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ّسف ایي همبلِ ثطضؾی ؾیبؾتّبی توطوعظزایی هبلی ٍ پیبهسّبی ظیؿتهحیغی ًبقی اظ آى زض زٍضُ
ظهبًی  1384-1394اؾتً .تبیح ثطآٍضز هسلّب ثِ ضٍـ گكتبٍضّبی تؼوینیبفتِ ًكبى هیزّس
توطوعظزایی زضآهسی ،ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ثب اًتكبض آلَزگی زاضزً .تبیح ؾبیط هتغیطّب ًیع حبوی اظ
ضاثغِ هثجت ثیي نٌؼتیقسى ٍ ثْطٍُضی اًطغی ثب اًتكبض آلَزگی اؾت .ثب افعایف تطاون ًؿجی خوؼیت،
آلَزگی وبّف هییبثسً .تبیح حبنل اظ ثطضؾی فطضیِ ظیؿتهحیغی وَظًتؽ ًیع زاللت ثط ضز ایي
فطضیِ زاضز؛ ػالٍُ ثط ایيٍ ،خَز حبنلضطة هبتطیؽ ّوؿبیگی زض هتغیط ٍاثؿتِ ،هَخت افعایف
آلَزگی زض ؾغح اؾتبىّب قسُ ٍ ایي ًكبًگط اثطات فضبیی ظیؿتهحیغی زض اؾتبىّبی وكَض اؾت.
پیكٌْبز هیقَز هتَلی تؼطیف ٍ خوغآٍضی زضآهسّب ،زٍلتّبی هحلی ثبقٌس ،زض ایي نَضت هیتَاى
ّسفوٌس ٍ ثطهجٌبی هٌبثغ زضآهسی خسیس ّوچَى التهبز ؾجع ،وؿت ٍ وبضّبیی ضا تؼطیف ًوَز وِ
هَخت وبّف آلَزگی قَز.
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 .1هقذهِ
توطوعظزایی ثِ هؼٌبی اضائِ وبالّب ٍ ذسهبت ػوَهی ٍ ٍاگصاضی هؿئَلیت ّعیٌِ ٍ زضآهس
هٌبعك ثِ زٍلتّبی هحلی اؾت تب زض همساض ،ویفیت ٍ ّعیٌِ وبالی ػوَهی هحلی تهوینگیطی
وٌٌسً .ظطیِ توطوعظزایی اٍلیي ثبض تَؾظ آٍاتؽ )1972( 1ثب تأویس ثط ٍاگصاضی هٌبؾت هبلیبت
ٍ ّعیٌِّب ثِ ؾغَح هرتلف زٍلت ،ثطای افعایف ضفبُ هغطح قس (لربگَازٍضیح .)2007 ،2پؽ
اظ آى ،توطوعظزایی یىی اظ هَضَػبت هْوی ثَز وِ زض زؾتَض وبض ؾبظهبىّبی ثیيالوللی
ّوچَى ثبًه خْبًی لطاض گطفت .حسٍز  12زضنس اظ پطٍغُّبی ثبًه خْبًی هطثَط ثِ
توطوعظزایی ،عی ؾبلّبی  1993-1997نَضت گطفتٌس (لیتَان ،احوس ٍ ثطز.)1998 ،3
یىی اظ هْوتطیي اثعاضّبی ثَزخِای زٍلتّبی هلی ٍ هحلی ،هربضج ػوطاًی اؾت.
زٍلتّب ثب افعایف ؾطهبیِگصاضی ،زضآهس ٍ لسضت ذطیس افطاز ٍ ثِ تجؼِ آى تمبضب ثطای وبالّب ٍ
ذسهبت ضا افعایف هیزٌّس .اظ عطف زیگط هربضج خبضی زٍلتّب ،اگطچِ ثِ عَض هؿتمین ثط
لسضت تَلیس خبهؼِ تأثیط ًساضز ٍلی ثب ایدبز زضآهس ثطای افطازی ذبل ،ؾجت قىلگیطی تمبضب
ثطای وبالّب ٍ ذسهبت قسُ ٍ زض ًتیدِ ؾطهبیِگصاضیّبی خسیس نَضت هیگیطًس
(ضحوبًیفبضلی ٍ ػطةهبظاض .)75 ،1395 ،اگط زٍلتّبی هحلی اظ هعیت وبضایی ههطف
هربضج ػوَهی ثطذَضزاض ثبقٌس ،هیتَاى قبّس ضاثغِ هثجت ثیي هربضج اؾتبًی ٍ افعایف ضقس
التهبزی ثَز .زض ًظطیبت ضقس التهبزی ،هٌبثغ ظیؿتهحیغی ػالٍُ ثط ایٌىِ ثِ ػٌَاى ًْبزُ زض
تَلیس ٍ ههطف وبضثطز زاضًس ،ذَز ًیع اظ فؼبلیتّبی التهبزی زض لبلت تَلیس ٍ ههطف هتأثط
هیقًَس؛ ثِ عَضی وِ گبّی افعایف فؼبلیتّبی التهبزی ثبػث اؾتفبزُ ّطچِ ثیكتط اظ هٌبثغ
اًطغی ،هٌبثغ آثی ،ظهیيّبی وكبٍضظی ٍ غیطُ قسُ ٍ اظ ایيضٍ ،آلَزگی آة ٍ َّا ،ترطیت
هطاتغ ٍ وبّف حبنلریعی ظهیيّبی وكبٍضظی ضا زض پی زاضز .لصا ضقس التهبزی اظ یه عطف
ثب افعایف تَلیس ٍ ههطف ثبػث افعایف ضفبُ ٍ اظ عطف زیگط ثب ایدبز آلَزگی هحیظظیؿت
ؾجت وبّف ضفبُ التهبزی هیقَز (فالحی ٍ حىوتیفطیس.)130 :1392 ،
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ثط ایي اؾبؼ ،زض زِّّبی اذیط پیبهسّبی ظیؿتهحیغی توطوعظزایی ،اظ خولِ ثحثّبی هغطح
زض هحبفل زاًكگبّی ٍ زٍلتی ثَزُ اؾت .زض ٍالغ ،ازثیبت ًظطی هرتلفی اظ تأثیط توطوعظزایی
ثط اضائِ وبالّبی ػوَهی ّوچَى ویفیت ظیؿتهحیغی ٍخَز زاضزً .تبیح ثطذی هغبلؼبت حبوی
اظ ایي اؾت وِ افعایف فؼبلیتّبی التهبزی زض ّط هٌغمِ ،اثطات هرطثی ثط هحیظظیؿت زاقتِ
اؾت .زض همبثل ،ثطذی زیسگبُّب ثیبى هیوٌٌس ،زض نَضتی توطوعظزایی هَخت وبّف آلَزگی
هیقَز وِ ثب ثْجَز ویفیت ًْبزّب ٍ تَخِ ثِ هٌبفغ ػوَهی هطزم ّوطاُ ثبقس؛ اظ آى خولِ
هیتَاى ثِ آٍاتؽ ٍ اؾچَة1996 ٍ 1991 ،1988 ،1؛ لیؿت ٍ هبؾَى2001 ،2؛ آٍاتؽ2002 ،
اقبضُ ًوَز.
زض ایطاى ًیع وِ اظ ؾبل  1341گبمّبیی ثطای توطوعظزایی ثطزاقتِ قسُ ،تبوٌَى ثِ همَلِ
پیبهسّبی ظیؿتهحیغی توطوعظزایی تَخِ چٌساًی ًكسُ اؾت .حتی هغبلؼِ تدطثی ًیع ثب ایي
هحَضیت زض زاذل وكَض نَضت ًگطفتِ اؾت .لصا ثِ زلیل اّویت همَلِ توطوعظزایی زض
تَؾؼِ پبیساض هٌغمِای ٍ افعایف اًتكبض آالیٌسُّب زض ؾبلّبی اذیط ،ضطٍضت ثطضؾی اثطات
توطوعظزایی ثط آلَزگی زض ایطاى ثیف اظ پیف آقىبض هیگطزز .ثِ ّویي هٌظَض ،ایي همبلِ ثِ
ثطضؾی ٍ ًمف اثطات توطوعظزایی هبلی ثط قبذمّبی آلَزگی ّوچَى هیعاى اًتكبض
زیاوؿیسوطثي زض اؾتبىّبی ایطاى عی زٍضُ ظهبًی  ٍ 1384-1394ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ
گكتبٍضّبی تؼوینیبفتِ هیپطزاظز.
ثطای زؾتیبثی ثِ ایي ّسف ،همبلِ ثِ ایي نَضت ؾبظهبًسّی قسُ اؾت :ثؼس اظ همسهِ،
ازثیبت هَضَع هطٍض هیقَز؛ زض ثرف ؾَم ،ضٍـ تحمیك ٍ هتغیطّب هؼطفی ٍ زض ثرف
چْبضم ،یبفتِّبی تدطثی حبنل اظ ثطآٍضز هسلّب اضائِ ذَاّس قس ٍ زض ًْبیتً ،تیدِگیطی ٍ
پیكٌْبزّبیی هغطح هیقَز.
 .2هرٍری تر ادتیات
 .1-2هفَْم تورکسزدایی ٍ اًَاع آى

