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چکیذُ
ّسف هحَری ایي همبلِ ارسیبثی تبثیز ًَعبسی ًبٍگبى ثز ثْزٍُری زر ثرؼ حولًٍمل ایزاى هیثبؽس.
ثسیي هٌؾَر اس زازُّبی ثرؼ حولًٍمل خبزُای ایزاى ٍ هسل رؽس هجتٌی ثز پیؾزفت فٌی تجلَریبفتِ زر
هَخَزی عزهبیِ عی عبلّبی  1353-1393اعتفبزُ ؽسُ اعتً .تبیح ضزایت هَخَزی عزهبیِ ٍ
ًیزٍی وبر ًؾبى زاز ثبسزّی ثبثت ًغجت ثِ همیبط زر ثرؼ ًبٍگبى حولًٍمل خبزُای ٍخَز زارز.
ّوچٌیي زر ایي ثرؼ ،عزهبیِگذاری خسیس ٍ ًَعبسی ثب پیؾزفت فٌی ثِ گًَِای افشایؼ یبفتِ وِ عي
هتَعظ ًبٍگبى را وبّؼ زازُ ٍ هٌدز ثِ افشایؼ ًزخ رؽس عزهبیِ ویفی ٍ ثْزٍُری ؽسُ اعت .ثٌبثزایي
ارتجبط هغتمین ثیي ًَعبسی ًبٍگبى ٍ ثْزٍُری زر ثرؼ حولًٍمل خبزُای ایزاى تأییس هیؽَز .اسایيرٍ
اعتفبزُ اس تدْیشات ثب فٌبٍری ثزتز ٍ خبیگشیٌی ًبٍگبى خبزُای ثب تدْیشات خسیس ٍ پیؾزفتِ پیؾٌْبز
هیؽَز.
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 .7هقذهِ
ثرؼ «حول ٍ ًمل» ثِ زلیل خبیگبُ ثزخغتِای وِ زر التقبز زارز؛ یىی اس ؽبذـّبی
تَعقِیبفتگی ثِ ؽوبر هیآیس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ پیؾزفت ٍ تَعقِ ایي ثرؼ ًمؼ هْوی زر
ایدبز تحَل عبیز ثرؼّبی فٌقتی ،وؾبٍرسی ٍ تَلیسی ایفب هیوٌس ،اهزٍسُ ثیؾتز اًسیؾوٌساى
ٍ فبحتًؾزاى فزفِ التقبزی رؽس ٍ تَعقِ ّوِ خبًجِ وؾَرّب را هؾزٍط ثِ تَعقِ حول
ٍ ًمل هیزاًٌس ٍ اس ایي فٌقت ثِ فٌَاى هحَر فقبلیتّبی اعبعی ٍ سیزثٌبیی ٍ السهِ تحَل
رؽس ٍ تَعقِ التقبزی یبز هیوٌٌس (علیوبًی.)1383 ،
اس عَی زیگز ،ثزرعی فولىزز التقبزی وؾَرّبیی وِ زر چٌس زِّ اذیز اس رؽس لبثل
تَخْی ثزذَرزار ثَزُاًس؛ ثیبًگز ایي ٍالقیت اعت وِ ثرؼ فوسُای اس رؽس التقبزی اس
عزیك افشایؼ ثْزٍُری حبفل ؽسُ اعت .زر ثزًبهِّبی تَعقِ التقبزی ایزاى اس خولِ ثزًبهِ
ؽؾن تَعقِ ثز تبهیي ثرؼ لبثل تَخْی اس رؽس التقبزی اس هحل ارتمبی ثْزُرٍی تبویس ؽسُ
اعت .زر ایي ثزًبهِ ّسف گذاری ؽسُ اعت وِ  2/8زرفس اس رؽس  8زرفسی اس عزیك
ثْزٍُری عجش ،ثْزٍُری هتىی ثز رلبثتپذیزی ٍ ًَآٍری ٍ ثْزٍُری زر اعتفبزُ اس هٌبثـ آة ٍ
ذبن ٍ اًزصی ٍ خبیگشیٌی ذَزرٍّبی فزعَزُ تبهیي ؽَز (رًٍك.)1396 ،
ًؾز ثِ ایٌىِ ثرؼ حول ٍ ًمل ًمؼ ولیسی زر ثِ خزیبى اًساذتي فقبلیتّبی التقبزی ّز
وؾَر زارز؛ اًتؾبر ثزآى اعت وِ ارتمبی ثْزٍُری زر ایي ثرؼ ثتَاًس ثِ عَر هغتمین ٍ
غیزهغتمین هٌدز ثِ ارتمبی ثْزٍُری عبیز ثرؼّب گززز ٍ ثرؾی اس ّسف رؽس التقبزی
وؾَر اس هحل ثْزٍُری تبهیي ؽَز .اهب ثزرعی اًدبم ؽسُ زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى
ًؾبى زازُ وِ فزعَزگی ًبٍگبى ٍ فسم ثبسعبسی سیزعبذتّب ،لیوتگذاری غیزالتقبزی ٍ
هسیزیت غیزثْیٌِ اسیهعَ هٌدز ثِ رًٍس ًشٍلی ثْزٍُری ؽسُ ٍ اس عَی زیگز ،افشایؼ
هقزف عَذت ،آلَزگی سیغت هحیغی ،تلفبت ٍ تقبزفبت خبزُای ایي سیزثرؼ را ثب
چبلؼّبیی هَاخِ ًوَزُ اعت وِ ایي اهز ضزٍرت اّتوبم ثِ ثبسثیٌیًَ ،عبسی ٍ تَعقِ
رٍػّبی خبیگشیي را ثیؼ اس پیؼ ایدبة هیًوبیس.
اس آًدب وِ یىی اس اّساف ثزًبهِ تَعقِ التقبزی وؾَر افشایؼ ثْزٍُری اس عزیك
خبیگشیٌی ذَزرٍّبی فزعَزُ اعت؛ ایي همبلِ زر پی پبعدگَیی ثِ ایي عَال اعت وِ آیب
عزهبیِگذاریّبی فَرت گزفتِ خْت ًَعبسی ًبٍگبى ،تبوٌَى ثِ پیؾزفت فٌی ایي ثرؼ
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ووه هؤثزی وززُ ٍ هَخت وبّؼ فوز تدْیشات ؽسُ اعت یب ذیز؟ .ثٌبثزایي فزضیِ افلی
ایي اعت وِ ًَعبسی ًبٍگبى حول ٍ ًمل خبزُای هٌدز ثِ وبّؼ عي ًبٍگبى ٍ افشایؼ
ثْزٍُری ؽسُ اعت .ثزرعی هغبلقبت ًؾزی ٍ تدزثی زاذلی ٍ ذبرخی حبوی اس ایي اعت وِ
ًیزٍی وبر ،عزهبیِ فیشیىی ٍ پیؾزفت فٌی فَاهل هؤثز ثز ثْزٍُری ٍ رؽس التقبزی ّغتٌس؛
اهب زر ّیچوسام اس هغبلقبت ثِ عَر هؾرـ ثب ثْزُگیزی اس هسل رؽس پیؾزفت فٌی تجلَر یبفتِ
زر عزهبیِ ،ثْزٍُری ثزرعی ًؾسُ اعت؛ ًَآٍری ایي همبلِ ًغجت ثِ هغبلقبت پیؾیي آى اعت
وِ ثزای ارسیبثی ًَعبسی ًبٍگبى ثز ثْزٍُری اس هسل رؽس ًئَوالعیه ٍ تىٌَلَصی تجلَریبفتِ
زر هَخَزی عزهبیِ اعتفبزُ ًوَزُ اعت.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ّسف ایي همبلِ ثزرعی اثزثرؾی ًَعبسی ًبٍگبى ثز ثْزٍُری ٍ رؽس
التقبزی زر ایزاى اعت؛ زر ازاهِ چبرچَة ًؾزی ٍ پیؾیٌِ تحمیك هزٍر هیؽَز .عپظ
ٍضقیت ٍ خبیگبُ حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى ثزرعی هیؽَز .آًگبُ ،ضوي هقزفی الگَ ثب
اعتفبزُ اس زازُّبی ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای عی عبلّبی  1353-1393تبثیز ًَعبسی ًبٍگبى
ثز ثْزٍُری ٍ رؽس التقبزی ثزرعی هیؽَز .زر ًْبیت ،ثرؼ پبیبًی ثِ خوـثٌسی ٍ ارائِ
پیؾٌْبزّب اذتقبؿ یبفتِ اعت.
 .2ادبیات تحقیق
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هبهَریت پضٍّؼ حبضز ارسیبثی تبثیز ًَعبسی ًبٍگبى حولًٍمل خبزُای ثز
ثْزٍُری حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى هیثبؽس؛ ضزٍری اعت زر اثتسا هفَْم ثْزٍُری ،پیؾزفت
فٌی تجلَریبفتِ زر عزهبیِ ،رؽس التقبزی ٍ ًحَُ ارتجبط آًْب اس زیسگبُ ًؾزی ٍ تدزثی هَرز
تَخِ لزار گیزز .ثٌبثزایي زر ازاهِ ایي هفبّین ٍ خٌجِّبی هرتلف آى ثِ اذتقبر هقزفی هیؽًَس.
 .7-2هباًی ًظری

اعبعب ٍاصُ ثْزٍُری ثِ هقٌبی " لسرت تَلیس ،ثبرٍری ٍ هَلس ثَزى اعت" .ثْزٍُری هقیبری
1

اعت وِ ثیبًگز ًحَُ تزویت ٍ ثِ وبرگیزی فَاهل تَلیس زر راعتبی تحمك اّساف تقییي ؽسُ
ثٌگبُ هیثبؽس؛ ثِ عَری وِ ثیؾتزیي ثبسزُ ٍ ووتزیي ّشیٌِ حبفل ؽَز .زر ثحث ثْزٍُری
Productivity

