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 .6هقدهه
کـَسّبی تَػقًِیبفتِ ٍ دس حبل تَػقِ خَاّبى سػیذى ثِ سؿذ اقتلبدی هغلَة ثبشای گبزاس
اص ؿشایظ هَخَد ّؼتٌذ .ایي هَضَؿ اغلت ثِ ایدبد صیبىّبی صیؼبتهحیغبی هبیاًدبهبذ .اص
عشف دیوش ،هحیظصیؼت هدوَفِ ثؼیبس فؾین ٍ پیچیذُای اص فَاهل گًَببگَى اػبت کبِ ثبش
فولکشد ٍ فقبلیتّبی اًؼبى تأثیش گزاؿتِ ٍ اص آى ًیض هتأثش هیؿَد .لزا ،ایي هبْبَم ثیببًوش آى
اػت کِ هَضَؿ هحیظصیؼت عیف ٍػیقی اص اثقبد هختلف سا ؿبهل هیؿَد.
عی دِّّبی اخیش ،هؼبئل صیؼتهحیغی اص خٌجِّبی هختلببی هبَسد ثشسػبی قبشاس گشفتبِ
اػت .تَخِ فوَهی ثِ هؼبئل صیؼتهحیغی اص دِّ  60هیالدی آغبص ؿذ ٍ فوذتب آلَدگیّببی
كٌقتی ًبؿی اص سؿذ سٍصافضٍى اقتلبدّبی كٌقتی هَسد تَخِ ثبَد .اٍاخبش دّبِ  70هبیالدی،
هؼبئل هشثَط ثِ تدبسز ٍ هحیظصیؼت اٍج گشفت ٍ عشفذاساى هحیظصیؼبت دس افتبشام ثبِ
ٍضقیت ًبهٌبػت هحیظصیؼت ٍ تَػقِ سٍصافضٍى تدبسزً ،ـؼتّببی گؼبتشدُای دس ًقببط
هختلف خْبى ثشگضاس کشدًذ  .ثِ فقیبذُ آًْبب ،دس اثبش آصادػببصی تدببسی ،حدبن فقبلیبتّببی
اقتلبدی اص خولِ فقبلیتّبی آمیٌذُ گؼتشؽ هییبثذ ٍ هیضاى اػتببدُ اص هٌبثـ ٍ اًشطی ثِ عَس
ًبهٌبػجی افضایؾ هییبثذ.
ّوچٌبى عشفذاساى هحیظصیؼت ٍ هخبلببى آصادػبصی تدبسز ،اقبشاس کشدًبذ کبِ گؼبتشؽ
تدبسز آصاد ٍ افضایؾ فـبسّبی سقبثتی ثیي ثٌوبُّبی داخلی ٍ سقجبی خبسخی ،ثِ هالین ؿبذى
ػیبػببتّبببی صیؼببتهحیغببی هٌبػببت هٌدببش هببیؿببَد ٍ حتببی تلببَیت ٍ اخببشای قببَاًیي
صیؼتهحیغی هلی دس هَاخِْ ثب فشایٌذ آصادػبصی تدبسز ثب تأخیش ّوشاُ اػبت .اهبب ثشخبی اص
عشفذاساى تدبسز آصاد ًِ ،تٌْب ثب ایي دیذگبُ کِ آصادػبصی تدبسی هَخت تخشیت هحیظصیؼت
هیؿَد ،هخبلف ّؼتٌذ ،ثلکِ آصادػببصی تدببسی سا دس ثْجبَد ٍضبقیت هحبیظصیؼبت هبؤثش
هیداًٌذ .عجق اػتذمل آًْب ،ثب تَخِ ثِ ٍاکٌؾ کـَسّب ثِ فـبسّبی سقببثتی ًبؿبی اص گؼبتشؽ
تدبسز آصاد ٍ دػتشػی ثِ هضیت ًؼجی ،اػتببدُ اص هٌبثـ ،کبسا هیؿَد ٍ ثبذیي تشتیبت اتبالف
هٌبثـ ٍ اًشطی ٍ آمیٌذگی هشثَط ثِ آثبس آصادػبصی آًْب کبّؾ هییبثذ .دس ایي ثیي ؿبخقّبی
هختلبی اص خولِ آلَدگی َّا ،آلَدگی آة ،خٌولصدایی ،دیاکؼیذکشثي ،حبؼ تٌبَؿ صیؼبتی ٍ
سدپبی اکَلَطیکی هیتَاًٌذ ؿبخق تخشیت هحیظصیؼت دس ًؾش گشفتِ ؿبًَذ .اهبب ،ؿببخق
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تخشیت هحیظصیؼت دس اغلت هغبلقبز داخل کـَس هیضاى اًتـبس دیاکؼیذکشثي ،رساز هقلبق
دس َّا ٍ 1یب ؿبخق فولکشد صیؼتهحیغی 2ثَدُ اػت.
دس ایي هقبلِ سدپبی اکَلَطیکی ثِ فٌَاى ؿبخلی ثشای تخشیت صیؼتهحیغی دسًؾش گشفتِ
ؿذُ اػت .دمیل ایي اًتخبة فجبسز اػت اص )1 :ؿبخقّبی دیوش تخشیت هحیظصیؼت ثهثل
آلَدگی َّا ٍ ػبیش ؿبخق ّب کِ دس ثببم ثبذاى اؿببسُ ؿبذ) تٌْبب خبضی کبَتکی اص تخشیبت
هحیظصیؼت ّؼتٌذ؛ دسحبلی کِ سدپبی اکَلَطیکی ،ثِ ًؼجت ،ؿببخق خببهـتبشی اػبت؛ )2
سدپبی اکَلبَطیکی ؿبخلبی اص پبیبذاسی اػبت؛  )3سدپببی اکَلبَطیکی ؿبخلبی اص کببسایی
اکَلَطیکی اػت .ثش ایي اػبع ،اسصیبثی هؼتوش هٌبثـ ثب اػتببدُ اص سّیبفتّب ٍ اثضاسّبی تَػقِ
پبیذاس اص خولِ سٍؽ سدپبی اکَلَطیکی هیتَاًذ ساّکبس هٌبػجی ثشای ثشًبهِسیبضیّببی آیٌبذُ
ثشای کبّؾ فـبسّبی هحیغی ٍ تأهیي ًیبصّبی هلشفی ثِ كَسز كحیح ثبؿذ .لبزا ثبب تَخبِ
ثِ اّویت هَضَؿ ،دس ایي هغبلقِ ثِ ثشسػی تدشثی تأثیش ثبص ثَدى تدببسی ٍ هببلی ثبش سدپببی
اکَلَطیکی ثب ثکبسگیشی الوَی ػیؼتن هقبدمز ّوضهبى هجتٌی ثبش دادُّببی تببثلَیی پشداختبِ
ؿذُ اػت.
دس اداهِ ،هقبلِ ثِ ؿکل صیش ػبصهبًذّی ؿذُ اػت :دس ثخبؾ دٍم ،ادثیببز هَضبَؿ هبشٍس
هیؿَد؛ ثخؾ ػَم ،ثِ هقشفی الوَی سگشػیًَی ،دادُّبی آهببسی ٍ سٍؽ ثبشآٍسد اختلببف
داسد؛ دس ثخؾ تْبسمً ،تبیح هغبلقبِ هبَسد تدضیبِ ٍ تحلیبل قبشاس هبیگیبشد ٍ دس پبیببى ًیبض
ًتیدِگیشی ٍ پیـٌْبدّب ثیبى هیؿَد.
 .2هزوری بز ادبیات
 .6-2هبانی نظزی

دس ایي قؼوت ثِ تبکیک ،ثِ ثشسػی استجبط ثیي هتغیشسدپبی اکَلَطیکی ثب ثبص ثبَدى تدببسی ٍ
ػشهبیِگزاسی هؼتقین خبسخی ٍ ّوچٌیي ساثغبِ ثبیي ًبشر اسص ٍ ثببص ثبَدى تدببسی پشداختبِ
هیؿَد.