نبحتًظطاى تؼبضیف هتفبٍتی اظ توطوعظزایی زض ًظطیِّبی التهبزی اضائِ وطزُاًس؛
Oates and Schwab
List and Mason
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توطوعظزایی ،ػجبضت اؾت اظ اًتمبل هؿئَلیت ٍ ٍظبیف ثطًبهِضیعی ،هسیطیت ٍ گطزآٍضی ٍ
ترهیم هٌبثغ اظ ؾَی زٍلت ٍ ؾبظهبىّبی هطوعی ثِ ٍاحسّبی هٌغمِایٍ ،ظاضتربًِّب،
ٍاحسّبی ضزُ پبییي زض ؾغَح هرتلف زٍلت ،قطوتّبی زٍلتی ًیوِهؿتمل ،همبهبت هؿئَل
هحلی ٍ ؾبظهبىّبی غیطزٍلتی (فَضًیؽّ .)1974 ،1وچٌیي ثبًه خْبًی ثطای قٌبؾبیی اثؼبز
هرتلف توطوعظزایی ،توطوعظزایی ضا ثِ پٌح ًَع هرتلف تمؿین ًوَزُ وِ ػجبضتاًس اظ:
 تورکسزدایی اداری :ثِ ثبظ تَظیغ اذتیبض ٍ هؿئَلیت ثطای ثطًبهِضیعی ،تأهیي هبلی ٍ هسیطیتٍظبیف ػوَهی ذبل اظ زٍلت هطوعی ٍ آغاًؽّبی ٍاثؿتِ ثِ آى ،ثِ ٍاحسّبی هحلی ،ؾغَح
پبییيتط زٍلت ،قطوتّبی زٍلتی ًیوِهؿتمل یب ًْبزّبی هٌغمِای ٍ هحلی اقبضُ زاضز.
 تورکسزدایی سیاسی :اًتمبل اذتیبض ثِ ًْبز هحلی اؾتّ .سف اظ توطوعظزایی ؾیبؾی ،زازىلسضت ثیكتط ثِ قْطًٍساى یب ًوبیٌسگبى هٌترت آًبى زض تهوینگیطیّبی ػوَهی اؾت.
 تورکسزدایی اقتصادی :قبهل اًتمبل ٍظبیفی ثِ ثرف ذهَنی اؾت وِ لجالً ثِعَضاذتهبنی تَؾظ زٍلت اًدبم هیقسُ؛ ایي ًَع توطوعظزایی اظ عطیك ذهَنیؾبظی ٍ
همطضاتظزایی هحمك هیقَز.
 تورکسزدایی هالی :اظ زیسگبُ هبلی ،توطوعظزایی اًتمبل هسیطیت تبثغ ٍ اًدبم هربضج اظ زٍلتهطوعی ثِ زٍلتّبی هحلی اؾت (گلذٌساى ٍ هحوسیبى.)117 :1395 ،
 تورکسزدایی زیستهحیطی :2انغالحی اؾت وِ زض ؾبلّبی اذیط ثِ زلیل اّویتؾیبؾتگصاضیّبی ظیؿتهحیغی زض وكَضّب ٍ ّوچٌیي ضلبثت زٍلتّبی هحلی ثطای وؿت
ضقس التهبزی ثیكتط ،ثؿیبض هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت .توطوعظزایی ظیؿتهحیغی ثِ هؼٌبی
ٍاگصاضی ٍ اًتمبل هربضج ظیؿتهحیغی اظ زٍلت هطوعی ثِ زٍلتّبی هحلی ثِ هٌظَض ایدبز
هحیظظیؿتی ؾبلن ٍ پبیساض زض ّط هٌغمِ اؾت (فطزضیىؿَى ٍ ٍاؾچیس2014 ،3؛ فطظاًگبى ٍ
هٌل2012 ،4؛ ؾیگوبى.)2007 ،
ثِ زلیل آًىِ زض ّیچ وكَضی ٌَّظ اًتمبل هربضج ظیؿتهحیغی اظ زٍلت هطوعی ثِ
زٍلتّبی هحلی زض زؾتَضوبض تهوینگیطی لطاض ًگطفتِ ،لصا ثطضؾی ایي انغالح تٌْب زض ؾغح
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ًظطی ثبلی هبًسُ اؾت .زض نَضتی وِ هیتَاى زض ایي ًَع اظ توطوعظزاییً ،مبط هكتطوی اظ
ؾبیط اًَاع توطوعظزایی ضا یبفت؛ ظیطا هجبحث ظیؿتهحیغی زض اضتجبط ثب توبم ثرفّبی یه
وكَض اؾت .اظ آًدب وِ توطوعظزایی ظیؿتهحیغی زض تمؿینثٌسی انلی اًَاع توطوعظزایی
تَؾظ ثبًه خْبًی لطاض ًگطفتٍِ ،لی ثِ زلیل اّویت حفبظت اظ هحیظظیؿت زض تَؾؼِ پبیساض
هٌغمِای ،زض ایي هغبلؼِ ثِ ػٌَاى یىی اظ اًَاع توطوعظزایی هؼطفی قسُ اؾت.
 .2-2اثرات تورکسزدایی هالی تر کیفیت زیستهحیطی

ّسف ؾیبؾتّبی توطوعظزایی هبلی اضتمبی ضفبُ اختوبػی هیثبقس؛ ثٌبثطایي ،زٍلتّبی هحلی
ثب تَخِ ثِ اؾتمالل هبلی ٍ التهبزی وِ ثِ هٌظَض خصة ؾطهبیِگصاضی ثطای ثْجَز ضفبُ
اختوبػی زاضًس ،لبزض ثِ اتالف اًطغی ٍ تغییط ؾیبؾتّبی ظیؿتهحیغی ثطای ایدبز
وؿتٍوبضّبی هرتلف ّؿتٌس وِ ایي وؿتٍوبضّب هیتَاًٌس اًتكبض آالیٌسُّب ضا افعایف زٌّس.
ایٌىِ زٍلتّبی هحلی چغَض هیتَاًٌس ثِ عَض وبضآهستطی ّعیٌِّبی ذبضخی تَلیس ضا
زضٍىؾبظی ٍ وٌتطل وٌٌسّ ،وَاضُ هَضز ثحث ثَزُ اؾت .زض نَضتی وِ تىٌَلَغی ،ؾالیك ٍ
ؾطهبیِگصاضی زض هحیظظیؿت ثبثت زض ًظط گطفتِ قَز ،افعایف گؿتطزُ فؼبلیتّبی التهبزی
ٍ نطف هٌبثغ زضآهسی ٍ ّعیٌِای زض اهَض غیطوبضآهس ،ثسٍى تطزیس هٌدط ثِ ترطیت
هحیظظیؿت ذَاّس قس (آٍاتؽ.)2002 ،
هیتَاى گفت "ویفیت ظیؿتهحیغی ذَة "1ثِ اضائِ ثْیٌِ وبالّبی ػوَهی هطثَط
هیقَز .زض زٍلتّبی هحلی تطخیحبتی ثیف اظ ضفبُ ٍ ویفیت ظیؿتهحیغی ٍخَز زاضز؛ ثِ
عَضی وِ زض یه زهَوطاؾی فسضال ثطای پیبزُؾبظی لَاًیي وٌتطل آلَزگی ،هٌبفغ التهبزی ضا
هغبثك ثب اٍلَیتّب ٍ تطخیحبت ذَز هؼبٍضِ هیوٌٌس .زض ٍالغ ،ثِ عَض ؾیؿتوبتیه زض
وكَضّبی توطوعظزایی قسُ ،ویفیت ظیؿتهحیغی پبییي اؾت ٍ ایي ًكبى هیزّس وِ
قْطًٍساى وكَضّبیی ثب همطضات توطوعظزایی قسُ ،تطخیحبت ظیؿتهحیغی ووتطی زض همبیؿِ
ثب قْطًٍساى وكَضّبی توطوعظایی قسُ ،زاضًس .الجتِ ایي اؾتسالل ثِ ضاحتی لبثل اثجبت ٍ یب ضز
ًیؿت (ؾیگوبى.)2007 ،
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زض هغبلؼِ آٍاتؽ ٍ اؾچَة ( ،)1988اؾتسالل قس وِ وبضایی ؾیبؾتّبی ظیؿتهحیغی
ظهبًی هغلَة ذَاّس ثَز وِ زٍلتّبی هحلی وٌتطل هؿتمین ًظبضتی ثط ؾغَح آلَزگی ًبقی
اظ تَلیس زاقتِ ثبقٌس .آىّب هسلی ضا عطاحی وطزًس وِ زض ّط هٌغمِ ضلبثت ثطای زضنسی اظ
ؾطهبیِ هلی ٍخَز زاقتِ ثبقس .ایي هَضَع ّن ثِ اقتغبل هٌغمِ ٍ ّن ثِ ؾَزآٍضی ثٌگبُّبی
تَلیسی ووه ثؿعایی هیًوبیس .زٍلت ّن اظ عطیك هبلیبت ثط ؾطهبیِ ،آلَزگی ًبقی اظ تَلیسات
ّط هٌغمِ ضا وٌتطل هیوٌس .زض تحلیل آىّب اظ ضلبثت ثطای ؾطهبیِ ،حبلت ثْیٌِ ظهبًی ذَاّس
ثَز وِ هبلیبت ثط ؾطهبیِ ،نفط ٍ ؾغح ویفیت ظیؿتهحیغی وبضآهسی ًیع ثطلطاض ثبقس.
ؾیگوبى ( )2007اثطات توطوعظزایی ثط آلَزگی ضا ثِ نَضت هؿتمین ٍ غیطهؿتمین ًكبى
هیزّس .اظ یه ؾَ ،اٍ ثیبى هیوٌس ،ثب توطوعظزایی هبلی ،ثِ زلیل ایدبز ضلبیت ثطای
ؾطهبیِگصاضی ٍ ضقس التهبزی ثبالتط ،زٍلتّبی هٌغمِای ثِ ؾیبؾتّبی ظیؿتهحیغی تَخِ
ظیبزی ًویوٌٌس .ثِ ػجبضتی ،ثطای اضظیبثی ٍ اضتمبی زٍلتّبی هحلی ،زٍلت هطوعی اظ ًطخ
ضقس التهبزی هحلی ٍ زضآهسّبی خوغآٍضی قسُ اؾتفبزُ هیوٌس .ثٌبثطایي عجیؼی اؾت وِ
همبهبت هحلی ّوِ ؾطهبیِگصاضی ضا ثِ خبی وٌتطل آلَزگی ثط افعایف ضقس التهبزی لطاض زٌّس
(ّی .)2015 ،1لصا توطوعظزایی زاضای اثطات ظیبىثبض ثط ویفیت ظیؿتهحیغی اؾت (انغالحب
هؿبثمِ ضٍثِ پبییي( )2فطظاًگبى ٍ هٌل.)6 :2012 ،
اظ ؾَی زیگط ،ثِ ٍاؾغِ توطوعظزایی پبؾدگَیی ؾیبؾتهساضاى ثِ هطزم افعایف هییبثس .ثِ
ًظط هیضؾس توطوعظزایی ثِ وبّف ثطٍظ ضقَُ ٍ فؿبز هبلی هٌدط ذَاّس قس .افعٍى ثط هَاضز
فَق ،وبّف فكبض ؾیبؾی ثطای یهزؾت قسى خبهؼِ ٍ ّوچٌیي اهىبى وؿت اعالػبت
زلیكتط زضثبضُ ؾیؿتن هبلی زٍلت ضا هیتَاى اظ هٌبفغ توطوعظزایی زض ثْجَز ویفیت ًْبزّب
زاًؿت .ثٌبثطایي ،اثط غیطهؿتمین توطوعظزایی هبلی ثط آلَزگی ،زض اضتجبط ثب ویفیت ًْبزّب
(ثِ ػٌَاى هثبل؛ وٌتطل فؿبز ،زهَوطاؾی ٍ حبوویت لبًَى) اؾت .الجتِ زض ایٌدب ثبیؿتی زٍلت ثِ
ػٌَاى یه ًْبز لَی ػول وٌس ٍ اظ اثعاضّبی ازاضی اًؼغبفپصیط ،هىبًیؿنّبی هكبضوتی هؤثط ٍ
همبهبت هحلی لسضتوٌس اؾتفبزُ وٌس .ایي اثط غیطهؿتمین ثیي توطوعظزایی ٍ آلَزگی ثِ ػٌَاى اثط
هكتطوی اؾت وِ زض ثطذی ازثیبت ًظطی ًبزیسُ گطفتِ قسُ اؾت .ثب ثْجَز ویفیت ًْبزّب
He
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هیتَاى اًتظبض زاقت هٌبفغ ػوَهی هطزم ثیكتط هَضز تَخِ لطاض گیطز ٍ ویفیت ظیؿتهحیغی
ثِ ػٌَاى یه وبالی ػوَهی اضتمبء یبثس (وبًِ.)1993 ،1
 .3-2سایر ػَاهل هؤثر تر کیفیت زیستهحیطی