1
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ثغتِ ثِ ایٌىِ یه یب چٌس فبهل زر فزایٌس تَلیس هسًؾز ثبؽس ثِ زٍ گزٍُ ثْزٍُری خشئی ٍ
ثْزٍُری ولی عجمِثٌسی هیؽًَس .زر هدوَؿ ،زر ثْزٍُری خشئی تٌْب یه فبهل زر فزایٌس
تَلیسی زذیل اعت؛ زر حبلی وِ ثْزٍُری ول فجبرت اعت اس ًغجت عتبزُ (ارسػ افشٍزُ
ٍالقی) ثِ هیبًگیي ٍسًی ًْبزُّب وِ ایي ٍسىّب هٌقىظوٌٌسُ عْن ّزیه اس ًْبزُّب اس ول
ّشیٌِ تَلیس اعت (وزاگوي.)1 :1994 ،1
زر ازثیبت التقبزی ،ثْزٍُری ثِ زٍ رٍػ پبراهتزیه ٍ غیزپبراهتزیه لبثل عٌدؼ ٍ
ارسیبثی اعت .زر رٍػ غیزپبراهتزیه وِ یىی اس رٍػّبی هتساٍل ٍ وبرثززی ٍ رٍػ
ثزگشیسُ هَعغبت تَلیسوٌٌسُ آهبرّبی رعوی ؽٌبذتِ هیؽًَس؛ هقوَال اس ؽبذـّبیی
ّوچَى ؽبذـ اثتسایی 2عَلَ ،ؽبذـ وٌسریه ٍ 3ؽبذـ تَرًىَیغت -تیل 4ؽبذـ
هبلن وَئیغت 5ثزای عٌدؼ هیشاى ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس زر التقبز یب زر ّز ثرؼ اعتفبزُ
هیؽَز؛ ثِ عَری وِ زر ؽبذـ وٌسریه ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس اس ًغجت ارسػ افشٍزُ ثِ
هیبًگیي ٍسًی ًْبزُّب ثِ فَرت سیز ثِ زعت هیآیس.
()1
وِ زر آى  TFPثْزٍُری ول فَاهل V ،ارسػ افشٍزًُْ L,K,M ،بزُّبی تَلیسی

ٍ

α

ٍسى ّزیه اس ًْبزُّب را ًؾبى هیزّس .الجتِ زر ایي ؽبذـ ،تغییزات لیوت ًْبزُّب ٍ عتبزُ
عی عبلّبی هَرز ثزرعی زر ًؾز گزفتِ ًویؽَز .زر ایي راعتب ،تَرًىَیغت ( )1936ثزای
اًساسُگیزی ثْزٍُری فَاهل ؽبذقی را هقزفی ًوَز وِ ثزذالف عبیز ؽبذـّب زر آى اهىبى
تغییز لیوت ًْبزُّب ٍ عتبزُ زر عبلّبی هَرز ثزرعی فزاّن اعت .فزم ریبضی ایي ؽبذـ ثِ
فَرت سیز اعت.

1

keragman
Elementary Index
3
Kendrick Index
4
Tornqvist-Teal
5
Malmquist
2
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زر راثغِ ثبال TFP ،ؽبذـ ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس،
همسار هحقَل ام،

∏
∏

همسار ًْبزُ ام،
عْن ًْبزُ ام اس

عْن هحقَل ام اس ول زرآهس ٍ

ول ّشیٌِ زر عبلّبی ففز ٍ  tرا ًؾبى هیزٌّس (زیَرت .)248-211 :1992،1اس عزف زیگز،
اًغجبق ؽبذـ یبز ؽسُ ثز تبثـ تَلیس تزاًغلَي ،وِ اس ؽىلّبی اًقغبفپذیز تبثـ تَلیس اعت،
آى را خشء ؽبذـ ثزتز لزار زازُ اعتّ .وچٌیي فبرً )1988( 2ؾبى زاز وِ هیتَاى ثب اعتفبزُ
اس تقزیف وبرایی ٍ عبذتبر تزاًغلَي ثزای تبثـ هغبفت عتبًسُ ،ؽبذقی اس ثْزٍُری ول
فَاهل ثِ زعت آٍرز وِ ؽبذـ هبلن وَئیغت ًبهیسُ هیؽَز .زر ایي ؽبذـ ،تغییزات ول
ثْزٍُری فَاهل تَلیس ثِ تغییزات تىٌَلَصیىی (اًتمبل هزس وبرایی) ٍ تغییزات وبرایی فٌی
(رعیسى ثِ هزس وبرایی) لبثل تفىیه اعت .زر حمیمت ،ایي ؽبذـ ،تغییزات وبرایی ًغجی را
اس خبثدبیی زر تبثـ تَلیس خسا هیوٌس .فزم ولی ایي ؽبذـ ثِ فَرت سیز هیثبؽس.
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 ،تغییز زر هیشاى وبرایی فٌی 3را ثزاعبط هقیبر فبرل زر سهبى  sتب

t

4

اًساسُگیزی هیوٌس ٍ لغوت ثبلیوبًسُ ایي فجبرت ًیش همیبعی اس تغییزات فٌی را ًؾبى هیزّس
(فبر ٍ گزٍعىَپف .)160-158 :1992 ،5اس عزف زیگز ،چَى زر اًساسُگیزی تَاثـ هغبفت
تٌْب همبزیز ًْبزُ ٍ عتبزُ السم اعت؛ زر هَارزی وِ ثب هحسٍزیتّبی آهبر لیوت هَاخِ ّغتین،
ایي رٍػ ًغجت ثِ عبیز رٍػّبی اًساسُگیزی ثْزٍُری ثزتزی زارز.

1

Diewert
Fare
3
)Technical Efficiency Change (EFCH
4
)Technological Change (TCH
5
Fare and Grosskopef
2
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زر حبلی وِ زر رٍػ پبراهتزیه ،ثْزٍُری اس عزیك تبثـ تَلیس ٍ ثبلی هبًسُ عَلَ یب تَاثـ
ّشیٌِ اًساسُگیزی ٍ تحلیل هیؽَز .زر ایي رٍػ ،ارسیبثی ثْزٍُری وِ ثیؾتز ثب ًؾزیِ التقبز
ًئَوالعیهّب تغبثك زارز ،هفَْم ثْزٍُری ثِ فَرت ثبلیوبًسُ تفبٍت ًزخ رؽس هحقَل ٍ
ًْبزُ ثِ ؽىل سیز تقزیف هیؽَز.
̇

()4

̇

̇

̇

الجتِ ثبیس ثِ ایي ًىتِ تَخِ وزز وِ ) ̇ ( رؽس ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس اعت ٍ ثِ پیؾزفت
فٌی اؽبرُ زارز .زر ایٌدب فبهل پغوبًس) ̇ ( ،پظ اس ثزآٍرز هسل ثب اعتفبزُ اس تىٌیهّبی
التقبزعٌدی اس تفبٍت ًزخ رؽس هحقَل ٍ ًْبزُّبی تَلیسی ثِ زعت هیآیس .زر ایي راعتب،
گزٍّی اس التقبززاًبى ٍ پضٍّؾگزاى ثب تَخِ ثِ ثزآٍرزّبی اٍلیِ هسلّبی رؽس التقبزی زر
ًوًَِای اس وؾَرّبی تَعقِ یبفتِ ًؾبى زازًس وِ عزهبیِ ٍ ًیزٍی وبر تٌْب لبزرًس ،ثرؾی اس
رؽس تَلیس را تَضیح زٌّس ٍ عْن ثبالیی اس رؽس وِ ثِ ٍعیلِ فَاهل تَلیس تَضیح زازُ ًؾسُ
ثِ فبهل پغوبًس ًغجت زازًس .آًْب زر تَضیح فبهل پغوبًس ثِ فٌَاى هتغیز تقییي وٌٌسُ رؽس
ثْزٍُری فَاهل ،اس پیؾزفتّبی فٌی ثزٍىسا ٍ زرٍىسا فحجت هیوٌٌس .اٍلیي وَؽؼ زر ایي
حَسُ را هیتَاى ثِ هغبلقِ عَلًَ )1956( 1غجت زازٍ .ی ثب اعتفبزُ اس تبثـ تَلیس ،رؽس
التقبزی را ثِ عْن ًیزٍی وبر ،عزهبیِ ٍ فبهل پغوبًس تدشیِ هیوٌس ٍ زر تَخیِ فبهل پغوبًس
ثِ فٌَاى رؽس ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس ،ثِ پیؾزفت فٌی ثزٍىسا اؽبرُ زارز .ثِ فجبرت زیگز،
زر چبرچَة ًؾزیِ عَلَ ثْزٍُری ول فَاهل ثِ ثرؾی اس رؽس وِ زر ازثیبت ثِ «هبًسُ عَلَ»
هقزٍف اعتً ،غجت زازُ هیؽَز.
اس عزفی ًبتَاًی هسلّبی ًئَوالعیىی زر راعتبی تجییي زلیك رؽس تَلیس ثب اعتفبزُ اس
هبًسُ عَلَ راُ را ثزای هسلّبیی وِ ثز تحلیل هٌبثـ رؽس ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس هتوزوش
اعت ٍ زر افغالح هسلّبی رؽس زرٍىسا ًبهیسُ هیؽًَس ،ثبس ًوَز .عزفساراى ًؾزیِ رؽس
زرٍىسا ازفب هیوٌٌس وِ ثبلیوبًسُ عَلَ ثِ هتغیزّبیی اس لجیل تىٌَلَصی زرٍىسا ٍ اًجبؽت
عزهبیِ اًغبًی فىظالقول ًؾبى هیزٌّس (خًَش.)1995 ،2

Solow
Jones

1
2

729

تاثیر ًَسازی ًاٍگاى بر بْرٍُری صٌعت حول ٍ ًقل جادُای ایراى

ثِ عَری وِ گزٍّی اس عزفساراى ًؾزیِ رؽس زرٍىسا ،ثْجَز زر ثْزٍُری را ثِ تغییزات
تىٌَلَصی تجلَریبفتِ زر ًْبزُّب ًغجت هیزٌّس .ثِ افتمبز آًْب تغییزات تىٌَلَصی تجلَریبفتِ زر
ًْبزُ عزهبیِ ٍ ًیزٍی وبر ثبفث افشایؼ ؽزفیت التقبز ثزای خذة تىٌَلَصی خسیس ٍ
فزایٌسّبی خسیس تَلیسی هیؽًَس .زر ایي راعتب ،زر هسلّبی رؽسی وِ پیؾزفت فٌی زر
ًیزٍی وبر تجلَر یبفتِ 1اعت ،عزهبیِ اًغبًی اس عزیك تغییزات تىٌَلَصیىی ٍ اًتؾبر آى ثِ
فَرت سیز ثِ فٌَاى فبهلی هؤثز ٍ وبرا ًمؼ اعبعی زر رؽس التقبزی ایفب هیوٌس.
()5

