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چکيذُ
زض زِّ گصقتِ تَخِ ثِ پبیساضي هحيٍ ظیؿت اظ َطیك حطوت ثِ ؾوت تَؾؼِ التهبزي ون وطثي اظ خولِ
اّساف هْن والى التهبزي وكَضّب ثَزُ اؾت .ثٌبثطایي تحميك حبيط ثب اؾتفبزُ اظ َطاحي ٍ وبليجطُ ًوَزى
یه الگَ ضقس زضٍىظا 1ثِ ووه ضٍـ تحليل ایؿتبي همبیؿِاي 2السام ثِ ثطضؾي ؾيبؾتّبي اػوبل هبليبت
ثط ههطف اًطغي ،اضتمبي فيآٍضي پيكگيطي ٍ وبّف آلَزگي ٍ پطزاذت یبضاًِ ثِ ًْبزُّبي ؾجع زض خْت
وٌتطل آلَزگي ثطاي التهبز ایطاى ًوَزُ اؾتً .تبیح حبنل اظ ایي تحميك ًكبى هيزّس وِ زٍلت لبزض اؾت
وِ ثب اتربش ؾيبؾتّبي هٌبؾت ػولىطز وبضگعاضاى التهبزي ضا ثِ ؾوت اًتربة یه ضاُ حل ثْيٌِ زض
ترهيم هٌبثغ ،ثِ هٌظَض ضؾيسى ثِ یه ضقس التهبزي پبیساض تؼسیل ًوبیس.
طثقِتٌذي O13, O44 :JEL
ٍاصگاى کليذي :الگَي ضقس زضٍىظا ،ؾيبؾتّبي وٌتطل آلَزگي.

 هطثي زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس هطٍزقت ،گطٍُ التهبز ،هطٍزقت ،ایطاى ،زاًكدَي زوتطي التهبز اًطغي ٍ هحيٍ ظیؿت
زاًكگبُ قيطاظ (ًَیؿٌسُ هؿئَل) ،پؿت الىتطًٍيىي:



sh_tabamajd@yahoo.com

ػًَ ثبقگبُ پػٍّكگطاى خَاى زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس قيطاظ ،زاًكدَي زوتطي التهبز اًطغي ٍ هحيٍ ظیؿت زاًكگبُ
قيطاظ ،پؿت الىتطًٍيىي:

aostadzad@yahoo. com
1

Endogenous Economic Growth Model
2
Comparative Static Analysis
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 .1هقذهِ
اهطٍظُ اثطات ظیؿت هحيُي ضقس التهبزي ،ويفيت ظًسگي خَاهغ ثكطي ضا هَضز تْسیس لطاض زازُ
اؾت .ثٌبثطایي پبیساضي هحيٍ ظیؿت اظ َطیك اتربش ؾيبؾتّبیي زض خْت حطوت ثِ ؾوت
تَؾؼِ التهبزي ون وطثي هبًٌس ثْجَز وبضایي اًطغي زض ثرفّبي هرتلف التهبزي هَضز تَخِ
لطاض گطفتِ اؾت .زض ایي هيبى زض زِّ اذيط ثب هفَْم خسیسي ثِ ًبم ضقس ؾجع ضٍثطٍ ّؿتين .ؾبظهبى
ّوىبضي ٍ تَؾؼِ التهبزي 1ضقس ؾجع ضا تمَیت ضقس التهبزي ٍ تَؾؼِاي هيزاًس وِ تحت آى
اَويٌبى حبنل قَز وِ زاضایيّبي َجيؼي لبزض ثِ اضائِ ذسهبت ظیؿت هحيُي ثب تىيِ ثط ضفبُ
خبهؼِ ذَاٌّس ثَز .زض ثطًبهِ ظیؿت هحيُي ؾبظهبى هلل 2ضقس ؾجع ضا ثِ نَضت اؾتفبزُ وبضا اظ
هٌبثغ ،ایدبز ووتطیي هيعاى وطثي ٍ آة ٍ َّاي لبثل ثطگكت زض وٌبض ضقس اختوبػي فطاگيط تؼطیف
هيقَز (گعاضـ ؾبظهبى ّوىبضي التهبزي ٍ تَؾؼِ .)2012 ،3اگطچِ وِ ایي تؼبضیف اظ ًظط
توطوع ثط فطنتّب ي التهبزي زض ًتيدِ ضقس ؾجع ٍ ّوچٌيي تَخِ ثِ ثؼس اختوبػي هؿبلِ یىؿبى
ًيؿتٌسٍ ،لي ًىبت هكتطوي زض آًْب هكبّسُ هيقَز وِ ػجبضت اظ لجَل ًيبظ ثِ ضقس التهبزي،
قٌبذت ضٍقي اظ اضتجبٌ ثيي تَؾؼِ التهبزي ٍ هحيٍ ظیؿت ٍ ّوچٌيي ًيبظ ثِ تَؾؼِ پبیساض ثِ
هٌظَض وبّف ترطیت ؾطهبیِّبي َجيؼي ٍ تَخِ ثِ اًؼُبفپصیطي هحيٍ ظیؿت ثِ ذهَل ثب
تَخِ ثِ تغييطات قطایٍ آة ٍ َّایي زض خْبى هيثبقٌس.
نطفِ ًظط اظ ؾُح تَؾؼِ التهبزي ٍ تبحسٍزي هَلؼيت ؾيبؾي ،زٍلت اوثط وكَضّبي زض
حبل تَؾؼِ زض یه السام زاذلي ثِ زًجبل یبفتي فطنتّب ٍ هعیتّبي ًؿجي زض تَؾؼِ هٌبَك
هرتلف ّؿتٌس .ایي الساهبت زاذلي قبهل هبليبت ثط وطثي ،پيسا وطزى هٌبثغ هبلي ثطاي اًطغي ؾجع،
پطزاذت ثطاي َطحّبي هطثٌَ ثِ ذسهبت اوَؾيؿتنَ ،طحّبي هطثٌَ ثِ تَؾؼِ اًطغيّبي
تدسیسپصیط ٍ هسیطیت هٌبثغ َجيؼي هيثبقس .زض ایي ضاؾتب ّسف انلي ایي تحميك تؼييي اثعاضّبي
الظم ثطاي تؼسیل ضفتبض ثرف ذهَني زض خْت زؾت یبثي ثِ یه ضقس التهبزي پبیساض هيثبقس.
زض ازاهِ هُبلت ،ثرف زٍم ثِ پيكيٌِ تحميك ،ثرف ؾَم ثِ َطاحي الگَي ضقسزضٍىظا ،ثرف

