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ای بر رضذ اقتصادی در کطًرَای مىتخب  َای فىی ي حرفٍ تحلیل تاثیر آمًزش

  1369-1390تًسعٍ، حال  در

 3ٔحٕسضيب لبؾٕي                2خٛاز ٔیطٔحٕسنبزلي                1٘سا ثبضيه ضٚ

 

 چکیذٌ

حبئع وكٛضٞب، التهبزي  ٚ تٛؾٗٝ ثط ضقس اظ ِحبِ تبثیطٌصاضي اي،ٞبي فٙي ٚ حطفٝآٔٛظـ ُٔبِٗٝ

 وكٛض 16 ثط ضقس التهبزي زض اي ٞبي فٙي ٚ حطفٝ تحّیُ تبثیط آٔٛظـ ٞسف اظ ايٗ تحمیكإٞیت اؾت. 

اٍِٛي ٘یع  ٞبي تبثّٛيي ٚزازٜ اؾت. ثطاي تحّیُ اظ1369 -1390ٔٙترت زضحبَ تٛؾٗٝ ثطاي زٚضٜ ظٔب٘ي

ٔتغیطٞبي ٘یطٚي وبض، تٗساز افطاز  وٝ ٘كبٖ زاز .٘تبيحاؾتفبزٜ قسٜ اؾتثٝ ضٚـ اثطات ثبثت ضٌطؾیٛ٘ي 

اي، تكىیُ ؾطٔبيٝ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ٘بْ قسٜ زض آٔٛظـ٘بْ قسٜ زض زا٘كٍبٜ، تٗساز افطاز ثجتثجت

ا٘س. ٞٓ چٙیٗ زضنس  زاقتٝ ٔٗٙي زاض ثط ضقس التهبزياظ ٘ٓط آٔبضي ٘بذبِم ٚٔربضج زِٚت تأثیط ٔثجت ٚ 

اي ٞؿتٙس اظ افطازي وٝ ثٝ نٛضت تئٛضي تأثیطٌصاضي افطازي وٝ زاضاي ٟٔبضت ٚ ترهم حطفٝ

 ا٘س ثط ضقس التهبزي ثیكتط اؾت.آٔٛظـ زيسٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٞبي تطویجي.زازٜ -ايٞبي فٙي ٚ حطفٝآٔٛظـ -ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي -ضقس التهبزي ياژگان کلیذی:

 JEL  :O4, O15بىذی طبقٍ
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ز٘جبَ آٖ ٞؿتٙس وٝ ثسا٘ٙس چطا ثًٗي اظ وكٛضٞب ضقس التهبزي زض ثطضؾي ضقس التهبزي، التهبززا٘بٖ ثٝ

ثبال ٚ چطا ثًٗي زيٍط ضقس التهبزي پبئیٗ زاض٘س. ٚ اظ ايٗ َطيك پؽ اظ قٙبؾبيي ٖٛأُ ٔٛثط ثط ضقس، 

ٔیالزي التهبززا٘بٖ  50ضا ٔٗطفي وٙٙس. زض زٞٝ  ٞبي ضؾیسٖ ثٝ ضقس التهبزي ٚ ٔٛإ٘ افَٛ آٖثتٛا٘ٙس ضاٜ

والؾیه ثب ٘بتٛا٘ي زض تٛيیح ضقس التهبزي تٛؾٍ زٚ ٖبُٔ ٘یطٚي وبض ٚ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ٔٛاخٝ قس٘س 

ٖٙٛاٖ تٛا٘س ثٝوٝ زض ٘تیدٝ آٖ، آٔٛظـ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفت ٚ ايٗ تٛافك حبنُ قس وٝ آٔٛظـ ٔي

ضٚ، آٔٛظـ  لتهبزي وكٛضٞب ٘مف ٟٕٔي ضا ايفب ٕ٘بيس. اظ ٕٞیٗيه ٖبُٔ ٔؿتمُ زض تجیٗ تفبٚت ضقس ا

ٔٛضز تٛخٝ ثؿیبضي اظ التهبززا٘بٖ لطاض ٌطفت ٚ ُٔبِٗبت ٔرتّفي خٟت اضظيبثي آثبض آٔٛظـ ثط ضقس 

 التهبزي ا٘دبْ قس.

-تحٛالت ٘بقي اظ ا٘مالة نٙٗتي، ٘مف زيطيٗ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ضا ثٝ وّي زٌطٌٖٛ ؾبذت، ثٝ ٌٛ٘ٝ 

ٞبي تّٗیٓ ٚ تطثیت تغییطات اؾبؾي ايدبز وطز، وٝ يىي اظ ٞب، ٔحتٛاي زضؾي ٚ ضٚـثط٘بٔٝ اي وٝ زض

ثبقس. تطثیت ٘یطٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛضز ٘یبظ خٛإٔ زض اي ٔي ٞبي فٙي ٚ حطفٝٞب تٛؾٗٝ آٔٛظـتطيٗ آٖٟٔٓ

ثؿیبضي اظ اي اظ اٚاذط لطٖ ٘ٛظزٞٓ ٚ اٚايُ لطٖ ثیؿتٓ، ٔٛضز تٛخٝ ٞبي فٙي ٚ حطفٝلبِت آٔٛظـ

ٞبي ّٖٕي ٚ نٙٗتي پؽ اظ خًٙ خٟب٘ي زْٚ، ايٗ وكٛضٞبي خٟبٖ لطاض ٌطفت. زض پي پیكطفت

اي ٞبي فٙي ٚ حطفٝأطٚظٜ آٔٛظـ اي زض خٟبٖ ٌؿتطـ يبفت تب آ٘دب وٝؾبثمٝٞب ثٝ ٘حٛ ثيآٔٛظـ

ٕ نٙٗتي ٚظاضت وبض ٚ أٛض اختٕبٖي، پؽ اظ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، زض ثؿیبضي اظ وكٛضٞب ذهٛنبً خٛأ

ثبقس)أیٗ ٌٛيي ٞطچٝ ثیكتط ثٝ ٘یبظٞبي التهبزي ٚ اختٕبٖي زض حطوت ٔيزض خٟت پبؾد

 (.50-37، ل ل 1383ثیسذتي،

ايي ثط ضقس التهبزي زض وكٛضٞبي  ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ٞسف ايٗ ُٔبِٗٝ ثطضؾي تحّیُ تبثیط آٔٛظـ

ٞبي تبثّٛيي ي ضٌطؾیٛ٘ي ٚ زازٜثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛ  1369-1390ٔٙترت زضحبَ تٛؾٗٝ َي زٚضٜ ظٔب٘ي 

 ثبقس.ٔي

حٛظٜ پٛيبي ُٔبِٗبت ٚ تحمیمبت التهبزي ضا ثٝ  ٕٞٛاضٜ آٖ، وٙٙسٜ ايدبز ٖٛأُ ٚ ضقسالتهبزي ٔجحث

اثتسا ٖٛأُ وبض ٚ ؾطٔبيٝ ثهٛضت ٖٛأُ ٔٛثط ثط ضقس ٔٛضز ُٔبِٗٝ  اظ ايٗ ضٚ، ذٛز اذتهبل زازٞبؾت

 ٘ٓطية فطٚو اظ ثطذي تغییط ثب 3ؾٛآٖ ٚ 2ؾِٛٛ آٖ ٘ٓطيبت اظ . پؽ1(1948زٚٔبض، -لطاض ٌطفت)ٞبضٚز

 ثٝ پبيساض ضقس چبضچٛة ايٗ ٌطزيس، زض ٘ئٛوالؾیه ضقس ٞبي ٔسَ ٞؿتٝ ٚ ٔحٛض زٚٔبض،-ٞبضٚز

 ثٝ پبؾد زض ٞؿتٙس. ؾپؽ ظا ثطٖٚ ٔسَ ٘ؿجت ثٝ زٚ ٞط وٝ زاضز ثؿتٍي خٕٗیت ضقس ٚ فٙي پیكطفت

                                                           
1. Harrod-Domar 

2. Solow 

3. Swan 
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وطز٘س  َطاحي ضا اٍِٛٞبيي 3ثبضٚ ٚ 2ضٚٔط ،1ٔب٘ٙس ِٛوبؼ افطازي ٘ئٛوالؾیه، ضقس ٔسَ ٞبي وبؾتي

 ثطاؾبؼ التهبزي وٝ ضقس ٔٗٙي يبثس، ثسيٗ تحمك ظا زضٖٚ ثٝ َٛض ٔیتٛا٘س يىٙٛاذت ضقس آٟ٘ب زض وٝ

 ٚ ثٟطٜ ٚضي ٚ تحمیك اضتمبء ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي، تٛؾٗٝ ٔب٘ٙس التهبز زضٚ٘ي ؾبظٚوبضٞبي اظ اي ٔدٕٖٛٝ

