٕیایٗثرفثبقس.)ٔخجت(زضایٗاؾتبٖٔطثٛطثٝثرفذسٔبتزضٔٙبعكقٟطیٔی

زاض٘سلطاضوكبٚضظیٚنٙقتٞبیثرفتطتیتثٝاظآٖپؽٚزاضزتٟطاٖزاذّی٘بذبِمتِٛیس فالٜٚثط.

ایوٌٝٛ٘ٝتٟطاٖثیكتطیٗرٕقیتایٗاؾتبٖضازضثطٔیٌیطز؛ثٝاؾتبٖٔٙبعكقٟطیذسٔبتزضثرفایٗ

ضٚایٗثرفتٛا٘ؿتٝاؾتثبتٛرٝقٛ٘س،اظایٗثٙسیٔی٘یٕیاظرٕقیتتٟطاٖزضثرفذسٔبتقٟطیعجمٝ

س.ثٝؾٟٓتِٛیسیٚرٕقیتیثبالییوٝزاضزثیكتطیٗٔیعاٖوبٞففمطضازضایٗاؾتبٖایزبزوٙ

ٞب٘ٝزضٔٙبعكقٟطیٚ٘ٝزضٔٙبعكضٚؾتبییضقسوساْاظثرفتٟٙبٞیچأبزضاؾتبٖؾیؿتبٖٚثّٛچؿتبٖ٘ٝ

زضتٕبْ PPGIثٙبثطایٗقبذمضقسفمطظزای؛یبفتٝاؾتٞبفمطافعایفا٘س،ثّىٝزضتٕبٔیآٖٔخجت٘ساقتٝ

ثبقس.ٞبیایٗاؾتبٖٔٙفیٔیثرف
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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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ضبخص مىبسبی بشای وطبن دادن يضعيت تًصیع آیب ضشیب جيىی  -5-2-3

 دسآمذَبست؟

زضایٗٔغبِقٝرٟتتغییطاتضطیتریٙیثبرٟتتغییطات٘بثطاثطیزضٔسَانّیٔغبِقٝٔمبیؿٝقسٜاؾت.

ٔی یبثسا٘تؾبض وبٞف ریٙی ضطیت ٘بثطاثطی وبٞف ٚ زضآٔسٞب تٛظیـ ٚضقیت ثٟجٛز ثب وٝ أب؛ضٚز

زٞسوٝزضثبقس،٘كبٖٔیوٝثطٌطفتٝاظٔٙحٙیِٛض٘عٔیاحطٚوكفتٛظیقی٘تبیذحبنُاظثبٚرٛزآ٘ىٝ

ٞبیتحتثطضؾیٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبثٟجٛزیبفتٝاؾتأبضطیتریٙیزضثؿیبضیاظٔٛاضز%ثرف94

٘تیزٝ زاضز. ایٔغبیط ثٝ تٛرٝ وٝٗیاثب ٘بثطاثطییهضاثغٝ ثیٗضطیتریٙیٚ ٘یؿتنطفبًضاثغٝ ٚیىٙٛا

یاظٔٙحٙیِٛض٘عاؾت،یقٙیأىبٖزاضزظٔب٘یوٝٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞبثقستهیاٙسٜیٕ٘بضطیتریٙی

 فُٕ فمطا ٘فـ فّتوٙسیٔثٝ ثٝ قسٖثستٟٙب ثیٗ افعایففمطاطیغتٛظیـ ٘بثطاثطیضطیتریٙی ٚ یبفتٝ

بٖفمطافُٕوطزٜثبقسِٚیثٝزضآٔسیضا٘كبٖزٞسایٗزضحبِیاؾتوٕٝٔىٗاؾتتٛظیـزضآٔسثٝظی

ٚثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسساوطزٜیپ،ضطیتریٙیوبٞففمطاطیغفّتثٟجٛزٚضقیتتٛظیـزضآٔسثیٗ

 .قٛزٕ٘یتإییسزضآٔسٞبتٛظیـٚضقیتٌعاضـثطایٔٙبؾجیقبذمفٙٛاٖثٝریٙیِصاضطیتضا٘كبٖزٞس.

 َب طىُبدياسائٍ پ - 5-4

%ٔٛاضزٔٙفیثٛزٜاؾت،ِصا87،عیزٚضٜتحتثطضؾیضقسزضزٞٙسیٔوٝ٘تبیذ٘كبٖعٛضٕٞبٖ -

تٟٙباظعطیكتغییطبفتٝیوبٞفیفمطعٛضوّثٝوٝچٙبٖٔیبٍ٘یٗزضآٔسٞبفمطضاافعایفزازٜاؾتٚ

اؾت ثٛزٜ زضٚضقیتتٛظیـزضآٔسٞب ٔس٘ؾط؛ ٘یؿتثّىٝضقسفمطظزا وبٞففمط ٞسفتٟٙب أب

ثبقسیٔ زض٘ؾطٌطفتٗقٛزیٔپیكٟٙبزٗیثٙبثطا؛ ثطضؾیثطٞبتیآؾثب ییوٝضقسٔٙفیعیزٚضٜ

ثٝضقسٚوبٞففمطتٛرٝظٔبٖٞٓعٛضثٝپؽٗیاظااؾت،زاقتٝٚضفبٜفٕٛٔیربٔقٝفمطاٚضقیت

 یالتهبزیثٝؾٕتیٔقغٛفقٛزوٝضقسافعایفیبثس.ٞبیٌصاضبؾتیؾٌطززٚ

آٖٞبثیكتطتٕطوعفمطازضیضقسفمطظزازاقتٝا٘سوٝٞبیثرفیتحتثطضؾیٞبٖاؾتبزضفٕٛٔبً -

إٞیتثیكتطیزازٜٞبثرفثٝایٗضقسفمطظزایٞببؾتیؾزضقٛزیٔپیكٟٙبزضٚٗیاظا،ثٛزٜاؾت

ایٗذٛزٔٙزطوٝثیفاظؾبیطیٗٔٙتفـٌطز٘سٞبیٌصاضبؾتیؾزؾتٗیاظاقٛزتبلكطفمیطربٔقٝ

 .زقٛیٔثٝوبٞففمط

ٔطثٛطثٝثرفPPGIیتحتثطضؾیثیكتطیٗٔمساضقبذمضقسفمطظزایٞباؾتبٖ%70اٌطچٝزض -

ثرفوكبٚضظیٔٙبعكفٕٛٔبًٞباؾتبٖذسٔبتزضٔٙبعكضٚؾتبییاؾت،أبٔعیتزضآٔسیزضایٗ

ثرفنٙقتٔٙبعكقٟطی ثبقس؛یٔضٚؾتبییٚ قٛزیٔثٙبثطایٗپیكٟٙبز یآتیرٟتٞبؾبَزض

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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ثبآقىبضٞبثرففالٜٚثطثرفذسٔبتثٝایٗ،ایزبزضقسٔخجتزضٞطاؾتبٖ ٘یعتٛرٝقٛزتب

 یثبِمٜٛذٛزثبفجوبٞففمطٌطز٘س.ٞبتیؽطفوطزٖ

افعایففمطیوٝاٌٛ٘ٝثٝثبضقسٔٙفیٔٛارٝثٛزٜاؾت،ٞبثرفاؾتبٖؾیؿتبٖٚثّٛچؿتبٖزضتٕبْ -

تٛظیـزضآٔسٞب،ٖسثٟتطقیثٛزٜوٝحتیثبٚرٛزوبٞففمطزضاحطلسضثٝ٘بقیاظایٗضقسٔٙفی

 تٕبْ زض فمط ؛اؾتبفتٝیفیافعاٞبثرفثبظٞٓ قٛزیٔثٙبثطایٗپیكٟٙبز ایٗاؾتبٖ یٞببؾتیؾزض

 ٌطزز.یایزبزضقساتربشٞببؾتیؾچٙیٗٞٓحٕبیتیثطایثٟجٛزٚضقیتفمطاٚ

 بشای مطبلعبت آتی َب طىُبديپ -5-5

قٛز:٘بٔٝ،رٟتٔغبِقبتآتیپیكٟٙبزٔیزضایٗپبیبٖقسٜا٘زبْٞبیثبتٛرٝثٝثطضؾی

-  نٛضتٚرٛز اؾتبٖٞبزازٜزض تٕبٔی ثطای فمطظزا ضقس ٔطثٛعٝ، ی وكٛض لطاضٔٛضزثطضؾٞبی ی

ٌیطز.

قغّیوكٛضٔحبؾجٝقٛز.تإحیطضقسالتهبزیثطفمطثٝتفىیه،ثطایزٌٜطٜٚ -

یانّیتٛؾقٝزضٞطاؾتبٖثطضؾیٌطزز.ٞبثط٘بٔٝثطایٞطیهاظضقسفمطظزا -
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کطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن آرسببیجبن ضشقی،  -1جذيل

 اوذاصٌ گيشی فقشبخص اقتصبدی خذمبت، بش اسبس چُبس ضبخص 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 0.46095 2.309667 1.84872- 1.55934- 0.17216- 1.38718- سرشمار

 1.9805 4.500148 2.51965- 2.01356- 0.46737- 1.54619- شکاف فقر

 2.800703 5.493231 2.69253- 2.51758- 0.81007- 1.70751- مربع شکاف فقر

 2.177366 4.79885 2.62148- 2.4683- 0.81569- 1.65261- وات

8
5

-8
6

 

 1.70126- 0.404855 2.10611- 2.11544- 0.87089- 1.24455- سرشمار

 1.01942- 1.175759 2.19518- 2.68387- 1.05725- 1.62662- شکاف فقر

 1.40734- 0.890797 2.29814- 3.18604- 1.28159- 1.90445- مربع شکاف فقر

 1.37819- 0.904254 2.28245- 3.03822- 1.24874- 1.78949- وات

8
6

-8
7

 

 48.1118- 48.1118- 0 1.3564- 0.13145- 1.22495- سرشمار

 78.6699- 76.0507- 2.61923- 2.69156- 0.86758- 1.82398- شکاف فقر

 143.842- 141.078- 2.76389- 3.1767- 1.14282- 2.03388- مربع شکاف فقر

 111.308- 108.617- 2.69151- 2.83969- 0.91879- 1.92089- وات

8
7

-8
8

 

 8.609018 11.04815 2.43913- 5.187315 6.261581 1.07427- سرشمار

 9.474002 12.25136 2.77736- 7.371508 9.901623 2.53011- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -2.82454 17.19594 14.3714 -3.14394 7.440257 4.296321 

 5.558592 8.454594 2.896- 11.63638 14.25839 2.622- وات

8
8

-8
9

 

 6.18289- 3.62397- 2.55892- 1.9157- 0.01347- 1.90223- سرشمار

 8.35947- 5.36933- 2.99014- 2.2008- 0.132591 2.33339- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -2.89456 -0.16907 -3.06364 -3.16721 -6.93777 -10.105 

 9.26343- 6.21568- 3.04774- 2.56992- 0.03152- 2.5384- وات

8
9

-9
0

 

 2.876- 1.43446- 1.44154- 1.0153- 0.383928 1.39923- سرشمار

 4.94991- 2.41608- 2.53382- 1.81255- 0.548474 2.36103- شکاف فقر

 6.11862- 3.2151- 2.90353- 1.38344- 1.433127 2.81657- مربع شکاف فقر

 5.31395- 2.63482- 2.67913- 1.61287- 0.918354 2.53122- وات

9
0

-9
1

 

 0.04703- 3.294275 3.3413- 0.302004 2.94696 2.64496- سرشمار

 4.293109 7.792125 3.49902- 7.013058 10.74378 3.73072- شکاف فقر

 7.885514 12.02998 4.14447- 11.71399 16.11499 4.401- مربع شکاف فقر

 5.361531 9.017105 3.65557- 8.215683 12.14501 3.92933- وات
9

1
-9

2
 

 0.809883 3.24802 2.43814- 0.41245 3.359206 2.94676- سرشمار

 2.30258- 1.737602 4.04018- 3.776543 7.611576 3.83503- شکاف فقر

 4.27679- 0.511892 4.78868- 6.227193 10.75392 4.52672- مربع شکاف فقر

 2.79631- 1.411724 4.20804- 4.396054 8.412053 4.016- وات

9
2

-9
3

 

 2.38282- 0.68837- 1.69445- 5.92042- 4.21635- 1.70408- سرشمار

 5.52057- 1.83295- 3.68763- 6.82989- 4.47556- 2.35433- شکاف فقر

 5.3823- 1.07698- 4.30533- 6.80402- 3.90352- 2.90049- مربع شکاف فقر

 5.55795- 1.71508- 3.84287- 6.91489- 4.35031- 2.56457- وات

8
4

-9
3

 

 0.34762- 2.241922 2.58955- 2.43523- 0.60844- 1.82679- سرشمار

 0.479608 3.914364 3.43476- 4.27008- 2.37847- 1.8916- شکاف فقر

 1.263909 5.215271 3.95136- 5.8528- 3.75613- 2.09667- مربع شکاف فقر

 0.758596 4.324954 3.56636- 5.35774- 3.35377- 2.00397- وات
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، آرسببیجبن ضشقیکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -2جذيل

 ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش بخص اقتصبدی صىعت، بش اسبس چُبس

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 4.11876- 1.719- 2.39976- 0.50439- 1.329741 1.83413- سرشمار

 3.91519- 1.40901- 2.50618- 3.134025 5.128818 1.99479- شکاف فقر

 7.39621- 4.59766- 2.79855- 6.759594 9.242232 2.48264- مربع شکاف فقر

 5.56942- 2.95338- 2.61603- 4.713815 6.917133 2.20332- وات

8
5

-8
6

 

 1.215291 3.15831 1.94302- 1.38975- 0.117696 1.50744- سرشمار

 3.32242 5.652257 2.32984- 0.847164 2.910161 2.063- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -2.54233 5.445559 2.903225 -2.53833 5.40826 2.869933 

 2.885573 5.317792 2.43222- 1.579173 3.83159 2.25242- وات

8
6

-8
7

 

 1.31357- 0.65397 1.96754- 0.42694- 0.870601 1.29754- سرشمار

 1.17688- 1.065544 2.24242- 0.59222 2.748994 2.15677- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -2.56331 4.901845 2.338538 -2.59861 1.498507 -1.10011 

 1.1361- 1.257494 2.39359- 1.562437 3.859813 2.29738- وات

8
7

-8
8

 

 0.434968 2.489372 2.0544- 2.91999- 0.6886- 2.23139- سرشمار

 1.018006 3.315973 2.29797- 6.11868- 3.72165- 2.39703- شکاف فقر

 1.254685 3.911838 2.65715- 7.64928- 5.17391- 2.47537- مربع شکاف فقر

 1.122836 3.568891 2.44605- 7.06153- 4.60574- 2.45579- وات

8
8

-8
9

 

 0.9613- 1.132676 2.09397- 1.17013- 0.71686 1.88699- سرشمار

 0.77565- 1.717448 2.4931- 2.72525- 0.43195- 2.2933- شکاف فقر

 0.53966- 2.263836 2.8035- 3.54592- 1.15168- 2.39424- مربع شکاف فقر

 0.71265- 1.906667 2.61931- 3.12657- 0.75057- 2.376- وات

8
9

-9
0

 

 7.47999- 5.26554- 2.21446- 1.16192- 0.15133- 1.01059- سرشمار

 4.02315- 1.33584- 2.68731- 1.23758- 0.666358 1.90394- شکاف فقر

 1.97519- 1.010428 2.98561- 0.64546- 1.759839 2.4053- مربع شکاف فقر

 3.51435- 0.72211- 2.79224- 0.86158- 1.24606 2.10764- وات

9
0

-9
1

 

 12.27415 13.35335 1.0792- 0.95632- 0.346152 1.30247- سرشمار

 17.62578 20.68278 3.057- 3.42389- 1.00402- 2.41987- شکاف فقر

 24.53367 28.04576 3.51208- 4.922- 1.79824- 3.12376- مربع شکاف فقر

 20.38802 23.57608 3.18806- 3.88568- 1.23616- 2.64952- وات
9

1
-9

2
 

 11.0198- 10.2529- 0.76691- 17.1646- 17.1646- 0 سرشمار

 10.9829- 7.04484- 3.9381- 114.297- 111.417- 2.87956- شکاف فقر

 11.761- 8.54655- 3.21443- 186.96- 183.492- 3.46819- مربع شکاف فقر

 11.6922- 8.29577- 3.39638- 140.671- 137.622- 3.04854- وات

9
2

-9
3

 

 1.31204- 0.588324 1.90037- 1.24111- 0.00201- 1.2391- سرشمار

 0.90622- 2.349589 3.25581- 3.14848- 0.9528- 2.19568- شکاف فقر

 1.08796- 2.794204 3.88217- 4.27812- 1.43263- 2.84548- مربع شکاف فقر

 0.9755- 2.439709 3.41521- 3.48934- 1.0736- 2.41574- وات

8
4

-9
3

 

 1.41713- 1.105969 2.5231- 1.34242- 0.301939 1.64436- سرشمار

 0.38957- 2.645398 3.03497- 1.80783- 0.411876 2.21971- شکاف فقر

 0.253997 3.738927 3.48493- 2.02911- 0.691565 2.72068- مربع شکاف فقر

 0.20482- 2.973157 3.17798- 1.89336- 0.519265 2.41263- وات

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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، آرسببیجبن ضشقیکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -3جذيل

 چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش، بش اسبس کطبيسصیبخص اقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 1.22637- 0.37133- 0.85504- 21.04346 21.04346 0 سرشمار

 5.8536- 2.54301- 3.31059- 52.9692- 50.8916- 2.07757- شکاف فقر

 7.70044- 3.5415- 4.15894- 123.715- 121.18- 2.53473- مربع شکاف فقر

 6.13448- 2.63838- 3.4961- 83.0695- 80.8113- 2.25827- وات

8
5

-8
6

 

