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 چکیده
پصيطي نٙبيٕ وكٛض زض  ٞسف اظ ايٗ ٔمبِٝ تزعيٝ ٚ تحّیُ ٖٛأُ ٔٛحط ثط لسضت ضلبثت

ثٙسي اؾتب٘ساضز  َجمٝضاؾتبي تٛؾٗٝ نبزضات اؾت. ايٗ ٔمبِٝ ثٝ تفىیه وسٞبي زٚ ضلٕي 

٘فط وبضوٗ ٚ ثیكتط ثٝ تزعيٝ ٚ تحّیُ ٖٛأُ  10اقتغبَ ثب ٞبي نٙٗتي  فٗبِیتإِّّي  ثیٗ

ثٙسي لسضت  پصيطي ايٗ نٙبيٕ زض ضاؾتبي تٛؾٗٝ نبزضات ٚ ضتجٝ ٔٛحط ثط لسضت ضلبثت

پطزاظز. زض ايٗ ٔمبِٝ اظ چٟبض قبذم لیٕت  ٔي 1383-1393ٞب زض زٚضٜ  پصيطي آٖ ضلبثت

ییطات فطٚـ ٚ اضظـ افعٚزٜ ٘ؿجي، زؾتٕعز ٚاحس ٘یطٚي وبض، ٘ؿجت تكىیُ ؾطٔبيٝ ثٝ تغ

اؾت. زض ايٗ ُٔبِٗٝ اظ  پصيطي نٙبيٕ اؾتفبزٜ قسٜ ؾطا٘ٝ قبغّیٗ رٟت تغییطات ضلبثت

وكف نبزضات زٞس  اؾت، ٘تبيذ ٘كبٖ ٔي  ضٚـ التهبزؾٙزي پبُ٘ زيتب اؾتفبزٜ قسٜ

نٙبيٕ ٘ؿجت ثٝ زؾتٕعز ٚاحس ٘یطٚي وبض، اضظـ افعٚزٜ ٞط ٚاحس ٘یطٚي وبض، تغییطات 

،  72/0،  -23/0ؾطٔبيٝ ثٝ تغییطات فطٚـ ٚ لیٕت نبزضات ثٝ تطتیت ثطاثط اؾت تكىیُ 

نٙبيٕ تِٛیس زٞس،  پصيطي نٙبيٕ ٘كبٖ ٔي ضلبثت  ثٙسي لسضت ضتجٝاؾت.  -52/0ٚ  32/0

آالت ازاضي ٚ حؿبثٍط ٚ  تِٛیس ٔبقیٗثبالتطيٗ ٚ نٙبيٕ  ٔٛاز ٚ ٔحهٛالت قیٕیبيي

 .پصيطي زاض٘س ت ضلبثتتطيٗ ضتجٝ ضا زض لسض پبيیٗ ٔحبؾجبتي
 ثٙسي، ايطاٖ. نبزضات، ضتجٕٝ، نٙبي، پصيطي : ضلبثت :کلمبت کلیدی

JEL: L25, L11, F14 
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 1عسگزی منصور

 ثبظضٌب٘ي ٞبياؾتبزيبض ٔٛؾؿٝ ُٔبِٗبت ٚ پػٚٞف1

 نویسنده مسئول:

 ٔٙهٛض ٖؿٍطي
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 مقدمه
اي ثطذٛضزاض اؾت.  إِّّي اظ إٞیت ٚيػٜ ٔٙبؾت زض ٘ٓبْ رسيس تِٛیس ثیٗزؾت آٚضزٖ ٔٛلٗیت  ثٝٔٙٓٛض  قٙبذت فًبي ٘ٛيٗ التهبز رٟب٘ي ثٝ

إِّّي، وكٛضٞبي رٟبٖ ٘یبظٔٙس زضن نحیح اظ ربيٍبٜ ٘ؿجي ذٛز زض  پصيطي زض تزبضت ثیٗ ثبظاضٞب ٚ إٞیت يبفتٗ ضلبثتأطٚظٜ ثب ٌؿتطـ 

ثك ثب ٔٛلٗیت ٘ؿجي ذٛز ٚ ثطاؾبؼ بٚيػٜ نٙٗتي ذٛز ضا ُٔ ٞبي التهبزي ٚ ثٝ ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط وكٛضٞب ٞؿتٙس تب اظ َطيك آٖ ثتٛا٘ٙس ؾیبؾت

ٞبي ذٛز ضا زض رٟت ثٟجٛز  ب٘ي، اتربش ٕ٘بيٙس. قٙبذت ايٗ ٔؿإِٝ ثٝ آٟ٘ب وٕه ذٛاٞس وطز تب تٛإ٘ٙسيضٚيىطزٞبي ٘ٛيٗ التهبز رٟ

پصيطي  ٌیطي ٘ٛيٗ وكٛضٞب زض ضلبثت ٟتّٖٕىطزقبٖ، اضتمب ثركٙس. تحٛالت ؾطيٕ التهبز رٟب٘ي ٚ ثرف نٙٗت وكٛضٞب ثط ِعْٚ قٙبؾبيي ر

چٙیٗ  رٟب٘ي، تغییطات ؾطيٕ زض اٍِٛٞبي ٔهطف ٚ تمبيب، ا٘مالة زض فٙبٚضي اَالٖبت ٚ ٞٓؿتطـ تزبضت زِیُ ٌ وٝ ثٝ افعايس إِّّي ٔي ثیٗ

 اي ثطذٛضزاض ٌكتٝ اؾت. پصيطي اظ إٞیت ٚيػٜ اذیط ٔفْٟٛ ضلبثت ٝإِّّي زض زٚ زٞٚ ثیٗ زاذّيافعايف زض تٗساز ٚ ویفیت ضلجبي 

قٛ٘س ٚ زض ثؿیبضي اظ وكٛضٞبي زض  ضي اظ وكٛضٞب ٔحؿٛة ٔيٖٙٛاٖ ٖبُٔ ٖٕسٜ ضقس ؾبذتبض نٙٗتي ثؿیب ثرف نٙٗت أطٚظٜ ثٝ 

اي وٝ زض نسز احیبي ؾبذتبض التهبزي ذٛز ٞؿتٙس ثؿیبض حبئع إٞیت اؾت. ثؿیبضي اظ وكٛضٞبي رٟبٖ حٕبيت لبثُ تٛرٟي اظ  حبَ تٛؾٗٝ

ا٘س، اظ  ٞبي التهبزي ٔتٗسزي ضا تسٚيٗ ٕ٘ٛزٜ           ا٘س وٝ ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض ؾیبؾت   پصيطي ثٝ ُٖٕ آٚضزٜ نٙبيٕ ذٛز زض رٟت افعايف لسضت ضحبثت

پصيطي  تٛاٖ يبفت وٝ زض آٖ لبٖ٘ٛ يب لٛا٘یٙي زض رٟت افعايف ضلبثت لسض إٞیت يبفتٝ وٝ وٕتط وكٛضي ضا ٔي ايٗ ٔٛيٛٔ آٖ  ؾٛي زيٍط،

 نٙبيٕ ذٛز ٘ساقتٝ ثبقس. 

تٛا٘س ثٝ  پصيطي ٔي ٞبي ضلبثت ٖ ٔٗیبضٞبي ٔرتّفي ٚرٛز زاضز قبذمپصيطي يىي اظ ٔؿبئُ اؾبؾي اؾت وٝ ثطاي اضظيبثي آ ٔٛيٛٔ ضلبثت

پصيطي يه ٔٛيٛٔ ٟٔٓ ٚ ٔحٛضي اؾت وٝ اظ آٖ  ٖالٜٚ ضلبثت ٌصاضاٖ وٕه وٙس تب ٚيٗیت تزبضت ذبضري وكٛض ضا اضظيبثي وٙٙس، ثٝ ؾیبؾت

ض قطايٍ وٙٛ٘ي التهبزي حبوٓ ثط رٟبٖ وٝ يىي اظ قٛز. ز ٖٙٛاٖ اثعاضي ثطاي ضؾیسٖ ثٝ ضقس ُّٔٛة التهبزي ٚ تٛؾٗٝ پبيساض يبز ٔي ثٝ

يبثي ثٝ ٔٛلٗیت ٔٙبؾت ٚ حجبت زض  پصيط ثٛزٖ ثٝ ٔٗٙبي أىبٖ زؾت ٞبي وكٛض ٔب، پیٛؾتٗ ثٝ ؾبظٔبٖ رٟب٘ي تزبضت اؾت ضلبثت زغسغٝ

ٞب نٛضت  ٚضي ٚ يب وبٞف ٞعيٙٝ پصيطي ٔٛحط ثیكتط اظ َطيك افعايف ثٟطٜ ثبظاضٞبي رٟب٘ي اؾت وٝ ثٝ اٖتمبز التهبززا٘بٖ افعايف ضلبثت

 1383-1393پصيطي نبزضات نٙٗتي وكٛض زض زٚضٜ  ٌیطز. زض ايٗ ضاؾتب ايٗ ٔمبِٝ ثٝ تزعيٝ ٚ تحّیُ ٖٛأُ ٔٛحط ثط نــبزضات ٚ ضلبثت ٔي

ٚيطايف  ٞبي نٙٗتي یتفٗبِإِّّي  ثیٗثٙسي اؾتب٘ساضز  َجمٝ٘فط وبضوٗ ٚ ثیكتط ثط حؿت  10ٞبي زاضاي  زض ايٗ ُٔبِٗٝ، ثٍٙبٜپطزاظز.  ٔي

ٞبي ثٗسي قبُٔ ٔطٚضي ثط ازثیبت تحمیك، ٔطٚضي ثط  ٌیطز. ايٗ ٔمبِٝ زض ثرف ٔي ثرف( ٔٛضز تزعيٝ ٚ تحّیُ لطاض  22)قبُٔ  چٟبضْ

 يبثس.  ٞبي ؾیبؾتي ازأٝ ٔي ثٙسي ٚ تٛنیٝ ُٔبِٗبت ا٘زبْ قسٜ، ٔجب٘ي ٘ٓطي تحمیك، اٍِٛي تحمیك، ضٚـ تحمیك، ٘تبيذ تزطثي ٚ رٕٕ

 مزوری بز ادبیبت تحقیق
ٞبي اضائٝ قسٜ  زض تٕبٔي تٗطيفأب ثطذٛضزاض ٘یؿت، تٗطيف ٚاحسي اظ پصيطي  ضلبثت زٞس ٖ ٔيپصيطي ٘كب ثطضؾي ٔتٖٛ ٔطتجٍ ثب ثحج ضلبثت

 ثطذٛضزاض اؾت ٚاظ آٖ ، نٙٗت، ُٔٙمٝ، وكٛض ثٍٙبٜوٝ يه اؾت ٞبيي  ٞب ٚ تٛإ٘ٙسي پصيطي لبثّیت ضلبثتقٛز؛  ايٗ ٚرٜٛ ٔكتطن زيسٜ ٔي

زاقتٝ ثبقٙس، زض تٗطيف ثطاي يه زٚضٜ َٛال٘ي ضا  ثبظاضذٛز اظ افعايف ؾٟٓ حفّ ٚ إِّّي تٛا٘بيي  ثیٗنحٙٝ تٛا٘ٙس آٖ ضا حفّ وٙٙس تب زض  ٔي

پصيطي  وٙٙسٜ ضلبثت زٔٙجٕ ايزبؾٝ ثٝ آٖ تٛرٝ ٕ٘ٛز؛ ثط اؾبؼ ايٗ زيسٌبٜ پصيطي  ٔٙبثٕ ايزبز ضلبثتتٛاٖ اظ زيسٌبٜ  پصيطي ٔي زيٍطي اظ ضلبثت

تط اظ ؾبيط ٔٙبثٕ اؾت ٚ پبيساضثؿیبض ٘یطٚي ا٘ؿب٘ي پصيطي ثب ٔٙكبء  ثٍٙبٜ اؾت ٚ ضلبثت ٚ ٘یطٚي ا٘ؿب٘ئسيطيت ٚضي، آ فٗٚرٛز زاضز وٝ قبُٔ 

 تٛا٘س ٔٛضز تمّیس لطاض ٌیطز.  وٕتط اظ ؾٛي ضلجب ٔي

إِّّي ٚ يب افعايف ؾٟٓ ذٛز زض  حبثت ٍ٘ٝ زاقتٗ ؾٟٓ ذٛز زض ثبظاضٞبي ثیٗپصيطي ضا تٛا٘بيي التهبز يه وكٛض ثطاي  ( ضلبثت1984) 1وٕٛٞٗ

پصيطي ثٟجٛز ثركس ٚ يب زؾت  ٞب زض فطآيٙس ضلبثت وٙس ثٝ قطَي وٝ اؾتب٘ساضز ظ٘سٌي ضا ثطاي آٖ زٞس تٗطيف ٔي ثبظاض ٞط فٗبِیتي وٝ ا٘زبْ ٔي

پصيطي ضا ثٝ ٔفْٟٛ تٛا٘بيي وكٛض زض ايزبز اضظـ افعٚزٜ ٚ افعايف  ضلبثت (IMD) 2وٓ ٔبٕ٘ افت ايٗ اؾتب٘ساضزٞب قٛز. ٔٛؾؿٝ تٛؾٗٝ ٔسيطيت

 ٕ٘بيس. ٞب ٚ ... تٗطيف ٔي ٞب ٚ ايزبز رصاثیت ٚؾیّٝ ٔسيطيت زاضايي حطٚت ربٔٗٝ ثٝ

اّٚٞیٗ ضا  -طٞىك ٚفٛض ٖٛأُتئٛضي ٔعيت ٘ؿجي ٚ لًیٝ ٘ٓطيٝ اي  تٕبٔي فطٚو پبيٝتمطيجبً نحت ٞبي آٖ  إُِّ ٚ٘ٓطيٝ تزبضت ثیٗتحٛالت 

ٚيػٜ ٔجتٙي  ٞب وٝ ثٝ ٞبي ٔتفبٚت، زيٍط ايٗ تئٛضي ثٙسي ثبظاضٞب، تٙٛٔ ٔحهٛالت ٚ فٙبٚضي وٝ ثب تٛرٝ ثٝ تمؿیٓ َٛضيٝ ظيط ؾؤاَ ثطزٜ اؾت. ث

ثٝ تٛؾٗٝ ٚضي ثیكتط ثٝ ٔٙٓٛض حهَٛ  إِّّي ٚ وؿت ثٟطٜ ٞب زض تزبضت ثیٗ ، رٟت تٛيیح زاليُ ٔٛفمیت ثٍٙبٜٞؿتٙسثط فطٚو ضلبثت وبُٔ 

 :ٔب٘ٙسثبيؿت ثٝ ؾؤاالت رسيستطي  وٝ ٔي ضؾٙس اظ رّٕٝ آٖ التهبزي وكٛض وبضآ ثٝ ٘ٓط ٕ٘ي

 ،إِّّي ثب اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثٕ تِٛیس زاذّي چٍٍٛ٘ي أىبٖ تِٛیس وبالي ُّٔٛة رٟت ضلبثت زض ٔمیبؼ ثیٗ -1

 ، ٚ...ٞب، اذتطاٖبت ّٔي  ٞب اظ اثتىبضات، ذاللیت چطايي اؾتفبزٜ ثطذي ثٍٙبٜ -2

                                                           
1
. Kohman   

2
. Institute of Management Development (IMD)  
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 ،تط اظ اثتىبضات زض ٔمبثُ ضلجبي ذبضري ٞب زض ثطذي وكٛضٞب رٟت اؾتفبزٜ ؾطيٕ چطايي فطاٞٓ قسٖ ٔحیُي ٔٙبؾت ثطاي ثٍٙبٜ -3

االت ٔعثٛض ثبقس، ٛي ؾئٌٛ تٛا٘س پبؾد وٝ تئٛضي ٔعيت ٘ؿجي ثب تىیٝ ثط فطاٚا٘ي ٖٛأُ تِٛیس، ٕ٘ي يرب اظ آٖلبٕ٘ وٙٙسٜ اضائٝ زٞس پبؾري 

٘بٖ ؾٗي زض اضايٝ ٔسِي رسيستط ٕ٘ٛز٘س. ايٗ ٔسَ وٝ ثُٛض اؾبؾي ثط ْطفیت اثسأ، ذاللیت ٚ اثتىبض وكٛضٞب ٚ ٔیعاٖ زؾتطؾي التهبززا