)

̇ (

̇

̇

̇

̇

زر ٍالـ ،زر راثغِ ( )5رؽس ثْزٍُری ثب تغییز زر رؽس عزهبیِ تغییز ًویوٌس؛ ثلىِ پیؾزفت
فٌی اس عزیك  λوِ زر ًیزٍی وبر تجلَر یبفتِ اعت ،هٌدز ثِ رؽس ثْزٍُری هیؽَز .زر ایي
ذقَؿ ؽَلتش ٍ )1961( 2ثىز )1962( 3ویفیت ًیزٍی اًغبًی (ثْساؽت ،تغذیِ ،آهَسػ،
هْبرتّب ٍ غیزُ) را ثِ فٌَاى هْنتزیي فبهل هؤثز زر ثْجَز ثْزٍُری هقزفی هیوٌٌس ٍ هقتمسًس
زاًؼ ٍ هْبرت ًْبزیٌِ ؽسُ زر عزهبیِ اًغبًی ثِ عَر هغتمین ،ثْزٍُری را افشایؼ زازُ ٍ
ثبفث افشایؼ ؽزفیت التقبز ثزای خذة تىٌَلَصی خسیس ٍ رؽس التقبزی هیؽَز.
اس عَی زیگز ،زر هسلّبی رؽس ثب تغییزات تىٌَلَصی تجلَریبفتِ زر عزهبیِ 4وِ یىی زیگز
اس رٍػّبی اًساسُگیزی رؽس ثْزٍُری اعت ،پیؾزفتّبی فٌی ثب فزك ایٌىِ عزهبیِ خسیس
ًغجت ثِ تدْیشات عزهبیِ لسیوی وبراتز ّغتٌس ،زر هَخَزی عزهبیِ تجلَریبفتِ ٍ هٌدز ثِ
افشایؼ ثْزٍُری ٍ رؽس التقبزی هیؽًَس .زر ایي ذقَؿ عَلَ (ً ٍ )1962لغَى

5

هسلّبی عبزُای را ارائِ ًوَزًس وِ زر آى افشایؼ عزهبیِگذاری ،فوز هتَعظ هَخَزی
عزهبیِ را وبّؼ زازُ ٍ ًزخ پیؾزفت فٌی را افشایؼ هیزّس .زر ٍالـ ،زر هسل ًلغَى آى
افشایؼ زر ًزخ پیؾزفت فٌی وِ ثب وبّؼ زر فوز هتَعظ هَخَزی عزهبیِ ّوزاُ ثبؽسً ،غجت
ثِ سهبًی وِ فزفب هَخَزی عزهبیِ ثِ فَرت ووّی افشایؼ هییبثس ،هیتَاًس رؽس هحقَل را
ثیؾتز افشایؼ زّس .ثٌبثزایي ،سهبًی وِ پیؾزفت فٌی زر هَخَزی عزهبیِ تجلَریبفتِ ٍ پیؾزفت
1

Labor-Embodied Technical Progress
Schultz
3
Becker
4
Capital-Embodied Technical Progress
5
Nelson
2
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ویفی عزهبیِای حبفل ؽَز؛ ثِ زلیل آًىِ عزهبیِ گذاری ،تدْیشات عزهبیِای حبٍی پیؾزفت
فٌی را ثِ ثٌگبُ ٍارز هیوٌس ،هٌدز ثِ وبّؼ هتَعظ عي عزهبیِ ؽسُ وِ ایي ذَز هٌجقی ثزای
افشایؼ هَخَزی عزهبیِ ٍ ًزخ رؽس هحقَل هیثبؽس .زر ایي حبلتً ،زخ رؽس تَلیس ثِ
فَرت سیز ذَاّس ثَز.
̇

()6
زر راثغِ ( )6رؽس ثْزٍُری اس عزیك

)̅

̇ (

̇

یب پیؾزفت فٌی تجلَر یبفتِ زر عزهبیِ ٍ وبّؼ

هتَعظ عي عزهبیِ تغییز هیوٌس .ثِ فجبرت زیگز ،ثب اعتفبزُ اس الگَی رؽس پیؾزفت فٌی هتجلَر
ؽسُ زر عزهبیِ ،ضوي اًساسُگیزی هیشاى پیؾزفت فٌی هیتَاى تبثیز پیؾزفت فٌی را ثز وبّؼ
عي هَخَزی عزهبیِ اًساسُگیزی ًوَز .یقٌی ،افشایؼ هَخَزی عزهبیِ وِ زر آى پیؾزفت فٌی
هتجلَر ؽسُ اعت ،ثِ رؽس ثیؾتز عتبزُ هٌدز هیؽَز؛ وِ ایي اهز ،فزفب ثِ زلیل وبّؼ عي
تدْیشات ٍ افشایؼ وبرایی آىّب اهىبىپذیز ؽسُ اعت (ًلغَى.)606-575 :1964 ،
 .2-2پیطیٌِ تحقیق

هغبلقبت هتقسزی زر زاذل ٍ ذبرج وؾَر زر ذقَؿ همبیغِ ٍ اًساسُگیزی هیشاى ثْزٍُری
زر فٌقت حول ٍ ًمل یب ثزرعی فَاهل هَثز ثز ثْزٍُری زر ایي فٌقت فَرت گزفتِ اعت،
ثِ عَری وِ زر تقسازی اس ایي هغبلقبت ثب ثْزُگیزی اس رٍػّبی پبراهتزیه التقبزعٌدی
ّوبًٌس رٍػ لغقی آهبری ٍ هزس تقبزفی ٍ 1ثب اعتفبزُ اس تَاثـ تَلیس ٍ ّشیٌِ وبة زاگالط ٍ
تزاًغلَي ثْزٍُری هَرز عٌدؼ ٍ ارسیبثی لزار هیگیزز .زر ایي رٍػّب وِ ثیؾتز زر
فقبلیتّبی تَلیسی وبرثزز زارًس؛ ثِ زلیل اعتفبزُ اس هسلّبی التقبزعٌدی اهىبى آسهَى فزضیِ
فزاّن اعت .زر حبلی وِ گزٍّی زیگز اس پضٍّؾگزاى اس رٍػّبی غیزپبراهتزیه تحلیل
پَؽؾی زازُّب ،2ؽبذـ هبلن وَئیغت ٍ تَرًىَئیغت -تیل ثِ عٌدؼ ثْزٍُری هیپززاسًس
وِ الجتِ زر ثیي رٍػّبی غیزپبراهتزیه رٍػ تحلیل پَؽؼ زازُّب ٍ ؽبذـ هبلن وَئیغت
زر تحلیلّبی وبرثززی ٍ تدزثی ثرؼ ذسهبتی وِ هحقَالت فوال غیزلبثل لیوتگذاریاًس

Stochastic Frontier Analysis
)Data Envelopment Analysis (DEA
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ٍ اعالفبت لیوتی ثِ ًسرت ٍخَز زارز ،وبرثزز ثیؾتزی زارز؛ ثزذی اس اّن ایي هغبلقبت ثِ
ؽزح سیز اعت:
چَ ،راثزتش ٍ لی )2015( 1زر همبلِای ثب ثْزُگیزی اس ؽبذـ ثْزٍُری هبلن وَئیغت ثِ
ارسیبثی رؽس ثْزٍُری زر فٌقت حولًٍمل آهزیىب عی عبلّبی  2004-2011پززاذتِاًس .آًْب ثب
ثزرعی ثْزٍُری عی زٍرُ  8عبلِ زریبفتٌس وِ زر فٌقت حولًٍمل آهزیىب ثدش عبلّبی ،2007
 2010 ٍ 2008وِ ثب ثحزاىّبی هبلی ؽسیس هَاخِ ثَزُ ،زر ثمیِ عبلّب رؽس ثْزٍُری هثجت ٍ
هقٌبزار اعتّ .وچٌیي زر ثرؼ حول ٍ ًمل ریلی ٍ زریبیی ثیؾتزیي ثْزٍُری ٍخَز زارز.
عیٌتیوَچبی )2015( 2زر همبلِای ثب ثْزُگیزی اس تىٌیه زازُ – عتبزُ ثِ ثزرعی ثْزٍُری
ًیزٍی وبر زر فٌقت حول ٍ ًمل تبیلٌس زر عبلّبی  2005 ٍ 2000 ،1995 ،1990پززاذتِ
اعتٍ .ی زر هغبلقِ ذَز ًؾبى زاز ضزیت ًیزٍی وبر زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای تغییز
لبثل هالحؾِای زر زٍرُ هغبلقِ ًساؽتِ اعتّ .وچٌیي ثْزٍُری ًیزٍی وبر زر ثرؼ حول ٍ
ًمل زریبیی ثْجَز یبفتِ؛ اهب ثْزٍُری ًیزٍی وبر زر ثرؼ حول ٍ ًمل ریلی وبّؼ یبفتِ اعت.
زٍیگبى ،ؽجبى ،عیىلظ ٍ خًَش )2014( 3زر هغبلقِای ثِ ثزرعی فسم وبرایی ٍ تغییزات
ثْزٍُری زر  86ثٌگبُ زر فٌقت حول ٍ ًمل َّایی ارٍپب عی عبلّبی  1999-2011پززاذتِ
اعت ..آًْب ثب ثْزُگیزی اس تبثـ ّشیٌِ ثِ تفىیه ثْزٍُری فَاهل ٍ اًساسُگیزی آى پززاذتٌس.
زٍیگبى زریبفت وِ فزفِ همیبط ٍ لیوت هَاز اٍلیِ ًمؼ ثبلمَُای زر ثْجَز ثْزٍُری زاؽتِ
اعتّ .وچٌیي عغح ثْزٍُری زر فٌبیـ َّایی ارٍپب ثبالتز اس هتَعظ ثْزٍُری اعت.
هلَ ،گزاّبم ٍ آرزٍ )2013( 4زر همبلِای ثِ ارسیبثی ثْزٍُری ًبؽی اس عزهبیِگذاری زر
سیزثرؼّبی حول ٍ ًمل آهزیىب ٍ وؾَرّبی ارٍپبیی پززاذتِاًس .آًْب زریبفتٌس اثزات
ثْزٍُری زر سیزثرؼّبی حول ٍ ًمل ثِ همسار لبثل هالحؾِای تغییز هیوٌس ٍ ایي اثز زر
ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای ثیؾتز اس زیگز ثرؼّب اعتّ .وچٌیي هلَ زر هغبلقِ ذَز ثب همبیغِ
ثْزٍُری آهزیىب ٍ وؾَرّبی ارٍپبیی ،ثْزٍُری ثبالتزی را زر التقبز آهزیىب ًغجت ثِ
وؾَرّبی ارٍپبیی ثِ زعت آٍرزُاًس.
1