 55.7528 55.7528 0 1.36316- 0.40682- 0.95635- سرشمار

 35.73496 38.18319 2.44823- 10.6606- 8.73654- 1.92405- شکاف فقر

 59.53448 62.88722 3.35274- 27.3021- 24.8454- 2.45662- مربع شکاف فقر

 44.19136 46.89841 2.70706- 18.0655- 15.936- 2.12948- وات

8
6

-8
7

 

 6.42011- 4.62393- 1.79617- 1.61883- 0.23236- 1.38647- سرشمار

 5.885456 8.879307 2.99385- 1.50859- 0.5952 2.10379- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -2.60222 2.020921 -0.5813 -3.71278 22.3318 18.61903 

 9.731 12.92939 3.19839- 1.0517- 1.226164 2.27786- وات

8
7

-8
8

 

 2.311844 4.172472 1.86063- 0.8542- 0.523118 1.37732- سرشمار

 0.25156- 2.254069 2.50563- 2.79234- 0.92546- 1.86688- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -2.09627 -2.48411 -4.58038 -3.22075 -0.11129 -3.33203 

 1.35317- 1.362461 2.71563- 3.95473- 1.96856- 1.98616- وات

8
8

-8
9

 

 5.41168- 3.28436- 2.12732- 12.53652 13.84261 1.30609- سرشمار

 3.53961- 1.50339- 2.03623- 8.17416- 6.14842- 2.02574- شکاف فقر

 3.65975- 1.18175- 2.478- 28.4494- 26.1799- 2.26955- مربع شکاف فقر

 3.79306- 1.55821- 2.23485- 19.2902- 17.1487- 2.14142- وات

8
9

-9
0

 

 2.05245- 0.42505- 1.6274- 0.84941- 0.523182 1.37259- سرشمار

 2.89466- 1.13474- 1.75992- 1.28504- 0.870543 2.15559- شکاف فقر

 3.35686- 0.96477- 2.3921- 1.29513- 1.32861 2.62374- مربع شکاف فقر

 3.06755- 1.03608- 2.03147- 1.23819- 1.097084 2.33527- وات

9
0

-9
1

 

 2.98269- 1.10068- 1.88201- 2.167781 4.190457 2.02268- سرشمار

 5.72126- 3.13133- 2.58993- 15.18892 17.58073 2.39181- شکاف فقر

 7.33778- 4.10853- 3.22924- 22.96072 25.92102 2.9603- مربع شکاف فقر

 6.26155- 3.43174- 2.82981- 17.54522 20.12778 2.58256- وات
9

1
-9

2
 

 13.7683- 9.7336- 4.03473- 9.83228- 7.38992- 2.44236- سرشمار

 18.585- 15.6695- 2.91556- 30.5727- 28.022- 2.55072- شکاف فقر

 25.6099- 22.4222- 3.18763- 41.7831- 38.6703- 3.11278- مربع شکاف فقر

 21.0896- 18.0323- 3.05729- 33.269- 30.5368- 2.73223- وات

9
2

-9
3

 

 7.105642 8.171186 1.06554- 0.1627- 1.25735 1.42005- سرشمار

 9.671958 12.47482 2.80286- 1.061971 3.106181 2.04421- شکاف فقر

 20.91314 24.32801 3.41487- 1.808442 4.466585 2.65814- مربع شکاف فقر

 13.42218 16.39005 2.96787- 1.346318 3.625214 2.2789- وات

8
4

-9
3

 

 0.696521 2.797866 2.10134- 2.75501- 1.99387- 0.76114- سرشمار

 0.80356- 2.862727 3.66629- 24.2221- 22.1424- 2.07971- شکاف فقر

 1.0189- 3.581599 4.6005- 36.1929- 33.4964- 2.69652- مربع شکاف فقر

 0.75885- 3.104144 3.86299- 28.0017- 25.6979- 2.30377- وات

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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، بخص اصفُبنکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -4جذيل

 چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش، بش اسبس خذمبتاقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 2.75423- 0.39052- 2.36371- 3.01946- 1.50973- 1.50973- سرشمار

 4.04934- 1.6567- 2.39264- 5.61551- 3.75469- 1.86082- شکاف فقر

 5.22224- 2.78401- 2.43823- 8.29057- 6.00955- 2.28102- مربع شکاف فقر

 4.77236- 2.3514- 2.42096- 6.96698- 4.91643- 2.05055- وات

8
5

-8
6

 

 3.36083- 0.42331- 2.93752- 2.04101- 0.4744- 1.56661- سرشمار

 5.45767- 2.98661- 2.47106- 3.43011- 1.47279- 1.95732- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -2.39339 -2.73926 -5.13265 -2.40364 -5.5379 -7.94154 

 6.86275- 4.37217- 2.49058- 4.32333- 2.19599- 2.12734- وات

8
6

-8
7

 

 4.577019 7.823892 3.24687- 11.1384- 9.33776- 1.8006- سرشمار

 6.588062 8.925582 2.33752- 15.8935- 13.9101- 1.98332- شکاف فقر

 8.128855 10.1545 2.02565- 21.9901- 19.4125- 2.57761- مربع شکاف فقر

 7.544872 9.807906 2.26303- 18.9591- 16.7783- 2.18084- وات

8
7

-8
8

 

 5.3222 8.331148 3.00895- 21.7697- 20.6065- 1.16319- سرشمار

 1.72427 4.834182 3.10991- 24.1961- 21.7725- 2.42359- شکاف فقر

 2.54249- 0.703956 3.24645- 34.18- 31.3091- 2.87086- مربع شکاف فقر

 0.049415 3.21103 3.16162- 29.076- 26.5213- 2.5547- وات

8
8

-8
9

 

 6.416884 7.885517 1.46863- 5.720258 6.359977 0.63972- سرشمار

 3.446497 7.108855 3.66236- 2.784766 4.880082 2.09532- شکاف فقر

 1.718694 5.815837 4.09714- 4.174721 6.604176 2.42945- مربع شکاف فقر

 2.649071 6.414588 3.76552- 3.421844 5.620386 2.19854- وات

8
9

-9
0

 

 5.537294 9.681255 4.14396- 0.71555- 1.121866 1.83742- سرشمار

 5.996169 9.589625 3.59346- 0.2739- 1.690627 1.96453- شکاف فقر

 3.575582 6.772662 3.19708- 1.76543- 0.459734 2.22516- مربع شکاف فقر

 5.087218 8.578406 3.49119- 1.0786- 0.977372 2.05598- وات

9
0

-9
1

 

 11.4191- 7.50723- 3.91183- 2.729495 5.213928 2.48443- سرشمار

 10.2578- 6.12953- 4.12827- 1.2386- 1.304659 2.54326- شکاف فقر

 4.9295- 1.48734- 3.44216- 4.37805- 1.87793- 2.50012- مربع شکاف فقر

 8.02356- 4.04758- 3.97598- 2.51753- 0.00299- 2.51454- وات
9

1
-9

2
 

 437.226- 437.226- 0 1.15684- 0.519777 1.67662- سرشمار

 617.754- 614.175- 3.57895- 2.31349- 0.341464 2.65495- شکاف فقر

 599.367- 595.233- 4.13367- 2.60266- 0.343545 2.9462- مربع شکاف فقر

 608.48- 604.74- 3.73996- 2.27968- 0.456347 2.73603- وات

9
2

-9
3

 

 1.728- 0.305986 2.03399- 1.2749- 0.322655 1.59755- سرشمار

 1.82738- 1.491764 3.31914- 0.518013 2.778952 2.26094- شکاف فقر

 0.962811 4.779437 3.81663- 1.925929 4.923686 2.99776- مربع شکاف فقر

 0.67538- 2.774574 3.44995- 1.083774 3.58146 2.49769- وات

8
4

-9
3

 

 7.573621 10.52636 2.95273- 0.5216- 1.346935 1.86854- سرشمار

 18.4278 20.99314 2.56533- 0.519367 2.930448 2.41108- شکاف فقر

 27.2129 29.78742 2.57453- 1.533307 4.429066 2.89576- مربع شکاف فقر

 23.26438 25.83318 2.5688- 1.031642 3.593279 2.56164- وات

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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، بخص اصفُبنکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -5جذيل

 اوذاصٌ گيشی فقشاقتصبدی صىعت، بش اسبس چُبس ضبخص 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 2.37869- 0.054822 2.43351- 4.50188- 2.45748- 2.0444- سرشمار

 5.08415- 2.55184- 2.53231- 3.61031- 1.30996- 2.30036- شکاف فقر

 7.37744- 4.69802- 2.67942- 2.30542- 0.486092 2.79151- مربع شکاف فقر

 5.75041- 3.15329- 2.59712- 3.10264- 0.61939- 2.48325- وات

8
5

-8
6

 

 14.2064- 12.5651- 1.64132- 1.59963- 0.097345 1.69698- سرشمار

 14.7627- 11.7904- 2.97227- 2.37749- 0.204147 2.58164- شکاف فقر

 18.2178- 14.9358- 3.28206- 2.67686- 0.473061 3.14992- مربع شکاف فقر

 16.6666- 13.6201- 3.04646- 2.48673- 0.284216 2.77095- وات

8
6

-8
7

 

 1.88039- 0.671551 2.55194- 1.13467- 1.753349 2.88802- سرشمار

 1.92213- 1.05267 2.9748- 0.145168 3.174 3.02883- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -3.26127 3.73419 0.472924 -3.16104 0.771423 -2.38962 

 2.195- 0.817404 3.01241- 0.193972 3.325347 3.13138- وات

8
7

-8
8

 

 1.19443- 0.875414 2.06984- 9.36212- 8.80101- 0.56111- سرشمار

 1.77069- 1.191338 2.96203- 24.6967- 21.4742- 3.22249- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -3.27034 -29.1969 -32.4672 -2.98643 1.692388 -1.29405 

 1.36357- 1.562729 2.9263- 27.5117- 24.2539- 3.25786- وات

8
8

-8
9

 

 3.23691- 0.34944- 2.88747- 1.434142 3.37187 1.93773- سرشمار

 1.47855- 1.237755 2.71631- 1.696673 4.402844 2.70617- شکاف فقر

 1.58565- 1.331429 2.91708- 1.633082 4.571514 2.93843- مربع شکاف فقر

 1.89828- 0.854546 2.75283- 1.393402 4.129727 2.73633- وات

8
9

-9
0

 

 2.612892 5.849626 3.23673- 1.35027- 0.407342 1.75761- سرشمار

 6.355453 9.24026 2.88481- 2.42945- 0.112951 2.5424- شکاف فقر

 9.871013 13.38188 3.51087- 2.75176- 0.139508 2.89126- مربع شکاف فقر

 7.483244 10.52066 3.03742- 2.2813- 0.336527 2.61783- وات

9
0

-9
1

 

 1.69053- 1.450595 3.14113- 9.63188- 7.74426- 1.88762- سرشمار

 2.84544- 0.294988 3.14043- 11.065- 8.71717- 2.34781- شکاف فقر

 3.67702- 0.030545 3.70756- 12.6958- 10.0746- 2.62122- مربع شکاف فقر

 2.95974- 0.345123 3.30486- 11.5068- 9.03984- 2.46692- وات
9

1
-9

2
 

 6.78229- 3.80627- 2.97602- 0.942495 0.942495 0 سرشمار

 6.55342- 3.68161- 2.8718- 19.34445 21.49001 2.14556- شکاف فقر

 6.8801- 3.48963- 3.39047- 17.19811 19.70298 2.50488- مربع شکاف فقر

 6.88816- 3.84986- 3.0383- 19.0666 21.36663 2.30003- وات

9
2

-9
3

 

 0.24974 2.606009 2.35627- 0.84155- 0.430878 1.27243- سرشمار

 0.19675- 2.681551 2.8783- 0.664- 1.479721 2.14372- شکاف فقر

 0.83975- 2.627566 3.46732- 0.08111- 2.595929 2.67704- مربع شکاف فقر

 0.44249- 2.603742 3.04623- 0.35304- 1.988367 2.34141- وات

8
4

-9
3

 

 0.245519 1.978095 1.73258- 1.84258- 0.201237 2.04382- سرشمار

 2.037327 4.702488 2.66516- 1.80176- 0.716316 2.51808- شکاف فقر

 4.41926 7.445766 3.02651- 1.66232- 1.265651 2.92797- مربع شکاف فقر

 2.958817 5.755553 2.79674- 1.74551- 0.923585 2.66909- وات

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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، بخص اصفُبنکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -6جذيل

 گيشی فقش، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ کطبيسصیاقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 5.2507- 2.46924- 2.78146- 1.503881 4.003175 2.49929- سرشمار

 6.03076- 3.97088- 2.05987- 22.6906- 20.4414- 2.24915- شکاف فقر

 7.77577- 5.85842- 1.91735- 43.0687- 40.4694- 2.59932- مربع شکاف فقر

 7.38745- 5.30955- 2.0779- 30.7724- 28.3761- 2.39631- وات

8
5

-8
6

 

 18.54486 18.54486 0 1.39878- 0.38844 1.78722- سرشمار

 17.89911 20.10265 2.20355- 0.25894- 2.218604 2.47754- شکاف فقر

 16.34743 18.79531 2.44789- 0.904299 3.676175 2.77188- مربع شکاف فقر

 17.48062 19.83622 2.3556- 0.220291 2.815509 2.59522- وات

8
6

-8
7

 

 3.032214 3.641054 0.60884- 0.55518- 0.720603 1.27578- سرشمار

 4.679129 7.129735 2.45061- 1.37254- 0.769107 2.14164- شکاف فقر

 7.346864 10.54663 3.19977- 1.46647- 0.982547 2.44902- مربع شکاف فقر

 5.569554 8.243457 2.6739- 1.45871- 0.808083 2.26679- وات

8
7

-8
8

 

 3.07989- 2.08488- 0.99501- 1.70267- 0.92584 2.62851- سرشمار

 6.59595- 3.76439- 2.83156- 1.24302 3.454642 2.21162- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -2.51447 4.847238 2.332766 -4.07567 -7.60178 -11.6775 

 5.01436- 1.85992- 3.15444- 1.959642 4.30397 2.34433- وات

8
8

-8
9

 

 2.46192- 0.54358- 1.91834- 0.04199- 1.918017 1.96001- سرشمار

 5.61777- 3.03669- 2.58108- 1.93306- 0.269094 2.20215- شکاف فقر

شکاف فقر مربع  -2.48192 -0.95296 -3.43488 -3.315 -7.54159 -10.8566 

 7.97762- 5.2484- 2.72921- 2.70649- 0.37251- 2.33398- وات

8
9

-9
0

 

 0.36348- 2.089978 2.45346- 1.24391- 0.917535 2.16145- سرشمار

 6.97141- 4.10366- 2.86775- 0.391135 2.838171 2.44704- شکاف فقر

 14.1313- 10.8812- 3.25012- 1.448679 4.007342 2.55866- مربع شکاف فقر

 10.4231- 7.47315- 2.94997- 0.732322 3.243636 2.51131- وات

9
0

-9
1

 

 1.137333 11.7751 10.6378- 1.0237- 0.02933- 0.99437- سرشمار

 24.4727- 21.6374- 2.83529- 2.79032- 0.45763- 2.33269- شکاف فقر

 67.9711- 64.8293- 3.14179- 3.4291- 0.73913- 2.68997- مربع شکاف فقر

 42.7301- 39.8004- 2.92969- 2.90306- 0.44154- 2.46152- وات
9

1
-9

2
 

 2.69317- 0.60432- 2.08885- 1.28605- 0.442451 1.7285- سرشمار

 2.34574- 0.235721 2.58147- 1.86433- 0.186407 2.05074- شکاف فقر

 1.14091- 1.876244 3.01716- 2.4746- 0.05139- 2.42321- مربع شکاف فقر

 1.74326- 0.970882 2.71415- 2.08621- 0.1317 2.21791- وات

9
2

-9
3

 

 2.14706- 0.17228- 1.97478- 0.37212- 0.870875 1.24299- سرشمار

 2.72724- 0.013103 2.74035- 0.09826- 1.796651 1.89491- شکاف فقر

 3.8- 0.017756 3.81776- 0.211285 2.45618 2.24489- مربع شکاف فقر

 3.00691- 0.019233 3.02614- 0.100373 2.164191 2.06382- وات

8
4

-9
3

 

 8.76951- 6.52177- 2.24774- 1.29327- 0.074054 1.36732- سرشمار

 18.8534- 16.4451- 2.40823- 1.35176- 0.523356 1.87512- شکاف فقر

 36.2025- 33.2028- 2.99968- 1.34288- 0.790082 2.13296- مربع شکاف فقر

 27.0632- 24.541- 2.52222- 1.37443- 0.645937 2.02037- وات

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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، بخص اقتصبدی تُشانکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -7جذيل

 اوذاصٌ گيشی فقش، بش اسبس چُبس ضبخص خذمبت

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 1.86969- 1.320523 3.19022- 0.58823- 1.762773 2.351- سرشمار

 1.16286- 2.490441 3.6533- 0.254834 2.480588 2.22575- شکاف فقر

 1.71194- 2.203144 3.91508- 0.555787 3.02216 2.46637- مربع شکاف فقر

 1.574- 2.124838 3.69884- 0.479996 2.804006 2.32401- وات

8
5

-8
6

 

 7.315154 9.554171 2.23902- 1.937- 1.688277 3.62528- سرشمار

 2.24981 5.734686 3.48488- 10.5319- 8.12638- 2.40551- شکاف فقر

 16.39962 20.28597 3.88635- 15.2356- 12.5577- 2.67797- مربع شکاف فقر

 8.484196 12.06593 3.58174- 12.6553- 10.1749- 2.48033- وات

8
6

-8
7

 

 4.399421 7.382149 2.98273- 0.684354 3.494706 2.81035- سرشمار

 4.007486 7.704748 3.69726- 0.094891 2.817967 2.72308- شکاف فقر

 5.083239 9.03456 3.95132- 0.250976 3.323702 3.07273- مربع شکاف فقر

 4.451557 8.209311 3.75775- 0.467413 3.3086 2.84119- وات

8
7

-8
8

 

