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چکیذُ
ٞسف ایٗ ٔمبِ ٝقٙبؾبیی ػٛأُ تبثیطٌصاض ثط ایدبز  ٚافعایف ٔغبِجبت غیطخبضی ثطای اتربش تهٕیٓ ٔٙبؾتتط
زض اػغبی تؿٟیالت اؾت .ثسیٗ ٔٙظٛض ثطای ا٘تربة ٔتغیطٞبی ٔٛثط ،اظ اٍِٛضیتٓٞبی تدعی ٚ ٝتحّیُ
ِٔٛفٞٝبی ٓٞثؿتٍی  ٚالؾ ٚ ٛثطای والؼثٙسی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ،اظ قجىٞٝبی ػهجی ٔ ٚبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ اؾتفبزٜ
قس ٜاؾت .زض ایٗ پػٞٚفٕٝ٘ٛ٘ ،ای اظ ٔ 660كتطی حمٛلی ثب٘ه ؾپ ٝثطای ؾبَٞبی  1385-1396ا٘تربة
 ٚثط ٔتغیطٞبی ذهٛنیتی ٔؿترطج اظ لطاضزازٞبی تؿٟیالتی ایٗ ٔكتطیبٖ زض وٙبض ٔتغیطٞبی ٔبِی ،غیطٔبِی،
حؿبثطؾی  ٚالتهبزی تٕطوع قس ٜاؾت٘ .تبیح ٘كبٖ زاز اٍِٛضیتٓ الؾ ٛثب تٕطوع ثط ٔتغیطٞبی ٔبِی ،التهبزی
 ٚحؿبثطؾی ،ػّٕىطز ثٟتطی ٘ؿجت ث ٝاٍِٛضیتٓ تدعی ٚ ٝتحّیُ ِٔٛفٞٝبی ٓٞؾبیٍی زاقت ٚ ٝثطاؾبؼ ایٗ
اٍِٛضیتٓٔ 10 ،تغیط وّیسی تبثیطٌصاض ثط ٔغبِجبت غیطخبضی قٙبؾبیی قس٘س .ثب تٛخ ٝث ٝػّٕىطز ثٟتط
ٔبقیٗٞبی ثطزاض پكتیجبٖ ثب ٞؿت ٝقؼبػی ،اؾتفبز ٜاظ آٖ زض ٔسَؾبظی ٔغبِجبت غیطخبضی پیكٟٙبز ٔیقٛز.

طبقِبٌذی

.C45, C58, G21:JEL

ٍاصگاى کلیذی :تؿٟیالت ثب٘ىیٔ ،غبِجبت غیطخبضیٔ ،بقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ،قجى ٝػهجی.
1

ٔمبِٔ ٝؿترطج اظ ضؾبِ ٝزوتطی ؾدبز وطزٔٙدیطی ث ٝضإٙٞبیی زوتط ایٕبٖ زازاقی ٔ ٚكبٚض ٜزوتط ظٞطا ذٛقٛٙز ٚ

زوتط حٕیسضضب غالْ٘یب ضٚقٗ زض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ثبثُ اؾت.

زا٘كدٛی زوتطی ٌط ٜٚحؿبثساضیٚ ،احس ثبثُ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،ثبثُ ،ایطاٖ ،پؿت اِىتط٘ٚیىی:
s.kordmanjiri95@gmail.com
اؾتبزیبض ٌط ٜٚحؿبثساضیٚ ،احس ثبثُ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،ثبثُ ،ایطاٖ (٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ ،)َٛپؿت اِىتط٘ٚیىی:
i.dadashi@gmail.com
اؾتبزیبضٌ ،ط ٜٚثب٘ىساضی ،پػٞٚكىس ٜپِٛی  ٚثب٘ىی ثب٘ه ٔطوعی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ ،پؿت اِىتط٘ٚیىی:
rkhoshnoud@yahoo.com
اؾتبزیبض ٌط ٜٚحؿبثساضیٚ ،احس ثبثُ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،ثبثُ ،ایطاٖ ،پؿت اِىتط٘ٚیىی:
Hamid_r_2057@yahoo.com
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 .1هقذهِ
اضتجبط نحیح ثیٗ ٘ظبْ ٔبِی  ٚثرف تِٛیسی اظ ٟٔٓتطیٗ ػٛأُ ضقس  ٚتٛؾؼ ٝالتهبزی
ٔحؿٛة ٔیقٛز .ثب٘هٞب ث ٝػٛٙاٖ ضوٗ انّی ٘ظبْ ٔبِی٘ ،مف ٕٟٔی زض تبٔیٗ ٚخٛٔ ٜٛضز
٘یبظ ثرفٞبی تِٛیسی ،تدبضیٔ ،هطفی  ٚحتی زِٚتی ثط ػٟس ٜزاض٘س .زض ایطاٖ ٘یع ثب تٛخ ٝثٝ
ؾبذتبض التهبزی  ٚث ٝزالیّی ٔب٘ٙس ػسْ تٛؾؼ ٝثبظاضٞبی ؾطٔبی ٚ ٝا٘ٛاع ٔرتّف ٔٛؾؿبت ٚ
ٟ٘بزٞبی غیطثب٘ىی ،تبٔیٗ ٔبِی ثرف ٚالؼی التهبز ثیفتط ثط ػٟس ٜقجى ٝثب٘ىی اؾت.
ثب٘هٞب ث ٝز٘جبَ اػغبی تؿٟیالت ذٛز ث ٝاقربنی ٞؿتٙس و ٝضٕٗ ثطذٛضزاضی اظ ضیؿه
پبییٗ ثتٛا٘ٙس ثبظزٞی ٔتٙبؾت ثب ؾٛز تؿٟیالت اػغبیی زاقت ٝثبقٙس .ایٗ أط ظٔب٘ی ٔحمك
ٔیقٛز و ٝثب٘هٞب لبزض ث ٝقٙبؾبیی ٔكتطیبٖ اػتجبضی ذٛز اػٓ اظ حمیمی  ٚحمٛلی ثٛزٚ ٜ
ثتٛا٘ٙس آٟ٘ب ضا ثطاؾبؼ تٛا٘بیی  ٚتٕبیُ٘ ،ؿجت ث ٝثبظپطزاذت وبُٔ  ٚثٛٔ ٝلغ تؼٟسات ،ثب
اؾتفبز ٜاظ ٔؼیبضٞبی ٔبِی  ٚغیطٔبِی ٔٙبؾت ،عجمٝثٙسی وٙٙس .زض چٙیٗ ضٚیٝای ،تؿٟیالت ثٝ
ٔتمبضیب٘ی پطزاذت ٔیقٛز و ٝاظ ضیؿه اػتجبضی وٓتطی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜاحتٕبَ ثبظپطزاذت
ثسٞی آٟ٘ب زض ؾطضؾیس ثیفتط اؾت (پٛضوبظٕی ،نسالتپطؾت  ٚزٜپٙب.)1396 ،ٜ
زض ٔٛضز إٞیت ٔسیطیت ٔغبِجبت غیطخبضی ،حتی ضایٟٙبضت  ٚضٌٛٚف )2010( 1افعایف
ایٗ ٘ٛع ٔغبِجبت ضا ث ٝػٛٙاٖ ٘كبٖ ثبِم ٜٛقطٚع ثحطاٖ ثب٘ىی ٔؼطفی وطزٜا٘س .ظیطا اٌط ثب٘هٞب
٘تٛا٘ٙس ٔغبِجبت غیطخبضی ذٛز ضا اظ حس الظْ پبییٗتط ٍ٘ ٝزاض٘س ،زض اضائ ٝتؿٟیالت خسیس
ثب٘ىی ثب ٔكىُ ضٚثٝض ٚقس ٚ ٜثجبت قجى ٝثب٘ىی ثب تٟسیس ٔٛاخ ٝذٛاٞس قس.
زض ٚالغٔ ،غبِجبت غیطخبضی ثب٘هٞب و« ٝزاضایی غیطٌطزقی٘ »2یع ٘بٔیسٔ ٜیق٘ٛس٘ ،كبٍ٘ط
ظیبٖ ا٘جبقتٝای اؾت و ٝزض اثط اؾتٕطاض ٔدٕٛػٝای اظ فطاظ  ٚفطٚزٞب زض ؾغح والٖ  ٚؾٛء
ٔسیطیتٞب زض ثرف ٔبِی ،زض التهبز وكٛض ضؾٛة وطز ٜاؾت (٘یّی ٔ ٚحٕٛزظاز.)1393 ،ٜ
افعایف ایٗ ٔتغیط ٘كبٖزٙٞس ٜافعایف ضیؿه اػتجبضی ثب٘هٞبؾت ٘ ٚؿجت تؿٟیالت غیطخبضی
ث ٝوُ تؿٟیالت ث ٝػٛٙاٖ قبذهی زض قٙبؾبیی ضیؿه اػتجبضی ثب٘هٞب ث ٝوبض ٔیضٚز.
یىی اظ ٔٛضٛػبت ٔ ٟٓزض اػغبی تؿٟیالت ثب٘ىی ،احتٕبَ غیطخبضی قسٖ ٔغبِجبت
تٛؾظ ٔكتطیبٖ حمیمی  ٚحمٛلی ثب٘هٞبؾت و ٝثب تٛخ ٝث ٝاعالػبت ٔٙسضج زض ٕ٘بٌطٞبی
Reinhart & Rogoff
Non-Return Asset

1

2
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التهبزی ثب٘ه ٔطوعی (٘ ،)1397ؿجت ٔغبِجبت غیطخبضی ث ٝوُ تؿٟیالت اػغبیی زض ثب٘هٞب
ٛٔ ٚؾؿبت اػتجبضی زض وكٛض عی ؾبَٞبی  1396 ٚ 1395ث ٝتطتیت 10/3 ٚ 9/5 ،زضنس ثٛزٜ
اؾت 1و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜضیؿه ثبالی اػغبی تؿٟیالت زض ثب٘هٞبی ایطاٖ اؾت .اظ آ٘دب و ٝایٗ
ٔؿبِ ٝپیبٔسٞب ٔ ٚكىالت ظیبزی ضا ثطای ثب٘هٞب  ٚزض ٘تید ،ٝالتهبز وكٛض ث ٝز٘جبَ زاضز؛
ثٙبثطایٗ ،قٙبذت ػٛأُ قىُزٙٞس ٜایٗ ٘ٛع اظ ٔغبِجبت ثطای وبٞف  ٚوٙتطَ ضیؿه اػتجبضی
ٔكتطیبٖ ،اضتمبی فطایٙس پطزاذت تؿٟیالت ٚ ،ثٟجٛز ؾبذتبض تطاظ٘بٔ ٝثب٘هٞب ضطٚضی اؾت.
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ضیؿه اػتجبضی ،تبؤ ٖٛٙسَٞبی ثؿیبضی ثطای پیفثیٙی ایٗ ضیؿه زض
ٔكتطیبٖ حمیمی  ٚحمٛلی ثب٘هٞب عطاحی قس ٜاؾت .حتی ٔسَؾبظی ضتجٝثٙسی ٔكتطیبٖ اظ
ؾبَ  ،1940ثطای ا٘ساظٌٜیطی ضیؿه اػتجبضی  ٚپكتیجب٘ی تهٕیٓ ضز یب لج َٛزضذٛاؾت اػتجبض
ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت (ثّٛتی.)2010 ،2
ٔسَٞبی اثتسایی ،ػٕٔٛبً ثط ضٚـ أتیبظزٞی آِتٕٗ ٚ )1968(3تحّیُ ٕٔیعی اؾتٛاض ثٛزٚ ٜ
زض ازأٔ ٝسَٞبی احتٕبَ ذغی ،الخیت  ٚپطٚثیت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفتٙسٔ .سَٞبی
پیچیسٜتطی ٔٙكؼت اظ ٛٞـ ٔهٛٙػی ٘یع ،زض ایٗ حٛظ ٜث ٝوبض ٌطفت ٝقسٜا٘س و ٝاظ ٔیبٖ آٟ٘ب
ٔیتٛاٖ ث ٝؾیؿتٓٞبی قجىٞٝبی ػهجی  ٚاٍِٛضیتٓ غ٘تیه (ویٓ  ٚآٛٞ ،)2012 ،4ٗٞـ
ٔهٛٙػی (وبضا  ٚوطیچٗٔ ،)2012 ،5بقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ (ٚاً٘ ٔ ٚب ٚ )2012 ،6زضذت
تهٕیٓ (ازٌٌٛ ،ٚبٖ  ٚحؿٙی )2018 ،7اقبض ٜوطز.
زض ٔغبِؼبت اذیط زاذّی ٘یع ثطای اضظیبثی ضیؿه اػتجبضی ،ثط ٔسَٞبی ٔٙتح اظ ٛٞـ
ٔهٛٙػی تٕطوع قس ٜاؾت (فالحپٛض ،ضاػی ٙٞ ٚسیدب٘یظاز1393 ،ٜ؛ زازاحٕسی  ٚاحٕسی،
1393؛ ٔحٕسیبٖ حبخی وُطز ،انغطظاز ٜظػفطا٘ی  ٚأبْزٚؾت1395 ،؛ حجیجی ،وٞٛی  ٚثؼیسی،
1397؛ تبضی ،اثطاٞیٕیٛٔ ،ؾٛی  ٚوال٘تطی.)1396 ،

1

ثطاؾبؼ آٔبض ثب٘ه خٟب٘یٔ ،غبِجبت ٔؼٛق ثبیس ثیٗ  2تب  5زضنس تؿٟیالت اػغبیی ثبقس ٔ ٚمبزیط ثیفتط ایٗ ٘ؿجت ث ٝػٛٙاٖ

