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 .6هقدهِ
ثب پبیبٖ ر ًٙرٟب٘ی ز ،ْٚوؾٛرٞبی تٛعْ٘ٝیبفت ٝثَٛٙٔ ٝر رعیسٖ ث ٝتٛعْ ٝالتقبزی ،ث ٝز٘جبَ
زعتیبثی ث٘ ٝزخٞبی رؽس التقبزی ثبالتز ثٛز٘سٔ .يبثك َ٘زی ٝرؽس ع -ِٛٛعٛاٖ ،1وؾٛرٞبی
فمیز زارای ٘زخ رؽس التقبزی ثبالتز زر ٔمبیغ ٝثب وؾٛرٞبی حزٚتٕٙس ٔیثبؽٙس .ایٗ ثٔ ٝفْٟٛ
آٖ اعت و٘ ٝزخ رؽس التقبزی وؾٛرٞبی فمیز  ٚحزٚتٕٙس زر ثّٙسٔست ث ٝیه عٕت ٍٕٞزا
ٔیؽ٘ٛس .ایٗ أز ؽزٔ ُٚجحج ٍٕٞزایی ثٛز و ٝثْسٞب ث ٝحٛسٜٞبی زیٍزی ٕٞچٍٕٞ ٖٛزایی
فْٙتی ٌغتزػ یبفت.
یىی اس ٚیضٌیٞبی وؾٛرٞبی زرحبَتٛعْٕٞ ٝچ ٖٛایزاٖٚ ،رٛز زٌٚبٍ٘ی ٔیبٖ ٔٙبىك
ٔرتّف وؾٛر اعت .تٛعْ ٝفْٙتی یىی اس راٜٞبی وبٞؼ ایٗ زٌٚبٍ٘یٞب اعت ؤ ٝیتٛا٘س
ثبّج تحزن لغٕت سیبزی اس ٔٙبثِ ّٔی رٟت تٛعْ ٝالتقبزی ؽٛز ،ثٙبثزایٗ زعتیبثی ثٝ
رؽس  ٚتٛعْٔ ٝغتٕز ثرؼ فْٙت٘ ،یبسٔٙس تٛر ٝذبؿ ّٛأُ تبحیزٌذار زر تغزیِ رؽس ٚ
تٛعْ ٝایٗ ثرؼ اعت و ٝزر ٔیبٖ ایٗ ّٛأُ ،ثٟزٜٚری تِٛیس زارای ٘مؼ ثزرغتٝای اعت
(رحٕب٘ی  ٚؽفیْی.)221 :1389 ،
ثَٛٙٔ ٝر اس ثیٗ رفتٗ ؽىبف  ٚزٌٚبٍ٘ی ٔیثبیغتی ٔٙبىك فمیز٘ ،زخ رؽس ثبالیی را ٘غجت
ثٙٔ ٝبىك حزٚتٕٙس تززثٕ٘ ٝبیٙس تب ٍٕٞزایی ٔیغز ؽٛز .اس آ٘زب و ٝوبٞؼ ٘بثزاثزیٞبی
ٔٙيمٝای یىی اس اٞساف افّی ثز٘بٔٞٝبی تٛعْٝای ٔیثبؽس ،ثٙبثزایٗ ثزرعی ٍٕٞزایی زر
اعتبٖٞـبی ایـزاٖ ٔـیتٛا٘ـس اس إٞیـت ٚیـضٜٞبی زرراعتبی تﺄٔیٗ اٞساف ثز٘بٔٝای ثزذٛرزار
ثبؽس .ثز ایٗ اعبط ،زر ایٗ ٔمبِ ٝثب تٕزوش ثز ّٛأّی ٔب٘ٙس ت ٚ ُٛٙیه٘ٛاذتی فْٙتی،
سیزعبذت ربزٜای ،عزٔبی ٝا٘غب٘ی  ٚثٟزٜٚری ،زرفسز یبفتٗ پبعری ثزای ایٗ عئٛاَ و ٝآیب
ٍٕٞزایی فْٙتی زر اعتبٖٞبی وؾٛر ٚرٛز زارز یب ذیزٔ ،یثبؽیٓ.
عبسٔبٖزٞی ٔمبِ ٝث ٝایٗ تزتیت اعت و ٝثْس اس ٔمسٔٔ ،ٝزٚری ثز ازثیبت تحمیك ثیبٖ
ٔیؽٛز؛ ثرؼ ع ،ْٛرٚػؽٙبعی را زرثز ٔیٌیزز؛ ثرؼ چٟبرْ ث ٝتزشی ٚ ٝتحّیُ یبفتٞٝب
ٔیپززاسز  ٚثرؼ پبیب٘ی ث٘ ٝتیزٌٝیزی  ٚارائ ٝپیؾٟٙبزٞبی عیبعتی اذتقبؿ یبفت ٝاعت.

Solow- Swan
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 .2ادبیات هَضَع
ع )1956( ِٛٛاس ٔيزحوٙٙسٌبٖ ٔسَٞبی رؽس ،پیؾٍبْ ٍٕٞزایی زر ٘زخ رؽس التقبزی  ٓٞاس
ِحبً َ٘زی  ٓٞ ٚاس َ٘ز تززثی ثٛز .حق َٛزرربت ٔرتّف تٛعْ ٝثزای رٛأِ ٌ٘ٛبٌ،ٖٛ
ٔٛرت پیسایؼ ْٔیبرٞبی ٔمبیغٚ ٝمِ التقبزی ٔٙبىك ٔرتّف  ٚزر ٘تیز ،ٝارائ ٝاٍِٛی
ٔٙبعت ثز٘بٔٝریشی زر رٟت وبٞؼ ٔیشاٖ تفبٚت ٔٙبىك ٔرتّف ٌززیس و ٝث ٝز٘جبَ آٖ،
اٍِٞٛبی رؽس ٘ئٛوالعیه ٕٞچٔ ٖٛسَ رؽس عٔ ،)1956( ِٛٛسَ رؽس عٛاٖ ( ٚ )1956اٍِٛی
رؽس ع -ِٛٛعٛاٖ ٔيزح ٌززیس٘سٛٔ .مٍٕٞ ُٛزایی التقبزی رٛأِ ٔرتّف اس ٘تبیذ ایٗ
ٔسَٞبی رؽس ثٛز .ثبر ٚ ٚعبالئیٔ -برتیٗ )1992 ،1991( 1اِٚیٗ وغب٘ی ثٛز٘س و ٝثْٔ ٝزفی
ٔفٍٕٞ ْٟٛزایی پززاذتٙس و ٝزر آٖ ٍٕٞزایی ٘زخ رؽس التقبزی ثیٗ وؾٛرٞبی ٔرتّف ٔٛرز
ثزرعی لزار ٌزفت ٝثٛز.
تحمیمبت ا٘زبْ ؽس ٜزر ایزاٖ ثٚ ٝرٛز تفبٚت ٔیبٖ اعتبٖٞبی وؾٛر اس ِحبً تٛعْٝ
التقبزی اؽبرٔ ٜیوٙٙس .ثٙبثزایٗ یىی اس اٞساف ثز٘بٔٞٝبی تٛعْ ٝوؾٛر ،اس ٔیبٖ ثززٖ زٌٚبٍ٘ی
ثیٗ اعتبٖٞب  ٚتٛعْٔ ٝتٛاسٖ ٔٙبىك ٔرتّف وؾٛر اعت .السٔ ٝتحمك ایٗ اٞساف ثبالتز ثٛزٖ
٘زخ رؽس زر ٔٙبىك فمیز ٘غجت ثٙٔ ٝبىك حزٚتٕٙس اعت و ٝثّٛٙ ٝاٖ فزمیٍٕٞ ٝزایی ٔٙيمٝای
ٔيزح ٔیؽٛز (رحٕب٘ی  ٚحغٗساز.)2 :1390 ،ٜ
ٔحممبٖ تْبریف ٔرتّفی اس فزمیٍٕٞ ٝزایی ارائٕٛ٘ ٝزٜا٘س .زر ازثیبت التقبزی حسالُ عٝ
رٚػ رساٌب٘ ٝثزای ثزرعی ٍٕٞزایی ٚرٛز زارزٍٕٞ :زایی ثتبٍٕٞ ،زایی عیٍٕبٍٕٞ ،زایی
تقبزفی (ِی ٕٞ ٚىبراٖ.)358 :1997 ،2
ٍٕٞزایی ثتب و ٝزر زٌ ٚز ٜٚثتبی ٔؾزٚه ٔ ٚيّك ثرؼثٙسی ٔیؽٛزٍٕٞ .1:زایی ٔيّك
و ٝزر آٖ التقبزٞب ثب ٘زخ رؽس ٔتفبٚت ث ٝعٕت یه حبِت پبیب عٛق پیسا ٔیوٙس  ٚزر ایٗ
حبِت تفبٚت آٟ٘ب ث ٝؽزایو اِٚی ٝآٟ٘ب ثغتٍی زارزٍٕٞ .2 .زایی ٔؾزٚه و ٝزر آٖ عبذتبر
التقبز وؾٛرٞب ٔتفبٚت اعت  ٚزر ٘تیز ،ٝحبِت پبیبی آٟ٘ب عيٛح ٔتفبٚتی زارز؛ یْٙی ٞز
التقبز ث ٝعٕت حبِت پبیبی ذٛز ٔیُ ٔیوٙس ٞ ٚز چ ٝفبفّ ٝاس حبِت پبیب ثیؾتز ثبؽس٘ ،زخ
رؽس ثبالتز اعتٍٕٞ.زایی عیٍٕب ثب وبٞؼ پزاوٙسٌی زرآٔس عزا٘ ٝایٗ وؾٛرٞب زر ى َٛسٔبٖ
Barro and Sala-I- Martin
Lee et al.