 قٛز.  ٞبي ٘ٛيٗ تىیٝ زاضز، تئٛضي ٔعيت ضلبثتي ُّٔ ٘بٔیسٜ ٔي ٞب ثٝ ؾطٔبيٝ آٖ

ٞبي  ؾتطاتػي يه ثٍٙبٜ ٔتٕطوع ثٛز. َجك ايٗ ٍ٘طـ، ثٍٙبٜثطاي تحّیُ ٔعيت ضلبثتي، ثط ُٔبِٗٝ تإحیط ٔحیٍ ذبضري ثط ا 3ٔىتت ٞبضٚاضز

ٖجبضت زيٍط، ايزبز  ٞبي  يىؿب٘ي ضا ٘یع ثىبض ٌیط٘س. ثٝ ٞبي يىؿب٘ي اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔزجٛض٘س اؾتطاتػي فٗبَ زض يه نٙٗت ذبل اظ ٟ٘بزٜ

ٞبي يىؿب٘ي ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ٘تیزتبً  بل، اظ فطنتٞبي فٗبَ زض يه نٙٗت ذ پصيط ٘یؿت. ظيطا تٕبْ ثٍٙبٜ ٔعيت ضلبثتي زض ايٗ ٍ٘طـ أىبٖ

ٞب، ٘تیزٝ  ٔست لبثُ ا٘زبْ اؾت. ِصا ٔٛفمیت ثٍٙبٜ ٞب تٟٙب زض وٛتبٜ ٚ تغییطات رعئي زض ؾُح ثٍٙبٜ وٙٙس ٞبي يىؿب٘ي ضا ٘یع اتربش ٔي اؾتطاتػي

وٝ  وٙٙس يٗٙي آٖ یت ٔينٙٗتي اؾت وٝ زض آٖ فٗبِٞبي ٔٛرٛز زض ٔحیٍ  ٘كبٖ زازٖ ٚاوٙف ٘ؿجت ثٝ تٟسيسٞب ٚ فطنتزض ٞب  تٛا٘بيي آٖ

 . ٞب زض ظٔیٙٝ ؾٛزآٚضي ثٝ قست تحت تبحیط قطايٍ ثبظاض ذبضري اؾت ٌیطي اؾتطاتػيه ٚ حهَٛ ٘تیزٝ تٛؾٍ ثٍٙبٜ يٙسٞبي تهٕیٓآفط

تٛؾٍ “ ذّك ٔعيت ضلبثتي” تٛا٘س ٔحیُي ضا فطاٞٓ ٕ٘بيس وٝ ٞبي ذبل ذٛز ٔي ، يه وكٛض ثب تٛرٝ ثٝ ٚيػٌيتٛاٖ ٌفت َٛض ذالنٝ ٔي ثٝ

ٖجبضت زيٍط  ٛز وٝ ٔتًٕٗ ضقس ٔؿتٕط آٖ وكٛض ثبقس. ثٝثٞبي زاذّي، تكٛيك ٌطزز، زض ٘تیزٝ لبزض ثٝ تِٛیس ٚ نسٚض وبالٞبيي ذٛاٞس  ثٍٙبٜ

التهبزي آٖ ٕ٘بيس، ٖبُٔ ضقس ٚ تٛؾٗٝ  اؾتطاتػي ّٔي وٝ ثب تٛرٝ ثٝ قطايٍ زاذّي ٚ ٔحیُي يه وكٛض تٗییٗ ٚ ثٝ نٛضت پٛيب ُٖٕ ٔي

زاض٘سٜ ثٛزٜ ٞبي زاذّي ثبظ  تٛؾٍ ثٍٙبٜ "ذّك ٔعيت ضلبثتي"٘ؿجت ثٝ ٙس وٝ وچٙیٗ يه وكٛض ٕٔىٗ اؾت ٔحیُي ضا ايزبز  . ٞٓاؾتوكٛض 

تبحیط ٔٗتمس اؾت وٝ ٔعيت ضلبثتي ُّٔ اظ ( 1990) 4پٛضتط زض ضلبثت ثب ؾبيطيٗ زچبض افَٛ ٚ ايٕحالَ ٌطز٘س.آٖ ٚ ثٝ ٔطٚض نٙبيٕ زاذّي 

 قٛز:  ظيط ثط ٞٓ حبنُ ٔيچٟبض ٖبُٔ مبثُ ٔت

 زضٚ٘يٖٛأُ  -1

 قطايٍ تمبيبي زاذّي -2

 نٙبيٕ ٔطتجٍ ٚ حٕبيت وٙٙسٜ -3

 اؾتطاتػي، ؾبذتبض ٚ ضلبثت -4

 .ٔؤحط ثبقسؾبيط ٖٛأُ تٛا٘س ثط  ٞب ٔي نٛضت ٔتمبثُ ثط يىسيٍط تبحیط زاض٘س ٚ تغییطات زض ٞط وساْ اظ آٖ ثٝفٛق چٟبضٌب٘ٝ ٖٛأُ  ٚي، ثٝ اٖتمبز

ٞب  ٖٛأُ چٟبضٌب٘ٝ تإحیط غیط ٔؿتمیٓ زاض٘س ٚ اظ َطيك تبحیط ثط آٖايٗ ثیٙي ٘كسٜ ٘یع ثط  ٖالٜٚ ثط آٖ، زٚ ٖبُٔ ثیطٚ٘ي زِٚت ٚ اتفبلبت پیف

إٞیت  ٘یع حبئع ضٚيسازٞبي قب٘ؿي ٚ اتفبلي ضا ٚ چٙیٗ تإحیط زٚ ٖبُٔ السأبت زِٚت  ٚي ٞٓ پصيطي ٘یع تبحیط ٌصاض ثبقٙس. تٛا٘ٙس زض ضلبثت ٔي

 .ٞب حبِت وٕىي لبئُ اؾت زا٘س، أب ثطاي آٖ ٔي

ٚ قبُٔ پٙذ ٖبُٔ ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ي، ٔٙبثٕ َجیٗي، ٔٙبثٕ اؾت زض ٔسَ پٛضتط، ٖٛأُ تِٛیس فطاتط اظ ٖٛأُ ؾٙتي ٘یطٚي وبض، ؾطٔبيٝ ٚ ظٔیٗ 

ٞب ترهم ايزبز  قٛز ٚ زض آٖ ذّك ٔي وٙس ط ٔيتغییٌطزز. ٔٙبثٕ ٔعثٛض پٛيب ثٛزٜ ٚ زض ٘تیزٝ  ٞب ٔي اي ٚ ظيطؾبذت زا٘ف، ٔٙبثٕ ؾطٔبيٝ

 وٙس. ٌطزز. زض ذّك ٔعيت، تحمیك ٚ تٛؾٗٝ اظ إٞیت ثؿعايي ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ٔب٘سٌبضي يه وكٛض زض نحٙٝ ضلبثت رٟب٘ي ضا تٗییٗ ٔي ٔي

ثبقس. ٔیعاٖ تٛرٝ ثٝ ٘یبظٞبي حط ٔٛإِّّي  پصيطي ثیٗ تٛا٘س زض ضلبثت قطايٍ حبوٓ ثط تمبيبي زاذّي ٞط وكٛض ثطاي تِٛیسات زاذّي، ٔي

پصيطي يه ثٍٙبٜ ٚ وكٛض زض  ؾبظ ثطاي ضلبثت ذطيساضاٖ زاذّي، ا٘ساظٜ ثبظاض ٚ اٍِٛي ضقس آٖ، قجىٝ تٛظيٕ ٚ غیطٜ ٍٕٞي ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٛأُ ظٔیٙٝ

ٞبي پبيیٗ  ٛرٝ ثٝ ٘یبظ ثٍٙبٜتٛا٘ٙس زض رٟت تمٛيت نٙبيٕ ٚ ثب ت ٞبي تِٛیس، ٔي وٙٙسٌبٖ ٟ٘بزٜ ٖطيٝ ٌطز٘س. ثبظاضٞبي رٟب٘ي ٔحؿٛة ٔي

ٞبي ٟٔٓ ذٛز رٟت اؾتفبزٜ اظ ٔعيت ٘ٛآٚضي  زؾتي ٘یع لبزض ثٝ تغییط َطح ٞبي پبيیٗ ٞبي تِٛیسي ذٛز ضا َطاحي ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٍٙبٜ زؾتي، َطح

ٞب ضا  ظيطا فٗبِیت ٞؿتٙستي ٖٙٛاٖ يىي اظ ٔٙبثٕ ايزبز ٔعيت ضلبثٝ ٞبي تِٛیس ذٛاٞٙس ثٛز. نٙبيٕ ٔطتجٍ ثُٛض افمي ٘یع ث وٙٙسٌبٖ ٟ٘بزٜ ٖطيٝ

 قٛ٘س. زض ظ٘زیطٜ اضظـ ٕٞبًٞٙ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔٙزط ثٝ تِٛیس ٔحهٛالتي ٍٕٞٗ ٔي

إِّّي زاضز. ؾبذتبض  ٚ ٔبٞیت ضلبثت زاذّي نٙٗت زض وكٛض، تإحیط قٍطفي ثط ٔٛلٗیت ثٍٙبٜ زض ضلبثت ثیٗا٘تربثي اؾتطاتػي  ،ؾبذتبض ثٍٙبٜ

ٞب  چٙیٗ ضاٜ ٚ ضٚقي وٝ ثٍٙبٜ ، َٞٓجیٗت ٚ رٛٞطٜ ضلبثت ضا زض ؾُح والٖ ارتٕبٔ تحت وٙتطَ زاضزقطايُي وٝ ا٘تربثي، ثٍٙبٜ ٚ اؾتطاتػي 

ٞبيي وٝ ثطاي ٔسيطيت  س. ثٙبثطايٗ، ؾبذتبض ٚ اؾتطاتػي٘پصيطي تإحیط ثؿعايي زاض قٛ٘س ثط ضلبثت ٞب تإؾیؽ، ؾبظٔب٘سٞي ٚ ٔسيطيت ٔي ٚ ؾبظٔبٖ

ثٝ ٔٙٓٛض ايزبز  (1990) پصيطي آٖ زاضز. پٛضتط ٌطزز، تبحیطي ٔؿتمیٓ ثط ّٖٕىطز ٚ ضلبثت ٔي ٚ ضاٞجطي يه ثٍٙبٜ يب نٙٗت تسٚيٗ ٚ ارطا

تٛا٘س اظ َطيك ضٞجطي زض ٞعيٙٝ ٚ  ٔيٞب يه وؿت ٚ وبض  وٙس. ثط اؾبؼ ايٗ اؾتطاتػي ٞبي ٖٕٛٔي ضا پیكٟٙبز ٔي ٞبي ضلبثتي، اؾتطاتػي ٔعيت
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تربش تٛا٘س تٛؾٍ ثٍٙبٜ ا ٞب ٔي ٞط يه اظ ايٗ اؾتطاتػي. ذٛز ضا ثٟجٛز ثركس ٔٛلٗیت ضلبثتيطاي ذٛز ٔعيت ضلبثتي ايزبز وطزٜ ٚ ث ٔعيت تٕبيع

 وٙس. ٞب ٔٛلٗیت ضلبثتي ذبني ضا ثطاي ثٍٙبٜ ايزبز ٔي ٞط يه اظ ايٗ اؾتطاتػياِجتٝ ٚايح اؾت وٝ ٌطزز 

ض أٛض ٔرتّف ؾیبؾي، التهبزي ٚ ارتٕبٖي ٚ اٖٕبَ حط اؾت ٚ ثب ٔساذّٝ ذٛز زٛپصيطي ٔ ٖٙٛاٖ يه ٘یطٚي ٖٕسٜ، ٕٞٛاضٜ زض ضلبثت زِٚت ثٝ

ٞبي  ٞبي پِٛي، ٔبِي ٚ ثبظضٌب٘ي ٚ لٛا٘یٗ ٔبِیبتي، ؾیبؾت پصيطي تإحیط ٔخجت ٚ حتي ٔٙفي زاقتٝ اؾت. ؾیبؾت لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ثط ضلبثت

ٞبي زيٍط زض ؾُح  ٌیطي زِٚت ٚ تهٕیٓٞبي  حٕبيتي، لٛا٘یٗ ٔطثٌٛ ثٝ نبزضات ٚ ٚاضزات، ٘طخ اضظ، حزٓ پَٛ ٚ ٘طخ ثٟطٜ، تٛضْ، ٞعيٙٝ

ٞبي ضؾٕي ٚ غیط ضؾٕي ٔمبٔبت ؾیبؾي، ثطلطاضي يب تٛؾٗٝ ضٚاثٍ ؾیبؾي تزبضي ٚ يب لُٕ ضٚاثٍ التهبزي  التهبز ذطز ٚ والٖ، تٛافك

 ٞب زض َٛض ٔؿتمیٓ ثب زِٚت ٞب، نٙبيٕ ٚ وكٛضٞب ٞؿتٙس وٝ ثٝ پصيطي ثٍٙبٜ وكٛضٞب اظ رّٕٝ ثبضظتطيٗ ٖٛأُ تإحیطٌصاض ثط ضلبثت تزبضي ثب ؾبيط

نٛضت تهبزفي ٚ ذبضد اظ  پصيطي تإحیط ٔخجت ٚ يب ٔٙفي زاقتٝ ِٚي ثٝ ضلبثتتٛا٘س ثط  ٔيحٛازث ٚ ثیٙي ٘كسٜ  تفبلبت پیفا. ٞؿتٙس اضتجبٌ

 -ٞبي التهبزي طاٖٞبي ٘فتي، ثح ٞبي التهبزي، قٛن زٞٙس. حٛازث غیط ٔتطلجٝ، رًٙ، تحطيٓ ضخ ٔي ٞب ٞب، نٙبيٕ ٚ حتي زِٚت وٙتطَ ثٍٙبٜ

 .ٞؿتٙس ثیٙي ٘كسٜ اي اظ اتفبلبت پیفيه ٕ٘ٛ٘ٝفٙبٚضا٘ٝ ٞبي ٖٕیك  ؾیبؾي ٚ يب ٘ٛآٚضي

ٞب ثٝ يه ضٚـ ٔكبثٝ ثب يىسيٍط ضلبثت  وٝ وكٛضٞب ٚ ثٍٙبٜقٛز ٘ىتٝ تٛرٝ ٝ ايٗ قٛز، ثبيس ث ٝ اظ ٔعيت ضلبثتي ُّٔ نحجت ٔيو  ٍٞٙبٔي

ٝ اٌط ثٍٙبٜ نٛضتي وٝ ٌطزز، ث پصيطي يه ثٍٙبٜ زض تطاظ ٔبِي آٖ ٔٙٗىؽ ٔي ٚرٛز زاضز. زضرٝ ضلبثت ٞبي اؾبؾي ٞب تفبٚت ٚ ٔیبٖ آٖ وٙٙس ٕ٘ي

ٞبي  فٗبِیتازأٝ پصيط ثٛزٜ ٚ تٛاٖ  وٙٙسٌبٖ تؿٟیالت ضا زاقتٝ ثبقس، ثٍٙبٜ ضلبثت ٞبي وبضوٙبٖ، فطٚقٙسٌبٖ ٚ اُٖبء تٛاٖ پطزاذت ٞعيٙٝ

پصيط  چٙساٖ أىبٖوكٛضٞب  ٔمبثُ، چٙیٗ تٗطيفي زض ٔٛضززض  ثٍٙبٜ ٔزجٛض ثٝ تطن ثبظاض اؾت. نٛضت، التهبزي ضا ذٛاٞس زاقت؛ زض غیط ايٗ

پصيطي زض ؾُح وكٛضٞب  ٖٙٛاٖ ٔفْٟٛ ضايذ ضلبثت چٝ وٝ ثٝ وٙس. أب آٖ ٞیچ وكٛضي ضا اظ ٌطزٚ٘ٝ فٗبِیت ذبضد ٕ٘ي ،؛ ظيطا ضلبثت٘یؿت

زض يه وكٛض ضلبثتي، . ٕ٘بيٙسضلبثت إِّّي  ثیٗثبظاض تٛا٘ٙس زض  تِٛیس وبالٞبيي اؾت وٝ ٔيتٛا٘س ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز تٛا٘بيي وكٛضٞب زض  ٔي

آٚضز، اِجتٝ ايٗ أط ثٝ ْطفیت  ٘طخ ثبالي ضقس التهبزي زض ٔیبٖ ٔست ضا فطاٞٓ ٔيپسيسٜ ٞبي التهبزي،  ٞب ٚ ؾبظٔبٖ ّٖٕىطز ُّٔٛة ؾیبؾت

   ٚضي ٚ افعايف ٔؿتٕط آٖ ثؿتٍي زاضز. زض زؾتیبثي ثٝ ؾُٛح ثبالي ثٟطٜزاذّي ٞبي  ثٍٙبٜ

، ٔٛضز وٙس ٚضي اقبضٜ ٔي حط ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي زض ثٟجٛز ثٟطٜٛرب وٝ ثٝ ٘مف ٔ پصيطي ضا آٖ ٚضي ٘یطٚي وبض ٚ ضلبثت ثیٗ ثٟطٜاضتجبٌ  (1990) پٛضتط

ٚضي ٚ ٞسايت ٔٙبؾت ٖطيٝ ثٝ آ ض، وؿت فٗاؾت. اضظيبثي ٔٛفمیت ٘ؿجي يه ثٍٙبٜ زض تبٔیٗ ٔٛاز اِٚیٝ، ؾبظٔب٘سٞي ٘یطٚي وب تٛرٝ لطاض زازٜ

تٛا٘س ثب ثطضؾي تٛا٘بيي ثٍٙبٜ زض فطٚـ ٘ؿجت ثٝ ٞط ٚاحس ٘یطٚي وبض ٚ ؾطٔبيٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ، زض لیبؼ ثب ؾبيطيٗ نٛضت  ؾٛي ٔكتطي ٔي

طايت تِٛیس، ؾُٛح ٘ؿجي زض ظٔیٙٝ ؾبذتبضٞبي ٞعيٙٝ، يتط  زلیكپصيطي، يطٚضي اؾت تحمیمبت  ٚضي ٚ ضلبثت ثطاي اضظيبثي ثٟطٜ پصيطز.