Chio, Roberts and Lee
Cintakulchai
3
Duygun, Shaban, Sickles and Jones.
4
Melo, Graham and Ardao.
2
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هبرتلٌس )2012( 1زر همبلِ ذَز ثِ ثزرعی فَاهل هؤثز ثز ثْزٍُری زر فٌقت حولًٍمل ریلی
ایبالت هتحسُ عی عبلّبی  2008-1980پززاذتِ اعتٍ .ی فَاهلی چَى پیؾزفتّبی
فيآٍری ،هَافمتًبهِّبی خسیس وبر ٍ هسیزیت ثْجَزیبفتِ را اس فَاهل تأثیزگذار ثز رؽس
ثْزٍُری ثزؽوززُ اعتّ .وچٌیي هبرتلٌس فٌبٍری اعالفبت را حیبتیتزیي فبهل هؤثز زر رؽس
ثْزٍُری ثِ ؽوبر هیآٍرز.
گیجٌش ٍ اٍرهي )2009( 2زر هغبلقِای ثِ تحلیل ثْزٍُری زر ثرؼ حول ٍ ًمل لٌسى
پززاذتِاًس .آًْب ثزذی اس اثزات ثبلمَُ وبرایی ٍ ثْزٍُری را وِ زر ًتیدِ عزهبیِگذاری حبفل
هیؽَز ،هقزفی وززًس ٍ ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس را هٌبعتتزیي ؽبذـ ثزای هحبعجِ هٌبفـ
ذبلـ ثْزٍُری ًبؽی اس ثْجَز حول ٍ ًمل زاًغتِاًس .گیجٌش آثبر ثْجَز حول ٍ ًمل را ثِ زٍ
زعتِ فَاهلی وِ ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس را افشایؼ ًویزّس ٍ فَاهلی وِ ثْزٍُری ول
فَاهل تَلیس را افشایؼ هیزّس ،تمغین وزز .آًْب زر ًْبیت ًتیدِ گزفتٌس وِ فَاهلی اس لجیل
افشایؼ تمغینپذیزی ،3افشایؼ تغبثك ٍ 4افشایؼ یبزگیزی 5فَاهلی ّغتٌس وِ زرًتیدِ ثْجَز زر
حول ٍ ًمل هَخت افشایؼ ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس هیؽَز.
7

گزاّبم )2007( 6زر همبلِ ذَز ثب ثْزُگیزی اس هسلعبسی فضبیی ثِ ثزرعی ارتجبط
عزهبیِگذاری ٍ ثْزٍُری زر ثرؼ حولًٍمل وؾَر اًگلغتبى زر عبلّبی 1995-2002
پززاذتِ اعتٍ .ی زریبفت وِ فزفِّبی ذبرخی هثجت ٍ لبثل تَخْی زر فٌقت حول ٍ ًمل
ٍخَز زارزّ .وچٌیي ٍی زریبفت وِ اگز ثٌگبُّب ّوشهبى ثب عزهبیِگذاری زر ثرؼ حول ٍ
ًمل ثتَاًٌس تقساز زفقبت عفز ٍ یب ّشیٌِّبی عفز را وبّؼ زٌّس ،زر ایي فَرت احتوبال هٌبفـ
هثجتی اس اًجبؽت عزهبیِ ثِ زعت ذَاّس آهس .اس عزفی عزهبیِگذاریّبی خسیس زر ثرؼ
حول ٍ ًمل هحسٍزیت زعتزعی ثِ ایي ثرؼ را وبّؼ هیزّس ٍ ثبفث افشایؼ هٌبفـ هثجت
اًجبؽت عزهبیِ هیؽَز.

1

Martland
Gibbons and Overman
3
Sharing
4
Matching
5
Learning
6
Graham
7
Spatial Modelling
2
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خْبًگزز ،اهیٌی ،فزّبزیویب ٍ اسٍخی ( )1393زر همبلِای ثِ ثزرعی ٍ تحلیل فَاهل هَثز ثز
ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى عی عبلّبی 1372-1386
پززاذتِاًس .آًْب زریبفتٌس وِ ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس ثب ٍخَز تحَالت هثجت زر ثْزٍُری
ًیزٍی وبر اس وبّؼ ثْزٍُری عزهبیِ پیزٍی وززُ ٍ هٌدز ثِ وبّؼ  0/2زرفسی ثْزٍُری ول
فَاهل تَلیس ؽسُ اعت .اس عزفی وبّؼ ثْزٍُری عزهبیِ فوستب ثِ زلیل فزعَزگی ٍعبیل ًملیِ
(ثبری ٍ هغبفزی) ٍ تدْیشات ٍ لسیوی ثَزى تىٌَلَصی آًْب ثَزُ اعت .ضوي ایٌىِ ًبوبفی ثَزى
سیزعبذتّب ٍ عزهبیِگذاریّبی اًدبم ؽسُ زر ایي سیزثرؼ ًیش ثز ثْزٍُری عزهبیِ اثز هٌفی
گذاؽتِ اعت .آًْب ثب تفغیز ضزایت ثزآٍرز ؽسُ زر ایي سیزثرؼ زریبفتٌس وِ ثب افشایؼ هتَعظ
عبلّبی تحقیل راًٌسگبى ،عبلّبی تدزثِ راًٌسگبى ٍ افشایؼ ویفیت ٍ وویت سیزعبذتّبی
راُ اعتبىّب هیشاى ثْزٍُری زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای افشایؼ هییبثس.
ثرؾی ( )1391زر همبلِ ذَز ثب ثْزُگیزی اس آهبر حول ٍ ًمل وبال زر عبل  1391ثِ
هحبعجِ ؽبذـ ثْزٍُری ٍ تَخیِ التقبزی ًَعبسی ًبٍگبى فولیبتی فوَهی خبزُای وبال
پززاذتِ اعتٍ .ی زریبفت وِ هیشاى هقزف عَذت زر ثرؼ حول ٍ ًمل فوَهی ثزٍى
ؽْزی ثِ زلیل ثبال ثَزى عي ًبٍگبى ٍ ٍخَز ذَزرٍّبی فزعَزُ زر حبل افشایؼ اعت .اس
ایيرٍ ،ثب تَخِ ثِ اّویت هقزف عَذت زر وؾَر ،ثز خبیگشیٌی ذَزرٍّبی فزعَزُ ٍ
ًَعبسی ًبٍگبى ثب ٍخَُ ازارُ ؽسُ ،یبراًِای ٍ ووهّبی فٌی ٍ افتجبری تبویس ؽسُ اعت.
ثزرعی هغبلقبت پیؾیي ًؾبى هیزّس ًیزٍی وبر ،عزهبیِ فیشیىی ٍ پیؾزفت فٌی فَاهل
هؤثز ثز ثْزٍُری ٍ رؽس التقبزی ّغتٌس؛ اهب زر پضٍّؼ حبضز ،ثزای ارسیبثی ًَعبسی ًبٍگبى
ثز ثْزٍُری زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای اس هسل رؽس ًئَوالعیه ٍ تىٌَلَصی تجلَریبفتِ زر
هَخَزی عزهبیِ ثْزُ گزفتِ هیؽَز.
 .9بررسی ٍضعیت حول ٍ ًقل جادُای ایراى
ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای وؾَر ثِ زلیل ؽجىِ ذغَط گغتززُ ،ثیؾتزیي هیشاى زعتزعی وبال
ٍ ذسهبت ثِ ًمبط هرتلف فزضِ ٍ تمبضبی وؾَر را فزاّن ًوَزُ اعت؛ ثٌبثزایي ایي سیز
ثرؼ افشٍى ثز آى وِ ثْتزیي گشیٌِ زر هغبفتّبی وَتبُ ٍ هتَعظ خْت حول هغبفز ٍ ثبر
ؽٌبذتِ ؽسُ اعت؛ ًمؼ هْوی زر رؽس التقبزی ،افشایؼ رفبُ اختوبفی ٍ ووه ثِ ثغظ
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تدبرت ٍ رؽس فٌقت زارز .ثزرعی آهبرُّبی هٌتؾزُ تَعظ عبسهبى راّسرای حول ٍ ًمل
خبزُای زر زِّّبی گذؽتِ ًؾبى هیزّس زر ثیي رٍػّبی هرتلف حول ٍ ًمل وبال ،حول ٍ
ًمل خبزُای ثب ثیؼ اس  90زرفس خبثدبیی زر عغح وؾَر ،فوسُتزیي رٍػ حول وبال ثِ
ؽوبر هیآیس؛ ثِ عَری وِ عبالًِ ثیؼ اس  500هیلیَى تي ثبر تَعظ ّ 25748شار عفز ًبٍگبى
ثبری ،زر عغح وؾَر ثب هتَعظ ٍسى  14تي ٍ هتَعظ هغبفت  499ویلَهتز زر ّز عفز اس
عزیك خبزُ خبثِخب هیؽَز.
ّوچٌیي زر ثرؼ حول ٍ ًمل هغبفز عبالًِ ثیؼ اس  290هیلیَى ًفز تَعظ ّ 18159شار
عفز زر عغح وؾَر ثب ًبٍگبى خبزُای خبثدب هیؽًَسّ .زچٌس وِ ٍالقیتّبی هؾَْز آهبری
زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای اّویت ایي ثرؼ را زر حول ثبر ٍ هغبفز ًؾبى هیزّس؛ اهب زر
ایي حَسُ هیشاى هزي ٍ هیز ًیش ثبال اعت .ثب ٍخَز ایي وِ خوقیت وؾَر هب ووتز اس یه
زرفس ول خوقیت خْبى اعت؛ ٍلی زرفس تلفبت خبزُای ایزاى حسٍز  2زرفس تلفبت خْبًی
ٍ حسٍز  1/5ثزاثز هتَعظ خْبًی اعت .ثِ فجبرت زیگز ،زر حبلی وِ زر زًیب ثِ اسای ّز زُ
ّشار ذَزرٍ ً 9/2فز ٍ زر اتحبزیِ ارٍپب ً 13فز وؾتِ هیؽًَس ،زر ایزاى تقساز وؾتِّب ثِ 36/5
ًفز هیرعس (عبلٌبهِ آهبری حول ٍ ًمل خبزُای.)1393 ،
ّوچٌیي آهبرّبی خْبًی ثبال ثَزى هیشاى هقزف عَذت زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای
ایزاى را ًؾبى هیزٌّس؛ ثِ عَری وِ زر ایزاى ثب هقزف ثیؼ اس  33لیتز عَذت ثزای حول
ّشار تي ثبر ،زٍ ثزاثز وؾَرّبی هقز ٍ چیي ٍ چْبر ثزاثز ٌّس ٍ اًسًٍشی عَذت هقزف
هیؽَز .زر ایي راعتب عجك گشارؽبت زفتز ثزًبهِریشی والى اًزصی ٍسارت ًیزٍ ،عْن اًتؾبر
گبسّبی آالیٌسُ ٍ گلربًِای حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى عی زِّ گذؽتِ ،ثِ عَر هتَعظ ثِ 84
زرفس هیرعس وِ ًغجت ثِ ثمیِ سیز ثرؼّبی حول ٍ ًمل ًغجتب ثبال اعت (زفتز ثزًبهِریشی
والى اًزصی ٍسارت ًیزٍ .)1393 ،ثٌبثزایي ،ؽزایظ حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى هٌبعت ًجَزُ ٍ
فزعَزگی ًبٍگبى خبزُای هتٌبعت ثب خبیگبُ راّجززی ایزاى زر هٌغمِ ًویثبؽس .ثِ فجبرت
رٍؽيتز ،ویفیت ًبسل ٍ فزعَزگی ًبٍگبى حول ٍ ًمل خبزُای هَخت وبّؼ ثْزٍُری زر ایي
ثرؼ ؽسُ اعت.
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 -2هعرفی الگَ ٍ تجسیِ ٍ تحلیل دادُّا
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ایي همبلِ ثِزًجبل ثزرعی اثزات ًَعبسی ًبٍگبى حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى ثز
رؽس ثْزٍُری ایي ثرؼ هیثبؽس؛ ثزایي اعبط ثِ الگَیی ًیبس اعت وِ اس عزیك آى ثتَاى ًؾبى
زاز ًَعبسی ًبٍگبى حول ٍ ًمل خبزُای (عزهبیِگذاری خسیس) وِ ّوزاُ ثب ًَآٍری ٍ پیؾزفت
فٌی اعت ،تبثیز فشایٌسُای ثز رؽس تَلیس زارز .ثٌبثزایي ،الگَیی ثِ ؽزح سیز عزاحی هیؽَز .ثِ
عَری وِ زر اثتسای هغیز ثب اعتٌبز ثِ هسلّبی اٍلیِ رؽس التقبزی ًئَوالعیهّب وِ رؽس
تَلیس را هزَّى رؽس ًْبزُّبی عزهبیِ ٍ ًیزٍی وبر هیزاًٌس ،راثغِ ثیي ًزخ رؽس عزهبیِ،
ًیزٍی وبر ٍ عتبزُ ثب اعتفبزُ اس تبثـ تَلیس سیز ثِ زعت هیآیس.
)

