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الوللی  ّای ارسی بز جزیاى تَریسن بیي بزرسی اثز رصین

یافتِ  گطتاٍر تعویندرکطَرّای خاٍرهیاًِ: رّیافت 

 سیستوی
 

 ***ٚ اِٟبْ ٚفبئي ***ظازٜ ، ؾبضا ٔقهْٛ**، حؿیٗ انغطپٛض*حؿیٗ پٙبٞي
 

 09/10/1396تبضيد پصيطـ:                  23/05/1395تبضيد ٚنَٛ: 

 :چكیذُ
در  ی هْنتَاًذ ًقط هیصٌایع جْاى،  يیپزدرآهذتزیكی اس  عٌَاى بِصٌعت گزدضگزی  

خذهاتی است کِ تأثیز سیادی بز  کطَرّا ایفا کٌذ. گزدضگزی جشٍدی رضذ اقتصا

ّای ارسی  رصین ضذى هطزح ٍجَد باّای اقتصادی ٍ اجتواعی دارد. در ایي راستا،  فعالیت

ّای چٌذاًی در رابطِ با اثز  بز جزیاى گزدضگزی، پضٍّص هؤثزیكی اس عَاهل  عٌَاى بِ

بٌذی  ّای اخیز در طبقِ تِ است. پیطزفتّای ارسی بز جزیاى تَریسن اًجام ًگزف رصین

ّای ارسی بز  هحزکی ضذُ است کِ در ایي هطالعِ بِ بزرسی اثزات رصین ،ّای ارسی ًظام

 یافتِی نیتعوایي پضٍّص اس رٍش گطتاٍر  در الولل پزداختِ ضَد. جزیاى تَریسن بیي

اس  ٍاردضذُّای تابلَیی بزای تخویي تعذاد گزدضگزاى  ( ٍ دادMGG-SYSُسیستوی )

 استفادُ 6111-3162سهاًی  یکطَر( طی دٍرُ 66) اًِیخاٍرهکل جْاى بِ کطَرّای 

 ، تأثیزی هثبت ٍ دّذ کِ رصین ارسی ثابت ًطاى هی ایي پضٍّص است. ًتایج ضذُ

 ،الولل دارد ٍ حفظ ثبات ًزخ ارس بزای جذب گزدضگزاى بیي دار بز رًٍذ گزدضگزیهعٌی

ّوچٌیي تجارت، هسافت، جوعیت، داضتي سباى هطتزک،  بسیار حائش اّویت است؛

ثز هثبت بز جزیاى تجاری بیي کطَرّای عضَ ٍ هستعوزُ بَدى ا یایجاد اتحادیِ

هٌفی اثزی  ،، حجاب ٍ پَضص اجباریهؤثزهتغیز ًزخ ارس گزدضگزی دارد. عَاهلی هاًٌذ 
 بز جزیاى گزدضگزی دارد.

 JEL :F31, N15, N2بٌذی طبقِ

ٞبي اضظي، رطيبٖ ٌطزقٍطي، وكٛضٞبي ذبٚضٔیب٘ٝ، ضٞیبفت ٌكتبٚض تقٕیٓ  يٓضغّای کلیذی:  ٍاصُ
 يبفتٝ ؾیؿتٕي
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 هقذهِ  -6

نٙقت ذسٔبتي رٟبٖ  ٗيتط فٙٛاٖ ثعضي ثٝ اظ ٘ؾط زضآٔسظايي ٌطزقٍطي

زي ضا ثٝ وٝ ضقس آٖ تغییطات ارتٕبفي ٚ التهبزي ظيب عٛضي ثٝاؾت؛  قسٜ قٙبذتٝ

ثب  تٛؾقٝ وٝ  زضحبَايٗ نٙقت ثطاي وكٛضٞبي ي اؾت. تٛؾقٕٝٞطاٜ زاقتٝ 

ٔحهِٛي  ٕٞچٖٛ ثیىبضي ثبال، ٔحسٚزيت ٔٙبثـ اضظي ٚ التهبز تهٔقضالت ظيبزي؛ 

ِحبػ التهبزي،  اي ثطذٛضزاض اؾت. نٙقت ٌطزقٍطي اظ ا٘س، اظ إٞیت ٚيػٜ ٔٛارٝ

يىي اظ ٔٙبثـ ٟٔٓ  فٙٛاٖ ثٝإِّّي  اؾت وٝ زض ٔجبزالت ثیٗ ٘ؿجتبً رسيسي يپسيسٜ

ايٗ حٛظٜ  زض حینحضيعي  ثط٘بٔٝآيس. ايي زض ثؿیبضي اظ وكٛضٞب ثٝ قٕبض ٔيزضآٔسظ

تٛا٘س ٔٙزط ثٝ افعايف تِٛیس، اضتمب ؾغح ظ٘سٌي، ضفبٜ فٕٛٔي ٚ  اظ نٙقت، ٔي

 اقتغبَ ثؿیبضي اظ فٛأُ تِٛیس ٌطزز. 

. اؾت 1950  يضقس ؾطيـ آٖ ثقس اظ زٞٝ ،ٞبي ٟٔٓ ٌطزقٍطي يىي اظ ٚيػٌي

إِّّي زض  تقساز وُ ٌطزقٍطاٖ ثیٗ ،ثط اؾبؼ آٔبضٞبي ؾبظٔبٖ رٟب٘ي ٌطزقٍطي

ضؾیس.  1970ٔیّیٖٛ ٘فط زض ؾبَ  160ثٝ  1950ٔیّیٖٛ ٘فط زض ؾبَ  25رٟبٖ اظ 

ايٗ آٔبضٞب حبوي اظ افعايف  ضٚ٘س افعايكي تب ثٝ أطٚظ ازأٝ زاقتٝ اؾت.ايٗ 

ٕٞیت ايٗ نٙقت ثطاي تٕبْ إِّّي ٚ ا ضٚظافعٖٚ تقساز ٌطزقٍطاٖ زض ؾغح ثیٗ

ٔیّیٖٛ ؾفط  235يه ٔیّیبضز ٚ ثیف اظ  2016ؾت. ٕٞچٙیٗ زض ؾبَ وكٛضٞب

ٔٙبعك  يإِّّي زض ؾغح رٟب٘ي ا٘زبْ قسٜ اؾت وٝ ؾٟٓ آؾیب ثیكتط اظ ثمیٝثیٗ

اظپیف ثٝ ايٗ  ِصا تٛرٝ ثیف )ؾبظٔبٖ رٟب٘ي ٌطزقٍطي ُّٔ ٔتحس(؛ثٛزٜ اؾت 

فٙٛاٖ يىي اظ ضاٞىبضٞبي  تٛا٘س ثٝ ٔي ،ٌصاضاٖ التهبزي نٙقت اظ ؾٛي ؾیبؾت

ٌطزقٍطي زض تٕبْ  يتٛؾقٝ ٔٙبؾت رٟت ضفـ ٔقضالت ٔصوٛض ثبقس. أطٚظٜ

ضيعاٖ زِٚتي لطاض ٌطفتٝ اؾت.  إِّّي ٔٛضزتٛرٝ ثط٘بٔٝ اي ٚ ثیٗ ؾغٛح ّٔي، ٔٙغمٝ

هبزي ذٛز ٘س وٝ ثطاي ثٟجٛز ٚضقیت التاٜثؿیبضي اظ وكٛضٞب ثٝ ايٗ ٘تیزٝ ضؾیس

(. آٌبٞي رٛأـ اظ ٔٙجـ 1384ٞبي تبظٜ ثطآيٙس )ِغفي،  ثبيؿت زضنسز يبفتٗ ضاٜ ٔي

تطي زض تٕبْ اثقبز  ثبفج قسٜ وٝ ٌطزقٍطي ٔفْٟٛ ٌؿتطزٜ ،زضآٔس اضظي ٌطزقٍطي

 (.1384فٙٛاٖ يه نٙقت تّمي قٛز )عٟٕبؾجي پبقب ٚ ٔزیسي،   پیسا وٙس ٚ ثٝ

ٞبي ٌطزقٍطي،  ذبٚضٔیب٘ٝ ثب ثطذٛضزاضي اظ ا٘ٛاؿ ربشثٝ يزض ايٗ ضاؾتب، ٔٙغمٝ

ٞبي ٌطزقٍطي ز٘یب تجسيُ قٛز. ٘ٛضز  تٛا٘س ثٝ يىي اظ لغت تبضيري، ظيبضتي ٚ... ٔي

ي ٛؾظ ضقس تقساز ٌطزقٍطاٖ زض ٔٙغمٝوٙس وٝ ٔت ( ثیبٖ ٔي2005) 1اؾتطْٚ
                                                           

1
 Nordstrom 
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ؾغح زض اظ ايٗ ِحبػ وٝ  % اؾت10حسٚز  1950-2005ٞبي  ذبٚضٔیب٘ٝ عي ؾبَ

 رٟب٘ي زض ربيٍبٜ زْٚ لطاض زاضز. 

ذبضري زض زاذُ وكٛضٞب  ٓیطٔؿتمیغ يٌصاضٝ يؾطٔبٌطزقٍطي زضٚالـ ٘ٛفي 

اي ثؿیبضي ثٛزٜ ٚ اضتجبط ثؿیبض ٘عزيىي ثب  قٛز وٝ زاضاي احطات تٛؾقٝ ٔحؿٛة ٔي

تأحیط تٛا٘س تحت  ... زاضز. ٌطزقٍطي ٔي ٚ٘مُ ٚ زاضي ٚ حُٕنٙبيقي ٔخُ ٞتُ

ٞبي اضظي  ٌطزقٍطي، ضغيٓ يىي اظ فٛأُ ٔإحط ثط رطيبٖفٛأُ ٔرتّفي لطاض ٌیطز. 

قسٜ، لبثُ  ي حبثت، قٙبٚض ٚ قٙبٚض ٔسيطيتؾٝ زؾتٝٞبي اضظي ثٝ  اؾت. ضغيٓ

ٞبي اضظي اظ حجبت  ضغيٓ اضظي حبثت زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط ضغيٓ ثٙسي اؾت. تمؿیٓ

إُِّ زاقتٝ  ثیٗ  ٕتطي زض تزبضت ٚ ٔبِیٝثیكتطي ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ فسْ اعٕیٙبٖ و

ٚ ٔتقبلجبً تٛضْ وٕتطي زاضز. ضغيٓ اضظي قٙبٚض ثسٖٚ زذبِت زِٚت، ؾبظٌبض ثب ثبظاض 

ٞب اظ عطيك افعايف ٚ وبٞف اضظـ پَٛ ّٔي ثٝ تقبزَ  قٛز ٚ تطاظ پطزاذت تقسيُ ٔي

ض قسٜ، ٔمبٔبت پِٛي اظ عطيك زذبِت ز ضؾس. زض ضغيٓ اضظي قٙبٚض ٔسيطيت ٔي

اظ عطيك شذبيط  وٙٙس وٝ ايٗ ٟٔٓ ٔست ضا تقسيُ ٔي ثبظاضٞبي اضظ ٘ٛؾب٘بت وٛتبٜ

ٞبي  ِصا ا٘تربة ضغيٓ اضظي ٔٙبؾت ثط تٕبْ رٛا٘ت فقبِیت قٛز؛ اضظي ٕٔىٗ ٔي

ثبفج  ،چطا وٝ وبٞف اضظـ پَٛ يه وكٛض ٌصاضز؛ ٛض اظ رّٕٝ ٌطزقٍطي احط ٔيوك

د اظ آٖ وكٛض قسٜ ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ قسٖ اضظـ پَٛ زاذُ يه وكٛض زض ذبض تط اضظاٖ

افعايف  قٛز. ٕٞچٙیٗ، ئافعايف رطيبٖ ٚضٚز ٌطزقٍط ثٝ آٖ وكٛض ضا ٔٙزط 

ٞبي افطاز زاذُ وكٛض، ثبفج وبٞف رطيبٖ ذطٚد ٌطزقٍط اظ وكٛض ٔٛضز  ٞعيٙٝ

ت ٔٛضٛؿ، ٞسف انّي ايٗ پػٚٞف، قٛز. زض ايٗ ضاؾتب ثب تٛرٝ ثٝ إٞی ٘ؾط ٔي

 يعي زٚضٜ 2ظي ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي وكٛضٞبي ذبٚضٔیب٘ٝٞبي اض ثطضؾي احط ضغيٓ

ايٗ اؾت وٝ ٌطزقٍطي  ؾت؛ ِصا فطو انّي پػٚٞف،ا 1999-2013ظٔب٘ي 

ضغيٓ اضظي حبثت ٞؿت؛ ٕٞچٙیٗ فطٚو فطفي  طیتأحوكٛضٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ تحت 