ٞبي تبٔیٗ ٔٛاز ذبْ، ُّٔٛثیت وبض ٚ  زض ٖیٗ حبَ ُٔبِٗٝ اؾتطاتػيا٘زبْ قٛز. ٞب  ٞب ٚ ثبالذطٜ ا٘حطافبت التهبزي ٔٛحط ثط آٖ ؾتب٘سٜ ثٝ زازٜ

تحّیُ  اؾت.يطٚضي  یع ٘ إُِٗ ضلجب ٚ ثرف زِٚتي ٞبي ٘ٛيٗ، تٛؾٗٝ تِٛیسات رسيس، فٗبِیت زض ثبظاضٞب، ٖىؽ ؾطٔبيٝ، زؾتیبثي ثٝ فٙبٚضي

، شوط پبيبٖزض  ٚضي ٖٛأُ ضا قبُٔ ٌطزز. ثبيؿت ؾبذتبض ثبظاض ٖٛأُ ٚ چٍٍٛ٘ي تبحیط آٖ ثط زؾتطؾي ثٍٙبٜ ثٝ فٙأٚضي ٚ تبحیطات آٖ ثط ثٟطٜ ٔي

طي آٖ چٙساٖ ؾبزٜ ٌی ٞب يب نٙبيٕ تبحسي آؾبٖ ثبقس، أب ا٘ساظٜ پصيطي ثٍٙبٜ ايٗ ٘ىتٝ يطٚضي اؾت وٝ ٞط چٙس ٕٔىٗ اؾت تكطيح ضلبثت

پصيطي زض لبِت يه ٔتغیط وٕي وٝ ثتٛا٘س ّٖٕىطز ثٍٙبٜ ضا زض تٕبْ  ٘یؿت. ثٝ ٖجبضتي، ٌطزآٚضي تٕبْ ٔالحٓبت ٔطثٌٛ ثٝ ثطضؾي ضلبثت

ٞبيي ضا رٟت ثطآٚضز  اؾت، ٔحممیٗ قبذم قسٜٞبي تزطثي وٝ تبوٖٙٛ ا٘زبْ  ٌیطي وٙس، ٔكىُ اؾت. زض ثطضؾي ؾُٛح فٗبِیتي ا٘ساظٜ

 ا٘س. ٞبي ثٍٙبٜ، زض ايٗ ضاؾتب لسْ ثطزاقتٝ ٞب ٚ ثطذي زيٍط ثب ثطضؾي ؾتب٘سٜ ٞب ثب ثطضؾي زازٜ ا٘س وٝ ثطذي اظ آٖ ٝ زازٜئپصيطي اضا تضلبث

 مزوری بز مطبلعبت انجبم شده

زض ثبظاضٞبي رٟب٘ي ٚ ٞبي ثعضي ثطاي حًٛض لسضتٕٙس وكٛضٞب  زٞس ثطذي ُٔبِٗبت ثط ٘مف پیكطٚ ثٍٙبٜ ثطضؾي ُٔبِٗبت ا٘زبْ قسٜ ٘كبٖ ٔي

( اقبضٜ ٕ٘ٛز، زض ايٗ ُٔبِٗٝ 1977ٚ1990) 5تٛاٖ ثٝ ُٔبِٗٝ چب٘سِط ا٘س وٝ زض ايٗ ضاثُٝ ٔي پصيطي رٟب٘ي ٔتٕطوع قسٜ زؾت يبفتٗ ثٝ ضلبثت

 اؾت. اي ٔب٘ٙس آٔطيىب ٚ إِٓبٖ ضا ٘كبٖ زازٜ زٞي التهبزٞبي پیكطفتٝ ٞبي ثعضي زض قىُ قٛاٞس وبفي ٔجٙي ثط ٘مف ثٍٙبٜ

ثط  ٖالٜٚ ٞبي ثعضي زض فطا٘ؿٝ ٘مف پیكطٚ ضا زض حًٛض نٙبيٕ ايٗ وكٛض زض ؾبيط ثبظاضٞب زاض٘س وٝ  وٙس ثٍٙبٜ ( ازٖب ٔي1998) 6ؾٕیتا

 وٙٙس. ٞبي پیكطفتٝ ٔسيطيتي ٘یع اؾتفبزٜ ٔي ٌؿتطـ فٙبٚضي اظ تىٙیه

اي، ضٚيىطز  ٞبي ُٔٙمٝ س التهبزي، نبزضات ٚ ٌؿتطـ ازغبْٞبي ثعضي زض افعايف ضق ( زض ُٔبِٗٝ ذٛز ثب ٖٙٛاٖ تإحیط ثٍٙب2007ٜ) 7ؾب٘یساؼ

وٙٙس ٚ  ٞبي ثعضي ثب ٌؿتطـ نبزضات ثطاي وكٛضٞبي ذٛز ذّك ٔعيت ٔي ٌیطز ثٍٙبٜ وٙس ٚ ٘تیزٝ ٔي چب٘سِط ضا زض ؾُح رٟبٖ آظٖٔٛ ٔي

ٞبي  قٛز وٝ زض ايٗ ضاثُٝ، ٖٛأُ ثٍٙبٜ ٞب زض نبزضات رٟب٘ي حبنُ ٔي ٞبي ثعضي آٖ ٞبي ضلبثتي وكٛضٞب اظ َطيك ؾٟٓ غبِت ثٍٙبٜ ٔعيت

 تطي ٞؿتٙس. اي زض تٛؾٗٝ نبزضات ٚ ضقس التهبزي زاضاي ٘مف ٟٔٓ ثعضي ٚ تطتیجبت ُٔٙمٝ
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ٞبي  ٘كبٖ زازٖ ثط٘بٔٝ "ٞبي حٕبيتي زِٚت اظ نبزضات ا٘ساظٜ ثٍٙبٜ ٚ تإحیط ثط٘بٔٝ"( زض تحمیك ذٛز ثب ٖٙٛاٖ 2011) 8ٞبيّه ٚ ؾٛازيعٖ

قٛز يٗٙي  ٞبي وٛچه ٔفیس ٚالٕ ٔي إِّّي ثیكتط ثطاي ثٍٙبٜ ٞب زض ثبظاضٞبي ثیٗ ٞب ٚ حًٛض آٖ إِّّي قسٖ ثٍٙبٜ ثیٗحٕبيتي زِٚت ثطاي 

ٞبي وٛچه وٝ ٔكىُ اَالٖبتي ثیكتط زاض٘س  ٞب ٘بٔتزب٘ؽ ٚ ٘بٍٕٞٗ اؾت ٚ ثیكتط ثطاي ثٍٙبٜ ٞب ثط اؾبؼ ا٘ساظٜ ثٍٙبٜ تإحیطات ايٗ ٘ٛٔ حٕبيت

 ٔفیس اؾت.

ثٝ ثطضؾي  "ٞبي نٙٗتي ثعضي ثطظيُ ٞبي ّٖٕىطز نبزضاتي: ُٔبِٗٝ ثٍٙبٜ تٗییٗ وٙٙسٜ"اي ثب ٖٙٛاٖ  ( زض ُٔب2011ِٝٗ) 9ٕٞىبضاٖوبض٘یطٚ ٚ 

پطزاظز وٝ ثطاي ّٖٕىطز نبزضاتي اظ زٚ ٔتغیط  ٞب ٔي ٞبي ثٍٙبٞي ٚ اؾتطاتػي ثٍٙبٜ ثط ّٖٕىطز نبزضاتي ايٗ ثٍٙبٜ ٖٛأُ ٔحیٍ ذبضري، ٚيػٌي

ٞبي  وٙس ٚ اظ ٔیبٖ ٔتغیطٞبي ٖٛأُ ٔحیُي، ٔتغیطٞبي ٔٛإ٘ زض وكٛض ٔیعثبٖ ٚ تفبٚت ٚ ؾٛززٞي نبزضاتي اؾتفبزٜ ٔي زضآٔس نبزضاتي

ٌیط٘س زٚ  وٙس ٚ ٘تیزٝ ٔي ٞبي ثٍٙبٞي ٘یع اظ ٚيٗیت فٗبِیت نبزضاتي ثٍٙبٜ اؾتفبزٜ ٔي ٔحیٍ وؿت ٚ وبض، اظ ٔتغیطٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٚيػٌي

 تي ٔٛحط اؾت.زؾتٝ ٖٛأُ ثط ّٖٕىطز نبزضا

ا٘س، زض ٚالٕ ايٗ ُٔبِٗٝ ثٝ ز٘جبَ  ٞبي زِٚتي ثطاي اضتمبء نبزضات وكٛض پطٚ پطزاذتٝ ( ثٝ اضظيبثي احطثركي ثط٘ب2012ٝٔ) 10وبضثبِٛ ٚ ٕٞىبضاٖ

 12تزبضتٚ يب ٖٕك  11ٞب زض پطٚ ثٝ قىُ ٌؿتطـ زأٙٝ تزبضت ٞبي اضتمبء نبزضاتي زِٚت ثط نبزضات ثٍٙبٜ آٖ اؾت وٝ آيب تإحیط ثط٘بٔٝ

اؾت. ٔٙٓٛض اظ زأٙٝ تزبضت تٗساز وبالٞبي نبزضاتي ٚ تٗساز ٔمبنس نبزضاتي اؾت يٗٙي تٙٛٔ وباليي ٚ ثبظاضي ٚ ٔٙٓٛض اظ ٖٕك تزبضت  ثٛزٜ

 زٞس ٚ ثبٖج تٙٛٔ وباليي ٚ ٞبي ٔصوٛض ثیكتط زأٙٝ تزبضت ضا ٌؿتطـ ٔي زٞس ثط٘بٔٝ افعايف ٔیبٍ٘یٗ رطيبٖ نبزضاتي اؾت. ٘تبيذ ٘كبٖ ٔي

 ٔمهسي نبزضات قسٜ ٚ وٕتط ثط ٖٕك تزبضت احطٌصاض ثٛزٜ اؾت.

ٞبي  وٙٙس ثٍٙبٜ ٌیطي ٔي پطزاظز ٚ ٘تیزٝ ٔيزض اتحبزيٝ اضٚپب ( ثٝ چٍٍٛ٘ي اضتجبٌ ثیٗ ا٘ساظٜ ثٍٙبٜ ٚ ضٚـ نبزضاتي آٖ 2013) 13ثطتٛ ٚ ٚيىبضز

ٞبي ٚاؾُٝ  زٞٙس نبزضات ذٛز ضا اظ َطيك ثٍٙبٜ ّف تطریح ٔيآٚضي ٚ پطزاظـ اَالٖبت ٔرت وٛچه ثٝ زِیُ ٞعيٙٝ ثبالي ٚضٚز ثٝ ثبظاض، رٕٕ

تٛا٘ٙس ايٗ ٞعيٙٝ ضا ثیٗ ٔیعاٖ ثبالي تِٛیسات ذٛز  ٞبي ثعضي چٖٛ ٔي ٞب ثٍٙبٜ وٝ ترهم زض ايٗ أط زاض٘س ا٘زبْ زٞٙس، أب ثط ذالف آٖ

ٞٙس ذٛز ٔؿتمیٕبً ثٝ نبزضات الساْ وٙٙس ٚ تٕبيّي ز يبثس وٝ تطرجح ٔي ؾطقىٗ وٙٙس ٚ ٞعيٙٝ ٖطيٝ ٞط ٚاحس تِٛیسقبٖ چٙساٖ افعايف ٕ٘ي

 ٞبي ٚاؾُٝ ٘ساض٘س.  ثٝ اؾتفبزٜ اظ ثٍٙبٜ

وٙٙس ٖٕسٜ ُٔبِٗبتي وٝ  ٌیطي ٔي پطزاظ٘س ٚ ٘تیزٝ ( ثٝ ثطضؾي تإحیط ثط٘بٔٝ اضتمبء نبزضاتي زِٚت ثط ّٖٕىطز ثٍٙبٜ ٔي2015) 14ٔب٘چ ٚ اؾچبٚٚض

ضؾي وطزٜ أب زض ايٗ ُٔبِٗٝ ّٖٕىطز ثٍٙبٜ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض ايٗ ُٔبِٗٝ، ٔٙٓٛض اؾت نطفبً ّٖٕىطز نبزضاتي ضا ثط ا٘زبْ قسٜ

چٙیٗ ثط٘بٔٝ ذسٔبت زِٚت ثطاي اضتمبء نبزضات ثط ّٖٕىطز  ٚضي ٚ ّٖٕىطز نبزضاتي اؾت، ٞٓ اظ ّٖٕىطز ثٍٙبٜ اضظـ افعٚزٜ، اقتغبَ، ثٟطٜ

 ٞب ضا ثٟجٛز ثركیسٜ اؾت.  ٚضي ٚ ّٖٕىطز نبزضاتي ايٗ ٌطٜٚ اظ ثٍٙبٜ افعٚزٜ، اقتغبَ، ثٟطٜ ضظـاي وٝ ا ٞبي وٛچه تإحیطٌصاض ثٛزٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ ثٍٙبٜ

 مببني نظزی تحقیق
ٔجب٘ي ٘ٓطي ايٗ ُٔبِٗٝ اظ ؾٛيي ضيكٝ زض ٘ٓطيٝ اؾتطاتػيه تزبضي ٚ اظ ؾٛي ظزيٍط ضيكٝ زض ٘ٓطيٝ ؾیبؾت نٙٗتي ٚ ٔعيت ضلبثتي زاضز. 