1

Organization for Economic Co-Operation and Development
United Nations Environment Program
3
OECD Paper
2
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چْبضم ثِ ثطآٍضز پبضاهتطّبي الگَ ٍ تحليل ؾيبؾتّبي وٌتطل آلَزگي ٍ ثبالذطُ ثرف پٌدن ثِ
خوغثٌسي هُبلت ٍ پيكٌْبزات ذَاّس پطزاذت.
 .2پيطيٌِ تحقيق
اگط چِ وِ هؿبلِ ضقس التهبزي زض ازثيبت ٍ هَيَػبت التهبزي تبضیرچِاي پيكيي زاضزٍ ،لي
تَخِ ثِ هؿبلِ ضقس التهبزي زض وٌبض خٌجِّبي ظیؿت هحيُي آى ثِ زِّ  1980هيالزي ثطهيگطزز.
تحليل ضقس التهبزي زض وٌبض زضًظط گطفتي پيبهسّبي خٌجي ظیؿت هحيُي ثِ ؾجت اًجبقت
آلَزگي زض ََل هؿيط ضقس ثْيٌِ ٍ ضفبُ زض چبضچَة الگَّبي ضقس ؾجع ثيكتط اظ اٍاذط لطى ثيؿتن
هيالزي ثِ هٌظَض تجييي هؿيط ضقس پبیساض هُطح گطیسُ اؾت .اگطچِ وِ زض زیسگبُ ؾٌتي اظ هؿبلِ
ضقس ٍ هحيٍ ظیؿت اػتمبز ثط آى ثَز وِ ثيي ضقس التهبزي ثبالتط ٍ حفبظت اظ هحيٍ ظیؿت یه
ضاثُِ هؼىَؼ ٍخَز زاضز ،زض ََل ؾبلْبي اذيط تدعیِ ٍ تحليلّبي التهبزي تَؾؼِ پبیساض ٍ
ؾيبؾتّبي ظیؿت هحيُي زض چبضچَة الگَّبي ضقس هَضز تَخِ هحممبى لطاض گطفتِ اؾت .زض
ایي چبضچَة ثؿيبضي اظ هُبلؼبت ثب ٍاضز وطزى هتغيطّبي ظیؿت هحيُي هبًٌس آلَزگي یب ويفيت
هحيٍ ظیؿت زض الگَّبي ضقس السام ثِ تَؾؼِ ایي الگَّب ٍ ثطضؾي ؾيبؾتّبي هٌبؾت زض خْت
زؾتیبثي ثِ یه ضقس پبیساض ًوَزُ اًس .زض چبضچَة ًظطیِّبي ضقس زضٍىظا هحيٍ ظیؿت اظ
َطیك هؿبئلي چَى هُجَػيت هحيٍ ظیؿت اظ وبًبل تبثغ ضفبُ اختوبػي ٍ ثْطٍُضي ػَاهل تَليس اظ
وبًبل تبثغ تَليس ،هيتَاًس التهبز ضا تحت تبثيط لطاض زّس .ثركي اظ هُبلؼبت اًدبم قسُ زض ایي
ظهيٌِ زض خسٍل ( )1ذالنِ قسُ اؾت.
ثب تَخِ ثِ هُبلؼبت اًدبم قسُ ٍ ػسم ٍخَز هُبلؼبتي زض ظهيٌِ ؾيبؾتّبي ضقس ؾجع زض
خْت وٌتطل آلَزگي هحيٍ ظیؿت ثطاي التهبز ایطاى ،ایي تحميك ؾؼي زاضز وِ ثب اؾتفبزُ اظ یه
الگَي ضقس زضٍىظا ثِ ثطضؾي ؾيبؾتّبي هرتلف ثْجَز ويفيت هحيٍ ظیؿت هبًٌس اػوبل هبليبت
ثط ههطف اًطغي ،اضتمبي فيآٍضي پيكگيطي ٍ وبّف آلَزگي ٍ پطزاذت یبضاًِ ثِ ًْبزُّبي ؾجع
ثطاي التهبز ایطاى ثپطزاظز.
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جذٍل  .1خالصِ هطالعات اًجام ضذُ
هطالعِ
گطٍؾوي ٍ وطٍگط

1

کطَر هَرد هطالعِ

رٍش

سال

آهطیىبي قوبلي

هٌحٌي ظیؿت هحيُي وَظًتؽ

1991

ًتيدِ هُبلؼِ :زض هطاحل اٍليِ ضقس التهبزي قبّس افعایف افت ويفيت هحيٍ ظیؿت ثَزُ ٍ زض هطاحل ثؼسي ّوطاُ ثب ضقس
التهبزي ويفيت هحيٍ ظیؿت ثْجَز پيسا هيوٌس.
ّبفىؽ

2

وكَضّبي تَؾؼِ یبفتِ

1994

الگَي ضقس زضٍىظا

ًتيدِ هُبلؼِ :ثب ٍخَز اهىبى پيكطفت تىٌَلَغي ٍفؼبليتّبي وٌتطل آلَزگي اهىبى زؾتيبثي ثِ هؿيطضقس ثْيٌِ ٍخَز زاضز.
اؾوَلسظ

3

وكَضّبي تَؾؼِ یبفتِ

1995

الگَي ضقس زضٍىظا

ًتيدِ هُبلؼِ :الظهِ ضقس پبیساض اخطاي ؾيبؾتّبي ظیؿت هحيُي ،ؾطهبیِگصاضي هٌبؾت ٍ تَؾؼِ تىٌَلَغيّبي پبن هيثبقس.
هْتسي

4

وكَضّبي تَؾؼِ یبفتِ

1996

الگَي ضقس زضٍىظا

ًتيدِ هُبلؼِ :ؾيبؾت تطويجي وٌتطلّبي همساضي ٍ هبليبت یب ؾَثؿيس ثْيٌِ هَخت زؾتيبثي ثِ یه ؾُح ثبالتطي اظ ضفبُ
اختوبػي زض همبیؿِ ثب اخطاي ؾيبؾت ؾَثؿيس یب هبليبت هدعا هيگطزز.
آًگ

5

فطاًؿِ

2007

ػليت گطًدطي

ًتيدِ هُبلؼِ :ضقس التهبزي ػليت ثلٌس هست ههطف اًطغي ٍ آلَزگي هحيٍ ظیؿت ثَزُ ٍ یه ضاثُِ ػلي یه َطفِ اظ ؾَي
ههطف اًطغي ثِ ضقس تَليس زض وَتبُ هست ثطلطاض اؾت.
ػبلن ٍ ّوىبضاى

6

پبوؿتبى

2007

ضگطؾيَى

ًتيدِ هُبلؼِ :افعایف زض تَليس ًبذبلم زاذلي ٍ قست اؾتفبزُ اظ اًطغي ثبػث افعایف آلَزگي هحيٍ ظیؿت قسُ اؾت.
لي

7

وطُ خٌَثي

2011

الگَي ضقس زضٍىظا

ًتيدِ هُبلؼِ» تسٍیي چبضچَة ًظطي ثب تبويس ثط ًمف ؾطهبیِ اًؿبًي زض فطایٌس ضقس التهبزي ثطاي ثطضؾي تبثيط ؾيبؾتّبي
ضقس ؾجع ثط هؿيط ثْيٌِ هحهَل ،ههطف ،ؾطهبیِگصاضي ٍ ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل.
نبزلي ٍ ؾؼبزت

ایطاى

1383

ػليت گطًدطي

ًتيدِ هُبلؼِ» ،یه ضاثُِ ػلي یه َطفِ اظ ضقس خوؼيت ثِ ؾَي ترطیت هحيٍ ظیؿت ٍخَز زاقتِ اؾتّ .وچٌيي ضاثُِ ػلي
زٍ َطفِ ثيي ترطیت هحيٍ ظیؿت ٍ ضقس التهبزي زض ایطاى ثطلطاض اؾت.
ثطلي اؾىَیي

ایطاى

هٌحٌي ظیؿت هحيُي وَظًتؽ

1387

ًتيدِ هُبلؼِ» افعایف آظازؾبظي تدبضي ٍ زضآهس ؾطاًِ زض وكَضّبیي ثب زضآهس ؾطاًِ ثبال ٍ هتَؾٍ ثبال ثِ وبّف اًتكبض
گبظزضاوؿيس وطثي ٍزضوكَضّبي ثب زضآهس ؾطاًِ هتَؾٍ پبیيي ٍپبیيي ثِ افعایف اًتكبض گبظ زي اوؿيس وطثي هٌدط هيقَز
پَضوبظوي ٍ اثطاّيوي

وكَضّبي ذبٍضهيبًِ

هٌحٌي ظیؿت هحيُي وَظًتؽ

1387
1

Grossman and Krueger
Hofkes
3
Smulders
4
Mohtadi
5
Ang
6
Alam et al.
7
Lee
2
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اداهِ جذٍل  .1خالصِ هطالعات اًجام ضذُ
هطالعِ

رٍش

کطَر هَرد هطالعِ

سال

ًتيدِ هُبلؼِ» ثب زض ًظط گطفتي اًتكبض گبظ زي اوؿيس وطثي ثِ ػٌَاى هتغيط خبًكيي آلَزگي هحيٍ ظیؿت ًكبى زازًس وِ ثطاي
ًوًَِ ي تحت ثطضؾي فطييِ هٌحٌي ظیؿت هحيُي وَظًتؽ تبیيس هيقَز.
ثْجَزي ٍ ثطلي گلؼصاًي

ایطاى

ّن اًجبقتگي یَّبًؿي -خَلؿيليَؼ

1387

ًتيدِ هُبلؼِ» یه زضنس افعایف زض قست اؾتفبزُ اظ اًطغي ثبػث افعایف  0/92زضنسي اًتكبض ؾطاًِ گبظ زي اوؿيسوطثي قسُ اؾت.
ّوچٌيي ثبافعایف یه زضنسي زضتَليس ًبذبلم زاذلي ؾطاًِ ،اًتكبض ؾطاًِ گبظ زي اوؿيس وطثي هؼبزل  1/3زضنس افعایف یبفتِ اؾت.
ّطاتي

ایطاى

الگَي ضقس تؼوين یبفتِ

1391

ً.تيدِ هُبلؼِ» هيعاى ًطخ ثْيٌِ هبليبت ثط آلَزگي  15زضنس اؾت
اؾتبزظاز

ایطاى

ضقس زضٍىظا

1391

ًتيدِ هُبلؼِ» :ثط اؾبؼ پيف ثيٌي الگَي َطاحي قسُ ثطاي لطاض گطفتي زض هؿيط ضقس پبیساض تب ؾبل  2/1 ،1400زضنس اظ ول
اًطغي ثبیس ثِ ٍؾيلِ اًطغيّبي تدسیس پصیط تَليس قَز .وِ ایي هؿتلعم ضقس ؾبالًِ  26زضنسي تَليس اًطغيّبي تدسیس پصیط اظ
ؾبل  1389تب ؾبل  1400هيثبقس.