تحمیك ايٗ اؾت وٝ تزبضت، ٔؿبفت، رٕقیت، زاقتٗ ظثبٖ ٔكتطن، ٔؿتقٕطٜ 

تزبضي ٔكتطن ثط ضٚ٘س  ي٘بٔٝٚ زاقتٗ تفبٞٓ ٔإحطثٛزٖ، حزبة ٚ پٛقف، ٘طخ اضظ 

 اؾت. ٔإحطٌطزقٍطي 

 

                                                           
ي فطثي، ؾٛضيٝ، ِجٙبٖ، لغط، وٛيت، أبضات ٔتحسٜ ثحطيٗ، لجطؼ، ٔهط، ايطاٖ، فطاق، اؾطائیُ، اضزٖ، 2

وكٛض فّؿغیٗ ثٝ زِیُ فسْ زض ايٗ پػٚٞف، فطثؿتبٖ ؾقٛزي، يٕٗ، تطویٝ ٚ فٕبٖ. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ 

 ِحبػ ٘كسٜ اؾت. ٞبي آٔبضي وبُٔ،  ٝ زازٜزؾتطؾي ث
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 هباًی ًظزی تحقیق -3

ٞبي  ٘ؾبْ اضظي حبثت ٔجتٙي ثط زاضايي ،3نٛضت وبٔالً حبثت ثٝ ٞبي اضظي أطٚظٜ ضغيٓ

، ٔیرىٛة 6پِٛي يعٛض وبُٔ، اتحبزيٝ حصف پَٛ ّٔي ثٝ ٚ 5، زالضيعٜ وطز4ٖذبضري

، ٔٙغمٝ يب 9، ٔیرىٛة قسٜ ثٝ ؾجسي اظ اضظٞب8، ٔیرىٛة ذع٘س7ٜلبثُ تقسيُ

قٛز  ئثٙسي عجم12ٝقسٜ ٚ قٙبٚض ٔسيطيت11قٙبٚض وبٔالًبً تيٟ٘ب ٚ 10ٞسف يزأٙٝ

 (.84 :1393ٔٙف،  )فبعفي
ٞبي اضظي زض زٚ قىُ اؾتب٘ساضز عال  ي ٌصقتٝ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ضغيٓٞب ؾبَزض 

ا٘تربة  اضظي قٙبٚض ٔغطح ثٛز٘س؛ ٚ ضغيٓ اضظي حبثت ٚ پَٛ افتجبضي ٚ ضغيٓ

ٞبي اضظي ثؿیبض ؾبزٜ ثٛزٜ اؾت. ثٝ ثبٚض فٕٛٔي زاقتٗ ضغيٓ اضظي حبثت ٚ  يٓضغ

ثیٙي ٚ زلیك، حفؼ  یفپلبثُ  ٞبي پِٛيِ یبؾتؾ٘ؾبْ اؾتب٘ساضز عال، پیطٚي اظ 

ي ٔرتّف، يىپبضچٍي ٔبِي ٚ ٞب پَٛ ئجبزِٝ ي يٙٝٞعٞب، اظ ثیٗ ضفتٗ  یٕتلحجبت 

ب ٌصاض اظ ايٗ ؾیؿتٓ ثٝ پَٛ افتجبضي ٚ أّ ٔتٛاظٖ ضا ثٝ ز٘جبَ ذٛاٞس زاقت؛ ثٛزرٝ

ؾیؿتٓ قٙبٚض   يتزطثِٝصا  ٞبي پِٛي ٚ ٔبِي ٔٙزط ذٛاٞس قس؛ يحجبت يثقٙبٚض ثٝ 

، 13ي ثب فمط ٚ وبٞف اضظـ پَٛ ٕٞطاٜ اؾت )٘طٌؽثبظ ؾفتٝٞبي ٘بقي اظ  حجبتي يث

٘طوؽ ثیبٖ ٕ٘ٛز وٝ قٙبٚض ثٛزٖ   يٝ٘ؾط( زض ٚاوٙف ثٝ 1953) 14(. فطيس1944ٗٔ

ي ٚالقي ٚ ٔكىالت وٕتط ٞب قٛنيطي، ٔهٖٛ ٔب٘سٖ اظ پص ا٘تمبَاضظ أتیبظات  ٘طخ

ٞب،  يٓضغ  يیٙٝثٟزض ٔىب٘یعْ تقسيُ ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز. ثحج زيٍط زض ضاؾتبي ا٘تربة 

ٔیرىٛة قسٖ ثٝ  ،ثٝ ايٗ ٔفْٟٛ وٝ زض ٔحیغي وٝ تٛضْ ثبالؾت ؛ٍِٙط اضظي اؾت

ٔىب٘یعْ اِٚیٝ ثطاي وٙتطَ ا٘تؾبضات تٛضٔي  فٙٛاٖ ثٝوكٛضي وٝ تٛضْ پبيیٗ زاضز 

 (. 1983، 15اؾت )ثبضٚ ٚ ٌٛضزٖ اؾتفبزٜ ٔٛضز

                                                           
3
 Truly fixed 

4
 Currency Board 

5
 Dollarization 

6
 Currency Union 

7
 Adjustable Peg 

8
 Crawling Peg 

9
 Basket Peg 

10
 Target Zone or Bands 

11
 Floating 

12
 Managed Floating 

13
 Nurkse 

14
 Friedman 

15
 Barro and Gordon 



 5                                                                       ... ؿٓيتٛض بٖيرط ثط ياضظ يٞبٓ يضغ احطثطضؾي 

 

ثٙبثطايٗ، چٙس زِیُ ثطاي ثطتطي ضغيٓ اضظي حبثت ٚرٛز زاضز، ٘ٛؾب٘بت 

، ٘باعٕیٙب٘ي اظ ٘طخ اضظ ثّٙسٔستٚ  ٔست وٛتبٜثیٙي ٘طخ اضظ قٙبٚض زض  پیف یطلبثُغ

زٞس ٚ  ئٌصاضي ضا وبٞف  يٝؾطٔبي  یعٜاٍ٘رطيبٖ تزبضت ضا وبٞف زازٜ ٚ 

ٞبي ٘بلم  ييزاضأكىالت ٔطزْ زض ٔٛارٝ ثب ثیٕٝ ٕ٘ٛزٖ ؾطٔبيٝ زض ثبظاض ٔجتٙي ثط 

تط زاضز ثٝ ٟٔبض  يیٗپبتٛضْ  وٝ يوكٛض. ٔیرىٛة قسٖ ثٝ پَٛ وٙس ئضا تكسيس 

  زٚضٜ(. ثطذي وكٛضٞب يه 1995، 16)آثؿفیّس ٚ ضٌٚٛف وٙس ئفكبض تٛضْ وٕه 

ٞب تزطثٝ وطز٘س وٝ ايٗ ؾیؿتٓ  یٕتلحجبتي  يثي  زٚضٜوبٞف لیٕت ضا پؽ اظ 

قٛز  ئثیٙي  یفپيعي ٔٙبؾت وٙتطَ تٛضٔي ض ثط٘بٔٝثطاي افعايف تزبضت ٚ 

(. اوخط وكٛضٞبي پیكطفتٝ ثٝ ؾٕت ضغيٓ اضظي قٙبٚض حطوت 1991، 17)ثطا٘ٛ

ثرف ثعضٌي اظ تطتیجبت اضظي ضا ثٝ ذٛز اذتهبل  ،ٞبي ٔیب٘ٝ يٓضغوٙٙس.  ئ

ثٝ زاليُ زالضيعٜ قسٖ ٚ ؾیؿتٓ ٔجتٙي ثط  تٛؾقٝ زضحبَب وكٛضٞبي أّ ؛سا٘ زازٜ

زٞٙسٜ ٚ  لطو فٙٛاٖ ثٝزاضايي ذبضري، وبؾتي رسي ٔخُ فمساٖ يه ٔمبْ پِٛي 

ي ذبضري ثٝ ؾٕت ضغيٓ اضظي قٙبٚض حطوت ٞب قٛنپٙبٍٞبٜ ٟ٘بيي ثطاي زفـ 

(. ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز ٔصوٛض ثطاي وكٛضٞبي 2001، 18)الضايٗ ٚ ٚالؾىٛوٙٙس  يٕ٘

وٝ ٞٙٛظ ثٝ ِحبػ ٔبِي ثٝ ٔیعاٖ وبفي تٛؾقٝ ٘ساقتٙس ٚ آٔبزٌي الظْ  تٛؾقٝ زضحبَ

ثطاي ا٘تربة ضغيٓ اضظي قٙبٚض ٘ساض٘س تطتیجبت اضظي ٔیب٘ٝ ثٟتطيٗ ٌعيٙٝ ذٛاٞس ثٛز 

. ايٗ ضغيٓ تٛؾظ ٔٛضيؽ ٌّس اؾتقسٜ  طيتئسضغيٓ اضظي قٙبٚض  ٞب آٖوٝ يىي اظ 

 ضا أىبٖ ٔساذّٝ زض ثبظاض اضظ ،اضظي اؾت. ايٗ ضغيِٓ قسٜٝ اضائ) 2002(، 19اؾتیٗ

زٞي ٔیعاٖ اضظ  يه ؾیؿتٓ ٌعاضـزٞس.  ئ ي ٔٛلتٞب قٛني ؾبظ ئٙؾٛض ذٙخ ثٝ

اتربش اؾتطاتػي   يیٙٝظٔٞبي ذبضري،  يثسٞزض زؾتطؼ ٚ ٔربعطات ٔطثٛط ثٝ 

ٞبي  ٌصاضي يٝؾطٔبؾّؿّٝ ٔطاتجي زض رٟت ثبظ وطزٖ ثبظاض ٔبِي زاذّي ثٝ ضٚي 

 قٛز. ئذبضري ضا ٔٙزط 

اظ فٛأُ  یٗ ٚضقیت تٛضْ ٚ ضقس التهبزي،فّٕىطز التهبز وكٛضٞب ٚ ٕٞچٙ

ٞبي  . اظ عطفي احط ضغيٓة ضغيٓ اضظي ٔٙبؾت وكٛضٞبؾتوٙٙسٜ زض ا٘ترب تقییٗ

إِّّي ثٝ فٙٛاٖ  ٞبي ٔرتّف وكٛضٞب زض ؾغح ثیٗ تزبضت ثرف اضظي ثط رطيبٖ

ٞبي اضظي ثٛزٜ اؾت. ثٝ ايٗ تطتیت  ٞب زض ا٘تربة ؾیبؾت ٞبي زِٚت يىي اظ تٛریٝ
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ضٚز ثب ا٘تربة ضغيٓ اضظي ثب ا٘قغبف وٕتط ٔٙزط ثٝ تطٚيذ تزبضت زض  ا٘تؾبض ٔي

ٞبي  ٞعيٙٝإِّّي، حصف  ؾغٛح ٔرتّف، وبٞف فسْ اعٕیٙبٖ زض ٔقبٔالت ثیٗ

 20ٔقبّٔٝ ٚ افعايف قفبفیت ثبظاضٞب ٔیؿط قٛز. ثٝ عٛضي وٝ زض ٔغبِقبت ضظ

قبٞس  ،( اقبضٜ قسٜ اؾت وٝ وكٛضٞبي ثب زاقتٗ ضغيٓ اضظي ٔكتطن2000)

ا٘س. ٕٞچٙیٗ ٌیُ پبضرب ٚ  رطيبٖ تزبضي ؾٝ ثطاثط ثیكتط اظ ؾبيط وكٛضٞب ثٛزٜ

ٞبي اضظي ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي پطزاذتٙس  ( ثٝ ثطضؾي احط ضغي2007ٓ) 21ٕٞىبضاٖ