1
2
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ٕٔىٗ ٔیؽٛزٍٕٞ.زایی تقبزفی ٘یش زر ٔٛرز احز ؽٛنٞب فحجت ٔیوٙس ،ثسیٗ ٔف ْٟٛوٝ
ؽٛنٞبی زرآٔس عزا٘ ٝیه وؾٛر ٘غجت ثٔ ٝیبٍ٘یٗ زرآٔس عزا٘ ٝوؾٛرٞبٛٔ ،لتی ذٛاٞس ثٛز.
ثزرعی ٍٕٞزایی زر حٛسٜٞبی ٔرتّفی ٕٞچ ٖٛزرآٔس عزا٘ ،ٝثٟزٜٚری ٘یزٚی وبر،
ثٟزٜٚری ا٘زصی ،ثٟزٚ ٜری فْٙتی ،عيٛح لیٕتی٘ ،زخ تٛرْ٘ ،زخ ثٟز ،ٜزعتٕشز  ... ٚفٛرت
ٔیپذیزز (زراعتیىٛا  ٚاٚعتزاٚا .)109 ٚ 108 :2012 ،1یىی زیٍز اس ٟٔٓتزیٗ حٛسٜٞبی
ٍٕٞزایی ،ثزرعی ٍٕٞزایی فْٙتی ٔیثبؽس.
ٍٕٞزایی فْٙتی اِٚیٗ ثبر تٛعو رٚس٘جزي )1978( 2ثزای تٛفیف تغییزات زر اثشار
فْٙت ٔبؽیٗ ث ٝوبر رفتٍٕٞ .زایی فْٙتی ث ٝفزآیٙسٞبی اعتفبز ٜؽس ٜزر ثرؼٞبی ٘بٔزتجو
فْٙت ٔ ٚزاحُ ٔرتّف تِٛیس اثشار اؽبرٔ ٜیوٙس (ٞبوّیٗ ٕٞ ٚىبراٖ .)2009 ،3ث ٝایٗ ٔفْٟٛ
ؤ ٝزسٞبی ثیٗ فٙبیِ اس ىزیك ٕٞغٛیی ّٙبفزی ٕٞب٘ٙس فٙبٚری ،ذسٔبت  ٚثٟزٜٚری اس ثیٗ
ٔیرٚز .زر ایٗ ٔیبٖ إٞیت ٍٕٞزایی فْٙتی زر ارتجبه ٔیبٖ تىِٛٛٙصیٞبی ٔرتّف ذٛز را
٘ؾبٖ ٔیزٞس (وسٔٚب.)2014 ،4
ٍٕٞزایی فْٙتی زر ز ٚىیف ٍٕٞزایی ثرؼ ٚرٚزی  ٚثرؼ ذزٚری لبثُ تمغیٓ اعت؛
ثرؼ ٚرٚزی ّٕستب ّٛأُ تىِٛٛٙصیىی  ٚثرؼ ذزٚری ّٛأُ ثبساری را زرثز ٔیٌیزز
(ثزٚریِ ٚ ًٙىزٍٕٞ .)2007 ،5زایی فْٙتی ٔیتٛا٘س زر ثرؼٞبی ٔرتّف فْٙتی (تُٛٙ
فْٙتی) ٘یش ٔٛرز ٔيبِْ ٝلزار ٌیزز؛ ٔخُ ٍٕٞزایی تِٛیس  ٚذسٔبت فْٙت (ویٓ ٕٞ ٚىبراٖ،6
 .)2015ثرؼ فْٙتی یه التقبز ٔیتٛا٘س ثب ؽبذـٞبیی ٓٞچ ٖٛآ٘تزٚپی ؽب٘ٔ 7ٖٛسَعبسی
ؽٛز .ایٗ ؽبذـ اس تّفیك احز غٙب  ٚیه٘ٛاذتی ا٘ساسٌٜیزی ٔیؽٛز ؤّٕٛ ٝب زر ثرؼ سیغت
ٔحیيی وبرثزز زارز (ٕٞ ٚ ً٘ٚىبراٖ.)214 :2016 ،8
یه٘ٛاذتی فْٙتی ث ٝزرر ٝترقـ فٙبیِ  ٚتٕزوش فْبِیتٞبی فْٙتی یه ٔٙيم ٝثز
فْٙت ذبؿ اؽبر ٜزارز .ثب تٕزوش زر ترقـٌزایی ٚاحسٞبی فْٙتی ،ا٘تَبر ثز ٍٕٞزایی ثٝ
1

Drastichova and Ostrava
Rosenberg
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Hacklin et al.
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Bröring and Leker
6
Kim et al.
7
Shannon Entropy Index
8
Wang et al.
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عٕت ٔتٛعو ٚرٛز زارز (فز٘ب٘سس ٕٞ ٚىبراٖ .)108 :2014 ،1ت ُٛٙفْٙتی ثزاثز تْساز
ٚاحسٞبی فْٙتی فْبَ ثٛز ٜو ٝثب ز ٚرٚیىزز ٔتفبٚت ٕٞزا ٜاعت .رٚیىزز ا ،َٚثب اعتٙبز ثٝ
َ٘زی ٝپزتفٛی ،تُٛٙعبسی زر سٔیٞٝٙبی فْٙتی ٔٙبىك را ٔٙزز ث ٝوبٞؼ ٘بپبیساریٞبی
التقبزی ٔیزا٘س؛ ّّی رغٓ زفبُ ٔحممب٘ی  ٓٞچٚ ٖٛتز٘سَ )2006( 2اس ایٗ رٚیىزز ،افزازی
 ٓٞچّ ٖٛيبراٖ )1986( 3ث٘ ٝمس ایٗ َ٘زی ٝپززاذتٙس .رٚیىزز ز ْٚثب اؽبر ٜثز تحزن ٘یزٚی
وبر زر فٙبیِ ٔرتّف ثز وبٞؼ ثیىبری ٔٙيمٝای تبویس ٔیوٙس.
زر ارتجبه ثب ٍٕٞزاییٔ ،يبِْبت تززثی ٌغتززٜای زر زاذُ  ٚذبرد اس وؾٛر فٛرت
پذیزفت ٝاعت و ٝزر ازأ ٝث ٝاذتقبر ٔزٚر ٔیؽٛز.
فز٘ب٘سس ٕٞ ٚىبراٖ ( )2008ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی فْٙتی زر ٔىشیه ىی عبَٞبی ٚ 1980
 1990ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٍٕٞزایی ثتبی ؽزىی ٔ ٚيّك پززاذتٙس٘ .تبیذ ٘ؾبٖ ٔیزٞس وٝ
ٍٕٞزایی فْٙتی ثیٗ ٔٙبىك ٔىشیه ٚرٛز زارز.
ٔبرتیٕٞ ٚ4ىبراٖ ( )2011ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری فْٙتی زر ٔٙبىك چیٗ ،تفبٚتٞب
٘ ٚبثزاثزیٞبی ٔٙيمٞٝبی فْٙتی را ثب اعتفبز ٜاس ؽبذـ ثٟزٜٚری ٔبِٕىٛئیغت  ٚىی زٚرٜ
سٔب٘ی  1995-2006ثزرعی وززٜا٘س .یبفتٞٝبی ثزرعی آٟ٘ب ٚرٛز ٍٕٞزایی را تبییس ٔیوٙس وٝ
ٔٙزز ث ٝپیٛعتٗ وؾٛر چیٗ ث ٝعبسٔبٖ تزبرت رٟب٘ی ؽس ٜاعت.
فز٘ب٘سسٕٞ ٚىبراٖ ( )2014زر ٔمبِٝای ثب ّٛٙاٖ ٍٕٞزایی ٔٙيمٝای ،سیزعبذت ربزٜای ٚ
ت ُٛٙفْٙتیٍٕٞ ،زایی ثٟزٜٚری را زر ایبِتٞبی ٔىشیه زر عبَٞبی  2004 ٚ 1999ثزرعی
وزز٘س٘ .تبیذ ٍٕٞزایی رؽس ثٟزٜٚری ثیٗ ایبِتٞبی ٔىشیه را ٔٛرز تبییس لزار ٔیزٙٞس.
زالٌبزٕٞ ٚ ٚىبراٖ )2014( 5ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی ّّٕىزز التقبزی ثرؼٞبی ٔرتّف
فٙبیِ زر ایبالتٔتحس ٜآٔزیىب ثزای عبَٞبی  1998-2003ا٘زبْ ٌزفت٘ .تبیذ ٘ؾبٖ زاز وٝ
ٍٕٞزایی ثغت ٝث ٝتٛسیِ ٔٙيمٝای فٙبیِ  ٚزا٘ؼ ٟٔ ٚبرت  ٚارتجبه ٚرٚزی  ٚذزٚری
ٔتفبٚت ٔیثبؽس.