هٌجغ :گطزآٍضي تَؾٍ ًَیؿٌسگبى

 .3الگَي رضذ سثش درٍىسا
زض ایي ثرف ثب ثؿٍ الگَي ضقس زضٍىظاي اضایِ قسُ تَؾٍ لي )2011( 1ثطاي التهبز ایطاى ثب زض
ًظط گطفتي ایي هْن وِ اًطغيّبي فؿيلي زض هبلىيت زٍلت ثَزُ ٍ زضآهسّبي ًبقي اظ تَليس آًْب
ذَز ثرف ػوسُاي اظ زضآهسّبي زٍلت ضا ثِ ذَز اذتهبل هيزّس ،لهس زاضین ًكبى زّين وِ
چگًَِ زٍلت ثِ ػٌَاى یه ثطًبهِضیع هطوعي لبزض اؾت ثب اتربش ؾيبؾتّبي هٌبؾت السام ثِ
تؼسیل ضفتبض ثرف ذهَني زض خْت ضؾيسى ثِ یه ضقس التهبزي زض وٌبض تَخِ ثِ وٌتطل
آلَزگي ٍ هؿبئل ظیؿت هحيُي ًوبیس.
 .1-3تذٍيي الگَ
 .1-1-3ضزح فعاليتّاي اقتصادي

زض ایي الگَ ثِ هٌظَض ؾبزگي ،اضتجبٌ پَیبي ثيي ضقس التهبزي ٍ هحيٍ ظیؿت ثب توطوع ثط ضٍي
اؾتفبزُ اظ اًطغي ٍ آلَزگي ًبقي اظ آى نَضت گطفتِ ٍ ثطاي هٌبثغ اًطغي زض فطایٌس تَليس یىي
Lee

1
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ًمف ذَة آى وِ ّوبى اؾتفبزُ اظ هٌبثغ اًطغي ثِ ػٌَاى ًْبزُ ٍ زیگطي ًمف ثس آى یب ّوبى ایدبز
آلَزگي ًبقي اظ اؾتفبزُ اظ ایي هٌبثغ هيثبقس ،زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .اظ آًدب وِ هحيٍ ظیؿت
ثِ ػٌَاى یه وبالي ػوَهي ثب تطاغزي هكتطوبت1ضٍثطٍ هيثبقس 2ثرف ذهَني آلَزگي ضا ثِ
ػٌَاى یه ػبهل ذبضخي 3هحؿَة هيوٌس .ایي زض حبلي اؾت وِ ثطًبهِضیع اختوبػي 4زض ًمُِ
همبثل ثِ هٌظَض حساوثط وطزى ضفبُ خبهؼِ آلَزگي ًبقي اظ ثِ وبضگيطي هٌبثغ اًطغي ضا ثِ ََض وبهل
زض تهوينگيطيّبي ذَز ٍاضز هيؾبظز .یه التهبز ثؿتِ ثب تؼساز ظیبزي ذطیساض ٍ فطٍقٌسُ ضا زض
ًظط هيگيطین وِ ذبًَاضّب زض هَضز هيعاى ههطف ،پؽ اًساظ ٍ ؾْوي اظ ًيطٍي وبض ذَز ضا وِ ثِ
اهط تَليس یب افعایف ؾطهبیِ اًؿبًي اذتهبل هيزٌّس ،تهوينگيطي هيًوبیٌس ٍ زض همبثل ثٌگبُّب
ثِ تهوينگيطي زض هَضز هيعاى ثِ وبضگيطي ػَاهل تَليس ،هيعاى تَليس ٍ ؾطهبیِگصاضي هيپطزاظًس.
ؾْن اًطغي اظ تَليس ًهيت زٍلت هيگطزز .زٍلت ليوت اًطغي ضا تؼييي ًوَزُ ٍ ثِ ثٌگبُّب زیىتِ
هيوٌس .ثب ٍخَز ثبثت فطو ًوَزى پيكطفتّبي تىٌَلَغي تغييط زض ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ضا اظ
َطیك تغييط زض هيعاى ؾطهبیِ اًؿبًي هَضز تَخِ لطاض ذَاّين زاز.
 .2-1-3هسالِ تصوينگيزي خاًَار

ّط ذبًَاض ) L (tػًَ زاضز ٍ ّط ػًَ ) h (tؾطهبیِ اًؿبًي زاضز ،ثسیي تطتيت ول ؾطهبیِ اًؿبًي
ّط ذبًَاض ػجبضت اؾت اظ ) .H (t) =h (t) *L (tذبًَاض اظ ول ؾطهبیِ اًؿبًي 5ثطاي زٍ هٌظَض
اؾتفبزُ هيوٌس یىي  uhLثطاي ثسؾت آٍضزى زؾتوعز ٍ Wزیگطي ) hL (1-uثطاي اًجبقت ؾطهبیِ
اًؿبًي وِ یىي اظ ههبزیك آى نطف ٍلت ثطاي وؿت زاًف ٍ ثبال ثطزى هْبضتّبي قغلي
هيثبقس .اظ َطف زیگطذبًَاضّب زضآهسي هؼبزل  RKاظ هحل اخبضُ ؾطهبیِ زاضًس وِ آى ضا نطف
ههطف  Cیب ؾطهبیِگصاضي  kpهيًوبیٌس .ثسیي تطتيت ثب زض ًظط گطفتي ًطخ اؾتْالن
ذبًَاض ػجبضت اؾت اظ:
()1

ليس ثَزخِ
̇

1

Tragedy of Commons Problems
 2تطاغزي هكتطوبت ثِ حبلتي اَالق هي قَز وِ ػسم هٌغ پصیطي زض اؾتفبزُ اظ ثطذي اظ وبالّبي ػوَهي ثِ اؾتفبزُ غيط ثْيٌِ اظ آًْب
هٌدط هيگطزز.

3

External
4
Social Planner
5

اظ ایي پؽ اظ ًَقتي اًسیؽ ظهبى خْت ؾبزگي زض ًَقتبض چكن پَقي هيقَز.
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هؼبزلِ ضقس ؾطهبیِ اًؿبًي ذبًَاض ػجبضت اؾت اظ:
)

()2
وِ زض آى

(

̇

ثيبًگط ثْطٍُضي ًيطٍي اًؿبًي اؾت .تبثغ هُلَثيت ََل ظًسگي ذبًَاض اظ ًَع

ضیؿهگطیعي ًؿجي ثبثت ثَزُ ٍ ثب هؼبزلِ قوبضُ (ً )3كبى زازُ قسُ اؾت .پبضاهتطّبي ٍ ثِ
تطتيت ثيبًگط ػىؽ وكف خبًكيٌي ثيي زٍضُاي ٍ ًطخ ضخحبى ظهبًي هيثبقٌس.
()3

∫

 .3-1-3هسالِ تصوينگيزي تٌگاُ

فطو هيقَز تؼساز ظیبزي ثٌگبُ تَليس ثب تَاثغ تَليس یىؿبى ٍخَز زاضًس ،هؼبزلِ قوبضُ ( )4تبثغ
تَليس ول التهبز هيثبقس وِ اظ ًَع تبثغ وبة زاگالؼ ثط اؾبؼ تطويت ؾطهبیِ فيعیىي ٍ ًْبزُ
اًطغي ٍ ؾطهبیِ اًؿبًي وِ نطف تَليس هيگطزز ،هيثبقس.
()4