ٞب زضيبفتٙس وٝ  وٝ تب آٖ ظٔبٖ ٔٛضز تٛرٝ ٞیچ پػٚٞكٍطي لطاض ٍ٘طفتٝ ثٛز. آٖ

ٞبي  ٞب ٚ فسْ ٚرٛز ٞعيٙٝ ضغيٓ اضظي حبثت ثب ٘ساقتٗ ضيؿه ٘ٛؾب٘بت ؾبيط ضغيٓ

 احط ٔخجتي ثط رصة ٌطزقٍطاٖ زاقتٝ اؾت. ،ٔقبٔالتي

ٞبي اضظي ٔغطح قس، ثیبٖ ايٗ ٘ىتٝ ضطٚضي  زض ضاثغٝ ثب ضغيٓ آ٘چٝٛرٝ ثٝ ثب ت

ٞبي وكٛضٞب  تٛا٘س زض ثؿیبضي اظ فقبِیت ٔي ،اؾت وٝ ا٘تربة ضغيٓ اضظي ٔٙبؾت

... ٔإحط ثبقس. ثٙبثطايٗ،  ٌصاضي ٚ ي ٌطزقٍطي، افعايف ؾطٔبيٝٔب٘ٙس تٛؾقٝ

، چطاوٝ ؛یط لطاض زٞٙستأحتٛا٘س تحت  ٞبي اضظي تمبضبي ٌطزقٍطي ضا ٔي يٓضغ

قسٖ وبالٞبي زاذّي يه وكٛض زض  تط اضظاٖوبٞف اضظـ پَٛ يه وكٛض ثبفج 

قٛز ٚ زض  ئافعايف رطيبٖ ٚضٚز ٌطزقٍط ضا ٔٙزط  ٔتقبلجبًذبضد اظ وكٛض قسٜ ٚ 

ٔمبثُ افعايف اضظـ پَٛ يه وكٛض ثبفج وبٞف رطيبٖ ٚضٚز ٌطزقٍط ثٝ وكٛض 

زض ٔغبِقبت تمبضبي  قسٜ اؾتفبزٜیطي ٘طخ اضظ ٌ ا٘ساظٜاثٟبٔبت زض  ثبٚرٛزقٛز.  ئ

يه فبُٔ ثؿیبض ٟٔٓ زض رطيبٖ ٌطزقٍطي  فٙٛاٖ ثٝٞبي اضظي  يٓضغتٛضيؿٓ، 

 .اؾت قسٜ قٙبذتٝ

ٞبي ٘ؿجي ٚ يب  یٕتلٕٔىٗ اؾت قبُٔ  ،ٞبي اضظي ٔكَٕٛ زض تبثـ تمبضب يٓضغ

ف ثبقس. زض وُ ٔتغیط رسا زض ؾغٛح ٔرتّ فٙٛاٖ ثٝ( ٚ يب ٔإحط)٘طخ اضظ  ٔإحط

ٌصاضز )ٚيتب ٚ  ئیط تأحٔمهس  ٞبي ٘ؿجي وكٛضِ یٕتلٞبي اضظي ثط ؾغح  يٓضغ

ٔغبِقبت ٔتقسزي زض ٔٛضز رطيبٖ ٌطزقٍطي ثب زض  حبَ ٗيا ثب(. 2013، 22ویبٚ

ٔتغیطي ثطاي رب٘كیٙي فسْ لغقیت ٔتغیط  فٙٛاٖ ثٝ٘ؾط ٌطفتٗ تغییطات ٘طخ اضظ 

ٞبي اضظي، ضغيٓ اضظي حبثت ثٝ زاليّي  يٓضغاؾت. اظ ٔیبٖ  ٍطفتٝ٘  ا٘زبْي ا ٔجبزِٝ

ٞبي  يٙٝٞعٞبي ٘بقي اظ ٘ٛؾب٘بت ٘طخ اضظ ٚ ٘جٛز  یٙب٘ياعٕٕٞچٖٛ فسْ ٚرٛز ٘ب

ٞبي  تط، وبٞف ا٘تؾبضات تٛضٔي، ٘ساقتٗ تٟسيس ثحطاٖ ٔجبزالتي اضظ، ٘طخ تٛضْ پبيیٗ
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ط ضا زض رصة یتأحٞبي التهبزي ثیكتطيٗ  افتجبض ؾیبؾت ثبال ثٛزٖپِٛي ٚ 

ٚض ثٝ زِیُ ايزبز ب ضغيٓ اضظي قٙبأّ ؛ٞبي اضظي زاضز ٌطزقٍطاٖ ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ضغيٓ

ٔست، ايزبز تٛضـ تٛضٔي، احتٕبَ ٚرٛز ٘بٕٞتطاظي ٞبي قسيس زض وٛتبٜ حجبتيثي

ثبال، فسْ ٚرٛز قفبفیت زض ثبظاض، وٕجٛز اعٕیٙبٖ ٚ افتٕبز ٘ؿجت ثٝ ثبظاض ٚ 

ي اظ فضبي ثبظاض اضظ ٚ ٙب٘ی٘باعٕثیٗ إِّّي ثبال،  تحٛالت آٖ، ٘یبظ ثٝ شذبيط

 ٞبي ٔجبزالتي ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي احط چٙساٖ ٔخجتي ٘ساضز. يٙٝٞع

 تحقیق یپیطیٌِ -2

ي ثؿیبض ٞب پػٚٞفٔتقسزي ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي،  يضغٓ ثطضؾي احطات ٔتغیطٞب يفّ

ِصا اؾت؛  ٌطفتٝ ا٘زبْي اضظي ثط رطيبٖ تٛضيؿٓ ٞبٓ يضغ طیتأحا٘سوي زض ٔٛضز 

ٌصاض زض طیتأحٞبي اضظي ٚ ؾبيط ٔتغیطٞبي  ٔغبِقبت ذبضري ٚ زاذّي ٔطتجظ ثب ضغيٓ

 قٛز. ثرف ٌطزقٍطي ثٝ اذتهبض ٔطٚض ٔي

 هطالعات خارجی -2-6

( ثٝ ثطضؾي احط ٘طخ اضظ ٚ زضآٔس ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي 2016) 23آوبي ٚ ٕٞىبضاٖ

ثٝ نٛضت فهّي ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞٓ  1998 -2011ٞبي  عي ؾبَ ،وكٛض تطویٝ

زٞس وٝ زضآٔس،  ٘كبٖ ٔي بٖآ٘ ٚ ٔٙحٙي ري پطزاذتٙس. ٘تبيذ پػٚٞفرٕقي 

حط ٔخجت ثط ثبالتطيٗ احط ضا ثط تطاظ پطزاذت ٌطزقٍطي زاقتٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘طخ اضظ ٘یع ا

حط ٔٙفي زاقتٝ ايٗ زض حبِي اؾت وٝ زضآٔس زاذُ وكٛض اايٗ تطاظ زاقتٝ اؾت؛ 

 اؾت. 

ٞبي  ضؾبٌ٘ٝطٞبي ٔبِي ٚ ( ثٝ ثطضؾي احط ف2016ُٕ) 24آوٕؽ ٚ ٕٞىبضاٖ

ٌصاضي زض ثرف ٌطزقٍطي تطویٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ارتٕبفي ثط ؾٟٓ ؾطٔبيٝ

اي  تفبٚت لبثُ ٔالحؾٝ زٞس،ا٘س. ٘تبيذ پػٚٞف آ٘بٖ ٘كبٖ ٔي پطزاذتٝ 25ٚيتٙي يٛ

ٞبي  ضؾب٘ٝٚ اؾتفبزٜ اظ  ثبظاضي ٚرٛز زاضز م ٚ ٔتٛؾظ اضظـٔیبٖ ؾٛز ٔتٛؾظ ذبِ

زٞي ٔتٛؾظ ذبِم ٌصاضي ٌطزقٍطي، احطي ٔخجت ثط ؾٛزارتٕبفي ثط ؾٟٓ ؾطٔبيٝ

 ٚ ٔتٛؾظ اضظـ ثبظاضي زاقتٝ اؾت.
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( ثٝ ثطضؾي احط ٘طخ اضظ ٚ زضآٔس ثط تطاظ پطزاذت 2015آوبي ٚ ٕٞىبضاٖ )

اٍِٛي تهحیح  اظ ثب اؾتفبزٜ 1998-2011ٞبي  ٌطزقٍطي وكٛض تطویٝ زض ؾبَ

س. ٘تبيذ ٘كبٖ زاز وٝ ٘طخ اضظ ٚ زضآٔس ذبضري احط ٔخجت ثط ا٘ٝذغبي ثطزاضي پطزاذت

تطاظ پطزاذت ٌطزقٍطي ٚ زضآٔس زاذُ احط ٔٙفي ثط ايٗ تطاظ پطزاذت زاضز ٚ ٔٙحٙي 

ثٝ فجبضت زيٍط افعايف ٘طخ اضظ ؾجت ثستط قسٖ تطاظ  ري ٘یع ٚرٛز ٘ساضز.

 ٞبي اِٚیٝ ٘كسٜ اؾت. ٌطزقٍطي زض زٚضٜ

 OECDوكٛض  27ي اضظي ثط رطيبٖ تٛضيؿٓ ضا زض ٞبٓ يضغ( احط 2014زي ٚيتب )

 SYS-GMMثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ  1980-2011ي ظٔب٘ي  ثبظٜزض  OECDٚ غیط 

ي اضظي ٞبٓ يضغوٝ  زٞس ئ٘كبٖ  ٖآ٘ب ي لطاض زازٜ اؾت. ٘تبيذ پػٚٞفثطضؾ ٔٛضز

. ٕٞچٙیٗ اؾتثط رطيبٖ تٛضيؿٓ  ٔإحطضغيٓ اضظي حبثت اظ ٔتغیطٞبي  ذهٛل ثٝ

تزبضي،  ي٘بٔٝزاذّي، تزبضت ذبضري، تفبٞٓ ذبِمٔتغیطٞبي رٕقیت، تِٛیس 

ٚ حمیمي ٚ ٔؿبفت احط ٔٙفي ثط رطيبٖ  ٔإحطٔؿتقٕطٜ ثٛزٖ احط ٔخجت ٚ ٘طخ اضظ 

 ٌطزقٍطي زاقتٝ اؾت. 

عطف فطضٝ ٚ تمبضبي والٖ التهبزي ثط  ٔإحطفٛأُ  طیتأح( 2014) 26وِٛیٛن

رطيبٖ تٛضيؿٓ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ربشثٝ ثطاي وُ رٟبٖ زض عي يه زٞٝ ثطآٚضز 

وٝ ٔسَ ربشثٝ، رطيبٖ تٛضيؿٓ ضا ثٟتط اظ  زٞس ئ٘كبٖ  پػٚٞف ٚي ٕ٘ٛز. ٘تبيذ

زٞس. وكف تٛضيؿٓ ٘ؿجت ثٝ  تزبضت وبال زض قطايظ ٔكرم ٚ يىؿبٖ ٘كبٖ ٔي

GDP ٛرطيبٖ تٛضيؿٓ ثٝ قست ثٝ ض وٕتط اظ وكف تزبضت وبالؾتزض ٞط وك .

. وكٛضٞبي زٞس ئتغییطات زض ٘طخ اضظ ٚالقي زض وكٛض ٔمهس ٚاوٙف ٘كبٖ 

OECD  ٕٞچٙیٗ تٛضيؿٓ زض ٔتغیطٞبي التهبزي زاض٘س؛  ٘ؿجت ثٝوكف ثباليي

رعايط وٛچه زاضاي حؿبؾیت وٕتطي ٘ؿجت ثٝ تغییطات ٘طخ اضظ ٚالقي وكٛض ثٛزٜ 

 .اؾتي ٔؿتمیٓ پطٚاظٞبحصف ٚ يب اضبفٝ وطزٖ  طیتأحٚ ثیكتط تحت 

( ثٝ ثطضؾي احط ٘طخ اضظ ٚالقي ثط تطاظ پطزاذت 2013) 27ٚ ٕٞىبضاٖ چًٙ

ثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛي تهحیح ذغبي  1973-2010ٞبي  ٌطزقٍطي أطيىب زض ؾبَ

زٞس وٝ  ٞب ٘كبٖ ٔي آٖپػٚٞف  س. ٘تبيذا٘ٝاِقُٕ آ٘ي پطزاذت ضي ٚ تٛاثـ فىؽثطزا

 بأّ ؛ٞسز وبٞف ٘طخ اضظ، زضآٔس حبنُ اظ نبزضات ٌطزقٍط ضا تحت تأحیط لطاض ٔي

ٌطزقٍطاٖ  ثٝ فجبضت زيٍط٘ساضز؛  زضآٔس حبنُ اظ ٚاضزات ٌطزقٍطيتأحیطي ثط 
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ب ٌطزقٍطاٖ ٚاضزقسٜ ثٝ أطيىب أّ ؛٘كبٖ زاز٘س قسٜ اظ أطيىب ثٝ زضآٔس ٚاوٙف ذبضد

 ٚاوٙكي ٘كبٖ ٘ساز٘س.