Particulate Matter
Environmental Performance Index

1
2

02

فصلناهه هدلساسی اقتصادی (سال یاسدهن ،شواره « 4پیاپی  »44سهستاى )6941

 .6-6-2ردپای اکولوصیکی و باس بودى تجاری

هحیظصیؼت ّش کـَس فالٍُ ثش اثشپزیشی اص تحَمز اقتلبد داخلبی ،دس هقبشم تغییبشاز دس
فشكِ تدبسز خبسخی ًیض قشاس داسد .ایي تقبهل هحیظصیؼبت ثبب تدببسز خببسخی فوبذتب اص
عشیق آصادػبصی تدبسی كَسز هیگیشد .دس ٍاقـ ثشخی اص اًتقبدّبی اػبػبی ٍاسد ثبش هٌحٌبی
صیؼتهحیغی کَصًتغ ،فذم تَخِ آى ثِ الوَی تدبسی اػت ،حبل آًکِ الوَی تدببسی هٌبتح
اص فشضیِ پٌبّوبُ آمیٌذگی 1ثِ فٌَاى یکی اص دمیل اكبلی کببّؾ آلبَدگی دس کـبَسّبی ثبب
ػغح دسآهذ ثبم ٍ افضایؾ آلَدگی دس کـَسّبی ثب ػغح دسآهذ پبییي هغشح هیؿَد.
گشٍػوي ٍ کشٍگش ث )1991دس هغبلقِای ،آثبس آصادػبصی تدبسی ثش ٍضقیت هحبیظصیؼبت
سا ثِ ػِ اثش هقیبع ثسؿذ اقتلبدی) ،اثش تشکیت ثتشکیت كٌبیـ) ٍ اثش فٌبٍسی ثؿذز هقبشساز
صیؼتهحیغی) تبکیک کشدًذ .اثش هقیبع ثِ افضایؾ اًذاصُ فقبلیتّبی اقتلبدی اؿبسُ داسد کبِ
ثِ دلیل افضایؾ دػتشػی ثِ ثبصاس دس اثش آصادػبصی تدبسی سر هیدّذ .ثب ثجببز ػببیش ؿبشایظ،
تخشیت صیؼتهحیغی ثِ احتوبل صیبد اص اثش هقیبع ًـئت هیگیشد .اثش تکٌیک ثیبًوش تغییبش دس
فٌبٍسی تَلیذ ،ثخلَف تغییش ثِ ػوت فٌبٍسی پبک اػت ٍ ثِ تغییش ؿیَُّبی تَلیبذ ًبؿبی اص
آصادػبصی تدبسی اختلبف داسد .ثب افضایؾ دسآهذ ػبشاًِ دس اثبش تدببسز ٍ سؿبذ اقتلببدی،
تقبضب ثشای هقشساز صیؼتهحیغی ٍ ثکبسگیشی آًْب دس حَصُ تَلیذ ٍ هلشف ثِ عبَس هقوبَل
افضایؾ هییبثذ .ایي اثش هوکي اػت ثِ ًبـ هحیظصیؼت توبم ؿبَد .اثبش تشکیجبی ّبن ثبِ ایبي
هقٌبػت کِ پغ اص یک هشحلِ آصادػبصی تدبسی ،پیکشُ ٍ ػبختبس كٌقتی اقتلبدّب تغییش یبفتبِ
ٍ ّش کـَس دس تَلیذ هحلَمتی کِ دس آًْب هضیت ًؼجی داسد ،تخلق پیذا هیکٌذ.
ثٌبثشایي ،تأثیش ًْبیی اثش تشکیت ثش هحیظصیؼت ثِ فَاهبل تقیبیيکٌٌبذُ هضیبت ًؼبجی یبک
کـَس ثؼتوی داسد .ثٌبثشایي ،ثبِ دًجببل آصادػببصی تدببسی ،اثبش هقیببع ثبِ افبضایؾ تخشیبت
هحیظصیؼت ٍ اثش فٌبٍسی ،ثِ کبّؾ تخشیت هحیظصیؼت توبیل داسًذ .تأثیش اثش تشکیت ًیض ثبِ
ًَؿ هضیت ًؼجی ثؼتوی داسد .ثٌبثشایي ،ثب لحبػ هضیت ًؼجی ،اگش کـبَسی دس تَلیبذ کبمّببی
آمیٌذُ هضیت داؿتِ ٍ دس تَلیذ آى کبمّب تخلق پیبذا کٌبذ ،دس آى كبَسز اثبش تشکیبت ثبِ
1

ثش اػبع ایي فشضیِ ث ،)Pollution Haven Hypothesisصهبًیکِ هَاًـ تدبسز کببّؾ هبییبثٌبذ ،كبٌبیقی ثبب ؿبذز
آلَدگی اص کـَسّبیی ثب قَاًیي ؿذیذ صیؼتهحیغی ثِ کـَسّبیی ثب قَاًیي ػؼبت ٍ ضبقیف اًتقببل خَاٌّبذ یبفبت .ایبي
کـَسّب پٌبّوبّی ثشای كٌبیـ آمیٌذُ هحؼَة هیؿًَذ.
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ٍاػغِ تغییش تشکیت کبمّببی تَلیبذی کـبَس ثبِ ػبوت کبمّببی آمیٌبذُ ،آثببس هٌببی سٍی
هحیظصیؼت ثش خبی هیگزاسد ٍ اگش ثِ ٍاػغِ ٍخَد هضیت ًؼجی کـَسی دس کبمّببی پببک،
تشکیت کبمّبی تَلیذی آى کـَس ثِ ػوت کبمّبی پبک تغییش کٌذ ،دس آى كَسز اثبش تشکیبت
آثبس هثجتی سٍی هحیظصیؼت ثشخبی خَاّذ گزاؿت.
ثش اػبع هغبلت فَق ،اص ثیي ػِ اثش هقیبع ،تشکیت ٍ اثش فٌبٍسی هغبشح ؿبذُ دس هغبلقبِ
گشٍػوي ٍ گشٍکش ،اثش تشکیت ثیؾ اص دٍ اثش دیوش ،هشتجظ ثب هٌحٌی صیؼتهحیغی کبَصًتغ ٍ
فشضیِ پٌبّوبُ آلبَدگی اػبت .اص ایبي سٍ ،ثخـبی اص هغبلقببز هبشتجظ ثبب تقبهبل تدببسز ٍ
هحیظصیؼت دس صهیٌِ اثش تشکیت اػت کِ دس هَاسدی ثب تَخِ ثِ هغبلقبز یبد ؿذُ اثبش تشکیبت
حبكل اص تدبسز آصاد ،اص عشیق فشآیٌذ فشضیِ پٌبّوبُ آلَدگیٍ ،ضبقیت آمیٌبذگی ٍ هٌحٌبی
صیؼتهحیغی کَصًتغ سا تحت تأثیش قشاس هیدّذ.
 .2-6-2ردپای اکولوصیکی و سزهایهگذاری هستقین خارجی