) )

(( ) )

(

((

)

وِ زض آى  Yتَليس ول K ،ول ؾطهبیِ فيعیىي قبهل ؾطهبیِ فيعیىي ثرف ذهَني
ؾطهبیِ فيعیىي ثرف زٍلتي

ٍ

 BX ،اًطغي هَثط uhL ،هيعاى ًيطٍي وبض هَثطي وِ نطف تَليس

هيقَز ٍ Bثْطٍُضي هَثط زض التهبز ًبقي اظ اؾتفبزُ وبضا اظ هٌبثغ اٍليِ اًطغي هيثبقس.
 .4-1-3هسالِ تصوينگيزي دٍلت

ًمف زٍلت زض ایي التهبز ثطًبهِضیعي ٍ تبهيي ظیط ؾبذتّبي التهبزي اظ َطیك
ؾطهبیِگصاضيّبي ظیط ثٌبیي اؾت .زضآهسّبي زٍلت اظ هحل فطٍـ هٌبثغ َجيؼي اًطغي تبهيي قسُ
وِ ثِ اهط ؾطهبیِگصاضي ظیط ثٌبیي اذتهبل هيیبثس .هؼبزلِ قوبضُ ( )5تغييط زض ؾطهبیِگصاضي
ثرف زٍلتي ضا ًكبى هيزّس .ثِ هٌظَض ؾبزگي ًطخ اؾتْالن ؾطهبیِ ثرف ذهَني ٍ زٍلتي ضا
یىؿبى ٍ هؼبزل زض ًظط گطفتِاین.
()5

)

(

̇
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 .5-1-3آلَدگي

1

ثب تَخِ ثِ اّسافي وِ الگَ ثطاي آى َطحضیعي قسُ ٍ ثِ هٌظَض ؾبزگي فطو هيوٌين وِ آلَزگي
تٌْب ًبقي اظ اؾتفبزُ اظ ًْبزُ اًطغي زض اهط تَليس هيثبقس .ثسیي تطتيت تبثغ قوبضُ ( )6ثيبًگط تبثغ
تَليس آلَزگي ثِ نَضت يطیجي اظ ههطف اًطغي هيثبقس وِ زض آى پبضاهتط  Dؾُح تىٌَلَغي
هطثٌَ ثِ پبوؿبظي ٍ خلَگيطي اظ آلَزگي ضا ًكبى هيزّس.
()6
 .6-1-3تعييي سطح ًْادُّا ٍ هحصَل

تؼييي ؾُح هحهَل ٍ ًْبزُّب زض ٍيؼيت ثلٌس هست یىٌَاذت ،2ثِ زٍ نَضت اًدبم هيگيطز.
اٍل اًتربة اذتيبضي ثٌگبُّب وِ َجك فطٍو اٍليِ شوط قسُ ثسٍى تَخِ ثِ ایدبز آلَزگي ًبقي اظ
اؾتفبزُ اظ ًْبزُّبي اًطغي ٍ زٍم اًتربة اًدبم قسُ تَؾٍ ثطًبهِضیع اختوبػي وِ ثب تَخِ ثِ
پيبهسّبي خبًجي 3اؾتفبزُ اظ اًطغي زض لبلت ایدبز آلَزگي قىل هيگيطز .ایي اهط ثِ هٌظَض ثطضؾي
ؾيبؾتّبي هوىي زض خْت ٍازاض ًوَزى ثرف ذهَني ثِ زاذلي ًوَزى ّعیٌِّبي آلَزگي ٍ
پيطٍي اظ ترهيم ثْيٌِ هٌبثغ اًدبم گطفتِ اؾت ،ظیطا اگط ثطًبهِضیع ثتَاًس ؾيبؾتّبیي اػوبل وٌس
وِ ثرف ذهَني ضا هدجَض ثِ زاذلي ًوَزى ّعیٌِ آلَزگي ًوبیس ،آى گبُ ًتبیح حبنل اظ ّط زٍ
ضاُ حل یىؿبى ذَاّس ثَز .اًتربة ثٌگبُّب ثط اؾبؼ حساوثط ًوَزى تبثغ ؾَز قوبضُ ( )7اًدبم
هيگيطز وِ زض آى

ليوت اًطغي Rٍ W ،ثِ تطتيت ًطخ زؾتوعز ٍ ًطخ ثْطُ هيثبقٌس وِ ثطاي

ثٌگبُ زازُ قسُ فطو هيقًَس.
()7

MAX
)

(

) )

(( ) )

(

)

((

) (

ذبًَاضّب هؿيط ظهبًي هطثٌَ ثِ ًطخ زؾتوعز ٍ ًطخ ثْطُ ضا زازُ قسُ فطو وطزُ ٍ ثسیي
تطتيت ثِ تؼييي هتغيطّبي ههطف ٍ ؾْوي اظ ًيطٍي اًؿبًي وِ ثِ اهط تَليس اذتهبل هيزّس ٍ
پؽاًساظ هيپطزاظًس .اظ آًدب وِ ایي الگَ یه الگَي تؼبزل ػوَهي 4اؾت ،ثٌبثط ایي ػطيِ ٍ تمبيب
1

Pollution
Long Run Steady State
3
Externality
4
General Equilibrium
2
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ثطاي ًيطٍي وبض ،ػطيِ ؾطهبیِ اظ ؾَي ذبًَاضّب ٍ تمبيب ثطاي ؾطهبیِ اظ ؾَي ثٌگبُّب ٍ ّوچٌيي
ول پطزاذتي ثٌگبُّب ثِ ذبًَاضّب ثب ول زضآهس ذبًَاضّب ثطاثط ذَاّس ثَز .هبًٌس لي )2011( 1ثِ
فطو ثطلطاضي لًيِ اٍل ضفبُ ثِ خبي ثطضؾي هؿئلِ حساوثط ًوَزى ضفبُ ،تؼبزل ضلبثتي ضا هَضز
تَخِ لطاض ذَاّين زاز .خْت تؼييي هؿيط ترهيم ثْيٌِ تَؾٍ ثرف ذهَني هؿبلِ ظیط ضا وِ
زض آى تبثغ ّسف قوبضُ ( )8ثب تَخِ ثِ ليَز قوبضُ ( )9الي ( )11هبوعیون هيقَز ضا زض ًظط
هيگيطین .هتغيطّبي وٌتطل زض ایي هؿئلِ ػجبضتٌس اظ ههطف ؾطاًِ ،ؾْوي اظ ًيطٍي وبض وِ ثِ اهط
تَليس ترهيم هيیبثس ٍ هيعاى ًْبزُ اًطغي هَثط ،وِ ثب خَاة ثسؾت آهسُ اظ حساوثطؾبظي ؾَز
ثٌگبُّب یىؿبى اؾت ،هيثبقس .هتغيطّبي حبلت ػجبضت اظ ؾطهبیِ فيعیىي ثرف ذهَني ،ؾطهبیِ
فيعیىي ثرف زٍلتي ٍ ؾطهبیِ اًؿبًي ذَاٌّس ثَز .ایي الگَ ثط اؾبؼ همبزیط ؾطاًِ تسٍیي قسُ،
لصا اظ ایي ثِ ثؼس اظ حطٍف وَچه خْت ًكبى زازى همبزیط ؾطاًِ هتغيطّب اؾتفبزُ ذَاّين ًوَز.2
̃

()8
()9

)

(

) )

(( ) )

(

)
)

()10

̇

((
(
)

)

(
)

()11

∫

̇

(
( (

)

̇

ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّويلتَى 3لَاًيي حطوت ضا اظ هؿبلِ حساوثط ؾبظي فَق اؾترطاج ذَاّين ًوَز.
ؾپؽ ثب تَخِ ثِ آى وِ زض تؼبزل ثلٌس هست (ٍيؼيت یىٌَاذت) الظم اؾت وِ ؾُح هتغيطّبي حبلت
ثبثت ثبلي ثوبًٌس ،هتغيطّبي خسیس ضا ثط حؿت ًيطٍي وبض هَثط