ثطتط ٚ زؾتٕعزٞبي  ؾطٔبيٝپصيطي ثبالتط، تِٛیس وبالٞبي  اظ لسضت ضلبثتٞب  ٞبي نبزضاتي زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط ثٍٙبٜ ثٍٙبٜزٞس  ٞب ٘كبٖ ٔي ثطضؾي

اي وٝ ا٘ساظٜ ثعضٌتط ثبٖج اؾتفبزٜ ثیكتط  ٞب اضتجبٌ ُٔٙمي ٚرٛز زاضز ثٝ ٌٛ٘ٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔجب٘ي ٘ٓطي، ثیٗ ايٗ ٚيػٌيٞؿتٙس.  ثطذٛضزاضثبالتط 

قٛز وٝ زض ايٗ ٔیبٖ ٖبُٔ ٟٔٓ  ظ ٔمیبؼ، اؾتفبزٜ ثیكتط اظ ٖبُٔ ؾطٔبيٝ ٚ پطزاذت زؾتٕعزٞبي ثبالتط ثٝ ٘یطٚي وبض ٔيٞبي ٘بقي ا اظ نطفٝ

 : اؾت ٞبي نبزضاتي زٚ فطيیٝ ُٔطح قسٜ ثبالتط ثٍٙبٜپصيطي  ضلبثتثطاي پصيطي اؾت وٝ  ٞب اظ وب٘بَ افعايف لسضت ضلبثت افعايف نبزضات ثٍٙبٜ

پصيطي ضا َّٔٗٛ نبزضات ٚ تالـ ثٍٙبٜ ثطاي ثمب زض ثبظاضٞبي رٟب٘ي  اؾت ظيطا ضلبثت ثبالتطپصيطي  یكتط ٘بقي اظ ضلبثتوٝ، نبزضات ث يىي آٖ

پصيطي ذٛز زض ثبظاضٞبي زاذّي ٚ  ٞبيي أىبٖ حًٛض زض ثبظاضٞبي رٟب٘ي ضا ذٛاٞٙس زاقت وٝ لبزض ثٝ حفّ ٚ افعايف ضلبثت زا٘س، ثٍٙبٜ ٔي

ٞب ضا تطغیت ثٝ حًٛض زض ثبظاضٞبي رٟب٘ي ٕ٘بيس وٝ ثب نبزضات  تٛا٘س ثٍٙبٜ ٔبِي ٚ اضظي ٔٙبؾت ٔي  ي نحیح پِٛي،ٞب ذبضري ثبقٙس وٝ ؾیبؾت

پصيطي ثبالتط ٘بقي اظ نبزضات ثیكتط اؾت، )ثب  وٙس ضلبثت ثیكتط ٚ ثیكتط ٔٛرجبت ضقس ٚ تٛؾٗٝ التهبزي ضا فطاٞٓ ٕ٘بيس. فطيیٝ زْٚ ازٖب ٔي

پصيطي زض ؾبذتبض  وٝ ضلبثت15وٝ نبزضات يه فطآيٙس ا٘تربة ثٍٙبٞي اؾت يبثس( يٗٙي آٖ ٞب افعايف ٔي ي ثٍٙبٜپصيط افعايف نبزضات ضلبثت

 يبثس وٝ ٖٛأُ ذطز ٚ والٖ ثط آٖ ٔٛحط اؾت.  التهبز زاذّي اضتمبء ٔي
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ٚ  يٗ ذٛز ٔتًٕٗ ؾٛززٞي ثیكتطاوٝ   ،زٞس اظ ثبظاض ٘كبٖ ٔيذٛز افعايف ؾٟٓ حفٍ ٚ اؾت وٝ لبثّیت ثٍٙبٜ ضا زض ٚيٗیتي پصيطي  ضلبثت

قٛ٘س وٝ ٖ٘ٛبً ثٝ ٔٙبفٕ حبنُ اظ تِٛیس،  ٞبي ٔتٗسزي زض اضظيبثي ايٗ لبثّیت ٚ تٛاٖ تِٛیسي ثٝ وبضٌطفتٝ ٔي تٛؾٗٝ ٔمیبؼ تِٛیس اؾت. قبذم

ٞبئي ٞؿتٙس وٝ احتٕبالً يب اظ  ٞب ٘یبظٔٙس زازٜ اوخط ايٗ قبذمٌطز٘س.  ثط ٔيٞب  ٚضي ٚ ؾبذتبض تٗطفٝ ٌصاضي، ثٟطٜ ؾٟٓ اظ ثبظاضٞب، ؾطٔبيٝ

ثطاي ٞب  . زض ٞط حبَ ٔٛاضز اؾتفبزٜ آٖآيٙس ثسؾت ٔيوٝ اظ َطيك ُٔبِٗبت ٔٛضزي  قٛ٘س ٚ يب ايٗ ٞبي زض ؾُح ثٍٙبٜ حبنُ ٔي ثطضؾي

ٌصاضاٖ  ؾیبؾتچٝ وٝ  آٖ .اؾتوٝ ثیكتط تٕبيُ زاض٘س ّٖٕىطز نٙبيٕ وكٛضٞبي ٔرتّف ضا ٔٛضز ٔمبيؿٝ لطاض زٞٙس ٔحسٚز  يٌصاضا٘ ؾیبؾت

وٝ ٘ؿجت ثٝ ضا اي رٟت اضظيبثي ضٚ٘س تغییطات ثبظاضٞب ضا زض اذتیبض زاقتٝ ٚ ٟ٘بيتبً ثبظاضٞبئي  ذٛاٞبٖ آٖ ٞؿتٙس ايٗ اؾت وٝ اثعاض تحّیّي ؾبزٜ

ثتي تب ايٗ اٚاذط، ضقس ثبالي نبزضات، يه قبذم ٔٙبؾت رٟت تٗییٗ ٔٛلٗیت ضلب وٙٙس.ٔكرم زٞٙس،  ٔيپیكطفت ذٛز ٔٙبؾت تكریم 

اي لطاض ٌطفت وٝ چٙساٖ اضتجبَي ثٝ  قس. ِٚي ثب ضقس ؾطيٕ تىِٙٛٛغي ٚ تمبيبي ثبظاض، ايٗ قبذم تحت تإحیط ٖٛأُ چٙسٌب٘ٝ ٔحؿٛة ٔي

پصيطي وفبيت  تٛریٝ يه ضقس پبيساض ٚ ٘تیزتبً ضلبثتثطاي پٛيبيي ثٍٙبٜ يب نٙٗت ٘ساضز. تٟٙب ضقس نبزضات ثسٖٚ زض ٘ٓط ٌطفتٗ ؾبيط ٖٛأُ 

  س.وٙ ٕ٘ي

تٛاٖ حسالُ زض ٖٛأُ تٙٛٔ زض ثبظاضٞبي نبزضاتي، تٙٛٔ ٔحهَٛ، ضقس نبزضات، افعايف زض ؾٟٓ اظ ثبظاضٞبي  پصيطي ضا ٔي ٞبي ضلبثت قبذم

ٞبي ٘ؿجي، زؾتٕعز ٚاحس ٘یطٚي وبض، ٘ؿجت تكىیُ ؾطٔبيٝ ثٝ تغییطات  رٟب٘ي، ثٟجٛزي زض ضتجٝ نبزضات، ٔعيت ٘ؿجي آقىبض قسٜ، لیٕت

آٚضي ثطضؾي ٕ٘ٛز وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٞسف ايٗ ٔمبِٝ ٚ ٖسْ زؾتطؾي ثٝ آٔبض ٚ اَالٖبت،  افعٚزٜ ٞط ٚاحس ٘یطٚي وبض ٚ ؾُح فٗفطٚـ، اضظـ 

ٞبي ٘ؿجي، زؾتٕعز ٚاحس ٘یطٚي وبض، ٘ؿجت تكىیُ ؾطٔبيٝ ثٝ تغییطات فطٚـ ٚ اضظـ افعٚزٜ  اٖتمبز ٔب ثط ايٗ اؾت وٝ چٟبض قبذم؛ لیٕت

تٛا٘ٙس رب٘كیٗ ٔٙبؾجي ثطاي لسضت   ٚيػٜ زض ظٔیٙٝ ؾُح تىِٙٛٛغي نٙبيٕ وكٛض ٔي ثٝ ٖسْ زؾتطؾي اَالٖبت ثٝ ٞط ٚاحس ٘یطٚي وبض ثب تٛرٝ

 پطزاظيٓ.  ٞبي چٟبضٌب٘ٝ فٛق ٔي پصيطي ايٗ نٙبيٕ ثبقس وٝ زض ازأٝ ثٝ تٛریٝ ٞطيه اظ قبذى ضلبثت

 هبی نسبي قیمت-1
، ثطضؾي لیٕت ٔٙٗىؽ اؾتثٙسي، ویفیت ٚ ٔٗطٚفیت ٔبضن( زض لیٕت آٖ  ؿتٝٞبي وبال )٘ٓیط ث وٝ ثؿیبضي اظ ٚيػٌي ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ

يىي  آٚضز وٝ تٛاٖ ضلبثتي نبزضوٙٙسٌبٖ ايطا٘ي ٘ؿجت ثٝ ضلجب ٔٛضز ٔمبيؿٝ لطاض ٌیطز. نبزضاتي ٔحهٛالت ايطا٘ي ٚ ضلجب ايٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ ٔي

وٝ ايٗ ٔؿئّٝ ؾجت ذٛاٞس قس ٞط چمسض  ثب ضلجبي ذبضري اؾت ثطاي نٙبيٕ وكٛض وبٞف لیٕت ٔحهٛالت زض لیبؼ  اظ اثعاضٞبي ضلبثت

لیٕت يه ٖطيٝ وٙٙسٜ زض ٔمبيؿٝ ثب ضلجب وٕتط ثبقس )ثب ویفیت تمطيجبً يىؿبٖ( اظ لسضت فطٚـ ثیكتطي ثطذٛضزاض قٛز. ِصا رٟت وبٞف 

زٖ ايٗ نٙبيٕ ثبيس ٖٛأُ ٔٛحط ثط لیٕت تٕبْ پصيط ٕ٘ٛ لیٕت نبزضاتي ٚ يب حسالُ ضقس وٕتط آٖ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط ٖطيٝ وٙٙسٌبٖ ٚ ضلبثت

تٛاٖ ٘طخ تٛضْ، ٘طخ ثٟطٜ، حزٓ پَٛ، ٔمطضات  قسٜ وبالٞبي تِٛیس قسٜ تٛؾٍ نٙبيٕ وكٛض ضا قٙبؾبئي ٚ وٙتطَ ٕ٘ٛز. ايٗ ٖٛأُ ٔٛحط ضا ٔي

ِي، وٙتطَ ٚ ٟٔبض افعايف لیٕت ٔٛاز ٚيػٜ ٔتغیطٞبي ٔطتجٍ ثب ثرف پٛ ٞبي التهبز والٖ ثٝ تٙٓیٕي ٚ وٙتطِي ثبظاض زاذّي، تخجیت ؾیبؾت

آٚضي ٚ ٔٛاز اِٚیٝ ذبضري ٚاثؿتٝ ٞؿتٙس(، تغییط ٘طخ اضظ  ٞبي ٚاضزاتي )ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ نٙبيٕ وكٛض ٘یع اغّت ثٝ فٗ اِٚیٝ، وبٞف ٘طخ تٗطفٝ

َٛض ذالنٝ، وٙتطَ ٖٛأُ  ا ثٝٚ ؾبيط ٖٛأّي وٝ زض لیٕت نبزضاتي ٚ لیٕت تٕبْ قسٜ ٔحهٛالت نٙبيٕ وكٛض ٔٛحط اؾت ذالنٝ ٕ٘ٛز. ِص

 پصيط ٕ٘ٛزٖ نٙبيٕ وكٛض اؾت. ٞبي ضلبثت ٔٛحط ثط افعايف لیٕت تٕبْ قسٜ ٚ لیٕت نبزضاتي يىي اظ ضاٜ

 دستمزد واحد نیزوی کبر-2
ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ فطآيٙس تِٛیس اؾت، ِصا ا٘تٓبض زاضيٓ زض نٛضت حبثت ٔب٘سٖ ؾبيط قطايٍ، ثب  زؾتٕعز پطزاذتي ثٝ ٘یطٚي وبض اظ ا٘ٛأ ٞعيٙٝ

پصيطي نٙبيٕ وكٛض وبٞف يبثس ٚ ثب ايٗ فطو وٝ ٖٕسٜ نٙبيٕ وكٛض وبضثط ٞؿتٙس افعايف  افعايف ايٗ ٘ؿجت ٔیعاٖ نبزضات ٚ لسضت ضلبثت

ٞبي تِٛیس ٚ زض ٟ٘بيت لیٕت تٕبْ قسٜ ٔحهٛالت ذٛاٞس قس وٝ ايٗ افعايف لیٕت ٟ٘بيتبً  ٘یطٚي وبض ثبٖج افعايف ثیكتط ٞعيٙٝٞعيٙٝ ٚاحس 

پصيطي نٙبيٕ ذٛاٞس قس. پؽ زض قطايٍ  ٌطزز وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔجبحج لؿٕت لجُ ٔٙزط ثٝ وبٞف ضلبثت ٞبي نبزضاتي ٔٙٗىؽ ٔي زض لیٕت

نٙبيٕ وٙتطَ افعايف زؾتٕعزٞب ثٝ َٛضي وٝ )زؾتٕعز ؾطا٘ٝ ٘یطٚي وبض( زض ٔمبيؿٝ ثب ضلجب ٔٙزط ثٝ افعايف پصيطي  حبثت الظٔٝ حفّ ضلبثت

 ثیكتط لیٕت نبزضاتي ٘كٛز.  

 نسبت تشکیل سزمبیه به تغییزات فزوش-3
ت ؾطٔبيٝ ثٝ ٔحهَٛ ثٝ ربي ثٝ زِیُ زض زؾتطؼ ٘جٛزٖ آٔبض ٚ اضلبْ ٔطثٌٛ ثٝ ٔٛرٛزي ؾطٔبيٝ نٙبيٕ وكٛض ٚ ٖسْ أىبٖ اؾتفبزٜ اظ ٘ؿج

آٖ اظ پطاوؿي تغییطات ٔٛرٛزي ؾطٔبيٝ )ٕٞبٖ تكىیُ ؾطٔبيٝ وٝ اَالٖبت آٖ ٚرٛز زاقتٝ( ٚ ٘ؿجت آٖ ثٝ تغییطات فطٚـ اؾتفبزٜ ذٛاٞس 

، ٔیعاٖ چٙیٗ ٚيٗیت نٙبيٕ وكٛض ا٘تُبض زاضيٓ ثب افعايف ٘ؿجت تكىیُ ؾطٔبيٝ ثٝ تغییطات فطٚـ قس. ثط اؾبؼ تٗطيف ايٗ ٔتغیط ٚ ٞٓ

ٕ٘بيس،  تِٛیس ٚ زض ٟ٘بيت ٔیعاٖ نبزضات افعايف يبثس ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ تِٛیس ثٝ ؾٕت اؾتفبزٜ ثیكتط اظ ؾطٔبيٝ ثطاي تٛؾٗٝ تِٛیس حطوت ٔي

یس ٌصاضي ثطاي ٚاحسٞبي ٟ٘بئي تِٛ يبثس. ثسيٗ تطتیت، افعايف ؾطٔبيٝ پصيطي افعايف ٔي زض ٟ٘بيت ویفیت ٔحهَٛ، نبزضات ٚ لسضت ضلبثت

ٔٙزط ثٝ اضتمبء فٙي ٔحهَٛ ٚ زض ٟ٘بيت ٔٙزط ثٝ افعايف ضلبثت پصيطي نبزضات ذٛاٞس قس. اظ َطفي چٖٛ ٔیعاٖ تكىیُ ؾطٔبيٝ 
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پصيط ٕ٘ٛزٖ نٙبيٕ وكٛض ٘طخ ثٟطٜ ثطاي نٙبيٕ ثبيس حساوخط  ٌصاضي( ذٛز تبثٗي ٔٗىٛؼ اظ ٘طخ ثٟطٜ اؾت ٚايح اؾت وٝ ثطاي ضلبثت )ؾطٔبيٝ

 پصيطي نٙبيٕ ٍ٘طزز. ٞبي تِٛیس اظ ايٗ وب٘بَ ٔٙزط ثٝ وبٞف لسضت ضلبثت زض ؾُح ضلجب ثبقس تب افعايف ٔزسز ٞعيٙٝزض ؾُح رٟب٘ي ٚ يب 

 وری سزانه  پذیزی و بهزه رقببت-4
یطٚي ٚضي ٘ ٔتغیط زيٍط ٔطتجٍ ثب لسضت ضلبثت پصيطي اضظـ افعٚزٜ ؾطا٘ٝ ٘یطٚي وبض اؾت. ٞطچٝ ايٗ ٘ؿجت ثعضٌتط ثبقس زض ٚالٕ ٔیعاٖ ثٟطٜ

ٚضي ٘یطٚي وبض  پصيطي نٙبيٕ ثبيس ثٟطٜ پصيطي ٘یع ثیكتط ذٛاٞس ثٛز. ثٝ ايٗ تطتیت، ثطاي ثٟجٛز ضلبثت وبض ثیكتط اؾت ٚ زض ٟ٘بيت لسضت ضلبثت

بقس ٔٛرت ٚضي ٘یطٚي وبض ثیكتط ث ٞط ثٍٙبٞي وٝ زاضاي ثٟطٜضا افعايف زاز تب ٔٙزط ثٝ تِٛیس ثیكتط ٚ يب تِٛیس ثب ٞعيٙٝ تٕبْ قسٜ وٕتط قٛز. 