1

Fernandez et al.
Trendle
3
Attaran
4
Marti et al.
5
Delagado et al.
2
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ِٕٛئیٕٞ ٚ ٝٙىبراٖ )2015( 1ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی فْٙتی زر چیٗ ثب اعتفبز ٜاس رٚػعٙزی
تٛاسٖ فنبیی ثزای ثبس ٜسٔب٘ی ٛٔ 1952-2001رز ٔيبِْ ٝلزار زاز٘س٘ .تبیذ ٘ؾبٖزٙٞسٚ ٜرٛز
اٍِٛی ذيی ثب ر٘ٚس ٍٕٞزایی عزیِ زر فٙبیِ چیٗ ثٛز ٚ ٜاس ىزفی ٚرٛز ٍٕٞزایی زر
ثٟزٜٚری ٘یزٚی وبر ٔٙزز ث ٝپیؾزفت عزٔبی ٚ ٝتغزیِ زر ر٘ٚس ٚرٚز تىِٛٛٙصی ث ٝوؾٛر ؽسٜ
اعت.
ٌئٕٞ ٚ ْٛىبراٖ ) 2016( 2ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی فْٙتی زر فس فْٙت ٔٛفك وز ٜرٛٙثی زر
عبَ  2011پززاذتٙس٘ .تبیذ ٔيبِْ٘ ٝؾبٖ ٔیزٞس وٍٕٞ ٝزایی زر چٟبر ثرؼ فٙبٚری ،تمٛیت
عیبعتٞبی حفٌ ٔحیو سیغت ،عزٚیظ یىپبرچ ٝوغت  ٚوبر ارتٕبّی  ٚفٙبٚریٞبی ٔجتٙی
ثز ارسػٞبی رسیس ٚرٛز زارز.
رحٕب٘ی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1388راثي ٝثیٗ ثٟزٜٚری وُ ّٛأُ تِٛیس ثرؼ فْٙت ٍٕٞ ٚزایی
ٔٙيمٝای زر اعتبٖٞبی ایزاٖ ىی زٚر ٜسٔب٘ی  1381-1369را ثزرعی وززٜا٘س٘ .تبیذ حبوی اس
ٚرٛز ٍٕٞزایی ثیٗ  ٕٝٞفٙبیِ اعتبٖٞب زر زٚرٛٔ ٜرز َ٘ز اعت ٓٞ .چٙیٗ ثب اعتفبز ٜاس ا٘حزاف
ْٔیبر ثٟزٜٚری وُ ّٛأُ تِٛیسٞ ،یچٌ ٝ٘ٛؽبٞسی زاَ ثز ٍٕٞزایی عیٍٕب یبفت ٘ؾس.
ؽبوزی ( ) 1389ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی تٛعْٔ ٝبِی  ٚتِٛیس ثرؼ فْٙتی زر ایزاٖ ىی
عبَٞبی  1353 -1386ثب اعتفبز ٜاس رٚػ  ECM ٚ ARDLپززاذت٘ .تبیذ ٔيبِْ٘ ٝؾبٖ
ٔی زٞس و ٝارتجبه ثّٙس ٔست ثیٗ تٛعْٔ ٝبِی  ٚتِٛیس ثرؼ فْٙتی ٚرٛز زارز .ثّ ٝجبرتی
ٚرٛز ٍٕٞزایی زر ایٗ حٛسٛٔ ٜرز تبییس اعت.
ٔززز ٕٞ ٚىبراٖ ( )1392ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی ثتبی التقبزی زر ثرؼ وؾبٚرسی
وؾٛرٞبی ّن ٛاو ٛىی عبَٞبی 1996 -2011ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٌؾتبٚر تْٕیٓ یبفتٝ
عیغتٕی پززاذتٙس٘ .تبیذ ٔيبِْ٘ ٝؾبٖ ٔیزٞس وٍٕٞ ٝزایی ثتب ٚرٛز زاؽت ٝاعت.
ؽٟجبسی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1394ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی التقبزی وؾٛرٞبی ّن ٛعبسٔبٖ
ٕٞىبری التقبزی ىی عبَٞبی  1990 -2010ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٍٕٞزایی ثتب  ٚعیٍٕب ٚ
رٚػ التقبزعٙزی فنبئی پززاذتٙس٘ .تبیذ ٔيبِْ٘ ٝؾبٖ ٔیزٞس و ٝاحزات عزریش فنبیی ٔخجت
ثٛزٍٕٞ ٚ ٜزایی ثتب ٚرٛز زاؽتٝ؛ أب ٚرٛز ٍٕٞزایی عیٍٕب ٔٛرز تبییس ٘جٛز ٜاعت.
Lemoine et al.
Geum et al.
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پٛرّجبزاِٟبٖ وٛیچ ٕٞ ٚىبراٖ ( )1395ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی ثبسزٞی ثبسارٞبی زارایی زر ایزاٖ
ىی عبَٞبی  1381:02 -1394:11ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٘بٞبر  ٚایٙسر پززاذتٙس٘ .تبیذ ٘ؾبٖ
ٔیزٞس وٍٕٞ ٝزایی فمو زر یه ثبسار زارایی ٚرٛز زارز.
ؽیزافىٗ ٕٞ ٚىبراٖ ( )1396ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی ثبسزٞی ثبسارٞبی عٟبْ زر ایزاٖ ىی
عبَٞبی  1388:02 -1394:11ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٘بٞبر  ٚایٙسر پززاذتٙس٘ .تبیذ ٘ؾبٖ ٔیزٞس
وٍٕٞ ٝزایی زر ثبسزٞی ثزذی ثبسارٞبی عٟبْ ٘غجت ثٔ ٝتٛعو ثبسزٞیٞب ٚرٛز زارز.
اوخز ٔيبِْبت فٛرت ٌزفت ٝزر سٔیٍٕٞ ٝٙزایی ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی التقبزی  ٚعبیز ٔجبحج
پززاذتٝا٘س  ٚثَ٘ ٝز ٔیرعس ؤ ٝيبِْٝای زر ذقٛؿ ٍٕٞزایی فْٙتی ثیٗ ٔٙبىك اعتب٘ی
وؾٛر ٚرٛز ٘سارز .ثز ٕٞیٗ اعبط ٔيبِْ ٝحبمز ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی فْٙتی اعتبٖٞبی وؾٛر
ٔی پززاسز .ثسیٗ تزتیتٚ ،ر ٝتٕبیش ٔيبِْ ٝحبمز ثب عبیز ٔيبِْبت فٛرت پذیزفت ٝزر سٔیٝٙ
ٔٛمّٛی ٍٕٞزایی ٕٞزا ٜتىٙیه ٔٛرزاعتفبز ٜثَٛٙٔ ٝر ثزرعی ٍٕٞزایی ٔیثبؽس.
 .8رٍش تحقیق
ایٗ ٔيبِْ ٝث ٝثزرعی ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زر اعتبٖٞبی ایزاٖ پززاذت ٝاعت .ث ٝایٗ َٔٛٙر اس
رٚػ التقبزعٙزی فنبیی اعتفبزٔ ٜیؽٛز٘ .زْافشار ثزای ترٕیٗ