ثٝ ثطضؾي  ،وبض ٌیُ پبضرب ٚ ٕٞىبضاٖ ي ازأٝ( ثب 2010) 28ؾب٘تب٘ب ٚ ٕٞىبضاٖ

 ٞب آٖٔحسٚز ثٝ يٛضٚ( پطزاذتٙس.  فمظ ٘ٝي اضظي ثط رطيبٖ تٛضيؿٓ )ٞبٓ يضغ طیتأح

  قسٜ يطيتٔسٞبي اضظي )حبثت، قٙبٚض ٚ  يٓضغیطٞبي زأي ٔتغ وطزٖ ٚاضزوبض ضا ثب 

 ا٘قغبف وٕتط اضظ ٘طخوٝ  زٞس ئ٘كبٖ  ٞب آٖپػٚٞف ٘تبيذ  ا٘س. قٙبٚض( قطٚؿ وطزٜ

 .  قٛز ئ يٌطزقٍط ثٟجٛز ثبفج ،طيپص

٘طخ اضظ ٚالقي ٚ پَٛ ٔكتطن  طیتأح( ثٝ ثطضؾي 2010)29تبٔپؿٖٛ ٚ تبٔپؿٖٛ

 پطزاذتٙس. ٘تبيذ 1974 - 2006ي ظٔب٘ي  ثبظٜيٛضٚ ثط زضآٔس ٌطزقٍطي يٛ٘بٖ زض 

-ظيبزي  طیتأح ،پَٛ ٔكتطن فٙٛاٖ ثٝوٝ ٔقطفي يٛضٚ  زٞس ئ٘كبٖ  ٞبپػٚٞف آٖ

 ؾت. % ثط زضآٔس حبنُ اظ نٙقت ٌطزقٍطي زاقتٝ ا18-حسٚز 

ٞبي اضظي ثط تزبضت  يٓضغ( اِٚیٗ ثطضؾي ٔطثٛط ثٝ احط 2007) 30آزاْ ٚ رٛثٟبْ

٘تبيذ ٘كبٖ  ،ي اضظي ٔصوٛضٞب ٘ؾبْي ثٙس عجمٝضا ا٘زبْ زاز٘س وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ 

ٞبي اضظي غیط اظ ضغيٓ اضظي قٙبٚض ثط تزبضت احط ٔخجت زاض٘س. ايٗ  يٓضغزٞس وٝ  ئ

يي ٚ افعايف رب ربثٝٞبي فسْ اعٕیٙبٖ ٚ  يٙٝٞعٔٙزط ثٝ وبٞف  ٔإحطٞبي  يٓضغ

 قٛز. ئحزٓ تزبضت 

 24( ثٝ ثطضؾي احط ضغيٓ اضظي اضٚپب ثط رطيبٖ تزبضت ثطاي 2007ٌیُ پبضرب )

ٚي پطزاذتٝ اؾت. ٘تبيذ پػٚٞف  1960-2004ظٔب٘ي  ي ثبظٜزض  DCEOوكٛض 

ي اضٚپب  يٝبزاتحإُِّ  یٗثیط ٔخجت ثط تزبضت تأحزٞس وٝ ضغيٓ اضظي حبثت،  ئ٘كبٖ 

ٞب زض قطايظ فسْ لغقیت ٚ ثب فطو ٚرٛز  زاضز. احطات ٔؿتمیٓ ٚ غیطٔؿتمیٓ ضغيٓ

 ٞبي ٔقبٔالتي ثیكتط ثٛزٜ اؾت. ٞعيٙٝ

ي ٞب زازٜ( ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ربشثٝ ثب ٔزٕٛفٝ 2007)ٌیُ پبضرب ٚ ٕٞىبضاٖ 

احط يٛضٚ ضا ثط رطيبٖ  2002-1995ي ظٔب٘ي  ثبظٜزض  DCEOوكٛض  20پُٙ ثطاي 

ايٗ ثٛزٜ اؾت وٝ ٚرٛز  ي پػٚٞف آ٘بٖ،ا٘س. ٘تیزٝ زازٜ لطاض يثطضؾ ٔٛضزتٛضيؿٓ 

یط وٕي تأحپَٛ ٔكتطن يٛضٚ ثٝ افعايف ٚضٚز رطيبٖ ٌطزقٍط قسٜ اؾت وٝ ايٗ 
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% ثٛزٜ اؾت ٚ ٕٞچٙیٗ ٌطزقٍطي تحت تأحیط فٛأُ ٔرتّف زيٍطي 6ثیف اظ 

 ي ٘طخ اضظ ٚ افعايف قفبفیت ثبظاض لطاض زاضز.ا ٔجبزِٝٞبي  يٙٝٞعٗ ضفتٗ ٔب٘ٙس اظ ثی

 1995 -2001ظٔب٘ي  ي ثبظٜزض  DCEOوكٛض  20  ٔغبِقٝ( ثب 2004) 31ضٌٚٛف

ثٟتطي ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي زاضز، ؾبيط  طیتأحوٝ ضغيٓ اضظي حبثت  زٞس ئ٘كبٖ 

ي ضغيٓ اضظي  ا٘ساظٜ ثٝب ٘ٝ أّ ؛ثٛزٜ ٔإحطي اضظي ٘یع ثط رطيبٖ ٚضٚز تٛضيؿٓ ٞب ٘ؾبْ

ثیكتطي ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي  طیتأح ،ي اضظيٞبٓ يضغحبثت. زض وُ ا٘قغبف وٕتط زض 

 زاضز )ٔكبثٝ ٘تبيذ ٌیُ پبضرب ٚ ٕٞىبضاٖ(.

 

 هطالعات داخلی -2-3

ثط ؾغح حٕبيت ؾبوٙبٖ قٟط  ٔإحط( ثٝ ثطضؾي فٛأُ 1396ٔحٕسظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )

ظ ثط اثقبز ارتٕبفي ٚ فطٍٞٙي ثٝ اؾتفبزٜ ا سیتأوٌطزقٍطي ثب  يتجطيع اظ تٛؾقٝ

س. ٘تبيذ ا٘پطزاذتٝ 1395ٌیطي ؾبزٜ زض ؾبَ ضٚـ حسالُ ٔطثقبت رعئي ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ

زاضي ثیٗ تهٛض شٞٙي ؾبوٙبٖ وٝ اضتجبط ٔخجت ٚ ٔقٙي زٞس ئ٘كبٖ  ٔغبِقبت آ٘بٖ

 ٌطزقٍطي ٚرٛز زاضز.ي قٟط تجطيع ٚ حٕبيت آ٘بٖ اظ تٛؾقٝ

( ثٝ ثطضؾي عطاحي ٚ تٛؾقٝ ظيطؾبذت ٔٙبؾت ٚ 1394رتبضي ٚ ٕٞىبضاٖ )ٔ

ٍطي زض پبيساض ٌطزق يثٛٔي ٕ٘ٛزٖ ٌطزقٍطي ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ زضآٔسظايي ٚ تٛؾقٝ

زٞس وٝ ثٛٔي وطزٖ ٌطزقٍطي زض  س. ٘تبيذ ٘كبٖ ٔيا٘ٔٙغمٝ وٛيطي ٘بيیٗ پطزاذتٝ

 ؾعايي زض ضؾیسٖ ثٝ اٞساف ٔصوٛض زاضز. ٝث طیتأحايٗ ٔٙغمٝ 

تٕبفي ٚ ٔیبٖ تقّك ار ي( ثٝ ثطضؾي ضاثغ1393ٝأیٗ ثیسذتي ٚ ٕٞىبضاٖ )

ي ٔحّي وبقبٖ ي ٌطزقٍطي پبيساض زض ربٔقٝٔكبضوت ارتٕبفي ثب تٛؾقٝ

زٞس وٝ ٔكبضوت ارتٕبفي ثٝ عٛض  ٘كبٖ ٔي ا٘س. ٘تبيذ پػٚٞف آ٘بٖ پطزاذتٝ

ٝ عٛض غیط ٔؿتمیٓ ثب ٔیب٘زي ٔٙبفـ ازضان قسٜ ٚ ٔؿتمیٓ ٚ تقّك ارتٕبفي ث

ٌطزقٍطي پبيساض  يٚ ٔٙفي ثط تٛؾقٝ ٞبي ازضان قسٜ ثٝ عٛض ٔؿتمیٓ ٞعيٙٝ

 ثٛزٜ اؾت.  طٌصاضیتأحٔٙغمٝ 

ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي  ٔإحط( ثٝ ثطضؾي فٛأُ 1393تیٕٛضي ٚ ٕٞىبضاٖ )

پطزاذتٙس. ٘تبيذ پػٚٞف  SWOTٞبي تبضيري قٟط تجطيع ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ  ٔىبٖ

بزي زٞس وٝ أبوٗ تبضيري ثٝ زِیُ ٕ٘بيف ٞٛيت قٟطٞب، اظ اضظـ ظي ٘كبٖ ٔيآ٘بٖ 

 . زض رصة ٌطزقٍط ثطذٛضزاض٘س
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( ثٝ ثطضؾي ؽطفیت ٔٙغمٝ پبؾبضٌبز اظ ٘ؾط حؽ 1392ضیبئي ٚ ٕٞىبضاٖ )

ثٝ تقّك، تقٟس، تٛا٘بيي تقییٗ، زؾتیبثي ثٝ اٞساف، تٛا٘بيي قٙبؾبيي ٚ زؾتطؾي 

زٞس  ٘كبٖ ٔي ض ٌطزقٍطي پطزاذتٙس. ٘تبيذ پػٚٞف آ٘بٖپبيسا ئٙبثـ ثطاي تٛؾقٝ

زض ٚضقیت  ،پبيساض ٌطزقٍطي ئٛضز ٔغبِقٝ ثطاي تٛؾقٝ يوٝ زض ٔزٕٛؿ ربٔقٝ

 ٘بٔغّٛة ٚ وٕتط اظ حس ٔتٛؾظ لطاض زاضز. 

ٚالقي، ٘طخ  ي( ثٝ ثطضؾي احط ٔتغیط زضآٔس ؾطا1390ٝ٘آثبزي ٚ ٕٞىبضاٖ ) قبٜ

ٌصاضي ٔؿتمیٓ ذبضري ٚ ظيطؾبذت حُٕ  تٛضْ، ٘طخ اضظ ٔإحط ٚالقي، حزٓ ؾطٔبيٝ

 عي زٚضٜ D8 اي ٌطزقٍطاٖ ذبضري وكٛضٞبي اؾالٔي فضٛ ٚ ٘مُ ثط ٔیعاٖ فبيسيٝ

٘طخ تٛضْ ٚ ٘طخ اضظ ٔإحط  ا٘س وٝ ثٝ ايٗ ٘تیزٝ ضؾیسٜآ٘بٖ ا٘س.  پطزاذت2008ٝ -2000

ٕٞچٙیٗ، اض٘س؛ زٞبي ٌطزقٍطاٖ ذبضري  اي ٔقىٛؼ ثب ٔیعاٖ فبيسي ٚالقي، ضاثغٝ

ٌصاضي ٔؿتمیٓ ذبضري ٚ ظيطؾبذت حُٕ  ٚالقي، ٔیعاٖ ؾطٔبيٝ يؾطا٘ٝ زضآٔس احط

 ٔخجت اؾت. ٌطزقٍطاٖ ذبضري ي زضآٔسٞب ثطٚ٘مُ 

ثط ضقس نٙقت  ٔإحط( ثٝ ثطضؾي احط فٛأُ 1388تمٛي ٚ لّي پٛض ؾّیٕب٘ي )

 ARDLاؾتفبزٜ اظ اٍِٛي ثب  1356 -1387ٞبي  ٌطزقٍطي زض ايطاٖ عي ؾبَ

ٞبي ٞتُ،  زٞس وٝ ٘طخ آظاز اضظ، تقساز اتبق ٘كبٖ ٔي ٞب آٖپػٚٞف پطزاذتٙس. ٘تبيذ 

ٞبي ٌطزقٍطي ثط ضقس  ٞبي لجُ ٚ آغا٘ؽ ٞب، زضآٔسٞبي اضظي زٚضٜ لیٕت اتبق

 ٔقٙي زاض زاضز.  طیتأحٌطزقٍطي وكٛض 

زض ٔٛضز احط ي ربٔقي ٔغبِقٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِقبت ٔغطح قسٜ، زض ايطاٖ

ثٙبثطايٗ ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ٌطزقٍطي نٛضت ٘پصيطفتٝ اؾت؛ ٞبي اضظي ثط  ضغيٓ

ي زض إِّّٗ یثي اضظي ثط رطيبٖ تٛضيؿٓ ٞبٓ يضغزض ايٗ ٔمبِٝ ثٝ ثطضؾي احط  ،ٔٛضٛؿ

ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ  1999-2013ظٔب٘ي  يعي زٚضٜ ،وكٛض ذبٚضٔیب٘ٝ 16