̃،

̃

،

ٍ̃

̃

ضا تؼطیف ًوَزُ ٍ لَاًيي حطوت اؾترطاج قسُ ضا ثِ نَضت ظیط تؼطیف هيوٌين.
()12

k
k
V y c
u
1
1- α
= x
(+ σ( - ( p + g )+ ζ
)+ u
u
α k k
α
α
k
k

()13

c
1 
y

=
)(α - Vx ) -(ρ+ σ) ++n + ζ(u - 1
c
θ 
k
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تجسیل هتغيطّبي الگَ ثِ همبزیط ؾطاًِ ثِ هٌظَض زض ًظط گطفتي ًطخ ضقس خوؼيت زض الگَّبي ضقس نَضت هيگيطز.
Hamiltonian Approach
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y
c
)- σ + ζ(u - 1
kp kp

()14

) = (1 - Vx

y
)- σ + ζ(u - 1
kg

()15

= Vx

kp
kp

kg
kg

h
= ζ(1- u)- n
h

()16

وِ زض آًْب  cههطف ؾطاًِ ٍ  yزضآهس هلي ؾطاًِ ٍ  VXؾْن ًْبزُ اًطغي زض تَليس اؾت وِ ثِ
نَضت ظیط تؼطیف هيگطزز.
f
1-f

()17

f
1-f

 ζ+σ 
α 
P 
( BX ) Px
= Vx
=  x 
Y
 ζ+σ 
1+ 

 Px 

اظ هؿبٍي نفط لطاض زازى هؼبزالت قوبضُ ( )12الي ( ٍ )16ثب تَخِ ثِ تبثغ تَليس هيتَاى
همبزیط تؼبزلي هتغيطّبي الگَ ̃  ( ) ٍ ̃ ̃ ، ̃ ، ̃ ، ̃ ، ،وِ ّوگي ثط حؿت ًيطٍي وبض
هَثط تؼطیف قسُاًس ضا ثِ زؾت آٍضز.
* ζ
k
α - Vx

()18
()19
()20
()21

= *y

ζθ- θn - ζ +ρ+σ
ζθ
V
ζ
* ]σ(1- α) ζθ+α[-θn - ζ +ρ+σ
[ c* =[ x
]+
+
.k
α α - Vx
α
αθ
= *u

Vx
*. y
1
ζ
-(ρ
+
)σ
+(n
+
σ
)


θ
1

α

= *kg
1
1-α

()22

* α (1-α)f α - Vx 1-α
( k =A
( )
) u
α - Vx
ζ

()23

* k p* = k * - k g

()24
()25
()26

* Vx y
BPx

*

= *x

Vx
*x
=
*y
BPx

* 1
x
D

= *z
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حبل اگط ثطًبهِضیع اختوبػي ثرَاّس هؿبلِ حساوثطؾبظي ؾَز ضا اًدبم زّس چَى زض تهوينگيطي
ذَز ظیبى ًبقي اظ ایدبز آلَزگي زض ًتيدِ ثِ وبضگيطي ًْبزُ اًطغي ضا ًيع ٍاضز هيؾبظز ،زض تبثغ
ؾَز قوبضُ ( )7ثِ خبي ليوت
ََضي وِ ًؿجت

ضا زض ًظط ذَاّس گطفت .ثِ

ثطاي ًْبزُ اًطغي ،ليوت

اضظـ ذؿبضت ًبقي اظ آلَزگي ایدبز قسُ ثِ اظاي ّط ٍاحس اظ اًطغي ضا

ًكبى هيزّس .ثسیي تطتيت اًتظبض هيضٍز وِ ثب افعایف ليوت ًْبزُ اًطغي ،هيعاى اؾتفبزُ اظ ایي
ًْبزُ ًؿجت ثِ لجل وبّف یبثس .ثٌبثطایي چَى قطٌ هطتجِ اٍل ثبیؿتي ثِ نَضت ّنظهبى ثطلطاض
ثبقس ،هؿلوب همساض اًتربة اظ ؾبیط ًْبزُّب ًيع هيتَاًس تغييط یبثس .زض ایي حبلت همساض

زض

هؼبزلِ قوبضُ ( )17نَضت ظیط تؼطیف هيگطزز.
f

 ζ + σ  1-f
α

 Px 
= Vx
f
 ζ + σ  1-f
1+ 

 Px 

()27

اوٌَى خْت تؼييي هؿيط ترهيم ثْيٌِ تَؾٍ ثطًبهِضیع اختوبػي ثب تَخِ ثِ آى وِ زض ایي
ترهيم ّعیٌِّبي الَزگي زض ًظط گطفتِ هيقَز ثبیؿتي زض تبثغ ؾَز ٍ ليَز هؿبلِ فَق ثِ خبي
اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ هدسزا هؿبلِ فَق الصوط ضا ،ثب احتؿبة ایي هَيَع وِ زض

اظ همساض

هطاحل حل هؿبلِ ثِ خبي اظ ́ اؾتفبزُ ًوبیين ،حل ًوَز .زض ایي نَضت همبزیط
هتغيطّبي

̃،

 ( ) ٍ ̃ ، ̃ ، ̃ ، ̃ ، ̃ ،وِ ثِ تطتيت ثيبًگط اًتربة هتغيطّب ثط حؿت

ًيطٍي وبض هَثط زض ٍيؼيت یىٌَاذت تَؾٍ ثطًبهِضیع اختوبػي هيثبقٌس ،ثِ ٍؾيلِ هؼبزالت
قوبضُ ( )28الي ( )36ثطآٍضز هيگطزًس.
()28

** y

.

Vx

) ζ - (ρ + σ) +(n + σ

1
θ

= ** k g

()29

ζ
*k
α - Vx

= ** y

()30

ζθ - θn - ζ +ρ+ σ
ζθ

= **u

()31

Vx
ζ
** ]σ(1- α) ζθ+α[-θn - ζ +ρ+σ
[
]+
+
.k

α α - Vx
α
αθ

[= **c
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α

1

()32

** α - Vx 1-α
α
( )(1-α)f
) u
α - Vx
ζ

(k ** = A

** k p** =k ** - k g

()33

** Vx y
1
B(Px +
)
BD

()34

= ** x

Vx
** x
=
1
** y
B(Px +
)
BD

()35

1
** x
D

()36

= ** z

 .2-3هقايسِ ًتايج حاصل اس تصوينگيزي تخص خصَصي ٍ تزًاهِريش اجتواعي

همبیؿِ ًتبیح حبنل اظ همبزیط تؼبزلي ثلٌس هست هتغيطّب زض زٍ حبلت ترهيم ثْيٌِ تَؾٍ ثرف
ذهَني ٍ ثطًبهِضیع اختوبػي ًكبى هيزّس وِ زض ّط زٍ هَضز همساض تؼبزلي

یىؿبى اؾت،

ثٌبثطایي زض نَضت ٍضٍز یب ػسم ٍضٍز هيعاى آلَزگي زض تهويوبت التهبزي ؾْوي اظ ؾطهبیِ
اًؿبًي وِ ثِ اهط تَليس ٍ زض ًتيدِ ؾْوي اظ اى وِ ثِ اًجبقت ؾطهبیِ اًؿبًي ترهيم هيیبثس
ووبوبى ثبثت ثبلي هيهبًس .چَى هحهَل ؾطاًِ ضا ثط حؿت هحهَل ثِ اظاي ّط ًيطٍي وبض هَثط
لبثل تؼطیف اؾت ،ثٌبثطایي زضآهس ؾطاًِ ثط اؾبؼ ضاثُِ قوبضُ ( )37ضقس ذَاّس ًوَز .حبل ظهبًي
وِ التهبز ثِ ؾوت ٍيؼيت یىٌَاذت حطوت هيوٌسً ،طخ ضقس