٘یشStata 13

ٞغت .یىی اس

رٚػٞبی ثزرعی ٍٕٞزاییٍٕٞ ،زایی ثتب  ٚعیٍٕب ٔیثبؽسٍٕٞ.زایی ثتب زر ز ٚحبِت ثتبی
ؽزىی ٔ ٚيّك لبثُ ثزرعی اعتٔ .سَ ترٕیٗ ٍٕٞزایی ثتبی ٔيّك ثز اعبط ٔجب٘ی َ٘زی ٚ
ٔيبِْبت تززثی ا٘زبٌْزفت ٝتٛعو فز٘ب٘سس  ٚعب٘تٛط( )2014ؽىُ سیز تقزیح ٔیؽٛز:
()1

)+

زر فزٍٕٔٞ َٛزایی ثتبی ٔيّك،
ٚ

( ) = a-β log

(Log

ثٟزٜٚری ثرؼ فْٙت ٞز اعتبٖ زر عبَ  1386ثٛزٜ

ثٟزٜٚری ٞز اعتبٖ زر عبَ ٔ 1389یثبؽس .ثٟزٜٚری ،ارسػ افشٚز٘ ٜبذبِـ ثرؼ

فْٙت ث ٝاسای ٞز وبرٌز زر ز ٚعبَ ٔٛرز ثزرعی اعت .مزیت ٔخجت ثتب ث ٝایٗ ٔف ْٟٛاعت
و ٝثیٗ ٚمْیت اِٚیٔ ٚ ٝیبٍ٘یٗ ٘زخ رؽس راثيّ ٝىظ ٚرٛز زارز؛ یْٙی ٔٙبىك زارای
ثٟزٜٚری پبییٗتز ثب عزّت ثبالتز ٘ ٚزخ رؽس ثبالتز ٘غجت ث ٝعبیز ٔٙبىك ث ٝعٕت ثٟزٜٚری
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تْبزِی حزوت ٔیوٙٙس؛ أب مزیت ثتبی ٔٙفی ثٔ ٝفٚ ْٟٛاٌزایی اعت .مزیت ٍٕٞزایی ثتب
٘ؾبٖزٙٞس ٜعزّت ٍٕٞزایی اعت.
٘ ُٛزیٍز ٍٕٞزایی ثتب ،ثتبی ؽزىی ٔیثبؽس .ایٗ ٔسَ زارای ٔتغیزٞبی وٙتزَ ٘یش ثٛزٚ ٜ
ٔسَ ثب تٛر ٝث ٝوبر تززثی فز٘ب٘سس  ٚعب٘تٛط ()2014ث ٝؽىُ سیز تقزیح ٔیٌززز .تٕبْ
ٔتغیزٞبی آٔبری ٔٛرز ٘یبس ثزرعی اس ٔزوش آٔبر ایزاٖ ٌزفت ٝؽسٜا٘س.
( ) = a-β log

)+

()2
زر فزٍٕٔٞ َٛزایی ثتبی ؽزىی،
ثٛزٚ ٜ

(Log

ثٟزٜٚری ثرؼ فْٙت ٞز اعتبٖ زر عبَ 1386

ثٟزٜٚری ٞز اعتبٖ زر عبَ ٔ 1389یثبؽس .ثٟزٜٚری ،ارسػ افشٚز٘ ٜبذبِـ ثرؼ

فْٙت ث ٝاسای ٞز وبرٌز زر ز ٚعبَ ٔٛرز ثزرعی اعتٔ .تغیزٞبی وٙتزَ ؽبُٔ ٔتغیز زعتزعی
زاذّیٔ ،یشاٖ ثبعٛازی زر اعتبٖٞب ،ت ُٛٙفْٙتی  ٚیه٘ٛاذتی فْٙتی ٔیثبؽس .آٔبر ٔتغیزٞب ثب
ِحبً ٍِبریتٓ اس پبیٍبٔ ٜزوش آٔبر ٌزفت ٝؽس ٜاعتٔ .تغیز زعتزعی ث ٝسیز عبذت ربزٜای ثب
اعتفبز ٜاس فزٔ َٛسیز ٔحبعج ٝؽس ٜاعت.
ثٛزٚ ٜ

٘ؾبٖ زٙٞس ٜرْٕیت ٞز اعتبٖ زر عبَ 1386

٘ؾبٖ زٙٞس ٜفبفّ ٝعبیز اعتبٖٞب ٘غجت ث ٝاعتبٖ iثٛز ٜاعت.

()3
ٕٞب٘يٛر و ٝپیؾتز ٌفت ٝؽس ؽبذـ ؽب٘ٔ ٖٛیتٛا٘س ٌٛیبی ٔؾرقبت فْٙتی ثبؽس .ایٗ
ؽبذـ ث ٝز ٚرش یه٘ٛاذتی فْٙتی  ٚت ُٛٙفْٙتی تزشیٔ ٝیؽٛز (ٞیپ .)1974 ،1ؽبذـ
ت ُٛٙفْٙتی  ٚیه٘ٛاذتی فْٙتی ٘یش ثب اعتفبز ٜاس ؽبذـ ؽب٘ٔ ٖٛحبعج ٝؽس ٜاعت.

) (

ت ُٛٙفْٙتی ثٛز ٚ ٜثزاثز تْساز فٙبیِ زر ٞز اعتبٖ ثٛزٕٞ ،ٜچٙیٗ یه٘ٛاذتی فْٙتی ث ٝزررٝ
ترقـ ٞز فْٙت اؽبر ٜزارز .ؽبذـ ؽب٘٘ ٖٛیش ثب اعتفبز ٜاس فزٔ َٛسیز ٔحبعجٔ ٝیؽٛز.
) (

()4

) (

ثزای ٔحبعج ٝؽبذـ ؽب٘ ) ( ٖٛث ٝفٛرت سیز ُّٕ ؽس ٜاعت؛

()5

)

(

Heip

1

615

بررسی ّوگرایی صٌعتی در استاىّای ایراى :رّیافت اقتصادسٌجی فضایی ()SDM

٘غجت تِٛیسات فْٙتی ٞز اعتبٖ ث ٝوُ تِٛیسات آٖ اعتبٖ ) ٚ

(

٘غجت یبز ؽسٜ

ثب ِحبً ٍِبریتٓ اعت .ثب پیزٚی اس ٔسَ ارائ ٝؽس ٜتٛعو ٞیپ ٔتغیز یه٘ٛاذتی فْٙتی وٝ
ٕٞبٖ تْساز فٙبیِ فْبَ ٞز اعتبٖ ثٛز ،ٜثب ربیٍذاری ؽبذـ ؽب٘ ٚ ٖٛت ُٛٙفْٙتی زر راثيٝ
(ٔ )5حبعج ٝؽس ٜاعت .ؽبذـ ثبعٛازی زر ٞز اعتبٖ ٘یش ث ٝؽىُ سیز ٔحبعجٔ ٝیؽٛز:
)

()6
تْساز ثب عٛاز ا٘تٟبی زٚر ٜثزای ٞز اعتبٖ،
اعتبٖ،

(

تْساز ثب عٛاز اثتسای زٚر ٜثزای ٞز

ٔتٛعو ٘زخ ثبعٛازی ٞز اعتبٖ  t ٚفبفّ ٝسٔب٘ی ثیٗ اثتسای زٚر ٚ ٜا٘تٟبی زٚرٜ

ٔیثبؽس؛ ثٙبثزایٗ ٔتٛعو ٘زخ ثبعٛازی ىجك راثي )7( ٝث ٝفٛرت سیز لبثُ ٔحبعج ٝذٛاٞس ثٛز.
ٔrتٛعو ٘زخ ثب عٛازی ثٛز ٚ ٜتْساز ثب عٛاز زر عبَ 1386؛ ثبعٛاز عبَ ٞ (1+r) *1385غت.
ثب عٛاز عبَ