 .ايٓاذتٝپطزؾیؿتٕي  بفتٝيٓ یتقٌٕكتبٚضٞبي 

 رٍش پضٍّص -4

( ٚ زي 2010( ٚ )2007ٕٞىبضاٖ )ٌیطي اظ ٔغبِقبت ٌبِزب ٚ  ثب ثٟطٜ زض ايٗ پػٚٞف

ٞبي اضظي ثط رطيبٖ تمبضبي ٌطزقٍطي  ( ثٝ ثطضؾي احط ضغي2014ٓٚيتب ٚ ٕٞىبضاٖ )

ايٓ. ضٚـ ٔٛضز پطزاذتٝ 1999-2013ظٔب٘ي  يعي ثبظٜ ،ثطاي وكٛضٞبي ذبٚضٔیب٘ٝ
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ٔسَ  32اؾت.  Stata 13ٚ ٘طْ افعاض  SYS-GMMضٚـ  پػٚٞف، اؾتفبزٜ زض ايٗ

 اؾت: قسٜ  حيتهط ثب ِحبػ ٍِبضيتٓ ثٝ قىُ ظيط ٘یع اؾتفبزٜ ٔٛضز

(1)                                                 

          +                                            
 

         اظ وُ رٟبٖ، تقساز ٌطزقٍطاٖ ٚاضزقسٜ ثٝ وكٛضٍِبضيتٓ       وٝ

ٍِبضيتٓ        ب،وكٛضٞٔزٕٛؿ نبزضات ٚ ٚاضزات( ) تطاظ پطزاذتٍِبضيتٓ 

حمیمي ثٛزٜ وٝ ثط اؾبؼ ضاثغٝ ظيط  ٔإحط٘طخ اضظ ٍِبضيتٓ       ،رٕقیت وكٛضٞب

 ) ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت:
                
⁄(*)     

     
قبذم       وٝ ( ⁄

قبذم لیٕت ٔهطف وٙٙسٜ       لیٕت ٔهطف وٙٙسٜ وكٛضٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ ٚ 

. قبذم لیٕت ٔهطف وٙٙسٜ ثط اؾبؼ ىب ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ رٟبٖ اؾتوكٛض أطي

پبيترت ٔؿبفت ثیٗ ٍِبضيتٓ ٔتٛؾظ         .ِحبػ قسٜ اؾت 2010 ،ؾبَ پبيٝ

)يه زض  ٔٛضز ٔغبِقٝ يٕٞعثب٘ي وكٛضٞب ٔزبظئتغیط          وكٛضٞب، 

نٛضت زاقتٗ ظثبٖ ٔكتطن ثیٗ وكٛضٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ ٚ نفط زض غیط ايٙهٛضت(، 

)يه زض نٛضت  فضٛ يتزبضي ثیٗ وكٛضٞب يٝ يي اتحبزٔزبظٔتغیط         

نٛضت(، تزبضي ٔكتطن زض وكٛض ٘ٛفي ٚ نفط زض غیط ايٗ يٚرٛز تفبٞٓ ٘بٔٝ

)يه زض نٛضت فسْ تزطثٝ  ٞب ي ٔؿتقٕطٜ ثٛزٖ وكٛضٔزبظٔتغیط         

ٔتغیط ٔزبظي          نٛضت(،اؾتقٕبضي ثطاي وكٛض ٘ٛفي ٚ نفط زض غیط ايٗ

حزبة ٚ پٛقف ارجبضي )يه زض نٛضت زاقتٗ پٛقف ارجبضي ثطاي ٌطزقٍطاٖ 

پصيطي ي ا٘غجبقٞب ٔإِفٝنٛضت(، اظ ٔیعثبٖ ٘ٛفي ٚ نفط زض غیط ايٗزض وكٛض 

)يه زض ٞب  ضغيٓ اضظي وكٛضٔتغیط ٔزبظي        لٛا٘یٗ ثب فطًٞٙ ُّٔ ٚ 

 ثبقٙس. نٛضت( ٔينٛضت زاقتٗ ضغيٓ اضظي حبثت زض وكٛض ٘ٛفي ٚ نفط زض غیط ايٗ

اظ ثب٘ه رٟب٘ي، نٙسٚق  زض ايٗ پػٚٞف اؾتفبزٜ ٔٛضزاعالفبت آٔبضي 

 اؾترطادي إِّّٗ یثي پَٛ، ؾبظٔبٖ ٌطزقٍطي ٚ ٔطوع ٔغبِقبت اعالفبت إِّّٗ یث

 اؾت.  قسٜ 

                                                           

 
 ، IMFإِّّي پَٛ ثٙسي قسٜ تٛؾظ نٙسٚق ثیٗي اؾتفبزٜ قسٜ زض ايٗ پػٚٞف عجمٝٞبي اضظضغي32ٓ

 2011-1980ٞبي ؾبَ
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ا٘تؾبض ثط ايٗ اؾت وٝ اضتجبط تزبضت ٚ رطيبٖ  ،ثط اؾبؼ ٔجب٘ي ٘ؾطي

ٌطزقٍطي ٔخجت ثبقس. تؿٟیُ ضٚاثظ تزبضي، افعايف ٚاضزات، ؾفطٞبي وبضي 

ٔٙزط ثٝ افعايف ٌطزقٍطي قٛز. اظ عطفي ثب افعايف رطيبٖ تزبضت تِٛیس  تٛا٘س ئ

ٚ حطٚتٕٙستط  تط ثعضيوٝ ٞط چٝ وكٛض عٛضيثٝ؛ وٙس ئ٘بذبِم زاذّي افعايف پیسا 

 يؾبظي زض اضائٝذسٔبت ثٟتط ثطاي ٌطزقٍطاٖ ٚ تٙٛؿ يؽطفیت فطضٝ ،ثبقس

 .وٙس ئطي رصة ذسٔبت ثیكتط فطاٞٓ آٔسٜ ٚ ِصا تقساز ٌطزقٍطاٖ ثیكت

 زاقتٝ ثبقس؛تٛا٘س احط ٔٙفي ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي  حمیمي ٔي ٔإحطٔتغیط ٘طخ اضظ 

 ٞب يذبضرثبفج پبيیٗ آٔسٖ اضظـ پَٛ زاذُ ثطاي  ،ظيطا اٌطچٝ افعايف ٘طخ اضظ

ٞبي  قٛز ٚ ثب وبٞف ٞعيٙٝ ؾفطي اضظاٖ تّمي ٔي ،قسٜ ٚ زض ٘تیزٝ ؾفط ثٝ زاذُ

حبئع إٞیت ايٗ اؾت وٝ  يِٚي ٘ىتٝ ٕ٘بيس؛ پیسا ٔيز ٌطزقٍطاٖ افعايف ؾفط، ٚضٚ

ٔست نبزق  ٕٔىٗ اؾت زض وٛتبٜ ،ايٗ احط ٔخجت ٘طخ اضظ ثط تمبضبي ٌطزقٍطي

ٞبي فقبَ ٌطزقٍطي زاذُ  قطوتّٙسٔست ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ زضآٔس ظيطا زض ث ثبقس؛

تأحیط ثط افعايف ٘طخ اضظ ثب  اؾت،ٚاثؿتٝ  ٞب آٌٖصاض ذبضري زض  ٞبي ؾطٔبيٝ ثٝ قطوت

ي ثط ٚضٚزي ٌطزقٍطاٖ زاقتٝ ٌصاضي ذبضري ٕٔىٗ اؾت احط ٔٙف رطيبٖ ؾطٔبيٝ

ٔٛرت افعايف  ،ٕٞچٙیٗ، افعايف ٘طخ اضظ زض يه وكٛض ٔمهس ٌطزقٍطيثبقس؛ 

ِٚي زض وكٛض ٔجسأ اظ ذطٚد ٌطزقٍطا٘ي وٝ لهس  ؛قٛز ٌطزقٍطاٖ ٚضٚزي ٔي

٘طخ اضظ ٚ ثٝ تجـ آٖ  ظيطا ثب افعايف وٙس؛ٔئٕب٘قت  ،ؾفطٞبي ذبضري زاض٘س

 يزاذّي ؾفط ذبضري ثطاي افطاز ٞب ٙٝيٞع ،وٙٙسٜ افعايف قبذم لیٕت ٔهطف

ٚ زض ٘تیزٝ تمبضبي ٔؿبفطت ذبضري ثٝ وكٛضٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ تٛؾظ  تط ٌطاٖ

. زض ايٗ ضاؾتب، بثسي ئرطيبٖ ٌطزقٍطي وبٞف  ٔتقبلجبًٚ  وٕتط قسٜافطاز زاذّي 

ثٝ فّت ٘ٛؾب٘بت ايزبز  ،٘یع ثٝ فّت ضيؿه ٔٛرٛز زض ؾٛزٞبي ذٛز تٛض ٌطزا٘بٖ

ِصا تٕبٔي ايٗ فٛأُ  وٙٙس؛ تط ٞسايت ٔي ٝ ٔمبنس ثبحجبتقسٜ، ٌطزقٍطاٖ ضا ث

ٌطزقٍطي ٔٙفي وٝ زض ثّٙسٔست ثطآيٙس احط ٘طخ اضظ ثط تمبضبي  قٛز ٔٛرت ٔي

ثبقس وٝ  رٟب٘ي ٔي ثطٌطفتٝ اظ ثب٘ه ،. )الظْ ثٝ تٛضیح اؾت وٝ آٔبض ايٗ ٔتغیطقٛز

 قسٜ ٌعاضـپَٛ زاذّي  ثطحؿتٔٙؾٛض اظ ٘طخ اضظ؛ لیٕت ٞط ٚاحس پَٛ ذبضري 

 اؾت(. 

وٝ ٌطزقٍطاٖ تطریح  ٌفتتٛاٖ  ٔي ،ٔؿبفت ثط ٌطزقٍطي طیتأحزض ضاثغٝ ثب 

 ٚ٘مُ حُٕٞبي  ٔؿبفت وٕتطي ثطاي ا٘زبْ ؾفط ثٝ زِیُ افعايف ٞعيٙٝ زٞٙس ئ
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، ٔٙفي ثٙبثطايٗ احط ٔؿبفت ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي(. 33عي وٙٙس )ؾتطيؽ پبضيجٛؼ

ظيطا ٚرٛز ٔطاوع تٛا٘س ٔخجت ٘یع ثبقس؛  تٛضيؿٓ ٔي ِٚي احط ٔؿبفت ثطذٛاٞس قس؛ 

 ضغٓ يفّ تٛا٘س ئ ،ي زض وكٛضٞبٌصاضٝ يؾطٔبٌطزقٍطي ٔرتّف ٚ قطايظ ٔٙبؾت 

احط ايٗ ٔتغیط ٔٙزط ثٝ افعايف رصة ٌطزقٍط قٛز. ثٙبثطايٗ، ٔؿبفت عٛال٘ي 

وٝ  ٌفتتٛاٖ  تٛا٘س ٔخجت يب ٔٙفي ثبقس. زض ايٗ ضاؾتب ٔي ٍي ثٝ ثطآيٙس آٖ ٔيثؿت

چطا وٝ  اظ ٌطزقٍطاٖ ضا وؿت وطزٜ اؾت؛ يتط ثعضيأطيىب ؾٟٓ   ٔتحسٜ بالتيا

زضآٔسظايي ايٗ نٙقت ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ  اظ٘ؾطوكٛض أطيىب ٔمبْ اَٚ رٟبٖ ضا 

 اؾت.

ٔؿتقٕطٜ ثٛزٖ ٚ   يضاثغٝٔخُ  ؛ٔتغیطٞبٕٞچٙیٗ ا٘تؾبض ثط ايٗ اؾت وٝ ؾبيط 

تزبضي ٔكتطن، ٚضقیت  ي٘بٔٝ تفبٞٓاؾتقٕبضٌطي، زاقتٗ ٔطظ ٔكتطن، زاقتٗ 

رطيبٖ ٌطزقٍطي ضا ثٟجٛز ثركٙس.  ،ي ظ٘بٖ ٚ زاقتٗ ظثبٖ ٔكتطنبضیپٛقف اذت

ي ٞب يٕٞىبضٌؿتطـ  يٙٝیظٔ زض تٛا٘س ئ ،ي تزبضي ٔكتطن ٘بٔٝ تفبٞٓزاقتٗ 

تكىیُ ثبظاضٞبي تزبضي ٔكتطن ٚ قٙبذت  نٛضت ثٝٔتمبثُ ا٘زبْ ٌیطز ٚ يب 

، ثبظاضٞبي ٞسف ضا ؾاليك ٚ ٚضقیت ثبظاض وكٛض ٔمبثُ ٚ ؽطفیت تزبضي وكٛض

احط  ،ضٚز وٝ ايٗ ٔتغیط زض رطيبٖ ٚضٚز ٌطزقٍط ا٘تؾبض ٔيتؿریط وطز؛ ثٙبثطايٗ 

 ٔخجت زاقتٝ ثبقس.