ًحَُ اثشگزاسی ػشهبیِگزاسی هؼتقین خبسخی ثبش کیبیبت صیؼبتهحیغبی ثبِ ٍیبظُ دس هبَسد
کـَسّبی دسحبل تَػقِ هتببٍز اػت .ثشخی اص داًـوٌذاى هبًٌذ اػتشى 1ث )2005هقتقذًذ کبِ
ػشهبیِ گزاسی هؼتقین خببسخی ثبِ فلبت اثشگبزاسی ثبش سؿبذ اقتلببدی هبیتَاًبذ ثشکیبیبت
صیؼتهحیغی اثش ثوزاسد .آًْب ثب تأکیذ ثش فشضیِ صیؼتهحیغی کَصًتغ ،کبِ ثیببًوش ساثغبِ
هقکَع ؿکل ثیي سؿذ اقتلبدی ٍ کیبیت صیؼتهحیغی اػت ،اػتذمل هبیکٌٌبذ کـبَسّبی
دسحبل تَػقِ کِ ٌَّص دس ًیوِ تپ ایي هٌحٌی قشاس داسًذ ثبب افبضایؾ هیبضاى ػبشهبیِگبزاسی
هؼتقین خبسخی کِ ثِ سؿذ اقتلبدی کوک هبیکٌبذ ٍضبقیت صیؼبتهحیغبی خبَد سا ثبذتش
هیًوبیٌذ.
ثشخی اص داًـوٌذاى ثب ثیبى فشضیِ پٌبّوبُ آلَدگی ًتیدِ هیگیشًذ کِ ٍسٍد ػبشهبیِگبزاسی
هؼتقین خبسخی ثِ کـَسّبی دسحبل تَػقِ هٌدش ثِ افضایؾ آلَدگی ٍ تخشیت هحبیظصیؼبت
هیؿَد؛ صیشا فشضیِ پٌبّوبُ آلَدگی اؿبسُ ثِ ایي ٍضقیت داسد کِ کـَسّبی تَػبقِیبفتبِ ،ثبِ
ٍیظُ آًْبیی کِ دس كٌبیـ آمیٌذُ فقبلیت داسًذ ،فوذتب توبیل داسًذ كبٌبیـ آمیٌبذُ خبَد سا ثبِ
کـَسّبیی گؼیل داسًذ کِ اػتبًذاسدّبی صیؼتهحیغی ضقیفتشی داسًذ .ایبي کببس اغلبت دس
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قبلت تدبسز ٍ ػشهبیِگزاسی هؼتقین خبسخی اًدبم هیؿَد؛ کِ ًتیدبِ ٍسٍد ػبشهبیِگبزاسی
هؼتقین خبسخی ثشای کـَس هیضثبى ثب اػتبًذاسدّبی صیؼتهحیغی پبییي کِ اغلت دسآهذ پببییٌی
داسًذ ،افضایؾ آلَدگی اػت.
 .9-6-2باس بودى تجاری و نزخ ارس

یکی اص اٍلیي هغبلقبتی کِ ثِ ثشسػی ساثغِ ثیي دسخبِ ثببص ثبَدى تدببسز ٍ ًبشر ٍاققبی اسص
پشداختِ اػت ،هغبلقِ ّبئَ 1ث )2000اػتٍ .ی دس هغبلقِ خَد اص هذلی اػتببدُ کشد کِ دس ایي
هذل کبمّبی قبثل تدبسز ٍ غیشقبثل تدبسز ٍخَد داؿتِ ٍ ثیبى هیؿبَد کبِ ساثغبِ ثبیي ثببص
ثَدى تدبسز ٍ ًشر ٍاققی اسص یک ساثغِ هقکَع هیثبؿذّ .بئَ دس ایي هبذلًَ ،ػببًبز ًبشر
ٍاققی اسص سا ًتیدِ ثشٍص ؿَکّبی پَلی ٍ غیشپَلی هیداًذ ٍ ثیبى هیکٌذ کِ ؿَکّبی پبَلی،
كشفب اثش گزسا ثش قیوت ٍاققی کبمّبی غیشقبثل هجبدلِ داؿتِ؛ دس حبلی کِ اثش ایي ؿبَکّبب ثبش
قیوت ٍاققی کبمّبی قبثبل هجبدلبِ ،هؼبتوش هبیثبؿبذّ .وچٌبیي دس اداهبِ فٌبَاى هبیکٌبذ دس
کـَسّبی ثب دسخِ ثبص ثَدى تدبسی ثیـتش ،ثِ دلیل اًقغبفپزیش ثبَدى ػبغح قیوبتّبب ،تبأثیش
ؿَکّبی فشضِ پَل ثش هلشف ،کَتبُهذز ثَدُ ٍ تغییشاز ًشر ٍاققی اسص کوتش هیثبؿبذ .دس
فیي حبل ،ؿَکّبی عشف فشضِ ًیض ساثغِ هٌبی هـبثْی ثیي ثیثجبتی ًشر ٍاققی اسص ٍ دسخبِ
ثبص ثَدى اقتلبد سا تجییي هیکٌذ.
 .2-2هفهوم نظزی -تجزبی ردپای اکولوصیکی

سدپبی اکَلَطیکی ؿبخلی اػت کِ ًشر هلشف هٌبثـ ٍ تَلیذ ضبیقبز تَػظ اًؼبى سا ثب ًشر
ثبصتَلیذ هٌبثـ ٍ دفـ ضبیقبز تَػظ صیؼت کشُ هقبیؼِ هیکٌذ کِ ثش اػبع هقذاس صهیي هبَسد
ًیبص ثشای ًوِ داؿتي ایي تشخِ تقشیف هیؿَد .دس ٍاقـ ،ایي ؿبخق ًـبى هیدّبذ کبِ تبِ
هقذاس آة ٍ صهیيّبی حبكلخیض اػتببدُ ؿَد تب هٌبثـ هلشفی هبَسد ًیببص اًؼببىّبب تَلیبذ ٍ
ّوچٌیي ضبیقبز حبكل اص آًْب دفـ ؿبَد .ثبذیي تشتیبت ،سدپببی اکَلبَطیکی دس خؼبتدَی
ثشقشاسی استجبط ثیي هٌبثـ عجیقی ٍ تقبضبی اًؼبىّب اص آى ثشای تأهیي کببم ،خبذهبز ٍ اساضبی
اػت .اػبع ؿبخق سدپبی اکَلَطیکی ؿبهل تٌذیي کبسثشد ٍیبظُ دس ًبَاحی تَلیبذ صیؼبتی،
هبًٌذ صهیي کـبٍسصی ،خٌول ،هشتـ ،صهیي ػبختِ ؿذُ ٍ پٌِّْبی آثی اػبت .ؿببخق سدپببی
Hau
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اکَلَطیکی پیؾدسآهذ ثشًبهِسیضی ٍ یکی اص اثضاسّبی هْن ٍ کبسآهبذ آى اػبت کبِ ثبِ تحقبق
پبیذاسی کوک هیکٌذ .سدپبی اکَلَطیکی اص دٍ هٌؾش هیتَاًذ ؿبخق پبیذاسی هحؼَة ؿبَد:
 )1سدپبی اکَلَطیکی ّضیٌِ اکَلَطیکی تأهیي کلیِ کبمّب ٍ خذهبز هلشفی اًؼببى سا هحبػبجِ
هیکٌذ ٍ ًـبى هیدّذ کِ هشدم ًِ تٌْب ثِ عبَس هؼبتقین ثبشای تَلیبذاز کـببٍسصی ،احبذا
خبدُّب ،ػبختوبىػبصی ٍ ػبیش فقبلیتّب ثِ صهیي ًیبص داسًذ ،ثلکِ ثِ عَس غیشهؼتقین ًیض کبمّب
ٍ خذهبز هَسد ًیبص اًؼبىّب اص صهیي تأهیي هیؿبَد؛  )2تقجیبش سدپببی اکَلبَطیکی ثبِ فٌبَاى
ؿبخق پبیذاسی ثِ هقشفی ایذُ ؽشفیت ثشد 1هٌدش ؿذُ اػت .ؽشفیبت ثبشد فجببسز اػبت اص:
حذاکثش خوقیتی کِ صهیي هیتَاًذ ًیبصّبی آًْب سا ثِ عَس ًبهحذٍد تأهیي کٌذ .ؽشفیبت ثبشد دس
هَسد گوبًِصًی دسثبسُ اهکبًبز ٍ هحذٍدیتّبی تأهیي ًیبصّبی ثـش دس آیٌذُ ثحث هیکٌذ؛ دس
حبلی کِ سدپبی اکَلَطیکی اسصیبثیّبی تدشثی تخشیتّبی سردادُ دس گزؿتِ سا هذ ًؾش داسد.
 .9-2پیشینه تحقیق