ثطاؾبؼ هجبًی ًظطی ،ػَاهل تأثیطگصاض ثط اًتكبض آلَزگی ثؿیبض گؿتطزُ ّؿتٌس .زض ایي همبلِ ثِ
ثطضؾی هجبًی ًظطی ثطذی اظ هْنتطیي ػَاهل تأثیطگصاض ّوچَى زضآهس ؾطاًِ ،ثْطٍُضی ههطف
اًطغی (ثِ ػٌَاى قبذهی اظ ثْجَز وبضایی ههطف اًطغی) ،تطاون خوؼیت ٍ نٌؼتی قسى ثط
اًتكبض گبظ زیاوؿیسوطثي ثِ ػٌَاى هؼیبض ویفیت هحیظظیؿت پطزاذتِ هیقَز:
الف) درآهذ سراًِ :ثب افعایف زضآهس ؾطاًِ ،اظ یهؾَ تمبضب ثطای افعایف ؾغح ویفی
هحیظظیؿت ٍ اظ ؾَی زیگط ؾطهبیِگصاضی زض هحیظظیؿت افعایف هییبثس (چَى
هحیظظیؿت یه وبالی لَوؽ ثِ قوبض هیضٍز) .ثٌبثطایيً ،ویتَاى گفت وِ ضقس التهبزی
لغؼب هٌدط ثِ ًبثَزی هحیظظیؿت هیقَز (فغطؼ ٍ هؼجَزی.)1390 ،
زض ذهَل ػلل وبّف آلَزگی پؽ اظ ضؾیسى ثِ ؾغح زضآهس ؾطاًِ ذبل ،زالیل
هرتلفی ضا هیتَاى ثیبى ًوَز .اگط ّیچ تغییطی زض ؾبذتبض یب تىٌَلَغی هَخَز زض التهبز ایدبز
ًكَز ،گؿتطـ تَلیس ٍ ضقس التهبزی هَخت ضقس التهبزی ٍ تأثیطات هرطة ظیؿتهحیغی
هیقَز وِ ثِ ایي ًظطیِ «اثط همیبؼ» گفتِ هیقَز .زیسگبُ ؾٌتی تؼبضو اّساف تَؾؼِ
التهبزی ٍ ویفیت هحیظظیؿت ثطاؾبؼ اثط همیبؼ قىل گطفتِ اؾت (اؾتطى.)2004 ،2
عطفساضاى هٌحٌی ظیؿتهحیغی وَظًتؽ اؾتسالل هیوٌٌس وِ زض ؾغَح ثبالتط تَؾؼِ،
تغییطات ؾبذتبضی ثِ ؾوت نٌبیغ ٍ ذسهبت اعالػبتثط 3هتوبیل هیگطززّ .وچٌیي ثب افعایف
تَؾؼِیبفتگی هٌبعك ،آگبّی زض ذهَل هؿبئل هحیظظیؿت ثبال ضفتِ ٍ هَخت ٍضغ لَاًیي
ثطای ثْجَز هحیظظیؿت هیقَز وِ آى ّن ثبػث اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغیّبی ثْتط ٍ ثِضٍظ ٍ
نطف هربضج ثیكتط ثطای حفظ هحیظظیؿت قسُ ٍ ویفیت ظیؿتهحیغی ضا ثبال هیثطز.
ّوچٌیي پیكطفت تىٌَلَغی ٍ تغییط زض تطویت وبالّبی تَلیسی ٍ تطویت ًْبزُّب ،قبهل
خبًكیٌی ًْبزُّبی ووتط آلَزُوٌٌسُ ثِخبی ًْبزُّبی هرطة هحیظظیؿت ،ثبػث وبّف
1

Kane
Stern
3
Information-Intensive
2

141

فصلٌاهِ هذلسازی اقتصادی (سال دٍازدّن ،ضوارُ « 1پیاپی  »41تْار )1397

آلَزگی هیقَز (پبًبیَتَ .)2000 ،1زلیل زیگط ضاثغِ  Uهؼىَؼ وَظًتؽ ضا هیتَاى زض الگَی
زض حبل تغییط تطخیحبت هطزم ثطای زاقتي هحیظظیؿت پبوتط ٍ ٍضغ ؾیبؾتّب ٍ وٌتطلّبیی
ذبل ضٍی اًتكبض آلَزگی تَؾظ زٍلتّب زاًؿت (لكىطیظازُ ٍ تبخساضاى.)132 :1387 ،
ب) صٌؼتی ضذىٍ :ضٍز نٌؼت ٍ تىٌَلَغی زض ثؿیبضی اظ هَاضز ًتبیح التهبزی هغلَثی
زاقتِ ،اهب زض وٌبض آى پیبهسّبی اختوبػی ٍ ظیؿتهحیغی هرطثی ثط خبهؼِ ٍاضز وطزُ
اؾت .تغییطات ظیؿتهحیغی قسیس ًبقی اظ نٌبیغ ٍ تىٌَلَغیّب اغلت ذؿبضتّبی
غیطلبثل خجطاًی ثِ ّوطاُ زاضز .آثبض خبًجی هٌفی وِ نٌؼتی قسى هوىي اؾت ثِ ّوطاُ
زاقتِ ثبقس ،ػجبضتاًس اظ:
-

ثیگبًگی (یؼٌی زض ّن قىؿتي ضٍاثظ ٍ قجىِّبی اختوبػی) ٍ ٍضٍز فعایٌسُ
هؼیبضّبی ثبظاض زض ظًسگی ضٍظهطُ؛

-

قْطًكیٌی ؾطیغ تَأم ثب فمط ،هؿىي ًبهٌبؾت ،تؿْیالت ظیط ثٌبیی زض حبل تالقی،
ثْساقت ًبهٌبؾت ٍ زؾتطؾی اًسن ثِ تؼلین ٍ تطثیت؛

-

2

ظٍال هحیظظیؿت اظ عطیك آلَزگی نٌؼتی َّا ٍ آثطاُّب (خَقی .)11 :1997 ،

ج) تراکن جوؼیت :تطاون خوؼیت زض اضتجبط هؿتمین ثب هحیظ ظیؿت اؾت؛ ظیطا ثب افعایف
تؼساز اًؿبىّب ،هیعاى آلَزگی تحویل قسُ ثط ظهیي ،آة ،فضب ٍ َّا افعایف هییبثس .ػالٍُ
ثط ایي ،ههطف هٌبثغ ظهیٌی ًیع افعایف ٍ ًطخ ضقس آى ثیكتط هیقَز .زض ثطذی هغبلؼبت
تطاون ًؿجی خوؼیت ،هٌدط ثِ وبّف تمبضبی اًطغی زض حول ٍ ًمل قرهی قسُ اؾت.
زض ًتیدِ اؾتفبزُ هطزم اظ حول ٍ ًمل ػوَهی افعایف یبفتِ ٍ اًتكبض زیاوؿیسوطثي وبّف
هییبثس (ػبلن ،فتیوب ٍ ثیَتٍ ،2007 ،3یسًَْفط ،لٌعى ٍ اؾتیٌجطگط2013 ،4؛ لیَ ،ویي ٍ
ظاًگ.)2016 ،5
ت) تْرٍُری اًرشی :هبیط ٍ پطؾَى )1998( 6اػتمبز زاضًس وِ ّطچٌس پؽ اظ اًمالة نٌؼتی ثِ
ٍیػُ زض زِّّبی اذیط ثب اؾتفبزُ ثیكتط اظ اًطغی ،هتَؾظ ثْطٍُضی ػَاهل تَلیس افعایف
1
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یبفتٍ ،لی اؾتفبزُ اظ اًطغی ٍ گؿتطـ تأثیطات آلَزُوٌٌسُ آى ،ثبػث ترطیت هحیظظیؿت
گطزیس .اظ ایيضٍ ،ثرف اًطغی ثیكتطیي ؾْن ضا زض هؿبئل تغییط قطایظ هحیظظیؿت زاضز.
لصا ؾیبؾت اًطغی ٍ ؾیبؾت هحیظظیؿت اضتجبط تٌگبتٌگی ثبّن زاضًس ،ثِ ّویي ؾجت
ثبیؿتی ثب افعایف ثْطٍُضی اًطغی هیعاى ههطف اًطغی ضا وبّف زاز (قین.)271 :2006 ،1
 .4-2هرٍری تر هطالؼات تجرتی