 4.11745- 1.32498- 2.79247- 2.67009- 0.24313- 2.42695- سرشمار

 4.64085- 1.18058- 3.46027- 2.44364- 0.398361 2.842- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -3.13919 0.808548 -2.33065 -3.81253 -1.30475 -5.11728 

 4.79112- 1.23271- 3.55841- 2.46009- 0.512265 2.97235- وات

8
8

-8
9

 

 2.56319- 0.091093 2.65429- 2.33066- 0.61033- 1.72033- سرشمار

 3.25783- 0.06869- 3.18914- 0.35471- 2.678007 3.03272- شکاف فقر

 3.83537- 0.15078- 3.6846- 1.829862 5.569376 3.73951- مربع شکاف فقر

 3.46295- 0.13657- 3.32638- 0.300209 3.523915 3.22371- وات

8
9

-9
0

 

 5.42267- 3.42876- 1.99392- 2.415296 4.768733 2.35344- سرشمار

 17.4372- 13.6873- 3.74992- 1.723258 4.974448 3.25119- شکاف فقر

 17.8212- 13.8503- 3.97092- 1.245316 5.287646 4.04233- مربع شکاف فقر

 16.6854- 12.8757- 3.80976- 1.624506 5.079685 3.45518- وات

9
0

-9
1

 

 1.925823 5.965665 4.03984- 1.46759- 0.215447 1.68304- سرشمار

 3.337208 7.337681 4.00047- 2.48121- 0.53809 3.0193- شکاف فقر

 2.845335 6.848039 4.0027- 3.47885- 0.220166 3.69901- مربع شکاف فقر

 3.176874 7.168108 3.99123- 2.85663- 0.346933 3.20356- وات
9

1
-9

2
 

 1.35607- 2.546936 3.903- 6.46355- 4.2507- 2.21285- سرشمار

 1.432652 5.87857 4.44592- 6.91441- 4.14157- 2.77285- شکاف فقر

 5.22258 10.20061 4.97802- 8.06359- 4.79211- 3.27147- مربع شکاف فقر

 2.478466 7.018996 4.54053- 7.30948- 4.38407- 2.92541- وات

9
2

-9
3

 

 7.27073- 2.07628- 5.19445- 11.3264- 9.04644- 2.27994- سرشمار

 7.21134- 1.78622- 5.42513- 11.6623- 8.91677- 2.74551- شکاف فقر

 6.81268- 1.01319- 5.7995- 14.9159- 11.5896- 3.32631- مربع شکاف فقر

 7.08692- 1.59365- 5.49328- 12.9114- 9.99229- 2.91907- وات

8
4

-9
3

 

 16.77392 19.77506 3.00114- 1.1166- 1.21292 2.32952- سرشمار

 24.87768 29.2699 4.39221- 0.97326- 1.941375 2.91463- شکاف فقر

 33.24895 37.93697 4.68802- 0.50556- 2.882189 3.38774- مربع شکاف فقر

 27.54429 31.96642 4.42212- 0.78132- 2.273266 3.05459- وات

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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، بخص اقتصبدی تُشانکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -8جذيل

 ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش صىعت، بش اسبس چُبس

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 1.412146 4.277308 2.86516- 35.69257 38.28037 2.5878- سرشمار

 4.503706 7.913698 3.40999- 45.86519 48.6995 2.83431- شکاف فقر

 7.566748 11.31752 3.75077- 67.36309 70.58938 3.22629- مربع شکاف فقر

 5.384013 8.901808 3.51779- 54.16093 57.10254 2.94161- وات

8
5

-8
6

 

 13.32579 14.60357 1.27778- 0.395954 2.977853 2.5819- سرشمار

 20.21805 23.53645 3.3184- 2.832748 5.635258 2.80251- شکاف فقر

فقر مربع شکاف  -3.20166 14.21898 11.01733 -3.52132 31.09527 27.57395 

 22.14071 25.5307 3.38999- 6.221611 9.138339 2.91673- وات

8
6

-8
7

 

 6.66552- 5.27737- 1.38815- 59.20466 65.82017 6.61551- سرشمار

 9.98805- 6.42457- 3.56348- 69.98244 72.89975 2.91731- شکاف فقر

 9.77933- 5.69832- 4.08101- 58.90092 62.42514 3.52422- مربع شکاف فقر

 9.01514- 5.32655- 3.6886- 65.37619 68.45763 3.08144- وات

8
7

-8
8

 

 2.76251- 0.16975- 2.59276- 2.6464- 0.48987- 2.15653- سرشمار

 2.75941- 0.762519 3.52193- 2.86336- 0.019727 2.88309- شکاف فقر

 2.81283- 1.279729 4.09256- 2.95422- 0.491469 3.44569- مربع شکاف فقر

 2.78956- 0.875789 3.66535- 2.85003- 0.200019 3.05005- وات

8
8

-8
9

 

 3.10364- 0.094379 3.19802- 0.93643- 0.91804 1.85447- سرشمار

 2.86294- 0.6026 3.46554- 1.24378- 1.497429 2.74121- شکاف فقر

 2.9184- 1.11645 4.03485- 1.43484- 1.831161 3.26601- مربع شکاف فقر

 2.89048- 0.717813 3.60829- 1.32631- 1.581884 2.90819- وات

8
9

-9
0

 

 7.91757- 5.24092- 2.67665- 2.0635- 0.14708 2.21058- سرشمار

 13.2714- 9.27163- 3.99974- 3.22497- 0.29826- 2.92671- شکاف فقر

 17.3538- 12.6522- 4.70159- 4.12369- 0.61153- 3.51216- مربع شکاف فقر

 14.2291- 10.0763- 4.15285- 3.53897- 0.43623- 3.10274- وات

9
0

-9
1

 

 47.93875 51.02249 3.08374- 2.2381- 0.220099 2.4582- سرشمار

 81.80294 85.92839 4.12544- 1.57067- 1.925168 3.49584- شکاف فقر

 108.2342 113.0395 4.8053- 1.01256- 3.166992 4.17956- مربع شکاف فقر

 88.53252 92.79779 4.26527- 1.48958- 2.178674 3.66825- وات
9

1
-9

2
 

 0.182925 2.48844 2.30552- 2.08334- 0.40631- 1.67703- سرشمار

 1.254094 5.052849 3.79876- 3.5398- 0.52653- 3.01327- شکاف فقر

 2.911024 7.583459 4.67244- 4.35933- 0.4697- 3.88963- مربع شکاف فقر

 1.744456 5.724324 3.97987- 3.74246- 0.50981- 3.23265- وات

9
2

-9
3

 

 14.3703- 9.99345- 4.37681- 2.11581- 0.96184- 1.15397- سرشمار

 22.7917- 18.5864- 4.2053- 4.34299- 1.58582- 2.75717- شکاف فقر

 29.0671- 23.7908- 5.27628- 5.66742- 1.97386- 3.69356- مربع شکاف فقر

 23.5859- 19.1856- 4.40035- 4.69874- 1.69641- 3.00233- وات

8
4

-9
3

 

 0.1218- 3.270339 3.39214- 1.99833- 0.929388 2.92772- سرشمار

 0.491552 5.193505 4.70195- 1.90688- 1.694268 3.60115- شکاف فقر

 1.708696 6.848112 5.13942- 1.80022- 2.307745 4.10797- مربع شکاف فقر

 0.746849 5.531139 4.78429- 1.86176- 1.874639 3.7364- وات

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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، بخص اقتصبدی تُشانکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -9جذيل

 بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش، کطبيسصی

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 1.61445- 1.468216 3.08267- 1.14055- 0.08685 1.2274- سرشمار

 1.43521 4.509727 3.07452- 1.24123- 0.15931 1.40054- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -1.62683 0.256361 -1.37047 -3.32285 6.261329 2.938479 

 2.002795 5.180869 3.17807- 1.35384- 0.213282 1.56712- وات

8
5

-8
6

 

 0.19378- 1.99094 2.18472- 1.31067- 0.133968 1.44464- سرشمار

 0.303694 3.387601 3.08391- 0.52831- 1.516813 2.04512- شکاف فقر

 0.808883 4.959879 4.151- 0.498575 3.047423 2.54885- مربع شکاف فقر

 0.53166 3.819438 3.28778- 0.02044- 2.223065 2.2435- وات

8
6

-8
7

 

 0.085478 3.63041 3.54493- 2.55761- 1.26034- 1.29727- سرشمار

 0.188982 3.270987 3.082- 3.81236- 1.35736- 2.45501- شکاف فقر

 0.180381 3.953499 3.77312- 3.36721- 0.47642- 2.89079- مربع شکاف فقر

 0.18831 3.479226 3.29092- 3.37633- 0.79487- 2.58147- وات

8
7

-8
8

 

 0.23741- 2.534585 2.772- 1.534755 2.403184 0.86843- سرشمار

 0.573451 3.370326 2.79687- 3.290128 5.545902 2.25577- شکاف فقر

 1.254388 4.840339 3.58595- 3.075428 5.537682 2.46225- مربع شکاف فقر

 0.790639 3.799231 3.00859- 2.863206 5.20851 2.3453- وات

8
8

-8
9

 

 1.38248- 0.763952 2.14643- 2.291844 3.610993 1.31915- سرشمار

 1.15236- 1.711625 2.86399- 3.321495 5.41864 2.09715- شکاف فقر

 1.00088- 2.721512 3.7224- 3.504241 6.176014 2.67177- مربع شکاف فقر

 1.10843- 1.969301 3.07773- 3.300335 5.612157 2.31182- وات

8
9

-9
0

 

 3.30211- 0.80416- 2.49795- 3.08941- 0.575565 3.66497- سرشمار

 4.58003- 1.25394- 3.32609- 2.6276- 0.17289- 2.4547- شکاف فقر

 7.25848- 2.58439- 4.67408- 3.20517- 0.62635- 2.57882- مربع شکاف فقر

 5.12434- 1.53057- 3.59377- 2.85435- 0.3125- 2.54186- وات

9
0

-9
1

 

 - - - 111.9657 111.9657 0 سرشمار

 - - - 313.979 316.4888 2.50975- شکاف فقر

 - - - 154.7168 157.3985 2.68173- مربع شکاف فقر

 - - - 223.088 225.7066 2.61854- وات
9

1
-9

2
 

 2.99746- 0.34382- 2.65365- 1.10877- 0.88462- 0.22415- سرشمار

 4.25547- 0.88493- 3.37054- 1.85704- 0.325582 2.18263- شکاف فقر

 5.34008- 1.07192- 4.26817- 1.74561- 1.197343 2.94296- مربع شکاف فقر

 4.53043- 0.93069- 3.59974- 1.96567- 0.470631 2.4363- وات

9
2

-9
3

 

 1.012681 1.915974 0.90329- 1.35784- 0.29782- 1.06002- سرشمار

 0.463189 2.490152 2.02696- 5.77698- 3.24862- 2.52835- شکاف فقر

 0.46732 3.623831 3.15651- 8.30466- 5.02582- 3.27883- مربع شکاف فقر

 0.481215 2.85025 2.36903- 6.55728- 3.80995- 2.74732- وات

8
4

-9
3

 

 0.29513- 0.720849 1.01598- 1.69928- 0.265369 1.96465- سرشمار

 2.13514- 0.862343 2.99749- 2.15548- 0.738805 2.89429- شکاف فقر

 2.62328- 1.560929 4.1842- 2.279- 1.198833 3.47784- مربع شکاف فقر

 2.24081- 1.029923 3.27074- 2.17123- 0.892954 3.06419- وات

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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، کطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن خشاسبن سضًی -19جذيل

 ، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقشخذمبتبخص اقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

کلکشش  کشش توزیعی کشش درآمدی  کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی 

8
4

-8
5

 

 4.66566- 2.2784- 2.38726- 1.49339- 0.4538- 1.03959- سرشمار

 11.4803- 9.04826- 2.432- 2.4195- 1.00721- 1.41228- شکاف فقر

 16.2832- 13.5543- 2.72886- 3.0379- 1.41363- 1.62426- مربع شکاف فقر

 13.6467- 11.0732- 2.57348- 2.89784- 1.32482- 1.57303- وات

8
5

-8
6

 

 10.2736- 7.9295- 2.3441- 4.68317- 3.68733- 0.99584- سرشمار

 30.534- 28.2201- 2.31392- 8.77071- 7.37364- 1.39707- شکاف فقر

 49.5114- 47.0444- 2.46691- 11.3674- 9.73368- 1.63371- مربع شکاف فقر

 39.5503- 37.1249- 2.42536- 10.7642- 9.19119- 1.57305- وات

8
6

-8
7

 

 5.838209 7.797538 1.95933- 1.5795- 0.53417- 1.04533- سرشمار

 12.67705 14.94514 2.26809- 3.12201- 1.6553- 1.46671- شکاف فقر

 20.89908 23.60271 2.70363- 4.41939- 2.61831- 1.80108- مربع شکاف فقر

 16.2764 18.69921 2.42281- 3.92887- 2.2753- 1.65357- وات

8
7

-8
8

 

 3.01423- 1.07049- 1.94374- 1.30869- 0.441066 1.74976- سرشمار

 4.01444- 1.36861- 2.64583- 7.462934 9.559963 2.09703- شکاف فقر

 5.01539- 1.83214- 3.18325- 7.205585 9.64057 2.43498- مربع شکاف فقر

 4.37443- 1.55605- 2.81838- 4.263528 6.441332 2.1778- وات

8
8

-8
9

 

 5.99568- 4.16447- 1.83121- 2.11403 3.246608 1.13258- سرشمار

 5.90706- 3.45213- 2.45493- 6.570521 8.707249 2.13673- شکاف فقر

 7.26972- 4.17186- 3.09786- 8.288698 10.60066 2.31196- مربع شکاف فقر

 6.58194- 3.91708- 2.66486- 4.810337 7.005701 2.19536- وات

8
9

-9
0

 

 1.08983- 1.356299 2.44613- 0.56989- 0.922086 1.49197- سرشمار

 0.070883 2.996266 2.92538- 0.54275- 1.294672 1.83742- شکاف فقر

 0.559649 4.190089 3.63044- 0.47517- 1.806915 2.28208- مربع شکاف فقر

 0.172264 3.300922 3.12866- 0.55271- 1.497874 2.05059- وات

9
0

-9
1

 

 25.2795- 25.2795- 0 0.159592 2.269712 2.11012- سرشمار

 61.24545 65.17773 3.93228- 1.95435- 0.235976 2.19033- شکاف فقر

 91.31312 95.50576 4.19264- 4.39471- 1.65096- 2.74375- مربع شکاف فقر

 67.57963 71.59618 4.01654- 2.9309- 0.52913- 2.40178- وات
9

1
-9

2
 

 0.74382- 1.647353 2.39118- 9.40316- 7.76717- 1.636- سرشمار

 12.1037- 8.50942- 3.59424- 1.17702 3.362015 2.18499- شکاف فقر

 17.5521- 13.5603- 3.99181- 9.924574 12.63934 2.71476- مربع شکاف فقر

 13.5819- 9.87963- 3.70226- 4.929278 7.320648 2.39137- وات

9
2

-9
3

 

 3.81421- 1.17897- 2.63525- 1.87789- 0.23807- 1.63983- سرشمار

 2.92715- 0.041- 2.88615- 1.23126- 0.676522 1.90778- شکاف فقر

 4.14917- 0.97096- 3.17821- 0.94815- 1.229517 2.17766- مربع شکاف فقر

 3.61661- 0.64758- 2.96902- 1.1991- 0.845719 2.04482- وات

8
4

-9
3

 

 0.65483- 1.483009 2.13784- 1.50047- 0.72965- 0.77082- سرشمار

 0.233367 2.640742 2.40738- 3.60678- 2.20039- 1.40639- شکاف فقر

 0.713232 3.24156 2.52833- 5.14445- 3.40746- 1.73698- مربع شکاف فقر

 0.394258 2.869527 2.47527- 4.55012- 2.96417- 1.58595- وات

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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، کطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن خشاسبن سضًی 11-جذيل

 ، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقشصىعتبخص اقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

توزیعیکشش  کشش درآمدی  کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل 

8
4

-8
5

 

 37.71002 39.66762 1.9576- 1.4194- 0.58875- 0.83065- سرشمار

 85.66203 87.78882 2.12679- 1.54931- 0.018567 1.56787- شکاف فقر

 100.1819 102.7142 2.53223- 1.3627- 0.673134 2.03583- مربع شکاف فقر

 94.05511 96.33573 2.28062- 1.41449- 0.375222 1.78972- وات

8
5

-8
6

 

 2.65431- 0.99765- 1.65667- 1.26242- 0.4935- 0.76892- سرشمار

 3.2686- 1.03458- 2.23402- 1.37451- 0.241044 1.61556- شکاف فقر

 3.58338- 1.01018- 2.5732- 1.32412- 0.755741 2.07986- مربع شکاف فقر

 3.44386- 1.07916- 2.3647- 1.36048- 0.477159 1.83764- وات

8
6

-8
7

 

 1.46609- 0.601356 2.06744- 0.74277- 0.309734 1.05251- سرشمار

 0.64103- 1.757384 2.39841- 0.57109- 1.172692 1.74378- شکاف فقر

 0.299112 3.144504 2.84539- 0.34985- 1.798797 2.14864- مربع شکاف فقر

 0.16841- 2.395628 2.56403- 0.50212- 1.436213 1.93833- وات

8
7

-8
8

 

 1.5327- 0.11254- 1.42016- 1.26286- 0.02101- 1.24185- سرشمار

 2.51622- 0.39631- 2.11991- 1.94991- 0.33052- 1.61939- شکاف فقر

 3.29447- 0.65753- 2.63694- 2.56515- 0.5152- 2.04995- مربع شکاف فقر

 2.84825- 0.5295- 2.31875- 2.24661- 0.42413- 1.82248- وات

8
8

-8
9

 

 1.93023- 0.69571- 1.23452- 1.17259- 0.03491- 1.13768- سرشمار

 3.39365- 1.41322- 1.98043- 1.27486- 0.229434 1.50429- شکاف فقر

 4.55129- 1.99466- 2.55662- 1.43944- 0.480298 1.91973- مربع شکاف فقر

 3.91526- 1.71338- 2.20189- 1.37401- 0.341859 1.71587- وات

8
9

-9
0

 