ضیؿه ثبال ٔحؿٛة ٔیقٛز (ضؾتٕی٘ ،جیظاز ٚ ٜقبٞی.)1397 ،

2

Bellotti
3
Altman
4
Kim & Ahn
5
Karaa & Krichene
6
Wang & Ma
7
Addo, Guegan & Hassani
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اظ ایٗض ،ٚزض ایٗ ٔمبِ٘ ٝیع ثب تىی ٝثط اٍِٛضیتٓٞبی قجى ٝػهجی یه الی ،ٝقجى ٝػهجی چٙس
الی ،1ٝقجى ٝوّٕیؾبظی ثطزاض یبزٌیطی ٚ 2اٍِٛضیتٓٞبی ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ 3ثب ٞؿت ٝچٙس
خّٕٝای  ٚقؼبػی ،اظ ٕ٘ٝ٘ٛای اظ ٔسَٞبی ٔجتٙی ثط ٛٞـ ٔهٛٙػی پطوبضثطز زض ٔسَؾبظی
ضیؿه اػتجبضی اؾتفبزٔ ٜیقٛز .ثب ٚخٛز ایٗ ،زض ٔمبیؿ ٝثب زیٍط ٔغبِؼبت زاذّی ،ثط ٔدٕٛػٝ
ٌؿتطزٜای اظ ٔتغیطٞب تٕطوع قس ٚ ٜزض والؼثٙسی 4آٟ٘ب ،اظ اٍِٛضیتٓٞبی الؾ ٚ 5ٛتدعیٚ ٝ
تحّیُ ِٔٛفٞٝبی ٓٞؾبیٍی 6اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
زض ازأٔ ٝمبِ ٝثسیٗ قىُ ؾبظٔب٘سٞی ٔیقٛز؛ پؽ اظ ٔمسٔ ،ٝازثیبت ٔٛضٛع ٔطٚض ٔیقٛز؛
ؾپؽ ،ضٚـ تحمیك ثطضؾی ٔیقٛز؛ زض ٔطحّ ٝچٟبضْٔ ،سَ پػٞٚف ثطآٚضز قس ٚ ٜزض پبیبٖ
٘یع ٘تیدٌٝیطی  ٚپیكٟٙبزٞب اضائٔ ٝیقٛز.
 .2ادبیات هَضَع
اظ آ٘دب و ٝافعایف ٔغبِجبت غیطخبضیٙٔ ،دط ث ٝقىٌُیطی ضیؿه اػتجبضی  ٚوبٞف ؾٛززٞی
ثب٘هٞب ٔیقٛز ،ػٕٔٛبً زض لبِت اٍِٛی ثب٘ىساضی ؾٙتی ،قٙبؾبیی اّٞیت  ٚاذص ٚثیمٚ ٝ
تضٕیٗٞبی الظْ اظ ٔكتطیبٖ ثطای پٛقف ایٗ ضیؿه ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔیٌیطز .ثب ٚخٛز ایٗ،
ثب افعایف تؼساز زضذٛاؾتٞبی اػتجبضی اظ ؾٛی ٔكتطیبٖ  ٚزض ٘تید ،ٝافعایف ضیؿه اػتجبضی،
اضظیبثی ٔیعاٖ قبیؿتٍی اػتجبضی آٟ٘ب زض لبِت اٍِٞٛبی قٙبؾبیی اّٞیت ضایح زض «ثب٘ىساضی
ضاثغٝایٕ٘ »7یتٛا٘س اظ وفبیت  ٚپٛیبیی الظْ زض ٔسیطیت ٔغبِجبت ثطذٛضزاض ثبقس.
ثٙبثطایٗ ،ثبیس لجُ اظ اػغبی اػتجبض ،ثطاؾبؼ ٔسَٞبی آٔبضی پیكطفتٔ ٚ ٝجتٙی ثط ٔتغیطٞبی
وّیسی ،ضیؿه اػتجبضی ٔكتطی ث ٝذٛثی اضظیبثی قٛز تب احتٕبَ غیطخبضی قسٖ ٔغبِجبت زض
1

)Multi-Layer Perceptron (MLP
)Learning Vector Quantization (LVQ
10
)Support Vector Machine (SVM
4
Classification
5
)Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO
6
)Neighbourhood Component Analysis (NCA
ٙٔ 7ظٛض اظ ثب٘ىساضی ضاثغٝای ) ،(Relationship Bankingتٛا٘بیی ثب٘هٞب زض ثٝزؾت آٚضزٖ اعالػبت ٌیط٘سٌبٖ تؿٟیالت اظ
2

اظ عطیك ٘ظبضت ٔؿتٕط ثط تؿٟیالت ٔٛخٛز ؛ اٍِٛی ضفتبضی آٟ٘ب زض ثبظپطزاذت اینٗ تؿنٟیالت ،زض وٙنبض اٍِنٛی زضذٛاؾنت
ذسٔبت ٔرتّف ثب٘ىی اؾت.
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حس أىبٖ وبٞف یبثس .ثسیٗ تطتیتٌ ،صض ث ٝضٚـٞبیی آیٙسٍٜ٘ط ٔ ٚجتٙی ثط پیفثیٙی ضفتبض
اػتجبضی ٔكتطیبٖ پؽ اظ اػغبی تؿٟیالت ،زض وٙبض قٙبؾبیی اّٞیت ٚ ٚضؼیت اػتجبضی فؼّی
آٟ٘ب ،زضیبفت ٚثیمٞٝبی ٔؼتجط ضطٚضی اؾت.
ثٙبثطایٗ ،قٙبؾبیی ػٛأُ ٔٛثط ثط قىٌُیطی ٔغبِجبت غیطخبضی ٙٔ ٚتٟی ث ٝضیؿه
اػتجبضی ،اظ اِٛٚیت ثطذٛضزاض اؾت .زض ٚالغ ،ثط پبی ٝایٗ ٔتغیطٞب ٔیتٛاٖ زض ٌبْ ز،ْٚ
ٔسَؾبظی احتٕبَ ٘ى ٚ َٛغیطخبضی قسٖ ٔغبِجبت ثطاؾبؼ ضٚیىطزٞبی ٘ٛیٗ ضا ث٘ ٝحٛ
ٔٙبؾجی ا٘دبْ زاز.
زض ایٗ ضاؾتب ،عی ؾبَٞبی اذیطٔ ،غبِؼبت ٔتؼسزی زض ٔٛضز ضیؿه اػتجبضی  ٚث ٝعٛض
ذبلٔ ،غبِجبت غیطخبضی  ٚتبثیط ٔتغیطٞبی ٔبِی  ٚوالٖ ثط آٖ زض وكٛض ا٘دبْ قس ٜاؾت.
ثطضؾی ایٗ ٔغبِؼبت زض وٙبض پػٞٚفٞبی ذبضخی ،ثیبٍ٘ط تٕطوع ثؿیبضی اظ آٟ٘ب ثط ٌطٜٞٚبی
ٔحسٚزی اظ ٔتغیطٞب ثٛز ٜاؾت .زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙتغیطٞبی ٔبِی ،اظ پطوبضثطزتطیٗ ٔتغیطٞب ثٛزٜا٘س
(ازٕٞ ٚ ٚىبضاٖ2018 ،؛ ثال٘ىٔ ،ٛدیبؼ ،الضا  ٚضی2013 ،1ٛ؛ وبضا  ٚوطیچٗ2012 ،؛ ٚاً٘ ٚ
ٔب2012 ،؛ حىیٕیپٛض1397 ،؛ تبضی ٕٞ ٚىبضاٖ1396 ،؛ ٔحٕسیبٖ حبخی وُطز ٕٞ ٚىبضاٖ،
1395؛ ٔیطغفٛضی  ٚأیٗآقٛضی1394 ،؛ اثطاٞیٕی  ٚزضیبثط.2)1391 ،
پؽ اظ ٔتغیطٞبی ٔبِیٔ ،تغیطٞبی التهبزی اظ لسٔت عٛال٘ی زض حضٛض زض ایٗ ٔسَٞب
ثطذٛضزاض٘س (ثال٘ىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ2013 ،؛ ؾیسقىطی ٌ ٚطٚؾیٔ .3)1394 ،تغیطٞبی غیطٔبِی ٘یع
٘یع و ٝثیفتط ٔتٕطوع ثط تٛنیف وّی اػتجبضٌیط٘سٞ ٜؿتٙس؛ ث ٝزِیُ ٘مف ٕٟٔی و ٝزض
قىٌُیطی ٔغبِجبت غیطخبضی  ٚضیؿه اػتجبضی ثب٘هٞب ایفب ٔیوٙٙس ،ػٕٔٛبً زض ٔسَؾبظی
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Blanco, Mejias, Lara & Raya
اظ خّٕٔ ٝتغیطٞبی ٔبِی ٔٛضز اؾتفبزٔ ٜیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز٘ :ؿجت وُ ثسٞی ث ٝوُ زاضایی ،حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

ث ٝوُ زاضایی ،ثسٞی ثّٙسٔست ث ٝوُ زاضایی ،ثسٞی ثّٙسٔست ث ٝحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ٘ ،ؿجت خبضی ،حؿبة زضیبفتٙی ث ٝثسٞی
خبضی ،حؿبة زضیبفتٙی ث ٝوُ فطٚـ ،حؿبة پطزاذتٙی ث ٝوُ فطٚـ ،فطٚـ ث ٝزاضاییٞب ،فطٚـ ث ٝؾٛز لجُ اظ ثٟطٚ ٜ
ٔبِیبت ،وُ زاضاییٞب ث ٝزاضایی ثبثت  ٚاؾٙبز پطزاذتٙی ث ٝؾطٔبی ٝزض ٌطزـ.
3

٘طخ ضقس تِٛیس ٘بذبِم زاذّی  ٚتٛضْ اظ ٔتساَٚتطیٗ ٔتغیطٞبی التهبزی ٔٛضز اؾتفبز ٜثٛزٜا٘س.
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اؾتفبزٔ ٜیق٘ٛس (ثرت  ٚاِتط2012 ،1؛ ثال٘ىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ2013 ،؛ تبضی ٕٞ ٚىبضاٖ1396 ،؛
پٛضوبظٕی ٕٞ ٚىبضاٖ1396 ،؛ اثطاٞیٕی  ٚزضیبثط.2)1391 ،
آذطیٗ ٌط ٜٚاظ ٔتغیطٞبی ٔٛضز اؾتفبز٘ ٜیعٔ ،تغیطٞبی تهطیحوٙٙس ٜذهٛنیبت ٚ
ٚیػٌیٞبی لطاضزاز تؿٟیالت اؾت (ثرت  ٚاِتط2012 ،؛ ثال٘ىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ2013 ،؛ پٛضوبظٕی
ٕٞ ٚىبضاٖ1396 ،؛ خؼفطی اؾىٙسضی  ٚضٚحی.3)1396 ،
زض ازأٌ ،ٝفتٙی اؾت تبؤ ٖٛٙسَٞبی ثؿیبضی ثطای پیفثیٙی ضیؿه اػتجبضی ٔكتطیبٖ حمیمی
 ٚحمٛلی ،ثط پبی ٝزأٔ ٝٙتغیطٞبی تٛضیحی ،عطاحی قسٛٔ ٚ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت .زض
ایٗ ظٔیٔ ٝٙسَٞبی ٔتٛٙػی اظ ٔدٕٛػٔ ٝسَٞبی حٛظٛٞ ٜـ ٔهٛٙػی زض ٔغبِؼبت اذیط
اؾتفبز ٜقسٜا٘س و ٝحتی ثطذی اظ آٟ٘ب ػّٕىطز ثٟتطی زض پیفثیٙی ایٗ ضیؿه زاقتٝا٘س.
ازٕٞ ٚ ٚىبضاٖ ( )2018زض تدعی ٚ ٝتحّیُ ضیؿه اػتجبضی زض لبِت پیفثیٙی احتٕبَ
ٚضقىؿتٍی قطوتٞب ثب اؾتفبز ٜاظ اعالػبت ٔتغیطٞبی ٔبِی ٔكتطیبٖ ثب٘ىی زض فطا٘ؿ ٝث ٝایٗ
٘تید ٝضؾیس٘س ؤ ٝسَٞبی ٔجتٙی ثط زضذت تهٕیٓ ،پبیساضتط اظ ٔسَٞبی ٔجتٙی ثط قجىٞٝبی
ػهجی چٙسالیٞ ٝؿتٙس.
ثال٘ىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ ( )2013أتیبظزٞی ٔكتطیبٖ یه ٔٛؾؿ ٝتبٔیٗ ٔبِی ذطز زض پط ٚضا ثب
اؾتفبز ٜاظ ٔتغیطٞبی ٔبِی ،غیطٔبِی ،ذهٛنیتی لطاضزاز  ٚالتهبزی زض لبِت ؾ ٝضٚـ ؾٙتی
ٔجتٙی ثط ٔسَٞبی تحّیُ تٕبیع ذغی ،تحّیُ تٕبیع زضخ ٝز٘ ٚ ٚیع ضٌطؾیِ ٖٛدؿتیه زض
ٔمبیؿ ٝثب قجى ٝػهجی چٙس الی ٝآظٔ ٖٛوطز٘س٘ .تبیح٘ ،كبٖزٙٞس ٜػّٕىطز ثٟتط ٔسَ ٛٞـ
ٔهٛٙػی زض ٔمبیؿ ٝثب ؾٔ ٝسَ ؾٙتی ثٛز ٜاؾت.
ثرت  ٚاِتط ( )2012ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ زأٚ ٝٙؾیغتطی اظ ٔتغیطٞب قبُٔ ؾٗ ،خٙؿیت،
زضآٔس ؤُ ،مساض تؿٟیالتٞ ،سف اظ زضذٛاؾت تؿٟیالتّٔ ،یت ٘ ٚطخ ثٟط ،ٜثٔ ٝمبیؿ ٝزٚ
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Bekhet & Eletter
زض تهطیح ایٗ ٔتغیط زض ٔسَ ،ثطاؾبؼ ٘ٛع ٔكتطی  ٚحمیمی یب حمٛلی ثٛزٖ آٖٔ ،تغیطٞبی ٔتفبٚتی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض

ٔیٌیطز؛ ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،پٛضوبظٕی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1396زض ٔغبِؼ ٝذٛز ٔ ٚتٕطوع ثط ٔكتطیبٖ حمیمی ،زضآٔس ،ؾٗ ،خٙؿیت،
ٚضؼیت تب ،ُٞؾبثمٔ ٝبِیٛ٘ ،ع قغُ  ٚافطاز تحت تىفُ ضا زض تهطیح ایٗ ٔتغیط ٔٙظٛض وطزٜا٘س.
 3اظ خّٕٔ ٝتغیطٞبی تهطیحوٙٙس ٜذهٛنیبت لطاضزازٞب ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز (پٛضوبظٕی ٕٞ ٚىبضأٖ :)1396 ،ست
ظٔبٖ ٘ ٚح ٜٛثبظپطزاذتٔ ،جّغ ٛ٘ ٚع تؿٟیالتٛ٘ ،ع ٚثیم.ٝ
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ضٚـ ضٌطؾیِ ٖٛدؿتیه  ٚقجىٞٝبی ػهجی تبثغ پبی ٝقؼبػی ،زض پیفثیٙی ضیؿه اػتجبضی
ٔكتطیبٖ ثب٘ىی زض اضزٖ پطزاذتٙس٘ .تبیح ٘كبٖ زاز ٔسَ ضٌطؾیِ ٖٛدؿتیه اظ ٘ظط ٔیعاٖ زلت
وّی ،ػّٕىطز وٕی ثٟتط اظ ٔسَ ػّٕىطز قؼبػی اؾت .ثب ایٗ حبَ ،قجىٞٝبی ػهجی تبثغ پبیٝ
قؼبػی زض قٙبؾبیی ٔكتطیب٘ی ثب پیف فطو لجّی ضفتبضی ،ػّٕىطز ثٟتطی زاقت ٝاؾت.
وبضا  ٚوطیچٗ ( )2012زض اضظیبثی ضیؿه اػتجبضی ٔكتطیبٖ ثب٘ه ،اظ اعالػبت ٘ؿجتٞبی
ٔبِی  1435پط٘ٚس ٜاػتجبضی قطوتٞبی نٙؼتی ت٘ٛؽ ٔ ٚسَٞبی قجىٞٝبی ػهجی ٔ ٚبقیٗ
ثطزاض پكتیجبٖ اؾتفبز ٜوطز٘س٘ .تبیح ثیبٍ٘ط ػّٕىطز ثٟتط ٔدٕٛػ ٝاعالػبت تّفیمی اظ ٔتغیطٞبی
تؼٟسی ،خطیبٖ ٚخ٘ ٜٛمس ٚ ٚثیم ،ٝاظ ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔبِی ،زض پیفثیٙی ضیؿه اػتجبضی ٚ
وبضوطز ثٟتط ٔسَ قجى ٝػهجی چٙس الی ٝزض ٔمبیؿ ٝثب ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ اؾت.
ٚاً٘ ٔ ٚب ( )2012زض اضظیبثی ضیؿه اػتجبضی ٔكتطیبٖ ثط اؾبؼ ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ،اظ
ؾٛاثك ٔبِی  239قطوت زض ثب٘ه نٙؼتی  ٚتدبضی چیٗ اؾتفبز ٜوطز٘س٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
قجىٔ ٝبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ٔیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ضٚقی خبیٍعیٗ ثطای اضظیبثی ضیؿه اػتجبضی
قطوتٞب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.
تبضی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1396ثب ٞسف اضظیبثی ضٚـٞبی ضتجٝثٙسی اػتجبضی ٔكتطیبٖ حمیمی
ثب٘هٞب ثب ثطضؾی ؾٛاثك ٔبِی  ٚذهیهٞٝبی ٔتمبضی  ٚاؾتفبز ٜاظ ؾٔ ٝسَ الخیت ،قجىٝ
ػهجی  ٚاٍِٛضیتٓ غ٘تیه زضیبفتٙس ػّٕىطز قجى ٝػهجی ٘ؿجت ثٔ ٝسَٞبی الخیت  ٚغ٘تیه تب
حسٚزی ثٟتط ثٛز ٜاؾت.
پٛضوبظٕی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1396زض قٙبؾبیی ػٛأُ ٔٛثط ثط احتٕبَ ٘ىٔ َٛكتطیبٖ حمیمی
ثب٘ه پبؾبضٌبز ،ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ قجىٞٝبی ػهجی ،اعالػبت تؿٟیالت ٔ 470كتطی ضا
ثطضؾی وطز٘س٘ .تبیح ثیبٍ٘ط لسضت پیفثیٙی ٔٙبؾت احتٕبَ ٘ىٔ َٛتمبضیبٖ ( 92زضنس) تٛؾظ
ضٚـ قجىٞٝبی ػهجی اؾت .عجك ایٗ ٘تبیحٔ ،تغیطٞبیی ٔب٘ٙس ؾٛءؾبثمٔ ٝبِی ٛ٘ ٚع ٚثیم،ٝ
تبثیط ظیبزی ثط پیفثیٙی احتٕبَ ٘ى َٛزاقتٝا٘س.
خؼفطی اؾىٙسضی  ٚضٚحی ( )1396ثب تحّیُ اعالػبت ٔكتطیبٖ ٚ ٚیػٌیٞبی لطاضزازٞب
ث ٝاضظیبثی ضیؿه ٔكتطیبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ثٟجٛز یبفت ٝثب اٍِٛضیتٓ
غ٘تیه زض لبِت ضٚیىطز زازٜوبٚی پطزاذتٙس٘ .تبیح ثیبٍ٘ط زلت ثیفتط ایٗ ضٚـ زض ٔمبیؿ ٝثب
ٔسَ اؾتب٘ساضزی ٘ظیط ضٌطؾیِ ٖٛدؿتیه زض پیفثیٙی ضیؿه اػتجبضی اؾت.
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ٔحٕسیبٖ حبخی وُطز ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1395زض پػٞٚكی ثب تٕطوع ثط ٘ؿجتٞبی ٔبِی زض عطاحی
ٔسَ اضظیبثی ضیؿه اػتجبضی ٔكتطیبٖ حمٛلی ثب٘ه تدبضت ،اظ ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ  ٚاٍِٛضیتٓ
غ٘تیه اؾتفبز ٜوطز٘س .آٟ٘ب ثب اؾتفبز ٜاظ ٔتغیطٞبی ٔبِی ٔ 282كتطی حمٛلی ایٗ ثب٘ه ٚ
ثٟیٝٙؾبظی ٚضٚزیٞبی ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٛضیتٓ غ٘تیه ث٘ ٝتبیدی ثب ػّٕىطز
ثٟتط زض قٙبؾبیی ٔكتطیبٖ ذٛـ حؿبة  ٚثس حؿبة  ٚپیفثیٙی ضیؿه اػتجبضی زض ٔمبیؿ ٝثب
ػسْ اؾتفبز ٜاظ ایٗ اٍِٛضیتٓ زض ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ زؾت یبفتٙس.
اثطاٞیٕی  ٚزضیبثط ( )1391ث ٝپیفثیٙی ضیؿه اػتجبضی ٔكتطیبٖ حمٛلی ثب اؾتفبز ٜاظ
ضٚیىطز تحّیُ پٛقكی زازٜٞب ،ضٌطؾیِ ٖٛدؿتیه  ٚقجىٞٝبی ػهجی پطزاذتٙس .آٟ٘ب ثب تٛخٝ
ث٘ ٝتبیح حبنُ اظ تحّیُ ػبّٔی  ٚلضبٚت ذجطٌبٖ 8 ،قبذم ٔبِی  ٚغیطٔبِی اثطٌصاض زض
قٙبؾبیی ایٗ ضیؿه ضا قٙبؾبیی وطز٘س .اِجت٘ ٝتبیح ایٗ پػٞٚف ٘یع ٘كبٖ ٔیزٙٞس ٔسَ
قجىٞٝبی ػهجی ٘ؿجت ث ٝتحّیُ پٛقكی زازٜٞب ػّٕىطز ثٟتطی زض پیفثیٙی ضیؿه اػتجبضی
ٌ ٚطٜٚثٙسی ٔتمبضیبٖ تؿٟیالت زاضز.
زض اوثط ٔغبِؼبت ،تٕطوع ثط ٔتغیطٞبی ٔبِی  ٚالتهبزی ثٛز ٚ ٜػّیضغٓ ثب إٞیت ثٛزٖ
ا٘ٛاع ٔرتّفی اظ ٘ؿجتٞبی ٔبِی زض قىٌُیطی ٔغبِجبت غیطخبضی ،زض ٔغبِؼبت پیكیٗ ث ٝزأٝٙ
ٌؿتطزٜای اظ ایٗ ٔتغیطٞب تٛخ٘ ٝكس ٜاؾت .اظ ایٗض ،ٚزض ایٗ ٔمبِ ٝؾؼی قس ٜثب تٕطوع ثط زأٝٙ
ٌؿتطزٜتطی اظ ٔتغیطٞبی ٔبِی  ٚالتهبزی ،زض وٙبض تٛخ ٝث ٝزیٍط ٔتغیطٞب زض قٙبؾبیی ػٛأُ
ٔٛثط ثط ٔغبِجبت غیطخبضی ثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٛضیتٓٞبی ٔرتّف  ٚضٚـٞبی خسیس فٙبٚضی زض
اضظیبثی ٘تبیحٌ ،بْ ٔٛثطی زض ایٗ ظٔی ٝٙثطزاقت ٝقٛز.
زض ٔدٕٛع ،ایٗ پػٞٚف حبٚی ؾٛ٘ ٝآٚضی ٌ ٚبْ ٔٛثط ٘ؿجت ثٔ ٝغبِؼبت لجّی اؾت .ا،َٚ
ثب تٕطوع ثط ٔتغیط ذهٛنیتی لطاضزازٞبٔ ،تغیطٞبی ٔبِی ،غیطٔبِی ،حؿبثطؾی  ٚالتهبزی ،ثط
زأٌ ٝٙؿتطزٜتطی اظ ا٘ٛاع ٔتغیطٞب تٕطوع قس ٜاؾت .ز ،ْٚزض ضاؾتبی ضطٚضت ثٝوبضٌیطی
ٔسَٞبی خسیس ،زض ا٘تربة ٔتغیطٞبی تبثیطٌصاض ،اظ زٛ٘ ٚع اٍِٛضیتٓ اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت .ؾ،ْٛ
زلت ٘تبیح ٞط ز ٚاٍِٛضیتٓ ا٘تربة ٚیػٌی ،ثب ؾ ٝضٚـ قجىٞٝبی ػهجی  ٚزٛ٘ ٚع اٍِٛضیتٓ
ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ اضظیبثی قس ٜاؾت .ث ٝایٗ تطتیت ،ا٘تظبض ٔیضٚز اؾتفبز ٜاظ ٘تبیح ایٗ
تحمیك ثتٛا٘س زض فطایٙس تهٕیٌٓیطی وبضقٙبؾبٖ  ٚوٕیت ٝاػتجبضی زض اػغبی اػتجبض  ٚاذص
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ٚثیمٞٝب ،وٕه ٔٛثطی وطز ٚ ٜزض اضتمبی اٍِٛی ترهیم ٔٙبثغ ثب٘هٞب ث ٝعطحٞب  ٚثرفٞبی
ٔرتّف التهبزی ٔفیس ٚالغ قٛز.
 .3رٍش تحقیق
ٞسف ایٗ ٔمبِ ،ٝپٛقف قىبف تحمیمبتی ٔٛخٛز زض اتربش ضٚیىطزی خبٔغتط ثب ٔحسٚز وطزٖ
خبٔؼٔ ٝكتطیبٖ زض وٙبض زأٌ ٝٙؿتطزٜتط ٔتغیطٞبی وّیسی  ٚثٝوبضٌیطی ضٚیىطزٞبی ٘ٛیٗ ٔجتٙی
ثط ٛٞـ ٔهٛٙػی زض قٙبؾبیی ػٛأُ اثطٌصاض ثط ٔغبِجبت غیطخبضی اؾت .اظ ایٗض ،ٚث ٝزِیُ
زؾتطؾی ث ٝپط٘ٚسٜٞبی اػتجبضی ٘ ٚظط ث ٝحدٓ ظیبزتط تؿٟیالت اػغبیی ثٔ ٝكتطیبٖ حمٛلی زض
ٔمبیؿ ٝثب ٔكتطیبٖ حمیمی ،ثب تٕطوع ثط ٔكتطیبٖ حمٛلی ثب٘ه ؾپ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ضٚیىطزٞبی
ٔجتٙی ثط ٛٞـ ٔهٛٙػی  ٚتٕطوع ٓٞظٔبٖ ثط زأٚ ٝٙؾیؼی اظ ٔتغیطٞب قبُٔ ٔتغیطٞبی
ذهٛنیتی لطاضزازٞبٔ ،تغیطٞبی ٔبِی ،غیطٔبِی ،حؿبثطؾی  ٚالتهبزی وكٛض ،زض حس الظْ
قىبف ثطعطف قس ٚ ٜثط اضظـ ٔغبِؼ ٝافعٚز ٜقس ٜاؾت.
زض ا٘تربة ٚیػٌیٞب ٔ ٚتغیطٞبی اثطٌصاض ،اظ اٍِٛضیتٓٞبی ا٘تربة ٚیػٌی الؾ ٚ ٛتدعیٚ ٝ
تحّیُ ِٔٛفٞٝبی ٕٞؿبیٍی اؾتفبز ٜقس ٚ ٜزض پبیبٖ ،ثطاؾبؼ ضٚـٞبی ا٘تربثی والؼثٙسی زض
ٛٞـ ٔهٛٙػی ثب تىی ٝثط ػّٕىطز ثٟتط ،زلت ٘تبیح ثطضؾی ٔیقٛز.
زض ایٗ پػٞٚف اظ ٔغبِؼ ٝاعالػبت وّٕی  ٚویفی  660پط٘ٚس ٜتؿٟیالتی اقربل حمٛلی
زض لطاضزازٞبی ثبالی زٔ ٜیّیبضزی ثب٘ه ؾپ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .1اظ ایٗ تؼساز پط٘ٚس41 ،ٜ
زضنس ثسحؿبة (غیطخبضی)  59 ٚزضنس ذٛـحؿبة  67 ٚزضنس ٔكتطیبٖ فٛق ضا
قطوتٞبی ثٛضؾی  33 ٚزضنس ٘یع قطوتٞبی غیطثٛضؾی تكىیُ ٔیزٙٞس .زٚض ٜظٔب٘ی ایٗ
پػٞٚف ثب زض٘ظط ٌطفتٗ قطٚع ؾبَ عجمٝثٙسی زاضاییٞب عجك ثركٙبٔ ٝثب٘ه ٔطوعی  ٚزض
زؾتطؼ ثٛزٖ آٟ٘ب ثطای زٚض 12 ٜؾبِ ٝاظ ؾبَ  1385-1396اؾت.
ٔتغیط ٚاثؿت ٝپػٞٚف ٔجتٙی ثط ٔغبِجبت غیطخبضی اؾترطاج قس ٜاظ پط٘ٚس ٜتؿٟیالتی
ٔكتطیبٖ حمٛلی ثب٘ه ٕ٘ ٝ٘ٛاؾت .ثط اؾبؼ زؾتٛضاِؼُٕ ثب٘ه ٔطوعی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ

1

ثطاؾبؼ ؾیبؾتٞب  ٚضٛاثظ اػتجبضی ثب٘ه ٔطتجظ ،پطزاذت تؿٟیالت ثیف اظ زٔ ٜیّیبضز ضیبَ ثٔ ٝتمبضیبٖٛٙٔ ،ط ث ٝاضائٝ

نٛضتٞبی ٔبِی حؿبثطؾی قس ٜاؾت .ثٙبثطایٗ ،اعالػبت ٔتغیطٞبی حؿبثطؾی ایٗ ٔكتطیبٖ ٘یع زض زؾتطؼ اؾت.
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زض ذهٛل عجمٝثٙسی زاضاییٞبی ثب٘هٞب ٛٔ ٚؾؿبت اػتجبضی ،ویفیت تؿٟیالت ثطاؾبؼ ؾٝ
پبضأتط ظٔبٖٚ ،ضؼیت ٔبِی ٔكتطی  ٚضقت ٝفؼبِیت ،زض لبِت تؿٟیالت خبضی  ٚغیطخبضی
عجمٝثٙسی ٔیقٛز .ثب تٕطوع نطف ثط پبضأتط ظٔبٖ ،زض زاضاییٞبی خبضی ،پطزاذت انُ  ٚؾٛز
تؿٟیالت یب ثبظپطزاذت الؿبط ،زض ؾطضؾیس ا٘دبْ قس ٚ ٜیب حساوثط اظ ؾطضؾیس آٖ زٔ ٚبٜ
ٌصقت ٝاؾت .زض عطف ٔمبثُٔ ،غبِجبت غیطخبضی قبُٔ ٔغبِجبت ؾطضؾیس ٌصقتٔ ،ٝؼٛق ٚ
ٔكىٛناِٛن َٛثٛز ٚ ٜوُ ٔب٘س ٜتؿٟیالت اظ ظٔبٖ عجمٝثٙسی زض ایٗ ٌطٜٞٚب ث ٝؾطفهُٞبی
ٔطتجظ ٔٙتمُ ٔیقٛز.1
زض اضتجبط ثب ٔتغیطٞبی تٛضیحی  ٚاثطٌصاض ثط ٔغبِجبت غیطخبضی ٌفتٙی اؾت؛ ثط اؾبؼ
ازثیبت تحمیك  ٚثب تٕطوع ثط ٔغبِؼبت زاذّیٔ ،دٕٛػٔ ٝتٛٙػی اظ ٔتغیطٞب زض زؾتطؼ لطاض
ٌطفت .ایٗ ٔتغیطٞب ضا ٔیتٛاٖ زض چٟبض ٌطٚ ٜٚیػٌیٞبی ذهٛنیتی لطاضزازٞب٘ ،ؿجتٞبی
ٔبِی ،قبذمٞبی غیطٔبِی  ٚالتهبزی عجمٝثٙسی وطز .ثب ایٗ حبَ ،زض ایٗ ٔمبِ ٝزض وٙبض
ٌٞٝ٘ٛبی وّی ٔتغیطٞبی یبز قس ،ٜثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٔتغیطٞبی حؿبثطؾی زض پیفثیٙی
ٚضقىؿتٍی ٚ 2احتٕبَ لهٛض ٔكتطی زض ثبظپطزاذت تؿٟیالتٔ ،دٕٛػٝای اظ ایٗ ٘ٛع
ٔتغیطٞبی ٔؿترطج اظ ٌعاضـ حؿبثطؾی ٘یع ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفتٙس.
ث ٝایٗ تطتیت ،ثب ٔغبِؼ ٝپػٞٚفٞبی ا٘دبْ قس ،ٜپطتىطاضتطیٗ ٔ ٚطتجظتطیٗ ٔتغیطٞب زض
قىٌُیطی ٔغبِجبت غیطخبضی ،خٕغآٚضی  ٚثب تٛخ ٝثٌ ٝعاضـٞبی ٔؿتٕط ػّٕىطز ٘ظبْ
ثب٘ىی ،زازٜٞبی ٔٛخٛز زض ثب٘ه ٕ٘ ،ٝ٘ٛزض وٙبض ٘ظط وبضقٙبؾبٖ أٛض ثب٘ىیٔ ،تغیطٞبی پػٞٚف،
ٟ٘بیی قس.
اظ ایٗض ،ٚاظ پٙح ٌط ٜٚوّی اظ ٔتغیطٞب ،قبُٔ ٚیػٌیٞبی ذهٛنیتی لطاضزازٞبٔ ،تغیطٞبی
ٔبِی ،غیطٔبِی ،حؿبثطؾی  ٚالتهبزی اؾتفبز ٜقسٔ ٚ ٜتغیطٞبی ثب ٓٞثؿتٍی ثبال حصف قس٘س.
 2زض زاضاییٞبی ؾطضؾیس ٌصقت ،ٝاظ تبضید ؾطضؾیس انُ  ٚؾٛز تؿٟیالت  ٚیب تبضید لغنغ پطزاذنت الؿنبط ،ثنیف اظ ٔ 2نبٜ
ٌصقتِٚ ،ٝی تبذیط زض ثبظپطزاذتٛٙٞ ،ظ اظ ٔ 6ب ٜتدبٚظ ٘ىطز ٜاؾت .زض زاضاییٞبی ٔؼٛق ،ثیف اظ ٔ 6ب ٚ ٜوٓتنط اظ ٔ 18نب ٜاظ
تبضید ؾطضؾیس  ٚیب لغغ پطزاذت الؿبط آٟ٘ب ؾپطی قسٔ ٚ ٜكتطی ٛٙٞظ السأی ثطای ثبظپطزاذت ٔغبِجنبت ٔٛؾؿن ٝاػتجنبضی
ٕ٘ٛٙز ٜاؾت  ٚزض عجمٔ ٝكىٛن اِٛن ،َٛثبظ ٜظٔب٘ی ثیف اظ ٔ 18بٛٔ ٜضز ٘ظط اؾت (ثب٘ه ٔطوعی.)1385 ،
 2زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیتٛاٖ ث ٝپػٞٚف اوجطی  ٚحبخیٟب (ٔ ،)1395عضػن ٝفطاٞنب٘ی (ٙٔ ،)1395هنٛضفط ،پینطی ،ػّیرنب٘ی  ٚاؾنسی
( )1397ضخٛع وطز.
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ثٙبثطایٗ ،تٛخ ٝث ٝزأٌ ٝٙؿتطزٜای اظ ا٘ٛاع ٔتغیطٞب زض وٙبض یىسیٍط ،اظ ٟٔٓتطیٗ ٚیػٌیٞبی
ٔتٕبیعوٙٙس ٜایٗ پػٞٚف ٘ؿجت ثٔ ٝغبِؼبت پیكیٗ اؾت.
ث ٝایٗ تطتیت ،زض ٌطٔ ٜٚتغیطٞبی ثیبٍ٘ط ذهٛنیبت لطاضزازٞبی تؿٟیالتی ٔٙؼمس قس ٜثب
ٔكتطیبٖ حمٛلی ثب٘ه ٕ٘ٔ 12 ،ٝ٘ٛتغیط ٔٙظٛض قس٘س و ٝػجبضتٙس اظ ٔطخغ تهٛیتوٙٙس ٜاػتجبض
اضوبٖ اػتجبضی (ٔسیطیت ٔٙغم ،ٝازاض ٜتؿٟیالت ٞ ٚیبت ٔسیطٛ٘ ،)ٜع ػمس لطاضزاز (ٔكبضوتی،
ٔجبزِٝای)ٛ٘ ،ع لطاضزاز (ٔكبضوت ٔس٘ی ،فطٚـ الؿبعی ،ؾّفٔ ،طاثحٔ ،ٝضبضث ٚ ٝخؼبِ،)ٝ
ٞسف اظ پطزاذت تؿٟیالت (تبٔیٗ ؾطٔبی ٝثبثت ،تبٔیٗ ؾطٔبی ٝزض ٌطزـ)ٔ ،جّغ تؿٟیالت،
٘ح ٜٛثبظپطزاذت (یهخب ،الؿبعی)ٔ ،ست لطاضزاز (تب یهؾبَ ،یه تب ز ٚؾبَ ،ز ٚتب ؾ ٝؾبَ،
ثبالی ؾ ٝؾبَ) ،تغییط زض ٚضؼیت لطاضزاز (ثس ٖٚتغییط ،تٕسیس ،تمؿیظ ٔدسز)٘ ،طخ ؾٛز
تؿٟیالتٛ٘ ،ع ٚثیم( ٝأٛاَ غیطٔٙمٔ َٛحُ فؼبِیت ،أٛاَ غیطٔٙم َٛذبضج اظ ٔحُ فؼبِیت،
شٔٝای ،ؾبیط)ٔ ،طاٚزات ٔبِی قطوت ثب ثب٘ه (ضؼیفٔ ،تٛؾظ ،ذٛة ،ذیّیذٛة)ٚ ،ضؼیت
ضفتبض ٔكتطی زض ثبظپطزاذت تؿٟیالت لجّی (ضؼیفٔ ،تٛؾظ ،ذٛة ،ذیّیذٛة).
زض ٌط ٜٚقبذمٞبی ٔبِی ؤ ٝؿترطج اظ اعالػبت نٛضتٞبی ٔبِی ٔكتطیبٖ حمٛلی
ثب٘ه ٕ٘ٞ ٝ٘ٛؿتٙس؛ قبذمٞبی ٔجتٙی ثط ایفبی تؼٟسات ،پبیساضی ضقس قطوت ،تؿٟیالتی،
ؾٛزآٚضی ،خطیبٖ ٘مسی  ٚفؼبِیت ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفتٝا٘س وٞ ٝط یه ٘یع قبُٔ چٙسیٗ ٔتغیط
ٔتفبٚت  ٚزض ٔدٕٛعٔ ،كتُٕ ثط ٔ 29تغیط زض خس )1( َٚاضائ ٝقسٜا٘س.
جذٍل  .1هتغیزّای هالی
گزٍُ شاخص هالی

ایفبی تؼٟسات

ًام هتغیز

اًذاسُگیزی هتغیز

٘ؿجت آ٘ی

ثسٞیٞبی خبضی  /زاضاییٞبی آ٘ی

٘ؿجت خبضی

ثسٞیٞبی خبضی /زاضاییٞبی خبضی

٘ؿجت زاضایی خبضی ث ٝزاضاییٞب

زاضاییٞب  /زاضایی خبضی

ا٘ساظ ٜقطوت

ٍِبضیتٓ خٕغ زاضاییٞبی قطوت

٘ؿجت ؾطٔبی ٝزض ٌطزـ ث ٝزاضاییٞب

خٕغ زاضاییٞب  /ؾطٔبی ٝزض ٌطزـ

٘ؿجت ؾطٔبی ٝزض ٌطزـ ث ٝفطٚـ

فطٚـ /ؾطٔبی ٝزضٌطزـ

٘ؿجت پٛقف ثٟطٜ

ٞعی ٝٙثٟط / ٜؾٛز لجُ اظ ثٟطٔ ٚ ٜبِیبت

٘ؿجت ٔبِىب٘ٝ

خٕغ زاضاییٞب  /حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

٘ؿجت ثسٞی

خٕغ زاضاییٞب  /خٕغ ثسٞیٞب
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٘طخ ضقس ؾٛزذبِم
پبیساضی ضقس

٘طخ ضقس زاضاییٞب

قطوت
٘طخ ضقس فطٚـ

تؿٟیالتی

ؾٛزآٚضی

خطیبٖ ٘مسی

فؼبِیت

ؾٛز ذبِم زٚض ٜلجُ /ؾٛز ذبِم زٚض ٜلجُ-
ؾٛز ذبِم زٚض ٜخبضی
زاضایی زٚض ٜلجُ  /زاضاییٞبی زٚض ٜلجُ-
زاضاییٞبی زٚض ٜخبضی
فطٚـ زٚض ٜلجُ /فطٚـ زٚض ٜلجُ -فطٚـ
خبضی