()7

(

̇

وِ ̇ ثیبًگز رؽس تَلیس ̇ ،رؽس ًیزٍیوبر ̇ ،رؽس عزهبیِ،
) )( ⁄

⁄

(

̇

) )( ⁄

̇
(

⁄

ٍη

 ηوؾؼ تَلیس ًغجت ثِ ًْبزُ عزهبیِ ٍ ًیزٍی وبر اعت .زر ازاهِ ،پظ

اس اعترزاج وؾؼّبی رؽس تَلیس ًغجت ثِ رؽس ًیزٍی وبر ٍ رؽس عزهبیِ ثبیس ثزرعی ؽَز
وِ آیب ترویي هب ثب ٍلبیـ هؾبّسُ ؽسُ عبسگبر اعت یب ذیز؟ .حبل اگز ٍالقیتّبی آؽىبر ؽسُ
آهبری زر ذقَؿ رؽس ،ثزاثزی رؽس تَلیس ٍ عْن ًیزٍی وبر ٍ عزهبیِ را تبییس ًىٌس ،ایي
احتوبل زازُ هیؽَز وِ ثرؾی اس رؽس تَلیس هزثَط ثِ پیؾزفت فٌی اعت .زر ایي ذقَؿ
گزٍّی اس التقبززاًبى اس اٍاذز زِّ 1950ثرؾی اس رؽس تَلیس را ثِ فبهل پغوبًس ًغجت زازًس.
ثِ عَری وِ یىی اس الساهبت هَثز زر ایي سهیٌِ رٍػ هبًسُ عَلَ اعت .عَلَ اس تبثـ تَلیس
ًئَوالعیه سیز وِ عِ فبهل عزهبیًِ ،یزٍی وبر ٍ پیؾزفت فٌی رؽس عتبزُ را رلن هیسًٌس،
اعتفبزُ ًوَز.
)

()8

(

عپظ ثب هؾتكگیزی ًغجت ثِ سهبىً ،زخ رؽس فبهل پغوبًس ) ̇ ( را ثِ فَرت سیز ثِ
زعت هیآٍرز.
()9

̇

̇

̇

̇
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ثٌبثزایي ،ثب اعتفبزُ اس هسلّبی رؽس ثب پیؾزفت فٌی ذٌثی ،هیتَاى رؽس پیؾزفت فٌی را ثِ فٌَاى
رؽس فبهل ثْزٍُری اس راثغِ ( )9اعترزاج ًوَز وِ هقبزل تفبٍت رؽس تَلیس ٍ حبفلضزة
رؽس ًْبزُّبی عزهبیِ ٍ ًیزٍی وبر زر عْنؽبى اعت (عَلَ.)320-310 :1957 ،
ثٌبثزایي ثب اعتفبزُ اس ثبلیوبًسُ عَلَ (راثغِ ( ))9هیشاى ثْزٍُری هؾرـ ؽس؛ اهب هَضَؿ
هحَری ایي همبلِ ایي اعت وِ آیب ًَعبسی ًبٍگبى حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى ثز ثْزٍُری ایي
ثرؼ تبثیز زاؽتِ اعت یب ذیز؟ .ثز ایي اعبط ،ثزای ارسیبثی تبثیز ًَعبسی ًبٍگبى حول ٍ ًمل
ثز رؽس تَلیس ٍ ثْزٍُری اس الگَی پیؾزفت فٌی تجلَریبفتِ زر عزهبیِ اعتفبزُ هیؽَز تب اس
عزیك آى ثتَاى ًؾبى زاز وِ ًَعبسی ًبٍگبى حول ٍ ًمل خبزُای (عزهبیِگذاری خسیس) وِ
ّوزاُ ثب ًَآٍری ٍ پیؾزفت فٌی اعت ،تأثیز فشایٌسُای ثز رؽس تَلیس زارز .ثسیي هٌؾَر ،زر
راثغِ ( )7ثِ خبی هَخَزی عزهبیِ ) ̇ ( اس عزهبیِ ویفی ( )̇ 1ثِ فَرت سیز اعتفبزُ هیؽَز.
)

()10

(

̇

̇
̇

وِ زر آى ̇ رؽس تَلیس ̇ ،رؽس ًیزٍی وبر ̇ ،رؽس عزهبیِ ویفی ٍ

وؾؼ عتبزُ

ًغجت ثِ عزهبیِ ویفی ٍ ًیزٍی وبر ّغتٌس .ثٌبثزایي زر هسل پیؾزفت فٌی تجلَریبفتِ زر عزهبیِ
وِ تَعظ ًلغَى ارائِ ؽس ،زٍ فبهل عزهبیِ ویفی ٍ ًیزٍی وبر رؽس تَلیس را تَضیح هیزٌّس.
اس عزفی زر سهبى  tعزهبیِ ویفی ثب اعتفبزُ اس راثغِ سیز لبثل هحبعجِ اعت.
)

()11
وِ زر آى

آى ثرؼ اس هَخَزی عزهبیِ اعت

(

عبل ثقس اس لسیویتزیي تدْیشات

عزهبیِای عبذتِ ؽسُ اعت ٍ ٌَّس زر سهبى هَرز اعتفبزُ هیثبؽس .زر راثغِ فَق
پیؾزفت فٌی اؽبرُ زارز .تَضیح ثیؾتز ایٌىِ همسار

∑

ثِ ًزخ

ثزای لسیویتزیي تدْیشات عزهبیِای

1

Capital Jelly
عزهبیِ ویفی هٌؾَر آى هَخَزی عزهبیِای وِ فالٍُ ثز هَخَزی فیشیىی عزهبیِ ،پیؾزفت فٌی هتجلَر زر عزهبیِ را ًیش زر ثز
هی گیزز .زر ٍالـ ،اثزگذاری عزهبیِ فمظ هحسٍز ثِ هَخَزی فیشیىی ًیغت؛ ثلىِ پیؾزفت فٌی هتجلَر زر عزهبیِ ًیش زر فزایٌس
تَلیس اثزگذار اعت ٍ هَخت افشایؼ تَلیس هیؽَز.
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هَخَزی ثزاثز ففز هیثبؽس .زر ٍالـ ،راثغِ فَق عزهبیِّبی ایدبز ؽسُ زر سهبىّبی هرتلف
را ثِ ووه رؽس پیؾزفت فٌی ثِ ویفی عزهبیِ زر سهبى  tتجسیل هیوٌس.
حبل اگز هَخَزی عزهبیِ