هغبلؼبت هرتلفی ثِ ثطضؾی توطوعظزایی ظیؿتهحیغی پطزاذتِاًس ،وِ اظ خولِ آىّب هیتَاى ثِ
هیَّطظا ،)2003( 2گیجؿَى ٍ لَیَن ،)2003( 3الؾىٍَؾىی ،ضیچط ٍ ثالووي ،)2005( 4اقبضُ
وطز وِ ًتبیح آىّب زال ثط پیكطفت ًبپبیساض انغالحبت توطوعظزایی زض اًتمبل هربضج ظیؿت
هحیغی زٍلت هطوعی ثِ زٍلتّبی هحلی ثَزُ اؾت .ثطذی ًیع ثِ ػسم توبیل زٍلت زض اًتمبل
ٍ ٍاگصاضی هربضج وبّف آلَزگی ثِ زٍلتّبی هحلی اقبضُ ًوَزُاًس.
غاًگٍ ،اًگ ٍ ویَی )2011( 5زض همبلِ ذَز ًكبى زازًس وِ توطوعظزایی هبلی چیي یه
هٌجغ ًْبزی هْن افعایف اًتكبض وطثي اؾت ٍ ّویي اهط ثطای اخطای ؾیبؾتّبی ظیؿتهحیغی
هكىلؾبظ اؾت.
فطظاًگبى ٍ هٌبل ( )2012زض هغبلؼِای ثِ ثطضؾی اثطات هؿتمین ٍ غیطهؿتمین توطوعظزایی
هبلی ثط آلَزگی زض  80وكَض خْبى عی زٍضُ ظهبًی  1970-2000پطزاذتِاًسً .تبیح حبنل اظ
ضٍـ زازُّبی تبثلَیی ًكبى زاز وِ توطوعظزایی هبلی هَخت افعایف آلَزگی ذَاّس قس .ثب
ایي حبل اگط ویفیت ًْبزّبی زٍلتی زض تٌظین همطضات ظیؿتهحیغی هغلَة ثبقس ،هیتَاى اظ
اثطات هرطة ٍ ظیبىثبضآلَزگی اختٌبة ًوَز.
ؾیگوبى ( ) 2014ثِ عَض تدطثی اثطات هؿتمین توطوعظزایی ثط آلَزگی آة ضا زض ؾطاؾط
خْبى ثطضؾی وطز ٍ قَاّسی ثطای افعایف آلَزگی آة ثِ زلیل اخطای توطوعظزایی ثِ زؾت
آٍضز .اٍ اظ زازُّبی  31وكَض غیطفسضال ٍ  26وكَض فسضال زض عی یه زٍضُ  10ؾبلِ ٍ ثب
اؾتفبزُ اظ ضٍـ زازُّبی تلفیمی ثِ ثطضؾی اثطات توطوعظزایی ثط ویفیت ظیؿتهحیغی آةّبی
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خْبى پطزاذتِ اؾت .ؾیگوبى ثیبى هیوٌس وِ اًتمبل لسضت اظ زٍلت هطوعی ثِ زٍلتّبی
هحلی ،فطنتی ضا ثطای همبثلِ ثب هكىالت هحلی ثِ قیَُای پبیساضتط فطاّن هیوٌس.
ّی ( )2015زض هغبلؼِای ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  GMMزض زٍضُ ظهبًی 1995-2010ثِ ایي
ًتیدِ ضؾیس وِ ؾیبؾتّبی توطوعظزایی تبثیط هؼٌبزاضی ثط اًتكبض آلَزگی ًساضًس؛ اهب
ؾیبؾتّبی یبز قسُ ثط ّعیٌِّبی وبّف آلَزگی تبثیط هثجت ٍ هؼٌبزاضی زاضز.
غاى ،غاًگ ٍ لیبًگ )2017( 1زض هغبلؼِ ذَز ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی پبًل  29اؾتبى زض زٍضُ
ظهبًی  1995-2012ثِ ثطضؾی تبثیط ؾیبؾتّبی توطوعظزایی ثط هىبًیؿنّبی ػولىطزی
ؾیبؾتّبی ظیؿتهحیغی پطزاذتٌسً .تبیح حبوی اظ آى ثَز وِ ؾیبؾتّبی ظیؿتهحیغی
هیتَاًس وبّف اًتكبض وطثي ًبئل آیس ،اهب ؾیبؾتّبی توطوعظزایی ثِعَض لبثل تَخْی ؾجت
اًتكبض وطثي هیقًَس .گفتٌی اؾت تبثیط توطوعظزایی ثط ؾیبؾتّبی ظیؿتهحیغی زض هٌبعك
گًَبگَى هتفبٍت اؾت.
فالحی ٍ حىوتیفطیس ( )1392زض همبلِای ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی تبثلَیی ثِ قٌبؾبیی ػَاهل
التهبزی ٍ اختوبػی تبثیطگصاض ثط آلَزگی هحیظظیؿت زض اؾتبىّبی ایطاى زض ؾبلّبی 1382
تب  1386پطزاذتٌسً .تبیح تحمیك ًكبى زاز زضآهس ؾطاًِ ٍالؼی ،قست اًطغی ،هیعاى خوؼیت ٍ
ًطخ قْطًكیٌی هْنتطیي ػَاهل هَثط ثط آلَزگی هحیظظیؿت هیثبقٌس.
توبیع ایي هغبلؼِ ثب هغبلؼبت اًدبم قسُ ػالٍُ ثط ًَآٍضی هَضَع ،ثِ اّویت ترهیم
هٌبثغ زضآهسی ٍ ّعیٌِای ّط اؾتبى زض ثْجَز ویفیت هحیظظیؿت هطثَط هیقَزً .ىتِای وِ زض
ثطًبهِ قكن ٍ ؾیبؾتّبی تَؾؼِ پبیساض شوط قسُ ٍ ضطٍضت تَخِ زٍلتّبی هحلی ثِ
اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ ثَزخِّبی اذتهبنی زض حفظ هحیظظیؿت ٍ وبّف آلَزگی ضا ثیف اظ پیف
آقىبض هیوٌسّ .سف انلی ایي پػٍّف آى اؾت وِ هؿبئل ظیؿتهحیغی ّط اؾتبى ثسٍى
زذبلت زٍلت هطوعی ٍ ثب ؾیبؾتگصاضیّبی ّط اؾتبى حل ٍ فهل قَزً ،ىتِای وِ زض ووتط
هغبلؼِای ثِ آى پطزاذتِ قسُ اؾت.

Zhan, Zhang and Liang
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 .3رٍش تحقیق
 .1-3هؼرفی رٍش گطتاٍرّای تؼوینیافتِ

ٍخَز ٍلفِ زضٍى یه هؼبزلِ ضگطؾیًَی اظ ؾِ عطیك خعء ذغب ،همبزیط ٍلفِزاض هتغیط ٍاثؿتِ ٍ
همبزیط ٍلفِزاض هتغیطّبی تَضیحی ًوَز هییبثس .ضگطؾیَى ثب اخعای ذغبی پَیب ٌّگبهی هغطح
هیقَز وِ هتغیط ٍاثؿتِ ثب ٍلفِ زض هیبى هتغیطّبی تَضیحی حضَض زاقتِ ثبقس .یؼٌی:
()1
اًسضؾَى ٍ ّؿیبئَ )1982( 1ایي الگَ ضا ثِعَض گؿتطزُ ثطضؾی وطزُاًس .اظ آًدب وِ
تبثؼی اظ

اؾت ،اظ ایيضٍ

ثب اخعای ذغب ّوجؿتِ اؾت .ایي هَضَع ًكبى هیزّس وِ

ترویيظى  OLSزاضای تَضـ ٍ ًبؾبظگبض اؾت ،حتی اگط

ّب ثِ عَض ؾطیبلی ّوجؿتِ

ًجبقٌس ،ثطای ترویيظى اثطات ثبثت ،تجسیل زضٍى گطٍّی هَخت حصف
̂ ٌَّظ ثب ̂ ّوجؿتِ اؾت؛ حتی اگط

ّب هیقَز ،اهب

ّب ثِعَض ؾطیبلی ّوجؿتِ ًجبقٌس .آًسضؾَى ٍ

ّؿیبئَ (ٍ )1982 ٍ1981لفِّبی ثیكتطی ضا ثطای ؾغح ٍ یب تفبٍت هتغیطّبی ٍاثؿتِ ثِ
نَضت اثعاضی ثطای هتغیطّبی ٍاثؿتِ ثبٍلفِ زض هسلّبی زازُّبی تطویجی پَیب ثِ هٌظَض حصف
اثط همبعغ پیكٌْبز زازًس .زض ٍالغ هحممبى هصوَض پیكٌْبز وطزًس ثطای ذالل قسى اظ
اثتسا اظ الگَ ،تفبضل اٍل گطفتِ ٍ ؾپؽ اظ
هتغیط اثعاضی ثطای
هتغیط ٍاثؿتِ ٍ

یب نطفبً
اؾتفبزُ هیقَز .هتغیطّبی اثعاضی

ّب،

ثِ ػٌَاى
زض هحل

زض هحل هتغیط ثبٍلفِ زضٍىظا هَخت حصف اثط ٍاحس هیقَز.

ترویيظى  ٍ OLSزضٍىگطٍّی ،زضٍىظایی (ّوجؿتگی) هتغیط ٍاثؿتِ ٍلفِزاض ضا ثِ حؿبة
ًویآٍضز .ثطای ضفغ ایي ًمم زض ضاثغِ ( )2خعء اذالل ثِ نَضت الگَی ذغبی زٍعطفِ
تهطیح قسُ اؾت:
()2
ًكبىزٌّسُ اثطات ذبل ّط اؾتبى ٍ

ًكبىزٌّسُ اثطات ذبل ؾبل اؾت؛ ٍیػگی

ذبل ضٍـ  GMMثطای زازُّبی پبًل پَیب ایي اؾت وِ تؼساز قطایظ گكتبٍضی ثب  Tافعایف
Anderson and Hsiao
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هییبثس .زٍ ػیتیبثی ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  GMMآضالًَ ٍ ثبًس ثطای آظهَى ّوجؿتگی ؾطیبلی
هطتجِ اٍل ٍ زٍم زض اذاللّب هحبؾجِ هیقَز .ثٌبثطایي آظهَى ؾبضگبى 1ثب فطو نفط هجٌی ثط
اػتجبض هحسٍزیت ثیف اظ حس قٌبؾبیی قسُ اخطا هیقَز.
 .2-3تؼییي هجاٍرت (ّوسایگی) فضایی در هذلّای اقتصادسٌجی

زض وبضّبی پػٍّكی ،هؼوَالً ثب زازُّبیی ضٍثطٍ ّؿتین وِ خٌجِّبی هىبًی زض آًْب هغطح اؾت
ٍ ثبیؿتی ثِ تؼییي آى پطزاذت .یىی اظ هٌبثغ اعالػبت هىبًی ،هدبٍضت ٍ ّوؿبیگی اؾت وِ
هٌؼىؽوٌٌسُ هَلؼیت ًؿجی زض فضبی یه ٍاحس هٌغمِای هكبّسًُ ،ؿجت ثِ ٍاحسّبی زیگطی
اظ آى لجیل اؾت .هؼیبض ًعزیىی ٍ هدبٍضت ثط اعالػبت ثِ زؾت آهسُ اظ ضٍی ًمكِ خبهؼِ
هَضز هغبلؼِ هجتٌی ذَاّس ثَز ٍ ثطاؾبؼ ایي اعالػبت هیتَاى تؼییي وطز وِ وسام هٌبعك ثب
ّنّ ،وؿبیِ یب هدبٍض ّؿتٌس .ثطای تؼییي هدبٍضت ضٍـّبی هتفبٍتی ٍخَز زاضز وِ زض آًْب
هبتطیؽ هطثغ ً Wكبىزٌّسُ تؼطیف هتفبٍت ضٍاثظ هدبٍضتی هیبى هٌبعك هَضز ثطضؾی اؾت.
اظ خولِ ایي ضٍـّب هیتَاى ثِ هَاضز ظیط اقبضُ ًوَز:
اگط