دس ساثغِ ثب فَاهل هؤثش ثش کیبیت هحیظصیؼت ،هغبلقبز صیبدی اًدبم ؿذُ اػت:
فبخش ٍ فبثذی 2ث )2017ساثغِ ثیي کیبیت صیؼتهحیغی ٍ سؿذ اقتلبدی دس کـَسّبی دس
حبل تَػقِ سا ثش اػبع ؿبخق فولکشد هحیظصیؼت هَسد ثشسػی قشاس دادًذً .تبیح پبظٍّؾ
ًـبى هیدّذ کِ ؿبخق فولکشد هحیظصیؼت تأثیش هثجت ٍ هقٌبداس ثش سؿبذ اقتلببدی داؿبتِ
اػت .هَمئی ٍ ثـببسز ث ) 1394ثبِ ثشسػبی استجببط ثبیي تَلیبذ ًبخببلق داخلبی ٍ سدپببی
اکَلَطیکی ثِ فٌَاى ؿبخق تخشیت هحیظصیؼت پشداختٌذً .تبیح ًـبى هیدّذ افضایؾ تَلیبذ
ًبخبلق داخلی ػشاًِ ّن دس کَتبُهذز ٍ ّن دس ثلٌذهذز تأثیش هثجت ثبش سدپببی اکَلبَطیکی
ػشاًِ داسد.
خقبشی كویوی ٍ احوذپَس ث )1390ساثغبِ ثبیي ؿببخق فولکبشد هحبیظصیؼبت ٍ سؿبذ
اقتلبدی دس کـَسّبی تَػقِیبفتِ سا هَسد ثشسػی قشاس دادًذً .تبیح ًـبى هیدّبذ دس کـبَسّبی
تَػقِیبفتِ ،سؿذ اقتلبدی ثش فولکشد هحیظصیؼت تأثیش هٌبی داسد ،ثِ گًَِای کِ دس ثببصُ صهببًی
هَسد ثشسػی ،افضایؾ سؿذ اقتلبدی دس ایي کـَسّب ،هٌدش ثِ تخشیت هحبیظصیؼبت یبب کببّؾ
کیبیت هحیظصیؼت هیؿَد .تشاثی ،خَاخَیپَس ،عشیقبی ٍ پْلبَاى ث )1394ثبِ عبَس تدشثبی ٍ
Carrying Capacirty
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ثشاػبع هٌحٌی صیؼتهحیغی کَصًتغ ،ثِ ثشسػی استجبط ثیي هیضاى اًتـبس گبص دیاکؼبیذکشثي ثبب
هلشف اًشطی ،دسآهذ ٍ تدبسز خبسخی ثشای دٍسُ صهبًی  1350-1390پشداختِاًذً .تببیح ًـببى
هیدّذ هلشف ػشاًِ اًشطی ،تَلیذ ًبخبلق داخلی ػشاًِ ٍاققی ٍ دسخِ ثبص ثَدى اقتلبد تبأثیشی
هثجت ٍ هقٌبداس ثش هیضاى اًتـبس ػشاًِ گبص دیاکؼبیذکشثي داسًبذ .فغبشع ٍ هقجبَدی ث )1389ثبب
اػتببدُ اص سٍیکشد اقتلبدػٌدی یبهبتَ ٍخَد ٍ خْت فلیت سا ثیي هلبشف اًبشطی ،ؿْشًـبیٌی،
سؿذ اقتلبدی ٍ اًتـبس دیاکؼیذکشثي ثبشای ایبشاى دس دٍسُ  1350-1385ثشسػبی کشدًبذً .تببیح
حبکی اص ساثغِ فلی اص هلشف اًشطی ،ؿْشًـیٌی ٍ تَلیذ ًبخبلق داخلی ثِ ًـبش دیاکؼبیذکشثي
اػتً .تبیح تخویي استجبط ثیي ًـش دیاکؼیذکشثي ،هلشف اًبشطی ،خوقیبت ؿْشًـبیي ٍ تَلیبذ
ًبخبلق داخلی ًـبى داد کِ فشضیِ

ؿکل دس هَسد آلَدگی صیؼبتهحیغبی ٍ تَلیبذ ًبخببلق

داخلی دس ایشاى كبدق اػت ٍ توبم هتغیشّب ساثغِ هثجت ٍ هقٌبداس ثب اًتـبس دیاکؼبیذکشثي داسًبذ.
لـکشیصادُ ٍ تبخذاساى ث )1387ثِ توًَوی ثِ ٍخَد آٍسدى ساثغِ

هقکَع ؿکل ثبیي سؿبذ

اقتلبدی ٍ کیبیت صیؼتهحیغی ثش هجٌبی ًؾشیِّبی اقتلبد خشد ٍ ؿشایظ ثْیٌِیبثی پشداختبِاًبذ.
لزا حبلتّبی گًَبگَى ثِ ٍخَد آهذى ساثغبِ

هقکبَع هٌحٌبی صیؼبتهحیغبی کبَصًتغ دس

تبستَة هذلّبی اػتبتیک ٍ حبلتّبی گًَبگَى هذلّبی دیٌبهیک ثب رکش فشٍم ٍ ؿبشایظ آى
تَضیح دادُ ؿذُ اػتً .تیدِ ًْبیی ًـبى هیدّذ تغییبش تشخیحببز هبشدم دس عبی فشایٌبذ سؿبذ
اقتلبدی فبهل اكلی ثِ ٍخَد آهذى هٌحٌی صیؼتهحیغی کَصًتغ اػت.
ثب ثشسػی ػَاثق پظٍّـی هَضَؿ هَسد ثشسػی دس هغبلقبز داخلی ،دس اداهِ ثبِ هغبلقببز
اًدبم ؿذُ دس خبسج اؿبسُ هیؿَد .ؿبّجبص ٍ دیوشاى 1ث2013الف) ثِ ثشسػی تَػبقِ هببلی ثبب
سؿذ اقتلبدی ٍ هلشف اًشطی ثش اًتـبس

دس دٍسُ  1971-2011دس هبلضی پشداختٌذً .تبیح

ًـبى داد تَػقِ هبلی دس هبلضی ػجت کبّؾ ٍ هلشف اًشطی ٍ سؿذ اقتلبدی هَخت افبضایؾ
اًتـبس

ؿذُ اػت .دس هغبلقِای دیوش ،ؿبّجبص ٍ دیوشاى 2ث2013ة) ثِ ثشسػبی اثبش سؿبذ

اقتلبدی ،هلشف اًشطی ،تَػقِ هبلی ٍ ثبص ثَدى تدبسز ثش اًتـبس

دس دٍسُ 1975-2011

دس اًذًٍضی پشداختٌذ .دس هغبلقِ آىّب ػشاًِ افتجبس حقیقی داخلی ثِ ثخؾ خلَكی ثِ فٌبَاى
هقیبس تَػقِ هبلی دس ًؾش گشفتِ ؿذً .تبیح ًـبى داد کبِ سؿبذ اقتلببدی ٍ هلبشف اًبشطی دس
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اًذًٍضی ثبفث اًتـبس

هی ؿبَد .دسحببلی کبِ تَػبقِ هببلی ٍ تدببسز ػبجت کببّؾ آى

هیؿًَذ .اصتَسک ٍ اکشٍػی 1ث )2013ثب اػتببدُ اص سٍؽ ّودوقی اثش تَػقِ هببلی ،تدببسز،
سؿذ اقتلبدی ٍ هلشف اًشطی ثبش اًتـببس

سا دس دٍسُ  1960-2007هبَسد ثشسػبی قبشاس

دادًذً .تبیح ًـبى داد کِ دس ثلٌذهذز تدبسز ،سؿذ اقتلبدی ٍ هلشف اًشطی ثبفبث افبضایؾ
اًتـبس