̃

ثِ ؾوت نفط ّوگطا هيقَز

ٍ ًطخ ضقس  hثِ ؾوت  ζ (1-u (t) ) -nهيل هيوٌس وِ زض آى همساض تؼبزل ثلٌس هست uتَؾٍ هؼبزلِ
قوبضُ (ً )19كبى زازُ قسُ اؾت .ثط اؾبؼ ضاثُِ قوبضُ ( )37وِ ثيبًگط ًطخ ضقس ثلٌس هست
التهبز اؾتً ،طخ ضقس زضآهس ؾطاًِ ثلٌس هست تٌْب تبثؼي ًعٍلي اظ ًطخ ضخحبى ظهبًي ٍ وكف
خبًكيٌي ثيي ظهبًي ٍ تبثؼي نؼَزي اظ ثْطُ ٍضي ًيطٍي وبض اؾت ،ثٌبثطایي هٌجغ ضقس التهبز زض
ایي هسل ضقس ؾطهبیِ اًؿبًي وِ ههساق آى ّوبى ضقس تحهيالت ،آهَظـ هساٍم ٍ وبضٍضظي
اؾت ،هيثبقسّ .وچٌيي اظ آًدب وِ ًطخ ضقس ثلٌس هست التهبز زض ٍيؼيت یىٌَاذت ثِ ليوت
اًطغي ٍاثؿتِ ًويثبقس ،هيتَاى ًتيدِ گطفت وِ اػتمبز ثطذي هجٌي ثط وبّف ًطخ ضقس التهبزي
زض نَضت ثِ وبضگيطي ؾيبؾتّبي ضقس ؾجع ،هيتَاًس ًگطاى وٌٌسُ ًجبقس .ثبیؿتي تَخِ ًوبیين وِ
زض ایٌدب ًيع هبًٌس ؾبیط هسلّبي ضقس هتَاظى هتغيطّبي ههطف ؾطاًِ ،هحهَل ؾطاًِ ،ؾطهبیِ
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ؾطاًِ ،ههطف اًطغي ؾطاًِ ٍ آلَزگي ؾطاًِ ثب ّوبى ًطخ ضقس ًيطٍي وبض هَثط hیب ّوبى ًطخ ضقس
تَليس ؾطاًِ افعایف هيیبثٌس.
()37
()38

y
y
h
y
= g(t) = (t)+ (t) = (t)+ζ(1- u(t))- n
y
y
y
h

ζ -ρ-σ
θ

= *g * = ζ(1- u(t))- n Þ g

اظ ؾَي زیگط همساض هتغيطّبي ههطفًْ ،بزُ اًطغي ،هحهَل ٍ آلَزگي ثِ اظاي ّط ًيطٍي وبض
هَثط زض حبلت ثطًبهِضیع اختوبػي ووتط اظ حبلت ضاُ حل ثبظاض اؾتّ .وچٌيي ثب زضًظط گطفتي
ّعیٌِّبي آلَزگي زض ليوت ًْبزُ اًطغي تَؾٍ ثطًبهِضیع اختوبػي ،التهبز ثِ ؾوت ًؿجت ووتطي
اظ آلَزگي ثِ هحهَل حطوت ًوَزُ ٍ ثٌبثطایي گطاىتط قسى ليوت هٌبثغ اًطغي ثِ تؼسیل ضفتبض
ثٌگبُّبي هبوعیون وٌٌسُ ؾَز ٍ وبّف زض آلَزگي هٌدط ذَاّس قس.
 .4تحليل سياستّاي رضذ پايذار تزاي اقتصاد ايزاى تا استفادُ اس الگَي طزاحي ضذُ
زض ایي لؿوت ثب اؾتفبزُ اظ الگَي ضقس زضٍىظا َطاحي قسُ زض لؿوت ؾِ ثِ ایي هَيَع ذَاّين
پطزاذت وِ چگًَِ زٍلت لبزض اؾت وِ ثب اتربش ؾيبؾتّبي هٌبؾت وبضگعاضاى التهبزي ضا هدجَض
ثِ اًتربة ضاُ حل ثْيٌِ زض ترهيم هٌبثغ ثطاي ضؾيسى ثِ یه ضقس ؾجع ًوبیس ٍ وبّف ًؿجت
آلَزگي ثِ هحهَل ثپطزاظز.
 .1-4تزآٍرد پاراهتزّاي هَرد ًياس

ثطاي هحبؾجِ پبضاهتطّبي الگَي تسٍیي قسُ همبزیط ثطذي اظ پبضاهتطّب ،ثب اؾتفبزُ اظ تحميمبت
ؾبیطیي تؼييي ٍ ثطاي هحبؾجِ همبزیط ثطذي اظ پبضاهتطّب اظ آهبض ؾطي ظهبًي ثبًه هطوعي ٍ تطاظًبهِ
اًطغي ؾبل  1389اؾتفبزُ ًوَزُاین .ثب تَخِ ثِ ّسف تحميك حبيط هجٌي ثط ثطضؾي ؾيبؾتّبي
وٌتطل آلَزگي زض قطایُي وِ زٍلت ليوت حبهلّبي اًطغي ضا ثِ ليوت ٍالؼي ثطؾبًس ٍ ثب تَخِ
ثِ آى وِ زض حبل حبيط ػليطغن ؾيبؾتّبي زٍلت زض ؾبلّبي اذيط هجٌي ثط حطوت ثِ ؾَي
حصف یبضاًِّبي پطزاذتي ثط ضٍي حبهلّبي اًطغي ٌَّظ ليوت آًْب زض ثبظاض قبهل یبضاًِّبي
پطزاذتي هيثبقس ،ثطاي ثطآٍضز ليوت اًطغي اظ ليوت ّط ثكىِ ًفت ثط اؾبؼ فَة ذليح فبضؼ
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اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثطاي هحبؾجِ پبضاهتط ثْطٍُضي ؾطهبیِ اًؿبًي 1اظ ضٍـ ليٌچ ٍ ؾٌسضا)1995( 2
اؾتفبزُ ًوَزُاین .ثط اؾبؼ ایي ضٍـ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ اَالػبت ؾطي ظهبًي ثبًه هطوعي ٍ
هؼبزالت الگَ پبضاهتط ثْطٍُضي ؾطهبیِ اًؿبًي ثطاثط  8/9زضنس ترويي ظزُ قسُ اؾت .3ثطاي
ترويي يطایت تبثغ تَليس ،ثب تَخِ ثِ غيط ذُي ثَزى تبثغ تَليس ول التهبز اظ الگَضیتن غًتيه ثب
اؾتفبزُ اظ زازُّبي هطثٌَ ثِ ؾبلّبي  1357-1389اؾتفبزُ قسُ اؾت .همبزیط پبضاهتطّب زض خسٍل
(ً )2كبى زازُ قسُ اؾت.
جذٍل  .2هقاديز پاراهتزّاي الگَ
پاراهتز
وكف خبًكييٌي ثييي ؾيطهبیِ
فيعیىي ٍ ًْبزُ اًطغي
وكف تَلييس ًؿيجت ثيِ تطوييت
ؾطهبیِ فيعیىي ٍ ًيطٍي وبض هَثط

هقذار

هاخذ

0/1389

ثطآٍضزتحميك

0/7949

ثطآٍضزتحميك
ويبضؾي

ًطخ ضخحبى ظهبًي

0/055

يطیت تبثيط ًْبزُ اًطغي

0/74

ثطآٍضزتحميك

ًؿجت هحهَل ثِ آلَزگي

0/268

ثطآٍضزتحميك

ليوت ّط ٍاحس آلَزگي

0/55

ثطآٍضزتحميك

()1386

پاراهتز
ليوت ّط ٍاحس اًطغي
(هيليبضز  /هيليَى تي)
ثْطٍُضي ول ػَاهل
تَليس

هقذار

هاخذ

48/26

ثطآٍضز تحميك

0/0216

ثطآٍضز تحميك

ًطخ اؾتْالن

0/037

ًطخ ضقس خوؼيت

0/015

ثْطٍُضي ؾطهبیِ
اًؿبًي
يطیت ضیؿهگطیعي
ًؿجي

0/089
0/79

اهيٌي ٍ ًكبٌ
()1384
هطوع آهبض
ایطاى
ثطآٍضز تحميك
اؾتبزظاز
()1391

Productivity of Human Capital
Lynch & Sandra
 3هُبلؼبت اًدبم قسُ زض ؾبیط وكَضّب ًيع حبوي اظ آى اؾت وِ ثْطٍُضي ؾطهبیِ اًؿبًي ثيي همبزیط  8الي  12زضنس لطاض زاضز (لي)2011 ،

1
2
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 .2-4تزرسي تاثيزات سياستّاي رضذ پايذار تا استفادُ اس تحليل ايستاي هقايسِاي

1

 .1-2-4اعوال هاليات تز هصزف اًزصي

ٍيغ هبليبتي ثِ اًساظُ

ثط ّط ٍاحس اظ ههطف اًطغي ،ليوت اًطغي ضا اظ ) ( ثِ

)

(

افعایف ذَاّس زاز ٍ آى گبُ هي تَاى اًتظبض زاقت وِ تهويوبت ثرف ذهَني ثِ ؾوت تؼبزل
ثْيٌِ اختوبػي ثسٍى اػوبل لبًَى تَؾٍ ثطًبهِضیع اختوبػي حطوت ًوبیس .هؿلن اؾت ثِ خبي
اػوبل هبليبت ثط ههطف ًْبیي هيتَاى ثِ اًساظُ

ثط هيعاى اٍليِ ػطيِ اًطغي هبليبت ٍيغ ًوَز.