ثبثت ثبؽس زر ایيفَرت زر راثغِ

،

عزهبیِگذاری ذبلـ ) ( ثزاثز ففز ثَزُ ٍ عزهبیِگذاری ًبذبلـ( ) ثزاثز ثب عزهبیِ
هغتْله ؽسُ ذَاّس ثَز ٍ زر چٌیي حبلتی ًزخ رؽس ثزاثز

ذَاّس ثَز .ثِ فجبرت زیگز،

عزهبیِ خبیگشیي ؽسُ وِ حبٍی پیؾزفت فٌی اعت ثِ هیشاى
هَخَزی عزهبیِ
)

وبراتز هیثبؽس .اهب اگز

ثب ًزخ ثبثتی رؽس وٌس ،زر ایيفَرت عزهبیِگذاری ذبلـ هثجت
̇

( ثَزُ ٍ ًزخ رؽس عزهبیِ ویفی ثزاثز

ًزخ رؽس صلِ عزهبیِ هیتَاًس فزاتز اس

̇

̇

̇ ذَاّس ثَز .ثبیس تَخِ زاؽت وِ
ثبؽس؛ سیزا هَخَزی عزهبیِ افشایؼ

یبفتِ زرثزگیزًسُ پیؾزفت فٌی اعت وِ هیتَاًس هَخت وبّؼ عي هَخَزی عزهبیِ ؽَز .اس
عزفی ّز یه عبل وبّؼ عي هَخَزی عزهبیِ
ثِ هیشاى

)

( ثِ هقٌی افشایؼ رؽس صلِ عزهبیِ

اعت .ثٌبثزایي ،ثب تَخِ ثِ تغییز عي هَخَزی ،عزهبیِ ًزخ رؽس ویفی عزهبیِ ثِ

فَرت راثغِ سیز تقسیل هیؽَز.
̇

̅

()12

̇

وِ ثب خبیگذاری راثغِ ( )12زر راثغِ (ً )10زخ رؽس عتبزُ ثِ فَرت سیز تقزیف هیؽَز.
()13

̇

̇ (

)̅

̇

زر ازاهِ ًلغَى ثزای ثزرعی راثغِ ثیي ًزخ رؽس هَخَزی عزهبیِ ٍ هتَعظ عزهبیِ اس
راثغِ سیز اعتفبزُ ًوَز وِ ثب اعتفبزُ اس آى هیتَاى هتَعظ فوز عزهبیِ را هحبعجِ وزز.
()14

̅)

̇ (

̅Δ

ثِ عَری وِ ً δزخ اعتْالن هَخَزی عزهبیِ اعت .حبل اگز فجبرت زاذل پزاًتش راثغِ
( )14ثِ فَرت

̇ زر ًؾز گزفتِ ؽَز؛ زر ایي فَرت ،هتَعظ فوز

عزهبیِ ثِ فَرت سیز ذَاّس ثَز.
()15

̅) ( ⁄

̅Δ
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̅  Δذَاّس ثَز؛ یقٌی

ثزاعبط راثغِ ( )15اگز عزهبیِگذاری ًبذبلـ ثزاثز ففز ثبؽس

هتَعظ فوز هَخَزی عزهبیِ یىغبل افشایؼ هییبثس .زلیل ایي اهز ایي اعت وِ ّیچ لغوت اس
عزهبیِ لسین ثب عزهبیِ خسیس خبیگشیي ًؾسُ اعت .حبل تقَر وٌیس عزهبیِگذاری ذبلـ
ففز ثبؽس یقٌی فمظ اعتْالن عزهبیِ خجزاى ؽَز زر ایي فَرت

̅  Δذَاّس ثَز.

̅

ثٌبثزایي هالحؾِ هیؽَز ًزخ رؽس ویفی عزهبیِ ًِ تٌْب تبثقی اس هَخَزی عزهبیِ ثلىِ هتبثز اس
ًزخ پیؾزفت فٌی ٍ تغییز زر عي هتَعظ عزهبیِ اعت وِ ثب لزار زازى راثغِ ( )14زر راثغِ
( )13هیتَاى ثِ راثغِ سیز زعت یبفت.
()16

̇

]̅ )

̇ (

̇ [

̇

زر راثغِ (ً )16زخ رؽس تَلیس ثِ ًزخ رؽس هَخَزی عزهبیًِ ،زخ رؽس ًیزٍی وبر ،هتَعظ
عي عزهبیًِ ،زخ اعتْالن عزهبیِ ،وؾؼ تَلیس ًغجت ثِ ًیزٍی وبر ٍ صلِ عزهبیِ هزتجظ ؽسُ
اعت ٍ ثب لزار زازى همسار هتغیزّبی فَق زر راثغِ ( )16هیتَاى ًزخ پیؾزفت فٌی را اعترزاج
ًوَز.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هغبلقِ حبضز زرفسز پبعد ثِ ایي عَال اعت وِ آیب ًَعبسی ًبٍگبى
پیؾزفت فٌی را ثِ ّوزاُ زاؽتِ ٍ هَخت وبّؼ فوز تدْیشات ؽسُ اعت؟ اس آهبرّبی ثرؼ
حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى عی عبلّبی  1353-1393هغترزج اس عبلٌبهِ آهبری عبسهبى
راّساری حول ٍ ًمل خبزُای ٍ گشارػ ًتبیح ثزرعی آهبری هؤعغبت حول ٍ ًمل خبزُای
وؾَر هَخَز زر ازارُ آهبرّبی التقبزی ثبًه هزوشی ایزاى اعتفبزُ ؽسُ اعت .زر ایي
گشارػ ،هَخَزی عزهبیِ ؽبهل هدوَؿ ارسػ "عبذتوبى ٍ تبعیغبت" ٍ "هبؽیيآالت ٍ
تدْیشات" هیثبؽس وِ زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای هَرز اعتفبزُ لزار هیگیزز .ایي هتغیز ثب
رٍػ هَخَزیگیزی زائوی ٍ ثب تَخِ ثِ فوز هفیس عزهبیِ ٍ اعتْالن عبالًِ آًْب لبثل
هحبعجِ اعتّ .وچٌیي ،ثزای هتغیز ًیزٍی وبر اس تقساز راًٌسگبى ثبری ٍ هغبفزثزی فقبل زارای
وبرت عالهت ٍ اس ارسػ افشٍزُ ثِ فٌَاى هتغیز خبًؾیي تَلیس اعتفبزُ ؽسُ اعت .گفتٌی اعت
ارلبم ٍ آهبر هَخَز زر اعٌبز هٌتؾز ؽسُ ثبًه هزوشی ،ثزاعبط عبل پبیِ  1376هیثبؽٌس .اس
ایيرٍ ،توبهی هحبعجبت ًیش ثزاعبط ّویي عبل پبیِ زرًؾز گزفتِ هیؽَز.
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زر اثتسا ثِ هٌؾَر ثزآٍرز التقبزعٌدی الگَ خْت ترویي وؾؼ تَلیس ًغجت ثِ ًْبزُ ًیزٍی وبر
ٍ عزهبیِ اس تجسیل لگبریتوی تبثـ تَلیس وبة زاگالعی ثِ فزم تجقی سیز اعتفبزُ هیؽَز.
()17

⇒

وِ زر آى

ثیبًگز تَلیس،

زٍ ًْبزُ عزهبیِ ٍ ًیزٍی وبر ٍ

وؾؼ تَلیس ًغجت ثِ

ًْبزُّب را ًؾبى هیزّس .اهب لجل اس ثزآٍرز هسل ثزای اعویٌبى اس لبثل افتوبز ثَزى ضزایت
ترویي السم اعت ثب اعتفبزُ اس آسهَى زیىی فَلز تقوینیبفتِ

)(ADF

ٍ فیلپظ پزٍى ()PP

ایغتبیی هتغیزّب ثزرعی ؽَزً .تبیح هزثَط ثِ ایي آسهَى زر خسٍل ( )1ارائِ ؽسُ اعت.
جذٍل  .7آزهَى ایستایی هتغیرّا در بخص حولًٍقل جادُای
ًام هتغیر

آزهَى فیلیپس پرٍى )(PP

آزهَى دیکی فَلر تعوین یافتِ )(ADF

بذٍى رًٍذ

با رًٍذ

بذٍى رًٍذ

با رًٍذ

LQ

-2/468

-3/681

-2/486

-3/681

LL

-0/722

-1/965

-0/722

-1/755

Lk

-1/429

-1/879

-1/513

-2/325

DLQ

-6/072

-6/002

-6/072

-6/002

DLL

-4/973

-4/906

-4/986

-4/900

DLK

-2/981

-3/789

-2/983

-3/789

همسار ثحزاًی زر عغح احتوبل 5زرفس زر ؽزایظ ثسٍى رًٍس  ٍ -2/90ثب رًٍس  -3/50اعت.
هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك

ثب تَخِ ثِ همسار ثحزاًی هتغیزّب زر آسهَى ایغتبیی ٍ رز فزضیِ ففز آسهَى هؾبّسُ
هیؽَز وِ هتغیزّب زر عغح ،غیزایغتب ثَزُ ٍ ثب یىجبر تفبضلگیزی ایغتب هیؽًَس .ثزایي اعبط
هیتَاى ًتیدِ گزفت وِ توبم هتغیزّب اًجبؽتِ اس هزتجِ یه ) ( ّغتٌس .حبل اگزچِ زر فول
ثغیبری اس عزیّبی سهبًی ،غیزایغتب ّغتٌس؛ ٍلی زر ثلٌسهست هوىي اعت یه تزویت ذغی
اس ایي هتغیزّب عبوي ٍ ثسٍى رًٍس تقبزفی یب ثِ افغالح ّناًجبؽتِ ثبؽٌس .ثٌبثزایي ،پظ اس
اًدبم آسهَى ایغتبیی هتغیزّب السم اعت ثب اعتفبزُ اس آسهَى اًگل گزًدز رٍاثظ ثلٌسهست
هتغیزّب ثزرعی ؽَزً .تبیح ایي آسهَى زر خسٍل ( )2ارائِ ؽسُ اعت.
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جذٍل  .2ازهَى اًگل -گرًجر برای بررسی رٍابط بلٌذهذت
ًام هتغیر