 ؾجت ا٘ؿب٘ي تطثیت ٘یطٚي ٚ غیطضؾٕي ٚ ضؾٕي ٞبيآٔٛظـ زض ٌصاضيؾطٔبيٝافتس.  تٛؾٗٝ اتفبق ٔي

قٛز  فطاٞٓ اختٕبٖي ٚ ي التهبزيتٛؾٗٝ ثطاي الظْ تحطن ٚ آٌبٞي ٚ يبثس افعايف ٞبٟٔبضت تب قٛز ٔي

 (.154-135، ل ل 1386)خٕكیس٘ػاز ٚ ّٖٕي، 

زض تكىیُ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ضا ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٘مف ٟٕٔي آٔٛظـتٛاٖ ثیبٖ وطز وٝ  ثٝ َٛض وّي ٔي

ٞب زض وكٛضٞبي زض حبَ وٙٙس. ايٗ آٔٛظـ ايفب ٔيوبض اظ َطيك تطثیت ٘یطٚٞبي ٔبٞط ٔٛضز ٘یبظ ثبظاض 

ثبقٙس، ثّىٝ  ٞبي ٔرتّف التهبزايٗ وكٛضٞب ٔيتٛؾٗٝ ٘ٝ تٟٙب ٖٟسٜ زاض تطثیت ٘یطٚي وبض ٔٛضز ٘یبظ ثرف

 ذٛز اقتغبِي، ثٝ حُ ٔكىُ ثیىبضي ٘یع وٕه ٔي ٕ٘بيٙس. ؾبظي طاظَطيك ثؿت

 

  اقتصادی رضذوقص ي اَمیت آمًزش فىی ي حرفٍ ای در 

ٌصضز. زض ايٗ ٔست ٘مف ٚ إٞیت آٔٛظـ ٞبي فٙي ثیف اظ ؾٝ زٞٝ، اظ تسٚيٗ ٘ٓطي ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ٔي

اظ وكٛضٞبي زض حبَ ي التهبزي ٘عز وكٛضٞبي تٛؾٗٝ يبفتٝ ٚ ثؿیبضي تٛؾٗٝضقس ٚ اي زض ٚحطفٝ

اي وٝ ثؿیبضي اظ وكٛضٞب ثطاي ايدبز تحَٛ زض تٛؾٗٝ التهبزي ثٝ تٛؾٗٝ، قٙبذتٝ قسٜ اؾت؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٌصاضي زض آٖ ٖٙٛاٖ پیف ظٔیٙٝ ٚ اِٚیٗ ٌبْ، الساْ ثٝ انالح ٘ٓبْ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي ذٛز ٚ ؾطٔبيٝ

 (. 16- 13ل ل،1385ٕ٘ٛزٜ ا٘س )ذاللي، 

زٞي ثٝ فطايٙس تِٛیس أطي حیبتي ٚ ثطاي التهبز ٚ ثٝ ٚيػٜ قتبة ايفٙي ٚ حطفٝٞبي تٛؾٗٝ آٔٛظـ

افطاز  افعايس ٚ ثبٖث اضتمبءؾُح ٟٔبضتٞب ثط زا٘ف فٙي ٘یطٚي وبض ٔييطٚضي اؾت. ظيطا ايٗ آٔٛظـ

ض ٞبي ذٛز ضا ثب تىِٙٛٛغي خسيس وٝ پیٛؾتٝ ززٞس وٝ ٟٔبضتقٛز، ٚ ثٝ ٘یطٚي وبض ايٗ أىبٖ ضا ٔئي

حبَ پیكطفت ٚ تىبُٔ اؾت تُجیك زٞٙس. ٚ ثب ثبال ثطزٖ زا٘ف فٙي ٚ وبضآٔس وطزٖ ٘یطٚي وبض، ثط 

افعايٙس ٚ زض ٘تیدٝ وٕیت ٚ ویفیت تِٛیس ضا اضتمبء ثركیسٜ ٚ وبضايي ٚضي وبض ٔيثٕطثركي ٚ ثٟطٜ

ٞب ايٗ ٘ٛٔ اظ آٔٛظـقٛز. زض ٚالٕ ثطز، وٝ ثبٖث ضقس التهبزي ٔياؾتفبزٜ اظ ؾطٔبيٝ فیعيىي ضا ثبال ٔي

ٞبي ٔٛخٛز ٚ ٔٗطفي افطاز ٖٟسٜ زاضز ٚ ثب ٌؿتطـ ٟٔبضتٞب ضا ثٝزض ٔیبٖ افطاز خبٔٗٝ ٘مف ا٘تمبَ ٟٔبضت

 قٛز. خسيس ثٝ ثبظاض وبض، ؾجت تؿٟیُ ٚ قتبة زض ضٚ٘س ضقس التهبزي خبٔٗٝ ٔي

 

                                                           
1. Lucas 

2. Romer 

3. Barro 
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  پیطیىٍ تحقیق

ثٝ  "ٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثط ضقس التهبزي زض ايطاٖثطضؾي تبثیط ؾط"( زض ٔمبِٝ ذٛز تحت ٖٙٛاٖ 1391خٛظاضيبٖ)

پطزاذتٝ اؾت ٚ تبثیط   1338 – 1382ثطضؾي ٘مف ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثط ضقس التهبزي زض زٚضٜ ظٔب٘ي   

ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثط ضقس التهبزي ايطاٖ ضا زض زٚ ٔمُٕ وٛتبٜ ٔست ٚ ثّٙسٔست ثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛي 

زٞس. ٔتغیطٞبي ثٝ وبض ضفتٝ  ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٚ ثطضؾي لطاض ٔي( ARDL)1ٞبي تٛظيٗي ذٛزثبظٌكت ثب ٚلفٝ

زض ايٗ پػٚٞف ٖجبضتٙس اظ تِٛیس ٘بذبِم زاذّي حمیمي، شذیطٜ ؾطٔبيٝ فیعيىي، ٖبُٔ ٘یطٚي وبض ٚ 

ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي. آٔبض ٚ اَالٖبت ٔطثٌٛ ثٝ ٔتغیطٞبي ٔٛضز٘یبظ اظ ؾبِٙبٔٝ آٔبضي ٔطوع آٔبض ايطاٖ، تطاظ٘بٔٝ 

ثبقس. ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ ٘كبٖ زٞٙسٜ تبثیط  ( ٔيpds)2اٖ، ؾیؿتٓ پیف پطزاظـ زازٟٞبثب٘ه ٔطوعي ايط

ٔثجت ٚ ٔٗٙي زاض ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثط ضقس التهبزي ايطاٖ زض زٚ ٔمُٕ وٛتبٜ ٔست ٚ ثّٙسٔست ثٛزٜ ٚ زض 

ثبقس، وٝ ايٗ ُّٔت تٛخٝ ٞط چٝ ثیكتط ٔؿئِٛیٗ ثٝ  يٕٗ تبثیطات ثّٙسٔست ثیف اظ وٛتبٜ ٔست ٔي

 ٕ٘بيس. تط زض ايٗ ضاثُٝ ضا يطٚضي ٔي ضيعي ٔٙبؾت ٞبي ا٘ؿب٘ي زض ثّٙسٔست ٚ ثط٘بٔٝ تطـ ؾطٔبيٌٝؿ

 التهبزي ضقس ثط ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ اضتمبي اثطٌصاضي ؾٙدف" ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٔمبِٝ زض( 1391)ٖٕطاٖ آَ

 زض التهبزي ضقس ثط ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ اضتمبي اثطٌصاضي ؾٙدف ثطضؾي ثٝ "اٚپه ًٖٛ وكٛضٞبي زض

 زِٚت آٔٛظـ وُ ٔربضج ضقس ٘طخ اظ پػٚٞف ايٗ زض. اؾت پطزاذتٝ اٚپه ًٖٛ ٔٙترت وكٛضٞبي

ٞبي  )زازٜ زيتب پُٙ ضٞیبفت ثب( ٌصاضى ؾطٔبيٝ تٛؾٗٝ، ٚ تحمیك ٔربضج) ٔؤثط ٔتغیطٞبى ؾبيط وٙبض زض

 ثطضؾي، ايٗ خٟت ضفتٝ وبض ثٝ ٔتغیطٞبي. اؾت قسٜ اؾتفبزٜ 2007 تب 1998 ظٔب٘ى زٚضٜ ثطاى تبثّٛيي(

 ثٝ تٛؾٗٝ ٚ تحمیك ٔربضج ٘ؿجت آٔٛظـ، وُ ٔربضج ضقس ٘طخ ؾطا٘ٝ، زاذّي ٘بذبِم تِٛیس ضقس ٘طخ

 ٘بذبِم تِٛیس ثٝ ٘ؿجت( زاذّي ٘بذبِم ٌصاضي ؾطٔبيٝ) ٘بذبِم ؾطٔبيٝ تكىیُ ٚ زاذّي ٘بذبِم تِٛیس