 1.16899- 0.409496 1.57848- 1.30049- 0.39304- 0.90745- سرشمار

 0.38905- 2.051181 2.44023- 0.74335- 0.936246 1.67959- شکاف فقر

 0.526201 3.701221 3.17502- 0.13752- 2.042212 2.17974- مربع شکاف فقر

 0.04798- 2.628376 2.67635- 0.42889- 1.471369 1.90026- وات

9
0

-9
1

 

 18.79275 20.84348 2.05074- 1.74608- 0.9038- 0.84229- سرشمار

 21.335 23.9566 2.6216- 1.93115- 0.16983- 1.76132- شکاف فقر

 14.60164 17.89275 3.29111- 2.5048- 0.12598- 2.37882- مربع شکاف فقر

 18.30565 21.13993 2.83427- 2.35453- 0.34215- 2.01239- وات
9

1
-9

2
 

 3.328972 5.807565 2.47859- 3.24178- 2.85412- 0.38766- سرشمار

 2.194605 4.852529 2.65792- 3.69681- 1.92491- 1.7719- شکاف فقر

 0.144181 3.408532 3.26435- 3.59767- 1.14653- 2.45114- مربع شکاف فقر

 1.573529 4.423604 2.85008- 4.04544- 2.00851- 2.03693- وات

9
2

-9
3

 

 1.83398- 0.007251 1.84123- 0.40393- 0.64313 1.04706- سرشمار

 3.23805- 0.68457- 2.55348- 1.045743 2.840486 1.79474- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -2.32221 1.850911 -0.4713 -3.01892 -1.71491 -4.73383 

 3.88057- 1.17062- 2.70995- 0.03279- 1.973312 2.0061- وات

8
4

-9
3

 

 0.66389- 0.859247 1.52314- 0.84046- 0.38677 1.22723- سرشمار

 0.62153- 1.651612 2.27314- 0.44836- 1.307147 1.75551- شکاف فقر

 0.48416- 2.171237 2.6554- 0.22831- 1.852839 2.08115- مربع شکاف فقر

 0.57421- 1.846364 2.42057- 0.36978- 1.552643 1.92242- وات

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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، کطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن خشاسبن سضًی -12جذيل

 ، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقشکطبيسصیبخص اقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 0.33906- 1.897892 2.23696- 0.42223 1.238554 0.81632- سرشمار

 0.35824- 1.674497 2.03274- 1.08339- 0.426224 1.50962- شکاف فقر

 0.42229- 1.872815 2.2951- 1.86992- 0.10967 1.97959- مربع شکاف فقر

 0.20812- 1.957837 2.16596- 1.41023- 0.322477 1.73271- وات

8
5

-8
6

 

 0.73975- 0.779509 1.51926- 3.22224- 2.25083- 0.9714- سرشمار

 0.05941- 1.722689 1.7821- 3.04231- 1.37242- 1.66989- شکاف فقر

 0.196233 2.355259 2.15903- 2.32101- 0.31545- 2.00557- مربع شکاف فقر

 0.037458 2.02256 1.9851- 2.56958- 0.73188- 1.8377- وات

8
6

-8
7

 

 1.22775- 0.443449 1.6712- 1.9848- 0.85473- 1.13007- سرشمار

 1.23297- 0.525376 1.75835- 2.73281- 1.17404- 1.55877- شکاف فقر

 1.16247- 1.014861 2.17733- 2.77501- 0.87242- 1.90259- مربع شکاف فقر

 1.19391- 0.77724 1.97115- 2.50279- 0.75917- 1.74362- وات

8
7

-8
8

 

 2.97641- 2.64116- 0.33525- 0.63571- 0.359171 0.99488- سرشمار

 0.350818 2.434654 2.08384- 1.04618- 0.422692 1.46887- شکاف فقر

 2.586079 5.04357 2.45749- 1.20686- 0.641737 1.8486- مربع شکاف فقر

 1.119627 3.384318 2.26469- 1.13056- 0.550239 1.6808- وات

8
8

-8
9

 

 4.72715- 3.85282- 0.87433- 0.39894- 0.256907 0.65584- سرشمار

 0.71678- 1.405388 2.12217- 0.62796- 0.751846 1.3798- شکاف فقر

 3.096712 5.478927 2.38222- 0.78398- 1.026977 1.81096- مربع شکاف فقر

 1.261488 3.511307 2.24982- 0.6822- 0.928542 1.61074- وات

8
9

-9
0

 

 0.30623- 1.427511 1.73374- 0.73079- 0.007593 0.73838- سرشمار

 1.067827 3.018345 1.95052- 0.42209- 1.088132 1.51022- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -1.99091 1.874836 -0.11607 -2.28651 4.391058 2.104546 

 1.668433 3.778784 2.11035- 0.22043- 1.525152 1.74558- وات

9
0

-9
1 

 1.020815 3.497882 2.47707- 0.913062 1.826681 0.91362- سرشمار

 0.51467- 1.966263 2.48093- 0.05636- 1.464846 1.52121- شکاف فقر

 1.87141- 1.001645 2.87305- 0.55889- 1.496332 2.05522- مربع شکاف فقر

 1.02688- 1.614287 2.64117- 0.024726 1.802861 1.77813- وات

9
1

-9
2 

 0.37599- 1.336381 1.71237- 0.47535- 0.33247 0.80782- سرشمار

 1.65008- 0.738428 2.38851- 2.43827- 0.75442- 1.68384- شکاف فقر

 2.87633- 0.11446- 2.76187- 3.53868- 1.31723- 2.22145- مربع شکاف فقر

 2.16242- 0.380176 2.54259- 2.76154- 0.83982- 1.92172- وات

9
2

-9
3 

 1.15819- 1.247848 2.40603- 1.25402- 0.1786- 1.07542- سرشمار

 0.16703- 1.933347 2.10038- 0.04091- 1.785926 1.82684- شکاف فقر

 0.074224 2.389716 2.31549- 1.189232 3.442883 2.25365- مربع شکاف فقر

 0.06279- 2.163541 2.22633- 0.629018 2.638149 2.00913- وات

8
4

-9
3 

 0.95841- 0.332802 1.29121- 0.081609 0.590716 0.50911- سرشمار

 1.30262- 0.65229 1.95491- 3.416282 4.980554 1.56427- شکاف فقر

 1.35263- 1.017985 2.37061- 4.852624 6.818879 1.96626- مربع شکاف فقر

 1.26813- 0.845301 2.11343- 3.901974 5.666745 1.76477- وات
 

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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کطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن خًصستبن، بخص -13جذيل

 گيشی فقشاقتصبدی خذمبت، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 1.64344- 0.563264 2.2067- 0.92684- 0.85276 1.7796- سرشمار

 1.16353- 1.821053 2.98458- 1.42705- 1.298779 2.72583- شکاف فقر

 1.04043- 2.26964 3.31007- 1.88909- 1.617461 3.50655- مربع شکاف فقر

 1.17316- 1.907527 3.08068- 1.55125- 1.40891 2.96016- وات

8
5

-8
6

 

 1.38113- 0.348113 1.72924- 0.74401- 0.920318 1.66433- سرشمار

 1.75125- 0.831982 2.58324- 1.34348- 1.275225 2.61871- شکاف فقر

 2.11344- 1.072098 3.18553- 1.85649- 1.301921 3.15841- مربع شکاف فقر

 1.84192- 0.931429 2.77335- 1.50899- 1.257482 2.76647- وات

8
6

-8
7

 

 3.54898- 1.446- 2.10298- 3.15968- 0.45378- 2.70589- سرشمار

 5.0941- 2.10725- 2.98685- 3.89797- 0.75446- 3.14351- شکاف فقر

 6.18717- 2.63674- 3.55043- 3.99456- 0.71654- 3.27803- مربع شکاف فقر

 5.37334- 2.22773- 3.14561- 3.95533- 0.77931- 3.17603- وات

8
7

-8
8

 

 0.035058 3.040871 3.00581- 5.295711 8.338742 3.04303- سرشمار

 1.5881 4.736836 3.14874- 5.529169 8.320109 2.79094- شکاف فقر

فقر مربع شکاف  -2.88285 8.76491 5.882056 -3.69866 5.894453 2.195788 

 1.675801 4.97974 3.30394- 6.10569 8.916532 2.81084- وات

8
8

-8
9 

 60.52312 60.52312 0 1.33624- 0.865601 2.20184- سرشمار

 121.5301 124.4931 2.96303- 0.93537- 2.508579 3.44395- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -4.38351 4.712332 0.328826 -3.36122 119.2654 115.9042 

 116.7095 119.8088 3.09937- 0.33372- 3.251249 3.58497- وات

8
9

-9
0

 

 3.58346- 0.26698- 3.31648- 1.82649- 0.385675 2.21217- سرشمار

 0.49285- 4.339564 4.83242- 1.81374- 1.766625 3.58036- شکاف فقر

 4.528312 10.3028 5.77449- 1.82482- 2.774828 4.59965- مربع شکاف فقر

 0.679667 5.641391 4.96172- 1.84113- 1.970886 3.81202- وات

9
0

-9
1 

 6.184186 8.721987 2.5378- 1.69144- 0.366576 2.05802- سرشمار

 6.302266 11.6462 5.34393- 1.3573- 2.087091 3.44439- شکاف فقر

 0.48874- 5.935127 6.42386- 1.02101- 3.439175 4.46019- مربع شکاف فقر

 5.12427 10.63197 5.5077- 1.27521- 2.402398 3.6776- وات

9
1

-9
2 

 2.91904- 0.174- 2.74504- 0.11032- 2.385128 2.49545- سرشمار

 6.42848- 1.54325- 4.88523- 1.166383 4.846875 3.68049- شکاف فقر

 7.63806- 2.09808- 5.53998- 1.628855 5.981699 4.35284- مربع شکاف فقر

 6.64362- 1.63- 5.01362- 1.240416 5.091003 3.85059- وات

9
2

-9
3 

 87.355- 84.2351- 3.11984- 6.43947- 2.35336- 4.08611- سرشمار

 128.581- 124.814- 3.76632- 8.03677- 4.08749- 3.94928- شکاف فقر

 166.943- 162.214- 4.7294- 10.0266- 5.55357- 4.47298- مربع شکاف فقر

 137.682- 133.716- 3.96662- 8.41524- 4.33863- 4.07662- وات

8
4

-9
3 

 1.72641- 0.743704 2.47011- 4.94439- 3.59842- 1.34598- سرشمار

 2.18416- 1.127233 3.3114- 15.4299- 12.2985- 3.13138- شکاف فقر

 2.92055- 0.80879 3.72934- 21.8663- 18.2185- 3.64783- مربع شکاف فقر

 2.46915- 0.943391 3.41254- 17.3056- 14.0131- 3.29247- وات

 

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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، بخص ًصستبنکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن خ-14جذيل

 گيشی فقشاقتصبدی صىعت، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 2.40945- 0.860244 3.2697- 0.84447- 0.506627 1.3511- سرشمار

 9.77513- 7.21883- 2.5563- 0.192459 2.489598 2.29714- شکاف فقر

 16.7065- 13.5473- 3.15917- 1.03518 4.083438 3.04826- مربع شکاف فقر

 12.1337- 9.38874- 2.74499- 0.514374 3.058587 2.54421- وات

8
5

-8
6

 

 2.075703 2.805831 0.73013- 0.72169- 0.915731 1.63742- سرشمار

 0.2142- 1.759663 1.97386- 0.098752 2.246061 2.14731- شکاف فقر

 1.1305- 1.343236 2.47374- 0.0559- 2.562708 2.61861- مربع شکاف فقر

 0.56502- 1.611183 2.1762- 0.11047- 2.215891 2.32636- وات

8
6

-8
7

 

 0.97495- 0.669985 1.64494- 1.77501- 0.089203 1.86421- سرشمار

 2.19145- 0.06534 2.25679- 1.97574- 0.405739 2.38148- شکاف فقر

 3.07656- 0.33615- 2.74041- 2.60758- 0.217796 2.82538- مربع شکاف فقر

 2.52045- 0.07944- 2.44101- 2.24108- 0.292404 2.53348- وات

8
7

-8
8

 

 0.29038 1.87718 1.5868- 0.28226- 1.085396 1.36766- سرشمار

 0.963068 3.429021 2.46595- 0.337819 2.733844 2.39603- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -3.04245 4.270806 1.228353 -3.12429 4.33805 1.213762 

 1.007932 3.684539 2.67661- 0.582996 3.182213 2.59922- وات

8
8

-8
9 

 3.02362- 1.58051- 1.44312- 1.05722- 0.471804 1.52902- سرشمار

 0.196098 2.625064 2.42897- 0.97785- 1.384804 2.36265- شکاف فقر

شکاف فقر مربع  -2.97038 2.143965 -0.82641 -3.28722 5.686884 2.399663 

 0.825471 3.501174 2.6757- 0.93051- 1.636669 2.56718- وات

8
9

-9
0

 

 0.208899 2.104825 1.89593- 2.25607- 0.89765- 1.35842- سرشمار

 1.302397 4.580574 3.27818- 2.34631- 0.03185- 2.31445- شکاف فقر

 2.194232 6.127584 3.93335- 2.31014- 0.658722 2.96886- مربع شکاف فقر

 1.541225 4.998672 3.45745- 2.32747- 0.206458 2.53393- وات

9
0

-9
1 

 0.11618- 2.002059 2.11824- 1.63499- 0.33854- 1.29645- سرشمار

 1.78475 5.28931 3.50456- 3.33896- 0.80074- 2.53822- شکاف فقر

 1.551968 5.861727 4.30976- 4.29558- 1.0684- 3.22718- مربع شکاف فقر

 1.779002 5.469823 3.69082- 3.63949- 0.88876- 2.75073- وات

9
1

-9
2 

 5.82951- 4.00051- 1.82899- 0.32834- 1.272852 1.6012- سرشمار

 2.94884- 0.842249 3.79109- 0.38332- 2.455878 2.8392- شکاف فقر

 5.002854 9.664166 4.66131- 1.403858 5.188056 3.7842- مربع شکاف فقر

 0.91641- 3.066147 3.98255- 0.263229 3.347104 3.08388- وات

9
2

-9
3 

 0.91386- 1.065493 1.97935- 1.05422- 0.070481 1.1247- سرشمار

 3.16668- 0.23192- 2.93476- 2.89522- 0.44872- 2.44649- شکاف فقر

 5.50048- 1.76103- 3.73945- 5.13176- 1.82735- 3.30441- مربع شکاف فقر

 3.83957- 0.6893- 3.15028- 3.65799- 0.95855- 2.69945- وات

8
4

-9
3 

 0.58241- 1.431759 2.01417- 0.75697- 0.441695 1.19867- سرشمار

 1.62082- 1.065896 2.68671- 1.45263- 0.848508 2.30114- شکاف فقر

 2.67888- 0.58891 3.26779- 2.31623- 0.689439 3.00567- مربع شکاف فقر

 1.94418- 0.925614 2.86979- 1.79983- 0.736969 2.5368- وات

 

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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، بخص ًصستبنکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن خ -15جذيل

 ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش، بش اسبس چُبس کطبيسصیاقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 0.55265- 1.529422 2.08207- 0.392056 1.274901 0.88285- سرشمار

 0.04221- 3.042407 3.08462- 1.171961 3.148898 1.97694- شکاف فقر

 0.359528 4.627333 4.2678- 1.879453 4.561896 2.68244- مربع شکاف فقر

 0.097825 3.472941 3.37512- 1.459501 3.689335 2.22983- وات

8
5

-8
6

 

 1.86155 3.626889 1.76534- 1.4762- 0.02384- 1.45236- سرشمار

 5.749263 7.979605 2.23034- 1.61749- 0.476681 2.09417- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -2.85611 1.542646 -1.31347 -3.07399 10.7663 7.69231 

 6.433032 8.953932 2.5209- 1.48874- 0.860406 2.34914- وات

8
6

-8
7

 

 10.3601- 7.24612- 3.11394- 1.7271- 0.29926- 1.42784- سرشمار

 10.5739- 7.17698- 3.39691- 1.69909- 0.59247 2.29156- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -2.88612 0.971926 -1.9142 -3.5453 -9.8964 -13.4417 

 12.2677- 8.79702- 3.4707- 1.77058- 0.734673 2.50525- وات

8
7

-8
8

 

 39.25453 39.25453 0 1.01435- 0.896543 1.91089- سرشمار

 37.18195 40.68806 3.50611- 0.34952- 1.984536 2.33406- شکاف فقر

فقر مربع شکاف  -2.9264 2.814842 -0.11156 -4.6242 72.13966 67.51546 

 46.00193 49.69247 3.69054- 0.30638- 2.24066 2.54704- وات

8
8

-8
9 

 2.975881 5.703905 2.72802- 1.03467- 0.893695 1.92837- سرشمار

 5.392258 8.860596 3.46834- 0.15338- 2.412985 2.56636- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -3.21139 3.602209 0.390821 -4.62013 19.14984 14.52972 

 8.38633 12.02206 3.63573- 0.012069 2.795119 2.78305- وات

8
9

-9
0

 