آهارُ t

احتوال

ًتیجِ

خوالت اذالل

-6/568

()0/0000

ایغتبیی خوالت اذالل ٍ تأییس راثغِ ثلٌس هست هتغیزّب

هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك

ًتبیح حبفل اس آسهَى اًگل گزًدز ٍخَز راثغِ ثلٌسهست ثیي هتغیزّب را تبییس هیوٌس.
اسایيرٍ ،هیتَاى ًغجت ثِ ترویي ضزایت زر تبثـ تَلیس زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای السام
وززً .تبیح ترویي ضزایت ثِ رٍػ حسالل هزثقبت هقوَلی ٍ آسهَىّبی تؾریقی زر خسٍل
( )3آهسُ اعت.
جذٍل ً .9تایج تخویي ضرایب تابع تَلیذ بِرٍش حذاقل هربعات هعوَلی )(OLS
ًام هتغیر

ضریب تخویي

آهارُ t

احتوال

constant

4/783

0/9531

()0/3469

LK

0/6469

4/7607

()0/0000

LL

0/4028

2/1879

()0/0352

)AR(1

0/8459

9/4229

()0/0000

آهبرُّبی تؾریقی

̅ =0/9514

R =0/9563

D.W=1/99

(F=196/96 Prob;)0/0000

2

آزهَىّای تطخیصی
آسهَى فسم ّنذغی 1هتغیزّب

VIF-LK;1/123

VIF-LL;1/221

آسهَى فسم ذَزّوجغتگی

X2 ;0/3857 , prob ;0/5492

(F=0/3156 Prob;)0/5779

آسهَى ٍاریبًظ ّوغبًی
آسهَى ًزهبل ثَزى
آسهَى ٍالس

2

X ;4/9168 , prob ;0/0856

(F=2/5927 Prob;)0/0884

(Jarque-Bera=3/1086 Prob;)0/2113

X2 ;0/0417 , prob ;0/8382

LL+LK=1

هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك
1

ثزرعی ّنذغی ثیي هتغیزّب ثب اعتفبزُ اس آسهَى فبهل تَرم ٍاریبًظ ) (VIFاهىبىپذیز اعت وِ زر ایي آسهَى همبزیز ووتز
اس  5ثزای هتغیزّب ثیبًگز فسم ٍخَز ّنذغی ثیي هتغیزّب ذَاّس ثَز.
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ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل ( )3توبهی هتغیزّب زر عغح اعویٌبى  95زرفس ثِ لحبػ آهبری هقٌبزار
ّغتٌس .اس عزف زیگز ،زر ایي هقبزلِ آهبرُ ً R2 ;0/9563ؾبىزٌّسُ ذَثی ثزاسػ هسل ،آهبرُ
زٍرثیي ٍاتغَى ثب همسار  1/99ثیبًگز فسم ذَزّوجغتگی ثیي خوالت اذالل ٍ آهبرُ ;196/96
ٍ Fاحتوبل ففز آى گَیبی لبثل اتىب ثَزى ًتبیح اعتّ .وچٌیي آسهَىّبی تؾریقی ،فزضیِ
فسم ّنذغی ثیي هتغیزّب ،فسم ذَزّوجغتگی عزیبلیٍ ،اریبًظ ّوغبًی ٍ ًزهبل ثَزى
خوالت ذغب را تبییس هیوٌٌس .اس عَی زیگزً ،تبیح ترویي هسل ًؾبى هیزّس وؾؼّبی تَلیس
ًغجت ثِ هَخَزی عزهبیِ ٍ ًیزٍی وبر ثِ تزتیت ثزاثز  0/4 ٍ 0/6هیثبؽٌس وِ پظ اس اًدبم
آسهَى ٍالس هؾرـ ؽس وِ فزضیِ ثبسزُ ثبثت ًغجت ثِ همیبط را هیتَاى حفؼ وزز.
اس عَی زیگز ،عَال زیگز ایي تحمیك ایي اعت وِ آیب هیتَاى اًتؾبر زاؽت وِ رؽس عتبزُ
ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای ّن هتبثز اس افشایؼ ًیزٍی وبر ٍ عزهبیِ ٍ ّن هتبثز اس پیؾزفت فٌی
ٍ ًَعبسی ًبٍگبى ثبؽس .ثزای پبعد ثِ ایي عَال اس ًتبیح ثرؼ لجلی ٍ هتَعظ ًزخ رؽس
ًْبزُّب ٍ عتبزُ عی عبلّبی  1353-1393زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى اعتفبزُ ؽسُ ٍ
عپظ ثب تَخِ ثِ هقبزلِ اٍلیِ رؽس ًئَوالعیهّب (راثغِ  )7زر ذقَؿ ایي هغئلِ
تقوینگیزی هیؽَز.
()18

0 0673

0 0585

0 4

0 0676

0 6

0 0942

→̇

̇
̇

ثب تَخِ ثِ راثغِ ( ٍ )18حمبیك آؽىبر ؽسُ پضٍّؼ زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى،
ثزاثزی رؽس تَلیس ٍ عْن ًیزٍی وبر ٍ عزهبیِ زر ثرؼ فٌقت حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى
تبییس ًویؽَز .ثٌبثزایي احتوبل زازُ هیؽَز وِ ثرؾی اس رؽس تَلیس ًبؽی اس پیؾزفت فٌی
ثبؽس وِ زر ایي ؽزایظ ،راثغِ رؽس تَلیس ثِ فَرت سیز ذَاّس ثَز.
()19

̇ 0 4

̇ 0 6

0 0296

̇

→̇

̇

̇

̇

افشٍى ثز ایي ،ایي احتوبل ٍخَز زارز وِ ّوزاُ ثب افشایؼ عزهبیِگذاری ٍ افشایؼ
هَخَزی عزهبیِ پیؾزفت فٌی زر عزهبیِ تجلَریبفتِ ٍ هَخت رؽس عتبزُ ؽَز .ثٌبثزایي زر
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ازاهِ ثب تَخِ ثِ هیشاى ًزخ اعتْالن هَخَزی عزهبیِ
ٍ ًمل خبزُای

)0 1

 ٍ 1(δهتَعظ عي ًبٍگبى حول

̅ ( ٍ 2ثب ثْزُگیزی اس هسل رؽس عَلَ ٍ ًلغَى هیتَاى هیشاى

)16 9

پیؾزفت فٌیً ،زخ پیؾزفت فٌی تجلَریبفتِ زر هَخَزی عزهبیِ ،هیشاى تغییز زر عي هتَعظ
هبؽیيآالت ٍ ًزخ رؽس صلِ عزهبیِ هحبعجِ ًوَزً .تبیح هزثَط ثِ ایي هحبعجبت زر خسٍل ()4
ارائِ ؽسُ اعت.
جذٍل  .2هحاسبات هیساى پیطرفت فٌیً ،رخ پیطرفت فٌی تبلَریافتِ سرهایِ ،هیساى تغییر سي
هتَسط هاضیيآالت ٍ ًرخ رضذ کیفی سرهایِ در صٌعت حول ٍ ًقل جادُای
فرهَل ٍ هحاسبات
̇
)( 0 0585

̇
̇

)(0 0676

0 4

0 6

̇
)0 1

(0 0676

⇒ )0 0585

̇ (

̇

̇ [
*0 0676

(0 4

0 0942

ًزخ رؽس پیؾزفت فٌی ذٌثی

̇

0 03024
]̅ )

̇
̇

0 6

0 0942

ًزخ رؽس پیؾزفت فٌی تجلَریبفتِ زر
عزهبیِ

16 9+
0 0178

1 832

̅)
16 9

̇ (
)0 1

̅Δ
(0 0676

Δ ̅= 1 832
̇

̅
))( 1 832

(0 0178
0 118

̅Δ

هیشاى تغییز عي هتَعظ هبؽیيآالت

̇

0 0178

0 0676

̇

ًزخ رؽس عزهبیِ ویفی

̇

هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك

1

ًزخ اعتْالن زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای عجك خسٍل اعتْالن هَضَؿ هبزُ  151لبًَى هبلیبت هغتمین هقَة
 80/11/27وِ ثِ تقَیت ٍسیز اهَر التقبز ٍ زارایی رعیسُ زر ًؾز گزفتِ ؽسُ اعت.

2

هتَعظ عي ًبٍگبى اس آهبر هٌتؾزُ عبسهبى راّساری حول ٍ ًمل خبزُای وؾَر اعترزاج ؽسُ اعت.
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آًگبُ هیتَاى پظ اس هحبعجبت اًدبم ؽسُ هقبزلِ رؽس عتبزُ ثب فزك پیؾزفت فٌی تجلَریبفتِ
زر هَخَزی عزهبیِ ثِ فَرت سیز ارائِ ًوَز.
̇ 0 4

()20

0 1) 16 9+

̇ ( 0 0178

̇ *0 6

̇ 0 78

0 018

̇ 0 4

̇
̇

ثب تَخِ ثِ خسل ( )4هیشاى هتَعظ ًزخ رؽس تىٌَلَصی زر ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای
ایزاى زر ثبسُ سهبًی  1353-1393ثزاثز  0/03هیثبؽس .اس ایيرٍ ،هالحؾِ هیؽَز وِ  3زرفس
اس رؽس عتبزُ تَعظ ًیزٍی وبر ٍ عزهبیِ تَضیح زازُ ًؾسُ ٍ زر ٍالـ ثب تَخِ ثِ ثبلیوبًسُ
عَلَ هیتَاى اس آى ثِ فٌَاى رؽس ثْزٍُری یب پیؾزفت فٌی یبز وزز .ثِ فجبرت زیگز ،زر ثرؼ
حول ٍ ًمل خبزُای ایزاى فالٍُ ثز ًیزٍی وبر ٍ عزهبیِ ،پیؾزفت فٌی ًیش زر رؽس ایي ثرؼ
زذبلت زارزّ .وچٌیي هحبعجِ ًزخ رؽس تىٌَلَصی تجلَریبفتِ زر هَخَزی عزهبیِ ثِ همسار
ً 0/0178ؾبىزٌّسُ آى اعت وِ ثب ًَعبسی ًبٍگبى حول ٍ ًمل خبزُای هیتَاى اس هشایبی
ًَآٍری ٍ ثْجَز فٌبٍری تجلَریبفتِ زر هَخَزی عزهبیِ ثْزُهٌس ؽس .اس عزفی زر فٌقت حول
ٍ ًمل خبزُای ایي اهىبى ٍخَز زارز وِ ثب عزهبیِگذاری خسیس ٍ ًَعبسی هیشاى تغییزات زر
هتَعظ فوز عزهبیِ وبّؼ یبثس .ثٌبثزایي همسار هٌفی ایي هتغیز هؤیس آى اعت وِ توبهی
هبؽیيآالت خَاىتز ؽسُ ٍ هتَعظ عي ًبٍگبى را وبّؼ زازُ اعت .هحبعجبت هزثَط ثِ تغییز
زر فوز هتَعظ هَخَزی عزهبیِ زر ایي ثرؼ ثب همسار فسزی