 .اؾت قسٜ اؾترطاج خٟب٘ي ثب٘ه تٛؾٍ ٔٛضز٘یبظ ٔتغیطٞبي ثٝ ٔطثٌٛ اَالٖبت ٚ آٔبض. ثبقس ٔي زاذّي

زاضز وٝ اثطٌصاضي تٕبٔي يطايت ٔتغیطٞب ُٔبثك ثب ٔجب٘ي ٘ٓطي ٔٛضز ا٘تٓبض  آٖ اظ حىبيت ثطضؾي ٘تبيح

 ؾطٔبيٝ ٔتغیطٞبي ٔمساض زض افعايف ٚاحس يه وٝ َٛضي ثٝ. ثبقس ثٛزٜ ٚ اظ ٘ٓط آٔبضي ٘یع ٔٗٙي زاض ٔي

 زض ٚاحس 43/0 ٚ 48/0 ،22/0 افعايف ثبٖث تطتیت ثٝ ٌصاضيؾطٔبيٝ ٚ تٛؾٗٝ ٚ تحمیك ٔربضج ٚ ا٘ؿب٘ي

 .اؾت قسٜ ثطضؾي ٔٛضز زٚضٜ زض التهبزي ضقس

 زض التهبزي ضقس ثط وبض ٘یطٚي ویفیت اثط" ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٔمبِٝ زض( 1388)ٕٞىبضاٖ ٚ ٖٕبزظازٜ

 ؾالٔت ٚ تدطثٝ آٔٛظـ، ٔتغیطٞبي لبِت زض وبض ٘یطٚي ویفیت ٘مف ثطضؾي ثٝ "وكٛضٞب اظ ٔٙترجي

 زٚضٜ ثطاي ٔیٙؿط زؾتٕعز ٔٗبزِٝ ٔجٙبي ثط ضا وُ تِٛیس ثٕ تب آٟ٘ب. پطزاذتٙس التهبزي ضقس ثط وبض ٘یطٚي

                                                           
1- Auto-Regressive Distributed Lag 

2- Data processing system 
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 تبثّٛ ٞبي زازٜ ضٚـ اظ اؾتفبزٜ ثب زضآٔسي، ٌطٜٚ ؾٝ تفىیه ثٝ وكٛض 75 ثطاي 1960-2000 ظٔب٘ي

 ٚ ٔثجت اثطٌصاضي اظ حبوي ثبال زضآٔس ثب وكٛضٞبيي زض ٔسَ ثطآٚضز ٘تبيح. زاز٘س لطاض ثطآٚضز ئیٕٛضز

 ثٛزٜ التهبزي ضقس ثط ظ٘سٌي ثٝ أیس قبذم ٚ وبض ٘یطٚي ؾالٔت ٚ تدطثٝ آٔٛظـ، ٔتغیطٞبي زاض ٔٗٙي

 ٔتغیط تٟٙب زضآٔس وٓ وكٛضٞبي زض. اؾت قسٜ تبئیس ٘تیدٝ ايٗ ٘یع ٔتٛؾٍ زضآٔس ثب وكٛضٞبي زض. اؾت

 .ا٘س ثٛزٜ ٔٛثط وكٛضٞب اظ ٌطٜٚ ايٗ التهبزي ضقس ثط وبض ٘یطٚي تدطثٝ ٚ آٔٛظـ

 "ايــطاٖ التهبزي ضقس ثط اثطآٔــٛظـ " ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٔمبِـــٝ زض( 1386) خٕكیس٘ــــػاز ٚ ّٖــٕي

 ٘ٓطي چبضچٛة. ا٘س پطزاذتٝ وكٛض التهبزي ضقس ثط ا٘ؿب٘ي ٘یطٚي تبثیط ثٝ 1382 -1350 زضؾبِٟـــبي

 ؾطٔبيٝ ٔٛخٛزي وطزٖ ِحبِ ثب ٘ئٛوالؾیه تِٛیس تبثٕ آٟ٘ب. اؾت ِٛوبؼ اٍِٛي ثطاؾبؼ ُٔبِٗٝ ايٗ

 ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ ٚ آٔٛظـ قبذم ٖٙٛاٖ ثٝ قبغُ وبض ٘یطٚي آٔٛظـ ؾبِٟبي ٔیبٍ٘یٗ اظ آٟ٘ب ا٘ؿب٘ي

 آٔسٜ زؾت ثٝ ٘تبيح. اؾت ٌطفتٝ نٛضت ِٕٔٗٛي ٔطثٗبت حسالُ ضٚـ ثٝ تبثٕ ثطآٚضز. ا٘س وطزٜ اؾتفبزٜ

. وٙس ٔي تبویس ضا ايطاٖ التهبز ثطاي ظا زضٖٚ ضقس اٍِٛ زض ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ زاض ٔٗٙي ٚ ٔثجت ٘مف ثیبٍ٘ط

 ٔٛخٛزي ٘مف ٚ إٞیت ثیبٍ٘ط وٝ ثبقس ٔي زاض ٔٗٙي ٚ ٔثجت فیعيىي ؾطٔبيٝ ٔتغیط اظ حبنُ يطيت

 .اؾت التهبزي ضقس ثط فیعيىي

 ٚ تحمیك ٚ ا٘ؿب٘ي ٘یطٚي ویفیت إٞیت" ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٔمبِٝ زض( 1383) ٕٔٗبض٘ػاز ٚ وٕیدب٘ي

 1337-1378 زٚضٜ زض وكٛض التهبزي ضقس ثط ٔٛثط ٖٛأُ ثطضؾي ثٝ "ايطاٖ التهبزي ضقس زض تٛؾٗٝ

 تبثیط ٚ ؾبذتٝ ايطاٖ التهبزي ضقس ثطاي ٔسِي ضٚٔط، ظاي زضٖٚ ضقس اٍِٛي ثیبٖ يٕٗ آٟ٘ب. ا٘س پطزاذتٝ

 ٔدبظي ٔتغیط ٚ تٛضْ ٘فت، نبزضات اظ حبنُ زضآٔسٞبي فیعيىي، ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي، ؾطٔبيٝ وبض، ٘یطٚي

 ٘كبٖ ٘تبيح. ا٘س ثطآٚضزوطزٜ ٌؿتطزٜ ٞبي ٚلفٝ ثب تٛيیح ذٛز ضٚـ ثٝ ٚ اؾالٔي ا٘مالة ثٝ ٔطثٌٛ

 اثط ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ ٚ فیعيىي ؾطٔبيٝ ٚ زاذّي ٘بذبِم تِٛیس اظ ؾٟٓ ثبالتطيٗ فٗبَ وبض ٘یطٚي وٝ زٞٙس ٔي

 ٘یع ٚ تٛؾٗٝ ٚ تحمیك ٞبي ٞعيٙٝ ا٘سن حدٓ زِیُ ثٝ أب. زاضز تِٛیس ٚ التهبزي ضقس ثط زاض ٔٗٙي ٚ ٔثجت

 اضتجبٌ التهبزي ضقس ثب ٔتغیط زٚ ايٗ ثیٗ زاذّي ٘بذبِم تِٛیس ثٝ غیط٘فتي نبزضات پبيیٗ ٘ؿجت

 ٔٙفي اثط ا٘مالة ٚلٛٔ ؾبَ ثطاي ٔدبظي ٔتغیط ٚ تٛضْ ٘طخ آ٘ىٝ ثط ٖالٜٚ. اؾت ٘كسٜ پسيساض زاضي ٔٗٙي

 .ا٘س زاقتٝ وكٛض التهبزي ضقس ثط

ثطآٚضز ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثط ٔجٙبي ٔتٛؾٍ ؾبَ ٞبي تحهیُ  "( زض پػٚٞكي تحت ٖٙٛا1382ٖ٘یّي ٚ ٘فیؿي)

، چٍٍٛ٘ي تبثیط ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثط ضقس التهبزي ايطاٖ ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ تٛظيٕ  "٘یطٚي وبض ثطاي ايطاٖ

ٔٛضز  1345-79ي آٔٛظـ  ثٝ ٔٗٙي ٔیعاٖ پطاوٙسٌي ؾبَ ٞبي تحهیُ زض ثیٗ قبغالٖ ثطاي زٚضٜ ظٔب٘

ُٔبِٗٝ لطاض ٌطفت ٚ ٘كبٖ زازٜ قس ثب ٚاضز وطزٖ ايٗ ٔتغیط،  لسضت تٛيیح زٞي ضاثُٝ ثطآٚضز قسٜ ثٝ 

ٔیعاٖ لبثُ تٛخٟي ثٟجٛز پیسا ٔي وٙس. ٘تبيح ثٝ زؾت آٔسٜ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ثب افعايف پطاوٙسٌي ؾبَ 
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تٕط وع ثط اضتمبي ؾُح تحهیّي  ٞبي تحهیُ قبغالٖ، ضقس التهبزي وبٞف پیسا  ٔي وٙس، ثٙبثطايٗ

قبغالٖ زض ؾُٛح اثتسايي ٚ ضإٞٙبيي ثٝ خبي آٔٛظـ ٖبِي، ثٝ افعايف ضقس التهبزي ٔٙدط ذٛاٞس قس. 