()7

ثب عٛاز عبَ

√

التقبزعٙزی فنبیی ثزای اِٚیٗ ثبر تٛعو پزٚفغٛر ا٘غّیٗ 1ارائٌ ٝززیس .ا٘غّیٗ ٔسّی
ثٛز و ٝالتقبزعٙزی فنبیی زر ٔيبِْبت ٔىب٘ی زارای لبثّیت  ٚوبرثزز ثٟتزی ٘غجت ثٝ
التقبزعٙزی رایذ اعت.
اس رّٕٟٓٔ ٝتزیٗ تفبٚتٞبی التقبزعٙزی فنبیی ثب التقبزعٙزی ٔتسا َٚایٗ اعت وٝ
التقبزعٙزی فنبیی ،ذٛزٕٞجغتٍی فنبیی٘ ٚ 2بٕٞغـب٘ی فنـبیی 3را زر َ٘ز ٔیٌیزز .ایٗ زٚ
ٔغئّ ٝو ٝزر التقبزعٙزی ٔزعـ٘ ْٛبزیـسٌ ٜزفتـٔ ٝـیؽـ٘ٛس ،ثبّـج ٘مـل فزٚك ٌـبٚط-
ٔـبروٛف ٔـیٌزز٘ـس (ٔحٕسسازٕٞ ٚ ٜىبراٖ.)26 :1391 ،
ذٛزٕٞجغتٍی فنبیی ،پسیسٜای اعت و ٝزر زازٜٞبی ٕ٘ٝ٘ٛای زارای ّٙقز ٔىب٘ی رٚی
ٔیزٞس؛ ث ٝىٛری وٚ ٝلتی ٔؾبٞسٜای ٔزثٛه ث ٝیه ٔحُ ٔب٘ٙس ٚ iرٛز زاؽت ٝثبؽس ،ایٗ
ٔؾبٞس ٜثٔ ٝؾبٞسات زیٍز زر ٔىبٖٞبی  jثب فزكi  jثبؽسٚ ،اثغت ٝاعت .ذٛزٕٞجغتٍی

فنبیی ٔیتٛا٘س ثیٗ چٙسیٗ ٔؾبٞس ٜرخ زٞس ث ٝىٛری ؤiٝیتٛا٘س ٞز ٔمساری ثیٗ  1تب  nرا
اذتیبر وٙس؛سیزا ا٘تَبر ٔیرٚز زازٜٞبی ٕ٘ٝ٘ٛای ٔؾبٞس ٜؽس ٜزر یه ٘مي ٝاس فنب ثٔ ٝمبزیز
1

Anselin
Spatial Dependence
3
Spatial Heterogeneity
2

611

فصلٌاهِ هدلسازی اقتصادی (سال یازدّن ،شوارُ « 2پیاپی  »83تابستاى )6831

ٔؾبٞس ٜؽس ٜزر ٔىبٖٞبی زیٍز ٚاثغت ٝثبؽس (ّغٍزی  ٚاوجزی٘ .)98 :1380 ،بٕٞغب٘ی
ٚاریب٘ظ ٘یش اؽبر ٜث ٝا٘حزاف زر رٚاثو ثیٗ ٔؾبٞسات زر عيح ٔىبٖٞبی رغزافیبیی فنب زارز؛
یْٙی ٍٙٞبْ حزوت زر ثیٗ ٔؾبٞسات تٛسیِ زازٜٞبی ٕ٘ٝ٘ٛای زارای ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٚاریب٘ظ حبثتی
٘رٛاٙٞس ثٛز (٘زفی ّّٕسارِٕٞ ٚ ٛىبراٖ.)54 :1391 ،
ثب تٛر ٝث ٝاحز ٔىبٖ زر اعتبٖٞبی ایزاٖ  ٚاحز ٔزبٚرت ،اٍِٞٛبی ٔٛرز اعتفبز ٜثز اعبط
رٚػ التقبزعٙزی فنبیی ثب زازٜٞبی تبثّٛیی فنبیی ثزآٚرز ذٛاٞس ؽس .ثٙبثزایٗ ثب تزعیٓ
ٔبتزیظ فنبیی ٚس٘ی 1و ٝثیبٍ٘ز ٚاثغتٍی ثیٗ اعتبٖٞب ٔیثبؽسّٙ ،بفز ٔبتزیظ ٔزبٚرت ففز
 ٚیه ِحبً ؽس ٜوّٙ ٝقز یه ٘ؾبٍ٘ز ٚرٛز ٔزبٚرت  ٚففز ٘ؾبٖزٙٞسّ ٜسْ ٚرٛز آٖ
اعت (ِغیذ.)2009 ،
2

ثزای ترٕیٗ اٍِٛی فنبیی ٔسَ اس فزْ فنبیی  SDMاعتفبزٔ ٜیؽٛز .ایٗ ٔسَ تغییزات

y

را ثٝفٛرت یه تزویت ذيی اس اعتبٖٞبی ٔزبٚر ٕٞب٘ٙس عزیٞبی سٔب٘ی ذٛز رٌزعیٖٛ

3

تٛمیح ٔیزٞس  ٚآ٘چ ٝزر اعتبٖٞبی ٔزبٚر اتفبق ٔیافتس را ثبإٞیت تّمی ٔیوٙس .ثب ایٗ ٕٝٞ
ثز ذالف ٔسَٞبی عزی سٔب٘ی ،ذيبٞب اس ٔتغیزٞبی عٕت راعت ٔغتمُ ٘جٛز ٚ ٜوٚٛاریب٘ظ
زر ٔف ْٟٛریبمی ٔبتزیظ ليزی ٕ٘یثبؽس .زر ٘تیز ٝترٕیٗ زر رٚػ حسالُ ٔزثْبت ِْٕٔٛی
٘بعبسٌبر اعتٔ .سَ زٚرثیٗ فنبیی ( )SDMؽبُٔ ٚلف ٝفنبیی ٔتغیز ٚاثغتٔ ٚ ٝتغیزٞبی
تٛمیحی اعت .ایٗ ٔسَ زر راثي٘ )4( ٝؾبٖ زاز ٜؽس ٜاعت:
y  Wy  ln  X  WX  

() 8

)  ~ N (0,  2 I n

زر ایٗ ٔسَ پبرأتز ٘ ؾبٖزٙٞس ٜارتجبه ٚلف ٝفنبیی ٔتغیزٞبی تٛمیحی امبف ٝؽس ٜثٝ
ٔسَ اعت (ِغیذ  ٚپیظ.)32 :2009 ،
 .1برآٍرد هدل
زر ایٗ ٔيبِْ ٝث ٝثزرعی ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زر اعتبٖٞبی ایزاٖ ىی ز ٚعبَ 1389 ٚ 1386