 قٛز ٞعيٙٝ ٞط ٚاحس تِٛیس وبٞف يبفتٝ ٚ لیٕت تٕبْ قسٜ ٔحهَٛ وبٞف يبثس ٚ لسضت ضلبثت زض ثبظاض ثطاي ايٗ ثٍٙبٜ افعايف يبثس.  ٔي

پصيطي نٙبيٕ وكٛض اٍِٛي نبزضات نٙبيٕ وكٛض ضا زض لؿٕت  زض ازأٝ رٟت ثطضؾي چٍٍٛ٘ي احط ٖٛأُ ٔصوٛض ثط نبزضات ٚ لسضت ضلبثت

 وٙیٓ. اضائٝ ٔي

 الگوی تحقیق 

ٞبي ٔصوٛض ٘بقي اظ ٔىبٖ  . تفبٚتزاض٘سٞبي ٔرتّف، ثب ٚرٛز ٘مبٌ ٔكتطن، فطْ ٚ اقىبَ ٔرتّفي ضتٛاثٕ ثطآٚضز قسٜ نبزضات زض وكٛ

ايٗ ُٔبِٗبتي وٝ زض اغّت ٕٞیٗ زِیُ  . ثٝاؾتاظ ايٗ زؾت ي ٔٛضز ثطضؾي ٚ ٔٛاضزٞبي  فٗبِیتٚ يب ٌطٜٚ  ٞبرغطافیبيي ٔٛضز ُٔبِٗٝ، وبال

ٖٛأُ   ثؿیبضي اظ ُٔبِٗبت ا٘زبْ قسٜ زض ذهٛل تبثٕ نبزضات غیط٘فتي زض ايطاٖ،ٞؿتٙس.  ثیف ٔكبثٝٚ  وٓاؾت   ظٔیٙٝ زض ايطاٖ ا٘زبْ قسٜ

ا٘س،  نبزضات غیط٘فتي ٔٗطفي ٕ٘ٛزٜتمبيبي ( ضا ثٗٙٛاٖ تٟٙب ٖٛأُ ٔؤحط ثط زضآٔس رٟب٘يٞبي ٘ؿجي ٚ  ) لیٕتتمبيبي ذبضري تٗییٗ وٙٙسٜ 

وٙٙس  ثب ايٗ ٚرٛز قٛاٞس تزطثي ٚ ٘ٓطي ٚرٛز زاض٘س وٝ ثیبٖ ٔي٘یع اؾت. بزضات تحت تبحیط ٖٛأُ زاذّي تمبيبي نوٝ اؾت زض حبِي  ايٗ

  ُٔبِٗبت ا٘زبْ قسٜ زض ايٗ ظٔیٙٝ حبوي اظ ايٗ اؾت وٝ تمبيبي زاذّي،  ،قٛزِ بثبيس ِح تمبيبي زاذّي زض يه ٔٗبزِٝ ٖطيٝ نبزضات ٔي

  .16اؾتزاض زض تبثٕ ٖطيٝ نبزضات  زٞٙس٠ ٔٗٙييه ٔتغیط تٛيیح 

ايٗ اؾت وٝ افعايف زض تمبيبي زاذّي ٔٙزط ثٝ آٖ  زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ي احطٌصاضي تمبيبي زاذّي اؾت، ثحج ٔتساَٚ  تٟٙب ٘ىتٝ ثبلي ٔب٘سٜ،

وبؾتي ٚ ترهیم ٔٙبثٕ ؾجت  ٞبي زِٚتي ثط قسيس زِٚت ٚ وٙتطَذّٝ ٔسازِٚتي ثٛزٖ ثرف ٟٔٓ التهبز، قٛز. زض ايطاٖ  وبٞف نبزضات ٔي

ٖالٜٚ، ثٝ زِیُ  ثٝٞبي ٘ؿجي ٔٙٗىؽ ٕ٘ٙبيٙس.  َٛض وبُٔ زض لیٕتٝ ٚ ٖطيٝ ٚ تمبيبي زاذّي آحبض ذٛز ضا ثقٛز  ٔيقطايٍ ضلبثت وبُٔ ٘مهبٖ 

حجبت ٚ يب حتي وبٞف ٘طخ ٚالٗي اضظ زض قطايٍ افعايف ٘مسيٍٙي ٚ تٛضْ التهبز زاذّي وٝ ٘بقي اظ احطات ثیٕبضي ّٞٙسي فطٚـ ٚ نبزضات 

مبيبي ت٘فت ذبْ اؾت ٖٕالً رصاثیت ثبظاض ٚ تمبيبي زاذّي ٕٞٛاضٜ ضلیت ٘یطٚٔٙسي زض ثطاثط رصاثیت يبظاض نبزضاتي اؾت. ثٝ ايٗ تطتیت، 

اي ٚ  ٖٙٛاٖ يه فٗبِیت حبقیٝٝ رب وٝ نبزضات غیط٘فتي ث ِ ٕ٘ٛز ٚ اظ آٖبثبيس زض تبثٕ نبزضات ِح ٖٙٛاٖ يه ٔتغیط ٔؿتمُ ٔيٝ زاذّي ضا ث

تمبيبي زاذّي  پؽ ٖٕستبً ٔهطف زاذّي زاض٘س،َٛض ٔؿتمیٓ ٚ غیطٔؿتمیٓ ٝ ٚ وبالٞبي نبزضاتي ثوٙس  ُٖٕ ٔيپؿٕب٘س اظ تمبيبي زاذّي 

 آحبض ٔٙفي ثط نبزضات غیط٘فتي اؾت.زاضاي 

اؾتفبزٜ  (px/pxi)نبزضاتي ايطاٖ قبذم لیٕت وكٛضٞبي نٙٗتي ثٝ  ٞبي ٘ؿجي اظ ٘ؿجت قبذم لیٕت وبالٞبي نبزضاتي ٔتغیط لیٕتثطاي 

طتیت ثط نبزضات ضٚز وٝ ٔتغیط فٛق ثسيٗ ت ٚ ا٘تٓبض ٔيتٛا٘س ثبقس  وٝ زض ٖیٗ حبَ ٔٙٗىؽ وٙٙسٜ تبحیط ٘طخ اضظ ٚالٗي ٘یع ٔيقٛز  ٔي

 تمبيب ثطاي نبزضات وبٞف يبثس. ؾبيط قطايٍ، حجبت  ضت افعايف لیٕت وبالٞبي نبزضاتي ٚنٛتبحیطٌصاضز وٝ زض 

زض  يافعايكچٙب٘چٝ  زٞس ٚ ٘كبٖ ٔيقس ذٛاٞس  ٚاضز ٔسَزضآٔس رٟب٘ي ثٝ ٖٙٛاٖ قبذهي ثطاي زاذّي رٟب٘ي تِٛیس ٘بذبِم قبذم ٔتغیط 

 ذٛاٞس يبفت. افعايف بيب ثطاي وبال ٚ ذسٔبت تم نٛضت ٌیطززضآٔس رٟب٘ي 

ثٙسي  إِّّي َجمٝ اؾتب٘ساضز ثیٗضلٕي ٔست ضا ثطاي نبزضات نٙبيٕ وكٛض ثب اؾتفبزٜ اظ وسٞبي زٚ  ثٙبثطايٗ، ثیؿت ٚ زٚ ضاثــُٝ تٗبزِي ثّٙس

ٌیطيٓ. الظْ ثٝ شوط اؾت وّیٝ ٔتغیطٞب زض ايٗ لؿٕت ثط حؿت ٔمبزيط ٚالٗي اؾت ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ  زض ٘ٓط ٔيضا ٞبي نٙٗتي  فٗبِیت

ضٚ٘س. ثٝ ايٗ تطتیت، قىُ تبثٗي ؾبزٜ ٚ ٍِبضيتٕي ٔسَ  ٞبي لیٕت ثب٘ه ٔطوعي تٗییٗ قسٜ وٝ ثٝ قىُ ٍِبضيتٕي زض ٔسَ ثىبض ٔي قبذم

 نبزضات نٙبيٕ ثٝ قطح شيُ ذٛاٞس ثٛز: 
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 اظ: ٔتغیطٞبي ثىبض ضفتٝ زض ايٗ ٔزٕٖٛٝ ٔٗبزالت ٖجبضت اؾت 

xitٔیعاٖ نبزضات ٚالٗي زض ثرف : i ٖاْ زض ظٔبt  

wgdpt قبذم تِٛیس ٘بذبِم زاذّي رٟب٘ي : 

t
pxi

px
)(

 : ٘ؿجت قبذم لیٕت نبزضاتي وكٛضٞبي نٙٗتي ثٝ قبذم لیٕت نبزضاتي ايطاٖ 

Isit ٘ؿجت تكىیُ ؾطٔبيٝ ثٝ تغییطات فطٚـ زض نٙٗت :i ٖاْ زض ظٔبt ٌٝصاضي ثطاي ٚاحسٞبي ايبفي فطٚـ( )٘ؿجت ؾطٔبي 

wLit ٞعيٙٝ ٚاحس ٘یطٚي وبض زض نٙٗت :i ٖاْ زض ظٔبt  

vLit ٔیعاٖ اضظـ افعٚزٜ ؾطا٘ٝ ٘یطٚي وبض زض نٙٗت :i ٖاْ زض ظٔبt  

( ا٘زبْ قسٜ اؾت ٚ زٚضٜ ظٔب٘ي ُٔبِٗٝ ٘یع قبُٔ 1383;100) 1383الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ وّیٝ ٔحبؾجبت ثط ٔجٙبي لیٕت حبثت ؾبَ پبيٝ 

 اؾت. 93-1383

ثٙسي  إِّّي َجمٝ اؾتب٘ساضز ثیٌٗب٘ٝ وسٞبي زٚ ضلٕي  ٞبي ثیؿت ٚ زٚ ( ٘كبٖ زٞٙسٜ تبثٕ نبزضات زض ظيط ثرف2( ٚ )1ٔٗبزالت )

  ٘فط وبضوٗ ٚ ثیكتط اؾت. 10زاضاي ٞبي نٙٗتي  فٗبِیت

 روش تحقیق  

٘فط وبضوٗ ٚ ثیكتط زض  10ٌب٘ٝ زاضاي  22ٞبي  پصيطي نبزضاتي نٙبيٕ وكٛض زض ثرف ايٗ ُٔبِٗٝ ثٝ تزعيٝ ٚ تحّیُ نبزضات ٚ لسضت ضلبثت

َٛض ذالنٝ ثٝ ضٚـ تحمیك  پطزاظز وٝ زض ازأٝ ثٝ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٞیبفت پبُ٘ زيتب ٔي 1383ٕت حبثت ثٝ لی 1383-93َي زٚضٜ 

 پطزاظيٓ. ٔي

آٚضز ثّىٝ  ٞبي التهبزؾٙزي فطاٞٓ  تٛا٘س اَالٖبت ؾٛزٔٙسي ثطاي ترٕیٗ ٔسَ ٘ٝ تٟٙب ٔي 18ٔمُٗي  آٔبضٞبي  ثب 17ظٔب٘ي ؾطي  آٔبضٞبي تّفیك

ضيعي زضذٛض تٛرٟي ثٝ ُٖٕ آٚضز. ثطضؾي تفًیّي ازثیبت ٔٛيٛٔ  ٌصاضي ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ؾیبؾت تٛاٖ اؾتٙجبٌ ٔي ثط ٔجٙبي ٘تبيذ ثسؾت آٔسٜ

، ضاد ٚ  (1986) 22( ، ٔبتیبؼ ٚ ؾیٛيؿتط1989) 21( زي1986ّٕٗ) 20( ، ٞؿبي1993ٛ) 19تٛاٖ زض ُٔبِٗبت ٔبزاال ٔطثٌٛ ثٝ پبُ٘ زيتب ضا ٔي

 يبفت. (1992) 23ثبِتبي

پصيطي ثیكتطي زض  تٛا٘س اُ٘ٗبف ٞب ٔحمك ٔي ايٗ اؾت وٝ زض ايٗ ٔسَ 24ٞبي ٔمُٗي ٔحى ٞبي ثب ثطـ ٔسَثب ُ٘ زيتب ٞبي پب إٞیت ٔسَ

  :ٞب زض ََٛ ظٔبٖ زاقتٝ ثبقس ٞبي ضفتبضي فطزي پسيسٜ تجییٗ تفبٚت

(3) 
it it it i

y X u      
 

ٌط تٗساز ٔكبٞسات ؾطي ظٔب٘ي ؾبال٘ٝ  ثیبٖ t)ٔكبٞسات ٔمُٗي( ٚ ٞب  ثرفتٗساز  nاؾت وٝ  i = 1, 2, …, n  ٚt = 1, 2, …, T(، 8زض ضاثُٝ )

اؾت  25ٖٞبي ٔتٛاظ ٚرٛز زاضز. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ٔسَ پبُ٘ زيتبي فٛق اظ ٘ٛٔ ٔسَ Xitٔتغیط تٛيیحي زض  Kاؾت. ثٝ غیط اظ ٔجسؤ تٗساز 

                                                           
17

. Time Series Data  
18

. Cross–Sectional Data  
. Maddala (1993)19 

20
. Hsiao (1986)  

. Dielman (1989)21 

22
. Matyas and Sevestre (1986)  

23
. Raj and Baltagi (1992)  
24

. Pure Cross - Section   

(1) 

(2) 
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اْ اؾت وٝ فطو iثرف ٘یع احط ا٘فطازي يب ٖطو اظ ٔجسؤ ٔرتم  iٗبزِٝ رٛز زاضز. زض ايٗ ِٔیب٘ٝ ٚٔكبٞسٜ ؾب tتٗساز ثرف  nيٗٙي زض ٞط 

ٔٗبزِٝ ٔرتّف( ضا زض ٔٗبزِٝ فٛق ثٝ ؾٝ نٛضت فطو  iٔرتّف )يب ٞبي  ثرفتٛاٖ تفبٚت ثیٗ  قٛز زض ََٛ ظٔبٖ حبثت ثٕب٘س. زض ُٖٕ ٔي ٔي

 (.i = ٞبي ٔمُٗي( حبثت فطو ٕ٘ٛز )يٗٙي  )ثطـٞب  ثرفضا ثطاي وّیٝ  iٕ٘ٛز. اَٚ ايٙىٝ 

ٞب  ثرفاؾت وٝ تفبٚت ثیٗ آٖ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ثب يىسيٍط فطق زاقتٝ ثبقس. ضٚيىطز ؾْٛ ٞبي  ثرف ثطاي ٞطيه اظ iضٚـ زْٚ ايٗ اؾت وٝ 

م زض يه زٚض ٚاحس زض ٞط ظٔبٖ ٚاضز ( قٛ٘س، ثب ايٗ تفبٚت وٝ ايٗ رعء ثُٛض ٔكر3)ضاثُٝ ٚاضز  uitتهبزفي ثٛزٜ ٚ ثب يه رعء تهبزفي ٔخُ 

ٚ احطات  27، احطات حبثت26ٞبي احطات ٔكتطن ٞبي پبُ٘ زيتب ثٝ تطتیت ثٝ ضٚـ قٛز. ايٗ ؾٝ ضٚـ زض ازثیبت ٘ٓطي ٔسَ ٔٗبزِٝ ضٌطؾیٛ٘ي ٔي

 ٔكٟٛض ٞؿتٙس.  28تهبزفي

ٞبي احطات حبثت ٚ تهبزفي لبثُ شوط اؾت: زض ضٚـ احطات تهبزفي ٘جبيس ثیٗ رّٕٝ ذُبي ٔمُٗي ٚ ٔتغیطٞبي  چٙس ٘ىتٝ زض ٔٛضز ضٚـ

تٛا٘س ٚرٛز زاقتٝ ثبقس. زض ضٚـ احطات حبثت ثبيس  تٛيیحي اٍِٛ ضاثُٝ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس. زض حبِي وٝ زض ضٚـ احطات حبثت ايٗ ضاثُٝ ٔي

تٛا٘س َي ظٔبٖ تغییط پیسا وٙس. زض ضٚـ  َي ظٔبٖ حبثت ثبقس، زض حبِي وٝ زض ضٚـ احطات تهبزفي ٖطو اظ ٔجسا ٔيرّٕٝ ٖطو اظ ٔجسا 

قٛز، ايزبز  وبض ثطزٜ ٔي تٛاٖ اظ ٔتغیط زأي اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز، ظيطا ثب ٔتغیطٞبي زأي وٝ ثطاي ٖطو اظ ٔجسا زض ايٗ ٔسَ ثٝ احطات حبثت ٕ٘ي

 تٛاٖ اظ ايٗ ٘ٛٔ ٔتغیط اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز.  حبِتي اؾت وٝ زض ضٚـ احطات تهبزفي ٔي ذُي ذٛاٞس ٕ٘ٛز ٚ  ايٗ زض ٞٓ

 اؾتفبزٜ وطز: 29تٛاٖ اظ آظٖٔٛ ٞبؾٕٗ ثطاي ا٘تربة ثیٗ ضٚـ حبثت ٚ تهبزفي ٔي

(4) 1 2
( ) [(cov cov ) ( )]~

   
fe re fe re fe re k

H     
 

k  ،تٗساز ٔتغیطٞبي تٛيیحيfe


  ٚre


ثٝ تطتیت ثطزاض يطايت زض ضٚـ احطات حبثت ٚ تهبزفي،  
cov

fe  ٚ
cov

re  ثٝ تطتیت ٔبتطيؽ

 وٛٚاضيب٘ؽ يطايت زض ضٚـ احطات حبثت ٚ تهبزفي اؾت. 