 زض ايٗ ُٔبِٗٝ اظ ضٚـ ذٛز تٛيیح ثب ٚلفٝ ٞبي ٌؿتطزٜ خٟت ثطآٚضز يطايت اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.  

 "التهبزي ضقس زض اي حطفٝ ٚ فٙي آٔٛظـ ٘مف" ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٔمبِٝ زض( 2009) 1٘بضايب٘ب ٚ ٔٛپیٕپیال

 ظٔب٘ي زٚضٜ ثطاي ٔثجتي يٛايح ضاثُٝ اي حطفٝ ٚ فٙي ٞبي آٔٛظـ ٚ التهبزي ضقس ثیٗ وٝ زٞٙس ٔي ٘كبٖ

 ٔحسٚز ازاضي ثرف زض قغُ تِٛیس ثبظاض، ي ا٘ساظٜ ثٝ تٛخٝ ثب أب. زاضز ٚخٛز ثٛتؿٛا٘ب زض  2004 تب 1974

 ٕٞطاٜ ازاضي ثرف اؾترساْ زض ُّٔٛة ضقس ثب اي حطفٝ ٚ فٙي آٔٛظـ ي تٛؾٗٝ وٝ اؾت اؾت. الظْ

 ٔسَ قسٜ، اؾتفبزٜ ٔمبِٝ ايٗ زض اي حطفٝ ٚ فٙي آٔٛظـ تبثیط ثطآٚضز ثطاي وٝ ٔسِي )ٚيطايف( .ثبقس

 پػٚٞف، ايٗ زض قسٜ اؾتفبزٜ ٔتغیطٞبي. اؾت ا٘ؿب٘ي ي ؾطٔبيٝ ٔتغیطٞبي ثب ٘ئٛوالؾیه ضقس اؾتب٘ساضز

 ٚ وكٛض نبزضات اي، ٚحطفٝ فٙي ٞبي آٔٛظـ ٚالٗي، ٌصاضي ؾطٔبيٝ وبض، ٘یطٚي زاذّي، تِٛیس ضقس

 ضقس ثیٗ تٛخٝ لبثُ ٚ ٔثجت تبثیط وٝ ٔیسٞس ٘كبٖ ثطضؾي ايٗ اظ حبوي ٘تبيح. ثبقٙس ٔي زِٚت ٔربضج

 . زاضز ٚخٛز ثٛتؿٛا٘ب زض اي حطفٝ ٚ فٙي آٔٛظـ ٚ التهبزي

 تٛؾٗٝ ٚ اي حطفٝ ٚ فٙي ٞبي آٔٛظـ تبثیط" ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٔمبِٝ زض)ؾبَ؟؟(  2ٕٞىبضاٖ ٚ وبوبض ذبٖ

 التهبزي ضقس زض اي حطفٝ ٚ فٙي ٞبي آٔٛظـ تبثیط ثطضؾي ثٝ "پبوؿتبٖ زض التهبزي ضقس ثط ٟٔبضت

 اظ اضتجبٌ ٘ٛٔ وطزٖ ٔكرم ثطاي لبِٝ ايٙٓ زض. ا٘س پطزاذتٝ  2010 تب 1980 ظٔب٘ي زٚضٜ ثطاي پبوؿتبٖ

 ٔتغیطٞب ٔیبٖ اضتجبٌ ٕ٘ٛزٖ ثیبٖ ثطاي ٚ قسٜ اؾتفبزٜ ذُب تهحیح ٚ خٛٞب٘ؿٖٛ ثبقتٍي ٕٞبٖ ضٚـ

 ٞبي ٔتغیط اظ پػٚٞف ايٗ زض. اؾت قسٜ ٌطفتٝ وبض ثٝ ذُب تهحیح اٍِٛي تٛؾٍ تٍط٘دط ّٖي آظٖٔٛ

 ٘بذبِم، ثبثت ؾطٔبيٝ تكىیُ وبض، ٘یطٚي ٔكبضوت ٘طخ ٚالٗي، زاذّي ٘بذبِم تِٛیس زِٚت، ٔربضج

 ثطضؾي ٘تبيح. اؾت قسٜ اؾتفبزٜ ثعضٌؿبالٖ ثبؾٛازي ٘طخ ٚ اي حطفٝ فٙي ٞبي آٔٛظـ زض ٘بْ ثجت ٘طخ

 ٞبي آٔٛظـ ٚ زاذّي ٘بذبِم تِٛیس ضقس ٘طخ افعايف ثٝ وبض ٘یطٚي زض افعايف وٝ زاضز آٖ اظ حىبيت

 ٞبي فٗبِیت زض ٔكبضوت افعايف ثربَط ايٗ وٝ. وٙس ٔي وٕه وكٛض زض ثبؾٛازي ٘طخ ٚ اي حطفٝ فٙي

 .ثطز ٔي ثبال ٚضي ثٟطٜ ٚ ٟٔبضت ثٟجٛز ثطاي ضا اٍ٘یعٜ وٝ اؾت التهبزي

 "پبوؿتبٖ زض التهبزي ضقس ٚ ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ" ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٔمبِٝ زض )ؾبَ؟؟( 3ضحٕبٖ ٚ آٚاٖ انغط،

 ؾالٔت ٚ پطٚضـ ٚ آٔٛظـ قطايٍ زض التهبزي ضقس ٚ ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ ثیٗ ضاثُٝ تحّیُ ٚ تدعيٝ ثٝ

 اظ اؾتفبزٜ ثب پبوؿتبٖ زض ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ ٚ التهبزي ضقس تجیٗ ّٖي ثطضؾي ثٝ پػٚٞف ايٗ. ا٘س پطزاذتٝ

 تحمیك، ايٗ زض قسٜ اؾتفبزٜ ٞبي ٔتغیط. اؾت 2009 تب 1974 زٚضٜ ثطاي ؾبال٘ٝ ظٔب٘ي ؾطي ٞبي زازٜ

                                                           
1. Mupimpila & Narayana 

2. Khan Kakar & Khilji& Subhan 

3.Asghar  and awan&Rahman 
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 ثیٗ پبيساض ثّٙسٔست ضاثُٝ يه ٚخٛز ٕٞچٙیٗ. ثبقس ٔي ثٟساقت ٚ پطٚضـ ٚ آٔٛظـ ؾطا٘ٝ، زضآٔس

 اظ حبنُ ٘تبيح. ا٘س وطزٜ تبيیس خٛٞب٘ؿٗ ا٘جبقتٍي ٞٓ آظٖٔٛ َطيك اظ ضا ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ ٚ التهبزي ضقس

 ثطاي وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ التهبزي، ضقس ٚ ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ ثیٗ ثّٙسٔست ضاثُٝ ٌطفتٗ ٘ٓط زض ثب ُٔبِٗٝ، ايٗ

 ٚ پطٚضـ ٚ آٔٛظـ زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ افعايف ثٝ ٘یبظ پبيساض، ٚ تٛخٝ لبثُ التهبزي ضقس ثٝ زؾتیبثي

 .زاضز ٚخٛز ؾالٔت ثرف

 ویفیت اثط "التهبزي ضقس زض ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ ؾٟٓ" ٖٙٛاٖ تحت ذٛز ٔمبِٝ زض( 2004) 1ٕٞىبضاٖ ٚ فٛ

 ٞبي زازٜ ضٚـ اظ 1996 -2004 زٚضٜ زض چیٗ وكٛض نٙٗتي قطوت 40 ضٚي ثط ضا ؾطٔبيٝ ٚ وبض ٘یطٚي

 ِٛوبؼ ظا زضٖٚ ضقس تحمیك، ايٗ زض قسٜ ٌطفتٝ وبض ثٝ اٍِٛي. ا٘س زازٜ لطاض ثطضؾي ٔٛضز تبثّٛيي

 ٔتٛؾُٝ ٔمُٕ تحهیالت زاضاي) وطزٜ تحهیُ وبض ٘یطٚي ٔتغیط زٚ ثٝ ضا وبض ٘یطٚي ٔتغیط آٟ٘ب. ثبقس ٔي

 ؾطٔبيٝ ٔتغیط ٖٙٛاٖ ثٝ ضا تحهیالت زاضاي وبض ٘یطٚي ؾپؽ. وٙٙس ٔي تمؿیٓ ٖبزي وبض ٘یطٚي ٚ( ثبالتط ٚ