 0.95565- 1.35479 2.31044- 1.98771- 0.38878- 1.59893- سرشمار

 1.7764 6.446982 4.67058- 2.80461- 0.25209- 2.55251- شکاف فقر

 7.274582 13.34164 6.06705- 3.01973- 0.392325 3.41206- مربع شکاف فقر

 3.298263 8.100854 4.80259- 2.84943- 0.04755- 2.80188- وات

9
0

-9
1 

 10.25608 16.04937 5.79329- 1.09732- 0.288921 1.38624- سرشمار

 37.41859 44.59735 7.17876- 1.87625- 0.879754 2.756- شکاف فقر

 43.04036 50.88744 7.84709- 2.88335- 0.953815 3.83716- مربع شکاف فقر

 37.9886 45.29862 7.31002- 2.15763- 0.87915 3.03678- وات

9
1

-9
2 

 10.58878 18.89557 8.30679- 0.71998- 0.588247 1.30823- سرشمار

 34.09776 41.2061 7.10833- 1.37361- 1.513193 2.88681- شکاف فقر

 46.75504 53.63672 6.88169- 2.18725- 1.798554 3.9858- مربع شکاف فقر

 35.94311 43.09491 7.1518- 1.60228- 1.559112 3.16139- وات

9
2

-9
3 

 1.05109- 0.579927 1.63101- 1.55077- 0.21441- 1.33636- سرشمار

 2.31168- 1.289285 3.60097- 0.04179- 2.40293 2.44472- شکاف فقر

 3.04458- 1.386073 4.43065- 2.211662 5.497305 3.28564- مربع شکاف فقر

 2.49979- 1.291585 3.79138- 0.79554 3.48506 2.68952- وات

8
4

-9
3 

 2.26463- 0.74929- 1.51534- 2.397361 3.418969 1.02161- سرشمار

 2.81275- 0.077051 2.88981- 4.341781 6.392355 2.05057- شکاف فقر

 3.28259- 0.423658 3.70625- 5.854581 8.502529 2.64795- مربع شکاف فقر

 2.89498- 0.22028 3.11526- 4.903831 7.180152 2.27632- وات

 

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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سيستبن ي کطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -16جذيل 

 اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش، بش خذمبت، بخص اقتصبدی بلًچستبن

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 0.59376- 1.005989 1.59975- 2.79794- 1.5421- 1.25584- سرشمار

 0.1043- 1.824868 1.92917- 4.30377- 2.55574- 1.74803- شکاف فقر

فقر مربع شکاف  -2.15757 -2.9721 -5.12967 -2.33757 2.288507 -0.04907 

 0.18744- 1.920335 2.10778- 4.59719- 2.65361- 1.94358- وات

8
5

-8
6

 

 0.94809- 0.253418 1.20151- 1.47391- 0.44094- 1.03297- سرشمار

 1.55309- 0.078565 1.63165- 2.52002- 1.03609- 1.48393- شکاف فقر

 2.30411- 0.3437- 1.96041- 3.23511- 1.48781- 1.74731- مربع شکاف فقر

 2.08161- 0.28438- 1.79722- 2.9733- 1.33331- 1.63999- وات

8
6

-8
7

 

 6.26828- 4.835- 1.43327- 1.06289- 0.15215- 0.91074- سرشمار

 7.59537- 6.08714- 1.50822- 6.04612- 4.90009- 1.14603- شکاف فقر

 10.0818- 8.2577- 1.82414- 8.77204- 7.38763- 1.38442- مربع شکاف فقر

 9.56532- 7.89561- 1.66971- 8.12641- 6.80193- 1.32448- وات

8
7

-8
8

 

 6.03446- 4.28114- 1.75332- 0.15887- 0.727686 0.88656- سرشمار

 5.51939- 3.94614- 1.57325- 4.389938 5.65503 1.26509- شکاف فقر

 6.32606- 4.45133- 1.87473- 4.677126 6.294186 1.61706- مربع شکاف فقر

 6.06189- 4.32683- 1.73506- 4.10695 5.581586 1.47464- وات

8
8

-8
9 

 2.09347- 0.54734- 1.54613- 1.356876 2.009793 0.65292- سرشمار

 2.28876- 0.63681- 1.65195- 0.78298- 0.326933 1.10991- شکاف فقر

 2.84541- 0.8917- 1.95371- 1.09826- 0.402828 1.50108- مربع شکاف فقر

 2.68788- 0.87092- 1.81696- 1.08061- 0.26526 1.34587- وات

8
9

-9
0

 

 0.57324- 1.208432 1.78168- 0.710414 0.710414 0 سرشمار

 0.18213- 1.564793 1.74693- 7.498326 8.63461 1.13628- شکاف فقر

 0.00445- 2.182247 2.18669- 13.81692 15.37071 1.55379- مربع شکاف فقر

 0.08574- 1.86647 1.95221- 13.91004 15.29488 1.38485- وات

9
0

-9
1 

 0.833497 2.098672 1.26517- 1.08915- 0.65595- 0.4332- سرشمار

 1.352934 3.225765 1.87283- 0.28577- 0.888143 1.17392- شکاف فقر

 2.766813 5.149626 2.38281- 0.3311- 1.34363 1.67473- مربع شکاف فقر

 2.001672 4.088907 2.08724- 0.40644- 1.05378 1.46022- وات

9
1

-9
2 

 0.007346 1.198172 1.19083- 3.27606- 2.93439- 0.34167- سرشمار

 3.30725- 1.10121- 2.20604- 2.287315 3.578599 1.29128- شکاف فقر

 4.61418- 1.86989- 2.74429- 3.504971 5.245332 1.74036- مربع شکاف فقر

 3.80597- 1.39724- 2.40873- 2.47766 4.025752 1.54809- وات

9
2

-9
3 

 1.07616- 0.728552 1.80471- 0.46497- 0.24874- 0.21623- سرشمار

 2.26508- 0.11079- 2.15429- 1.90887- 0.60667- 1.3022- شکاف فقر

 3.08124- 0.54289- 2.53835- 2.39207- 0.65352- 1.73855- مربع شکاف فقر

 2.63629- 0.31526- 2.32103- 2.08791- 0.53795- 1.54996- وات

8
4

-9
3 

 0.67172- 0.748942 1.42067- 0.60985- 0.075648 0.6855- سرشمار

 0.81279- 1.039596 1.85238- 0.68797- 0.573782 1.26175- شکاف فقر

 0.94568- 1.32228 2.26796- 0.74628- 0.97918 1.72546- مربع شکاف فقر

 0.855- 1.178825 2.03382- 0.72753- 0.804075 1.53161- وات

 

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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سيستبن ي کطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -17جذيل

 اقتصبدی صىعت، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش، بخص بلًچستبن

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 0.92246- 0.24973- 0.67273- 2.32455- 1.96343- 0.36112- سرشمار

 0.70971- 0.801718 1.51143- 3.37116- 2.05349- 1.31767- شکاف فقر

 0.065829 2.154578 2.08875- 3.13371- 1.25775- 1.87596- مربع شکاف فقر

 0.24428- 1.535156 1.77944- 3.12679- 1.52499- 1.6018- وات

8
5

-8
6

 

 8.35656- 6.69846- 1.6581- 0.52856- 0.03824- 0.49032- سرشمار

 15.39137 16.79416 1.40278- 1.94566- 0.83409- 1.11156- شکاف فقر

 45.11718 47.03956 1.92238- 2.93558- 1.39153- 1.54405- مربع شکاف فقر

 33.98791 35.64878 1.66088- 2.60187- 1.22223- 1.37964- وات

8
6

-8
7

 

 0.04382- 0.650007 0.69383- 0.30644- 0.001909 0.30835- سرشمار

 0.57785- 0.656962 1.23481- 0.69608- 0.072313 0.76839- شکاف فقر

 1.25111- 0.303327 1.55444- 1.09598- 0.03812- 1.05785- مربع شکاف فقر

 1.13984- 0.302347 1.44219- 1.11971- 0.09695- 1.02276- وات

8
7

-8
8

 

 0.72225- 0.20238- 0.51987- 0.79765 1.062502 0.26485- سرشمار

 1.49022- 0.47567- 1.01455- 1.14826- 0.43877- 0.70949- شکاف فقر

 1.83832- 0.4888- 1.34952- 2.86168- 1.88469- 0.97699- مربع شکاف فقر

 1.68825- 0.44118- 1.24707- 2.78436- 1.8308- 0.95356- وات

8
8

-8
9

 

 0.76284- 0.19586- 0.56698- 0.4176- 0.21372- 0.20388- سرشمار

 1.47335- 0.43952- 1.03382- 3.0326- 2.3503- 0.6823- شکاف فقر

 1.78393- 0.43476- 1.34917- 4.10876- 3.11665- 0.99212- مربع شکاف فقر

 1.66881- 0.40835- 1.26046- 3.65774- 2.70907- 0.94867- وات

8
9

-9
0

 

 4.02108- 2.77115- 1.24992- 0.474307 0.544107 0.0698- سرشمار

 5.639813 6.846731 1.20692- 3.92149- 3.20608- 0.7154- شکاف فقر

 21.94378 23.51741 1.57363- 6.93326- 5.85913- 1.07413- مربع شکاف فقر

 19.97338 21.41295 1.43957- 6.68036- 5.68076- 0.99959- وات

9
0

-9
1 

 3.19191- 1.99101- 1.2009- 0.14545- 0.067338 0.21279- سرشمار

فقر شکاف  -0.94076 -0.12456 -1.06533 -1.47793 9.872826 8.394899 

 18.23696 20.24001 2.00306- 1.8086- 0.43014- 1.37846- مربع شکاف فقر

 13.19838 14.93433 1.73595- 1.66341- 0.43694- 1.22647- وات

9
1

-9
2 

 0.350502 1.113376 0.76287- 0.01473- 0.169199 0.18393- سرشمار

 2.35954- 0.88248- 1.47706- 1.5993- 0.58972- 1.00958- شکاف فقر

 4.96589- 3.00791- 1.95797- 2.68685- 1.201- 1.48584- مربع شکاف فقر

 3.72516- 2.00345- 1.72171- 2.17298- 0.86414- 1.30884- وات

9
2

-9
3

 

 0.9141- 0.11303- 0.80107- 0.10409- 0.15563 0.25972- سرشمار

 1.83899- 0.67022- 1.16877- 0.75991- 0.072487 0.83239- شکاف فقر

 2.41106- 0.86298- 1.54808- 1.25336- 0.009971 1.26333- مربع شکاف فقر

 2.20321- 0.78852- 1.41469- 1.13503- 0.00774 1.14277- وات

8
4

-9
3 

 0.48029- 0.098972 0.57926- 0.29306- 0.03125- 0.26181- سرشمار

 1.07653- 0.159019 1.23555- 0.86737- 0.087411 0.95478- شکاف فقر

 1.52893- 0.153503 1.68243- 1.33716- 0.125975 1.46314- مربع شکاف فقر

 1.34617- 0.147607 1.49378- 1.1693- 0.100909 1.27021- وات

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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استبن سيستبن ي بلًچستبن، کطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس  -18جذيل

 بخص اقتصبدی کطبيسصی، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 1.58994- 0.994118 2.58406- 0.82829- 0.23718- 0.59111- سرشمار

 0.621787 2.62971 2.00792- 1.01444- 0.340167 1.3546- شکاف فقر

 0.4306- 1.607922 2.03852- 1.16907- 0.730193 1.89927- مربع شکاف فقر

 0.05611- 2.032075 2.08819- 1.10421- 0.520309 1.62452- وات

8
5

-8
6

 

 1.085557 1.940773 0.85522- 0.75291- 0.086773 0.83968- سرشمار

 3.21184- 1.33868- 1.87316- 0.434848 1.69659 1.26174- شکاف فقر

 3.8748- 2.00679- 1.86802- 2.481308 4.185769 1.70446- مربع شکاف فقر

 3.55428- 1.62812- 1.92616- 2.08861 3.591656 1.50305- وات

8
6

-8
7

 

 0.53226- 0.342 0.87426- 0.54696- 0.05706- 0.4899- سرشمار

 0.32308- 0.886172 1.20925- 1.12152- 0.08327- 1.03826- شکاف فقر

 0.0313- 1.452944 1.48425- 1.5933- 0.27008- 1.32322- مربع شکاف فقر

 0.23759- 1.173683 1.41128- 1.52503- 0.28305- 1.24198- وات

8
7

-8
8

 

 0.86731- 0.08931- 0.778- 0.36305- 0.07906- 0.28399- سرشمار

فقرشکاف   -0.86925 0.348011 -0.52124 -0.97898 -0.07361 -1.05259 

 1.24444- 0.03153- 1.21291- 0.50565- 0.640257 1.1459- مربع شکاف فقر

 1.61414- 0.42226- 1.19188- 0.55848- 0.520152 1.07863- وات

8
8

-8
9

 

 0.93406- 0.68192- 0.25214- 0.62461- 0.50413- 0.12048- سرشمار

 0.89573- 0.089941 0.98567- 0.308784 1.107195 0.79841- شکاف فقر

 0.59908- 0.699043 1.29812- 1.025176 2.094429 1.06925- مربع شکاف فقر

 0.53571- 0.671382 1.2071- 0.945614 1.958678 1.01306- وات

8
9

-9
0

 

 5.463293 5.463293 0 0.22672- 0.022878 0.2496- سرشمار

 7.015195 8.024166 1.00897- 1.88196- 0.81549- 1.06647- شکاف فقر

 7.475645 8.869298 1.39365- 1.24992- 0.44545- 0.80447- مربع شکاف فقر

 7.210098 8.469981 1.25988- 1.91347- 0.89327- 1.0202- وات

9
0

-9
1 

 1.04728- 0.030726 1.07801- 0.156176 0.57089 0.41471- سرشمار

 1.39325- 0.09358- 1.29966- 2.08009- 1.07307- 1.00702- شکاف فقر

 1.82371- 0.17217- 1.65153- 4.33344- 2.97862- 1.35482- مربع شکاف فقر

 1.70726- 0.18337- 1.52389- 4.18678- 2.94502- 1.24176- وات

9
1

-9
2 

 1.80605- 0.31047- 1.49558- 0.44959- 0.15661- 0.29298- سرشمار

 0.062056 2.104483 2.04243- 0.77569- 0.336046 1.11173- شکاف فقر

 1.304146 3.991084 2.68694- 0.72402- 0.884335 1.60835- مربع شکاف فقر

 0.537297 2.840166 2.30287- 0.67087- 0.724706 1.39558- وات

9
2

-9
3

 

 0.91794- 0.10976- 0.80818- 0.24908- 0.12812- 0.12096- سرشمار

 1.69595- 0.237692 1.93364- 0.72111- 0.214167 0.93527- شکاف فقر

 2.28195- 0.347888 2.62984- 1.05916- 0.409752 1.46891- مربع شکاف فقر

 1.93364- 0.256319 2.18996- 0.96084- 0.291139 1.25197- وات

8
4

-9
3 

 0.71335- 0.168728 0.88208- 0.53807- 0.03567- 0.50241- سرشمار

 0.89394- 0.930915 1.82485- 0.92204- 0.30574 1.22778- شکاف فقر

 1.03215- 1.319641 2.35179- 1.17198- 0.550968 1.72295- مربع شکاف فقر

 0.9558- 1.109936 2.06573- 1.0711- 0.421532 1.49263- وات

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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، بخص فبسسکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -19جذيل

 ، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقشخذمبتاقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 4.61262- 1.31546- 3.29716- 1.50971- 0.154613 1.66433- سرشمار

فقرشکاف   -2.06476 0.120006 -1.94475 -2.73817 -0.78378 -3.52195 

 2.44327- 0.628317 3.07158- 2.36746- 0.0385- 2.32896- مربع شکاف فقر

 2.97263- 0.11411- 2.85852- 2.16195- 0.029434 2.19138- وات

8
5

-8
6

 

 3.08242- 0.77898- 2.30345- 2.43422- 0.58286- 1.85136- سرشمار

 3.92128- 1.47229- 2.44899- 3.31081- 1.02219- 2.28862- شکاف فقر

 4.40372- 1.63882- 2.7649- 4.16516- 1.7051- 2.46006- مربع شکاف فقر

 4.04118- 1.46406- 2.57712- 3.74445- 1.36634- 2.37811- وات

8
6

-8
7

 

 4.84929- 2.74193- 2.10735- 3.028006 4.92909 1.90108- سرشمار

 6.63401- 4.17645- 2.45756- 6.75624 8.843825 2.08759- شکاف فقر

 8.0256- 5.11044- 2.91517- 8.584526 10.9266 2.34208- مربع شکاف فقر

 7.15493- 4.52352- 2.6314- 7.719462 9.932378 2.21292- وات

8
7

-8
8

 

 18.23961 19.8213 1.58169- 1.69695- 0.775603 2.47256- سرشمار

 24.58472 27.25447 2.66975- 1.38332- 0.915288 2.29861- شکاف فقر

 24.4685 27.7696 3.30109- 1.72426- 1.029834 2.7541- مربع شکاف فقر

 24.13949 27.01265 2.87317- 1.54005- 0.943315 2.48336- وات

8
8

-8
9 

 1.58925- 0.325647 1.9149- 1.892138 3.191339 1.2992- سرشمار

 2.23029- 0.645691 2.87599- 0.699658 3.259692 2.56003- شکاف فقر

 2.79331- 0.947375 3.74069- 0.065958 3.473605 3.40765- مربع شکاف فقر

 2.3695- 0.739811 3.10931- 0.514247 3.320823 2.80658- وات

8
9

-9
0

 

 3.305501 5.668564 2.36306- 0.98808- 1.724723 2.7128- سرشمار

 5.714896 9.402553 3.68766- 0.49531- 2.435522 2.93083- شکاف فقر

 7.650736 12.52288 4.87214- 0.42461- 3.11361 3.53822- مربع شکاف فقر

 6.213633 10.14655 3.93292- 0.48491- 2.637351 3.12226- وات

9
0

-9
1 

 1.04422- 2.664484 3.70871- 0.87764- 1.305877 2.18352- سرشمار

 3.21797- 0.303805 3.52177- 1.40491- 1.702664 3.10758- شکاف فقر

 5.79549- 1.61543- 4.18006- 1.67967- 1.81555 3.49522- مربع شکاف فقر

 3.90006- 0.20051- 3.69954- 1.53- 1.700641 3.23064- وات

9
1

-9
2 

 2.62168- 0.896973 3.51865- 2.60686- 0.4451- 2.16176- سرشمار

 1.97392- 1.46808 3.442- 5.30172- 2.8738- 2.42792- شکاف فقر

 1.73755- 1.690406 3.42795- 7.03684- 4.14425- 2.89259- مربع شکاف فقر

 1.95939- 1.503574 3.46296- 5.83696- 3.23284- 2.60411- وات

9
2

-9
3 

 14.7948- 12.6126- 2.18228- 0.5281- 0.288338 0.81644- سرشمار

 23.5118- 20.3626- 3.14922- 0.15638- 1.861581 2.01796- شکاف فقر

 24.6032- 20.9981- 3.60512- 0.275728 2.8385 2.56277- مربع شکاف فقر

 23.3948- 20.13- 3.26481- 0.01471- 2.222474 2.23719- وات

8
4

-9
3 

 1.842- 0.131865 1.97387- 0.094508 1.040961 0.94645- سرشمار

 1.91623- 1.039125 2.95536- 0.817878 2.819474 2.0016- شکاف فقر

 1.67069- 1.819988 3.49068- 1.825318 4.23976 2.41444- مربع شکاف فقر

 1.84896- 1.260016 3.10898- 1.403926 3.569218 2.16529- وات

 