٘ؿجت ثمبء

ؾٛز ذبِم  /ؾٛز ا٘جبقتٝ

٘ؿجت ؾٛز ا٘جبقت ٝث ٝزاضاییٞب

وُ زاضاییٞب  /ؾٛز ا٘جبقتٝ

٘ؿجت تؿٟیالت ث ٝزاضایی

وُ زاضاییٞب ٔ /ب٘س ٜتؿٟیالت

٘ؿجت تؿٟیالت ث ٝثسٞیٞب

وُ ثسٞیٞب ٔ /ب٘س ٜتؿٟیالت

حه ٝخبضی ث ٝزاضایی خبضی

زاضایی خبضی  /حه ٝخبضی تؿٟیالت

٘ؿجت تؿٟیالت ث ٝفطٚـ

فطٚـ ٔ /ب٘س ٜتؿٟیالت

ثبظز ٜزاضاییٞب

ٔتٛؾظ وُ زاضاییٞب  /ؾٛز ذبِم زٚضٜ

ثبظز ٜحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

ٔتٛؾظ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ /ؾٛز ذبِم زٚضٜ

حبقی ٝؾٛز

وُ زضآٔس ػّٕیبتی  /ؾٛز ذبِم

ٌطزـ ٚخ٘ ٜٛمس

ثسٞی ٞبی خبضی ٚ /خ٘ ٝمس حبنُ اظ ػّٕیبت

ثبظز٘ ٜمسی زاضاییٞب

ٔتٛؾظ زاضاییٞبٚ /خ٘ ٝمس حبنُ اظ ػّٕیبت

ویفیت ؾٛز

ؾٛز ػّٕیبتیٚ /خ٘ ٝمس حبنُ اظ ػّٕیبت

خطیبٖ ٘مسی ثٞ ٝعی ٝٙثٟطٜ

ٞعی ٝٙثٟط /ٜخطیبٖ ٚخ٘ ٝمس

ٌطزـ زاضاییٞب

ٔتٛؾظ زاضاییٞبی ثبثت /فطٚـ

ٌطزـ ٔٛخٛزی

ٔتٛؾظ ٔٛخٛزی وبال /ثٟبی تٕبْقس ٜوبالی
فطٚـ ضفتٝ

ٌطزـ حؿبة زضیبفتٙی

ٔتٛؾظ حؿبة زضیبفتٙی /فطٚـ

٘ؿجت ٞعی ٝٙثسٞی

ٔتٛؾظ ثسٞیٞبٞ /عیٔ ٝٙبِی

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پػٞٚف

قبذمٞبی غیطٔبِی ٘یع ثب پٛقف ٔ 11تغیطٔ ،دٕٛػٝای اظ ٚیػٌیٞبی وّی حٛظ ٜفؼبِیت
 ٚنٙؼت ٔكتطی حمٛلی ثب٘ه ٕ٘ ٝ٘ٛضا پٛقف ٔیزٙٞس و ٝػٕٔٛبً اظ اعالػبت نٛضتٞبی
ٔبِی آٟ٘ب یب ؾٛاثك اعالػبتی ٘عز ثب٘ه اؾترطاج قسٜا٘س .ایٗ قبذمٞب ػجبضتٙس اظٛ٘ :ع قطوت
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(ؾٟبٔی ػبْ یب ذبل) ،ؾٗ قطوت (تؼساز ؾبَٞبی فؼبِیت اظ ظٔبٖ تبؾیؽ)ٛ٘ ،ع نٙؼت
(ثط اؾبؼ عجمٝثٙسی ثٛضؼ)ٛ٘ ،ع فؼبِیت (تِٛیسی  ٚغیطتِٛیسی) ،ؾبثم ٝفؼبِیت زض ثٛضؼ،
ا٘ساظٞ ٜیبت ٔسیط( ٜثطحؿت تؼساز اػضبء) ،تٛٙع ٔحه( َٛتؼساز ٔحهٛالت  ٚیب ذسٔبت)،
تؼساز وبضوٙبٖ ،قٟط ٔحُ فؼبِیت (تٟطأٖ ،طوع اؾتبٖ ،قٟطؾتبٖ) ،ؾبثم ٝحؿبة (تؼساز
ؾبَٞبی حؿبة فؼبَ ٘عز ثب٘ه ٕ٘ ٚ )ٝ٘ٛؾبثم ٝتؿٟیالت (تؼساز زٚضٜٞبی اذص تؿٟیالت اظ
ثب٘ه ٕ٘.)ٝ٘ٛ
زض ٔٛضز قبذمٞبی حؿبثطؾی ٘یع ثط ٔ 4تغیط وّیسی تبویس ٔیقٛز و ٝاظ نٛضتٞبی
ٔبِی حؿبثطؾی قس ٜآٟ٘ب اؾترطاج قسٜا٘س (٘ٛع اظٟبض٘ظط حؿبثطؾی ،1اظٟبض٘ظط حؿبثطؼ
ثبثت اثٟبْ زض تسا ْٚفؼبِیت ،2تؼساز ثٙسٞبی اظٟبض٘ظط زض تؼسیُ ٌعاضـ حؿبثطؾی  ٚا٘ساظٜ
ٔٛؾؿ ٝحؿبثطؾی.)3
زض ٌط ٜٚقبذمٞبی التهبزی ٘یع ٔ 5تغیط قبُٔ٘ :طخ تٛضْ ؾبال٘ ،ٝقبذم ثٟبی وبالی
ٔهطفی٘ ،طخ ضقس تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ،قبذم لیٕت ٔؿىٗ ٘ ٚطخ ثٟط ٜاؾتفبز ٜقس٘س.
 .4بزآٍرد هذل ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آى
 .1-4اًتخاب ٍیضگیّا

ا٘تربة ٔتغیطٞبی وّیسی ،یه ٔطحّ ٚ ٟٓٔ ٝچبِف ثطاٍ٘یع زض ٔسَؾبظی آٔبضی اؾت .زض ایٗ
پػٞٚف ،ثٙٔ ٝظٛض تسٚیٗ ثٟتطیٗ ٔسَ ثب وٓتطیٗ ٔتغیطٞبی ٕٔىٗ ،اظ ز ٚاٍِٛضیتٓ وبٞف
ٚیػٌی الؾ ٚ ٛتدعی ٚ ٝتحّیُ ِٔٛفٞٝبی ٕٞؿبیٍی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اٍِٛضیتٓ الؾ ٛثٝ
ػٛٙاٖ ػٍّٕط تٙظیٓ  ٚا٘تربة حسالُ ٔمساض ٔغّك ،اِٚیٗثبض تٛؾظ ضاثطت تیت قیطا٘ی 4زض
ؾبَ  1996عطاحی قس .ضٚـ الؾٔ ٛحسٚزیتی ثطای ٔدٕٛع اضظـٞبی ٔغّك پبضأتطٞبی ٔسَ
ایدبز ٔیوٙس ؤ ٝمساض آٖ ثبیس وٓتط اظ یه حس ثبالیی ثبقس .زض ایٗ ضٚـ ،یه فطایٙس

1

ایٗ ٔتغیط ث ٝنٛضت اظٟبض٘ظط ٔمجٔ ،َٛكطٚطٔ ،طزٚز  ٚیب ػسْ اظٟبض٘ظط اؾت.

 2ایٗ ٔتغیط ٔیتٛا٘س ثیبٍ٘ط اثٟبْ یب ػسْ اثٟبْ زض تسا ْٚفؼبِیت ثبقس.
 3زض پػٞٚف ضضبییٚ ،یؿیحهبض  ٚلٙسچی ( )1398ؾبظٔبٖ حؿبثطؾی ٛٔ ٚؾؿ ٝحؿبثطؾی ٔفیس ضاٞجط ث ٝػٛٙاٖ ٔٛؾؿبت
حؿبثطؾی ثعضي  ٚزیٍط ٔٛؾؿبت حؿبثطؾی ث ٝػٛٙاٖ ٔٛؾؿبت حؿبثطؾی وٛچه زض ٘ظط ٌطفت ٝقسٜا٘س.
Robert Tibshirani

4
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وٛچهؾبظی اػٕبَ ٔیقٛز و ٝزض آٖ ،ضطایت ٔتغیطٞبی ضٌطؾی ،ٖٛوبٞف  ٚثطذی اظ آٟ٘ب،
حتی ث ٝنفط ٔیضؾٙس.
زض ایٗ فطایٙسٔ ،تغیطٞبیی وٛٙٞ ٝظ یه ٞؿت ٝذٙثی نفط ٘ساض٘س ،پؽ اظ فطایٙس وٛچه
قسٖ ،ث ٝػٛٙاٖ ثركی اظ ٔسَ ا٘تربة ٔیق٘ٛسٞ .سف ایٗ فطایٙس ،ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ ذغبی
پیفثیٙی اؾت (ف٘ٛتی  ٚثّیؿتط.)2017 ،1
ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ اٍِٛضیتٓٔ 10 ،تغیط و ٝتبثیطٌصاضی آٟ٘ب ٘ؿجت ثٔ 61 ٝتغیط انّی ثیفتط
ثٛز ،ا٘تربة قس٘س (خس )2 َٚو ٝث ٝتطتیت ا٘ساظ ٜتبثیطٌصاضی ػجبضتٙس اظ٘ :طخ ضقس ؾٛز
ذبِم ،ویفیت ؾٛزٔ ،ب٘س ٜتؿٟیالت ث ٝوُ ثسٞیٞب٘ ،طخ تٛضْ ؾبال٘٘ ،ٝؿجت خبضی ،ثبظزٜ
حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ،ؾٛز ا٘جبقت ٝث ٝزاضایی ،اظٟبض٘ظط حؿبثطؼ ثبثت اثٟبْ زض تسا ْٚفؼبِیت،
ثٙسٞبی تؼسیّی اظٟبض٘ظط حؿبثطؼ ٔؿتمُ ٘ ٚطخ ثٟط.ٜ
اٍِٛضیتٓ الؾ 2ٛثطای ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ا٘تربة قس ،ٜیه ضطیت تبثیطپصیط تؼییٗ ٔیوٙس
ؤ ٝیعاٖ إٞیت آٖ ٔتغیط ضا ،زض زؾتطؼ لطاض ٔیزٞسٕٞ .بٖ عٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز،
ثیفتطیٗ ٔتغیطٞبی تبثیطٌصاض اظ ٔدٕٛػٔ ٝتغیطٞبی ٔبِی  ٚؾپؽٔ ،تغیطٞبی التهبزی ٚ
حؿبثطؾی ا٘تربة قسٜا٘س.
زیٍط اٍِٛضیتٓ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ا٘تربة ٚیػٌیٞب ،تدعی ٚ ٝتحّیُ ٔؤِفٞٝبی ٕٞؿبیٍی
اؾت .ایٗ اٍِٛضیتٓ ث ٝػٛٙاٖ ضٚقی غیطپبضأتطی ثب ٞسف حساوثطؾبظی زلت پیفثیٙی زض
اٍِٛضیتٓٞبی ضٌطؾی ٚ ٖٛوالؼثٙسی اؾتفبزٔ ٜیقٛز .اؾبؼ ایٗ اٍِٛضیتٓٔ ،جتٙی ثط  Kضوٛضز
٘عزیهتط ثٔ ٝدٕٛػ ٝضوٛضزٞبی آٔٛظقی اؾت .ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ اٍِٛضیتٓٔ 10 ،تغیط وٝ
تبثیطٌصاضی آٟ٘ب ٘ؿجت ثٔ 61 ٝتغیط انّی ثیفتط ثٛز ،ا٘تربة قس٘س (خس )2 َٚو ٝث ٝتطتیت
تبثیطٌصاضی ػجبضتٙس اظ :زاضاییٞبی خبضی ث ٝوُ زاضاییٞبٔ ،ب٘س ٜتؿٟیالت ث ٝوُ زاضاییٞب٘ ،طخ
ضقس زاضاییٞب ،ؾٗ قطوتٔ ،طاٚزات ٔبِی قطوت ثب ثب٘ه٘ ،طخ ثٟط٘ ،ٜؿجت آ٘ی ،ثبظزٜ
زاضاییٞبٛ٘ ،ع نٙؼت ،ا٘ساظٛٔ ٜؾؿ ٝحؿبثطؾی.
1

Fonti & Belister
 2ثطای اٍِٛضیتٓ تدعی ٚ ٝتحّیُ ِٔٛفٞٝبی ٕٞؿبیٍی ،چٙیٗ ٚظٖٞبیی ٔمسٚض ٘یؿت  ٚایٗ اٍِٛضیتٓ ث ٝنٛضتی اؾت و ٝتٟٙب
ث ٝتطتیت تبثیطپصیطی ،تؼساز ٔكرهی اظ ٚیػٌیٞب ضا ا٘تربة ٔیوٙس.
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٘تبیح ثیبٍ٘ط تبثیطٌصاضی ثیفتط ٔتغیطٞبی ٔبِی زض ایٗ اٍِٛضیتٓ زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط ٔتغیطٞبؾت.
ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ اٍِٛضیتٓ اظ ٞط ٌط ٜٚوّی ٔتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی ،حسالُ یه ٔتغیط ث ٝػٛٙاٖ
ٔتغیط تبثیطٌصاض قٙبؾبیی قس ٚ ٜثیفتط ٔتغیطٞبی ا٘تربة قسٔ ،ٜطثٛط ثٌ ٝطٔ ٜٚتغیطٞبی ٔبِی
ٞؿتٙس.
ث ٝایٗ تطتیت ،ثب حضٛض ٔتغیطٞبی التهبزی زض لبِت ٞط یه اظ اٍِٛضیتٓٞبی ٔطتجظ ،زض
ٔدٕٛع٘ ،مف وّیسی ٔتغیطٞبی التهبزی زض وٙبض زیٍط ٔتغیطٞب ،ثٚ ٝیػٔ ٜتغیطٞبی ٔبِی ،زض
ضفتبض ٔغبِجبت غیطخبضی تبئیس ٔیقٛز.
جذٍل  .2اًتخاب ٍیضگیّای تاثیزگذار
هتغیزّای اًتخابی با الگَریتن تجشیِ ٍ تحلیل