٘یع احط ٔخجت ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي  زاقتٗ ظثبٖ ٔكتطن ٚ ٔؿتقٕطٜ ثٛزٖ

 ٔٛضزوكٛضٞبي  اوخط. ظثبٖ اؾتاضتجبط ي ثطلطاضي  ّٝیٚؾظثبٖ  چطاوٝ ؛ٌصاضز ئ

اقتٗ ظثبٖ ٔكتطن، يىي اظ ٔٛا٘ـ ٚضٚز ٌطزقٍطاٖ ٚ نٙقت ٘ساؾت. فطثي ي، ثطضؾ

 ٌطزقٍطي اؾت.

ٕٞچٖٛ تمٛيت ٚ  ؛ٞبي ٔتفبٚتي تٛا٘س حبِت ٔي ،ثیٗ تٛضيؿٓ ٚ فطًٞٙ يضاثغٝ

 ٚ  آزاةضيكٝ زض  ،تٛضيؿٓ فطٍٞٙي اؾبؾبًطيت فطًٞٙ وكٛض ٔمهس زاقتٝ ثبقس. تر

ي ٞب ٔإِفٝاظ  .ٞبي ٔقطف يه ّٔت زاضز ٞب ٚ تزطثٝ ، اقىبَ ٞٙطي، ركٗضؾْٛ

ثٝ زاقتٗ پٛقف ارجبضي ٚ يب اذتیبضي ثطاي ظ٘بٖ اقبضٜ ٕ٘ٛز.  تٛاٖ ئفطٍٞٙي 

ي ٔتفبٚت ثٝ يىسيٍط پیٛ٘س ٞب فطًٞٙضا ثب ي اؾت وٝ افطاز ا ّٝیٚؾٌطزقٍطي 

 ،ي ؾفطٞب عٜیاٍ٘ ٗيتط يانّيىي اظ  ؛ؾبظٔبٖ رٟب٘ي ٌطزقٍطي ٘ؾط اظٚ  زٞس ئ

اذتیبضي زض رصة ٌطزقٍطي ثٙبثطايٗ پٛقف ٚ حزبة اؾت؛  قسٜ قٙبذتٝٔصٞت 

ثٝ وكٛضٞب ثطاي  ٚاضزقسٜچطاوٝ ٌطزقٍطاٖ  ؛ثبقس ٔإحطتٛا٘س اظ ٔتغیطٞبي  ٔي٘یع، 
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ِصا  ؛ٔؿّٕبٖ ٚ ٔتقٟس ثٝ زاقتٗ حزبة ٘یؿتٙس اِعأبً ،ثبظزيس اظ ٔطاوع تٛضيؿتي

ي ٔمهس ٕٞچٖٛ ايطاٖ وٝ اظ ٔطاوع ثبؾتب٘ي ٚ زضوكٛضٞبزاقتٗ ارجبض ثطاي پٛقف 

زض ٟٔٓ زض تهٕیٓ ٌطزقٍطاٖ  قبذميه تبضيري غٙي ثطذٛضزاض اؾت ثٝ فٙٛاٖ 

ٔحطْٚ ثطاي  ،فبضؼ ذیذّ يحٛظٜي فٕستبً ٔؿّٕبٖ ب وكٛضٞبأّ قٛز؛٘ؾط ٌطفتٝ ٔي

زضآٔسظايي نٙقت ٘فت ٚ ذٛزضٚؾبظي(  فيضز ٞٓاظ زضآٔسظايي ايٗ نٙقت ) ٘كسٖ

 .ا٘س ٕ٘ٛزٜپٛقف ضا ثطاي ٌطزقٍطاٖ ذبضري اذتیبضي 

ي اضظي ثط رطيبٖ ٞبٓ يضغ طیتأحتب ثٝ أطٚظ ٞیچ چبضچٛة ٘ؾطي زاَ ثط 

ا٘تؾبض زاقت وٝ ضغيٓ اضظي حبثت ثب  تٛاٖ ئب أّ ؛ي ٔغطح ٘كسٜإِّّٗ یثٌطزقٍطي 

ٕٞچٖٛ  ؛ٞبي اضظي قٙبٚض ٚ قٙبٚض ٔسيطيت قسٜ زاقتٗ ٔعايبيي زض ٔمبثُ ضغيٓ

 طیتأحلغقیت ٘بقي اظ ٘ٛؾب٘بت ٘طخ اضظ،  ي ٔقبٔالتي اضظي ٚ فسْٞب ٙٝيٞع٘جٛز 

ٕٞچٙیٗ الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زض ترٕیٗ طزقٍطي زاقتٝ ثبقس؛ ٔخجت زض رصة ٌ

ٞبي تبثّٛئي ؾإاَ ايٗ اؾت وٝ احطات ذبل حبثت ٞؿتٙس يب تهبزفي؛  ثب زازٜٔسَ 

ٞبي تبثّٛئي ايٗ اؾت وٝ احطات تهبزفي ٞؿتٙس؛ يقٙي  ب فطو انّي ٔسَ ثب زازٜأّ

احطات ذبل ٔؿتمُ اظ ٔتغیطٞبي تٛضیحي ٞؿتٙس. ثٝ زِیُ ضز قسٖ فطو اذیط 

ثٛز. ٚرٛز اضتجبط ٔیبٖ اؾتفبزٜ اظ احطات تهبزفي ثطاي ترٕیٗ ٔٙبؾت ٘رٛاٞس 

ب ايٗ ظا ٘یؿت؛ أّ ضٚـ احطات حبثت ٔكىُ احطات ذبل ٚ ٔتغیطٞبي تٛضیحي زض

. اظ عطفي ثٝ ٘یؿتظايي ٔتغیطٞبي تٛضیحي  ضٚـ لبزض ثٝ حُ ٔكىُ تٛضـ زضٖٚ

ٞبي ٘بؾبظٌبض ذٛاٞس ثٛز  زِیُ ؾبذتبض پٛيبي ٔسَ، ضٚـ احطات حبثت زاضاي ترٕیٗ

 .(1991، 34)آضال٘ٛ ٚ ثب٘س

ظايیي ٔتغییط تٛضییحي ٚ ٚریٛز ؾیبذتبض پٛيیب اظ ضٚـ        ثب تٛرٝ ثٝ ٔكىُ زضٖٚ

ٓ    اؾتفبزٜ ٔي 35يبفتٝ ٌكتبٚض تقٕیٓ ٝ  قٛز؛ چطاوٝ ٔیسَ ٌكیتبٚض تقٕیی رٟیت   ،يبفتی

، زض ايیٗ  ضٚٗ يی ا. اظ وٙیس ظايي، اظ ٚلفٝ ٔتغیط اؾتفبزٜ ٔي حصف تٛضـ ٘بقي اظ زضٖٚ

ٖ    يبفتٝ ؾیؿیتٕي  ٔمبِٝ ٘یع اظ ضٚـ ٌكتبٚضٞبي تقٕیٓ ٞیبي   اؾیتفبزٜ قیسٜ ٚ آظٔیٛ

تكریم ثطاي افتجبضؾٙزي اثعاضٞبي ٔٛضز اؾیتفبزٜ ٚ ٚریٛز يیب فیسْ ٚریٛز ذیٛز       

 ٕٞجؿتٍي ِحبػ ٌطزيسٜ اؾت.
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 ّا ٍ ًتایج یافتِ -5

ثطاي زضن ثٟتط ٔفْٟٛ ٘طخ اضظ ٚ تقساز ٌطزقٍطاٖ اثتسا ثٝ ثطضؾي ضٚ٘س 

( 1ٔتغیطٞبي تقساز ٌطزقٍطاٖ ٚ ٘طخ اضظ زض وكٛضٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ زض ٕ٘ٛزاضٞبي )

 پطزاظيٓ.ٔي( 2ٚ )

ضٚ٘س تقساز ٌطزقٍطاٖ ثب ٘طخ اضظ وكٛضٞبي زاضاي ضغيٓ اضظ قٙبٚض ٚ قٙبٚض  ئمبيؿٝ :6ًوَدار 

 ٔسيطيت قسٜ

 
 ٔأذص: ٔحبؾجبت تحمیك

 

ثطضؾي ٕ٘ٛزاضي ضٚ٘س ٔتغیطٞبي ٘طخ اضظ ٚ تقساز ٌطزقٍطاٖ وكٛضٞبي ثب ضغيٓ اضظ 

٘طخ اضظ  ،ٞب زٞس وٝ زض عَٛ ايٗ ؾبَ ٘كبٖ ٔي ،قٙبٚض ٚ قٙبٚض ٔسيطيت قسٜ

 يوكٛضٞبي فطاق ٚ ٔهط زض اثتسا ضٚ٘س ٔاليٓ افعايكي زاقتٝ ٚ زض ازأٝ زاضاي ضٚ٘س

ثٝ ٘عِٚي زاقتٝ ٚ ؾپؽ  يضٚ٘س 2005٘طخ اضظ وكٛض تطویٝ تب ؾبَ  اؾت. حبثت ثٛزٜ

ضٚ٘سي افعايكي زاقتٝ،  2001ض ايطاٖ تب ؾبَ . ٕٞچٙیٗ ٘طخ اضظ زحجبت ضؾیسٜ اؾت

قساز ِٚي توطزٜ ٚ ؾپؽ زاضاي حجبت ثٛزٜ اؾت؛ وبٞف پیسا  2002 زض ؾبَ

ٗ زٚضٜ ثٛزٜ زاضاي يه ضقس ثؿیبض ٔاليٓ زض عي ايٌطزقٍطاٖ ثطاي ايٗ چٙس وكٛض، 

 اؾت. 
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 تقساز ٌطزقٍطاٖ ثب ٘طخ اضظ وكٛضٞبي زاضاي ضغيٓ اضظ حبثت يضٚ٘س ٔمبيؿٝ :3ًوَدار 

 
 ٔأذص: ٔحبؾجبت تحمیك

ي ٘طخ اضظ ٚ تقساز ٌطزقٍطاٖ وكٛضٞب ثب ضغيٓ اضظ طٞبیٔتغثطضؾي ٕ٘ٛزاضي ضٚ٘س 

ٞب ضٚ٘س ٘طخ اضظ زاضاي حجبت ثٛزٜ ٚ اظ يه  زٞس وٝ زض عَٛ ايٗ ؾبَ ٘كبٖ ٔي ،حبثت

وكٛض أبضات وٝ زض اثتساي  رع ثٝ ،ضٚ٘س وبٞكي ثؿیبض ٔاليٓ ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت

وكٛض فطثؿتبٖ اؾت؛ ٕٞچٙیٗ زاضاي افعايف ثٛزٜ ٚ ؾپؽ حجبت پیسا وطزٜ  ،زٚضٜ

ِٚي تقساز ٌطزقٍطاٖ اظ يه ضقس  ضٚ٘س ثؿیبض ٔاليٓ نقٛزي ثٛزٜ اؾت؛وٝ زاضاي 

تقساز ٌطزقٍطاٖ اؾت، ٕ٘ٛزاض ٔكرم  زض وٝ عٛض ٕٞبٖٔاليٓ ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت. 

ثٝ ثیكتطيٗ حس  2007افعايف ظيبزي زاقتٝ ٚ زض ؾبَ  2006وكٛض أبضات اظ ؾبَ 

تقساز ي ثطٌكتٝ اؾت. ثٝ ٕٞبٖ ؾغح ٚ ضٚ٘س لجّ 2008ِٚي زض ؾبَ  ؛ذٛز ضؾیسٜ

ثیكتطيٗ ٔیعاٖ افعايف  2006تب  2003ي ٞب ؾبَٕٗ زض فبنّٝ ٌطزقٍطاٖ وكٛض ي

 ضا زاقتٝ اؾت.