1

Spatial Weight Matrix
Spatial Durbin Models
3
AR
2
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پززاذت ٝؽس ٜاعت .ث ٝایٗ َٔٛٙر اس رٚػ ٍٕٞزایی ٔيّك  ٚؽزىی ثتب اعتفبز ٜؽس ٜاعت.
اسآ٘زبؤ ٝسَٞبی رٌزعیِْٕٛٔ ٖٛی زر ثزآٚرز ٔسَ ثٚ ٝاثغتٍی ٔؾبٞسات زر فنب تٛرٟی
٘سار٘س ،ثزای ٌٙزب٘سٖ تﺄحیز ٚاثغتٍی فنبیی ٔؾبٞسات زر فنب ،زر ثزآٚرز ٔسَ ،اس ٔسَٞبی
رٌزعی ٖٛفنبیی اعتفبزٔ ٜیؽٛز.
زر ایٗ پضٞٚؼ ،اثتسا ٔبتزیظ ٔزبٚرت یب ٕٞغبیٍی ثزای  28اعتبٖ (ثب تٛر ٝث ٝتفىیه
اعتبٖٞبی اِجزس  ٚذزاعبٖ؛ اعتبٖٞبی ِحبً ؽس ٜزر ایٗ ٔيبِْ 28 ٝاعتبٖ ٔیثبؽس) ٔٛرز
ثزرعی تؾىیُ ٌززیس؛ ثسیٗ تزتیت ،ثزای اعتبٖٞبی ٕٞغبی ٝیب ٔزبٚر ٔمسار یه  ٚثزای
اعتبٖٞبی غیزٔزبٚر ٔمسار ففز زر َ٘ز ٌزفتٝؽس ٜاعت .ثٙبثزایٗٔ ،بتزیظ ٔزبٚرت ،یه
ٔبتزیظ ٔتمبرٖ  28*28ثب ّٙبفز رٚی ليز افّی ففز ّٙ ٚبفز ذبرد اس ليز افّی ففز ٚ
یه ٔیثبؽس.
زر ٔزحّ ٝثْس ،ثَٛٙٔ ٝر تْزیف ٔبتزیظ ٚس٘ی فنبیی ،اس ٔبتزیظ ٔزبٚرت اعتب٘سارز ؽسٜ
ٔزتج ٝا َٚاعتفبز ٜؽس ٜاعت .زر ایٗ ٔبتزیظ ،اعتب٘سارزعبسی ثز ٔجٙبی ٔزٕٞ ُٛزیه اس
عيزٞبی ٔبتزیظ ٔزبٚرت فٛرت ٌزفت ٝاعتٔ .بتزیظ ٚس٘ی فنبیی ثزای ٔيبِْ ٝحبمز،
ثزای  28اعتبٖ  ٚثبس ٜسٔب٘ی ٔٛرز ٔيبِْٔ ،ٝبتزیغی ث ٝاثْبز  28*28ذٛاٞس ثٛز.زر ایٗ رسَٚ
ثب اعتفبز ٜاس رٚػ التقبزعٙزی فنبیی  SDMث ٝثزآٚرز ٔسَ ٍٕٞزایی ثتب پززاذتٔ ٝیؽٛز .زر
اثتسا ث ٝثزرعی ٍٕٞزایی ثتبی ٔيّك پززاذتٔ ٝیؽٛز.
لجُ اس ترٕیٗ ٔسَ السْ اعت ٚاثغتٍی فنبیی ٚ ٚرٛز ذٛزٕٞجغتٍی ثیٗ رٕالت اذالَ
ٔٛرز آسٔ ٖٛلزار ٌیزز .ثزای ایٗ َٔٛٙر اس آسٔٛٔٚ LM ٖٛرا٘ش اعتفبزٔ ٜیؽٛز٘ .تبیذ آسٖٔٛ
 LMزر رس َٚسیز ٌشارػ ٔیؽٛز.
جدٍل ً .6تایج آزهَى

LM

آزهَى

آهارُ

احتوال آهارُ

LM

182/1092

0/000

ٔٙجِ :یبفتٞٝبی پضٞٚؼ
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٘تبیذ رس َٚفٛق ٘ؾبٖ ٔیزٞس فزمی ٝففز ٔجٙی ثز ّسْ ْٔٙبزاری ٚاثغتٍی فنبیی ٔیبٖ
ٔؾبٞسات زر عيح ْٔٙبزاری  1زرفس رز ؽس ٚ ٜثٙبثزایٗ ٚاثغتٍی فنبیی ٔیبٖ ٔؾبٞسات
ٔٛرز تﺄییس لزار ٔیٌیزز .زر ٔزحّ ٝثْس ثب اعتفبز ٜاس آسٔٛٔ ٖٛرا٘شٕٞ ،جغتٍی ثیٗ رٕالت
اذتالَ ٔٛرز آسٔ ٖٛلزار ٔیٌیزز٘.تبیذ آسٔٛٔ ٖٛرا٘ش زر رس َٚسیز آٔس ٜاعت:
جدٍل ً .2تایج آزهَى هَراًس
آزهَى

آهارُ

احتوال آهارُ

ٔٛرا٘ش

3/5191

0/004

ٔٙجِ :یبفتٞٝبی پضٞٚؼ

ثز اعبط آسٔٛٔ ٖٛرا٘ش ٘یش فزمی ٝففز و ٝزالِت ثز ّسْ ٚرٛز ذٛزٕٞجغتٍی فنبیی زر
ثیٗ رٕالت اذتالَ زارز زر عيح ْٔٙبزاری  1زرفس رز ؽس ٚ ٜثٙبثزایٗ ذٛزٕٞجغتٍی فنبیی
زر ثیٗ رٕالت اذتالَ ٚرٛز زارز.
جدٍل ً .8تایج آزهَى ّوگرایی بتای هطلق
هتغیرّا

ضرایب

 zآهارُ

 zاحتوال آهارُ

مزیت ٍٕٞزایی

0/1174381

1/99

0/046

ٚلف ٝفنبیی ٔتغیز X

-0/0186043

-1/96

0/050

ّزك اس ٔجسأ

0/0012578

1/24

0/251

ρ

0/0459846

0/78

0/438

Root MSE=0/0012
P-Value Wald Test= 0/0905

0/0914

̅

Wald Test= 4/8038

R2= 0/1612
Log Likelihood= 153/5470

ٔٙجِ :یبفتٞٝبی تحمیك

ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ رس )2( َٚمزیت ٍٕٞزایی ثتبی ٔيّك ثزاثز  0/1174381ثٛز ،ٜث ٝایٗ
ٔف ْٟٛو ٝارسػافشٚر ٜثرؼ فْٙت ث ٝاسای ٞز وبرٌز زر اعتبٖٞب ثب عزّت ثزاثز ٔمسار یبز
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ؽس ٜث ٝعٕت ٔتٛعو ثٟزٜٚری حزوت ٔیوٙٙسّ .زك اس ٔجسا ٔسَ ٍٕٞزایی ثتبی ٔيّك
 0/0012578ثٛز ٚ ٜایٗ مزیت ثِ ٝحبً آٔبری ْٔٙبزار ٘یغتٓٞ .چٙیٗ ٚلف ٝفنبیی ٍٕٞزایی
ثزاثز  -0/0186043ثٛز ٚ ٜمزایت ایٗ زٔ ٚتغیز ثِ ٝحبً آٔبری زر عيح  5زرفس ْٔٙبزار
ٞغتٓٞ.چٙیٗ مزیت ٚاثغتٍی فنبیی ( )ρثزاثز  0/0459846ثٛز ٜؤ ٝخجت ثٛزٖ احز ٔتغیز
فنبیی را ٘ؾبٖ ٔیزٞس .ثّ ٝجبرت زیٍزٕٛٞ ،ار ٜعٕٟی اس ٍٕٞزایی اعتبٖٞبی وؾٛر ٚاثغت ٝثٝ
احز ٔزبٚرت ٕٞ ٚغبیٍی اعتبٖٞب ثٛز ٜو ٝایٗ أز ،احز عز ریش ٔٙيمٝای را زر ثبة ٍٕٞزایی
فْٙتی تبییس ٔیوٙس ،یْٙی ٍٕٞزایی زر ٞز اعتب٘ی زیٍز تحت تبحیز ٍٕٞزایی اعتبٖٞبی
ٕٞزٛار ٔیثبؽس.
لجُ اس ترٕیٗ ٔسَ السْ اعت ٚاثغتٍی فنبیی ٚ ٚرٛز ذٛزٕٞجغتٍی ثیٗ رٕالت اذالَ
ٔٛرز آسٔ ٖٛلزار ٌیزز .ثزای ایٗ َٔٛٙر اس آسٔٛٔٚ LM ٖٛرا٘ش اعتفبزٔ ٜیؽٛز٘ .تبیذ آسٔ ٖٛزر
رسٌ )4( َٚشارػ ؽس ٜاعت.
جدٍل ً .1تایج آزهَى

LM

آزهَى

آهارُ

احتوال آهارُ

LM

182/3535

0/000

ٔٙجِ :یبفتٞٝبی تحمیك

٘تبیذ ٘ؾبٖ ٔیزٞس فزمی ٝففز ٔجٙی ثز ّسْ ْٔٙبزاری ٚاثغتٍی فنبیی ٔیبٖ ٔؾبٞسات زر
عيح ْٔٙبزاری  1زرفس رز ؽس ٚ ٜثٙبثزایٗ ٚاثغتٍی فنبیی ٔیبٖ ٔؾبٞسات ٔٛرز تﺄییس لزار
ٔیٌیزز .زر ٔزحّ ٝثْس ثب اعتفبز ٜاس آسٔٛٔ ٖٛرا٘شٕٞ ،جغتٍی ثیٗ رٕالت اذتالَ ٔٛرز آسٖٔٛ
لزار ٔیٌیزز٘.تبیذ آسٔٛٔ ٖٛرا٘ش زر رس )5( َٚآٔس ٜاعت.
جدٍل ً .5تایج آزهَى هَراًس
آزهَى