هتغیزّای اًتخابی با الگَریتن السَ

هَلفِّای ّوسایگی
اًذاسُ

گزٍُ هتغیز

هتغیز اًتخاب شذُ

ٔبِی

ضقس ؾٛز ذبِم

1/07

ٔبِی

ویفیت ؾٛز

1/02

ٔبِی

ٔبِی

تؿٟیالت ث ٝوُ ثسٞیٞب

0/73

ٔبِی

٘طخ ضقس زاضاییٞب

التهبزی

٘طخ تٛضْ ؾبال٘ٝ

0/68

غیط ٔبِی

ؾٗ قطوت

ٔبِی

٘ؿجت خبضی

0/49

لطاضزازٞب

ٔبِی

ثبظز ٜحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

0/35

التهبزی

٘طخ ثٟطٜ

ٔبِی

ؾٛز ا٘جبقت ٝث ٝزاضایی

0/34

ٔبِی

٘ؿجت آ٘ی

0/32

ٔبِی

ثبظز ٜزاضاییٞب

حؿبثطؾی

ثٙسٞبی تؼسیّی اظٟبض٘ظط

0/29

غیط ٔبِی

٘ٛع نٙؼت

التهبزی

٘طخ ثٟطٜ

0/26

حؿبثطؾی

ا٘ساظٛٔ ٜؾؿ ٝحؿبثطؾی

حؿبثطؾی

تاثیزپذیزی

اظٟبض٘ظط تؼسیّی ثبثت تساْٚ
فؼبِیت

گزٍُ هتغیز

هتغیز اًتخاب شذُ

ٔبِی

زاضایی خبضی ث ٝوُ زاضاییٞب
تؿٟیالت ث ٝوُ زاضاییٞب

ٔطاٚزات ٔبِی قطوت ثب
ثب٘ه

تؼساز ٌطٜٞٚبی پٛقف زاز ٜقس3 ; ٜ

تؼساز ٌطٜٞٚبی پٛقف زاز ٜقس5 ; ٜ

حضٛض زٔ ٚتغیط اظ ٌطٔ ٜٚتغیطٞبی التهبزی

حضٛض یه ٔتغیط اظ ٌطٔ ٜٚتغیطٞبی التهبزی

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پػٞٚف
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 .2-4کالطبٌذی

ثطای والؼثٙسی ٕ٘ٞٝ٘ٛب  ٚاضظیبثی تٛا٘بیی ٚیػٌیٞب زض قٙبؾبیی ػٛأُ ٔٛثط ٔغبِجبت
غیطخبضی زض ز ٚاٍِٛضیتٓ وّیسی ٔٛضز اؾتفبز ،ٜضٚـٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔب٘ٙس قجى ٝوّٕیؾبظی
ثطزاض یبزٌیطی ،قجىٞٝبی ػهجی ته الی ،ٝچٙس الیٔ ٚ ،ٝبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ثب ٞؿتٞٝبی چٙس
خّٕٝای  ٚقؼبػی آظٔبیف قس٘س و ٝزض ازأ ٝایٗ قجىٞٝب  ٚچٍٍ٘ٛی پیبزٜؾبظی آٟ٘ب تٛضیح
زاز ٜقس ٜاؾت.
 .1-2-4شبکِ کوّیساسی بزدار یادگیزی

ایٗ قجى ٝیه ضٚـ والؼثٙسی اٍِ ٛاؾت وٞ ٝط وساْ اظ ذطٚخیٞبٕ٘ ،بیفزٙٞس ٜیه
والؼ اؾت ٞ ٚط یه تٛؾظ ثطزاض ٚظٖ آٖ والؼ ٔكرم ٔیق٘ٛس .ثطزاضٞبی ٚظٖ تٛؾظ
ٔدٕٛػٞٝبی آٔٛظقیٔ ،مساضزٞی اِٚی ٝقس ٚ ٜؾپؽ تٛؾظ اٍِٛضیتٓٞبی یبزٌیطی ٘ظبضت
قس 1ٜثٟیٔ ٝٙیق٘ٛس .ثؼس اظ یبزٌیطی ،قجى ٝچٙسیؾبظی ،ثطزاض یبزٌیطی ٚضٚزی ضا ث ٝوالؾی
ثب ٘عزیهتطیٗ فبنّ ٝثطزاضی ث ٝآٖ ٘ؿجت ٔیزٞس.
قجى ٝاظ ز ٚالی ٝتكىیُ قس ٜاؾت .زض الی ٝا ،َٚثطزاض ٚضٚزی ث ٝذٛقٞٝبیی ٍ٘بقت
ٔیقٛز و ٝتٛؾظ قجى ٝزض حیٗ آٔٛظـ پیسا قس ٜاؾت .ؾپؽ زض الی ٝز ،ْٚتطویجی اظ
ٌطٜٞٚبی ذٛقٞٝبی الی ٝا َٚث ٝوالؼٞبی ٞسف ٍ٘بقت ٔیق٘ٛسٔ .دٕٛع تؼساز ذٛقٞٝبی
الی ٝا ،َٚتٛؾظ تؼساز ٘طٖٞٚبی ٔرفی 2تؼییٗ ٔیق٘ٛس .تؼساز ٘طٖٞٚبی الیٔ ٝرفی ث ٝتؼساز
ٚاحسٞبی ٚضٚزی  ٚذطٚخی ،تؼساز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آٔٛظـٔ ،مساض ٘ٛیع زض والؼٞبی ٞسف ٚ
پیچیسٌی تبثؼی و ٝثبیس یبز ٌطفت ٝقٛز ،ثؿتٍی زاضز .اٌط تؼساز ٘طٖٞٚبی ٔرفی الی ٝا َٚظیبز
ثبقس ،تؼساز ذٛقٞٝبی ثیفتطی یبز ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس ٍ٘ ٚبقت پیچیسٜتطی اظ ٚضٚزیٞب ثٝ
ذطٚخیٞب ایدبز ٔیقٛز .زض ایٗ ٔسَ٘ 8 ،ط ٖٚزض٘ظط ٌطفت ٝقس (و.)1998 ،3ٗٙٞٛ

1

Supervised Learning
Hidden Neuron
3
Kohonen
2
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 .2-2-4شبکِّای عصبی

قجىٞٝبی ػهجی اظ ػٙبنط پطزاظقی ؾبز ٜثب اتهبالت زاذّی ثؿیبض ظیبز تكىیُ قسٜا٘سٚ .ظٖ
اتهبالت زاذّی تٛؾظ زازٜٞبی آٔٛظقی ث ٝزؾت ٔیآیٙس .تؼساز ٚیػٌیٞب ،تؼساز ٘طٖٞٚبی
الیٚ ٝضٚزی  ٚتؼساز والؼٞب ،تؼساز ٘طٖٞٚبی الی ٝذطٚخی ضا ٔكرم ٔیوٙٙس  ٚقجىٝ
ٕٔىٗ اؾت زاضای الیٞٝبی ٔیب٘ی ثبقس (اؾٛظیُ ،وٛاؾٙیىب  ٚپُؿپیچبَ.)1997 ،1
زض ایٗ ٔمبِ ٝقجى ٝػهجی ته الی ٚ ٝچٙس الی ٝثب تبثغ ؾیٍٕٛیس 2غیطذغی آظٔبیف قس .زض
ثیٗ قجىٞٝبی ػهجی ته الی ،ٝقجى ٝثب ز٘ ٜطٚ ٖٚضٚزی (تؼساز ٚیػٌیٞب)ٞ ،كت ٘طٔ ٖٚیب٘ی
 ٚیه ٘ط ٖٚپبیب٘ی (تؼساز والؼٞب) ث ٝثٟتطیٗ ٘تید ٝضؾیس .تؼساز ٘طٖٞٚبی الیٔ ٝیب٘ی ث ٝػٛأُ
ظیبزی ثؿتٍی زاضز ٔ ٚؼٕٛالً ثب یه لب٘ ٖٛؾطاٍ٘كتی ،ػسزی ثیٗ تؼساز ٘طٖٞٚبی ٚضٚزی ٚ
ذطٚخی اؾت .زض ایٗ ٔمبِ ٝتؼساز ٘طٖٞٚبی الیٔ ٝیب٘ی ث ٝنٛضت نؼٛزی  ٚیىی یىی
آظٔبیف قس  ٚثطای ثیفتط اظ ٞكت ٘ط ٖٚزض الیٔ ٝیب٘ی٘ ،تید ٝثٟتطی ث ٝزؾت ٘یبٔس.
پیبزٜؾبظی قجى ٝػهجی زض ٘طْافعاض ٔتّت ا٘دبْ قس ٜاؾت و ٝزض آظٔبیفٞبی ا٘دبْ قس ،ٜتبثغ
آٔٛظقی پؽا٘تكبض ا٘ؼغبفپصیط٘ ،3ؿجت ث ٝزیٍط تبثغٞبی آٔٛظقی ،اظ ِحبػ ؾطػت  ٚحبفظٝ
ٔهطفی ػّٕىطز ثٟتطی زاقت.
 .3-2-4هاشیيّای بزدار پشتیباى

زض اٍِٛضیتٓ ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ث ٝػٛٙاٖ اٍِٛضیتٓ تكریم اٍِ ٛیب زؾتٝثٙسی اقیبء زض
والؼٞبی ذبل ،والؼثٙسیٞب ثطاؾبؼ لب٘ ٖٛثیفتطیٗ حبقی ٝا٘دبْ ٔیقٛز .زض ٔؿبئُ
غیطذغیٔ ،بقیٗٞبی ثطزاض پكتیجبٖ اظ حّمٞ ٝؿت ٝثطای ث ٝزؾت آٚضزٖ ٔطظٞبی غیطذغی
اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس .ث ٝایٗ تطتیتٕٞٝ٘ٛ٘ ،بی آٔٛظـ و 80 ٝزضنس وُ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛؿتٙس  ٚث ٝضٚـ
تهبزفی ا٘تربة قسٜا٘س؛ ث ٝنٛضت غیطذغی ث ٝفضبی ثطزاض ٚیػٌی ثب اثؼبز ثبالتط ٍ٘بقت قسٜ
 ٚاثطنفحٝای 4ثب حبقی ٝایدبز ٔیقٛز .زض فضبی ٚیػٌی ،تٟٙب ٘یبظ ثٔ ٝحبؾج ٝتبثغ وطُ٘

1

Svozil, Kvasnicka & Pospichal
Sigmoid
3
Resilient Backpropagation
4
Hyper Plane
2
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(ٞؿت 1)ٝاؾت وٛ٘ ٝع ٞؿتٔ ٝیتٛا٘س ذغی ،چٙس خّٕٝای ،قؼبػی  ٚؾیٍٕٛئس ثبقس (آث،2ٝ
.)2010
زض ٞؿت ٝچٙسخّٕٝای ،تؼساز خٕالت ٞؿت ٝثب

٘كبٖ زازٔ ٜیقٛز .ا٘تربة ضطیت

ثٝ

نٛضت نؼٛزی اظ  2قطٚع ٔیقٛز  ٚتب ظٔبٖ ػسْ ثٟجٛز زض زلت یبزٌیطی ،ازأٔ ٝییبثس .زض
ایٗ ٔمبِ ٝثطای

ثٟتطیٗ ٘تید ٝحبنُ قسٔ .بقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ثب وطُ٘ قؼبػی ،زاضای

ز ٚپبضأتط ٔ γ ٚ c ٟٓاؾت و ٝتأثیطی ظیبزی زض ٘تید ٝزاض٘س  ٚثبیس زض اثتسا ث ٝاٍِٛضیتٓ آٔٛظـ
زاز ٜق٘ٛس.
ضطیت  cپبضأتط ؾرتی یب ٘طٔی ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ اؾتٔ .ثالً اٌط پبضأتط  cوٓ ا٘تربة
قٛز؛ ثطزاض تهٕیٓ٘ ،طْ ا٘تربة ٔیقٛز  ٚزض نٛضتی و ٝپبضأتط  cثؿیبض ظیبز ا٘تربة قٛز،
ثطزاض تهٕیٓ ثؿیبض ؾرتٌیط ٔیقٛز .پبضأتط

ٔمساض ضطیت ٞؿت ٝثطای تبثغ ٞؿت ٝاؾتٞ .ط

چٔ ٝمساض ایٗ ضطیت ثیفتط ثبقس ،اٍِٛضیتٓ ث ٝؾٛی ثطاظـ زلیكتط ثطاؾبؼ ٔدٕٛػٝ
زازٜٞبی آٔٛظقی ٔیضٚزٔ .مساض ظیبز ضطیت

ٕٔىٗ اؾت ثبػث تؼٕیٓ ذغب ٔ ٚكىُ ثیف

ثطاظـ قٛز.
زض ایٗ ٔمبِ ٝثطای ٚیػٌیٞبی ٔٙترت اظ اٍِٛضیتٓ الؾ ٛثٙٔ ٝظٛض ث ٝزؾت آٚضزٖ
پبضأتطٞبی ٞؿتٔ ٝبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ،اظ خؿت  ٚخٛی خبٔغ زٔٚطحّٝای اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
زض ٔطحّ ٝا ،َٚترٕیٗ پبضأتط خؿت  ٚخ ٛزقٛاض ثٛز ٜاؾت؛ ظیطا یبفتٗ پبضأتطٞبی خؿت
خٛی ا ،َٚنطفبً ثطای پیسا وطزٖ ٔحسٚز ٚ ٜتؿطیغ ثركیسٖ پبضأتطٞبی خؿتدٛی ز ْٚاؾت.
زض خؿت  ٚخٛی ز ،ْٚپبضأتط ٚ cث ٝتطتیت ،ثطاثط ثب  0/007 ٚ 40ث ٝزؾت آٔس .ثٕٞ ٝیٗ
تطتیت ،ثطای ٚیػٌیٞبی ا٘تربة قس ٜاٍِٛضیتٓ تدعی ٚ ٝتحّیُ ٔؤِفٞٝبی ٕٞؿبیٍی ،ایٗ ض٘ٚس
تىطاض قس ٜو ٝزض خؿت خٛی زٔ ،ْٚمساض پبضأتط ٚ c