 ٘كبٖ آٔسٜ زؾت ثٝ ٘تیدٝ. آٚض٘س ٔي حؿبة ثٝ قبغُ وبض ٘یطٚي ٔتغیط ضا ٖبزي وبض ٘یطٚي ٚ ا٘ؿب٘ي

 ٘بذبِم تِٛیس ضقس زض افعايف زضنس 076/0  ثٝ ٔٙدط ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ زض افعايف زضنس 1 وٝ زٞس ٔي

 .اؾت زاذّي

ثٝ  "تحّیُ ثیٗ وكٛضي ضاثُٝ ثیٗ آٔٛظـ ٚضقس التهبزي ثب"اي تحت ٖٙٛاٖ  ( زض ُٔب1995ِٝٗ)2نبزلي

ترٕیٗ ضاثُٝ ٘طخ ثجت ٘بْ ٚ ضقس تِٛیس ٘بذبِم ّٔي ؾطاٟ٘جب ضٚـ ضٌطؾیٖٛ ذُي ؾبزٜ ثب اؾتفبزٜ اظ 

پطزاذتٝ اؾت. وٝ زض ايٗ ُٔبِٗٝ اظ زٚ ٔتغیط ٔدبظي ثطاي وكٛضٞبي ًٖٛ ؾبظٔبٖ  3ٞبي ٔمُٗي زازٜ

طزٜ اؾت. ٘تبيح حبنُ اظ ايٗ ( اؾتفبزٜ وEAC)5( ٚوكٛضٞبي قطق آؾیب OPEC)4نبزض وٙٙسٜ ٘فت 

زٞس وٝ ضاثُٝ ٘طخ ثجت ٘بْ زٚضٜ ٔتٛؾُٝ ثب ضقس التهبزي لٛيتط ٚ ضٌطؾیٖٛ آٖ ثٟتط اظ  تحمیك ٘كبٖ ٔي

 ٘طخ ثجت ٘بْ زٚضٜ اثتسايي اؾت. 

ضقس  "ؾٟٓ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي زض ضقس التهبزي "اي تحت ٖٙٛاٖ ( زض ٔمب1992ِٝ) 6ٔٙىیٕٛٚٞىبضاٖ

ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض زازٜ ا٘س. آٟ٘ب اثتسا ٔسَ ؾِٛٛ  1960-85ٛض خٟبٖ َي ؾبِٟبي وك121ضا ثطاي التهبزي

ز٘س . ؾپؽ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ضا ثٝ ثطآٚضزوطضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ ٚ آٖ ضا ثطاي وكٛض ٞبي ٔرتّف 

تبثٕ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٖٛأُ تِٛیس ثٝ ٔسَ افعٚزٜ ٚ ثطاي ٕٞبٖ وكٛض ٞب ثطآٚضز ٕ٘ٛز٘س. آٟ٘ب ٔسَ ذٛز ضا ثب 

 تِٛیسظيط قطٚٔ ٔي وٙٙس :                                                                                                 

                                                           
1. Fu,Dietzenbacher & Los 

2. Sadeghi 

3. Cross-Country 

4. Organization of the Petroleum Exporting Countries 

5. East Asian Countries 

6. Manikiw et all 
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  1

)()()()()( )( ttttt LAHKY                                     

 Lيطيت تىِٙٛٛغي، Aؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ،  Hؾطٔبيٝ فیعيىي ،  Kتِٛیس ٘بذبِم زاذّي ،  Yوٝ زض آٖ 

زٞس وٝ ٞطچٝ وكٛض ٘كبٖ ٔي 121ٔب٘یىٛ ٚ ٕٞىبضاٖ ثطاي ُٔبِٗبِت  ٘تبيحاؾت. ظٔبٖ t٘یطٚي وبض ٚ 

يبفتٝ تط ثبقس ٘یطٚي وبض ؾبزٜ تبثیطوٕتطي زض ضقس التهبزي ذٛاٞس زاقت قس. زضايٗ  وكٛض تٛؾٗٝ

هبزي ٚ اظ ٘ٓط آٔبضي ٔٗٙب زاض ُٔبِٗٝ ٘كبٖ زازٜ قس ٔتغیط ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي زاضاي اثط ٔثجت ثط ضقس الت

 .تٔتفبٚت ثٛزٜ  اؾ 0/ 76تب 66/0ثبقس. يطيت ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثطاي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ اظ  ٔي

 

 َا ي ريش تحلیلدادٌـ 2

 1369-1390وكٛض ٔٙترت زض حبَ تٛؾٗٝ ٚ ثطاي زٚضٜ ظٔب٘ي  16ٞبي تبثّٛيي زض ايٗ تحمیك اظ زازٜ

ٞبي ٔٛضز ٘ٓط ٚ ٞبي ٔٛضز ٘ٓط اظ َطيك ؾبيت ثب٘ه خٟب٘ي، ثطاي ؾبَ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. وّیٝ زازٜ

 EVIEWS7  ٚStata12افعاض ٝ زٚ ٘طْوكٛضٞبي ٔٙترت زضحبَ تٛؾٗٝ اؾترطاج قسٜ اؾت. ٚ ثٝ ٚؾیّ

 قٛز.اٍِٛي ٔٛضز ٘ٓط ثطآٚضز ٚ تدعيٝ ٚ تحّیُ ٔي

ايي ثط ضقس  ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞسف ايٗ ُٔبِٗٝ زض ذهٛل تحّیُ تبثیط آٔٛظـثطاي تحّیُ 

نٛضت يه اٍِٛي ضٌطؾیٛ٘ي وٝ ( ٚ ث2009ٝ) ٘بضايب٘بٚ  ٔٛپیٕپیال، ثٝ پیطٚي اظ ضٚـ تحّیّي بزيالته

1تٕٗیٓ يبفتٝ ثب ضٚـ حسالُ ٔطثٗبت 
(FGLS).ثطآٚضز ذٛاٞس قس 

 :ثبقسٔي( 1ثٝ نٛضت ٔٗبزِٝ ) ٔٛضز ثطآٚضزاٍِٛي 

(1      )LnGDPit = β0 + β1LnLit + β2LnGCFit + β3LnUNIit-5 + β4LnVTEit  + β6LnGEXit + Ɛit 

 وٝ زض آٖ:

LnGDP : ٍِبضيتٓ تِٛیس ٘بذبِم زاذّي ٚ ثٝ ٖٛاٖ ٔٗیبض ضقس التهبزي 

LnL ٖٝٙٛاٖ ٔٗیبض ٘یطٚي وبض: ٍِبضيتٓ تٗساز وُ ٘یطٚي وبض ٚ ث 

LnGCF ٖٝٙٛاٖ ٔٗیبض ؾطٔبيٝ فیعيىي: ٍِبضيتٓ تكىیُ ؾطٔبيٝ ٘بذبِم ٚ ث 

LnUNIٝا٘ؿب٘يٖٙٛاٖ ٔٗیبض ؾطٔبيٝ : ٍِبضيتٓ افطاز ثجت ٘بْ قسٜ زض زا٘كٍبٜ ٞب ٚ ث 

LnVTEٖٙٛاٖ ٔٗیبض ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘يايي ٚ ثٝ ٞبي فٙي ٚ حطفٝ قسٜ زض آٔٛظـ ٘بْ: ٍِبضيتٓ تٗساز افطاز ثجت 

LnGEX ٝثبقس.ٖٙٛاٖ يه ٔتغیط وٙتطَ ٔي: ٍِبضيتٓ ٔربضج زِٚت ٚ ث 

 اؾت. ي زٚضٜ  ظٔب٘ي ٔٛضز ٘ٓطزٞٙسٜ٘كبٖ t٘كبٍ٘ط وكٛض ٔٛضز٘ٓط ٚ  iخّٕٝ اذالَ ٚ     ثٝ ٖالٜٚ، 

                                                           
1. Feasible generalized Least Squares 
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تغیطٞبي اٍِٛ ٍٕٞي ٔيطائت ثطآٚضز قسٜ ُٔبِٗبت ا٘دبْ قسٜ ٖالٔت ٔٛضز ا٘تٓبض ثطاي  ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح

 ثبقس. ٔي ٔثجت 

ٖٙٛاٖ يه پسيسٜ وٕي ٖجبضت اؾت اظ ٌؿتطـ يب ا٘جؿبٌ التهبز يـه وكـٛض اظ َطيـك    ضقس التهبزي ثٝ

ٚضٜ ظٔـب٘ي يـه ؾـبِٝ )ثب٘ـه خٟـب٘ي،      افعايف تِٛیس ٘بذبِم زاذّي يب تِٛیس ٘بذبِم ّٔي، َـي يـه ز  