آهارُ

احتوال آهارُ

ٔٛرا٘ش

3/4276

0/0006

ٔٙجِ :یبفتٞٝبی تحمیك
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ثز اعبط آسٔٛٔ ٖٛرا٘ش ٘یش فزمی ٝففز و ٝزالِت ثز ّسْ ٚرٛز ذٛزٕٞجغتٍی فنبیی زر ثیٗ
رٕالت اذتالَ زارز زر عيح ْٔٙبزاری  1زرفس رز ؽس ٚ ٜثٙبثزایٗ ذٛزٕٞجغتٍی فنبیی زر
ثیٗ رٕالت اذتالَ ٚرٛز زارز.
جدٍل ً .1تایج آزهَى ّوگرایی بتای شرطی
هتغیرّا

ضرایب

آهارُ z

احتوال آهارُ z

X

0/2377012

3/50

0/000

A

0/0030977

0/08

0/932

S

-0/043358

-1/6

0/1

E

3/364373

1/59

0/11

H

-0/0405776

-0/89

0/371

ٚلف ٝفنبیی ٔتغیز X

0/292484

0/64

0/519

ٚلف ٝفنبیی ٔتغیزA

0/0403704

1/86

0/063

ٚلف ٝفنبیی ٔتغیزS

-0/0223778

-1/92

0/055

ٚلف ٝفنبیی ٔتغیزE

-1/111461

-0/84

0/401

ٚلف ٝفنبیی ٔتغیز H

-0/02466606

-1/90

0/057

ّزك اس ٔجسأ

0/0041598

1/24

0/217

ρ

-0/0816989

-1/08

0/281

Root MSE= 0/0014
P-Value Wald Test=0/0043

̅ ;0/3667
Wald Test= 25/6313

2

R = 0/6012
Log Likelihood= 164/4906

ٔٙجِ :یبفتٞٝبی تحمیك

مزیت ٚاثغتٍی فنبیی ( )ρثزاثز  -0/0816989ثٛز ٜؤ ٝیتٛا٘س ىجك ٌفت ٝؽىیجبیی ٚ
ٕٞىبراٖ ( )1395ایٗ ٌ ٝ٘ٛتفغیز ؽٛز و ٝزر ثّٙس ٔست ٍٕٞزا ؽسٖ ٚمْیت فْٙتی اعتبٖٞب
لبثُ ٔؾبٞس ٜذٛاٞس ثٛز .مزیت ٍٕٞزایی ؽزىی ( )Xزر ثزرعی حبمز ثزاثز ٚ 0/2377012
ایٗ مزیت ثِ ٝحبً آٔبری ْٔٙبزار ٔیثبؽس .عزّت ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زر اعتبٖٞب ىی ثبسٛٔ ٜرز
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ثزرعی ثزاثز ٔمسار ّسزی یبز ؽس ٜاعت .ث ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝارسػافشٚز ٜثرؼ فْٙت ث ٝاسای ٞز
وبرٌز زر اعتبٖٞب ثب عزّت ثزاثز ٔمسار یبز ؽس ٜث ٝعٕت ٔتٛعو ثٟزٜٚری حزوت ٔیوٙٙس.
زر ٔٛرز ارتجبه ثیٗ تُٛٙعبسی التقبزی  ٚرؽس ثٟزٜٚری  ٚالتقبزی ،زٌ ٚزَ٘ ٜٚزیٝ
ٔتفبٚت تٌُٛٙزایی  ٚترقـٌزایی ٚرٛز زارزَ٘ .زیبت تٌُٛٙزایی ،رؽس ثیؾتز ثٟزٜٚری را
٘تیز ٝت ُٛٙعبسی ٔیزا٘ٙس؛ زر حبِی وَ٘ ٝزیبت ترقـٌزایی ،ترقـ  ٚتٕزوش زر
فْبِیتٞبی ذبؿ را ٔٛرت رؽس ثٟزٜٚری ٔیزا٘ٙس.
ٔيبِْبت تززثی فٛرت ٌزفت ٝزر راثي ٝثب ایٗ ٔٛم٘ ُٛیش تٙبللٞب  ٚاثٟبْٞبی سیبزی را
٘ؾبٖ ٔیزٞس؛ ث ٝىٛری وٌ ٝزٞٚی اس آٟ٘ب َ٘زی ٝتٌُٛٙزایی را تبییس ٔیوٙٙس ٌ ٚز ٜٚزیٍز
ذالف آٖ را ٌشارػ ٔیوٙٙس (پیزاعتٕٞ ٚ ٝىبراٖ (.)1389ثٙبثزایٗ ،زر ایٗ ٔمبِ ٝمزیت تُٛٙ
فْٙتی ( )Sاحز ٔٙفی ثز ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زاؽت ٚ ٝایٗ مزیت ثزاثز ٔمسار ّسزی -0/043358
ٔیثبؽس  ٚمزیت زر عيح  10زرفس ثِ ٝحبً آٔبری ْٔٙبزاراعت.
ٕٞچٙیٗ ٔمسار ٔٙفی ْٙٔ ٚبزار ٚلف ٝفنبیی ت ُٛٙفْٙتی ثب ٔمسار مزیت -0/0223778
٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝثب افشایؼ ت ُٛٙفْٙتی اعتبٖٞبی ٔزبٚر ثب یه اعتبٖٙٔ،زز ث ٝوبٞؼ
ٍٕٞزایی ارسػ افشٚز ٜآٖ اعتبٖ ذٛاٞس ؽسٕٞ .چٙیٗ مزیت ٚلف ٝفنبیی ٔتغیز ت ُٛٙفْٙتی
ثزاثز  ٚ -0/0223778ثِ ٝحبً آٔبری زر عيح پٙذ زرفس ْٔٙبزار ٔیثبؽس .ثّ ٝجبرت زیٍزٚ ،لفٝ
فنبیی ٔتغیز ت ُٛٙفْٙتی تبحیز ٔٙفی ْٙٔ ٚبزار ثز ٍٕٞزایی ارسػ افشٚز ٜثرؼ فْٙت زارز.
مزیت یه٘ٛاذتی فْٙتی (٘ )Eیش احز ٔخجت زر ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زارز .مزیت ایٗ ٔتغیز
ثزاثز  3/364373ثٛز ٜاعت .ایٗ مزیت ثِ ٝحبً آٔبری زر عيح  10زرفس ْٔٙبزاراعت .ثٝ
ایٗ ٔف ْٟٛو ٝثب افشایؼ یه٘ٛاذتی فْبِیتٞبی فْٙتی (ٍٕٗٞتز ثٛزٖ فْبِیتٞبی فْٙتی)،
ٔیشاٖ ٍٕٞزایی ثٟزٚ ٜری زر ارسػ افشٚز ٜثرؼ فْٙت ث ٝاسای ٞز وبرٌز ثزاثز ٔمسار یبز ؽسٜ
افشایؼ ٔییبثس.
ٕٞچٙیٗ مزیت ٚلف ٝفنبیی ٔتغیز ت ُٛٙفْٙتی ثزاثز  ٚ -1/111461ثِ ٝحبً آٔبری ْٔٙبزار
ٕ٘یثبؽس .ثّ ٝجبرت زیٍزٚ ،لف ٝفنبیی ٔتغیز ت ُٛٙفْٙتی تبحیز ٔٙفی ثز ٍٕٞزایی ارسػ
افشٚز ٜثرؼ فْٙت زارز .مزیت زعتزعی ث ٝسیزعبذتٞبی ربزٜای ( )Aاحز ٔخجت ثز
ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زاؽت ٝاعت؛ ث ٝىٛری و ٝثب افشایؼ یه زرفسی زعتزعی ث ٝسیزعبذت
ربزٜای 0/0030977 ،زرفس ٍٕٞزایی ارسػافشٚز ٜزر اعتبٖٞب افشایؼ ٔییبثس .اس آ٘زب وٝ
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سیزعبذتٞبی ربزٜای ثبیس تبحیز ٔخجت ثز ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زاؽت ٝثبؽس؛ أب ثزای ایزاٖ ثب