هیؿًَذ ٍ هتغیش تَػقِ هبلی ثیهقٌب اػبت .تبهبصیببى ٍ سائبَ 2ث )2010دس هغبلقبِ

خَد تَػقِ هبلی ٍ ًْبدی سا سٍی اًتـببس گببص

دس  24کـبَس دس حببل گبزاس عبی دٍسُ

 1993-2004ثب اػتببدُ اص سٍؽ گـتبٍسّبی تقوینیبفتِ ثشسػی کشدًبذً .تببیح ٍخبَد هٌحٌبی
صیؼتهحیغی سا تأییذ ًوَدّ .وچٌیي اّویت کیبیت ًْببدی ٍ تَػبقِ هببلی ًیبض ثبش فولکبشد
هحیظصیؼت تأییذ ؿذ .ثش اػبع ًتبیح ،تَػقِ هبلی اثش هثجتی سا دس حببؽت اص هحیظصیؼت دس
کـَسّبی دسحبل گزاس داسدً .تبیح ّوچٌیي هـخق کبشد کبِ آصادػببصی هببلی اگبش دس یبک
تبستَة قَی ػبصهبًی اًدبم ًـذُ ثبؿذ ،هوکي اػت ثش کیبیت هحیظصیؼت هضش ثبؿذ .ثببص
ثَدى تدبسی ًیض دس ایي کـَسّب ثبفث افضایؾ آلَدگی هحیظصیؼت ؿذُ اػت.
آسٍسی ٍ دیوشاى 3ث )2012دس هغبلقِ خَد ثب فٌَاى هلشف اًشطی ،سؿذ اقتلبدی ٍ تَلیبذ
دس کـَسّبی خبٍسهیبًِ ٍ ؿوبل آفشیقب ،ثِ ثشسػی ساثغبِ ثبیي

ٍ هلبشف اًبشطی ٍ

تَلیذ ًبخبلق داخلی سٍی  12کـَس ایي هٌغقِ دس دٍسُ صهبًی  1981-2005پشداختٌبذً .تببیح
ًـبى داد دس ثلٌذهذز ثیي هلشف اًشطی تدذیذپزیش ٍ تَلیبذ

ساثغبِ هثجبت ٍخبَد داسد.

کَلًَیغ 4ث )2013ثِ ثشسػی ساثغِ فلی ثیي هلشف اًشطی تدذیذپزیش ،تَلیذ ًبخبلق داخلبی
ٍ اًتـبس گبصّبی گلخبًِای دس داًوبسک ثب اػتببدُ اص دادُّبی ػببلیبًِ  1992-2012پشداختٌبذ.
ًتبیح آصهَى ّناًجبؿتوی یَّبًؼَى ثیبى هیکٌذ کِ ّیچ گًَِ ّناًجبؿتوی ثیي هتغیشّبب ٍخبَد
ًذاؿتِ ٍ آصهَى فلیت گشًدش ًـبىدٌّذُ یک فلیت یک ػَیِ اص هلبشف اًبشطی تدذیذپبزیش
ثِ اًتـبس گبصّبی گلخبًِای ٍخَد داسد.
ثب تَخِ ثِ ثشسػی هغبلقبز پیـیي ،هالحؾِ هیؿَد کِ ثِ كَسز تدشثی دس صهیٌِ تأثیش ثبص
ثَدى تدبسی ٍ هبلی ثش ؿبخق سدپببی اکَلبَطیکی هغبلقبِ هؼبتقیوی كبَسز ًوشفتبِ ٍ دس
1

Ozturk and Acaravci
Tamazian and Rao
3
Arouri et al.
4
Kulionis
2
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کـَسّبی خبسخی ًیض هغبلقبز هحذٍدی دس پیشاهَى ایي هَضَؿ اًدبم ؿبذُ اػبت .ثٌببثشایي
یکی اص خٌجِّبی ًَآٍسی ایي هغبلقِ ًؼجت ثِ هغبلقبز پیـیي ،ثشسػی تدشثی تأثیش ثببص ثبَدى
تدبسی ٍ هبلی ثش سدپبی اکَلَطیکی هجتٌی ثش الوبَی ػیؼبتن هقببدمز ّوضهببى دس دادُّببی
تبثلَیی اػت.
 .9تصزیح هدل
دس ایي هغبلقِ ،اص ػیؼتن هقبدمز ّوضهبى هجتٌی ثش دادُّبی تبثلَیی اػبتببدُ هبیؿبَد .ثبشای
اهیي هقبدلِ ،ػیؼتن هقبدمز ّوضهبى سا هیتَاى ثِ كَسز صیش ثیبى ًوَد:
)

ث)1

)

کِ دس آى،
هشثَط ثِ

(

()
)

|

)

(

(

(

ًوبیبًوش ثشداس ػتًَی دادُّبی هشثَط ثِ هتغیش دسٍىصا،

هببتشیغ دادُّببی

هتغیش دسٍىصای تَضیحی،

هبتشیغ دادُّبی هشثَط ثِ هتغیشّبی ثبشٍىصا،

هدوَفِای اص ضشایت ثشآٍسدی هقبدلِ ٍ

ًوبیببًوش تقبذاد

تقذاد هـبّذاز اػت کِ

کـَسّب ٍ ًـبىدٌّذُ صهبى اػت.
فجبسز

یک ثشداس

اص خوالز خغب اػت کِ ثِ كَسز صیش ًـبى دادُ هیؿَد:
)
)
)

ث)2
کِ
ثب ثقذ

اثشاز خبف اًبشادی غیشقبثل هـبّذُ،
ٍ

ثشداس افذاد یک ثب ثقذ

خولِ اخالل ثبقیوبًذُ،

(
(
(
هببتشیغ یکبِ

اػت.

تَضیح دسٍىصایی ثشخی اص هتغیشّبی تَضیحی دلیلی ثش اػتببدُ اص هقبدمز ّوضهبى اػت.
دسٍىصایی هتغیشّبی ػوت ساػت ،یک هـکل خذی دس اقتلبدػٌدی اػت .ایبي اهبش هَخبت
اسیتداس ؿذى ٍ ًبػبصگبسی ثشآٍسد حذاقل هشثقبز هقوَلی هیؿَد؛ صیشا ایبي سٍؽ قببدس ثبِ
توبیض هیبى هتغیشّبی تَضیحی دسٍىصا ٍ ثشٍىصای هقبدلِ ًیؼت .ایي هـکل صهبًی ًوبَد پیبذا
هیکٌذ کِ هتغیشّبی تَضیحی دسٍىصای هقبدلِ ث ) ثب خوالز خغبی تلببدفی ث ) ّوجؼبتِ
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ثبؿٌذ .ثب خبیوضیي کشدى ایي هتغیشّب ثب هتغیشّبی اثضاسیً ،تبیح ثشآٍسد ػبصگبس خَاّذ ثبَد .دس
سٍؽ حذاقل هشثقبز دٍ هشحلِای ،1هتغیشّببی دسٍىصا ثبب هقببدیش ثبشآٍسدی خبَد خببیوضیي
هیؿًَذ .گبتٌی اػت دس ایي سٍؽ ،تببٍز هیبى هتغیشّببی دسٍىصا ث ) ٍ هتغیشّببی ثبشٍىصا
ثبشای سگشػبیَى هقغقبی ثبِ کببس گشفتبِ ؿبَد؛

ث ) دس ًؾش گشفتِ هیؿَد .اگش سٍؽ

پبساهتشّبی ثشآٍسدی ػبصگبس ،اهب غیشکبسا هیثبؿٌذ .ثش ایي اػبع ،مصم اػت کِ ًتبیح ثِ دػبت
ثْجَد یبثذ کِ دس ایي حبلت ،سٍؽ حذاقل هشثقبز ػِ هشحلِای 2اػبتببدُ

آهذُ اص سٍؽ

هیگشدد؛ دس حبلی کِ ّش دٍ سٍؽ ػبصگبس ّؼتٌذ ،سٍؽ
اػت .هْنتشیي دلیل دس اػتببدُ اص سٍؽ

ثِ عَس هدبًجی کبساتش اص سٍؽ

 ،ثْجَد کبسایی هدبًجی اص عشیبق اػبتببدُ

اص اعالفبز هشثَط ثِ ّوجؼتوی خوبالز خغبب دس هقببدمز ػببختبسی اػبت .ثبب اػبتببدُ اص
دادُّبی تبثلَیی ،ثشآٍسد هقبدمز ّوضهبى هجتٌی ثش تشکیت هقبعـ ٍ صهبى اػبت کبِ ثبب فٌبَاى
"هقبدمز ّوضهبى ثب اخضای خغب" ؿٌبختِ هیؿَد .ثب دس ًؾش گبشفتي هیببًویي هشثقببز خغبب،
سٍؽّبی حذاقل هشثقبز دٍ هشحلِای خضی خغب ٍ 3حذاقل هشثقبز ػِ هشحلِای خبضی خغبب
دس هقبیؼِ ثب ػیؼتن هقبدمز ّوضهببى اػبتبًذاسد ث