ٖ  (. ث2006ٝ ٜ  ٖجبضتي ٘طخ ضقس التهـبزي ٘كـب ٝ      زٞٙـس  ي افـعايف زض اضظـ وـبال ٚ ذـسٔبت تِٛیـس قـسٜ ثـ

ثط حؿت ٔیّیٖٛ زالض اظ َطيك ؾبيت ثب٘ه خٟب٘ي،  تِٛیس ٘بذبِم زاذّيي يه الهبز اؾت.ٔتغیط  ٚؾیّٝ

 قٛز.التهبزي زض اٍِٛ ٚاضز ٔيضقس ٖٙٛاٖ ٔٗیبض ثٝ نٛضت ٍِبضيتٕي ٔحبؾجٝ ٚ ثٝ

تٛا٘س ٘مف ٟٕٔي زض ضقـس التهـبزي   آيس وٝ ٔيقٕبض ٔيٖٙٛاٖ يىي اظ ٖٛأُ ٟٔٓ تِٛیس ثٝ٘یطٚي وبض ثٝ

ثط٘س. زضحبِي وٝ ؾـطٔبيٝ ٖـبّٔي   ايفب وٙس.  وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾٗٝ اغّت اظ ٘یطٚي وبض فطاٚاٖ ؾٛز ٔي

نٙٗتي اؾت. زض ايٗ ُٔبِٗٝ وُ ٘یطٚي وبض تٗـساز فٗـبالٖ   وٕیبة ٚ ثیكتط ٚاثؿتٝ ثٝ وكٛضٞبي پیكطفتٝ ٚ 

َ   15التهبزي ؾٙیٗ  ٚ ثطحؿـت ٞـعاض ٘فـط، اظ َطيـك ؾـبيت ثب٘ـه        1369-1390ٞـبي  ٚ ثبالتط ثـطاي ؾـب

 نٛضت ٍِبضيتٕي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت.خٟب٘ي، ثٝ

هیُ ٚ آٔـٛظـ وؿـت   ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ٟٔبضت ٚ قست زا٘ف ٘یطٚي وبض زض التهبز اؾت وٝ اظ َطيك تح

ٖجبضت زيٍط، ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ٖجبضت اؾت اظ ویفیت ٘یطٚي وـبض ٚ يـب زا٘ـف ٟ٘بزيٙـٝ قـسٜ زض       قٛز. ثٝٔي

زض ايـٗ ُٔبِٗـٝ ايـٗ قـبذم     . (1381قٛز. )نـبِحي،  ا٘ؿبٖ وٝ ثبٖث افعايف تِٛیس ٚ ضقس التهبزي ٔي

ٝ   طاز ثجتٞب ٚ تٗساز اف٘بْ قسٜ زض زا٘كٍبٜتٛؾٍ زٚ ٔتغیط تٗساز افطاز ثجت ٝ ٘بْ قـسٜ زض فٙـي ٚ حطفـ -اي ثـ

ثبقـس ٚ اظ َطيـك   وبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ ثطحؿت ٞعاض ٘فـط ٔـي  ٖٙٛاٖ زٚ ٖبُٔ ٔٗطف ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثٝ

 ٌیطز.ؾبيت ثب٘ه خٟب٘ي، ثٝ نٛضت ٍِبضيتٕي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي

قـٛز.  بيٝ ٚالٗي ٔيٌصاضي ٖجبضت اؾت اظ خطيبٖ ٔربضخي وٝ نطف افعايف يب تثجیت حدٓ ؾطٔؾطٔبيٝ

قٛز، ٖجبضت اؾـت اظ خطيـبٖ ٔرـبضج اذتهـبل     تط وٝ قبُٔ تٛنیف فٛق ٔيزض حمیمت، تٗطيف زلیك

ٝ  ٞب زض ٔیبٖ ٘جبقـس. ايـٗ َـطح   ٞبي تِٛیس وبالٞبيي وٝ لهس ٔهطف فٛضي آٖيبفتٝ ثٝ َطح -ٞـبي ؾـطٔبي

وـٝ اضظـ حـبَ   قـٛز  ٞـبيي تٗیـیٗ ٔـي   ٌصاضي زض حمیمت خطيب٘ي اؾت وٝ حدٓ آٖ تٛؾٍ ٕٞـٝ َـطح  

ٌـصاض زضحـبَ حبيـط، اضظـ    ٖجبضتي ؾطٔبيٝثبظزٜ زاذّي ثیكتط اظ ٘طخ ثٟطٜ زاض٘س. ثٝذبِم ٔثجت يب ٘طخ 

ٝ   ٔكرهي ضا فسا ٔي زؾـت آٚضز.  وٙس تب زض لجبَ آٖ زض آيٙسٜ اضظـ ذبني وٝ ٔٛضز ٘ٓـطـ اؾـت ضا ثـ

 ثٝ التهبز ثبثت زاضايیٟبي ثطاي پطزاذت قبُٔ ٘بذبِم ؾطٔبيٝ ٔتغیط ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ ُٔبِٗٝ  تكىیُ

 تآال ٔبقیٗ ظٔیٗ، پیكطفت ٚ ثٟجٛز قبُٔ ثبثت زاضايیٟبيي. ؾطٔبيٝ اؾت ؾُح زض ذبِم تغییطات ٖالٜٚ

ٗ  ضاٜ ضاٞؿـبظي  تدٟیـعات  ذطيس ٚ ٝ  ٔـٛاضز  ٚ آٞـ ٜ  زيٍـط ؾـبذت   ٔكـبث  ٔؿـىٗ،  ثیٕبضؾـتبٖ،  ٔسضؾـٝ،ازاض
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ثبقـس  زضنسي اظ تِٛیس ٘بذـبِم زاذّـي ٔـي   وٝ ثٝ نٛضت  .ٞؿتٙس غیطٜ ٚ نٙٗتي ٚ تدبضي ؾبذتٕبٟ٘بي

 ٌیطز.ٚاظ ؾبيت ثب٘ه خٟب٘ي ثٝ نٛضت ٍِبضيتٕي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي

 ٚ ٞبي خبضيٞعيٙٝ )ٚيطايف( .ٔربضج زِٚت اؾت ،اثعاض انّي ؾیبؾت ٔبِي يىي اظٔربضج زِٚتي 

 ثٝ وٕه ٚ التهبزي ضقس التهبزي،تؿطيٕ ٞبيفٗبِیت ؾُح ثط اي ٔالحٓٝ لبثُ تأثیط زِٚت ٖٕطا٘ي

 ٚ ظ٘سٌي افطاز ویفیت ٚ ٔبزي قطايٍ ٔؿتٕط ثٟجٛز التهبزي، ثٟیٙٝ ضقس. زاض٘س التهبزي ثجبت حفّ

 قطايٍ ٖمت اظ خبٔٗٝ وُ ا٘تمبَ ٚ خٟب٘ي ؾُح زض ٔتمبثُ ضٚاثٍ ٔدٕٖٛٝ زض زِٚت ٔؤثط ٘مف ايفبي

 َطيك اظ ضا تِٛیس زِٚت ٞبي ٞعيٙٝ. اؾت زِٚت ٞبيٞعيٙٝ اظ ٔتأثط وٝ اؾت يبفتٍي تٛؾٗٝ ثٝ ٔب٘سٌي

 ذٛز لطاض ٔثجت تأثیط تحت غیطٜ ٚ اختٕبٖي التهبزي، ٔؿتٗس ظيطثٙبٞبي تٟیٝ وبض، ٘یطٚي وبضايي ثٟجٛز

 ٔهبضف ٔتغیط ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ ُٔبِٗٝ تٕبْ. (18 -1، ل ل 1382)ؾبٔتي ٚ ٕٞىبضاٖ،  .زٞسٔي

 أٙیت، ٚ ّٔي زفبٔ ٞبي ٞعيٙٝ اظ ثؿیبضيقبُٔ  ذسٔبت اؾت وٝ ٚ وبال ذطيس ثطاي زِٚت خبضي

ثبقس. آٔبض ٔطثَٛٝ ثٝ نٛضت زِٚت اؾت، ٔي ؾطٔبيٝ تكىیُ اظ ثركي وٝ زِٚت ٘ٓبٔي ٞبي ٞعيٙٝ

نٛضت ٍِبضيتٕي ٔٛضز ثبقس ٚ اظ ثب٘ه خٟب٘ي ٌطفتٝ قسٜ ٚ ثٝزضنسي اظ تِٛیس ٘بذبِم زاذّي ٔي

 ٌیطز.اؾتفبزٜ لطاض ٔي

ايٗ  )ٚيطايف(اٍِٛي ٔٛضز ٘ٓط ا٘دبْ زاز. ثطآٚضزاٍِٛ ثبيس يه ؾطي آظٔٛ٘دٟت زضؾتي  ثطآٚضزلجُ اظ 