 

 نتبیج تجزبي

تِٛیس ٔحهٛالت (، 15)وس  نٙبيٕ ٔٛاز غصايي ٚ آقبٔیس٘ي٘فط وبضوٗ ٚ ثیكتط ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ تحمیك قبُٔ؛  10ٌب٘ٝ زاضاي  22نٙبيٕ 

زثبغي ٚ (، 18)وس  آٚضزٖ ٚ ضً٘ وطزٖ پٛؾت ذعزاض ُٖٕ، تِٛیس پٛقبن (،17)وس  تِٛیس ٔٙؿٛربت(، 16)وس  یٍبضٚ ؾ اظ تٛتٖٛ ٚ تٙجبوٛ

، تِٛیس چٛة ٚ ٔحهٛالت چٛثي  ٚ چٛة پٙجٝ غیط اظ ٔجّٕبٖ(، 19)وس  ْ ٚ ؾبذت ویف ٚ چٕساٖ ٚ ظيٗ ٚ يطاق ٚ تِٛیس وففآٚضزٖ چط ُٖٕ

(، 22)وس  ٞبي يجٍ قسٜ ا٘تكبض ٚ چبح ٚ تىخیط ضؾب٘ٝ(، 21)وس  تِٛیس وبغص ٚ ٔحهٛالت وبغصي(، 20)وس  ؾبذت وبال اظ ٘ي ٚ ٔٛاز حهیطي

تِٛیس (، 24)وس  نٙبيٕ تِٛیس ٔٛاز ٚ ٔحهٛالت قیٕیبيي(، 23)وس  اي ٞبي ٞؿتٝ ٞبي ٘فت ٚ ؾٛذت پباليكٍبٜ، نٙبيٕ تِٛیس ظغبَ وه

تِٛیس ٔحهٛالت (، 27)وس  تِٛیس فّعات اؾبؾي(، 26)وس  تِٛیس ؾبيط ٔحهٛالت وب٘ي غیطفّعي(، 25)وس  ٔحهٛالت الؾتیىي ٚ پالؾتیىي

تِٛیس (، 29)وس  ثٙسي ٘كسٜ زض ربي زيٍط آالت ٚ تزٟیعات َجمٝ تِٛیس ٔبقیٗ(، 28)وس  آالت ٚ تزٟیعات فّعي فبثطيىي ثزع ٔبقیٗ

 ثٙسي ٘كسٜ زض ربي زيٍط ٞبي ثطلي َجمٝ آالت ِٔٛس ٚ ا٘تمبَ ثطق ٚ زؾتٍبٜ تِٛیس ٔبقیٗ(، 30)وس  آالت ازاضي ٚ حؿبثٍط ٚ ٔحبؾجبتي ٔبقیٗ

ٞبي ٔچي ٚ  تِٛیس اثعاض پعقىي ٚ اثعاض اپتیىي ٚ اثعاض زلیك ٚ ؾبٖت(، 32)وس  بَيٞب ٚ ٚؾبيُ اضتج تِٛیس ضازيٛ ٚ تّٛيعيٖٛ ٚ زؾتٍبٜ(، 31)وس 

تِٛیس ( ٚ 35)وس  تِٛیس ؾبيط ٚؾبيُ حُٕ ٚ ٘مُ(، 34)وس  ي ٔٛتٛضي ٚ تطيّط ٚ ٘یٓ تطيّط تِٛیس ٚؾبيُ ٘مّیٝ(، 33)وس  ا٘ٛأ زيٍط ؾبٖت

 س.( ٞؿت36ٙ)وس  ثٙسي ٘كسٜ زض ربي زيٍط ٔجّٕبٖ ٚ ٔهٖٙٛبت َجمٝ

 نٛضت ظيط تهطيح ٔي ٌطزز: ٞبي لجُ، ثٝ زض ازأٝ اٍِٛي ٔٛضز ٘ٓط ايٗ ٔمبِٝ، ثط اؾبؼ ُٔبِت اضائٝ قسٜ زض لؿٕت

                                                                                                                                                                                       
. Balanced Panel Data Model25 

26
. Common Effects  

27
. Fixed Effects  

28
. Random Effects  

Hasman Test .
29 
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L  ،ٍّٖٕط ٍِبضيتٓ اؾتitx نبزضات ٚالٗي زض نٙٗت i ٖاْ زض ظٔبt ،wgdpt  ،قبذم تِٛیس ٘بذبِم زاذّي رٟب٘ي
t

pxi

px
)(

٘ؿجت قبذم  

٘ؿجت  تكىیُ  t ،Isitاْ زض ظٔبٖ iٔیعاٖ تِٛیس ٚالٗي زض نٙٗت  qsitلیٕت نبزضاتي وكٛضٞبي نٙٗتي ثٝ قبذم لیٕت نبزضاتي ايطاٖ، 

ٔیعاٖ اضظـ افعٚزٜ ؾطا٘ٝ  t  ٚvLitاْ زض ظٔبٖ iزؾتٕعز ؾطا٘ٝ ٚاحس ٘یطٚي وبض نٙٗت  t ،wLitاْ زض ظٔبٖ iؾطٔبيٝ ثٝ تغییطات فطٚـ نٙٗت 

قبذم لیٕت نبزضاتي  px(، 2000;100قبذم لیٕت ٖٕسٜ فطٚقي وكٛضٞبي نٙٗتي ) wpiاؾت،  tاْ زض ظٔبٖ iٚاحس ٘یطٚي وبض نٙٗت 

 pp(، 1383;100قبذم لیٕت ٔهطف وٙٙسٜ ) cpi(، 1383;100قبذم لیٕت نبزضاتي ايطاٖ ) pxi(، 2000;100وكٛضٞبي نٙٗتي )

اْ، iٔیعاٖ ٔعز ٚ حمٛق پطزاذتي ثٝ ٘یطٚي وبض زض نٙٗت  wاْ، iٔیعاٖ تكىیُ ؾطٔبيٝ نٙٗت  I(، 1383;100س وٙٙسٜ  )قبذم لیٕت تِٛی

L  ٔیعاٖ اقتغبَ زض نٙٗتi ،ْاsel  ٔیعاٖ فطٚـ زض نٙٗتi ٚ ْاval  ٔیعاٖ اضظـ افعٚزٜ زض نٙٗتi .اْ اؾت 

وٙیٓ. ٔسَ ٔٛضز ٘ٓط ايٗ ٔمبِٝ پؽ اظ ا٘زبْ  ( ضا اضائٝ ٔي5حمیك يب ضاثُٝ )زض ايٗ ازأٝ ايٗ لؿٕت ٘تبيذ تزطثي حبنُ اظ ثطآٚضز ٔسَ ت

اؾت. ثطاي ا٘زبْ آظٖٔٛ ٔب٘بيي اظ آظٖٔٛ  ِیٕط( ٚ آظٖٔٛ ٞبؾٕٗ ثطآٚضز قسٜ Fٞبي ٔب٘بيي، آظٖٔٛ لبثّیت ثطآٚضز ثٝ نٛضت پبُ٘ )آظٖٔٛ  آظٖٔٛ

( اضائٝ قسٜ اؾت. زض ايٗ 1( ٕٞطاٜ ثب ٔتغیط ضٚ٘س ظٔب٘ي ٚ ٖطو اظ ٔجساء اؾتفبزٜ قسٜ اؾت وٝ ٘تبيذ آٖ زض رسَٚ )IPS) 30ايٓ، پؿطاٖ ٚ قیٗ

آٖ اؾت وٝ ٔتغیط ٔٛضز ٘ٓط ؾبوٗ اؾت وٝ  H1آٖ اؾت وٝ ٔتغیط ٔٛضز ٘ٓط ضيكٝ ٚاحس زاضز )غیط ؾبوٗ اؾت( ٚ فطيیٝ  H0آظٖٔٛ فطيیٝ 

 اؾت. تٗییٗ قسٜ 31ٚلفٝ ثٟیٙٝ ثط اؾبؼ ٔٗیبض قٛاتطظ
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. Im-Pesaran-Shin Unit Test (IPS)   
. Schwartz Creations31 
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 ٘تبيذ آظٖٔٛ ضيكٝ ٚاحس-(1جدول )

 ٔتغیط
 آٔبضٜ

 تفبيُ ٔطتجٝ اَٚ ا  ؾُح

Lx 95/1- 17/4-* 

Lwgdp 38/1- 11/5-* 

Lp 39/1- 21/4-* 

Lq 76/1- 35/5-* 

Lwl 38/0- 02/3-* 

Lvl 74/1- 77/5-* 

IS 15/2- 68/6-* 

 H0: ضز فطيیٝ *ٔبذص: ٔحبؾجبت تحمیك                   

( يطٚضت زاضز وٝ ٔحبؾجبت ٚرٛز ضٚاثٍ ثّٙسٔست ٍٕٞطائي زض ثیٗ ٔتغیطٞبي اٍِٛ ا٘زبْ ٌیطز وٝ ٘تبيذ آٖ زض 1ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ رسَٚ )

 ( اضائٝ قسٜ اؾت.2رسَٚ )

ٚ  Panel PP-Statisticٞبي  ( اؾتفبزٜ قسٜ ٚ لًبٚت ثط اؾبؼ آٔبض2001ٜ) 32الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زض ايٗ لؿٕت اظ آظٖٔٛ ٍٕٞطائي پسضٚ٘ي

Group PP-Statistic ٝاؾت. نٛضت ٌطفت 

 

 ٘تبيذ آظٖٔٛ ٍٕٞطائي پسضٚ٘ي -(2جدول )

 احتٕبَ آٔبضٜ آظٖٔٛ

Panel PP-Statistic 50/6- *00/0 

Group PP-Statistic 70/8- *00/0 

 H0: ضز فطيیٝ *ٔبذص: ٔحبؾجبت تحمیك                   

قٛز وٝ ايٗ ثٝ ٔٗٙي ٚرٛز ضاثُٝ ثّٙسٔست ٔیبٖ  ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ رسَٚ فٛق فطو ٖسْ ٚرٛز ضاثُٝ ٍٕٞطائي زض ثیٗ ٔتغیطٞبي اٍِٛ ضز ٔي

ِیٕط ا٘ـــزبْ قٛز وٝ ثط اؾـــبؼ ايٗ آظٖٔٛ   Fٔتغیطٞبي اٍِٛ اؾت. زض ازأٝ رٟت ثطآٚضز اٍِٛي ٔٛضز ٘ٓط تحمیك زض اثتسا ثبيس آظٖٔٛ 

F(21, 192)=16.48 ( َآٖ، ٘تیزٝ ٔي00/0ٚ احتٕب ) تٛا٘یٓ ازٖب  ٌیطيٓ وٝ ضٚـ پبُ٘ زيتب ثطاي ٔحبؾجبت ايٗ تحمیك ٔٙبؾت اؾت. پؽ ٔي

فطزي لبثُ ِحبِ وطزٖ اؾت ٚ ضٚـ ٞبي  ٘فط وبضوٗ ٚ ثیكتط( ٚرٛز زاضز ٚ تفبٚت 10ٌب٘ٝ زاضاي  22وٙیٓ وٝ ٘بٍٕٞٙي زض ٔمبَٕ )نٙبيٕ 

وٝ ذُبي ترٕیٗ ٘بقي اظ تغییط زض ٔمبَٕ  ٞبي تطویجي ثطاي ٔحبؾجبت ايٗ تحمیك ٔٙبؾت اؾت. زض ازأٝ رٟت ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ايٗ زازٜ

اظ آظٖٔٛ  وٝ زض َي ظٔبٖ ضخ زازٜ اؾت ثب زٚ احط حبثت ٚ احط تهبزفي ٔٛارٝ ذٛاٞیٓ ثٛز وٝ ثطاي ٔكرم قسٖ ايٗ ٔؿئّٝ، اؾت ٚ يب ايٗ

 وٙیٓ. ثب تٛرٝ ثٝ آٔبضٜ وبي ٔطثٕ ٚ احتٕبَ آٖ، ٔسَ احطات تهبزفي وبضاتط اؾت:  اؾتفبزٜ ٔي 33ٞبؾٕٗ
2 2

(6) (6)
4.92 , Prob (0.55)  

 
ا٘زبْ قٛز وٝ زض آٖ فطيیٝ نفط  34پبٌبٖ –اؾت ثبيس آظٖٔٛ احطات تهبزفي يب آظٖٔٛ ثطٚـ  زض ازأٝ چٖٛ ٔسَ احطات تهبزفي پصيطفتٝ قسٜ

اؾت ٚ فطيیٝ ٔمبثُ حبوي اظ آٖ اؾت وٝ ثبيس ترٕیٗ ثٝ نٛضت احطات  35ٞبي تّفیمي حبوي اظ آٖ اؾت وٝ ثبيس ترٕیٗ ثٝ نٛضت زازٜ

تهبزفي قٛز ٚ فطيیٝ ٔمبثُ يٗٙي ترٕیٗ احطات  ٞبي تّفیمي ضز ٔي زٞس وٝ فطيیٝ ترٕیٗ ثٝ نٛضت زازٜ تهبزفي ثبقس. ٘تبيذ ٘كبٖ ٔي

 قٛز: پصضفتٝ ٔي
2 2

(1) (1)
332.04 , Prob (0.00)  

  
,1)ثطاثط  36ٔطثٌٛ ثٝ آظٖٔٛ ذٛزٕٞجؿتٍي Fآٔبضٜ  21) 8.31 , Prob (0.09)F F زٞس اٍِٛ فبلس  اؾت وٝ ٘كبٖ ٔي

 ذٛزٕٞجؿتٍي ٔطتجٝ اؾت. 