ٍ

) اص کببسایی ثیـبتشی

ثشخَسداس هیثبؿٌذ .سٍؽ حذاقل هشثقبز ػِ هشحلِای خبضی خغبب دس هقبیؼبِ ثبب سٍؽّببی
دیوش ،اعالفبز ثیـتشی سا فشاّن هیآٍسد ٍ دقت ثشآٍسد ضشایت ثؼیبس ثبم هیثبؿذ.
دس ایي هغبلقِ ثش اػبع هغبلت هغشح ؿذُ ،ثِ هٌؾَس ثشسػی اثش ثبص ثَدى تدببسی ٍ هببلی
ثش سدپبی اکَلَطیکی اص ػیؼتوی هتـکل اص ػِ هقبدلِ اػتببدُ هیگشدد کِ فشم هبتشیؼی آى ثبِ
كَسز صیش هیثبؿذ:

ث)3

]

] [
]

[

]

[

[

1

)Two-Stage Least Squares (2SLS
)Three-Stage Least Squares (3SLS
3
( Error Component Tow-Stage Least Squares
2

)
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کِ دس آى،

ًوبیبًوش ؿبخق سدپبی اکَلَطیکی اػت .ثب تَخبِ ثبِ ایٌکبِ ایبي ؿببخق

ًؼجت ثِ ؿبخقّبی دیوش صیؼتهحیغی ؿبخق خبهـتشی هیثبؿذ ٍ ّوچٌیي ؿبخلبی اص
پبیذاسی ٍ کبسایی اکَلَطیکی اػت ،لزا اص ایبي ؿببخق ثبِ فٌبَاى ؿبخلبی ثبشای تخشیبت
صیؼتهحیغی ثْشُ گشفتِ ؿذ .دس هقبدلِ ث،)3

ؿبخق ثبص ثَدى تدبسی اػت کِ ثیببًوش

ػْن تدبسز اص تَلیذ ًبخبلق داخلی اػت .ؿبخق یبد ؿذُ اص ایي لحبػ داسای اّویت اػت
کبِ ًوبیبببًوش اّویببت ًؼببجی تدبببسز کببل ًؼبجت ثببِ اًببذاصُ تَلیببذ داخلببی اػببت .اص هتغیببش
ػشهبیِگزاسی هؼتقین خبسخی ثِ فٌَاى یک ؿبخق ثشای ثبص ثَدى هبلی اػتببدُ هیگبشدد کبِ
دس ػیؼتن هقبدمز ث ،)3ثب

هـخق ؿذُ اػبت؛ صیبشا ،ایبي هتغیبش استجببط صیببدی ثبب

خشیبىّبی ػشهبیِ داسد .دس ایي هغبلقِ ،ضوي دس ًؾش گشفتي دسٍىصایبی هتغیشّببی ثببص ثبَدى
تدبسی ٍ هبلی ،فَاهل هؤثش ثش ایي دٍ هتغیش هَسد ثشسػی قشاس گشفتِاًبذ؛ صیشافَاهبل هتقبذدی
هیتَاًٌذ ثش دسخِ ثبص ثَدى تدبسی ٍ هبلی اثشگزاس ثبؿٌذ ٍ ًویتَاى ایي هتغیشّب سا ثبشٍىصا دس
ًؾش گشفت .ثب دسٍىصا دس ًؾش گشفتي هتغیشّبی ثبص ثَدى تدبسی ٍ هبلی ٍ ثشسػی فَاهبل هبؤثش
ثش آًْب ،اثش ایي هتغیشّب سا هیتَاى ثب دقت ثیـتشی ثش سدپبی اکَلَطیکی هَسد ثشسػبی قبشاس داد.
ثش ایي اػبع ٍ هغبثق ثبب هقبدلبِ ث ،)3اص هتغیشّببی ًبشر ٍاققبی اسص ث
ث

) ٍ تَلیذ ًبخبلق داخلی ٍاققی ػشاًِ ث

) ،ساثغبِ هجبدلبِ

) ثشای تَضیح ثبص ثبَدى تدببسی

اػتببدُ ؿذُ اػت .دس هقبدلِ هشثَط ثِ ثبص ثَدى هببلی ،فبالٍُ ثبش هتغیشّببی ًبشر ٍاققبی اسص
ث

) ٍ تَلیذ ًبخبلق داخلی ٍاققی ػشاًِ ث

) ،اص هتغیش ًشر تَسم ث

) ثبِ

فٌَاى یک هتغیش تَضیحی اػتببدُ ؿذُ اػت .ثش ایي اػبع ،ػیؼتن هقبدلِ ث )3هتـبکل اص ػبِ
هقبدلِ اػت کِ ؿبخق سدپبی اکَلَطیکی ،ثببص ثبَدى تدببسی ٍ ثببص ثبَدى هببلی ،هتغیشّببی
دسٍىصای آى سا تـکیل هیدٌّذ.
ایي هغبلقِ ثِ خْت ًَؿ تحقیق ،اص ًَؿ تَكیبی -تحلیلی هیثبؿذ کِ ثبب اػبتببدُ اص سٍؽ
کتبثخبًِای كَسز پزیشفتِ اػت .قلوشٍ هکببًی تحقیبق ،ؿببهل کـبَسّبی هٌتخبت دس حببل
تَػقِ هیثبؿذ ثایشاى ،الدضایش ،تبیلٌذ ،اًذًٍضی ،فشثؼبتبى ػبقَدی ،اهببساز هتحبذُ فشثبی ٍ
قغش) .قلوشٍ صهبًی تحقیق هـتول ثش  20ػبل ث )1994-2014اػت .دادُّبی هشثَط ثِ هتغیشّب
دس ػیؼتن هقبدمز ث ،)3اص پبیوبُ اعالفبتی ثبًک خْبًی خوـآٍسی گشدیذُاًذ.
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دس ساثغِ ثب هقیبس اًتخبة ایي کـَّب ثبیذ گبت کِ ایي کـَسّب خضی کـبَسّبی فضبَ اٍپبک
ّؼتٌذ کِ داسای هٌبثـ ًبتی هیثبؿٌذ .ایي کـَسّب اص یک عشف ،ثِ لحبػ اتکبی ثِ ًببت ،هٌببثـ
فؼیلی ٍ هقذًی خَد سا ثشای هلبسف داخلی ٍ ًیض كببدساز اػبتخشاج هبیکٌٌبذ ٍ اص عبشف
دیوش ،خْت دػتیبثی ثِ سؿذ ٍ تَػقِ ثبمتش ػقی دس گؼتشؽ ثخؾ كٌقت داسًبذ کبِ ثبشای
ایي کبس ثقضب ثِ كٌبیقی کِ ثؼیبس آمیٌذُ ّؼتٌذ سٍی آٍسدُاًذ .ثٌبثشایي اًتؾبس ثش ایي اػت کبِ
دس ایي کـَسّب ًیض اًتـبس گبصّبی گلخبًِای ٍ تخشیت هحیظصیؼت افضایؾ یبثبذ ٍ اص ایبيسٍ،
هٌدش ثِ گؼتشؽ هـکالز صیؼتهحیغی دس ایي کـَسّب گشدد.
 .4تجشیه و تحلیل نتایج تجزبی
دس ایي هغبلقِ ،پیؾ اص ثشسػی اثش ثبص ثَدى تدبسی ٍ هبلی ثش سدپبی اکَلَطیکی ،مصم اػت کبِ
آصهَى ایؼتبیی ثشای هتغیشّبی هغبلقِ اًدبم ؿَد .اگش هتغیشّبی هغبلقبِ ایؼبتب ًجبؿبٌذ؛ آًوببُ،
تدضیِ ٍ تحلیل سگشػیًَی هٌدش ثِ ًتبیح کبرة هیگشدد .لزا دس ایي هغبلقِ ثِ هٌؾبَس ثشسػبی
ایؼتبیی هتغیشّبی هذل ،اص آصهَى هبدام ٍٍ 1اػتببدُ هیؿَد کِ ًتببیح آى دس خبذٍل ث )1اسائبِ
ؿذُ اػت .ثش اػبع ًتبیح خذل ث ،) 1فشم كببش هجٌبی ثبش ٍخبَد سیـبِ ٍاحبذ ثبشای توببم
هتغیشّبی هغبلقِ سد هیؿَد کِ ایي اهش ًوبیبًوش ایؼتبیی هتغیشّبی هذل اػت.
جدول  .6نتایج آسهوى هاداال -وو بزای بزرسی ایستایی هتغیزها
هتغیزها