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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، بخص فبسسکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  -29جذيل

 اقتصبدی صىعت، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 1.54297- 0.28643 1.8294- 0.238556 1.662131 1.42358- سرشمار

 2.40857- 0.09545- 2.31313- 4.29328- 1.8414- 2.45189- شکاف فقر

 2.94663- 0.22373- 2.7229- 6.29738- 3.31352- 2.98386- مربع شکاف فقر

 2.5453- 0.08561- 2.4597- 4.95049- 2.30537- 2.64512- وات

8
5

-8
6

 

 1.542372 2.853787 1.31142- 0.314964 1.876049 1.56109- سرشمار

 0.26101 2.498803 2.23779- 2.45317- 0.18488- 2.26829- شکاف فقر

 0.59583- 2.170994 2.76682- 3.72105- 0.85153- 2.86952- مربع شکاف فقر

 0.1193- 2.311148 2.43044- 2.85747- 0.37679- 2.48068- وات

8
6

-8
7

 

 4.039806 5.829827 1.79002- 0.39261- 1.646419 2.03903- سرشمار

 4.548322 7.104444 2.55612- 0.425- 2.401206 2.8262- شکاف فقر

 4.191762 7.042344 2.85058- 0.006253 3.349087 3.34283- مربع شکاف فقر

 4.316589 7.000246 2.68366- 0.2697- 2.722296 2.99199- وات

8
7

-8
8

 

 4.702864 7.057292 2.35443- 0.36043- 1.096902 1.45734- سرشمار

 5.939525 8.524155 2.58463- 1.805079 4.387689 2.58261- شکاف فقر

 5.963173 8.768027 2.80485- 4.404688 7.475895 3.07121- مربع شکاف فقر

 5.923902 8.606398 2.6825- 2.665295 5.424439 2.75914- وات

8
8

-8
9

 

 2.33925- 0.1902- 2.14905- 1.742224 3.003443 1.26122- سرشمار

 3.62945- 0.75367- 2.87578- 3.77152- 1.29158- 2.47993- شکاف فقر

 4.78561- 1.60689- 3.17872- 7.65812- 4.73353- 2.92459- مربع شکاف فقر

 4.01123- 1.02973- 2.9815- 4.8334- 2.18957- 2.64383- وات

8
9

-9
0

 

 1.51086- 1.385815 2.89667- 0.53882- 0.674232 1.21305- سرشمار

 0.95073- 2.195797 3.14653- 1.10101- 1.528215 2.62922- شکاف فقر

 1.13634- 2.397189 3.53353- 1.02344- 2.282337 3.30578- مربع شکاف فقر

 0.98279- 2.285927 3.26872- 1.01901- 1.808657 2.82767- وات

9
0

-9
1 

 33.27866 35.36317 2.08451- 7.05795- 4.59735- 2.46059- سرشمار

 32.39255 35.5597 3.16715- 9.32701- 6.87249- 2.45452- شکاف فقر

 27.74888 31.36865 3.61977- 15.6442- 12.62- 3.02417- مربع شکاف فقر

 30.43481 33.74327 3.30845- 12.0911- 9.4524- 2.6387- وات

9
1

-9
2 

 1.19987- 0.826 2.02587- 0.83545- 0.414554 1.25001- سرشمار

 1.81591- 1.006093 2.822- 1.4432- 0.684389 2.12758- شکاف فقر

 2.49613- 0.76009 3.25622- 1.70948- 0.906112 2.61559- مربع شکاف فقر

 2.07984- 0.886874 2.96672- 1.53814- 0.770146 2.30829- وات

9
2

-9
3 

 3.329959 4.30837 0.97841- 0.72356- 0.200568 0.92413- سرشمار

 3.105259 5.785958 2.6807- 1.59803- 0.105973 1.704- شکاف فقر

 1.463264 4.521946 3.05868- 2.20949- 0.052402 2.26189- مربع شکاف فقر

 2.110534 4.925238 2.8147- 1.80016- 0.140328 1.94049- وات

8
4

-9
3 

 1.93289- 0.56486 2.49775- 1.05032- 0.289514 1.33984- سرشمار

 1.61462- 1.124625 2.73924- 1.81636- 0.454764 2.27112- شکاف فقر

 1.43069- 1.633471 3.06416- 2.23916- 0.593224 2.83239- مربع شکاف فقر

 1.5073- 1.349852 2.85715- 1.97525- 0.497626 2.47288- وات

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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، بخص فبسسکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  21جذيل

 ، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقشکطبيسصیاقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 1.96719- 0.14408- 1.82311- 0.09038- 1.81017 1.90055- سرشمار

 1.76823- 0.336437 2.10466- 1.44182- 1.053053 2.49488- شکاف فقر

 2.06871- 0.613503 2.68221- 1.06789- 1.63631 2.7042- مربع شکاف فقر

 1.82702- 0.492632 2.31966- 1.00411- 1.555876 2.55999- وات

8
5

-8
6

 

 0.61016- 0.752833 1.36299- 7.80088- 7.18649- 0.61439- سرشمار

 0.32974- 2.231605 2.56134- 2.57763- 0.27623- 2.3014- شکاف فقر

 1.11172 4.332792 3.22107- 7.775614 10.68958 2.91396- مربع شکاف فقر

 0.170789 2.942163 2.77137- 1.445857 3.953764 2.50791- وات

8
6

-8
7

 

 1.33117- 0.06855- 1.26262- 1.89563- 0.12595- 1.76968- سرشمار

 0.714543 2.971852 2.25731- 2.60961- 0.27947- 2.33014- شکاف فقر

 2.161197 5.359377 3.19818- 3.51042- 0.61366- 2.89676- مربع شکاف فقر

 1.281408 3.819044 2.53764- 2.98463- 0.46044- 2.52419- وات

8
7

-8
8

 

 2.27911- 1.9675- 0.31161- 0.8364- 0.314984 1.15138- سرشمار

 2.16801- 0.32938- 1.83863- 0.91417- 1.295043 2.20922- شکاف فقر

 1.09873- 1.291802 2.39053- 0.73562- 1.920034 2.65565- مربع شکاف فقر

 1.73518- 0.32747 2.06265- 0.81957- 1.559388 2.37896- وات

8
8

-8
9

 

 1.7892- 0.30506- 1.48414- 29.7292- 27.5092- 2.22006- سرشمار

 1.36888- 0.218529 1.58741- 5.72903- 3.34218- 2.38686- شکاف فقر

 1.15426- 0.807626 1.96189- 11.2066- 8.3754- 2.83118- مربع شکاف فقر

 1.32322- 0.484068 1.80729- 8.10474- 5.55828- 2.54647- وات

8
9

-9
0

 

 1.12686- 0.45358 1.58044- 0.3443- 1.312687 1.65698- سرشمار

 0.482976 2.741036 2.25806- 0.12745- 2.414262 2.54171- شکاف فقر

 2.046432 4.798101 2.75167- 0.11113- 3.045977 3.15711- مربع شکاف فقر

 1.056377 3.509445 2.45307- 0.14494- 2.581931 2.72687- وات

9
0

-9
1 

 3.31265- 1.51247- 1.80018- 10.30945 12.99393 2.68448- سرشمار

 3.36738- 1.03804- 2.32933- 30.4342 32.78851 2.35431- شکاف فقر

 3.25825- 0.105105 3.36335- 40.66726 43.60881 2.94155- مربع شکاف فقر

 3.13195- 0.5133- 2.61865- 33.18357 35.73473 2.55116- وات

9
1

-9
2 

 2.377343 3.641898 1.26455- 1.16408- 0.044263 1.20834- سرشمار

 1.649246 4.224479 2.57523- 1.6775- 0.264875 1.94237- شکاف فقر

 1.4165 4.721035 3.30454- 2.11228- 0.359962 2.47224- مربع شکاف فقر

 1.553467 4.364532 2.81106- 1.86872- 0.289809 2.15853- وات

9
2

-9
3 

 5.83469- 3.70932- 2.12537- 1.20174- 0.06831- 1.13343- سرشمار

 4.81361- 2.2943- 2.51931- 0.89974- 0.887773 1.78751- شکاف فقر

 4.55256- 1.26769- 3.28487- 0.99369- 1.236024 2.22971- مربع شکاف فقر

 4.80639- 2.0587- 2.74769- 1.01367- 0.973798 1.98747- وات

8
4

-9
3 

 1.23856- 0.976385 2.21495- 1.12309- 0.260019 1.38311- سرشمار

 1.03031- 1.73381 2.76412- 1.73867- 0.427722 2.16639- شکاف فقر

 0.80567- 2.334235 3.13991- 1.86477- 0.663619 2.52839- مربع شکاف فقر

 0.94262- 1.961292 2.90391- 1.73187- 0.560363 2.29223- وات

 

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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، بخص کشمبوطبٌکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  22جذيل

 ، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقشخذمبتاقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 1.19287- 0.405397 1.59826- 1.10995- 0.135726 1.24568- سرشمار

 1.49619- 0.34989 1.84608- 1.2092- 0.191321 1.40052- شکاف فقر

 1.94666- 0.283114 2.22977- 1.33658- 0.29122 1.6278- مربع شکاف فقر

 1.76716- 0.273305 2.04047- 1.3202- 0.247075 1.56727- وات

8
5

-8
6

 

 1.721582 4.917641 3.19606- 1.29226- 0.140869 1.43313- سرشمار

 7.212828 9.522109 2.30928- 0.51613- 1.52997 2.0461- شکاف فقر

 8.560787 11.15504 2.59426- 0.502571 3.053844 2.55127- مربع شکاف فقر

 7.466837 9.930407 2.46357- 0.01231- 2.232342 2.24465- وات

8
6

-8
7

 

 1.784655 4.701169 2.91651- 2.56775- 1.26678- 1.30097- سرشمار

 2.725328 5.4869 2.76157- 3.82608- 1.37143- 2.45464- شکاف فقر

 3.12887 5.995081 2.86621- 3.37965- 0.48936- 2.8903- مربع شکاف فقر

 2.619454 5.429729 2.81028- 3.3888- 0.80773- 2.58107- وات

8
7

-8
8

 

 1.976928 5.231025 3.2541- 1.503957 2.778552 1.27459- سرشمار

 2.963313 5.785968 2.82266- 3.158235 5.419137 2.2609- شکاف فقر

 1.729917 4.828601 3.09868- 2.955899 5.40779 2.45189- مربع شکاف فقر

 2.221046 5.129748 2.9087- 2.7559 5.102762 2.34686- وات

8
8

-8
9

 

 0.90755- 1.279361 2.18692- 2.237689 3.501538 1.26385- سرشمار

 2.24946- 0.898836 3.1483- 3.224176 5.320518 2.09634- شکاف فقر

 2.91995- 0.723021 3.64297- 3.399261 6.068931 2.66967- مربع شکاف فقر

 2.48207- 0.819694 3.30177- 3.203903 5.514864 2.31096- وات

8
9

-9
0

 

 0.559113 3.438771 2.87966- 3.18936- 0.056249 3.2456- سرشمار

 1.212952 5.056377 3.84342- 2.71625- 0.25596- 2.4603- شکاف فقر

 2.400818 6.844812 4.44399- 3.30794- 0.72931- 2.57864- مربع شکاف فقر

 1.480276 5.475242 3.99497- 2.94855- 0.40267- 2.54588- وات

9
0

-9
1 

 2.449547 8.125512 5.67596- 23.9647 23.9647 0 سرشمار

 6.257107 9.990154 3.73305- 65.77201 68.28339 2.51138- شکاف فقر

 8.934454 13.4919 4.55744- 32.81218 35.49133 2.67916- مربع شکاف فقر

 6.671317 10.59872 3.92741- 46.96183 49.58097 2.61915- وات

9
1

-9
2 

 0.378642 3.776533 3.39789- 0.92233- 0.50697- 0.41536- سرشمار

 2.864907 7.326922 4.46201- 1.60445- 0.575914 2.18036- شکاف فقر

 4.799452 10.15646 5.35701- 1.50287- 1.440551 2.94342- مربع شکاف فقر

 3.233154 7.882369 4.64921- 1.70347- 0.73113 2.4346- وات

9
2

-9
3 

 3.07535- 0.404024 3.47938- 1.28446- 0.25743- 1.02703- سرشمار

 4.96331- 0.46927- 4.49404- 5.56607- 3.03866- 2.5274- شکاف فقر

 6.77805- 1.7068- 5.07125- 8.01508- 4.73616- 3.27893- مربع شکاف فقر

 5.40027- 0.79312- 4.60714- 6.32208- 3.57553- 2.74655- وات

8
4

-9
3 

 29.06237 30.66386 1.60148- 1.71896- 0.68678- 1.03219- سرشمار

 124.9036 127.6326 2.72897- 5.26655- 3.35852- 1.90803- شکاف فقر

 194.2451 197.4576 3.21243- 8.62051- 6.19767- 2.42285- مربع شکاف فقر

 148.9613 151.8546 2.89328- 6.83578- 4.72667- 2.10911- وات
 

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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، بخص کشمبوطبٌکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  23جذيل

 اقتصبدی صىعت، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 0.91708- 0.690661 1.60774- 0.41559- 0.5651741 0.9807603- سرشمار

 0.1535- 2.052309 2.20581- 1.50184- 0.2322704 1.7341091- شکاف فقر

 0.27612- 2.314979 2.59109- 2.21351- 0.0489292 2.2624377- مربع شکاف فقر

 0.3- 2.070872 2.37087- 1.70878- 0.2579125 1.9666875- وات

8
5

-8
6

 

 43.9172- 43.0813- 0.8359- 2.16562- 1.244988- 0.9206351- سرشمار

 50.7867- 48.6395- 2.14719- 3.13855- 1.404027- 1.7345222- شکاف فقر

 50.1731- 47.5106- 2.66251- 3.05933- 0.898057- 2.161269- مربع شکاف فقر

 49.6635- 47.3178- 2.34569- 2.88923- 0.957799- 1.9314331- وات

8
6

-8
7

 

 18.7507- 18.7507- 0 1.60866- 0.512861- 1.0957983- سرشمار

 3.315146 5.87724 2.56209- 2.1001- 0.344206- 1.7558958- شکاف فقر

 25.36489 28.49252 3.12763- 1.98659- 0.182147 2.1687369- مربع شکاف فقر

 10.88684 13.62756 2.74072- 1.89196- 0.0528762 1.9448336- وات

8
7

-8
8

 

 0.500412 2.573832 2.07342- 0.61204- 1.1178107 1.729854- سرشمار

 1.21303- 1.477941 2.69097- 0.282096 1.9577257 1.6756297- شکاف فقر

 3.61448- 0.39366- 3.22082- 0.827454 2.9295399 2.1020861- مربع شکاف فقر

 2.14119- 0.704942 2.84614- 0.701003 2.5831173 1.8821144- وات

8
8

-8
9

 

 0.2075- 1.343416 1.55092- 2.32388- 1.268382- 1.0554945- سرشمار

 0.70139- 1.880046 2.58143- 7.36231- 5.557991- 1.8043177- شکاف فقر

 0.9417- 2.026557 2.96826- 11.3415- 9.055089- 2.2863905- مربع شکاف فقر

 0.84078- 1.874027 2.71481- 9.42662- 7.415062- 2.0115601- وات

8
9

-9
0

 

 3.5289- 1.34489- 2.18401- 1.05062- 0.1983773 1.2489976- سرشمار

 7.3296- 4.0715- 3.2581- 1.41959- 0.5994639 2.0190548- شکاف فقر

 10.73- 7.01295- 3.71706- 1.50281- 1.0439824 2.5467946- مربع شکاف فقر

 8.31231- 4.92112- 3.39118- 1.43059- 0.8012785 2.23187- وات

9
0

-9
1 

 0.579656 3.471551 2.8919- 0.216083 1.0712093 0.8551261- سرشمار

 3.26678- 0.139665 3.40644- 1.49064- 0.5910693 2.0817078- شکاف فقر

 6.76174- 2.82293- 3.93881- 2.3859- 0.2880952 2.6739953- مربع شکاف فقر

 4.12076- 0.56518- 3.55558- 1.77413- 0.527125 2.3012503- وات

9
1

-9
2 

 1.46547- 0.620238 2.08571- 0.48558- 0.479756 0.96534- سرشمار

 1.70286- 1.55313 3.25599- 1.6846- 0.2730657 1.9576702- شکاف فقر

 1.07111- 2.87676 3.94787- 2.45022- 0.1024217 2.5526447- مربع شکاف فقر

 1.50462- 1.929696 3.43432- 1.98382- 0.1981784 2.182- وات

9
2

-9
3 

 1.68239- 0.778607 2.46099- 1.022217 1.8043507 0.7821333- سرشمار

 1.435- 1.772194 3.2072- 3.45731- 1.53925- 1.9180596- شکاف فقر

 1.58526- 2.260039 3.8453- 7.11228- 4.596669- 2.5156063- مربع شکاف فقر

 1.55785- 1.817403 3.37525- 5.07569- 2.925305- 2.1503874- وات

8
4

-9
3 

 2.344612 3.903441 1.55883- 0.79208- 0.4515395 1.2436148- سرشمار

 6.039679 8.884706 2.84503- 0.23246- 1.7910455 2.023502- شکاف فقر

 10.30917 13.58118 3.27201- 0.284943 2.8789749 2.5940314- مربع شکاف فقر

 7.489589 10.46099 2.9714- 0.010955 2.2544116 2.2434561- وات
 

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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، کطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن خشاسبن سضًی 24جذيل

 ، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی فقشکشمبوطبٌبخص اقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 0.476493 1.709059 1.23257- 0.18945- 0.740129 0.92958- سرشمار

 0.607199 2.550408 1.94321- 0.08591- 1.652061 1.73797- شکاف فقر

 0.329599 3.194574 2.86497- 0.26645- 1.931527 2.19798- مربع شکاف فقر

 0.538136 2.795099 2.25696- 0.20388- 1.729864 1.93375- وات

8
5

-8
6

 

 2.1994- 0.091853 2.29126- 2.19688- 0.84996- 1.34692- سرشمار

 2.1013- 0.191761 2.29307- 2.59342- 0.66566- 1.92777- شکاف فقر

 2.28512- 0.78716 3.07228- 2.62877- 0.32753- 2.30124- مربع شکاف فقر

 2.17221- 0.379729 2.55194- 2.64527- 0.54873- 2.09653- وات

8
6

-8
7

 

 7.34695- 5.05365- 2.2933- 2.04208- 0.66479- 1.3773- سرشمار

 5.2521- 2.75986- 2.49223- 2.5893- 0.68891- 1.9004- شکاف فقر

 5.75365- 2.95142- 2.80223- 2.46992- 0.11694- 2.35298- مربع شکاف فقر

 5.62076- 2.97365- 2.6471- 2.5118- 0.41471- 2.09709- وات

8
7

-8
8

 

 2.246681 3.944543 1.69786- 1.5181- 0.09814- 1.41996- سرشمار

 0.02675- 2.217899 2.24465- 0.54034- 1.396809 1.93715- شکاف فقر

 1.75046- 0.577996 2.32845- 0.29149- 2.089912 2.3814- مربع شکاف فقر

 1.20654- 1.075057 2.28159- 0.50423- 1.625937 2.13017- وات

8
8

-8
9

 

 2.69996- 1.11961- 1.58035- 1.20904- 0.133501 1.34254- سرشمار

 4.3927- 2.38329- 2.00942- 0.75209- 1.204816 1.9569- شکاف فقر

 8.09318- 5.7242- 2.36898- 0.65457- 1.738443 2.39302- مربع شکاف فقر

 6.81848- 4.69646- 2.12203- 0.75683- 1.391083 2.14792- وات

8
9

-9
0

 

 0.74636- 1.944412 2.69077- 0.35142- 0.956262 1.30769- سرشمار

 1.11423- 1.648497 2.76273- 1.109788 3.18313 2.07334- شکاف فقر

فقر مربع شکاف  -2.63521 4.785573 2.150361 -3.41099 1.142749 -2.26824 

 1.48056- 1.489308 2.96987- 1.488929 3.773324 2.28439- وات

9
0

-9
1 

 2.25891- 0.053187 2.3121- 1.113576 3.363762 2.25019- سرشمار

 2.862897 6.14192 3.27902- 0.48147- 1.763015 2.24449- شکاف فقر

شکاف فقر مربع  -2.75642 -0.88028 -3.63671 -4.93829 8.519637 3.581348 

 2.934654 6.545548 3.61089- 1.5744- 0.858775 2.43318- وات

9
1

-9
2 

 1.34347- 1.856776 3.20025- 1.48676- 0.06398- 1.42278- سرشمار

 1.6593- 2.679448 4.33875- 1.78229- 0.441257 2.22355- شکاف فقر

 1.71035- 3.224756 4.93511- 1.71791- 0.969591 2.6875- مربع شکاف فقر

 1.69476- 2.789253 4.48401- 1.78689- 0.614271 2.40116- وات

9
2

-9
3 

 1.28897- 0.906507 2.19548- 1.20131- 0.226884 1.4282- سرشمار

 1.62083- 2.744877 4.36571- 0.43581- 1.785085 2.2209- شکاف فقر

 1.04705- 4.804819 5.85187- 0.371379 3.246609 2.87523- مربع شکاف فقر

 1.4729- 3.135924 4.60883- 0.06476- 2.3746 2.43936- وات

8
4

-9
3 

 0.642045 1.593304 0.95126- 1.19835- 0.212668 1.41102- سرشمار

 2.990744 6.646762 3.65602- 1.201677 3.262823 2.06115- شکاف فقر

 5.282459 10.30642 5.02396- 3.821508 6.448427 2.62692- مربع شکاف فقر

 3.566456 7.509699 3.94324- 2.462636 4.726707 2.26407- وات
 

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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، بخص مبصوذسانکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  25جذيل 

 فقش، بش اسبس چُبس ضبخص اوذاصٌ گيشی خذمبتاقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 30.9986- 25.0712- 5.92739- 4.14192- 2.63723- 1.50469- سرشمار

 46.1496- 43.3469- 2.80266- 10.4877- 7.75991- 2.72778- شکاف فقر

 72.8344- 69.7164- 3.11806- 14.8831- 11.9524- 2.93062- مربع شکاف فقر

 59.0625- 56.1826- 2.87993- 12.6988- 9.94169- 2.75708- وات

8
5

-8
6

 

 47.97053 52.4844 4.51387- 2.86806- 1.14853- 1.71953- سرشمار

 35.44234 38.74506 3.30273- 5.19954- 2.15393- 3.0456- شکاف فقر

 66.51713 70.43248 3.91535- 6.44057- 2.92976- 3.51081- مربع شکاف فقر

 47.35113 50.82099 3.46985- 5.50376- 2.32436- 3.17939- وات

8
6

-8
7

 

 1.026256 3.711264 2.68501- 37.7059- 35.0751- 2.63083- سرشمار

 0.550879 3.725047 3.17417- 58.8533- 55.8152- 3.03809- شکاف فقر

 0.181882 3.604911 3.42303- 67.3593- 64.1978- 3.1615- مربع شکاف فقر

 0.380365 3.634711 3.25435- 61.3671- 58.2431- 3.12408- وات

8
7

-8
8

 

 4.94457- 2.41987- 2.5247- 4.565793 7.91322 3.34743- سرشمار

 5.57253- 2.64525- 2.92728- 5.591995 8.716377 3.12438- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -3.94765 6.182301 2.234646 -3.47531 -1.96715 -5.44246 

 5.45119- 2.38131- 3.06988- 4.574418 7.89633 3.32191- وات

8
8

-8
9

 

 3.95518- 1.4541- 2.50107- 0.296587 2.465673 2.16909- سرشمار

 2.99927- 0.33418- 2.6651- 0.25173- 2.783877 3.03561- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -3.46043 1.59198 -1.86845 -3.04543 1.635541 -1.40989 

 2.09972- 0.642654 2.74238- 0.80767- 2.34839 3.15606- وات

8
9

-9
0

 

 0.113671 2.830652 2.71698- 2.63472- 0.68908- 1.94564- سرشمار

 1.590918 4.549317 2.9584- 4.4618- 1.81715- 2.64465- شکاف فقر

 3.319575 6.645268 3.32569- 4.90745- 1.85338- 3.05407- مربع شکاف فقر

 2.46995 5.505802 3.03585- 4.44407- 1.65453- 2.78954- وات

9
0

-9
1 

 2.84766- 0.219614 3.06727- 4.94682- 3.11395- 1.83288- سرشمار

 3.22173- 0.228036 3.44976- 3.38976- 0.97444- 2.41532- شکاف فقر

 3.44375- 0.665108 4.10886- 3.82895- 1.03- 2.79895- مربع شکاف فقر

 3.27277- 0.346194 3.61896- 3.96837- 1.40406- 2.56431- وات

9
1

-9
2 

 1.31287- 1.403078 2.71595- 31.0248- 28.3731- 2.65173- سرشمار

 4.85504- 1.57088- 3.28416- 24.7753- 22.3822- 2.39302- شکاف فقر

 6.32406- 2.35049- 3.97357- 25.881- 23.0951- 2.7859- مربع شکاف فقر

 5.04222- 1.58395- 3.45828- 26.7379- 24.1954- 2.54249- وات

9
2

-9
3 

 14.0405- 7.02025- 7.02025- 2.28745- 0.18928- 2.09818- سرشمار

 53.1014- 48.657- 4.44436- 0.629218 3.516543 2.88733- شکاف فقر

 116.884- 111.412- 5.4721- 4.535393 8.11615 3.58076- مربع شکاف فقر

 67.3931- 62.7888- 4.6043- 1.853838 4.947056 3.09322- وات

8
4

-9
3 

 0.052449 4.005896 3.95345- 0.003949 2.221737 2.21779- سرشمار

 1.531923 5.91695 4.38503- 1.187614 4.15612 2.96851- شکاف فقر

 3.33497 8.428589 5.09362- 2.521591 6.383362 3.86177- مربع شکاف فقر

 2.156172 6.619862 4.46369- 1.91283 5.037517 3.12469- وات
 

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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، بخص مبصوذسانکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  26جذيل

 اوذاصٌ گيشی فقشاقتصبدی صىعت، بش اسبس چُبس ضبخص 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 0.33713- 2.113504 2.45063- 2.57925- 0.345855 2.9251- سرشمار

 0.88492- 1.657155 2.54207- 0.02711- 2.673931 2.70104- شکاف فقر

 1.16448- 1.773345 2.93782- 1.336461 4.305837 2.96938- مربع شکاف فقر

 0.92792- 1.771385 2.6993- 0.567242 3.377851 2.81061- وات

8
5

-8
6

 

 0.44695- 1.683401 2.13035- 0.891877 2.717869 1.82599- سرشمار

 0.27084- 2.517609 2.78845- 5.19774- 2.18188- 3.01586- شکاف فقر

 0.03639- 3.325438 3.36183- 8.79388- 5.43718- 3.3567- مربع شکاف فقر

 0.17205- 2.782986 2.95504- 6.41515- 3.29921- 3.11593- وات

8
6

-8
7

 

 3.09684- 0.86802- 2.22882- 1.37775- 1.142938 2.52069- سرشمار

 0.381934 3.773506 3.39157- 2.16686- 0.91429 3.08115- شکاف فقر

فقر مربع شکاف  -3.5023 0.876296 -2.62601 -3.6746 6.537148 2.86255 

 0.935698 4.427881 3.49218- 2.29159- 0.916277 3.20786- وات

8
7

-8
8

 

 0.78783- 1.539704 2.32753- 1.03999- 0.373026 1.41302- سرشمار

 1.38581- 2.011334 3.39714- 2.478739 5.405673 2.92693- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -3.28367 7.74525 4.461585 -3.9909 2.521479 -1.46942 

 1.38318- 2.163283 3.54646- 3.073998 6.120627 3.04663- وات

8
8

-8
9

 

 1.30369- 1.037042 2.34073- 1.51017- 1.247384 2.75756- سرشمار

 0.341582 3.283629 2.94205- 0.6938- 2.292836 2.98663- شکاف فقر

 1.941577 5.266296 3.32472- 0.39618- 2.901342 3.29752- مربع شکاف فقر

 0.855657 3.932362 3.0767- 0.63982- 2.463508 3.10333- وات

8
9

-9
0

 

 1.63413- 0.906967 2.5411- 1.85096- 0.33039 2.18135- سرشمار

 0.3188- 2.521278 2.84007- 1.8386- 0.842957 2.68156- شکاف فقر

 0.807862 3.969353 3.16149- 1.98896- 1.168603 3.15756- مربع شکاف فقر

 0.060883 3.035055 2.97417- 1.88208- 0.969115 2.8512- وات

9
0

-9
1 

 0.67625- 0.269412 0.94567- 0.112816 1.661398 1.54858- سرشمار

 1.22308- 1.789456 3.01254- 1.3349- 1.118437 2.45334- شکاف فقر

 2.33151- 1.201794 3.5333- 1.77985- 1.192066 2.97191- مربع شکاف فقر

 1.54731- 1.625074 3.17238- 1.5435- 1.091214 2.63472- وات

9
1

-9
2 

 2.22511- 0.677098 2.90221- 1.96358- 0.38877- 1.57481- سرشمار

 1.73558- 1.312485 3.04807- 1.61248- 0.640418 2.2529- شکاف فقر

 2.1736- 1.337064 3.51066- 1.48447- 1.377518 2.86199- مربع شکاف فقر

 1.91555- 1.290267 3.20582- 1.4907- 0.976304 2.467- وات

9
2

-9
3 

 2.09862- 1.15317 3.25179- 0.050205 1.878225 1.82802- سرشمار

 1.19445- 1.928919 3.12337- 8.61104- 5.92829- 2.68276- شکاف فقر

 1.81733- 1.68535 3.50268- 13.9338- 10.7042- 3.22963- مربع شکاف فقر

 1.62698- 1.609729 3.23671- 10.1901- 7.32522- 2.86488- وات

8
4

-9
3 

 1.11911- 1.209081 2.32819- 1.5397- 0.934312 2.47401- سرشمار

 0.59883- 2.240598 2.83943- 1.5163- 1.563715 3.08001- شکاف فقر

 0.25369- 2.701176 2.95487- 1.39851- 2.120157 3.51867- مربع شکاف فقر

 0.53528- 2.372558 2.90784- 1.4774- 1.748079 3.22547- وات
 

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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، بخص مبصوذسانکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  27جذيل

 ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش، بش اسبس چُبس کطبيسصیاقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 2.383277 3.06307 0.67979- 3.34181- 0.90281- 2.43901- سرشمار

 1.05749- 1.424353 2.48184- 3.98364- 1.18161- 2.80203- شکاف فقر

 2.51108- 0.223445 2.73452- 4.99764- 1.79375- 3.20389- مربع شکاف فقر

 1.61819- 1.008174 2.62637- 4.34197- 1.39751- 2.94446- وات

8
5

-8
6

 

 1.38716- 1.128829 2.51599- 1.8837- 0.541399 2.4251- سرشمار

 1.44345- 1.085094 2.52855- 4.22467- 1.54982- 2.67486- شکاف فقر

فقر مربع شکاف  -3.19934 -2.84365 -6.04299 -3.13526 0.614901 -2.52035 

 1.81871- 0.932689 2.7514- 4.81065- 1.96218- 2.84847- وات

8
6

-8
7

 

 0.24775 3.929469 3.68172- 2.28271- 0.04887- 2.23385- سرشمار

 1.87985 5.03224 3.15239- 2.34301- 0.424267 2.76728- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -3.11002 0.893023 -2.21699 -3.98853 5.650807 1.662273 

 1.777081 5.163488 3.38641- 2.31211- 0.584389 2.8965- وات

8
7

-8
8

 

 7.88134- 4.90702- 2.97432- 9.132578 11.08124 1.94866- سرشمار

 11.1135- 7.87598- 3.23755- 14.05357 16.77473 2.72116- شکاف فقر

 14.4633- 11.2696- 3.19363- 16.94154 20.18168 3.24014- مربع شکاف فقر

 12.61- 9.36082- 3.24917- 15.18812 18.08055 2.89243- وات

8
8

-8
9

 

 8.36409- 8.36409- 0 1.62186- 0.554639 2.17649- سرشمار

 17.336- 14.5902- 2.74581- 1.39076- 1.430487 2.82124- شکاف فقر

 22.2291- 19.444- 2.7852- 0.95025- 2.368601 3.31885- مربع شکاف فقر

 19.2823- 16.5306- 2.75179- 1.16197- 1.816864 2.97884- وات

8
9

-9
0

 

 0.228782 1.948469 1.71969- 0.45546- 1.689113 2.14457- سرشمار

 0.87573- 1.889829 2.76556- 0.21698- 2.702193 2.91918- شکاف فقر

 1.08794- 1.793378 2.88132- 0.122248 3.479636 3.35739- مربع شکاف فقر

 0.88165- 1.935067 2.81672- 0.08893- 2.969968 3.0589- وات

9
0

-9
1 

 8.97125- 7.97344- 0.99781- 3.083- 0.47776- 2.60523- سرشمار

 6.52347- 4.18331- 2.34016- 3.24403- 0.24262- 3.00141- شکاف فقر

 3.51238- 0.42796- 3.08442- 3.3754- 0.074916 3.45031- مربع شکاف فقر

 4.84984- 2.27367- 2.57617- 3.27292- 0.12964- 3.14328- وات

9
1

-9
2 

 0.95671- 0.724951 1.68166- 0.91241- 0.085444 0.99785- سرشمار

 1.68425- 0.976778 2.66103- 2.60106- 0.161255 2.76232- شکاف فقر

 1.95538- 1.705885 3.66126- 4.67807- 1.50641- 3.17166- مربع شکاف فقر

 1.70148- 1.224827 2.9263- 3.86788- 0.99497- 2.87291- وات

9
2

-9
3

 

 0.269055 1.81843 1.54938- 3.50964- 1.63803- 1.87161- سرشمار

 0.081455 3.558302 3.47685- 6.90921- 4.46941- 2.4398- شکاف فقر

 0.093163 4.532041 4.43888- 7.87059- 4.99705- 2.87354- مربع شکاف فقر

 0.049336 3.591852 3.54252- 6.82023- 4.24639- 2.57384- وات

8
4

-9
3 

 0.430068 2.638239 2.20817- 1.25185- 0.371096 1.62294- سرشمار

 0.225564 3.629062 3.4035- 1.78369- 0.746557 2.53025- شکاف فقر

 0.637481 4.986205 4.34872- 1.93346- 1.089767 3.02323- مربع شکاف فقر

 0.362447 3.991131 3.62868- 1.83383- 0.86097 2.6948- وات
 

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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، بخص مشکضیکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  28جذيل

 ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش ، بش اسبس چُبسخذمبتاقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 2.98524- 1.20858- 1.77666- 2.750121 3.045345 0.29522- سرشمار

 3.29446- 0.97145- 2.32301- 1.48077- 0.17151- 1.30926- شکاف فقر

 2.79796- 0.39755- 2.40041- 2.03877- 0.34281- 1.69596- مربع شکاف فقر

 3.13175- 0.75127- 2.38048- 1.81879- 0.28069- 1.5381- وات

8
5

-8
6

 