ثطای ػٌبنطی وِ یه وٌبضُ هكتطن ثالفبنلِ ثب ضاؾت یب چپ هٌغمِ تحت

ثطضؾی زاضًس ،تؼطیف قَز "،هجاٍرت خطی" ،اگط یه عطف هكتطن ثب ًبحیِ تحت ثطضؾی
زاقتِ ثبقٌس" ،هجاٍرت رخهاًٌذ" ،اگط ثب هٌغمِ تحت ثطضؾی یه ضأؼ هكتطن زاقتِ ثبقس،
"هجاٍرت فیلهاًٌذ"  ،اگط ثطای زٍ هٌغمِ هَخَز ثالفبنلِ زض ضاؾت ٍ چپ ًبحیِ هَضز
ثطضؾی ثبقس" ،هجاٍرت خطی دٍطرفِ" ٍ ،اگط ثطای زٍ هٌغمِ هَخَز زض ضاؾت ،چپ ،قوبل
ٍ خٌَة هٌغمِ تحت ثطضؾی ثبقس" ،هجاٍرت رخهاًٌذ دٍطرفِ" ًبهیسُ هیقًَس .زض ایي
پػٍّف ثِ خْت ثطضؾی توبم هٌبعك زاضای هطظ هكتطن اظ هدبٍضت ضخهبًٌس اؾتفبزُ هیقَز.
فطو وٌیس هبتطیؽ  Wضا ثطای پٌح هٌغمِ زض ًظط هیگیطیس:
()3
]

[

Sargan Test
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تَخِ زاقتِ ثبقیس وِ  Wهبتطیؽ هتمبضى اؾت ٍ ،ثط عجك لطاضزاز ّویكِ هبتطیؽ ثط لغط انلی
زاضای ػٌبنط نفط اؾت .حبل هبتطیؽ  Wضا ثطای زاقتي هبتطیؿی وِ حبنلخوغ ؾغط آى
ٍاحس ثبقس ،هؼىَؼ وطزُ ٍ ایي هَضز ثِ ػٌَاى هبتطیؽ هدبٍضت "هطتجِ اٍل اؾتبًساضز قسُ"
ثِ نَضت هبتطیؽ ً cكبى زازُ هیقَز:

()4
]

[

اگط حبنل ضطة هبتطیؽ  ٍ cثطزاض هكبّسُّبی تؼسازی هتغیط هطثَط ثِ پٌح هٌغمِ ،وِ
ثطزاض

ًبهیسُ هیقَز ،ثِ وبض ثطزُ قَز ،هیتَاى اًگیعُ اؾتبًساضز وطزى ضا هكبّسُ وطز .ایي

هبتطیؽ حبنلضطة

 ،یه هتغیط خسیس هؼبزل ثب هیبًگیي هكبّسُّب ًبقی اظ هٌبعك

هدبٍض ضا ًكبى هیزّس (اوجطی.)48 :1384 ،
 .3-3هؼرفی هذل ترآٍردی

ّسف انلی ایي هغبلؼِ ثطضؾی اثطات توطوعظزایی هبلی ثط قبذم ویفیت ظیؿتهحیغی زض
ایطاى اؾت .ثطآٍضز ایي ضاثغِ ثسٍى زضًظطگطفتي ؾبیط ػَاهل هؤثط ثط ویفیت ظیؿتهحیغی،
نحیح ًویثبقس ،لصا ثب تَخِ ثِ هجبًی ًظطی اضائِ قسُ ٍ ثطاؾبؼ هغبلؼِ ّی ( ،)2015اظ
الگَی ( )5ثِ هٌظَض تأهیي اّساف هغبلؼِ حبضط اؾتفبزُ قسُ اؾت:
()5
ثِ عَضی وِ:
 :لگبضیتن هیعاى اًتكبض گبظ زیاوؿیسوطثي ثِ ػٌَاى قبذم آلَزگی ظیؿتهحیغی
ثطای  iاؾتبى ٍ  tزٍضُ ،ثطحؿت هیلیبضز تيّ .وچٌیي اظ آًدب وِ ّیچ آهبض ضؾوی اظ اًتكبض
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ثطای اؾتبى ّبی وكَض ٍخَز ًساضز ،اظ هسل اًتكبض وطثي ثط هجٌبی ؾَذت اؾتفبزُ قسُ اؾت
(چبًگ ٍ ّوىبضاى2013 ،1؛ فالحی ٍ حىوتی فطیس.)1392 ،
∑

()6

هیعاى اًتكبض

زض ضاثغِ ( A ،)6ههطف ّط ؾَذت CCF ،همساض وطثي HE ،اضظـ حطاضتی COF ،وطثي
ًؿجت ٍظًی هَلىَلّبی

اوؿیساؾیَى ٍ

 :لگبضیتن اًتكبض

ثِ وطیي هیثبقس.

ثب یه زٍضُ ٍلفِ؛ ثِ هٌظَض ًكبى زازى پَیبیی اثطات

آلَزگی ٍ اضتجبط آى ثب آلَزگیّبی زٍضُ گصقتِ.
 :قبذم توطوعظزایی هبلی ثطحؿت زضنس؛ وِ زض ایي هغبلؼِ اظ زٍ قبذم
توطوعظزایی زضآهسی

(ثِ نَضت ًؿجت زضآهسّبی ػوَهی ّط اؾتبى ثِ ول

زضآهسّبی ػوَهی وكَض) ٍ توطوعظزایی ّعیٌِای

(ثِ نَضت ًؿجت هربضج خبضی

ٍ ػوطاًی ّط اؾتبى ثِ ول هربضج خبضی ٍ ػوطاًی وكَض) اؾتفبزُ قسُ اؾت.
 :لگبضیتن زضآهس ٍالؼی ؾطاًِ ثطاؾبؼ قبذم لیوت ؾبل پبیِ  ٍ 1390ثطحؿت
ّعاض ضیبل ثِ ًفط
 :تَاى زٍم لگبضیتن زضآهس ٍالؼی ؾطاًِ
 :لگبضیتن قبذم نٌؼتی قسى وِ ثِ نَضت هیعاى اضظـ افعٍزُ ثرف
نٌؼت ّط اؾتبى ثِ ول وكَض هحبؾجِ قسُ اؾت ٍ ثطحؿت زضنس هیثبقس.
 :لگبضیتن تطاون ًؿجی خوؼیت وِ ثِ نَضت ًؿجت خوؼیت قْطی ثِ هؿبحت ّط
اؾتبى ثسؾت آهسُ اؾت ٍ ثطحؿت ًفط ثِ ویلَهتط هطثغ هیثبقس.
 :ثْطٍُضی خعیی ههطف اًطغی ثِ ػٌَاى قبذم ثْجَز وبضایی ههطف اًطغی؛ وِ ثِ
نَضت ًؿجت تَلیس ًبذبلم زاذلی ٍالؼی ثِ ههطف اًطغی هحبؾجِ قسُ اؾت ٍ ثطحؿت
ضیبل ثِ لیتط هیثبقس.
 :لگبضیتن حبنل ضطة هبتطیؽ ّوؿبیگی زض هتغیط ٍاثؿتِ (آلَزگی) 1وِ ثِ هٌظَض
ثطضؾی آثبض فضبیی ظیؿتهحیغی زض هسل ثطآٍضز هیقَز.

Chang et al.
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ّوچٌیي

ٍ

ثِ تطتیت اثطات ثبثت اؾتبًی ٍ اثطات ظهبًی ّؿتٌس.

ًیع خولِ اذالل

هؼبزلِ ثطآٍضزی هیثبقس .الظم ثِ شوط اؾت وِ اعالػبت هطثَط ثِ هتغیطّب اظ هٌبثغ هؼتجط آهبضی
اظ خولِ ؾبلٌبهِّبی اؾتبًی ،تطاظًبهِ اًطغی ،حؿبةّبی هٌغمِای هطوع آهبض ٍ حؿبةّبی
ثبًه هطوعی ثطای  30اؾتبى وكَض ٍ زض زٍضُ ظهبًی  1384-1394گطزآٍضی قسُ اؾت.
 .4یافتِّای پصٍّص
 .1-4تررسی هاًایی هتغیرّا

ثِ هٌظَض ثطضؾی هبًبیی هتغیطّب اظ آظهَىّبی ضیكٍِاحس پبًلی لَیي ،لیي ٍ چَ ،)2002( 2این،
پؿطاى ٍ قیي ،)2003( 3فیلیپؽ ٍ پطٍى ٍ )1988( 4آظهَى زیىیفَلط )2001( 5اؾتفبزُ قسُ
اؾتً .تبیح ایي آظهَىّب زض خسٍل ( )1اضائِ قسُ اؾت .فطضیِ نفط ایي آظهَىّب ،ثیبًگط
ًبهبًبیی هتغیطّب اؾت.
جذٍل ً .1تایج حاصل از آزهَىّای ریطِ ٍاحذ پاًلی (تا در ًظر گرفتي ػرض از هثذأ)
هتغیرّا

1

طَل
ٍقفِ

LPOLL

0

RDC

0

)D(RDC

1

آهارُ آزهَى

آهارُ آزهَى

آهارُ آزهَى

آهارُ آزهَى

LLC

IPS

ADF

PPF

* -4/8627

-2/4410

169/342

224/339

()0/0000

()0/0073

()0/0000

()0/0000

5/7432

5/7671

37/3348

41/0857

()1/0000

()1/0000

()0/9905

()0/9705

-14/5916

-8/3218

191/476

232/170

()0/0000

()0/0000

()0/0000

()0/0000

حضَض ایي هتغیط زض هسل ثِ زلیل ٍخَز خعء هىبًی زض زازُّبی هَضز ثطضؾی اؾت وِ ثب تَخِ ثِ هدبٍضت ٍ ّوؿبیگی
اؾتبى ّب ثب یىسیگط ،هبتطیؽ اثط تكىیل ٍ ثب ضطة زض هتغیط ٍاثؿتِ ،ثِ ػٌَاى اثط فضبیی ظیؿتهحیغی زض هسل لطاض زازُ
قسُ اؾت.
2

)Levin, Lin and Chu (LLC
3
)Im, Pesaran and Shin (IPS
4
)Phillips & Perron (PP
5
)Dicky Fuller (ADF