هقدار آهاره آسهوى

ارسش احتوال

ؿبخق سدپبی اکَلَطیکی

73/866

0/009

ؿبخق ثبص ثَدى تدبسی

53/613

0/000

ؿبخق ثبص ثَدى هبلی

61/803

0/001

تَلیذ ًبخبلق داخلی ػشاًِ

54/411

0/000

ساثغِ هجبدلِ

55/721

0/000

ًشر تَسم

61/186

0/001

ًشر اسص

74/641

0/000

هٌجـ :یبفتِّبی تحقیق
Maddala - Wu

1
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فالٍُ ثش آصهَى ایؼتبیی ،دس ایي هغبلقِ ثشای تـخیق هبّیت دادُّب ثتلبیقبی یبب تببثلَیی) اص
آصهَى تبٍ 1ثثشای کل ػیؼتن) اػتببدُ هیگشدد کِ دس ٍاقـ ،آصهًَی ثشای ثشسػی اثبشاز ثبثبت
اػت .دس آصهَى تبٍ فشضیِ كبش هجٌی ثش یکؼببى ثبَدى پبساهتشّببی هبذل ثلبضٍم اػبتببدُ اص
دادُّبی تلبیقی) دس هقبثل فشضبیِ ًبّوؼببًی ضبشایت سگشػبیَى ثلبضٍم اػبتببدُ اص دادُّببی
تبثلَیی) قشاس هیگیبشدً .تببیح خبذٍل ثً )2وبیببًوش ٍخبَد ًببّووٌی هیببى کـبَسّب ثٍخبَد
ًبّوؼبًی دس پبساهتشّبی هذل) ٍ لضٍم اػتببدُ اص دادُّبی تبثلَیی اػت .هقتجش ثَدى هتغیشّببی
اثضاسی ثثشٍىصایی اثضاسّب) دس ثشآٍسد ػیؼتوی یک فشم ثؼیبس هْن اػبت .دس ایبي هغبلقبِ اص
آصهَى ػبسگبىّ -بًؼي ثشای ثشسػی ثشٍىصایی هتغیشّبی اثضاسی اػتببدُ هبیؿبَد کبِ فشضبیِ
كبش آى ثیبًوش فذم ّوجؼتوی هتغیشّبی اثضاسی ثب خضی اخالل سگشػیَى اػت .ثش اػبع ًتببیح
خذٍل ث ،)2فشضیِ كبش هجٌی ثش ثشٍىصایی هتغیشّبی اثضاسی سد ًویؿَد ٍ دس ًتیدِ هتغیشّببی
اثضاسی هَسد اػتببدُ دس ثشآٍسد هذل هقبدمز ّوضهبى هقتجش هیثبؿٌذ.
دس تبستَة دادُّبی تبثلَیی ،ثِ هٌؾَس اًتخبة سٍؽ ثشآٍسد هیبى اثشاز ثبثت ٍ تلببدفی
اص آصهَى ّبػوي 2اػتببدُ هیؿَد .آصهَى ّبػوي ،دس حقیقت ،آصهَى ًبّوجؼبتِ ثبَدى اثبشاز
اًبشادی ٍ هتغیشّبی تَضیحی اػت کِ ثش عجق آى ،ضشایت تخویٌی دس ثشآٍسدّبی اثشاز ثبثت
ٍ تلبدفی ثب ّن هقبیؼِ هیؿًَذ .اگش ثیي خضی اخبالل ٍ هتغیبش تَضبیحی ّوجؼبتوی ٍخبَد
ًذاؿتِ ثبؿذّ ،ش دٍ تخویيصى اثشاز ثبثت ٍ تلبدفی ػبصگبس ّؼتٌذ .اص عشف دیوش ،اگبش ثبیي
خضی اخالل ٍ هتغیش تَضیحی ّوجؼتوی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ،تخویيصى اثشاز تلبدفی ًبػببصگبس
ٍ تخویيصى اثشاز ثبثت ػبصگبس ٍ کبسا اػت .فشضیِ كبش دس ایي آصهَى ثیبًوش فذم ّوجؼبتوی
ثیي هتغیشّبی تَضیحی ٍ خغبی تخویي هیثبؿذ ٍ فشضیِ هقبثبل ًـببىدٌّبذُ ٍخبَد استجببط
اػت .ثش اػبع ًتبیح خذٍل ث ،)2فشضیِ كبش هجٌی ثش ٍخَد اثشاز تلبدفی سد ًوبیؿبَد کبِ
ایي اهش ًوبیبًوش هٌبػت ثَدى اػتببدُ اص سٍیکشد اثشاز تلبدفی دس تبستَة هقبدمز ّوضهبى
اػت .لزا ،ثب دس ًؾش گشفتي ًتبیح آصهَىّبی آهبسیً ،تبیح ثشآٍسد ثِ سٍؽ حذاقل هشثقبز ػبِ
هشحلِای دس خذٍل ث )3اسائِ ؿذُ اػت.

Chaw
Hausman

1
2
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جدول  .2نتایج آسهوىهای آهاری
هقدار آهاره آسهوى

احتوال

نوع آسهوى

آهاره آسهوى

تبٍ

63/35

0/000

ّبػوي

0/86

0/648

ػبسگبىّ -بًؼي

7/43

0/289

هٌجـ :یبفتِّبی تحقیق

جدول  .9نتایج حاصل اس بزآورد هدل به روش حداقل هزبؼات سه هزحلهای جشء خطا
هؼادله اول
هتغیز وابسته 5ردپای اکولوصیکی
نام هتغیز
ثبص ثَدى تدبسی

ضزیب بزآوردی
***

ثبص ثَدى هبلی

0/581

-0/28

آهاره
26/78
4/51

هؼادله دوم
هتغیز وابسته 5باس بودى تجاری
نام هتغیز
ساثغِ هجبدلِ
ًشر اسص
تَایذ ًبخبلق داخلی ػشاًِ