ث ٝتطتیت ،ثطاثط ثب  0/028 ٚ 100ثٝ

زؾت آٔس .ؾپؽ ایٗ پبضأتطٞب زض اٍِٛضیتٓ ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ خبیٍعیٗ قس .ثطای
پیبزٜؾبظی اٍِٛضیتٓ ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ،اظ وتبثرب٘ٔ ٝبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ 3اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ایٗ وتبثرب٘ ٝقبُٔ ا٘ٛاع اٍِٛضیتٓٞبی ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ  ٚضٌطؾی ٖٛاؾت.
1

Kernel Function
Abe
3
)Libraray for Support Vector Machines (LIBSVM
2
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 .3-4ارسیابی ًتایج

ثطای ثطضؾی ػّٕىطز اٍِٛضیتٓٞب زض والؼثٙسی نحیح ٔغبِجبت غیطخبضی اظ ٔغبِجبت خبضی،
ٔؼیبض زلت 1ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ایٗ ٔؼیبض ث ٝنٛضت ضاثغ )1( ٝتؼطیف ٔیقٛز (اِؿٚ ٖٛ
زِٗ:)2008 ،2
()1

زلت

زض ایٗ ضاثغ،ٝ

تؼساز تكریمٞبی ٔثجت زضؾت  ٚیب ث ٝػجبضت زیٍط ،تؼساز ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی

ؤ ٝغبِجبت غیطخبضی ثٛز ٚ ٜنحیح تكریم زاز ٜقس ٜاؾت.

تؼساز تكریمٞبی ٔٙفی

زضؾت  ٚیب ث ٝػجبضت زیٍط ،تؼساز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔغبِجبت خبضی اؾت و ٝنحیح تكریم زازٜ
قس ٜاؾت.

ثیبٍ٘ط تؼساز وُ ٔثبَٞبی ٔثجت یب تؼساز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔغبِجبت غیطخبضی اؾت.

تؼساز وُ ٔثبَٞبی ٔٙفی یب تؼساز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔغبِجبت خبضی اؾت.
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزض ٞط ٔطحّ ٝاظ اخطای اٍِٛضیتٓٞبٕٞٝ٘ٛ٘ ،بی آظٔ ٖٛث ٝنٛضت تهبزفی
( 20زضنس اظ وُ ٕ٘ٞٝ٘ٛب) ٔ ٚتفبٚت ا٘تربة ٔیق٘ٛس؛ ثٙبثطایٗٔ ،مساض زلت ثط زازٜٞبی
آٔٛظـ  ٚآظٔٔ ٖٛتفبٚت اؾت .ثسیٗ تطتیت ،زض نٛضتی و ٝثرٛاٞیٓ ثطاؾبؼ زازٜٞبی
آٔٛظـ  ٚآظٔ ،ٖٛث ٝزلت ٞط یه اظ اٍِٛضیتٓٞب زؾت یبثیٓ؛ ثطای ٞط یه اظ ضٚـٞبی
والؼثٙسی ،زٔ ٜطتج ٝاٍِٛضیتٓ تىطاض ٔیقٛز ؤ ٝمساض ٔیبٍ٘یٗ ث ٝزؾت آٔس ،ٜزض خس)3( َٚ
ثطای زازٜٞبی آٔٛظـ  ٚآظٌٔ ٖٛعاضـ قس ٜاؾت.
اظ ایٗضٔ ،ٚكبٞسٔ ٜیقٛز و ٝثٟتطیٗ ػّٕىطز زض ثیٗ والؼثٙسٞبٔ ،تؼّك ثٔ ٝبقیٗ ثطزاض
پكتیجبٖ ثب ٞؿت ٝقؼبػی  ٚثب ٔمبزیط زلت  91/8 ٚ 98/6زضنس ث ٝتطتیت ،ثط زازٜٞبی آٔٛظـ ٚ
آظٔ ٖٛزض حبِت ثٝوبضٌیطی اٍِٛضیتٓ الؾ ٛزض ا٘تربة ٚیػٌیٞب حبنُ قس ٜاؾت.
ث ٝایٗ تطتیت٘ ،تبیح ایٗ ٔغبِؼ ٝثب ٚخٛز اؾتفبز ٜاظ زأٌ ٝٙؿتطزٜتطی اظ ٔتغیطٞب زض
قٙبؾبیی ػٛأُ ٔٛثط ثط ٔغبِجبت غیطخبضی زض ٕ٘ٝ٘ٛای اظ ٔكتطیبٖ حمٛلی ثب٘ه ؾپ ٝثب اؾتفبزٜ
اظ قجىٞٝبی ػهجی و ٝثطاؾبؼ ٔغبِؼبت ثال٘ىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ ( ،)2013ضاػی  ٚفالحپٛض
( ،)1387اثطاٞیٕی  ٚزضیبثط (ٔ ،)1391یطغفٛضی  ٚأیٗآقٛضی ( ،)1393تبضی ٕٞ ٚىبضاٖ
( ٚ )1396خؼفطی اؾىٙسضی  ٚضٚحی ( ،)1396اؾتفبز ٜاظ آٖ زض تسٚیٗ ضیؿه اػتجبضی زض
Accuracy
Olson & Delen

1
2
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ٔمبیؿ ٝثب ٔسَٞبی ؾٙتی تٛنی ٝقس ٜثٛز؛ زض ٔدٕٛع ،ثیبٍ٘ط ػّٕىطز ثٟتط اٍِٛضیتٓ ا٘تربة
ٚیػٌی الؾ ٛزض ٔمبیؿ ٝثب ػّٕىطز اٍِٛضیتٓ ا٘تربة ٚیػٌی تدعی ٚ ٝتحّیُ ِٔٛفٞٝبی
ٕٞؿبیٍی تحت قجىٔ ٝبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ثب ٞؿت ٝقؼبػی اؾت.
جذٍل ً .3تایج هیاًگیي کالطبٌذیّا (طبقِبٌذیّا) بزای ٍیضگیّای حاصل اس دٍ الگَریتن
دقت رٍی دادُّای
آهَسش

آسهَى

تجشیِ ٍ

کالطبٌذی
السَ

تحلیل
هَلفِّای

بزدار یادگیزی
شبکِ عصبی
تک الیِ
شبکِ عصبی
چٌذالیِ

تجشیِ ٍ تحلیل

تجشیِ ٍ
السَ

ّنسایگی
شبکِ چٌذیساسی

پاراهتزّا

تحلیل

السَ

هَلفِّای
ّنسایگی

هَلفِّای
ّنسایگی

78/1

73/2

73/3

70/9

HN = 8

HN = 8

81/8

74/4

78/2

73/6

H1=8

H1=8

84/1

75/5

79/2

73/4

H1 = H2 = 8

H1 = H2 = 8

شبکِ هاشیي بزدار
با ّستِ

96/1

78/2

88/1

75/2

P=6

P=6

چٌذجولِای
شبکِ هاشیي بزدار
با ّستِ شعاعی

98/6

78/9

91/8

75/1

c =40

c = 100

 HNثیبٍ٘ط تؼساز ٘طٖٞٚبی ٔرفی؛  ،H1الیٔ ٝرفی اَٚ؛  ،H2الیٔ ٝرفی زْٚ؛  ،cضطیت ؾرتی یب ٘طٔی  Pثیبٍ٘ط
تؼساز خٕالت ٞؿتٚ ،ٝ
ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پػٞٚف

ثیبٍ٘ط ضطیت ٞؿتٝا٘س.
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اظ ایٗض ،ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝدٕٛػ ٝوالؼثٙسیٞبی ٔرتّف ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ ٔمبِ ،ٝاؾتفبز ٜاظ
والؼثٙسی قجىٔ ٝبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ثب ٞؿت ٝقؼبػی پیكٟٙبز ٔیقٛز  ٚحتی ٘تبیح ،تب حسٚز
ظیبزی تبییسوٙٙس ٜپػٞٚف ضاػی  ٚفالحپٛض ( ٚ )1378خؼفطی اؾىٙسضی  ٚضٚحی ( )1396زض
ذهٛل ػّٕىطز ثٟتط قجىٔ ٝبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ اؾت.
ثٙبثطایٗ ،ثطاؾبؼ ٘تبیحٌ ،ؿتطـ زأٔ ٝٙتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی ثٔ ٝتغیطٞبی حؿبثطؾی زض
وٙبض ٔدٕٛػٔ ٝتسأ َٚتغیطٞبی ٔبِی (ٔیطغفٛضی  ٚأیٗ آقٛضیٔ ٚ 1394 ،حٕسیبٖ حبخی
وُطز ٕٞ ٚىبضاٖ ٚ )1395 ،التهبزی (حىیٕیپٛضٔ )1397 ،یتٛا٘س ثطای ثب٘هٞب ٛٔ ٚؾؿبت
اػتجبضی وٕهوٙٙس ٜثبقس.
إٞیت ایٗ ٔؿبِ ٝزض ثب ٔمبیؿ٘ ٝتبیح ٔغبِؼٔ ٝحٕسیبٖ حبخی وُطز ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1395زض
ثطضؾی ضیؿه اػتجبضی ٔكتطیبٖ حمٛلی ثب تٕطوع نطف ثط ٔتغیطٞبی ٔبِی ٔكتطیبٖ حمٛلی
٘ؿجت ث ٝایٗ پػٞٚف ثب تٕطوع ثط ٌؿتطـ زأٔ ٝٙتغیطٞبی ٔكتطیبٖ حمٛلی  ٚزضنس پیفثیٙی
زلت زازٜٞبی آظٔ ٖٛزض ٔسَ ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ( 69زضنس زض ٔغبِؼٔ ٝحٕسیبٖ حبخی وُطز
ٕٞ ٚىبضاٖ ،زض ٔمبیؿ ٝثب ٔمساض  98/6زضنس ٘تید ٝایٗ پػٞٚف) ٘یع ث ٝذٛثی تبییس ٔیقٛز.
ً .5تیجِگیزی ٍ پیشٌْادّا
زض ایٗ ٔمبِ ٝثب تٕطوع ثط  660پط٘ٚس ٜاظ ٔكتطیبٖ حمٛلی ثب٘ه ؾپ ٝثطای زٚض ٜظٔب٘ی -1396