ثط اؾبؼ همساض ثطآٍضز قسُ ثطاي پبضاهتطّبي  D ٍ Bهيعاى هبليبت ثْيٌِ ثِ ليوت ؾبل  ٍ 1389ثِ
اظاي ّط هيليَى تي ههطف ًْبیي اًطغي هؼبزل 9/168هيليبضز ضیبل هيثبقس .ایي اهط ًكبى هيزّس
وِ ثبیؿتي ليوت حبهلّبي اًطغي ثَؾيلِ اذص هبليبت حسٍز  20زضنس افعایف یبثس تب ػولىطز
ثرف ذهَني هُبثك ثب ّسف ثطًبهِضیع اختوبػي زض ایدبز تؼبزل زض ؾُح ثْيٌِ اختوبػي ثبقس.
 .2-2-4ارتقاي فيآٍري پيطگيزي ٍ کاّص آلَدگي

یىي اظ ضٍـّبي خبیگعیي ثدبي اذص هبليبت ،اتربش ؾيبؾتّبیي اؾت وِ ثِ ٍؾيلِ آى ثتَاى
ّعیٌِ ًْبیي اختوبػي ضا وبّف زاز .زض چبضچَة الگَي فَق ایي ؾيبؾت ضا هيتَاى اظ َطیك
افعایف يطیت ًؿجت هحهَل ثِ آلَزگي ( )Dهَضز ثطضؾي لطاض زاز .ثطاي ًوًَِ هيتَاى ثِ
ؾيبؾتّبي یبزگيطي ثِ ووه اًدبم وبض ،2تمليس ٍ ثْجَز ،3اًتمبل تىٌَلَغي ،فؼبليتّبي تحميك ٍ
تَؾؼِ ،4تطٍیح تىٌَلَغيّب ٍ تَليسات ؾجع اقبضُ ًوَز وِ ثب افعایف ًؿجت هحهَل ثِ آلَزگي،
لبزضًس قىبف ثيي ّعیٌِ ًْبیي اختوبػي ٍ ّعیٌِ ًْبیي ذهَني ضا اظ ثيي ثجطًس .شوط ایي ًىتِ
يطٍضي اؾت وِ افعایف  Dتٌْب زض نَضتي هيتَاًس قىبف هصوَض ضا ثِ ََض وبهل پَقف
هيزّس وِ  Dثِ ؾوت ثيٌْبیت هيل وٌس .ایي زض حبلي اؾت وِ هؼوَال افعایف ًؿجت هحهَل ثِ
آلَزگيّ ،عیٌِ ثط اؾتً .وَزاض قوبضُ یه تبثيط تغييط زض پبضاهتط ًؿجت هحهَل ثِ ثط ضٍي
هحهَل ؾطاًِ ثطحؿت ًيطٍي وبض هَثط ٍ ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل ضا ثطاي التهبز ایطاى ًكبى
هيزّس.
1

Comparative Static Analysis
Learning by Doing
3
Lmitation and Improvement
4
)Research and Development (R&D
2
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ًوَدار ( .1قسوت الف) .تاثيزافشايص ضزية تکٌَلَصي کٌتزل آلَدگي تز هحصَل

ًوَدار ( .1قسوت ب) .تاثيز افشايص ضزية تکٌَلَصي کٌتزل آلَدگي تز ًسثت آلَدگي تِ هحصَل

هٌجغ :یبفتِّبي تحميك

ّوبى ََض وِ زض لؿوت (الف) قىل یه هالحظِ هيقَز افعایف ایي ًؿجت ثب وبّف ّعیٌِ
ًْبیي اختوبػي ؾُح هحهَل ضا زض حبلت ثْيٌِ اختوبػي ضا ثب ًطخ ًعٍلي افعایف ذَاّس زاز .ایي
اهط ًكبى هي زّس وِ ثِ هطٍض هربضج نطف قسُ ثطاي تىٌَلَغي وٌتطل آلَزگي اظ ثبظزُ ًعٍلي
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پيطٍي هيًوبیسً .وَزاض ضؾن قسُ زض لؿوت (ة) قىل یه ثيبًگط ضًٍس وبّف ًؿجت آلَزگي ثِ
هحهَل ثب ًطخ ًعٍلي زض ًتيدِ افعایف ًؿجت هحهَل ثِ آلَزگي هيثبقس .ضًٍس وبّكي ًؿجت
آلَزگي ثِ هحهَل ًكبى هيزّس وِ ثب ٍخَز افعایف ؾُح هحهَل زض ًتيدِ ثْجَز تىٌَلَغي ٍ
ثِ ّوطاُ آى افعایف زض آلَزگي ًبقي اظ افعایف تَليس ،هيعاى افعایف زض تَليس ثيكتط اظ افعایف زض
آلَزگي هيثبقسّ .وچٌيي ػلت ًعٍلي ثَزى ًطخ وبّف زليمب هتبثط اظ ضًٍس وبّكي افعایف زض
هحهَل ؾطاًِ هيثبقس.
اظ ؾَي زیگط ثطًبهِضیع ػالٍُ ثط اتربش تساثيطي زض خْت افعایف ًؿجت هحهَل ثِ آلَزگي،
لبزض اؾت ثِ ٍؾيلِ افعایف زض يطیت تبثيط ًْبزُ اًطغي (ً )Bيع ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل ضا
وبّف زّسً .وَزاض ( )2تبثيط تغييط زض يطیت تبثيط ًْبزُ اًطغي ثط ضٍي ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل
ضا ثطاي التهبز ایطاى ًكبى هيزّسّ .وبى ََض وِ هالحظِ هيقَز افعایف ایي ًؿجت ثب اؾتفبزُ
هَثطتط اظ ػطيِ اٍليِ اًطغي ،ثِ وبّف زض ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل زض ّط زٍحبلت اًتربة ثْيٌِ
اختوبػي ٍ اًتربة ثرف ذهَني هيگطززّ .وچٌيي ثِ هطٍض ثب افعایف يطیت تبثيط ًْبزُ اًطغي
قىبف ثيي ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل زض زٍ حبلت ثرف ذهَني ٍ ثطًبهِضیع اختوبػي وبّف
هيیبثس.
ًوَدار  .2تاثيز افشايص در ضزية اًزصي هَثز تز ًسثت آلَدگي تِ هحصَل
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 .3-2-4پزداخت ياراًِ تِ ًْاد ُّاي سثش (ًْادُّاي غيزاًزصي)

اگط چِ وِ ثطذي اظ هحممبى ثط ایي اػتمبز ّؿتٌس وِ اًطغي ٍ ؾطهبیِ خبًكيٌبى يؼيفي ثطاي یىسیگط
زض اهط تَليس هيثبقٌس ٍ وويبة قسى اًطغي هيتَاًس ضقس التهبزي ضا هحسٍز ؾبظز ،اهب ؾيبؾت
زیگطي وِ هيتَاًس ثِ خبي اذص هبليبت اتربش قَز ،پطزاذت یبضاًِ ثِ ًْبزُّبي غيط اًطغي هبًٌس
ؾطهبیِ اؾت .ایي ؾيبؾت هيتَاًس اًگيعُاي ثطاي خبیگعیٌي ًْبزُّبي غيط اًطغي ثِ خبي اًطغي زض
اهط تَليس گطزز .یبضاًِ
ثطاثطي ثيي