148

فصلٌاهِ هذلسازی اقتصادی (سال دٍازدّن ،ضوارُ « 1پیاپی  »41تْار )1397

هتغیرّا

طَل
ٍقفِ

EDC

0

LGDP

0

)D(LGDP

1

LINDUST

0

)D(LINDUST

1

LPOP

0

EE

0

)D(EE

1

LISP

0

آهارُ آزهَى

آهارُ آزهَى

آهارُ آزهَى

آهارُ آزهَى

LLC

IPS

ADF

PPF

-31/9255

-12/9305

251/554

148/204

()0/0000

()0/0000

()0/0000

()0/0000

2/2474

7/1484

18/9003

21/8051

()1/0000

()1/0000

()1/0000

()1/0000

-11/5801

-6/1359

153/304

93/7405

()0/0000

()0/0000

()0/0000

()0/0035

-2/4453

0/2362

58/2475

54/4683

()0/0072

()0/5934

()0/5400

()0/6772

-16/9647

-7/7590

170/023

188/876

()0/0000

()0/0000

()0/0000

()0/0000

-2/5043

-65/5182

456/928

503/435

()0/0061

()0/0000

()0/0000

()0/0000

-4/0689

-0/8592

69/9535

88/5709

()0/0000

()0/1951

()0/1780

()0/0096

-15/2816

-7/4538

170/211

216/242

()0/0000

()0/0000

()0/0000

()0/0000

-12/1324

-8/0840

169/687

198/542

()0/0000

()0/0000

()0/0000

()0/0000

*اػساز ثبال ضطایت آهبضُ آظهَىّبی هطثَط ثِ هتغیطّب ٍ اػساز زاذل پطاًتع احتوبل آىّب هیثبقس.
هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف

ثطضؾی همبزیط آهبضُّبی هحبؾجِ قسُ ٍ احتوبل پصیطـ آىّب ًكبى هیزّس وِ هتغیطّبی
اًتكبض آلَزگی ،توطوعظزایی ّعیٌِای ،اثط فضبیی ظیؿتهحیغی ٍ تطاون خوؼیت زض ؾغح هبًب
ثَزُ ٍ زاضای هیبًگیيٍ ،اضیبًؽ ٍ ؾبذتبض ذَزوٍَاضیبًؽ ثبثت ّؿتٌس .لصا فطضیِ نفط هجٌی
ثط ًبهبًبیی هتغیطّب زض ؾغح اعویٌبى  95زضنس ضز هیقَز .ؾبیط هتغیطّب زض ؾغح هبًب ًجَزُ
ٍلی ثب یىجبض تفبضلگیطی هبًب قسًس.
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ً .2-4تایج آزهَىّای ّناًثاضتگی

اظ آًدب وِ هتغیطّبی الگَ عجك آظهَىّبی ضیكِ ٍاحس خَاة یىؿبًی زض هَضز هبًبیی هتغیطّب
گعاضـ ًویزٌّس ،ثطای پطّیع اظ ٍخَز ضگطؾیَى وبشة زض ترویيّب ،ثبیس ّناًجبقتگی ثیي
هتغیط ٍاثؿتِ ٍ هتغیطّبی هؿتمل هَضزثطضؾی لطاض گیطز .ثطای ایي هٌظَض ،خْت ثطضؾی ٍ
ٍخَز ضاثغِ تؼبزلی ثلٌسهست ثیي هتغیطّبی الگَ اظ آظهَى ّناًجبقتگی وبئَ ،)1999( 1وِ ثط
پبیِ اًگل-گطًدط اؾت ،اؾتفبزُ هیقَز.
جذٍل ً .2تایج حاصل از آزهَى ّناًثاضتگی کائَ
آهارُ

ADF

آهارُ

t

سطح احتوال

هؼبزلِ آلَزگی ظیؿتهحیغی ثب زض ًظطگطفتي توطوعظزایی زضآهسی

-2/3783

0/0087

هؼبزلِ آلَزگی ظیؿتهحیغی ثب زض ًظطگطفتي توطوعظزایی ّعیٌِای

-1/7150

0/0032

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل (ٍ ،)2خَز ّناًجبقتگی ثیي هتغیطّبی الگَ تأییس قسُ ٍ فطضیِ نفط
هجٌی ثط ػسم ٍخَز ّناًجبقتگی ضا ًویتَاى پصیطفت .ثٌبثطایي ٍخَز ضاثغِ تؼبزلی ثلٌسهست ٍ
ػسم ٍخَز ضگطؾیَى وبشة ًیع ثیي هتغیطّبی الگَ زض ّط زٍ هسل تأییس ذَاّس قس.
ً .3-4تایج ترآٍرد هذلّا

زض ایي هطحلِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ زض ّط زٍ هسل ثطآٍضزی یه ٍلفِ اظ هتغیط ٍاثؿتِ زض هحل
هتغیطّبی تَضیحی ٍخَز زاضز ،لصا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ گكتبٍضّبی تؼوینیبفتِ زٍ هطحلِای
آضالًَ ٍ ثبًس ( )1991تحت ًطمافعاض اؾتتب ترویي ظزُ قسُاًس .ولیِ هتغیطّبی تَضیحی ثِ غیط
اظ هتغیطّبی ٍاثؿتِ ثبٍلفِ ،ثطٍىظا ّؿتٌس .هتغیطّبی ثطٍىظا هتفبٍت اظ هتغیطّبی اثعاضی زض
ًظط گطفتِ قسُاًس .الظم ثِ شوط اؾت ترویيّب ثطاؾبؼ فطو ّوؿبًی ٍاضیبًؽّب اضائِ
Kao

1
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قسُاًسً .تبیح آظهَى ؾبضگبىٍ ،خَز ًبّوؿبًی زض خوالت ذغب ٍ ّنچٌیي اػتجبض هحسٍزیت
ثیف اظ حس قٌبؾبیی قسُ ضا ضز هیوٌس .لصا اػتجبض هتغیطّبی اثعاضی زض هسلّبی ثطآٍضزی تأییس
هیقَزً .تبیح آظهَى آضالًَ ٍ ثبًس ًكبىزٌّسُ ٍخَز ذَزّوجؿتگی هطتجِ اٍل ٍ ضز
ذَزّوجؿتگی هطتجِ زٍم زض خوالت ذغبی تفبضلی هطتجِ اٍل اؾت ٍ ثسیي تطتیت زض
هسلّبی ثطآٍضزی تَضـ تهطیح ٍخَز ًساضزً .تبیح آظهَى ٍالس ًیع حبوی اظ اػتجبض ٍ هؼٌبزاض
ثَزى توبهی ضطایت ثطآٍضزی اؾت ٍ لصا فطضیِ نفط هجٌی ثط نفط ثَزى توبم ضطایت زض
اؾتبىّبی وكَض زض ؾغح هؼٌبزاضی یه زضنس ضز هیقَزً .تبیح حبنل اظ ترویي هسلّب زض
خساٍل ( )4( ٍ )3اضائِ قسُ اؾت.
جذٍل ً .3تایج حاصل از ترآٍرد هؼادلِ آلَدگی زیستهحیطی تا در ًظرگرفتي تورکسزدایی درآهذی
هتغیر

ضریة

اًحراف هؼیار

آهارُ

z

سطح احتوال

لگبضیتن اًتكبض آلَزگی ثب یه زٍضُ ٍلفِ

0/5927

0/0184

32/07

0/000

توطوعظزایی زضآهسی

-0/0376

0/0150

-2/50

0/012

لگبضیتن زضآهس ؾطاًِ

-1/6598

0/6426

-2/58

0/010

لگبضیتن تَاى زٍم زضآهس ؾطاًِ

0/1041

0/0488

2/13

0/033

لگبضیتن قبذم نٌؼتی قسى

0/1032

0/0174

5/91

0/000

لگبضیتن تطاون ًؿجی خوؼیت

-0/1647

0/0408

-4/04

0/000

ثْطٍُضی اًطغی

0/00025

0/00005

4/37

0/000

لگبضیتن اثطات فضبیی آلَزگی

0/1661

0/0345

4/80

0/000

ػطو اظ هجسأ

7/0875

2/1537

3/29

0/001

آزهَىّای تطخیص ٍ درستی هذل
آظهَى ؾبضگبىSargan test -

17/2505

0/4375

آظهَى ذَزّوجؿتگی ؾطیبلی آضالًَ ٍ ثبًس

)AR(1

-2/5066

0/0122

Arellano-Bond test

)AR(2

1/1801

0/2379

5488/37

0/0000

آظهَى
هٌجغً :تبیح تحمیك

ٍالسWald test -

z
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ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبنل اظ ثطآٍضز هسل اًتكبض آلَزگی ثب زضًظطگطفتي توطوعظزایی زضآهسی،
هیتَاى گفت ثب فطو ثبثت ثَزى ؾبیط هتغیطّب ،ثب افعایف یه زضنس قبذم توطوعظزایی
زضآهسی ،اًتكبض آلَزگی ثِ هیعاى  0/0165زضنس وبّف یبفتِ اؾت ،ایي ًكبى هیزّس وِ
زٍلتّبی هحلی ثْتط تَاًؿتِاًس زض وٌتطل ؾغَح هرتلف آلَزگی اظ عطیك الساهبتی ّوچَى
هبلیبت ثط ؾطهبیًِ ،ظبضت ثیكتطی زاقتِ ثبقٌس .ثِ ػجبضتی ؾطهبیِگصاضیّبی نَضت گطفتِ ٍ
ثِ تجغ آى هٌبثغ زضآهسی وؿت قسُ تَؾظ ّط اؾتبى ثبػث وبّف آلَزگی قسُ اؾت.
زض حبلی وِ ًتبیح هسل اًتكبض آلَزگی ثب زضًظطگطفتي توطوعظزایی ّعیٌِای ًكبى هیزّس ،ثب
افعایف یه زضنس قبذم توطوعظزایی ّعیٌِای ،اًتكبض آلَزگی ثِ هیعاى  0/5347زضنس
افعایف یبفتِ اؾت .ایي ًتیدِ ًكبى هیزّس وِ زٍلتّبی هحلی ثسٍى تَخِ ثِ هحسٍزیتّبی
زٍلت هطوعی زض ترهیم ثَزخِ ،السام ثِ نطف هربضج اؾتبًی زض فؼبلیتّبی تكسیسوٌٌسُ
آلَزگی ًوَزُاًس .ووب ایٌىِ ایي هربضج حتی هیتَاًس ثیكتط اظ ّعیٌِّبی ظیطؾبذتی ٍ ثِ ًَػی
نطف هربضج زض تىٌَلَغیّبی غیطوبضآهس ثبقس .ایي ًتیدِ ضطٍضت تَخِ ٍیػُ ٍ وٌتطل
قسیس ثط وبًبلّبی ّعیٌِای اؾتبىّب تَؾظ زٍلت هطوعی ضا ًكبى هیزّس.
ّوچٌیي زض ّط زٍ هسل ثطآٍضزی ،اثطات فضبیی آلَزگی زاضای ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ثب
آلَزگی اؾت ،ثِ عَضی وِ ًعزیىی ٍ ّوؿبیگی اؾتبىّب ،هَخت افعایف آلَزگی ثِ هیعاى
 0/24 ٍ 0/16زضنس ثِ تطتیت زض هسلّبی توطوعظزایی زضآهسی ٍ ّعیٌِای قسُ اؾت .ایي
هَضَع ًكبىزٌّسُ اًتمبل فضبیی آلَزگی اظ اؾتبىّبیی ثب ؾغح آلَزگی ثیكتط ثِ اؾتبىّبیی ثب
ؾغح آلَزگی ووتط اؾت.
جذٍل ً .4تایج حاصل از ترآٍرد هؼادلِ آلَدگی زیستهحیطی تا در ًظر گرفتي تورکسزدایی ّسیٌِای
هتغیر