1 832

̅ ثیبًگز آى اعت

وِ زر ثبسُ سهبًی هَرز ًؾز توبهی هبؽیيّب خَاىتز ؽسُاًس ٍ زر ًتیدِ ،هتَعظ عي ًبٍگبى
وبّؼ یبفتِ اعت.
گفتٌی اعت وِ ًزخ رؽس صلِ عزهبیِ ،زر اثز پیؾزفت فٌی تجلَریبفتِ زر هَخَزی عزهبیِ ٍ
وبّؼ هتَعظ عي ًبٍگبى هیتَاًس افشایؼ یبثس .ثٌبثزایي ،ثب همبیغِ ًزخ رؽس عزهبیِ فیشیىی
(0 0676

̇ ) ٍ ًزخ رؽس صلِ عزهبیِ

(0 118

̇ ) هیتَاى اؽْبر زاؽت وِ زر ثبسُ سهبًی

 1353-1393عزهبیِگذاری ثِ تزتیجی افشایؼ یبفتِ وِ عي ًبٍگبى را وبّؼ زازُ اعت.
ّوچٌیي همبیغِ حغبعیت رؽس عتبزُ ًغجت ثِ عزهبیِ زر ؽزایظ پیؾزفت فٌی ذٌثی ٍ
پیؾزفت فٌی تجلَریبفتِ زر هَخَزی عزهبیِ هؤیس آى اعت وِ آى پیؾزفت فٌی وِ زر عزهبیِ
هتجلَر اعت تبثیز ذَز ثز عتبزُ را اس عزیك هَخَزی عزهبیِ ًؾبى هیزّس ٍ ثِ ّویي ٍاعغِ
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اعت وِ وؾؼ عتبزُ ًغجت ثِ عزهبیِ زر هسل عَلَ وِ ثزاثز  0/6ثَز ثِ همسار  0/78زر هسل
پیؾزفت فٌی تجلَریبفتِ زر عزهبیِ افشایؼ یبفتِ اعت .ثٌبثزایي ،چَى عزهبیِگذاری خسیس ٍ
ًَعبسی ًبٍگبى حول ٍ ًمل خبزُای عی عبلّبی هَرز ثزرعی ثب پیؾزفت فٌی ّوزاُ ثَزُ ٍ
هتَعظ عي عزهبیِ را وبّؼ زازُ اعت؛ ثٌبثزایي هٌدز ثِ افشایؼ ًزخ رؽس صلِ عزهبیِ ؽسُ ٍ
تبثیز هثجتی ثز رؽس ثْزٍُری زاؽتِ اعت.
 .1جوعبٌذی ٍ پیطٌْادّا
ثِ هٌؾَر پبعد ثِ عَال هحَری ایي همبلِ اس هسل رؽس پیؾزفت فٌی هتجلَر زر عزهبیِ اعتفبزُ
ؽس .یبفتِّبی ایي تحمیك ًؾبى زاز اٍال هسل رؽس ًئَوالعیه توبهی  9/42زرفس رؽس ثرؼ
حول ٍ ًمل زر عی زٍرُ هغبلقِ را تَضیح ًویزّس ٍ زر ٍالـ ثبلیوبًسُ رؽس عتبزُ وِ ثِ
ثبلیوبًسُ عَلَ ٍ ًزخ پیؾزفت فٌی ذٌثی هَعَم اعت ،هقبزل 3/024زرفس هیثبؽس .ثب ثِ
وبرگیزی الگَی رؽس هجتٌی ثز پیؾزفت فٌی هتجلَر ؽسُ زر عزهبیِ هؾرـ ؽس وِ ًزخ
پیؾزفت فٌی تجلَریبفتِ زر عزهبیِ هقبزل  1/78زرفس هیثبؽس .فالٍُ ثز ایي ،یبفتِّبی ایي
هغبلقِ ًؾبى زاز وِ زر عی عبلّبی هغبلقِ عي هَخَزی عزهبیِ یب ثِ فجبرت زیگز ،عي
ًبٍگبى حول ٍ ًمل خبزُای ثِ هیشاى  1/832عبل وبّؼ یبفتِ اعت وِ ایي اهز ًبؽی اس
عزهبیِگذاری زر تدْیشاتی اعت وِ اس فٌبٍری ٍ ًَآٍری ثیؾتزی ًغجت ثِ تدْیشات لجلی
ثزذَرزار اعت.
ّوچٌیي یبزآٍر هیؽَز وِ ایي وبّؼ زر عي هَخَزی عزهبیِ ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای
زر حس هغلَة ًویثبؽس .اس عزفی ثب همبیغِ عي ًبٍگبى خبزُای ایزاى (16/9عبل) ثب عي
اعتبًسارز (سیز 10عبل) تَفیِ ؽسُ تَعظ عبسهبى راّساری حول ٍ ًمل هیتَاى ثِ فزعَزگی
ًبٍگبى خبزُای ایزاى پی ثززً .ؾز ثِ ایي وِ یبفتِّبی ایي تحمیك ًؾبى زاز وِ عزهبیِگذاری زر
تدْیشات ثب فٌبٍری ثزتز هَخت وبّؼ عي هَخَزی عزهبیِ ٍ افشایؼ حغبعیت عتبزُ
ًغجت ثِ هَخَزی عزهبیِ هیؽَز؛ ثٌبثزایي پیؾٌْبز هیؽَز اٍل ،زر تدْیش ًبٍگبى حول ٍ ًمل
خبزُای ایزاى اس تدْیشات ثب فٌبٍری ثزتز اعتفبزُ ؽَز؛ زٍم ،اتَثَط ٍ تزیلیّبی فزعَزُ ٍ
هغتْله ؽسُ را ثب ًبٍگبى خسیس ٍ فٌبٍری پیؾزفتِ خبیگشیي ًوَز .چٌیي رٍیِای ًِ تٌْب ثِ
زلیل افشایؼ هَخَزی عزهبیِ ثِ رؽس تَلیس ٍ ثْزٍُری حول ٍ ًمل ووه هیوٌس؛ ثلىِ ثِ
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زلیل فبهل پیؾزفت فٌی هتجلَر ؽسُ زر عزهبیِ هَخت وبّؼ فوز ًبٍگبى حول ٍ ًمل خبزُای
ٍ افشایؼ وبرایی آًْب هیؽَز وِ ًْبیتب رؽس ثیؾتز عتبزُ ٍ ًزخ ثبالتز ثْزٍُری را ثِ ّوزاُ
ذَاّس زاؽت.
هٌابع
 ثبًه هزوشی خوَْری اعالهی ایزاىً ،تبیح ثزرعی آهبری ذسهبت حول ٍ ًمل خبزُای ثرؼ
ذقَفی وؾَر ،ازارُ آهبر التقبزی عبلّبی هرتلف.
 ثرؾی ،حوشُ فلی (ًَ .)1391عبسی ًبٍگبى فولیبتی فوَهی خبزُای وبال ٍ تَخیِ التقبزی آى

ثزای هدزی عزحً .رغتیي ّوبیؼ ًمؼ حول ٍ ًمل چٌس ٍخْی زر تدبرت هلی ٍ ثیيالوللی.
 خْبًگزز ،اعفٌسیبر ،اهیٌی ،فلیزضب ،فزّبزی ویب ،فلیزضب ،اسٍخی ،فالءزیي ( .)1393ثزرعی ٍ

تحلیل فَاهل هَثز ثز ثْزٍُری ول فَاهل تَلیس حول ٍ ًمل خبزُ ایزاى .فقلٌبهِ هسلعبسی
التقبزعٌدی.134-97 :)1( ،
 خْبًگزز ،اعفٌسیبر ،ؽىَری فزیس ( .)1389ثزرعی ٍضقیت اعتْالن هَخَزی عزهبیِ فیشیىی زر
ثرؼ حول ٍ ًمل خبزُای .پضٍّؾىسُ حول ٍ ًمل.230 :
 رًٍك ،هزین ( .)1396لبًَى ثزًبهِ پٌح عبلِ ؽؾن تَعقِ التقبزی ،اختوبفی ٍ فزٌّگی خوَْری
اعالهی ایزاى ( ،)1396-1400چبح اٍل ،اًتؾبرات فزهٌؼ ،تْزاى.
 عبسهبى راّساری ٍ حول ٍ ًمل خبزُای ،هقبًٍت ثزًبهِریشی ،زفتز اعالفبت ٍ ارتجبعبت ،عبلٌبهِ
آهبری عبسهبى راّساری ٍ حولًٍمل خبزُای عی عبلّبی هرتلف.
 علیوبًی ،فلیزضب (ً .)1383مؼ ٍ اّویت حول ٍ ًمل خبزُای زر التقبز ایزاى :خبیگبُ حول ٍ ًمل
خبزُ ای وب ال زر فولیبت حول ٍ ًمل ٍ التقبز وؾَر ،چبح اٍل ،عبسهبى راّساری ٍ حول ٍ ًمل
خبزُ ای.
ٍ سارت ًیزٍ ،هقبًٍت اهَر ثزق ٍ اًزصی ،زفتز ثزًبهِریشی والى ثزق ٍ اًزصی ٍسارت ًیزٍ،
تزاسًبهِّبی اًزصی ٍسارت ًیزٍ عی عبلّبی هرتلف.
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