تٛر ٝث ٝآٔبرٞب ِ ٚحبً ؽبذـٞبی ٔتفبٚت ایٗ مزیت ثِ ٝحبً آٔبری ْٔٙبزار ٘یغت .ث ٝایٗ
ٔف ْٟٛو ٝتغییزات زعتزعی ث ٝسیزعبذت ربزٜای زر ثیٗ اعتبٖٞب احزی زر ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری
٘سارزٕٞ.چٙیٗ مزیت ٚلف ٝفنبیی ٔتغیز زعتزعی ث ٝسیز عبذت ربزٜای ثزاثز ٚ 0/0403704
ثِ ٝحبً آٔبری زر عيح ز ٜزرفس ْٔٙبزار ٔی ثبؽس.
ثّ ٝجبرت زیٍزٚ ،لف ٝفنبیی ٔتغیز Aتبحیز ٔخجت ْٙٔ ٚبزار ثز ٍٕٞزایی ارسػ افشٚز ٜثرؼ
فْٙت زارزٔ.تغیز عيح عٛاز(٘ )Hیش احز ٔٙفی زر افشایؼ ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زاؽت ٝاعت.
ث ٝاسای یه زرفس افشایؼ عيح عٛاز افزاز -0/0405776 ،ثٍٕٞ ٝزایی ارسػ افشٚزٜ
اعتبٖٞب امبفٔ ٝیؽٛز .أب ایٗ مزیت ثِ ٝحبً آٔبری ْٔٙبزار ٘یغت .ث ٝایٗ ٔف ْٟٛوٝ
ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری تحت تبحیز تغییزات عٛاز  ٚعزٔبی ٝا٘غب٘ی لزار ٘سارزٕٞ .چٙیٗ مزیت
ٚلف ٝفنبیی ٔتغیز عيح عٛاز ثزاثز  ٚ -0/02466606ثِ ٝحبً آٔبری زر عيح پٙذ زرفس
ْٔٙبزار ٔیثبؽس .ثّ ٝجبرت زیٍز ٚلف ٝفنبیی ٔتغیز عيح عٛاز تبحیز ٔٙفی ْٙٔ ٚبزار ثز
ٍٕٞزایی ارسػ افشٚز ٜثرؼ فْٙت زارزّ .زك اس ٔجسا ٔسَ ٍٕٞزایی ثتبی ؽزىی
ثزاثز 0/0041598ثٛز ٚ ٜایٗ مزیت ثِ ٝحبً آٔبری ْٔٙبزار ٘یغت.
ً .5تیجِگیری ٍ پیشٌْادّا
ایٗ ٔيبِْ ٝث ٝثزرعی ٍٕٞزایی ثتبی ٔيّك  ٚؽزىی ثٟزٜٚری زر اعتبٖٞبی ایزاٖ ىی ز ٚعبَ
 1389 ٚ 1386پززاذت ٝاعت .ث ٝایٗ َٔٛٙر ،اس رٚػ التقبزعٙزی فنبئی ( )SDMاعتفبز ٜؽسٜ
اعت٘ .تبیذ ٍٕٞزایی ثتبی ٔيّك حبوی اس تبییس ٚرٛز ٍٕٞزایی زر ثٟزٜٚری ٔیثبؽس .مزیت
ٍٕٞزایی ثتبی ٔيّك  0/1174381ثٛز ٚ ٜایٗ مزیت ثِ ٝحبً آٔبری ْٔٙبزار ٔیثبؽس .زر رٚػ
ٍٕٞزایی ؽزىی ٘یش مزیت ٍٕٞزایی ثزاثز  0/2377012ثٛز ٚ ٜایٗ مزیت زر عيح  1زرفس ثٝ
ِحبً آٔبری ْٔٙبزار ٔیثبؽس .ث ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝثب عزّت 0/2377012ثٟزٜٚری زر اعتبٖٞبی ایزاٖ
ٍٕٞزا ٔیؽ٘ٛس ثزای ٍٕٞزایی ؽزىی چٟبر ٔتغیز وٙتزَ زر َ٘ز ٌزفت ٝؽس ٜاعت؛ ت ُٛٙفْٙتی
احز ٔٙفی ْٔٙبزار ثز ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زاؽت ٝاعت.
ٔتغیز یه٘ٛاذتی فْٙتی احز ٔخجت ْٙٔ ٚبزار ثز ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زاؽت ٝاعت .زعتزعی ثٝ
سیز عبذت ربزٜای احز ٔخجت زر ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زاؽت ٚ ٝایٗ مزیت ثِ ٝحبً آٔبری
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ْٔٙبزار ٘یغتٔ .تغیز عزٔبی ٝا٘غب٘ی ٘یش احز ٔٙفی ثز ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری اعتبٖٞب زاؽت ٝاعت؛ أب
ایٗ مزیت ثِ ٝحبً آٔبری ْٔٙبزار ٘یغت.
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ث ٝعیبعتٌذاراٖ پیؾٟٙبز ٔیؽٛز و ٝثب تٛر ٝث ٝاحز ٔخجت عزٔبی ٝا٘غب٘ی
ثز ثٟزٜٚری ثرؼ فْٙت  ٚثب تٛر ٝث ٝا٘سن ثٛزٖ تْساز ؽبغالٖ ثب تحقیالت زا٘ؾٍبٞی
٘غجت ث ٝوُ ؽبغالٖ فٙبیِ زر اعتبٖٞب رٟت حُ ْٔنُ ثیىبری  ٚثبِفُْ ٕ٘ٛزٖ ٍزفیتٞبی
ثبِم ٜٛفْٙت ث ٝرذة ٘یزٞٚبی تحقیُ وزز ٜثیؼتزی ٘غجت ثٌ ٝذؽت ٝالساْ ٕ٘بیٙس  ٚزر
رٟت افشایؼ عيح عزٔبی ٝا٘غب٘ی ثَٛٙٔ ٝر تؾریـ ٞزچ ٝثٟتز ٘یبسٞبی ثرؼ فْٙت
تالػٞبی السْ را ٔجذٕ٘ َٚبیٙس.
پیؾٟٙبز ٔیؽٛز ثزای  ٍٖٕٛٞعبذتٗ ٚیضٌیٞبی فْٙتی اعتبٖٞب ،اس ٔٙبىك پیؾزفتٝتز ثٝ
ٔٙبىك ثب ثٟزٜٚری پبییٗتز  ٚثَٛٙٔ ٝر تغزیِ فزایٙس ٍٕٞزایی ثٟزٜٚری زر ثیٗ فٙبیِ
اعتبٖٞبی وؾٛر تالػ ؽٛز.ثب تٛر ٝث ٝاحز ٔخجت یه٘ٛاذتی فْٙتی زر افشایؼ ٍٕٞزایی
ثٟزٜٚری اعتبٖٞب پیؾٟٙبز ٔیؽٛز و ٝزر ثز٘بٔٝریشیٞبی ٔٙيمٝای ثز ٔشیت ٘غجی اعتبٖٞب زر
فٙبیِ ذبؿ تبویس ؽٛز  ٚترقیـ ٔٙبثِ رٟت عزٔبیٌٝذاری ثز ایٗ اعبط فٛرت
پذیزز؛سیزا ایزبز ت ُٛٙزر ثرؼ فْٙت اعتبٖٞب ٞسر زازٖ عزٔبی ٝثٛزٙٔ ٚ ٜزز ث ٝافشایؼ
ثٟزٜٚری ٘رٛاٞس ؽس .اس آٖرب و ٝتٛعْ ٝسیزعبذتٞب یىی اس اِشأبت ٔ ٟٓرؽس التقبزی
اعت  ٚزر ایٗ ٔیبٖ سیزعبذت ربزٜای اس إٞیت ٚیضٜای ثزذٛرزار اعت ،تٛفیٔ ٝیؽٛز ثب
ثٟجٛز عيح زعتزعی ث ٝسیزعبذت ربزٜایٔ ،یشاٖ فْبِیتٞبی فْٙتی اعتبٖٞب  ٚزر ٘تیزٝ
ثٟزٜٚری فٙبیِ اعتبٖٞب افشایؼ یبثس.
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