ِیٕط ثطاي  Fثبقس، ٕٞچٙیٗ آظٖٔٛ ٔي)خٟت؟؟؟(1ٞب قبُٔ آظٖٔٛ ضيكٝ ٚاحس ِٛيٗ، ِیٗ ٚ چٛآظٖٔٛ

 3ٕٗٚ آظٖٔٛ ٞبؾ 2ٞبي تبثّٛيي ٞؿتٙس يب فمٍ تّفیميٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ اظ ٘ٛٔ زازٜتكریم ايٗ وٝ زازٜ

خٟت ثطضؾي  4خٟت تكریم ثیٗ ٔٙبؾت ثٛزٖ ضٚـ اثطات ثبثت ٚ يب تهبزفي ٚ ثبالذطٜ آظٖٔٛ ٚاِس

 ثیٗ ؾطيبِي ٕٞجؿتٍي ذٛز خٟت ٖسْ ٚخٛز 5ٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ خٕالت اذالَ ٚ آظٖٔٛ ِٚسضيح

 قٛز.ٞب پطزاذتٝ ٔئتغیطٞب پطزاذتٝ ذٛاٞس قس، وٝ زض ازأٝ ثٝ ٔٗطفي ايٗ آظٖٔٛ

 

 ـ وتايج3

 َای تابلًيیآزمًن ريطٍ ياحذ دادٌـ 1ـ3

تٛا٘س ٔٙدط ثٝ ثطٚظ ضٌطؾیٖٛ وبشة قٛز، اظ ايٗ ضٚ پیف اظ ٞبي تبثّٛيي ٔي٘بٔب٘بيي ٔتغیطٞب زض زازٜ

٘تبيح آظٖٔٛ  ثطآٚضز اٍِٛ الظْ اؾت ٔب٘بيي تٕبْ ٔتغیطٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض اٍِٛ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌیطز.

 اضائٝ قسٜ اؾت. 1زض خسَٚ  (LLC)ضيكٝ ٚاحس ِٛيٗ، ِیٗ ٚ چٛ 

                                                           
1. Levin, Lin & Chu 

2. Pooled Regrresion 

3. Hausman Tedt  

4. wald Test 

5. Wooldridge test 
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٘تبيح آظٖٔٛ ضيكٝ ٚاحس ِٛيٗ، ِیٗ ٚ چٛ -1خسَٚ  

 احتٕبَ آٔبضٜ آظٖٔٛ ٕ٘بز ٔتغیط

 gdp 946/5- 000/0 ٍِبضيتٓ تِٛیس ٘بذبِم زاذّي

 l 184/5- 000/0 ٍِبضيتٓ ٘یطٚي وبض

 uni 554/2- 005/0 ٘بٔي زا٘كٍبٍِٜبضيتٓ افطاز ثجت

 vte 620/2- 004/0 اي فٙي ٚ حطفٝ٘بٔي ٍِبضيتٓ افطاز ثجت

 gcf 632/7- 000/0 ٌصاضيٍِبضيتٓ ؾطٔبيٝ

 gex 750/5- 000/0 ٍِبضيتٓ ٔربضج زِٚت

 ٔٙجٕ: يبفتٝ ٞبي تحمیك

 

قٛز، وّیٝ ٔتغیطٞب ثطاي وكٛضٞبي ٔٙترت زضحبَ تٛؾٗٝ زض ؾُح ٔكبٞسٜ ٔي 1َٛض وٝ زض خسَٚ ٕٞبٖ

 ٞؿتٙس. I(0)ٔب٘ب ٞؿتٙس ٚ زض٘تیدٝ وّیٝ ٔتغیطٞب ا٘جبقتٝ اظ ٔطتجٝ 

 

 لیمر Fآزمًن ـ 2ـ3

ِیٕط  Fٞبي تبثّٛيي، اِٚیٗ ٌبْ ا٘دبْ آظٖٔٛ زض ٔؿیطٞبي ثطآٚضز اٍِٛي ضٌطؾیٛ٘ي ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ

ي ثب تٛخٝ ثٝ ثعضٌتط ثٛزٖ ٔمساض آٔبضٜثبقس. بي تّفیمي ٚ يب تبثّٛيي ٔيٞثطاي ا٘تربة ثیٗ زٚ ضٚـ زازٜ

F  ِٜیٕط ٔحبؾجٝ قسٜ اظ آٔبضF  َٚزضنس،  5ٞبي ٔحبؾجٝ قسٜ اظ تط ثٛزٖ احتٕبَ آٔبضٜٚ وٛچه خس

ٞبي ثٝ ٖجبضت زيٍط احتٕبَ آٔبضٜخسَٚ ثعضٌتط  ٚ  Fِیٕط ٔحبؾجٝ قسٜ اظ آٔبضٜ  Fي )اٌط ٔمساض آٔبضٜ

ٔجٙي ثط يىؿبٖ ثٛزٖ ٖطو اظ ٔجسا وٝ فطيیٝ نفط ايٗ آظٖٔٛ زضنس وٛچىتط ثبقس( 5ٔحبؾجٝ قسٜ اظ 

-، ضز ٔيثبقسٔيٞبي تّفیمي( )يب فطيیٝ ٚخٛز ٖطو اظ ٔجساٞبي ٔكتطن ثطاي ٔمبَٕ يب فطيیٝ ٘ٛٔ زازٜ

اضائٝ قسٜ  2ِیٕط ثطاي اٍِٛي ٔٛضز ٘ٓط زض خسَٚ  Fثبقس. ٘تبيح آظٖٔٛ  ٞب تبثّٛيي ٔيقٛز ٚ ٘ٛٔ زازٜ

 اؾت.

 ِیٕطF٘تبيح آظٖٔٛ  -2خسَٚ

24/227 

(000/0) 

 ِیٕط ٔحبؾجٝ قسFٜآٔبضٜ   

 احتٕبَ آٔبضٜ ٔحبؾجٝ قسٜ

 ضز فطيیٝ نفط

 ٞبي تبثّٛييضٚـ ثطآٚضز: ضٚـ زازٜ
 ٘تیدٝ آظٖٔٛ

 ٞبي تحمیكيبفتٝٔٙجٕ: 
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ثبقس ٚ تط ٔيزضنس وٛچه 5زٞس احتٕبَ آٔبضٜ ٔحبؾجٝ قسٜ اظ اضلبْ خسَٚ ٘كبٖ ٔيٕٞبٖ َٛضيىٝ 

ايٗ آظٖٔٛ ٔجٙي ثط يىؿبٖ ثٛزٖ ٖطو اظ ٔجسا )يب فطيیٝ ٚخٛز ٖطو اظ ٔجساٞبي ٔكتطن  فطيیٝ نفط

يٗ، ثٙبثطا قٛز .ضز ٔيٞبي تّفیمي( ثیٗ وكٛضٞبي ٔٛضز ُٔبِٗٝ ثطاي اٍِٛ، ثطاي ٔمبَٕ يب فطيیٝ ٘ٛٔ زازٜ

 قٛز.ٞبي تبثّٛيي ثطآٚضز ٔياٍِٛي ٔٛضز ٘ٓط ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ

 

 آزمًن َاسمهـ 3ـ3

ٞبي تبثّٛيي اظ ضٚـ اثطات ثبثت يب اثطات تهبزفي اؾتفبزٜ قٛز، اظ وٝ زض ثطآٚضز زازٜثطاي تكریم ايٗ

وبضٌیطي اثطات ثبثت يب تهبزفي ثبيس ٌیطي زض ٔٛضز ثٝآظٖٔٛ ٞبؾٕٗ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ثطاي تهٕیٓ

زض ٘ٓط ٌطفتٝ تٛخٝ زاقت وٝ ضٚـ اثطات ثبثت ٕٔٗٛالً ٍٞٙبٔي وبضثطز زاضز وٝ وُ خبٔٗٝ آٔبضي 

ٞبيي ثٝ نٛضت ثبثت ا٘تربة قٛز، ضٚـ اثطات قٛز، زض نٛضتي وٝ اٌط اظ ثیٗ خبٔٗٝ ثعضٌي ٕ٘ٛ٘ٝ

 اضائٝ قسٜ اؾت.  3ٕٗ ا٘دبْ ٚ ٘تبيح آٖ زض خسَٚ آظٖٔٛ ٞبؾثبثت وبضاتط ذٛاٞس ثٛز. زض ايٗ ُٔبِٗٝ ٘یع 

 ٘تبيح آظٖٔٛ ٞبؾٕٗ -3خسَٚ
92/22 

(000/0) 

 آٔبضٜ ٞبؾٕٗ  ٔحبؾجٝ قسٜ  

 احتٕبَ آٔبضٜ ٔحبؾجٝ قسٜ

 ضز فطيیٝ نفط

 ضٚـ ثطآٚضز: ضٚـ اثطات ثبثت
 ٘تیدٝ آظٖٔٛ

 ٞبي تحمیك ٔٙجٕ: يبفتٝ

 

زضنس  5ٞبي ٔحبؾجٝ قسٜ اظ تط ثٛزٖ احتٕبَ آٔبضٜوٛچهٚ  3ثب تٛخٝ  ثٝ ٘تبيح ايٗ آظٖٔٛ زض خسَٚ 

قٛز. ثٙبثطايٗ، ضٚـ اثطات ثبثت، ضٚـ ا٘تربثي زض ايٗ فطيیٝ ٔجٙي ثط ضٚـ اثطات تهبزفي ضز ٔي

 ُٔبِٗٝ اؾت.