همساضي اؾت وِ ثطاثطي ضاثُِ قوبضُ ( )39ضا ایدبز وٌس ،ایي ضاثُِ ثيبًگط

ٍ ́ اؾت ظهبًي وِ زٍلت یبضاًِاي هؼبزل

ثط ّط ٍاحس ؾطهبیِ ثِ تَليس وٌٌسُ

پطزاذت ًوبیس ،ثب احتؿبة ایي هَيَع وِ زض ٍيؼيت یىٌَاذت ثبیؿتي ثبظزُ اًَاع زاضایيّب هٌدولِ
ًطخ ثْطُ ٍ ثْطٍُضي ًيطٍي اًؿبًي ثطاثط ثبقس

)

( لصا ایي همساض ثطاثط اؾت ثب:

()39
ثط اؾبؼ پبضاهتطّبي ثطآٍضز قسُ ثطاي التهبز ایطاى ثطًبهِضیع هيتَاًس ثِ خبي اذص هبليبت ثِ
هيعاى  9/168هيليبضز ضیبل ثِ اظاي ّط هيليَى تي ههطف ًْبیي اًطغي ،یبضاًِاي هؼبزل 1/2زضنس ثِ
ًطخ ثْطُ ؾطهبیِگصاضي پطزاذت ًوبیس .ثِ ػجبضتي پطزاذت ایي ؾَثؿيس ثبػث هيقَز وِ ثرف
ذهَني اظ ؾطهبیِ فيعیىي ثيكتطي اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ ههطف اًطغي ضا وبّف زّس ٍ ثسیي تطتيت
ثبػث افعایف وبضایي اًطغي زض ؾطهبیِ گطزز .اتربش ایي ؾيبؾت ثبػث هيقَز وِ ثٌگبُّب ثب
ؾطهبیِگصاضي ثِ خبي اؾتفبزُ اظ هٌبثغ اًطغي وِ ّوطاُ ثب ایدبز آلَزگي ّؿتٌس اظ هٌبثغ اًطغي
تدسیسپصیط ٍ پبن اؾتفبزُ ًوبیٌس.
 .5جوعتٌذي هطالة ٍ پيطٌْادّا
زض ایي تحميك زض اثتسا ثِ ثؿٍ الگَي اضائِ قسُ تَؾٍ لي ،)2011( 1ثب تَخِ ثِ ذهَنيت توله
هٌبثغ اًطغي تَؾٍ ثرف زٍلتي زض التهبز ایطاى ،پطزاذتِ این .ؾپؽ ؾؼي ًوَزین وِ ثب اؾتفبزُ اظ
الگَي َطحضیعي قسُ ،ثِ ثطضؾي اثعاضّبي الظم زض تؼسیل ضفتبض ثرف ذهَني ٍ ثسًجبل آى وٌتطل
آلَزگي ثپطزاظینً .تبیح ولي ایي تحميك ثطاي التهبز ایطاى حبوي اظ آى اؾت وِ ثِ وبضگيطي ؾيبؾتّبي
Lee
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ؾجع ثِ هٌظَض زؾتيبثي ثِ یه ضقس التهبزي پبیساضّ ،وطاُ ثب وبّف ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل همبزیط
هتغيطّبي تَليس ،ههطف ٍ ؾطهبیِگصاضي ضا ًيع زض ٍيؼيت یهًَاذت 1وبّف هيزّس ،اهب اثطي ثط
ضقس التهبزي زض ٍيؼيت یىٌَاذت ثلٌس هست ًساضزّ .نچٌيي ليوت حبهلّبي اًطغي ثبیؿتي ثِ
ٍؾيلِ اذص هبليبت حسٍز  20زضنس افعایف یبثس تب ػولىطز ثرف ذهَني هُبثك ثب ّسف ثطًبهِضیع
اختوبػي زض ایدبز تؼبزل زض ؾُح ثْيٌِ اختوبػي ثبقس .اظ ؾَي زیگط ،اؾتفبزُ اظ ؾيبؾتّبي ثْجَز
تىٌَلَغي وٌتطل آلَزگي ٍ افعایف يطیت هَثط تىٌَلَغي ًيع هيتَاًس ثِ اؾتفبزُ وبضاتط اظ هٌبثغ ٍ
نطفِ خَیي زض اؾتفبزُ اظ هٌبثغ زض خْت زؾتیبثي ثِ ضقس پبیساض هٌدطگطزز .پطزاذت یبضاًِّبي ؾجع
ًيع هيتَاًس ثِ ػٌَاى یه ؾيبؾت خبیگعیي ثطاي اذص هبليبت ثطآالیٌسُّبي ظیؿت هحيُي ثِ وبض ضٍز.
ثط اؾبؼ پبضاهتطّبي ثطآٍضز قسُ ثطاي التهبز ایطاى ،ثطًبهِضیع هيتَاًس ثِ خبي اذص هبليبتي ثِ هيعاى
 9/168هيليبضز ضیبل ثِ اظاي ّط هيليَى تي ههطف ًْبیي اًطغي ،یبضاًِاي هؼبزل 1/2زضنس ثِ ًطخ ثْطُ
ؾطهبیِگصاضي پطزاذت ًوبیس .اتربش ایي ؾيبؾت ثبػث هيقَز وِ ثٌگبُّب ثب ؾطهبیِگصاضي ،ثِ خبي
اؾتفبزُ اظ هٌبثغ اًطغي وِ ّوطاُ ثب ایدبز آلَزگي ّؿتٌس اظ هٌبثغ اًطغي تدسیسپصیط ٍ پبن اؾتفبزُ ًوبیٌس.
الگَي َطاحي قسُ زض ایي تحميك هبًٌس ؾبیط الگَّبي التهبزي تحت فطييبت ذبني تسٍیي قسُ
ٍ ثٌبثطایي هحسٍزیتّبیي ضا زض ثط هيگيطز .ثِ ػٌَاى ًوًَِ زض ایي تحميك اذتالف ثيي اًتربة ثرف
ذهَني ٍ ثرف زٍلتي اظ َطیك تبثغ ؾَز ٍاضز قسُ اؾت ،زض حبلي وِ هيتَاى اظ ضّيبفت ٍضٍز
آلَزگي ثِ تبثغ هُلَثيت اؾتفبزُ ًوَزّ .وچٌيي زض ایي الگَ ثطاي ؾبزگي اضتجبٌ پَیبي ثيي ضقس التهبز
ٍ هحيٍ ظیؿت ثب توطوع ثط ضٍي اؾتفبزُ اظ اًطغي ٍ آلَزگي ًبقي اظ آى نَضت گطفتِ اؾت ،ایي زض
حبلي اؾت وِ ؾطهبیِّبي ظیؿت هحيُي هفَْهي فطاتط اظ هٌبثغ اًطغي زاضًس ٍ آلَزگي ثب ووتط لبثل
اؾتفبزُ وطزى ثرف لبثل هالحظِاي اظ ؾطهبیِّبي ظیؿت هحيُي توبیل زاضز وِ پطٍؾِ وبّف ایي
زاضایيّب ضا ؾطػت ثركس ،ثٌبثطایي ثطضؾي هيعاى تغييط زض زاضایيّبي ظیؿت هحيُي هحتبج زض ًظط
گطفتي ؾطهبیِّبي ظیؿت هحيُي ثِ ػٌَاى هتغيطّبي ٍيؼيت 2زض الگَّبي پيچيسُتط هي ثبقس.
ّوچٌيي زض ایي الگَ فطایٌس اًتمبل التهبز اظ هَلؼيت اٍليِ ثِ ٍيؼيت یىٌَاذت ثلٌس هست هَضز
ثطضؾي لطاض ًگطفتِ اؾتّ .ط وسام اظ فطييبت یبز قسُ هيتَاًس زض الگَّبي پيچيسُ تط ًمى قسُ ٍ
خْت پبؾدگَیي ثِ ؾَاالت ثيكتط ثؿٍ زازُ قسُ ٍ زض تحميمبت ثؼسي هَضز تَخِ لطاض گيطز.
Steady State
State Variables

1
2
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