 0.556974 2.944461 2.38749- 0.83294- 0.048589 0.88153- سرشمار

 1.15883 3.313403 2.15457- 1.46886- 0.12946- 1.3394- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -1.67791 -0.36537 -2.04328 -2.24183 2.993326 0.751496 

 1.10338 3.334271 2.23089- 1.84346- 0.30426- 1.53921- وات

8
6

-8
7

 

 0.506- 1.927618 2.43362- 1.00306- 0.25479- 0.74827- سرشمار

 0.695718 3.372919 2.6772- 1.73903- 0.51324- 1.22579- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -1.50097 -0.8001 -2.30107 -3.10478 4.691983 1.587201 

 1.094453 3.911763 2.81731- 2.21338- 0.79332- 1.42006- وات

8
7

-8
8

 

 2.256442 4.639358 2.38292- 0.82595- 0.369035 1.19499- سرشمار

 5.164807 7.973635 2.80883- 4.67162- 2.82797- 1.84365- شکاف فقر

 6.130347 9.497931 3.36758- 7.78746- 5.52366- 2.26381- مربع شکاف فقر

 5.43257 8.428719 2.99615- 5.55084- 3.52242- 2.02842- وات

8
8

-8
9

 

 1.6926- 0.073396 1.766- 0.45095- 0.97926 1.43021- سرشمار

 1.71654- 0.937515 2.65406- 0.095679 2.16986 2.07418- شکاف فقر

 1.73016- 1.647175 3.37733- 0.341102 2.628706 2.2876- مربع شکاف فقر

 1.71164- 1.155758 2.8674- 0.138486 2.326882 2.1884- وات

8
9

-9
0

 

 38.16433 40.22463 2.0603- 0.45212- 1.515393 1.96751- سرشمار

 35.51309 38.04889 2.5358- 3.050466 5.733654 2.68319- شکاف فقر

 32.48652 35.48183 2.99531- 5.360477 8.615769 3.25529- مربع شکاف فقر

 34.08337 36.77583 2.69246- 3.812122 6.708973 2.89685- وات

9
0

-9
1 

 64.98082 64.98082 0 2.15418 3.628831 1.47465- سرشمار

 58.68933 61.14223 2.45291- 0.20034- 2.742755 2.9431- شکاف فقر

 67.31572 69.83417 2.51845- 2.30078- 1.28979 3.59057- مربع شکاف فقر

 64.46975 66.94366 2.47392- 0.95982- 2.147301 3.10712- وات

9
1

-9
2 

 2.33885- 0.05543 2.39428- 1.31423- 0.3918- 0.92243- سرشمار

 2.34321- 0.532566 2.87577- 2.59174- 0.62007- 1.97168- شکاف فقر

 1.8172- 1.242664 3.05986- 3.13703- 0.38486- 2.75217- مربع شکاف فقر

 2.03513- 0.888783 2.92391- 2.72141- 0.48526- 2.23614- وات

9
2

-9
3 

 7.19608- 5.66046- 1.53562- 1.37939- 0.91105- 0.46834- سرشمار

 7.6354- 5.01418- 2.62122- 1.96573- 0.41893- 1.5468- شکاف فقر

 10.006- 6.54679- 3.45918- 1.51918- 0.643825 2.16301- مربع شکاف فقر

 8.46218- 5.60557- 2.85662- 1.64215- 0.176894 1.81905- وات

8
4

-9
3 

 3.584483 4.851246 1.26676- 1.06394- 0.2927- 0.77123- سرشمار

 5.601415 8.09716 2.49575- 1.80007- 0.62044- 1.17963- شکاف فقر

 8.764624 12.01105 3.24643- 2.26822- 0.77509- 1.49313- مربع شکاف فقر

 6.946489 9.646527 2.70004- 2.12608- 0.73051- 1.39557- وات
 

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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، بخص مشکضیکطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن  29جذيل

 اوذاصٌ گيشی فقشاقتصبدی صىعت، بش اسبس چُبس ضبخص 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 0.34477- 1.722708 2.06747- 0.296862 1.006603 0.70974- سرشمار

 1.30696 4.001058 2.6941- 0.308832 2.170402 1.86157- شکاف فقر

 1.938085 4.865466 2.92738- 0.323707 2.632231 2.30852- مربع شکاف فقر

 1.363617 4.152996 2.78938- 0.391655 2.4213 2.02965- وات

8
5

-8
6

 

 0.93196- 0.620313 1.55228- 0.942631 1.849523 0.90689- سرشمار

 1.66564- 0.644034 2.30967- 1.2653 3.112525 1.84722- شکاف فقر

 0.67517- 1.926523 2.60169- 1.64005 3.876892 2.23684- مربع شکاف فقر

 0.89333- 1.513778 2.40711- 1.39211 3.408312 2.0162- وات

8
6

-8
7

 

 1.09468- 0.683218 1.7779- 0.67062- 0.272018 0.94264- سرشمار

 1.2086- 1.053631 2.26223- 0.97503- 0.533764 1.50879- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -1.95692 0.627335 -1.32958 -2.45405 1.533166 -0.92088 

 0.97923- 1.364195 2.34343- 1.15571- 0.568696 1.72441- وات

8
7

-8
8

 

 0.84185- 0.829573 1.67142- 1.824053 1.824053 0 سرشمار

 0.56373- 1.710494 2.27423- 4.419121 5.98514 1.56602- شکاف فقر

فقرمربع شکاف   -1.88202 12.03195 10.14993 -2.53535 2.11514 -0.42021 

 0.51686- 1.882492 2.39935- 9.8276 11.58416 1.75656- وات

8
8

-8
9

 

 1.81311- 0.13462- 1.67849- 0.36017- 0.641231 1.0014- سرشمار

 2.33642- 0.09326- 2.24316- 0.48254- 1.071948 1.55449- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -2.03914 1.383863 -0.65527 -2.62188 -0.50962 -3.13151 

 2.76638- 0.36215- 2.40423- 0.58014- 1.220888 1.80103- وات

8
9

-9
0

 

 7.91337- 5.21344- 2.69993- 98.0183- 96.6614- 1.35694- سرشمار

 8.98964- 6.53784- 2.4518- 104.446- 102.743- 1.70205- شکاف فقر

 9.02616- 6.24036- 2.7858- 107.599- 105.425- 2.17426- مربع شکاف فقر

 8.93591- 6.33748- 2.59843- 104.556- 102.626- 1.93005- وات

9
0

-9
1 

 1.22512- 1.132471 2.35759- 3.57358- 2.49735- 1.07623- سرشمار

 0.55313- 2.268325 2.82146- 1.33734- 0.546157 1.88349- شکاف فقر

 0.098479 3.077072 2.97859- 0.282536 2.647857 2.36532- مربع شکاف فقر

 0.45754- 2.427594 2.88513- 0.75946- 1.330485 2.08994- وات

9
1

-9
2 

 2.83305- 0.39036- 2.44269- 1.16088- 0.03412- 1.12675- سرشمار

 2.88803- 0.023022 2.91105- 1.76433- 0.015741 1.78007- شکاف فقر

 2.8072- 0.412708 3.21991- 2.14251- 0.100193 2.2427- مربع شکاف فقر

 2.77407- 0.227344 3.00142- 1.93373- 0.053221 1.98695- وات

9
2

-9
3 

 1.63518- 0.10648 1.74166- 2.18031- 1.81278- 0.36754- سرشمار

 2.39201- 0.181719 2.57372- 2.646548 4.259457 1.61291- شکاف فقر

 2.88641- 0.117363 3.00377- 4.778337 6.878873 2.10054- مربع شکاف فقر

 2.54145- 0.183976 2.72542- 3.764396 5.600807 1.83641- وات

8
4

-9
3 

 1.64082- 0.170994 1.81182- 0.76828- 0.246607 1.01488- سرشمار

 2.70603- 0.03039- 2.67564- 0.92407- 0.817668 1.74173- شکاف فقر

 3.20232- 0.1527- 3.04961- 1.03908- 1.186729 2.22581- مربع شکاف فقر

 2.77721- 0.01869 2.7959- 0.91348- 1.031794 1.94527- وات
 

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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، کطص َبی دسآمذی، تًصیعی ي کل دس استبن خشاسبن سضًی 39جذيل

 ضبخص اوذاصٌ گيشی فقش، بش اسبس چُبس کطبيسصیبخص اقتصبدی 

 شاخص سال
 شهری روستایی

 کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی کشش کل کشش توزیعی کشش درآمدی

8
4

-8
5

 

 5.412535 7.986325 2.57379- 1.53327- 0.47894- 1.05433- سرشمار

 7.969275 9.844507 1.87523- 0.83036- 1.339822 2.17018- شکاف فقر

 9.231853 11.4127 2.18085- 1.360967 3.927286 2.56632- مربع شکاف فقر

 8.421337 10.48159 2.06026- 0.02175- 2.303652 2.32541- وات

8
5

-8
6

 

 4.856974 4.856974 0 2.86967- 1.81837- 1.05129- سرشمار

 13.3593 15.5183 2.159- 7.10084- 5.10906- 1.99178- شکاف فقر

 17.15566 19.44906 2.2934- 11.7983- 9.44008- 2.35826- مربع شکاف فقر

 14.77319 17.07568 2.30248- 9.27117- 7.12619- 2.14498- وات

8
6

-8
7

 

 2.87338- 1.67731- 1.19607- 0.36658- 0.681832 1.04841- سرشمار

 6.69755- 4.57772- 2.11982- 1.41594- 0.128662 1.5446- شکاف فقر

فقر مربع شکاف  -1.89415 -0.03116 -1.92531 -2.60409 -5.15138 -7.75548 

 6.91326- 4.58555- 2.32772- 1.61189- 0.119508 1.7314- وات

8
7

-8
8

 

 3.40245- 0.9103- 2.49214- 2.36584- 1.22671- 1.13913- سرشمار

 3.11209- 1.30942- 1.80266- 0.243228 1.8567 1.61347- شکاف فقر

شکاف فقرمربع   -2.05153 5.884128 3.832601 -2.3414 -0.49588 -2.83728 

 2.94997- 0.90551- 2.04446- 2.233008 4.059988 1.82698- وات

8
8

-8
9

 

 15.60304 12.40336 3.199685 0.28259- 0.661839 0.94443- سرشمار

 10.498 12.04219 1.54419- 0.01492- 1.65773 1.67265- شکاف فقر

 13.01852 14.91523 1.89672- 0.091527 2.360965 2.26944- مربع شکاف فقر

 11.76767 13.5328 1.76513- 0.02875 1.953776 1.92503- وات

8
9

-9
0

 

 72.00155 72.00155 0 3.36473- 2.27263- 1.0921- سرشمار

 129.673 131.8127 2.13969- 5.40383- 3.47012- 1.93371- شکاف فقر

شکاف فقر مربع  -2.48053 -4.0079 -6.48843 -2.75046 195.7224 192.972 

 155.0011 157.3698 2.36872- 5.86718- 3.70991- 2.15726- وات

9
0

-9
1 

 0.79889- 1.118664 1.91755- 6.6662- 5.37754- 1.28866- سرشمار

 1.41248- 0.881487 2.29396- 12.2282- 10.1969- 2.03129- شکاف فقر

 2.46216- 0.449573 2.91173- 18.986- 16.5278- 2.45825- مربع شکاف فقر

 1.79902- 0.715864 2.51488- 16.2218- 14.0153- 2.20651- وات

9
1

-9
2 

 71.1701- 71.1701- 0 0.39724- 0.966085 1.36332- سرشمار

 58.92- 56.5951- 2.32495- 0.31426- 1.584134 1.89839- شکاف فقر

 47.4283- 44.9401- 2.48824- 0.16023- 2.105124 2.26535- مربع شکاف فقر

 54.0693- 51.6267- 2.44256- 0.18207- 1.875427 2.0575- وات

9
2

-9
3 

 27.1331- 23.932- 3.2011- 2.44331- 0.86331- 1.58- سرشمار

 17.1684- 14.9939- 2.17445- 3.24826- 1.38635- 1.86191- شکاف فقر

 17.4357- 14.785- 2.65073- 3.92045- 1.7539- 2.16656- مربع شکاف فقر

 17.5296- 15.1556- 2.37395- 3.59716- 1.58466- 2.0125- وات

8
4

-9
3 

 1.44367- 2.206513 3.65018- 1.47928- 0.0815- 1.39778- سرشمار

 3.61357- 1.10622- 2.50735- 2.11904- 0.19717- 1.92187- شکاف فقر

 3.15177- 0.43828- 2.71349- 2.44637- 0.25331- 2.19306- مربع شکاف فقر

 3.30314- 0.68707- 2.61607- 2.304- 0.24079- 2.0632- وات
 

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 



 هآخذهنابع و 

 

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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توزیغ درآمد  تررسی راتطه رضد و"(،1384،)اثطیكٕی،حٕیسٚٔحؿٟٗٔطآضاٚپطیؿبذغبثرف .1

 .13-53َپٙزٓ،قٕبضٜٞفسٞٓ،،پػٚٞكٙبٔٝفّْٛا٘ؿب٘یٚارتٕبفی،ؾب"در ایران

)اثٛاِفضُ،اثٛاِفتحیلٕی .2 ٔطوع،"فقر درآمد ناتراتری های ضاخص ضناخت تر درآمدی"(،1371،

 .ایطاٖآٔبض

"،ایران در فقر تر اقتصادی رضد اثر ترآورد"(،1386)،لبزضیفجبؾیضضبٚاؾٕقیُاثٛ٘ٛضی .3

 .30قٕبضٜایطاٖ،التهبزیٞبیپػٚٞففهّٙبٔٝ

ٔحٕس، .4 ثس، "تغییرات توزیغ درآمد در مناطق ضهری و روستایی ایران"(،1383)اضؾالٖ ٔزّٝ،

 ،45بٚضظیٚتٛؾقٝ،قٕبضٜالتهبزوك

ثب٘هالتهبزیٞبیپػٚٞفٔزٕٛفٝ،"ایران در فقر گوناگون اتؼاد"(،1384)،٘ؿطیٗچیّطاضضطْٚ .5

 .27قٕبضٜایطاٖ،اؾالٔیرٕٟٛضیٔطوعی

،ا٘تكبضات"یافتگی جامؼه روستایی در ایرانن توسؼهی توسؼه و ضناس جامؼه"(،1374،)ٔهغفی،اظویب .6

 .اعالفبت

: فقر تر اقتصادی رضد و اقتصاد تودن تاز تأثیر تررسی"،(1390)حمیمی،ظاضؿ٘غٕٝٚضضباوجطیبٖ، .7

.25-2،50قٕبض8ٜزٚضٜ(ؾبثكالتهبزیٞبیثطضؾی)ٔمساضیالتهبزفهّٙبٔٝ،"ایران مورد
فّٕیفهّٙبٔٝ"،SSTضاخص کارترد ایران در فقر ضدت گیری اندازه"وبٚ٘سحؿیٗٚفطیسٜثبلطی، .8

 .181-20،191قٕبضٜپٙزٓ،ؾبَارتٕبفی،ضفبٜپػٚٞكی

وبٚ٘س .9 حؿیٗ ٚ ثبلطی،فطیسٜ ،"(1375-1384ناتراتری در ایران)اثر رضد اقتصادی تر فقر و "،

 .173-28،190فهّٙبٔٝفّٕیپػٚٞكیضفبٜارتٕبفی،ؾبَٞفتٓ،قٕبضٜ

10. ( ٕٞىبضاٖ، ٚ فطیسٜ 1383ثبلطی، ،"1380-82های  محاسثه خط فقر در ایران طی سال"(،

 پػٚٞكىسٜآٔبض.

 ٘كط٘ی.ٔبِىی،أیٗٚ،تطرٕٝ؛قبوطی،فجبؼ"رضد فقرزدا"،(1389ِٛییعوٛضز،)ٚثعِی،تیٕتی .11

ؾٟیال .12 )پطٚیٗ، ،1386 "تأثیر رضد اقتصادی تر فقر در اقتصاد ایران"(، زا٘كٍبٜ، پػٚٞكی ٔزّٝ

 .93-118،،ؾب5َانفٟبٖ،رّسثیؿتٚقكٓ،قٕبضٜ

تحمیمبتٔزّٝ،"ایران در درآمد توزیغ ناتراتری در درآمدها انواع نقص"،(1385)ؾٟیالپطٚیٗ، .13
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Abstract 

Poverty is one of the problems of human society and efforts to reduce it has been always 

the most important objectives of government policy. In order to achieve this goal, inclusive 

growth have critical. But income inequality also affects the pace which economic growth is 

translated into poverty reduction. The most important challenge for policy makers in 

creating pro-poor policies is linking micro and macro-economic field. Lack of coordination 

between these both can prevent the impact of the pro-poor policies. 

In this study, has been tried by using information household budget to create coordination 

and cointegration between macro analyses of economic growth and the micro analyses of 

economic actor's behavior. So how economic growth reduces poverty is a key question that 

discussed in this study, in addition to the impact of changes in average income and income 

distribution on poverty is studied and by calculating pro-poor growth index for the 

services, industry and agriculture sectors in urban and rural areas of Azarbaijan Gharbi, 

Isfahan, Tehran, Khorasan Razavi, Khuzestan, Sistan & Baluchestan, Fars, Kermanshah, 

Mazandaran and Markazi provinces during the period 2005-2014, economic sectors 

determined that have been had pro-poor growth. Also, using the results, Gini coefficient 

has been investigated as an index of inequality. 

Research results indicates that economic growth is negative in the majority of cases that 

has been increase poverty through income effect. But income distribution has improved 

and has led to poverty reduction. According to the balance of these two effects on poverty 

with the exception of Sistan & Baluchistan where poverty has increased in all sectors, 

Urban services sector in Tehran, urban agricultural sector in Isfahan and rural services 

sector in other provinces had best situation in pro-poor. Compare Gini coefficient with 

model results indicates that the Gini coefficient did not report inequality correctly. 

Key words: Pro-Poor Growth, Gini Coefficient, Poor, Poverty Line, Lorenz Curve, Iran 
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