 1385خٟت قٙبؾبیی ػٛأُ ٔٛثط ثط ٔغبِجبت غیطخبضیٚ ،یػٌیٞبی پط٘ٚسٜٞبی تؿٟیالتی
قبُٔ ٔتغیطٞبی ذهٛنیتی لطاضزازٞب زض وٙبض ٔتغیطٞبی ٔبِی ،غیطٔبِی  ٚحؿبثطؾی
قطوتٞبی حمٛلی اػتجبضٌیط٘س ،ٜثٕٞ ٝطأ ٜتغیطٞبی والٖ التهبزی وكٛض ٔٛضز تٛخ ٝلطاض
ٌطفت وٙٔ ٝدط ث ٝا٘تربة اِٚیٔ 61 ٝتغیط زض ایٗ ظٔی ٝٙقس.
زض ازأ ٝثب تٛخ ٝث ٝپیكی ٝٙپػٞٚف ٔجتٙی ثط ػّٕىطز ثٟتط ٔسَٞبی ٛٞـ ٔهٛٙػی زض
ٔمبیؿ ٝثب ٔسَٞبی ضٌطؾی٘ٛی تحّیُ ٕٔیعی ،الخیت  ٚپطٚثیت زض پیفثیٙی زضٔب٘سٌی ٔبِی ٚ
اضظیبثی ضیؿه اػتجبضی ،ثط ٌطٙٔ ٜٚترجی اظ ایٗ ٔسَٞب زض پیفثیٙی ٔغبِجبت غیطخبضی ثٝ
ػٛٙاٖ ضیؿه اػتجبضی تٕطوع قس .زض ایٗ ضاؾتب ،زض ٌبْ ا َٚاظ اٍِٛضیتٓٞبی ا٘تربة ٔتغیطٞبی
تبثیطٌصاض الؾ ٚ ٛتدعی ٚ ٝتحّیُ ِٔٛفٞٝبی ٕٞؿبیٍی اؾتفبز ٜقس ٔ 10 ٚتغیط تبثیطٌصاض
ٔتفبٚت ثط ٔغبِجبت غیطخبضی زض لبِت ٞط یه اظ ایٗ اٍِٛضیتٓٞب قٙبؾبیی قسٞ .ط چٙس زض
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لبِت ٞط یه اظ ایٗ اٍِٛضیتٓٞب ٔدٕٛػٔ ٝتغیطٞبی ٔتفبٚتی اظ پٙح ٌط ٜٚانّی ا٘تربة قس٘س؛
أب زض وُ٘ ،تبیح ثیبٍ٘ط ضطٚضت ٌؿتطـ زأٔ ٝٙتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی اظ زأٔ ٝٙحسٚز ٚ
ٔتؼبضف ٔتغیطٞبی ٔبِی  ٚالتهبزی زض ٌبْ ا َٚثٌ ٝطٔ ٜٚتغیطٞبی حؿبثطؾی  ٚزض ٌبْ ثؼس ثٝ
ٌطٔ ٜٚتغیطٞبی غیطٔبِی  ٚقبذم لطاضزاز ثٛز ٜاؾت.
زض اضظیبثی زلت ٘تبیح ٘یع اظ زأٌ ٝٙؿتطزٜای اظ اٍِٛضیتٓٞب زض ٔمبیؿ ٝثب ٔغبِؼبت لجّی
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝػجبضتٙس اظ :اٍِٛضیتٓٞبی قجى ٝوّٕیؾبظی ثطزاض یبزٌیطی ،قجى ٝػهجی
یه الی ،ٝچٙس الیٔ ٚ ،ٝبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ثب ٞؿت ٝچٙس خّٕٝای  ٚقؼبػی.
٘تبیح ٘كبٖزٙٞس ٜػّٕىطز ثٟتط اٍِٛضیتٓ الؾ ٛزض ا٘تربة ٔتغیطٞبی تبثیطٌصاض زض فبظ
والؼثٙسی ثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٛضیتٓ ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ثب ٞؿت ٝقؼبػی ثٛز ٜاؾت .ث ٝایٗ
تطتیت٘ ،تبیح ثب یبفتٞٝبی ضاػی  ٚفالحپٛض (ٔ ٚ )1387حٕسیبٖ حبخی وُطز ٕٞ ٚىبضاٖ ()1395
زض ػّٕىطز ثٟتط اٍِٛضیتٓ ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ثطای حُ ٔؿبئُ عجمٝثٙسی  ٚقٙبؾبیی ضیؿه
اػتجبضی ،زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط ضٚـٞب ،تغبثك زاضز.
ثب تٛخ ٝث ٝزأٔ ٝٙتفبٚت ٔتغیطٞبی ا٘تربةقسٛٔ ٜثط ثط ٔغبِجبت غیطخبضی زض لبِت
اٍِٛضیتٓ الؾ ٛزض ٔمبیؿ ٝثب اٍِٛضیتٓ تدعی ٚ ٝتحّیُ ِٔٛفٞٝبی ٕٞؿبیٍی  ٚػّٕىطز ثٟتط
اٍِٛضیتٓ الؾٔ ٛتٕطوع ثط ٔدٕٛػٔ ٝتغیطٞبی ٔبِی ،التهبزی  ٚحؿبثطؾی ،تٛنیٔ ٝیقٛز .زض
ٔسَؾبظی ٔغبِجبت غیطخبضی ،إٞیت ٚیػٜای ثطای ٔتغیطٞبی ٔبِی ،التهبزی  ٚحؿبثطؾی زض
ٔمبیؿ ٝثب ٔسَٞبی ٔجتٙی ثط ٔتغیطٞبی غیطٔبِی  ٚذهٛنیتی لطاضزازٞب زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز.
اظ ایٗض ،ٚپیكٟٙبز ٔیقٛز وبضقٙبؾبٖ اػتجبضی ،زض تٟی ٚ ٝتٙظیٓ ٌعاضـ اػتجبضی ،اضوبٖ
اػتجبضی تؿٟیالت ،خٟت تهٕیٌٓیطی پطزاذت تؿٟیالت ،وبضقٙبؾبٖ ازاضٚ ٜنٔ َٛغبِجبت،
زض تٟی ٚ ٝتٙظیٓ ٌعاضـ وبضقٙبؾی  ٚاضوبٖ ٚنٔ َٛغبِجبت ،زض اضظیبثی تٛا٘بیی ٔبِی قطوتٞب
خٟت تمؿیظ ٔدسز ٔب٘س ٜثسٞی لطاضزازٞب ،ضٕٗ ٔغبِؼ ٝنٛضتٞبی ٔبِی حؿبثطؾی قسٚ ٜ
ٔتغیطٞبی وّیسی آٖ ،زض تدعی ٚ ٝتحّیُ ٔبِی قطوتٞب ،اظ ٘ؿجتٞبی ٔبِی ٔٙترت زض ایٗ
ٔمبِ ٝزض وٙبض ٔتغیطٞبی التهبزی ثطای پیفثیٙی زلیكتط تٛا٘بیی ٔبِی قطوتٞب  ٚاحتٕبَ
غیطخبضی قسٖ ٔغبِجبت ٔكتطی اؾتفبز ٜوٙٙس .اِجت ٝاؾتفبز ٜاظ اٍِٛضیتٓ ٔبقیٗٞبی ثطزاض
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پكتیجبٖ ثب ٞؿت ٝقؼبػی زض والؼثٙسی ثب تٛخ ٝػّٕىطز ثٟتط آٖ زض ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝیع پیكٟٙبز
ٔیقٛز.
هٌابع
 اثطاٞیٕیٔ ،طضی ،ٝزضیبثط ،ػجسأِ .)1391( ٝسیطیت ضیؿه اػتجبضی زض ٘ظبْ ثب٘ىی -ضٚیىطز تحّیُپٛقكی زازٜٞب  ٚضٌطؾیِ ٖٛدؿتیه  ٚقجى ٝػهجی .فهّٙبٔ ٝزا٘ف ؾطٔبیٌٝصاضی.35-62 :)2( 1 ،
 ازاض ٜثطضؾیٞب  ٚؾیبؾتٞبی التهبزی (ٕ٘ .)1397-1385بٌطٞبی التهبزی ،ثب٘ه ٔطوعی خٕٟٛضیاؾالٔی ایطاٖ.
 ازاضٔ ٜغبِؼبت ٔ ٚمطضات ثب٘ىی ( .)1385زؾتٛضاِؼُٕ عجمٝثٙسی زاضاییٞبی ٔٛؾؿبت اػتجبضی ،ثب٘هٔطوعی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ.
 ازاضٔ ٜغبِؼبت ٔ ٚمطضات ثب٘ىی ( .)1394آییٗ٘بٔٚ ٝنٔ َٛغبِجبت غیطخبضی ٔٛؾؿبت اػتجبضی(ضیبِی  ٚاضظی) ،ثب٘ه ٔطوعی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ.
 اوجطی ،ؾپیس ،ٜحبخیٟب ،ظٞط .)1395( ٜضاثغ ٝضیؿه ٚضقىؿتٍی ٔبِی  ٚاظٟبض٘ظط حؿبثطؼ زض ٔٛضزاثٟبْ زض تسا ْٚفؼبِیت .قكٕیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی  ٚچٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗإِّّی حؿبثساضی ٔ ٚسیطیت ثب
ضٚیىطزٞبی وبضثطزی  ٚپػٞٚف ٘ٛیٗ ،ث ،1395 ٕٟٗتٟطاٖ.
 -تبضی ،فتحاِ ،ٝاثطاٞیٕی ،ؾیس احٕسٛٔ ،ؾٛی ،ؾیس خؼفط ،وال٘تطیٔ ،حٕٛز (ٔ .)1396مبیؿٔ ٝسَٞبی

قجى ٝػهجی ،اٍِٛضیتٓ غ٘تیه  ٚالخیت زض اضظیبثی ضیؿه اػتجبضی ٔكتطیبٖ .فهّٙبٔ ٝپػٞٚفٞبی
پِٛی -ثب٘ىی.657-680 : )34( 10 ،
 -پٛضوبظٕیٔ ،حٕسحؿیٗ ،نسالت پطؾت ،اِساض ،ز ٜپٙب ،ٜضضب ( .)1396ثطآٚضز احتٕبَ ٘ىٔ َٛكتطیبٖ

حمیمی ثب٘ه ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ قجىٞٝبی ػهجی (ٔغبِؼٛٔ ٝضزی :ثب٘ه پبؾبضٌبز) .فهّٙبٔٔ ٝغبِؼبت
ٔبِی  ٚثب٘ىساضی اؾالٔی.1-24 :)67( 2 ،
 -خؼفطی اؾىٙسضیٔ ،یثٓ ،ضٚحیٔ ،یالز (ٔ .)1396سیطیت ضیؿه اػتجبضی ٔكتطیبٖ ثب٘ىی ثب اؾتفبزٜ

اظ ضٚـ ٔبقیٗ ثطزاض تهٕیٓ ثٟجٛز یبفت ٝثب اٍِٛضیتٓ غ٘تیه ثب ضٚیىطز زاز ٜوبٚی .فهّٙبٔٔ ٝسیطیت
زاضایی  ٚتبٔیٗ ٔبِی.17-32 :)4( 5 ،
 -حجیجی ،ضضب ،وٞٛی ،حؿٗ ،ثؼیسی ،حؿیٗ ( .)1397تهٕیٕبت تؿٟیالتزٞی ثب٘ه ثب اؾتفبز ٜاظ

ضٚـ اٍِٛضیتٓ غ٘تیه (ٔغبِؼٛٔ ٝضزیٔ :كتطیبٖ حمیمی ثب٘ه ؾپ .)ٝفهّٙبٔٔ ٝغبِؼبت ٔبِی  ٚثب٘ىساضی
اؾالٔی.33-71 :)9( 4 ،
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 حىیٕیپٛض٘ ،بزض ( .)1397اضظیبثی ػٛأُ تبثیطٌصاض ثب٘ىی ثط ٔغبِجبت غیطخبضی ثب٘هٞبی ایطاٖ(ضٚیىطز ٔسَ پبُ٘ پٛیب  .)GMMفهّٙبٔ ٝالتهبز ٔبِی.99-119 :)42( 12 ،
 زازاحٕسی ،زا٘یبَ ،احٕسی ،ػجبؼ ( .)1393ضتج ٝثٙسی ٔكتطیبٖ ثب٘ه ثب اؾتفبز ٜاظ قجى ٝػهجی ثباتهبالت خب٘جی .فهّٙبٔ ٝتٛؾؼٔ ٝسیطیت پِٛی  ٚثب٘ىی.1-28 :)3( 2 ،
 ضاػی ،ضضب ،فالحپٛض ،ؾؼیس ( .)1387وبضثطز ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ زض پیفثیٙی زضٔب٘سٌی ٔبِیقطوتٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘ؿجتٞبی ٔبِی ،ثطضؾیٞبی حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾی.17-34 :)53( 15 ،
 ؾیسقىطی ،ذكبیبضٌ ،طٚؾی ،ؾٕی .)1394( ٝثطضؾی ػٛأُ ٔٛثط ثط ٔغبِجٞٝبی غیطخبضی زض ٘ظبْثب٘ىی وكٛض ،فهّٙبٔ ٝالتهبز ٔبِی.95-118 :)31( 9 ،
 -ضؾتٕیٔ ،حٕسضضب٘ ،جیظاز ،ٜاحٕس ،قبٞی ،ظٞطا ( .)1397ثطضؾی ػٛأُ ٔٛثط ثط ضیؿه اػتجبضی

ثب٘هٞبی تدبضی ایطاٖ ثب تبویس ثط ػٛأُ ذبل ثب٘ىی  ٚوالٖ التهبزی .فهّٙبٔٔ ٝسیطیت زاضایی ٚ
تبٔیٗ ٔبِی.79-92 :)4( 6 ،
 ضضبیی ،فطظیٗٚ ،یؿیحهبض ،ثطیب ،لٙسچی ،فطقیٗ ( .)1398ضاثغ ٝحكاِعحٕ ٝحؿبثطؾی ثبفطنتٞبی ضقس  ٚثبظز ٜغیطػبزی قطوتٞب .فهّٙبٔ ٝزا٘ف حؿبثطؾی.87-125 :)76( 19 ،
 -فالحپٛض  ،ؾؼیس ،ضاػی ،ضضبٙٞ ،سیدب٘یظازٔ ،ٜحٕس ( .)1393ضٚیىطز قجى ٝػهجی ٔجتٙی ثط وّ٘ٛی

ظ٘جٛض ػؿُ ٔهٛٙػی خٟت ترٕیٗ ضتج ٝاػتجبضی ٔكتطیبٖ ثب٘هٞب .فهّٙبٟٔٙٔ ٝسؾی ٔبِی ٔ ٚسیطیت
اٚضاق ثٟبزض.33-53 :)21( 5 ،
 ٔحٕسیبٖ حبخی وطز ،أیٗ ،انغطظاز ٜظػفطا٘یّٔ ،یح ،ٝأبْ زٚؾتٔ ،هغفی ( .)1395ثطضؾی ضیؿهاػتجبضی ٔكتطیبٖ حمٛلی ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ٔبقیٗ ثطزاض پكتیجبٖ ٔ ٚسَ ٞیجطیسی اٍِٛضیتٓ غ٘تیه ٔغبِؼٝ
ٔٛضزی ثب٘ه تدبضت .فهّٙبٟٔٙٔ ٝسؾی ٔبِی ٔ ٚسیطیت اٚضاق ثٟبزاض.17-32 :)27( 7 ،
 ٔعضػ ٝفطاٞب٘ی٘ ،می ( .)1395ثحطاٖ ٔبِیٚ ،ضقىؿتٍی  ٚثٙس اثٟبْ زضثبض ٜتسا ْٚفؼبِیت قطوت زضاظٟبض٘ظط حؿبثطؼ .پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كىس ٜحؿبثساضی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس قٟط
لسؼ.
 ٔٙهٛضفط ،غالٔطضب ،پیطی ،پطٚیع ،ػّیرب٘ی ،ظٞطا ،اؾسیٔ ،طیٓ ( .)1397پیفثیٙی زضٔب٘سٌی ٔبِی ثبتٛخ ٝث ٝاثطات ثٙسٞبی تؼسیّی ٌعاضـ حؿبثطؼ ٔؿتمُ .قب٘عزٕٞیٗ ٕٞبیف ّٔی حؿبثساضی ایطاٖ،
انفٟبٖ.
 ٔیطغفٛضی ،ؾیس حجیتاِ ،ٝأیٗآقٛضی ،ظٞط .)1394( ٜاضظیبثی ضیؿه اػتجبضی ٔكتطیبٖ ثب٘هٞب.فهّٙبٔ ٝوبٚـٞبی ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی.266-247 :)13( 7 ،
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