زض ازأٝ، ثطاي اعٕیٙبٖ اظ ٚرٛز ايؿتبيي ٔتغیطٞب ثطاي ثطآٚضز نحیح ٔسَ، ثٝ 

ايٓ. فطضیٝ  پطزاذتٝ 36تعاٚاِیؽ -ثطضؾي ايؿتبيي ٔتغیطٞب ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ٞبضيؽ 

نفط ثیبٍ٘ط  يٚاحس اؾت ٚ ِصا ضز فطضیٝ ينفط زض ايٗ آظٖٔٛ ٔجٙي ثط ٚرٛز ضيكٝ

 ( اضائٝ قسٜ اؾت:1وٝ ٘تبيذ زض رسَٚ ) اؾتٚرٛز ايؿتبيي ٔتغیطٞب 

 
 تعاٚاِیؽ -٘تبيذ آظٖٔٛ ضيكٝ ٚاحس ٞبضيؽ : 6جذٍل 

 ٘تیزٝ p-value آٔبضٜ آظٖٔٛ ٔتغیط

Ly 7824/0 2657/0 ايؿتب 

Ltrade 7969/0 3730/0 ايؿتب 

Lpop 9527/0 9982/0 ايؿتب 

Lep 8508/0 7871/0 ايؿتب 

 ٔأذص: ٔحبؾجبت تحمیك
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 Harrris - Tzavalis 
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 گردشگران کویت
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زض ؾغح ايؿتب  ،( تٕبٔي ٔتغیطٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٔس1َثط اؾبؼ ٘تبيذ رسَٚ )

زض ازأٝ ثطاي ترٕیٗ اضتجبط ٔتغیطٞب، ، ثقس اظ اعٕیٙبٖ اظ ايؿتبيي ضٚٗ يا. اظ ٞؿتٙس

 يٌكتبٚضٞباظ ضٚـ  ،ٞبي اضظي ٚ تمبضبي ٌطزقٍطي پٛيبي ٔطثٛط ثٝ ٔتغیطٞبي ضغيٓ

ثطضؾي ٔكرم  لجُ اظ ترٕیٗ ٔسَ، ثطاياؾت.  قسٜ اؾتفبزٜؾیؿتٕي  بفتٝيٓ یتقٕ

وٝ ٘تبيذ آظٖٔٛ افتجبض  قسٜٜ اؾتفبز 37آظٖٔٛ تكریم ؾبضٌبٖ ثٛزٖ ٔقبزِٝ اظ آٔبض

اؾت. ؾپؽ ثٝ ترٕیٗ ٔسَ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ  قسٜٝ اضائ( 2اثعاضٞب زض رسَٚ )

ي رٕالت اذتالَ زض ٛ٘یضٌطؾ ذٛزٔتغیطٞبي اثعاضي پطزاذتٝ ٚ زض ازأٝ، ٚرٛز 

 . اؾت قسٜ زازٜ( ٘كبٖ 2وٝ ٘تبيذ زض رسَٚ ) لطاضٌطفتٝٔٛضز آظٖٔٛ  ،ٔسَ فٛق
 

 آظٖٔٛ افتجبض اثعاضٞب :3جذٍل 
07/0 Chi2 

787/0 prob      

 ٔأذص: ٔحبؾجبت تحمیك 

 

نفط ٔجٙي ثط افتجبض ٔتغیطٞبي  ي(، فطضی1ٝزض ايٗ آظٖٔٛ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ رسَٚ )

زض ٔسَ  قسٜٜ اؾتفبزقٛز. ثٙبثطايٗ اثعاضٞبي زض ٔسَ ضز ٕ٘ي اؾتفبزٜ ٔٛضزاثعاضي 

 ثبقس.  ٔقتجط ثٛزٜ ٚ ٔسَ نحیح ٔي
 

 ٘تبيذ ترٕیٗ ٔسَ  :2جذٍل 
 t آٔبضٜ ضطيت ٔتغیط

         *0329/0 64/20 

L      *3324/0 23/19 

L     *2843/0- 17/32- 

L      *5943/2 95/28 

         *1478/0 62/4 

        
*4635/0 87/13 

        *4078/0 96/16 

         *1957/1- 37/28- 

       *2856/0 78/10 

Cons *9702/5- 64/16- 

 ي آضال٘ٛ ٚ ثب٘سذٛزٕٞجؿتٍآظٖٔٛ 

pr   Z ٝٚلف 

 اَٚ -13/4 000/0

 زْٚ 46/0 645/0

 %1ي زاض ئقٙؾغح *: ٔحبؾجبت تحمیك. ٔأذص
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 Sargan Test 
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اضظي تحت فٙٛاٖ ٔتغیط  يٞبٓ يضغ وٝتٛاٖ ثیبٖ وطز  ( ٔي3ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ رسَٚ )

 2856/0ثٝ ٔیعاٖ  وٝ يعٛض ثٌٝطزقٍطي احط ٔخجت زاضز؛  ضٚ٘س زضزأي تٛضیحي 

، ٔغبِقٝ ٔٛضززضنس زض نٛضت زاقتٗ ضغيٓ اضظي حبثت ٔكتطن ثیٗ وكٛضٞبي 

ي ٚ فسْ ا ٔجبزِٝ  ٙٝيٞعضغيٓ اضظي حبثت  چطاوٝ ؛بثسي ئرطيبٖ ٌطزقٍطي افعايف 

ٛزٜ ٚ ٘ٛؾب٘بت اضظي ث ئجبزِٝضا ٘ساضز ٚ ثؿتط أٙي ثٝ ِحبػ  ٞبٓ يضغاعٕیٙبٖ ؾبيط 

 ٌطزقٍطي ٘رٛاٞس زاقت. ضٚ٘س زضي طیتأحاضظي 

ثب تؿٟیُ  وٝ چطا ي ٔخجت زض رطيبٖ ٚضٚز ٌطزقٍط زاضز؛ٔتغیط تزبضت احط

؛ بثسي ئضٚ٘س ٌطزقٍطي افعايف  ،ي ٚ افعايف ؾفطٞبي وبضيإِّّٗ یثضٚاثظ تزبضي 

زضنس تقساز ٌطزقٍطاٖ  0329/0ثب يه زضنس افعايف زض تزبضت  وٝ يعٛض ثٝ

 .بثسي ئافعايف 

ثب افعايف  وٝ چطا احط ٔخجت زض رطيبٖ ٌطزقٍطي زاضز؛ ٔیعاٖ رٕقیت ٘یع

 رّٕٝ اظذسٔبت ٔرتّف ٚ ٔتٙٛؿ   يفطضٝرٕقیت زض وكٛض، تٛاٖ وكٛض زض 

 ؛بثسي ئ فيافعاثطاي ٌطزقٍطاٖ  ٚ٘مُ حُٕضإٞٙبي ٌطزقٍطاٖ، ٞتّساضي، 

ٔٙزط ثٝ افعايف تقساز ٌطزقٍطاٖ ثٝ ٔیعاٖ  ،يه زضنس افعايف رٕقیت وٝ يعٛض ثٝ

 . قٛز ئزضنس  3324/0

حمیمي احط ٔٙفي زض رطيبٖ ٌطزقٍطي زاضز؛ زض قبذم  ٔإحطٔتغیط ٘طخ اضظ 

ي ا ٌٛ٘ٝٝ ث ٘یع ٔٙؾٛض قسٜ اؾت؛ وٙٙسٜ ٔهطفحمیمي، قبذم لیٕت  ٔإحط٘طخ اضظ 

 2843/0ي زض ايٗ قبذم، رطيبٖ ٌطزقٍطي ثٝ ٔیعاٖ ضنسز هوٝ ثب افعايف ي

تٛا٘س زاقتٝ ثبقس. اظ يه ؾٛ، ثب  زٚ احط ٔي ،. افعايف ٘طخ اضظبثسي ئزضنس وبٞف 

ي ؾفط ثطاي افطاز زاذّي افعايف ٚ زض ٞب ٙٝيٞع، وٙٙسٜ ٔهطفافعايف قبذم لیٕت 

 ،٘تیزٝ ثب افعايف ٘طخ اضظ ٚ زضٌطزقٍط وبٞف ذٛاٞس زاقت  ي٘تیزٝ فطضٝ

تمبضبي ؾفطٞبي ذبضري زض وكٛض ذٛزي ثٝ زِیُ وبٞف اضظـ پَٛ زاذُ زض 

وبٞف ذٛاٞس زاقت. اظ ؾٛي زيٍط، ثٝ فّت وبٞف اضظـ پَٛ  إُِّٗ یثؾغح 

. ثطآيٙس ايٗ تغییطات بثسي ئافعايف  ٞب يذبضرزاذّي، تمبضبي ؾفط ثٝ زاذُ ثطاي 

 ف رطيبٖ ٌطزقٍطي اؾت.زض وكٛضٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ، وبٞ

يه زضنس  وٝ يعٛض ثٝ ٔتغیط ٔؿبفت احط ٔخجت ثط رطيبٖ ٌطزقٍطي زاضز،

زضنس  5943/2  ا٘ساظٜ ثٝافعايف زض ٔؿبفت ٔٙزط ثٝ افعايف تقساز ٌطزقٍطاٖ 

اشفبٖ زاقت وٝ احط ٔتغیط ٔؿبفت ثیٗ  تٛاٖ ئا٘تربثي   يٕ٘ٛ٘ٝثب تٛرٝ ثٝ  .قٛز ئ
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ثط رطيبٖ ٚضٚز ٌطزقٍط ٔخجت ثٛزٜ ٚ  ٔغبِقٝ ٔٛضززٚ قٟط ثعضي وكٛضٞبي 

 ٔٛضزافعايف ٔؿبفت ثیٗ وكٛضٞب ٔب٘ـ وبٞف ٚضٚز رطيبٖ ٌطزقٍط ثٝ وكٛضٞبي 

ي ٌطزقٍطي ٔرتّف زض ايٗ ٞب ربشثٝثٝ فّت ٚرٛز  ٚالـ زضي ٘كسٜ اؾت. ثطضؾ

 ٔٛضزظيبضتي ٚ ثٝ فّت ايٙىٝ اوخط وكٛضٞبي  - وكٛضٞب ٚ ٕٞچٙیٗ أبوٗ ٔصٞجي

 ،ي رب٘جيٞب ٙٝيٞعٚ ؾبيط  ٚ٘مُ حُٕي ٞب ٙٝيٞع ضغٓ يفّ؛ ا٘س ثٛزٜٔؿّٕبٖ  ،ٔغبِقٝ

ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ أطٚظٜ پطٚاظٞبي ٔرتّف ثٝ الهي ٘مبط رٟبٖ ٚرٛز زاضز، ثبفج 

وٝ ٔؿبفت ٔب٘قي ثطاي رصة ٌطزقٍط زض ايٗ وكٛضٞب ٘كٛز. ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ قسٜ 

وطزٜ ٔؿبفت ٘عزيه ؾفط  ي زٚضتط ثٝ وكٛضٞبي ثبٞب ظٔبٖاؾت وٝ ٌطزقٍطاٖ زض 

ؾفط ثٝ وكٛضٞبي زٚضتط ثبالتط ضفتٝ اؾت. اظ عطفي  يٚ أطٚظٜ ربشثٝثبقٙس 

، قٛز ئحؿٗ تّمي  فٙٛاٖ ثٝوٝ  تط هي٘عزوٓ ؾفط ثٝ وكٛضٞبي  يٞعيٙٝ ضغٓ يفّ

 ٞبي زٚضتط ثیكتط اؾت. ٞبي ٌطزقٍطي وكٛضٞبي ثب ٔؿبفت ربشثٝ

ظثبٖ ٚ اضتجبط  چطاوٝ ؛زاضززاقتٗ ظثبٖ ٔكتطن احط ٔخجت زض رطيبٖ ٌطزقٍطي 

ي ثیٗ زٚ وكٛض ٚرٛز زاقتٝ ظثب٘ ٞٓي ؾفط ثٛزٜ ٚ ٞط چٝ  ِٝأٔؿ ٗيتط ٟٔٓظثب٘ي 

ي آٔٛظـ ظثبٖ ؾبظ ٙٝيٟ٘بزثب  تٛاٖ ئذٛاٞس ثٛز ٚ يب  تط آؾبٖثبقس ضٚ٘س ٌطزقٍطي 

زاقتٗ ظثبٖ ٔكتطن  وٝ يعٛض ثٝ آٔس.ي اٍّ٘یؿي ثط ايٗ ٔكىُ فبئك إِّّٗ یث

زضنس ثط رطيبٖ  1478/0  ا٘ساظٜ ثٝاحط ٔخجت  تٛا٘س ئٔتغیط زأي  فٙٛاٖ ثٝ

 ٌطزقٍطي زاقتٝ ثبقس. 