ضریة

اًحراف هؼیار

آهارُ

z

سطح احتوال

لگبضیتن اًتكبض آلَزگی ثب یه زٍضُ ٍلفِ

0/6475

0/0338

19/13

0/000

توطوعظزایی ّعیٌِای

0/7140

0/3073

2/32

0/020

لگبضیتن زضآهس ؾطاًِ

-1/5652

0/4231

-3/70

0/000

لگبضیتن تَاى زٍم زضآهس ؾطاًِ

0/0967

0/0320

3/02

0/003

لگبضیتن قبذم نٌؼتی قسى

0/0697

0/0306

2/28

0/023

z
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هتغیر

ضریة

اًحراف هؼیار

آهارُ

z

سطح احتوال

لگبضیتن تطاون ًؿجی خوؼیت

-0/2057

0/0498

-4/13

0/000

ثْطٍُضی اًطغی

0/0001

0/00004

4/39

0/000

لگبضیتن اثطات فضبیی آلَزگی

0/2412

0/0533

4/53

0/000

ػطو اظ هجسأ

6/4456

1/3781

4/68

0/000

z

آزهَىّای تطخیص ٍ درستی هذل
آظهَى ؾبضگبىSargan test -
آظهَى ذَزّوجؿتگی ؾطیبلی آضالًَ ٍ ثبًس

)AR(1

-2/5436

0/0110

Arellano-Bond test

)AR(2

1/5172

0/1292

4025/91

0/0000

آظهَى ٍالسWald test -
هٌجغً :تبیح تحمیك

ضٍاثظ ؾبیط هتغیطّب ثب اًتكبض آلَزگی زض ّط زٍ هسل ثطآٍضزی هكبثِ هیثبقٌس .ثِ ػٌَاى
هثبل ثب افعایف زضآهس ؾطاًِ ٍ تَاى زٍم آى ،آلَزگی ثِ تطتیت وبّف ٍ افعایف یبفتِ اؾت ،ثِ
ػجبضتی ثب افعایف زضآهس ؾطاًِ ،اًتكبض آلَزگی وبّف یبفتِ اؾت (ثِ زلیل ضقس التهبزی هٌفی)،
ٍ اًتظبض هیضٍز ثب ضؾیسى ثِ ًمغِ حساوثط تَلیس ،ؾغح آلَزگی افعایف یبثس (ثِ زلیل پبییي
ثَزى تىٌَلَغی .)1ایي هَضَع زال ثط ضز فطضیِ ظیؿتهحیغی وَظًتؽ زض ایطاى اؾت .ػالٍُ
ثط ایي ،زض ثطذی هغبلؼبت ّوچَى آًتٍیلط ٍ ّوىبضاى ٍ )2001( 2وَپلٌس ٍ تیلَض)2004( 3
وبضایی هٌحٌی وَظًتؽ زض ًكبى زازى ضٍاثظ آلَزگی ٍ زضآهس هَضز اًتمبز لطاض گطفتِ اؾت.
ازثیبتی وِ ثطای وبؾتیّبی ضٍیىطز وَظًتؽ زض لبلت ؾِ اثط همیبؾی ،فٌی ٍ تطویجی هغطح
قسُاًس ،ثیبى هیوٌٌس وِ ضقس التهبزی ثیكتط ثبػث اؾتفبزُ ثیكتط اظ ًْبزُّب هیقَز (اثط
همیبؾی ،)4ثب افعایف زضآهس ًیع اٍلَیتّب ٍ تمبضب ثطای ویفیت ظیؿتهحیغی تغییط ٍ افعایف

1

ثطاؾبؼ گعاضقبت تطاظًبهِ اًطغی1393 ،؛ هغبلؼِ زلاًگیعاى ،ذبًعازی ٍ حیسضیبى.1395 ،
2

Antweiler et al
Copeland and Taylor
4
Scale Effects
3
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هییبثس (اثط فٌی ٍ )1زض ًْبیت ثب تغییط ؾبذتبض التهبزی وكَضّب اثطات تطویجی هیتَاًس ضاثغِ
هثجت یب هٌفی ثب آلَزگی زاقتِ ثبقٌس.
ػالٍُ ثط ایي ،ثب تَخ ِ ثِ ًتبیح آظهَى ٍالس ٍ احتوبل آى هجٌی ثط غبلت ثَزى اثطات فٌی ٍ
تطویجی (ضطیت لگبضیتن زضآهس ؾطاًِ) ثط اثطات همیبؾی (ضطیت لگبضیتن هدصٍض زضآهس ؾطاًِ)،
هیتَاى گفت اؾتسالل هغطح قسُ زال ثط ضز فطضیِ وَظًتؽ زض ایطاى هَضز تأییس هیثبقس.
جذٍل  .5هقایسِ اثرات فٌی ٍ ترکیثی تا اثرات هقیاسی در هؼادالت ترآٍردی
آزهَى ٍالذ:

C(3)-C(4)>0

آهارُ

t

احتوال

هؼبزلِ آلَزگی ظیؿتهحیغی ثب زضًظط گطفتي توطوعظزایی زضآهسی

-7/3521

0/0000

هؼبزلِ آلَزگی ظیؿتهحیغی ثب زض ًظط گطفتي توطوعظزایی ّعیٌِای

-7/7623

0/0000

هٌجغً :تبیح پػٍّف

ضاثغِ نٌؼتی قسى ٍ آلَزگی َّا ًیع زض ّط زٍ هسل ثطآٍضزی ،هثجت ٍ هؼٌبزاض قسُ اؾت.
ثِ ػجبضتی ثب افعایف فؼبلیتّبی نٌؼتی زض وكَض ،اظ ًْبزُّبی تَلیسی اظ خولِ اًطغی ثیكتط
اؾتفبزُ قسُ ٍ لصا اًتكبض آلَزگی ًیع قست هییبثس .ثِ عَضی وِ ثب افعایف ًؿجت اضظـ افعٍزُ
ثرف نٌؼت ّط اؾتبى ثِ اضظـافعٍزُ ول ،زض هسل ( )2( ٍ )1اًتكبض آلَزگی ثِ تطتیت
 0/1229 ٍ 0/1288زضنس افعایف یبفتِ اؾت.
ثب افعایف تطاون ًؿجی خوؼیت قْطی ،ثِ زلیل افعایف تمبضبی ثطای حولًٍمل ػوَهی زض
اؾتبىّب ،آلَزگی ثِ هیعاى  0/15 ٍ 0/14زضنس ثِ تطتیت زض هسل ( )2( ٍ )1وبّف هییبثس.
قبذم ثْطٍُضی اًطغی وِ زاضای ضًٍس ًعٍلی 2زض زٍضُ ظهبًی اًتربثی هیثبقس ،هَخت
افعایف آلَزگی زض ّط زٍ هسل ثطآٍضزی هیقَز .اظ ؾَی زیگط افعایف ثْطٍُضی اًطغی
هیتَاًس زٍ ًیطٍی هتضبز ضا زض همبثل ّن لطاض زّس؛ وبّف آلَزگی ثِ زلیل تغییط تىٌَلَغی ٍ
افعایف آلَزگی ثِ زلیل افعایف تَلیسات نٌؼتی وِ ثطآیٌس ایي زٍ ًیطٍ تؼییيوٌٌسُ ایي ضاثغِ

Technical Effects
2

ثطاؾبؼ گعاضـ "قبذمّبی ثْطٍُضی زض ؾبلّبی  ،"84-95ؾبظهبى هلی ثْطٍُضی ایطاى.
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ذَاّس ثَز .1ثب تَخِ ثِ ایٌىِ زض ایطاى ؾطػت تغییط تىٌَلَغی ثِ هطاتت ووتط اظ ؾطػت
افعایف تمبضب ثطای اًطغی اؾت ،2لصا ثطآیٌس ایي زٍ ًیطٍ زض ًْبیت هٌدط ثِ افعایف آلَزگی
ظیؿت هحیغی ذَاّس قس ٍ ایي هَضَع ،تأییسوٌٌسُ ًتبیح ایي هغبلؼِ اؾت.
افعٍى ثط ایي ،ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثسؾت آهسُ ،اًتكبض آلَزگی تبثؼی اظ آلَزگیّبی زٍضُّبی
گصقتِ ذَز ًیع هیثبقس .ثِعَضی وِ اًتكبض آلَزگی ثب یه زٍضُ ٍلفِ اثط هثجت ثط ذَز هتغیط
زاقتِ ٍ ایي ثیبًگط اثطات پَیبی اًتكبض آلَزگی ثط آلَزگیّبی ؾبل خبضی اؾت.
ً .5تیجِگیری ٍ پیطٌْادّا
زض یه ًظبم غیطهتوطوع اًتظبض هیضٍز وِ زٍلتّبی هحلی ًؿجت ثِ ؾالیك ٍ ًیبظّبی هحلی
پبؾد ثْتطی زٌّس ٍ ضلبثت هیبى ٍاحسّبی هحلی زض اضائِ وبالّب ٍ ذسهبت ػوَهی افعایف
یبثس ،اهب گطٍّی اظ هترههبى هؼتمسًس وِ زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ٍ زض حبل گصاض ثِ
زلیل ووجَز ظطفیت وبفی ًْبزّبی هحلی ًؿجت ثِ زٍلت هطوعی اؾتفبزُ اظ ؾیبؾت
توطوعظزایی ثِ ػٌَاى اثعاض گصاض ثِ التهبز ثبظاض هحل قه ٍ تطزیس اؾت .ثط ذالف اًتمبز ثِ
اخطای ؾیبؾتّبی توطوعظزایی زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ٍ زض حبل گصاض ،اغلت
وبضقٌبؾبى التهبز هٌغمِای ثِ عَض ضوٌی تأثیط ثبلمَُ توطوعظزایی هبلی ثط آلَزگی ٍ ویفیت
ظیؿتهحیغی ضا ثِ ضؾویت قٌبذتِاًس.
توطوعظزایی ازاضی ٍ هبلی پؽ اظ اًمالة اؾالهی ایطاى ثِ ٍیػُ پؽ اظ پبیبى خٌگ تحویلی
ثِ ػٌَاى ؾیبؾت ضاّجطزی تَؾؼِ اؾتبىّبی وكَض هسًظط لطاض گطفت ٍ ثب تكىیل قَضای
ثطًبهِضیعی ٍ تَؾؼِ اؾتبى ٍ ًظبم زضآهسّ -عیٌِ اؾتبى ،گبمّبی هؤثطی زض ضاؾتبی توطوعظزایی
زض وكَض ثطزاقتِ قس ،اهب آًچِ هسًظط ثطًبهِضیعاى التهبزی ٍ هحیظظیؿتی اؾت ،ثطضؾی
پیبهسّبی ظیؿتهحیغی ؾیبؾتّبی توطوعظزایی هبلی وكَض ثِ هٌظَض ایدبز تَؾؼِ پبیساض
هٌغمِای هیثبقس ،ثِ عَضیوِ زض ػیي اضتمبء ٍ ثْجَز ضقس التهبزی هٌغمِای ،آؾیتّبی
1

افعایف ثْطُ ٍضی اًطغی هوىي اؾت ثِ زٍ زلیل نَضت گیطز :وبّف ههطف اًطغی زض نَضت ثبثت ثَزى هیعاى تَلیس ٍ یب
افعایف تَلیس زض نَضت ثبثت ثَزى ههطف اًطغی .زض هَضز اٍل اًتظبض هیضٍز ثِ زلیل تغییط تىٌَلَغی ،ههطف اًطغی
وبّف ٍ ثِ تجغ آى آلَزگی ًیع وبّف یبثسٍ .لی زض هَضز زٍم ثِ زلیل افعایف تَلیسات نٌؼتی ،اًتظبض هیضٍز آلَزگی ًیع
افعایف یبثس.