ضزیب بزآوردی
***
***
*

0/816

-0/041

0/113

آهاره
4/89
-2/64
2/61

هؼادله سوم
هتغیز وابسته 5باس بودى هالی
نام هتغیز

ضزیب بزآوردی

آهاره

ًشر تَسم

***0/314

16/82

*

-0/782

-4/87

***0/076

4/31

ًشر اسص
تَایذ ًبخبلق داخلی ػشاًِ

هٌجـ :یبفتِّبی تحقیق ث* ٍ *** ثِ تشتیت ًـبىدٌّذُ هقٌبداسی دس ػغح  10دسكذ ٍ  1دسكذ هیثبؿذ)
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دس ایي هغبلقِ ،فالٍُ ثش هتغیش سدپبی اکَلَطیکی ،هتغیشّبی ثبص ثبَدى تدببسی ٍ هببلی ًیبض ثبِ
فٌَاى هتغیشّبی دسٍىصا دس ًؾش گشفتِ ؿذُاًذ ٍ ضوٌب ،فَاهل هؤثش ثش ایي دٍ هتغیش ًیبض هبَسد
ثشسػی قشاس گشفتِاًذ .دس هقبدلِ هشثَط ثِ ثبص ثَدى تدببسی ،اص هتغیشّببی ساثغبِ هجبدلبًِ ،بشر
ٍاققی اسص ٍ تَلیذ ًبخبلق داخلی ٍاققی ػشاًِ ثِ فٌَاى هتغیشّبی اثضاسی اػتببدُ ؿذُ اػت ٍ
ضشایت هشثَط ثِ ایي هتغیشّب ثشآٍسد ٍ دس خذٍل ث )3گضاسؽ ؿذُ اػت.
هغبثق ثب ًتبیح خذٍل ث )3هتغیش ساثغِ هجبدلِ تأثیش هثجت ٍ هقٌبداسی ثش ثبص ثَدى تدببسز دس
کـَسّبی هٌتخت دس حبل تَػقِ داسدً .شر ٍاققی اسص اثش هٌبی ٍ هقٌبداس ثش دسخبِ ثببص ثبَدى
تدبسی داسد کِ ایي ًتیدِ ثب هغبلقبز ّبئَ ث )2000هغبثقت داؿتِ ٍ دس یبک ساػبتب هبیثبؿبذ.
هتغیش تَلیذ ًبخبلق داخلی ٍاققی ػشاًِ ًیض داسای اثش هثجت ٍ هقٌبداسثش ثبص ثَدى تدبسی اػت.
ثش اػبع ًتبیح خذٍل ث )3هتغیش ًشر تَسم اثش هثجت ٍ هقٌببداس ثبش دسخبِ ثببص ثبَدى هببلی دس
کـَسّبی هٌتخت دس حبل تَػقِ داسدً .شر ٍاققی اسص داسای تأثیش هٌبی ٍ هقٌبداسی ثبش دسخبِ
ثبص ثَدى هبلی هیثبؿذ .تَلیذ ًبخبلق داخلی ٍاققی ػشاًِ ًیض تأثیش هثجت ٍ هقٌبداسی ثش دسخبِ
ثبص ثَدى هبلی داسدّ .وبى عَسی کِ ًتبیح خذٍل ثً )3ـبى هیدّذ فَاهل هتقبذدی هبیتَاًٌبذ
ثش دسخِ ثبص ثَدى تدبسی ٍ هبلی اثشگزاس ثبؿٌذ ٍ ًوبیتبَاى ایبي هتغیشّبب سا ثبشٍىصا دس ًؾبش
گشفت .ثب دسٍىصا دس ًؾش گشفتي هتغیشّبی ثبص ثَدى تدبسی ٍ هبلی ٍ ثشسػی فَاهبل هبؤثش ثبش
آًْب ،اثش ایي هتغیشّب سا هیتَاى ثب دقت ثیـتشی ثش سدپبی اکَلَطیکی هَسد ثشسػی قبشاس داد .ثبش
ایي اػبع ،هتغیش ثبص ثَدى تدبسی اثش هثجت ٍ هقٌبداسی ثبش سدپببی اکَلبَطیکی ثاثبش هٌببی ثبش
هحیظصیؼت) داسد کِ ثب ًتبیح حبكل اص تحقیقبز گشٍػوي ٍ کشٍگبش ث )1991دس یبک ساػبتب
هیثبؿذ .اص ػَی دیوشً ،تبیح خذٍل ثً )3ـبى هیدّذ کِ هغبثق ثب فشضیِ پٌبّوبُ آلَدگی کبِ
دس هجبًی ًؾشی ؿشح دادُ ؿذُ اػت ،هتغیش ثبص ثَدى هبلی داسای اثش هثجت ٍ هقٌبداس ثش ؿبخق
سدپبی اکَلَطیکی داسد کِ ثب ًتبیح حبكل اص تحقیقبز کَپلٌذ ٍ تیلَس ثّ )2003ن ساػتب اػت.
 .0نتیجهگیزی و پیشنهادها
کـَسّبی دس حبل تَػقِ ثشای سػیذى ثِ سؿذ ٍ تَػبقِ ،ثبب هقضبل تخشیبت هحبیظصیؼبت
سٍثِسٍ ّؼتٌذ؛ صیشا ثیـتش فقبلیتّبی اقتلبدی ٍاثؼتِ ثِ اػتببدُ اص هٌبثـ عجیقی اػت ٍ کوتبش
فقبلیتی سا هیتَاى یبفت کِ دس ًْبیت هٌدش ثِ ایدبد ضبیقبز صیؼتهحیغبی ًوبشدد .ثبش ایبي
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اػبع ،سؿذ ٍ تَػقِ اقتلبدی ثب دس ًؾش گشفتي هالحؾبز صیؼتهحیغی هبذزّببی هذیبذی
اػت کِ دس کبًَى تَخِ اقتلبدداًبى قشاس گشفتِ اػت .لزا ،تٌبًچِ دس تبستَة ثشًبهِ تَػبقِ،
فقبلیتّبی اقتلبدی ٍ هحیظصیؼت ثِ كَسز تَأم لحبػ ؿًَذ؛ ایي دٍ فبهل هکول یکبذیوش
ثَدُ ٍ هَخت تقبدل ٍ تَاصى اکَلَطیکی هیؿًَذ.
ًتبیح ًـبى هیدّذ فَاهل هتقذدی هیتَاًٌذ ثش دسخِ ثببص ثبَدى تدببسی ٍ هببلی اثشگبزاس
ثبؿٌذ ٍ ًویتَاى ایي هتغیشّب سا ثشٍىصا دس ًؾش گشفت .ثب دسٍىصا دس ًؾش گشفتي هتغیشّببی ثببص
ثَدى تدبسی ٍ هبلی ٍ ثشسػی فَاهل هؤثش ثش آًْب ،اثش ایي هتغیشّب سا هیتَاى ثب دقت ثیـتشی ثش
سدپبی اکَلَطیکی هَسد ثشسػی قشاس داد .ثش ایي اػبع ،هتغیش ثببص ثبَدى تدببسی اثبش هثجبت ٍ
هقٌبداسی ثش سدپبی اکَلَطیکی داسد کِ ثب ًتبیح حبكل اص تحقیقبز گشٍػوي ٍ کشٍگش ث)1991
دس یک ساػتب هیثبؿذ .اص ػَی دیوش ،هتغیش ثبص ثَدى هبلی داسای اثش هثجت ٍ هقٌبداس ثش ؿبخق
سدپبی اکَلَطیکی داسد کِ دملت ثش تأییذ فشضیِ پٌبّوبُ آلَدگی هیثبؿذ.
دس پبیبى پیـٌْبد هیؿَد دٍلت ثب تـَیق تَلیذکٌٌذگبى فقبل دس ثخؾ كٌقت ثِ اػتببدُ اص
فٌبٍسیّب ٍ تکٌَلَطیّبیی کِ خذیذ ّؼتٌذ ٍ آلَدگی کوتشی ایدبد هیکٌٌذ ٍ ّوچٌیي فبشاّن
آٍسدى تؼْیالز مصم خْت ثْشُهٌذی اص ایي فٌبٍسیّب ،دس کبّؾ هیضاى آلَدگی هحیظصیؼبت
ًقؾ هؤثش ٍ هبیذی داؿتِ ثبؿذّ .وچٌیي ،پیـٌْبد هیؿَد دس تحقیقبز آتی ،تأثیش ایي هتغیشّبب
ثببش ؿبببخقّبببی اکَلببَطیکی یقٌببی ثؿبببخق فولکببشدهحیظصیؼببت ،ؿبببخق پبیببذاسی
هحیظصیؼت ،ؿبخق آػیتپزیشی هحیظصیؼت ٍ ؿبخق سدپببی اکَلبَطیکی) ثبِ كبَسز
ّوضهبى ٍ ثب اػتببدُ اص ػیؼتن هقبدمز ّوضهبى هَسد ثشسػی قشاس گیشد ٍ تأثیش هتغیشّب ثبش ّبش
یک اص تْبس ؿبخق اکَلَطیکی ثب یکذیوش هقبیؼِ گشدد.
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