احط ٔخجت ثط تقساز  تٛا٘س ئٔتغیط زأي زيٍط  فٙٛاٖ ثٝٔؿتقٕطٜ ثٛزٖ 

ي زض ايٗ قبذم، رطيبٖ زضنس هافعايف ي ثب وٝ يعٛض ثٝ ؛ٌطزقٍطاٖ زاقتٝ ثبقس

 .بثسي ئزضنس وبٞف  4078/0ٌطزقٍطي ثٝ ٔیعاٖ 

 ٔٛضزٔغبِقٝتزبضي ٔكتطن ثیٗ وكٛضٞبي  ي٘بٔٝ تفبٞٓٔتغیط ٔزبظي زاقتٗ 

ي التهبزي ٔٙزط ثٝ ٞب يٕٞىبضزاقتٗ  چطاوٝ ٌطزقٍطي زاضز؛ زضضٚ٘ساحط ٔخجت 

وكٛض عطف ٔمبثُ ٚ قٙبذت ثبظاضٞبي تزبضي  وٙٙسٌبٖ ٔهطفقٙبذت ؾاليك 

زض فطاٞٓ آٚضزٖ ٘یبظٞبي ٔهطفي ٌطزقٍطاٖ  ٞب قٙبذتعطف تزبضي قسٜ ٚ ثب ايٗ 

ٔكىّي ٘رٛاٞس ثٛز. ضطيت ايٗ ٔتغیط ٔقبزَ  ٘بٔٝ تفبٞٓاظ وكٛضٞبي فضٛ  ٚاضزقسٜ

 زضنس ثٛزٜ اؾت. 4635/0

بضري ٔتغیط ٔزبظي زاقتٗ حزبة ٚ پٛقف ارجبضي ثطاي ٌطزقٍطاٖ ذ

 ٚ٘س ٌطزقٍطي احط ٔٙفي ذٛاٞس زاقت؛يه ٔحسٚزيت تّمي قسٜ ٚ ثط ض فٙٛاٖ ثٝ
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زاقتٗ پٛقف ارجبضي ٔٙزط ثٝ وبٞف رطيبٖ ٚضٚز ٌطزقٍطي ثٝ  وٝ يعٛض ثٝ

 قٛز.  ٔي 1957/1وكٛض ثٝ ٔیعاٖ 

(، زض ايٗ آظٖٔٛ، فطضیٝ نفط فسْ ٚرٛز 3ٕٞچٙیٗ، ثط اؾبؼ ٘تبيذ رسَٚ )

 ذٛزثطاي ٚلفٝ  zَ ثٛزٜ ٚ ٔمساض آٔبضٜ آظٖٔٛ ذٛزٕٞجؿتٍي ثیٗ رٕالت اذال

ثبقس. زض ايٗ  ٔي 46/0ٚ  -13/4ي ٔطتجٝ اَٚ ٚ زْٚ ثٝ تطتیت ثطاثط ثب ٛ٘یضٌطؾ

آظٖٔٛ فطضیٝ نفط ثطاي فطضیٝ نفط فسْ ٚرٛز ذٛزٕٞجؿتٍي ٔطتجٝ زْٚ ثب تٛرٝ 

 زضنس ضز ٘رٛاٞس قس. 10زاضي  ، زض ؾغح ٔقٙيآٔسٜ زؾت ثٝٞبي  ثٝ اضظـ احتٕبَ

 

 گیزی ٍ پیطٌْادّا ًتیجِ -6

 وكٛض 16 يإِّّٗ یث يٌطزقٍط بٖيرط ثط ياضظ يٞبٓ يضغ احط يثطضؾ ثٝ پػٚٞف ٗيا

 ٚ SYS-GMM بفتیضٞ اظ يطیٌٜثٟط ثب 1999-2013 يظٔب٘ ي ثبظٜ زض ،ب٘ٝیذبٚضٔ

 يزٞٙسٜ ٘كبٖايٗ پػٚٞف،  ذي٘تب. اؾت پطزاذتٝ Stata 13 افعاض ٘طْ اظ اؾتفبزٜ ثب

 زاقتٗ فٕستبً وٝ اؾت يإِّّٗ یث يٌطزقٍط بٖيرط زض ياضظ يٞبٓ يضغ يثبال طیتأح

 ٚ اضظ ي ٔجبزِٝ ٗيیپب يٞب ٙٝيٞع ،ياضظ يثبال ٘ٛؾب٘بت فسْ ُیزِ ثٝ حبثت ياضظ ٓيضغ

 قٙبٚض ٚ قٙبٚض ياضظ ٓيضغ چٖٛ ٞٓ ؛ياضظ يٞبٓ يضغ طيؾب يٞب يٙب٘ی٘باعٕ ٚرٛز فسْ

 يثطذ ٗیٕٞچٙ. ٌصاضز ئ ٌطزقٍطاٖ رصة ضٚ٘س زض يذٛث طیتأح قسٜ تيطئس

 ٔؿبفت، تزبضت، قبُٔ وٝ اؾت قسٜ اؾتفبزٜ يثطضؾ زض يحیتٛض يطٞبیٔتغ

 وكٛضٞب، ٗیث يتزبض ٝياتحبز ٚرٛز ثٛزٖ، ٔؿتقٕطٜ ٔكتطن، ظثبٖ زاقتٗ ت،یرٕق

 بٖيرط ثط ٔتفبٚت احط طٞبیٔتغ ٗيا اظ هي ٞط. اؾت يارجبض پٛقف ٚٔإحط  اضظ ٘طخ

 ٔؿتقٕطٜ ٔكتطن، ظثبٖ زاقتٗ ت،یرٕق ٔؿبفت، تزبضت،. اؾت  زاقتٝ يٌطزقٍط

 ٚ زاضز يٌطزقٍط بٖيرط ثط ٔخجت احط وكٛضٞب ٗیث يتزبض يٝياتحبز ٚرٛز ٚ ثٛزٖ

 يٌطزقٍط بٖيرط ثط ئٙف ياحط يارجبض پٛقف ٚ حزبة ٚ ٔإحط اضظ ٘طخ طیٔتغ

 .زاضز

 :وٝ قٛز ئ كٟٙبزیپ آٔسٜ زؾت ثٝ ذي٘تب ثٝ تٛرٝ ثب ٗ،يثٙبثطا

 التهبز يثطا طزضآٔسپُ ـينٙب اظ يىي يٌطزقٍط نٙقت ٙىٝيا ثٝ تٛرٝ ثب -

 كٟٙبزیپ ؛قٛز ئ قٙبذتٝ ساضيپب يتٛؾقٝ اضوبٖ اظ يىي فٙٛاٖ ثٝ ٚؾت وكٛضٞب

 يٞب ثط٘بٔٝ رعٚ ،يٌطزقٍط يٞب فطنت ييقٙبؾب ٚ يانِٛ يعيضثط٘بٔٝ قٛز ئ

 . طزیٌ لطاض ٔطزاٖزِٚت
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 يفضب اظ ٙبٖیاعٕ فسْ ٚ يا ٔجبزِٝ يٞب ٙٝيٞع حبثت، ياضظ ٓيضغ ٙىٝيا ثٝ تٛرٝ ثب - 

 ياضظ ؿتٓیؾ ٗيا ،تٛؾقٝ حبَ زض يوكٛضٞب وٝ قٛز ئ كٟٙبزیپ ؛٘ساضز ضا اضظ ثبظاض

 ٚ قسٜ يحجبت يث ثبفج ،ياضظ ؿتٓیؾ زض قسٜ زبزيا ٘ٛؾب٘بت طايظ؛ ط٘سیٌ فیپ زض ضا

 . ثبقس زاقتٝ ٌطزقٍطاٖ يتمبضب ثط ؾٛ احطات تٛا٘س ئ

؛ زاضز يٌطزقٍط ضٚ٘س ثط ٔخجت احط يإِّّٗ یث تزبضت بٖيرط ٙىٝيا ثٝ تٛرٝ ثب -  

 ثٝ تب قٛز؛ ُیتؿٟ يتزبض ضٚاثظ ٚ فطاٞٓ يتزبض اضتجبط يثؿتطٞب قٛز ئ كٟٙبزیپ

 . بثسي فيافعا عی٘ ٌطزقٍطاٖ ٚضٚز ،يتزبض ضٚاثظ ثٟجٛز ز٘جبَ

 اضائٝ يثطا فقبَ تیرٕق زاقتٗ ٔؿتّعْ ،وكٛضٞب يٌطزقٍط تیٚضق ثٟجٛز - 

-ٞتُ چٖٛ ٞٓ ييٞب ثرف زض تیفقبِ ثب عثبٖیٔ وكٛض تیرٕق. اؾت ثٟتط ذسٔبت

 رصة فيافعا زض يٌطزقٍط ذسٔبت طيؾب ٚ يٌطزقٍط يضإٞٙب ٚا٘تمبَ، ٘مُ ،يزاض

 . قٛز ئ رٛا٘بٖ يثطا اقتغبَ زبزيا ثٝ ٔٙزط يعطف اظ ٚ ثٛز ذٛاٞسٔإحط  يٌطزقٍط

 ٔغبِقٝ ٔٛضز يوكٛضٞب وٝ چطا ؛زاضز يٌطزقٍط ضٚ٘س ثط ٔخجت احط ٔؿبفت طیٔتغ -

 ٔؿبفت ِصا ؛زاض٘س لطاض وكٛضٞب ٗيا زض عی٘ ئصٞج ٔطاوع ٚ ثٛزٜ ٔؿّٕبٖ فٕستبً

 طاٖئس ثٝ ضاؾتب ٗيا زض. قٛز يٕ٘ وكٛضٞب ٗيا ثٝ ٌطزقٍطاٖ ؾفط فسْ ثط ُیزِ

 ٔب٘ٙس ؛ياضتجبع أٗ يثؿتطٞب زبزيا كيعط اظ ضا ٚآٔس ضفت بٖيرط قٛز ئ كٟٙبزیپ

 .ثركٙس ُیتؿٟ ييٕبیٞٛاپ ذسٔبت ٘مُ، ٚ حُٕ ٔسضٖ ُيٚؾب ٌؿتطـ

 زاقتٝ ٔخجت احط يٌطزقٍط ضٚ٘س زض عی٘ يتزبض ٔكتطن ي ٘بٔٝ تفبٞٓ زاقتٗ -

 ٞسف ٗيا. سيبي ٌؿتطـ ،وكٛضٞب ٗیث يتزبض ٔٙبؾجبت قٛز ئ كٟٙبزیپ ِصا؛ اؾت

 مٝیؾّ قٙبذت ٚ ثبظاضٞب طیتؿر ٞب، تیؽطف قٙبذت يضاؾتب زض يؿتيثب

 يتزبض ضٚاثظ ثٟجٛز ٗیٕٞچٙ؛ طزیٌ نٛضت يتزبض هيقط وكٛض وٙٙسٌبٖ ٔهطف

ٔإحط  ٌطزقٍط رصة زض وٙٙسٜ ٔحسٚز ٔمطضات يثطذ ثطزاقتٗ بٖیٔ اظ ثب تٛا٘س ئ

 . قٛز

 ضٚ٘س زض يارجبض پٛقف احط ،ٔغبِقٝ ٔٛضز يوكٛضٞب اوخط ثٛزٖ ٔؿّٕبٖ ُیزِ ثٝ  -

 يوكٛضٞب زض يذبضر ٌطزقٍطاٖ يثطا پٛقف تیٚضق. اؾت ئٙف ،يٌطزقٍط

 زض حزبة ٙىٝيا ثٝ تٛرٝ ثب يِٚ ؛اؾت قسٜ يبضیاذت فبضؼ ذیذّ يحٛظٜ يفطث

 ٗيثٙبثطا؛ اؾت بٖیطا٘يا ئّ طاثیٔ اظ ٚ يٙيز بتيضطٚض اظ يىي فٙٛاٖ ثٝ اؾالْ

 ثٝ ضٚ،ٗ يا اظ. ٌطزز يٕ٘ كٟٙبزیپ يذبضر ٌطزقٍطاٖ يثطا حزبة حصف

 ٍ٘طـ تب قٛ٘س ٔتٕطوع غبتیتجّ قبذم ثط وٝ قٛز ئ كٟٙبزیپ ٌصاضاٖ بؾتیؾ
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 هي فٙٛاٖ ثٝ ضا حزبة ٌطزقٍطاٖ ٚ قٛز زبزيا رٟبٖ زض حزبة ثٝ ٘ؿجت ٔتفبٚت

 ٘ىٙٙس. يتّم تئحسٚز

 ٙىٝيا ثٝ تٛرٝ ثب زاضز، ٔخجت احط ٌطزقٍط رصة زض عی٘ ٔكتطن ظثبٖ زاقتٗ -

 قٛز ئ كٟٙبزیپ ٌصاضاٖ بؾتیؾ ثٝ زاضز ٚرٛز رٟبٖ ؾغح زض ئتفبٚت يٞب ظثبٖ

 زض يذبضر يٞب ظثبٖ ثٝ ٔؿّظ يافطاز تب ثبقس ٞب ثط٘بٔٝ رعٚ ذيضا يٞب ظثبٖ آٔٛظـ

 . قٛ٘س ٌطزقٍطاٖ ثٝ ذسٔبت ياضائٝ ثٝ ٔكغَٛ يؿتيتٛض يٞب ٔىبٖ
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