                                                           
32

. Pedroni Panel Cointegration Test (2001) 
33

. Hausman Test  
34

. Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier Test for Random Effects  
35

. Pool  
36

. Wooldridge Test for Autocorrelation in Panel Data  
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 اؾت: قسٜ ( اضائٝ 3ٞبي ٔرتّف، ٘تبيذ ترٕیٗ زض رسَٚ ) ثٝ آظٖٔٛ  حبَ ثب تٛرٝ

 

 1383-1393ترٕیٗ نبزضات نٙٗتي زض  ٘تبيذ -(3جدول )

 متغير توضيحي ضريب tآماره 

*17/8 17/8- 
 عرض از مبدا

*71/8 17/7 Lwgdp 
*02/7- 10/2- Lp 

*17/9 15/2 Lqs 

**87/7- 01/2- Lwl 

*75/1 10/2 Lvl 

**11/7 10/2 IS 

07 R
2
 

 تعداد مقاطع 22

 تعداد مشاهدات 227
2 2

(6) (6)
172.58 , Prob (0.00)   آماره Wald کل الگو 

 ٔبذص: ٔحبؾجبت تحمیك                   

 زاض  زضنس ٔٗٙي 90: زض ؾُح **زاض،  زضنس ٔٗٙي 95: زض ؾُح *

ٚ  F(21, 192)=16.48ِیٕط  F)ٔكبٞسات ٔمُٗي ٚ ؾطي ظٔب٘ي( اؾت ٚ ثط اؾبؼ آٔبضٜ  220زٞس وٝ تٗساز ٔكبٞسات  ( ٘كبٖ ٔي3٘تبيذ رسَٚ )

نٛضت پبُ٘ زيتب ضا زاضز ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ آظٖٔٛ ٞبؾٕٗ ثطآٚضز احطات تهبزفي وبضاتط اؾت ٚ  ايٗ ٔسَ لبثّیت ثطآٚضز ثٝ(  00/0احتٕبَ )

ٞب ثط اؾبؼ ٔسَ احطات  تفبٚت زض ثیٗ نٙبيٕ ٔرتّف تٛؾٍ ٖطو اظ ٔجساٞبي ٔتفبٚت ٚ ظٔبٖ ثٟتط لبثّیت تٛریٝ زاضز ِصا ثبيس تٕبٔي تحّیُ

بزفي حبثت ثبقس. يطيتته
2

Rزضنس اظ تغییطات زض نبزضات ٔؿتمیٓ نٙبيٕ وكٛض تٛؾٍ ٔتغیطٞبي  70زٞس وٝ حسٚز  تٗسيُ قسٜ ٘كبٖ ٔي

زاض  زضنس إَیٙبٖ ٔٗٙي 90زٞس وٝ تٕبٔي ٔتغیطٞب اظ ِحبِ آٔبضي زض ؾُح  چٙیٗ ٘تبيذ ٘كبٖ ٔي قٛز، ٞٓ ٔؿتمُ اٍِٛ تٛيیح زازٜ ٔي

 اؾت يطايت ٔتغیطٞب ٔٗطف وكف ذٛاٞٙس ثٛز.  رب وٝ ٔسَ ثب ٍّٖٕط ٍِبضيتٕي ثطآٚضز قسٜ ٞؿتٙس. ثٗالٜٚ اظ آٖ

وكف نبزضات نٙبيٕ ٘ؿجت ثٝ زضآٔس رٟب٘ي ٔخجت اؾت ثسيٗ ٔٗٙي وٝ ثب افعايف زضآٔس رٟب٘ي تمبيبي نبزضات ثطاي وبالٞبي نٙٗتي 

ٞبي ٘ؿجي ٔٙفي اؾت ثسيٗ ٔٗٙي وٝ ثب افعايف لیٕت وبالٞبي نبزضاتي ايطاٖ ٘ؿجت  ٕتيبثس، وكف نبزضات ٘ؿجت ثٝ لی ايطاٖ افعايف ٔي

ثٝ لیٕت وبالٞبي نبزضاتي وكٛضٞبي نٙٗتي )ؾبيط وكٛضٞب( تمبيب ثطاي نبزضات ايطاٖ وبٞف ذٛاٞس يبفت، وكف نبزضات ٘ؿجت ثٝ ٔیعاٖ 

زضنس افعايف يبثس ٔیعاٖ نبزضات  100چٝ ٔیعاٖ تِٛیس نٙبيٕ  بٖوٝ ثب فطو حجبت ؾبيط قطايٍ اٌط چٙ تِٛیس نٙبيٕ ٔخجت اؾت يٗٙي ايٗ

اؾت يٗٙي اٌط ايٗ ٔتغیط   -23/0زضنس افعايف ذٛاٞس يبفت. وكف نبزضات نٙبيٕ ٘ؿجت ثٝ زؾتٕعز ٚاحس ٘یطٚي وبض ثطاثط  54ٞب حسٚز  آٖ

یعاٖ نبزضات وبٞف ذٛاٞس يبفت، وكف نبضات پصيطي ايٗ نٙبيٕ ثبقس ثب افعايف زؾتٕطز ؾطا٘ٝ ٘یطٚي وبض ٔ قبذهي ثطاي لسضت ضلبثت

٘یع ٘ؿجت ثٝ اضظـ افعٚزٜ ؾطا٘ٝ ٘یطٚي وبض ٘یع ثیبٖ وٙٙسٜ ايٗ ٚالٗیت اؾت وٝ ثب افعايف ايٗ ٘ؿجت نبزضات نٙبيٕ ٘یع افعايف ذٛاٞس 

ٚضي ؾطا٘ٝ ٘یطٚي وبض ٔیعاٖ  طٜاؾت يٗٙي ثب فطو حجبت ؾبيط قطايٍ افعايف يه زضنس زض اضظـ افعٚزٜ يب ثٟ 72/0يبفت ٚ ٔیعاٖ وكف ثطاثط 

 يبثس.  زضنس افعايف ٔي 72/0نبزضات حسٚز  

وكف لیٕتي تمبيبي نبزضات ايطاٖ حسٚزاً ثعضي ثطآٚضز قسٜ اؾت ثسيٗ تطتیت لسضت ضلبثت نبزضوٙٙسٌبٖ ايطا٘ي زض ثبظاضٞبي ذبضري ثط 

ٖجبضت زيٍط، ٔحسٚزيت انّي ضقس نبزضات اظ َطف ٖطيٝ  اؾت، ثٝ -52/0ؾط لیٕت، ظيبز ذٛاٞس ثٛز. وكف لیٕتي نبزضات ثطاثط اؾت ثب 

ٌصاضي  وٝ وبالئي ثطاي نبزضات ٚرٛز ٘ساضز ٚ يب نبزضوٙٙسٌبٖ اٍ٘یعٜ وبفي ثطاي نبزضات ٘ساض٘س. زض ايٗ نٛضت تٛنیٝ ؾیبؾت اؾت يٗٙي ايٗ

تط تٗسيُ ٘طخ اضظ، ربشثٝ  ضوٙٙسٌبٖ ٚ اظ ٕٞٝ ٟٔٓٞبي نبزضاتي ضفٕ قٛ٘س ٚ ثب پطزاذت رٛايع نبزضاتي يب يبضا٘ٝ ثٝ نبز ايٗ اؾت وٝ ٔحسٚزيت

نبزضات ضا ٘ؿجت ثٝ فطٚـ زاذّي افعايف ٚ آ٘بٖ ضا ثطاي نبزضات ثیكتط تكٛيك ٕ٘ٛز. وكف نبزضات نٙبيٕ ٘ؿجت ثٝ ٔتغیط تكىیُ ؾطٔبيٝ 

زضنس ثٝ ٔیعاٖ  32ايٍ حسٚز زضنس زض ايٗ ٔتغیط ثب فطو حجبت ؾبيط قط 100زضنس اؾت وٝ ثب افعايف  32/0ثٝ تغییطات فطٚـ ثطاثط 

 ٌطزز. نبزضات ايٗ نٙبيٕ افعٚزٜ ٔي
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اي وٝ ضٔع ٔٛفمیت ؾیبؾت آظازؾبظي  ٌٛ٘ٝ ٞبي ٘ؿجي اظ إٞیت ثؿیبض ظيبزي ثطذٛضزاض اؾت ثٝ تٛاٖ ٌفت ٔجحج لیٕت َٛض ذالنٝ ٔي ثٝ

بزضات زض ٘تیزٝ ضقس التهبزي وكٛض تزبضي ثطاي افعايف نبزضات، لسضت ضلبثت لیٕتي نبزضوٙٙسٌبٖ زض ثبظاضٞبي رٟب٘ي اؾت. ن

ٞبي نبزضاتي ثطاي افعايف نبزضات ثٟتط  وبٞف لیٕت  يبثس. ؾیبؾت ٚاضزوٙٙسٜ، يب ضلبثت نبزضوٙٙسٌبٖ ثب ضلجبي ذٛز ثط ؾط لیٕت افعايف ٔي

یبؾت زْٚ وُ تمبيبي زٞس زض حبِي وٝ ؾ اظ ضقس زضآٔس وكٛضٞبي ٚاضزوٙٙسٜ اؾت ظيطا ؾیبؾت اَٚ تمبيبي نبزضاتي وكٛض ضا افعايف ٔي

 زٞس.  وكٛضٞبي ذطيساض ضا افعايف ٔي

ايٓ، زض  ثٙسي يطائت حبثت ثطآٚضز احطات تهبزفي ٞط ٔٗبزِٝ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ پصيطي نبزضاتي نٙبيٕ وكٛض اظ ضتجٝ ثٙسي ضلبثت زض ازأٝ رٟت ضتجٝ

وٙیٓ وٝ يطيت ثعضٌتط ٘كبٖ زٞٙسٜ  وٛچه ٔطتت ٔي قٛز وٝ يطائت ٖطو اظ ٔجسا ٞط ٔٗبزِٝ ضا اظ ثعضي ثٝ ايٗ ضٚـ ثسيٗ ٌٛ٘ٝ ُٖٕ ٔي

 (.4پصيطي وٕتط اؾت، رسَٚ ) تط ٘كبٖ زٞٙسٜ لسضت ضلبثت پصيطي ثبالتط ٚ يطيت وٛچه لسضت ضلبثت

  پصيطي نبزضاتي ثٙسي ضلبثت ضتجٝ-(4جدول )

 رتبه كد عنوان

 صٕايع تٌٛيد ِٛاد ٚ ِحصٛالت شيّيايي


1

 اي ٘اي ٘ستٗ ٘اي ٔفت ٚ سٛخت پااليشگاٖصٕايع تٌٛيد سغاي وه ـ 


2

 تٌٛيد فٍشات اساسي


3

 آٚردْ چزَ ٚ ساخت ويف ٚ چّداْ ٚ سيٓ ٚ يزاق ٚ تٌٛيد وفش دباغي ٚ عًّ


4

 تٌٛيد سايز ِحصٛالت وأي غيز فٍشي


5

 ديگزبٕدي ٔشدٖ در جاي  ٘اي بزلي طبمٗ آالت ٌِٛد ٚ أتماي بزق ٚ دستگاٖ تٌٛيد ِاشيٓ


6

 بٕدي ٔشدٖ در جاي ديگز آالت ٚ تجٙيشات طبمٗ تٌٛيد ِاشيٓ


7

 تٌٛيد ِحصٛالت الستيىي ٚ پالستيىي


8

 تٌٛيد ِٕسٛجات


9

 ي ِٛتٛري ٚ تزيٍز ٚ ٔيُ تزيٍز تٌٛيد ٚسايً ٔمٍيٗ


10

 آالت ٚ تجٙيشات تٌٛيد ِحصٛالت فٍشي فابزيىي بجش ِاشيٓ


11

 ٚسايً حًّ ٚ ٔمًتٌٛيد سايز 


12

 تٌٛيد چٛب ٚ ِحصٛالت چٛبي  ٚ چٛب پٕبٗ ـ غيز اس ِبٍّاْ ـ ساخت واال اس ٔي ٚ ِٛاد حصيزي


13

 ٘اي ِچي ٚ أٛاع ديگز ساعت تٌٛيد ابشار پششىي ٚ ابشار اپتيىي ٚ ابشار دليك ٚ ساعت


14

 آٚردْ ٚ رٔگ وزدْ پٛست خشدار تٌٛيد پٛشان ـ عًّ


15

 تٌٛيد ِحصٛالت اس تٛتْٛ ٚ تٕباوٛ ـ سيگار


16

 تٌٛيد واغذ ٚ ِحصٛالت واغذي


17

 ٘ا ٚ ٚسايً ارتباطي تٌٛيد راديٛ ٚ تٍٛيشيْٛ ٚ دستگاٖ


18

 بٕدي ٔشدٖ در جاي ديگز تٌٛيد ِبٍّاْ ٚ ِصٕٛعات طبمٗ


19

 ٘اي ضبط شدٖ أتشار ٚ چاپ ٚ تىثيز رسأٗ


20

 آالت اداري ٚ حسابگز ٚ ِحاسباتي ِاشيٓتٌٛيد 


21

 صٕايع تٌٛيد ِٛاد ٚ ِحصٛالت شيّيايي


22

 ٔبذص: ٔحبؾجبت تحمیك

٘كبٖ ٞبي نٙٗتي  ثٙسي فٗبِیت إِّّي َجمٝ اؾتب٘ساضز ثیٗپصيطي نٙبيٕ وكٛض ثط حؿت وسٞبي زٚ ضلٕي  ثٙسي لسضت ضلبثت ٘تبيذ ضتجٝ

 اي ٞبي ٞؿتٝ ٞبي ٘فت ٚ ؾٛذت نٙبيٕ تِٛیس ظغبَ وه ـ پباليكٍبٜ(، 24)وس  ٚ ٔحهٛالت قیٕیبيي نٙبيٕ تِٛیس ٔٛاززٞس ثٝ تطتیت  ٔي
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تِٛیس ( ٚ 19)وس  آٚضزٖ چطْ ٚ ؾبذت ویف ٚ چٕساٖ ٚ ظيٗ ٚ يطاق ٚ تِٛیس وفف زثبغي ٚ ُٖٕ(، 27)وس  تِٛیس فّعات اؾبؾي(، 23)وس 

( 30)وس  آالت ازاضي ٚ حؿبثٍط ٚ ٔحبؾجبتي تِٛیس ٔبقیٗپصيطي ٚ  ضت ضلبثت( ثبالتطيٗ ضتجٝ لس26)وس  ؾبيط ٔحهٛالت وب٘ي غیط فّعي

 پصيطي زاضز.   تطيٗ ضتجٝ ضا زض لسضت ضلبثت وٓ

 

 هبی سیبستي گیزی و توصیه خالصه، نتیجه
ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ  ثٝ قىُاذیط ٞبي  ؾبَ  ٞبي تٛؾٗٝ ضيعي تٛاٖ زض ثط٘بٔٝ ٞبي نٙٗتي وكٛض ضا ٔي حطوت زض رٟت اِٚٛيت زازٖ ثٝ فٗبِیت

وٝ اظ ٖٛأُ ثطٚ٘ي ٚ زضٚ٘ي ٌٛ٘بٌٖٛ ٌطزيس ٞبي ٔتٗسز  ، ّٖٕىطز نٙٗت زؾترٛـ زٌطٌٛ٘ي1350  ٞبي زٞٝ ٔكبٞسٜ وطز. اظ اٚاذط ؾبَ

ٞبي التهبزي،  التهبزي، فطاض ؾطٔبيٝ، ٟٔبرطت ٔترههبٖ، افعايف ٖٕٛٔي ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ وٙتطَ زِٚت ثط فٗبِیتٞبي  قٛنطفت. ٌ  ٔي ءٔٙكب

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ تغییط ثٙیبزي زض اِٚٛيت اذتهبل يبفتٝ ثٝ نٙٗت، زؾت ثٝ زؾت يىسيٍط زاز ٚ ٔٛلٗیت  طضات ٚ ٔحسٚزيتٚيٕ ٔم

 ٔكٟٛزي تغییط زاز.  ضٛٞبي نٙٗتي ضا زض التهبز وكٛض ثٝ َ فٗبِیت

ات غیط٘فتي ايطاٖ اظ َطيك افعايف ٞبي تٛؾٗٝ نبزض ٌط فطاٞٓ آٔسٖ ظٔیٙٝ تِٛیس ٚ قست نبزضات ثیبٖٔمساض زاض ثیٗ  اثُٝ ٔخجت ٚ ٔٗٙيض

چٙیٗ احط تِٛیسي ٘كبٖ  اؾت. ٞٓ 54/0َٛضي وٝ وكف نبزضات نٙبيٕ ٘ؿجت ثٝ تِٛیس ايٗ نٙبيٕ  ثٝ تٛإ٘ٙسي ٚ أىب٘بت نٙٗت اؾت

ٍ٘یعٜ وبفي وٝ وبالئي ثطاي نبزضات ٚرٛز ٘ساضز ٚ يب نبزضوٙٙسٌبٖ ا زٞس وٝ ٔحسٚزيت انّي ضقس نبزضات اظ َطف ٖطيٝ اؾت يٗٙي ايٗ ٔي

ٞبي نبزضات ضفٕ قسٜ ٚ ثب تٗسيُ ٘طخ اضظ ٚالٗي، ثب پطزاذت رٛايع نبزضاتي ٚ يبضا٘ٝ ٔٙبفٕ  ثطاي نبزضات ٘ساض٘س. زض ايٗ نٛضت ثبيس ٔحسٚزيت

 نبزضات ضا ٘ؿجت ثٝ فطٚـ زاذّي ثبالتط ثطز. 