2

ثطاؾبؼ گعاضقبت تطاظًبهِ اًطغی1393 ،؛ هغبلؼِ زلاًگیعاى ،ذبًعازی ٍ حیسضیبى.1395 ،
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ووتطی ًیع ثِ هحیظظیؿت ٍاضز آیس .ثٌبثطایي زض ایي تحمیك ّسف انلی ثطضؾی تأثیط
ؾیبؾتّبی توطوعظزایی زضآهسی ٍ ّعیٌِای ثط هیعاى اًتكبض

ثِ ػٌَاى قبذهی اظ ویفیت

ظیؿتهحیغی زض  30اؾتبى وكَض عی زٍضُ ظهبًی  1384-1394ثَزُ اؾتً .تبیح حبنل اظ
ثطآٍضز هسلّب ثِ ضٍـ گكتبٍضّبی تؼوینیبفتِ ًكبى زاز وِ تأثیط توطوعظزایی زضآهسی ثط اًتكبض
آلَزگی هٌفی ٍ هؼٌبزاض هیثبقس ،زض ػیي حبل ضاثغِ توطوعظزایی ّعیٌِای ثب آلَزگی هثجت ٍ
هؼٌبزاض هیثبقس .ایي ًتیدِ ًكبىزٌّسُ آى اؾت وِ هٌبثغ زضآهسی اؾتبىّب هَخت وبّف
آلَزگی قسُ اؾت .ثِ ػجبضتی اگط هتَلی تؼطیف ٍ خوغآٍضی زضآهسّب زٍلتّبی هحلی ثبقٌس،
آًگبُ هیتَاًٌس ثِ نَضت ّسفوٌس ٍ ثطهجٌبی هٌبثغ زضآهسی خسیس ّوچَى التهبز ؾجع ،وؿت
ٍ وبضّبیی ضا تؼطیف ًوبیٌس وِ هَخت وبّف آلَزگی قَز.
زض هَضز اثطات توطوعظزایی ّعیٌِای ثط آلَزگی ًیع هیتَاى گفت ،زض زٍضُ ظهبًی اًتربثی
هٌبثغ ثَزخِای ٍ ترهیهی اؾتبىّب زض فؼبلیتّبی غیطوبضآهس نطف قسُ ٍ لصا افعایف ًؿجت
ّعیٌِّبی ػوطاًی ٍ خبضی اؾتبىّب ثِ ول وكَض ،هَخت افعایف آلَزگی قسُ اؾت .ثِ ػجبضتی
توطوعظزایی ّعیٌِای چٌساى ًتیدِ پصیطفتٌی زض وبّف یب وٌتطل آلَزگی ًساقتِ اؾت ٍ ثبیؿتی
ّوچٌبى زٍلت هطوعی زض نطف ثْیٌِ هربضج اؾتبًی زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ تَؾؼِ پبیساض
هٌغمِای زذبلت وٌس.
ػالٍُ ثط ایي اظ هتغیطّبی زضآهسؾطاًِ ٍ تَاى زٍم آى ثِ هٌظَض اضائِ فطضیِ ظیؿتهحیغی
وَظًتؽ اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ًتبیچ آى زال ثط ضز فطضیِ وَظًتؽ زض ّط زٍ هسل ثطآٍضزی
ثطای التهبز ایطاى اؾت .زلیل آى ضا هیتَاى ًبقی اظ ػسم وبضایی زض فؼبلیتّبی التهبزی
زاًؿت .هدبٍضت ٍ ّوؿبیگی اؾتبىّب یىی اظ ػَاهل هىبًی ٍ فضبیی اًتمبل آلَزگی اؾت وِ
هَخت افعایف آلَزگی زض اؾتبىّب قسُ اؾت .ػالٍُ ثط ایي ،ثب افعایف ًؿجت اضظـ العٍزُ
ثرف نٌؼت ثِ ول زض ّط اؾتبى وِ ثِ ػٌَاى قبذم نٌؼتی قسى هحبؾجِ قسُ ،اًتكبض
آلَزگی زض ّط زٍ هسل افعایف یبفتِ اؾت .لصا ضًٍس نٌؼتی قسى زض ایطاى ّوطاُ ثب ػسم
اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغیّبی وبٌّسُ آلَزگی ثَزُ ٍ نطفبً ثِ زًجبل افعایف ضقس ؾطیغ ثرف
نٌؼت ثسٍى تَخِ ثِ پبیساضی هحیظظیؿت ثَزُ اؾت .تطاون ًؿجی خوؼیت قْطی ثِ زلیل
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افعایف ػطضِ حولًٍمل ػوَهی ٍ 1ثِ تجغ آى افعایف تمبضب ثطای اؾتفبزُ اظ ایي ًبٍگبى زض
ؾغح وكَض هٌدط ثِ اثطگصاضی هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ثط اًتكبض

زض ّط زٍ هسل ثطآٍضزی قسُ

اؾت .وِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ زؾت آهسُ ،تَنیِّبی ؾیبؾتی ظیط اضائِ هیگطزز:
-

ثب تحمك ثركیسى ثِ ؾیبؾتّبی توطوعظزایی ،اذتیبضات هكرم ٍ ًؿجی ثِ اؾتبىّب
ٍاگصاض ًوَزُ تب ثتَاًٌس زض اهَض هطثَط ثِ هحل ذَیف ،فبضؽ اظ زذبلت هؿتمین
زٍلت هطوعی ،تهوینگیطًسُ ٍ هدطی ثبقٌس .الجتِ زض هَضز اهَض ّعیٌِای ّط اؾتبى
ثبیؿتی ثِ همَلِ ویفیت ًْبزّب خْت وٌتطل آلَزگی تَخِ ثیكتطی قَز.

-

ثطاؾبؼ ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ ضاثغِ توطوعظزایی زضآهسی ٍ آلَزگی ،ثبیؿتی ثِ
اٍلَیتّبی ّط اؾتبى زض تَؾؼِ ثرفّبی هرتلف التهبزی ّوچَى؛ نٌؼتی،
ذسهبتی ،گطزقگطی ،وكبٍضظی ٍ غیطُ تَخِ ٍیػُای ًوَزُ ٍ هٌبثغ زضآهسی ضا ثب
ّسف حسالل ًوَزى آلَزگی ٍ ترطیت ظیؿتهحیغی خوغآٍضی وطز.

-

ثب ایدبز ؾبظهبىّبی غیطزٍلتی ظیؿتهحیغی (ّوچَى تكىلّبی ظیؿتهحیغی) زض
ّط اؾتبى ،تالـ قَز وبًبلّبی زضآهسی ٍ ّعیٌِای ّط اؾتبى ثطای وٌتطل آلَزگی
هكرم ٍ پیبهسّبی ًبقی اظ هربعطات ظیؿتهحیغی زض ّط اؾتبى ثِ پبییي ؾغح
هوىي وبّف یبثس.

-

تَخِ ثِ تٌظین ٍ اخطای ؾیبؾتّبی هبلیبتی زض ّط اؾتبى ،هثال تؼییي ًطخ هبلیبتی
اؾتبًی وِ هیتَاًس زض ؾیبؾتگصاضیّبی التهبزی ٍ ظیؿتهحیغی خْت وٌتطل
آلَزگی اؾتفبزُ قَز.

-

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ؾَذتّبی فؿیلی اظ خولِ هْنتطیي هٌبثغ هَلس آالیٌسُّب ثِ
حؿبة هیآیٌس ٍ افعایف ضقس التهبزی ثبػث ههطف ثیكتط ایي ًَع ؾَذتّب هی-
قَز ،لصا پیكٌْبز هیقَز الساهبت الظم ثطای افعایف ثْطٍُضی اًطغی (زض ضاؾتبی
ثْجَز تىٌَلَغی) زض اٍلَیت لطاض گیطز .ثطای ًوًَِ هیتَاى ثِ تطٍیح ػبیكوبضی زض
ؾبذتوبىّبی ازاضی ،تدبضی ٍ هدتوغّبی هؿىًَی ٍ اؾتبًساضزؾبظی ههبلح

1

ثطاؾبؼ آهبض هٌتكط قسُ اظ "ؾبلٌبهِ آهبضی حولًٍمل خبزُای" فطاٍاًی تدوؼی تؼساز ًبٍگبى ػوَهی وكَض عی ؾبلّبی
هَضز ثطضؾی زض ایي پػٍّف افعایف یبفتِ اؾت.
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ؾبذتوبًی ،تَؾؼِ اًطغیّبی پبن ٍ تدسیسپصیط ،افعایف ضاًسهبى اًطغی لَاظم
ذبًگی ،انالح ههطف ؾَذت زض ذَزضٍّبی قرهی ٍ حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ
العام تَلیسوٌٌسگبى نٌؼتی ثِ زضج ثطچؿت ههطف اًطغی اقبضُ ًوَز.
-

ثب تَخِ ثِ اّویت توطوعظزایی زض وٌتطل آلَزگی ،پیكٌْبز هیقَز هربضج
ظیؿتهحیغی زض زؾتَض وبض اؾتبىّب هكرم ٍ گعاضـ قَز تب ثتَاى زض هغبلؼبت
آتی اظ ایي ًؿجت خْت ثطضؾی هؿبئل ظیؿتهحیغی اؾتفبزُ ًوَز.
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