طيٝ رٟب٘ي زض ايٗ ٌٛ٘ٝ نٙبيٕ وكف ظيبزي ٘ساضز ٖجبضت زيٍط چٖٛ تِٛیس ٚ ٖ اؾت. ثٝ 51/1وكف نبزضات نٙبيٕ ٘ؿجت ثٝ زضآٔس رٟب٘ي 

زضنس قٛز.  51/1تٛا٘س ثبٖج افعايف نبزضات نٙبيٕ وكٛضٔبٖ ثٝ ٔیعاٖ  چٝ زضآٔس ٚ تمبيبي رٟب٘ي يه زضنس افعايف يبثس ٔي ِصا چٙبٖ

چٙیٗ ثب  يبثس ٚ ٞٓ ت وبٞف ٔياؾت يٗٙي ايٙىٝ ثب افعايف ايٗ ٔتغیط نبزضا -23/0وكف نبزضات نٙبيٕ ٘ؿجت ثٝ زؾتٕعز ٚاحس ٘یطٚي وبض 

پصيطي  اي ايٗ ٔتغیط افعايف آٖ ؾجت افعايف وُ ٞعيٙٝ تِٛیس ٚ ٟ٘بيتبً افعايف لیٕت تٕبْ قسٜ ٚ وبٞف لسضت ضلبثت تٛرٝ ثٝ ٔبٞیت ٞعيٙٝ

 ٌطزز. ٔي

يبثس  ط نبزضات ٘یع افعايف ٔيوٝ ثب افعايف ايٗ ٔتغی اؾت يٗٙي ايٗ 72/0وكف نبزضات نٙبيٕ ٘ؿجت ثٝ اضظـ افعٚزٜ ٞط ٚاحس ٘یطٚي وبض  

ٚضي ٘یطٚي وبض ضا زاضز افعايف آٖ ؾجت وبٞف وُ ٞعيٙٝ تِٛیس ٚ ٟ٘بيتبً وبٞف لیٕت تٕبْ قسٜ ٚ  چٙیٗ ثب تٛرٝ ايٗ ٔتغیط ٔبٞیت ثٟطٜ ٚ ٞٓ

 ٌطزز. پصيطي ٔي افعايف لسضت ضلبثت

زضنس زض ايٗ  100زضنس اؾت وٝ ثب افعايف  32/0طاثط وكف نبزضات نٙبيٕ ٘ؿجت ثٝ ٔتغیط تغییطات تكىیُ ؾطٔبيٝ ثٝ تغییطات فطٚـ ث

 ٌطزز. زضنس ثٝ ٔیعاٖ نبزضات ايٗ نٙبيٕ افعٚزٜ ٔي 32ٔتغیط ثب فطو حجبت ؾبيط قطايٍ حسٚز 

پصيط ٕ٘ٛزٖ نٙبيٕ وكٛض ضٚـ ٔٛحطتط ٚ زاضاي إَیٙبٖ ثیكتط اظ رٟت حهَٛ ٘تیزٝ ايٗ اؾت وٝ  تٛاٖ ٌفت ثطاي ضلبثت َٛض ذالنٝ ٔي ثٝ

ٞبي  ٞبي تِٛیس آٖ اظ ٞعيٙٝ ٞبي تِٛیس تبویس ٌطزز. اٌطچٝ الظْ اؾت ٞعيٙٝ ؾبظي ضٚـ ٚضي اظ َطيك انالح ٔسيطيت ٚ ثٟیٙٝ فعايف ثٟطٜثط ا

ٞبي تٕبْ قسٜ ٚ نبزضاتي ثیف اظ لیٕت  ٞب وٙتطَ ٌطزز تب ايٙىٝ لیٕت ٔطثٌٛ ثٝ ؾطٔبيٝ، ٞعيٙٝ ٘یطٚي وبض، ٞعيٙٝ ٔٛاز اِٚیٝ ٚ ؾبيط ٞعيٙٝ

 ٞب وٕتط اؾت.  پصيط ٕ٘ٛزٖ نٙبيٕ ثب ضٚـ وٙتطَ ٞعيٙٝ ٍطزز ِٚي زض قطايٍ تٛضٔي أىبٖ زؾت يبفتٗ ثٝ ٞسف ضلبثتضلجب ٘

ویفیت پبيیٗ وبالٞب )ثٝ اؾتخٙبي ثّىٝ ٞب ٘یؿت  ٌطا٘ي لیٕت آٖٝ زِیُ نطفبً ثرٟب٘ي ٖسْ تٛا٘بيي ضلبثت وبالٞبي ؾبذت ايطاٖ زض ثبظاضٞبي 

پصيطي ضا حسالُ زض زٚ ٖبُٔ لیٕت ٚ  اؾت ظيطا لسضت ضلبثتٞب  لبثّیت فطٚـ آٖپبيیٗ ثٛزٖ زض زيٍطي ثطذي الالْ ٘ٓیط فطـ( ٖبُٔ ٟٕٔي 

 تٛاٖ ذالنٝ ٕ٘ٛز. ویفیت ٔي

ٞبي ضلبثت زض ثبظاضٞبي  ِعٚٔي ثطاي تحُٕ زقٛاضي ثبظاض ٔهطف زض زاذُ ايطاٖ ثؿیبض ٚؾیٕ اؾت ٚ ثٙبثطايٗ تِٛیسوٙٙسٌبٖ وبالٞبي نٙٗتي

 اغّت تِٛیسوٙٙسٌبٖ وبالٞبي ٔهطفي زض ايطاٖ زض ٔٗطو ضلجبي ذبضري لطاض ٘ساض٘س.ٚيػٜ ايٙىٝ  ، ثٝثیٙٙس ذبضري ضا ٕ٘ي

وبالئي ثطاي وٝ  ٖجبضت زيٍط، ٔحسٚزيت انّي ضقس نبزضات اظ َطف ٖطيٝ اؾت يٗٙي ايٗ اؾت،  ثٝ -52/0وكف لیٕتي نبزضات ثطاثط 

ٞبي  ٌصاضي ايٗ اؾت وٝ ٔحسٚزيت نبزضات ٚرٛز ٘ساضز ٚ يب نبزضوٙٙسٌبٖ اٍ٘یعٜ وبفي ثطاي نبزضات ٘ساض٘س. زض ايٗ نٛضت تٛنیٝ ؾیبؾت

 نبزضاتي ضفٕ قٛ٘س ٚ ثب پطزاذت رٛايع نبزضاتي يب يبضا٘ٝ ثٝ نبزضوٙٙسٌبٖ، آ٘ب٘طا ثٝ نبزضات ثیكتط تكٛيك ٕ٘ٛز. 

ٔؿئّٝ ٟٔٓ زض نبزضات أطٚظٜ ؾُح فٙبٚضي اؾت وٝ ثب افعايف زضآٔس، تمبيب ثطاي وبالٞبي ثب فٙبٚضي ثبالتط ثیكتط افعايف وٝ  ٘ىتٝ پبيب٘ي ايٗ

تٛاٖ ٌفت ثب افعايف زضآٔس تمبيب ثطاي وبالٞبي زاضاي فٙبٚضي پبيیٗ ثٝ ؾٛي تمبيب ثطاي وبالٞبي زاضاي فٙبٚضي ثبال  اي وٝ ٔي ٌٛ٘ٝ يبثس ثٝ ٔي

تٛاٖ ٌفت زض قطايٍ ضقس   وٝ ٖٕسٜ وبالٞبي نبزضاتي نٙبيٕ ايطاٖ زاضاي ؾُح فٙبٚضي پبيیٗ ٞؿتٙس ٔي ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ قٛز، ربثزب ٔي

اي رع ا٘عٚائي ثیكتط ايٗ نٙبيٕ زض ثبظاضٞبي رٟب٘ي لبثُ تهٛض  التهبز رٟب٘ي، ٖسْ تحطن نٙبيٕ وكٛض ثٝ َطف تِٛیس ثب فٙبٚضي ثبالتط ٘تیزٝ

 ٘رٛاٞس ثٛز.
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إِّّي  اؾتب٘ساضز ثیٗاي ثط حؿت وسٞبي زٚ ضلٕي  زٞس وٝ زض قطايٍ ايؿتبي ٔمبيؿٝ پصيطي نٙبيٕ ٘كبٖ ٔي لسضت ضلبثت ثٙسي ضتجٝ

نٙبيٕ تِٛیس ظغبَ وه ـ (، 24)وس  نٙبيٕ تِٛیس ٔٛاز ٚ ٔحهٛالت قیٕیبييزٞس وٝ ثٝ تطتیت  ٘كبٖ ٔيٞبي نٙٗتي  ثٙسي فٗبِیت َجمٝ

آٚضزٖ چطْ ٚ ؾبذت ویف ٚ چٕساٖ ٚ ظيٗ  زثبغي ٚ ُٖٕ(، 27)وس  تِٛیس فّعات اؾبؾي(، 23)وس  ايٝ ٞبي ٞؿت ٞبي ٘فت ٚ ؾٛذت پباليكٍبٜ

آالت ازاضي  تِٛیس ٔبقیٗپصيطي ٚ  ( ثبالتطيٗ ضتجٝ لسضت ضلبثت26)وس  تِٛیس ؾبيط ٔحهٛالت وب٘ي غیط فّعي( ٚ 19)وس  ٚ يطاق ٚ تِٛیس وفف

 پصيطي زاضز.  ا زض لسضت ضلبثتتطيٗ ضتجٝ ض ( و30ٓ)وس  ٚ حؿبثٍط ٚ ٔحبؾجبتي

 هبی سیبستي توصیه
پصيط ٕ٘ٛزٖ نٙبيٕ وكٛض زاضاي اضوبٖ ٟٔٓ زض ؾُح التهبز والٖ ٚ زض ؾُح ذطز )ثٍٙبٜ( اؾت وٝ ثطاي افعايف لسضت  ضلبثتقطايٍ  -1

ٚ لي قطايٍ ٚ ٔحیٍ ٔتٙبؾت حمٛ ٚرٛز، پصيطي ٚ فًبي ٔٙبؾت ضلبثتالتهبزي حجبت ٞب ٔٛاضز  پصيط ٕ٘ٛزٖ ايٗ ثٍٙبٜ پصيطي ٚ ضلبثت ضلبثت

ثبظ ثٛزٖ ، ٔحسٚز وطزٖ ٘مف زِٚت، ٚرٛز ظيطؾبذت فیعيىي الظْ، ٞبي التهبزي حجبت ؾیبؾت، ٚرٛز ٟ٘بزٞبي ارتٕبٖي الظْ، ٔمطضاتي

 ٌطزز. تٛنیٝ ٔيفطاٞٓ وطزٖ قطايٍ ٚ فًبي ٔكبضوت ثیكتط ثرف ذهٛني ٚ  إِّّي التهبز ٚ ٚضٚز ثٝ ثبظاضٞبي ثیٗ

قسٜ اؾت، افعايف نبزضات ايٗ نٙبيٕ ثٝ ثبظاضٞبي رٟب٘ي  ٓط ٌطفتٝ٘ ضزوكٛض  نٙبيٕ ظاس٘ا ٞبيي وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ چكٓ اظ ٞسف طيىي زيٍ -2

 ظٔیٙٝ ضاي ٔٙحهط ثٝ فطز الّیٕي،   ٞب ي ذبل رغطافیبيي ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ْطفیت  ٞب ػٌيٚي طء ثثب اتىب س٘اٛت ئاي  ؾت. پیسايف ثبظاضٞبي ُٔٙمٝا

يي ايٗ اؾت وٝ   ٞب وٙس وٝ ٘تیزٝ چٙیٗ فٗبِیت ٓٞاطف ٛالت ثٛٔئحه چٙیٗ وبالٞبي ٘بقٙبذتٝ يب وٕتط قٙبذتٝ قسٜ ٚ ٞٓثطاي ٖطيٝ 

 ٞب تمٛيت ٌطزز.  ي آٖ  ٞب سيٙإ٘ي ايٗ نٙبيٕ زض ٖطنٝ تزبضت رٟب٘ي ثٝ چبِف ٌصاقتٝ قٛز ٚ تٛ  ٞب لبثّیت

اؾت.  ٕيبٌٙ يٗف ن٘مب نٙبيٕ وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ، ٖبُٔ اؾبؾي زض پٛقب٘سٖ ثب يىسيٍط ٚ ثب ضي ٔكتطنيٕ وكٛض ثٝ ٕٞىببٙنكٛيك ت -3

تٗ ايٗ ٚاحسٞب ٚ ايزبز یٛؾپٞٓ ي ٔٙؿزٕي ضا زض ثٝ   ٞب يضيع ثط٘بٔٝ ،ا٘س وكٛضٞبيي وٝ تزطثٝ ذٛثي زض ٌؿتطـ ٚاحسٞبي نٙٗتي زاقتٝ

يٕ وكٛض آٖ اظ ثعضي ٚ وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ثب نٙبيٕ باضتجبٌ نٙ، ايزبز قطايُي ثطاي ؼايٗ اؾب طث. ا٘س ٞبي زاذّي ٚ ذبضري ا٘زبْ زازٜ قجىٝ

 تٛا٘س ٔٛحط ثبقس.  ذبضري ٔي

ي ا٘زبْ قسٜ اظ نٙبيٕ وكٛض ثبيس   ٞب ثطايٗ حٕبيتبٙثنٛضت زيٍطي اظ اضتجبٌ نٙبيٕ ثب يىسيٍط اؾت.  اي، ٛضت ذٛقٝنٝ ثٞب  ِیت ثٍٙبٜبٗف -4

 زاقتٝ ثبقٙس. تطيٜ سٞسايت ق وٙٙس، ثب يىسيٍط اضتجبٌ ثیكتط ٚ ٗبِیت ٔييي وٝ زض يه ضقتٝ ف  ٞب بقس وٝ ثٍٙبٜثاي  ثٝ ٌٛ٘ٝ
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 (، ٘مف نٙبيٕ وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ زض تٛؾٗٝ نبزضات، ٚظاضت نٙبيٕ.1374ايٕب٘ي ضاز، ٔطتًي )
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 ب: منابع التين

Asian Development Bank, (2004), Industrial Competitiveness The Challenge for Pakistan. 

Baltagi, B. (2008), Econometric Analysis of Panel Data, New York: John Wiley and sons. 

Berthou, A. and V. Vicard (2013), Firms  Export Dynamics Experience Vs. Size, Working Paper 

Series, No. 1616. 

Carballo, J.; Martincus, C.V. and A. Cusolito (2012), Routes, Exports, and Employment in Developing 

Countries: Following the Trace of the Inca Roads, IDB Working Paper Series, No. IDB-WP-201. 

Carneiro, J.; da Rocha, A. and J. Ferreira da Silva (2011), Determinants of Export Performance: a Study 

of Large Brazilian Manufacturing Firms, BAR Curitiba 

Chandler, A. D. Jr. (1990), Scale and scope, The dynamics of industrial capitalism, Cambridge: Belnap 

Press. 

Chandler, A. D. Jr. ( 1977), The visible hand, The managerial revolution in American business, 

Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. 

Cornwel. C. and P. Schmidt (1984), Panel Data with Cross – Sectional Variation in Slopes as well as in 

Intercept, Econometrics workshop Paper, No. 8404, Michigan Stato university. 

Hallak, J.C. and J. Sivadasan (2011), irms’ Exporting Behavior under Quality Constraints, Center for 

International Business Educatio, Michigan Census Research Data Center.  

Hsiao C. (1986), Analysis of Panel Data, New York: Cambridge university press.  

Arus, J.R. (1970), The Short-Run Effects of Domestic Demand Pressure on British Export 

Performance, IMF Staff Papers, Vol. XVII, (1970), PP. 247-275. 

Kumar R. and D. Chadee (2002), International Competitiveness of Asian Firms: An Analytical 

Framework, Asian Development Bank. http://hdl.handle.net/11540/1922. License: CC BY 3.0 IGO. 

Maddala, G. (1993), The Econometrics of Panel Data, Vol. 1 – 2, Brookfield 

Munch , J.R. and G. Schaur (2015), The Effect of Export Promotion on Firm-Level Performance, 

Financial support from the Economic Policy Research Network (EPRN) 

Raj, B. and B. Bltagi (1992), Panel Data Analysis, Heidelberg: Physicaverlag. 



 211 -249، ص 2931، زمستان 21، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
Sanidas, E. (2007), The Impact of Large Firms in Promoting Economic Growth, Exports, and Regional 

Integration: a Chandlerian Perspective, Middle East Business and Economic Review, 19 (2), 61-75. 

Smith, M. (1998), Putting France in the Chandlerian Framework: France's 100 Largest Industrial Firms, 

Business History Review, 72 (1 ), pp. 46-85. 

UNCTAD (2003), Small and Medium-Sized Enterprise Sector to Industrial and Economic 

Development in the Islamic Republic of  Iran. 

UNIDO, (2015), Industrial Development Report. 