 

 آزمًن واَمساوی يارياوسـ 4ـ3

ٚ إَیٙبٖ اظ  زض ازأٝ خٟت إَیٙبٖ اظ ٚخٛز ٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ زض خٕالت پؿٕب٘س اٍِٛٞبي ثطاظـ قسٜ

ٞبي تبثّٛيي ا٘دبْ قسٜ، ايٗ آظٖٔٛ ٘بٕٞؿب٘ي ٘تبيح آظٖٔٛ ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ ثط خٕالت ذُبي زازٜ

قٛز. ثٝ َٛضي وٝ فطيیٝ نفط ٞبي تبثّٛيي ا٘دبْ ٔي ٚاضيب٘ؽ اظ َطيك آظٖٔٛ ٚاِس تٗسيُ قسٜ ثطاي زازٜ

ٞب اظ یٝ ٚخٛز ٕٞؿب٘ي ثیٗ ٔمُٕٚخٛز ٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ ثیٗ ٚاحسٞبي ٔمُٗي زض ٔمبثُ فطئجٙي ثط 

زضنس  5زٚ( اظ ؾُح -قٛز. چٙب٘چٝ احتٕبَ آٔبضٜ ٔحبؾجٝ قسٜ )ذيَطيك آظٖٔٛ ٚاِس آظٖٔٛ ٔي

 قٛز. تط ثبقس، فطيیٝ نفط ٔجٙي ثط ٚخٛز ٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ ثیٗ ٚاحسٞبي ٔمُٗي پصيطفتٝ ٔيثعضي
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 ٘تبيح آظٖٔٛ ٘بٕٞؿب٘ي -4خسَٚ
67/500 

(000/0) 

 آٔبضٜ ٚاِس  ٔحبؾجٝ قسٜ  

 احتٕبَ آٔبضٜ ٔحبؾجٝ قسٜ

 فطيیٝ نفط ضز ٔي قٛز

 ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ ٚخٛز زاضز.
 ٘تیدٝ آظٖٔٛ

 ٞبي تحمیكٔٙجٕ : يبفتٝ

 

ٔكرم اؾت، احتٕبَ آٔبضٜ ٔحبؾجٝ قسٜ اظ  4َٛض وٝ اظ ٘تبيح حبنُ اظ ايٗ آظٖٔٛ زض خسَٚ ٕٞبٖ

ٌط ٖسْ ضز فطيیٝ نفط ٚ تبيیس ٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ ثیٗ تط اؾت وٝ ايٗ ٘كبٖزضنس ثعضي 5ؾُح 

 ٚاحسٞبي ٔمُٗي اؾت.

 

 آزمًن خًدَمبستگیـ 5ـ3

ٞبي تبثّٛيي ٖالٜٚ ثط إَیٙبٖ اظ ٚخٛز ٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ زض زض ازأٝ ٚ ثٗس اظ ثطآٚضز اٍِٛٞبي زازٜ

ٔتغیطٞب إَیٙبٖ خٕالت پؿٕب٘س اٍِٛي ثطاظـ قسٜ، الظْ اؾت اظ ٖسْ ٚخٛز ذٛزٕٞجؿتٍي ؾطيبِي ثیٗ 

ي ا٘دبْ ٞبي تبثّٛيحبنُ ٕ٘ٛز. ايٗ آظٖٔٛ ذٛزٕٞجؿتٍي ؾطيبِي اظ َطيك آظٖٔٛ ِٚٚسضيح زض زازٜ

قٛز ثٝ َٛضي وٝ زض ايٗ آظٖٔٛ فطيیٝ نفط ٔجٙي ثط ٖسْ ٚخٛز ذٛزٕٞجؿتٍي ؾطيبِي ثیٗ ٔتغیطٞب ٔي

اظ (F)آٔبضٜ ٔحبؾجٝ قسٜ  قٛز. چٙب٘چٝ احتٕبَزض ٔمبثُ فطيیٝ ٚخٛز ذٛزٕٞجؿتٍي ؾطيبِي آظٖٔٛ ٔي

قٛز. تط ثبقس، فطيیٝ نفط ٔجٙي ثط ٖسْ ٚخٛز ذٛزٕٞجؿتٍي ؾطيبِي پصيطفتٝ ٔيزضنس ثعضي 5ؾُح 

 اضائٝ قسٜ اؾت. 5٘تبيح آظٖٔٛ ذٛزٕٞجؿتٍي زض خسَٚ 

 ٘تبيح آظٖٔٛ ذٛزٕٞجؿتٍي -5خسَٚ
108/98 

(000/0 ) 

 ٔحبؾجٝ قسFٜآٔبضٜ   

 احتٕبَ آٔبضٜ ٔحبؾجٝ قسٜ

 فطيیٝ نفط ضز ٔي قٛز 

 ٚخٛز ذٛزٕٞجؿتٍي ؾطيبِي 
 ٘تیدٝ آظٖٔٛ

 ٞبي تحمیكٔٙجٕ: يبفتٝ

 

تط زضنس وٛچه 5زٞس، احتٕبَ آٔبضٜ ٔحبؾجٝ قسٜ اظ ؾُح ٘كبٖ ٔي 5َٛضي وٝ اضلبْ  خسَٚ ٕٞبٖ

 قٛز ٚ ذٛزٕٞجؿتٍي ؾطيبِي ثیٗ ٔتغیطٞب ٚخٛز زاضز.زٞس وٝ فطيیٝ نفط ضز ٔياؾت وٝ ايٗ ٘كبٖ ٔي
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 وتايج برآيرد الگً ـ 6ـ3

قٛز. پؽ اظ ٔكرم قسٖ ضٚـ ٔٙبؾت ثطآٚضز پبضأتطٞب، ٘تبيح حبنُ اظ ثطآٚضز ٔسَ ثطضؾي ٔي

آظٖٔٛ ٞبؾٕٗ، اظ ضٚـ اثطات ثبثت اؾتفبزٜ قس. ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔسَ ٔٛضز ٘تبيح حبنُ اظ ثطاؾبؼ 

ثطاي  FGLSاؾتفبزٜ زض ايٗ ُٔبِٗٝ ٞٓ ٔكىُ ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ ٚ ٞٓ ذٛزٕٞجؿتٍي ضا زاضز، اظ ضٚـ 

 اضايٝ قسٜ اؾت.   6زض خسَٚ ثطآٚضز اٍِٛ ثطآٚضز ٔسَ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيح 

 (: ٔتغیط ٚاثؿتٝ تِٛیس ٘بذبِم زاذّي1) ٘تبيح ثطآٚضز اٍِٛي-6خسَٚ 
 ٖالٔت احتٕبَ آٔبضٜ Z ثطآٚضز قسٜ يطيت ٕ٘بز ٘بْ ٔتغیط تٛيیحي

 ٔٛضز ا٘تٓبض l 496/0 24/127 000/0 ٍِبضيتٓ ٘یطٚي وبض

 ٔٛضز ا٘تٓبض uni 185/0 26/60 000/0 ٘بٔي زا٘كٍبٍِٜبضيتٓ افطاز ثجت

 ٔٛضز ا٘تٓبض vte 672/0 58/182 000/0 اي٘بٔي فٙي ٚ حطفٍِٝبضيتٓ افطاز ثجت 

 ٔٛضز ا٘تٓبض gcf 130/0 29/29 000/0 ٍِبضيتٓ ؾطٔبيٝ ٌصاضي 

 ٔٛضز ا٘تٓبض gex 137/0 03/25 000/0 ٍِبضيتٓ ٔربضج زِٚت

 - Constant 122/3 94/181 000/0 يطيت ثبثت

 ٞبي تحمیكٔٙجٕ: يبفتٝ

 

زضنس  5وّیٝ ٔتغیطٞب اظ ٘ٓط آٔبضي زض ؾُح  6 ثطاؾبؼ ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ اظ ثطآٚضز ٔسَ، زض خسَٚ

 زاض ثٛزٜ ٚ ٕٞٝ يطايت زاضاي ٖالٔت ٚ ٔیعاٖ لبثُ لجَٛ ٞؿتٙس. ٔٗٙي

ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ايي ثط ضقس التهبزي زض وكٛضٞبي تبثیط آٔٛظـَجك ٘تبيح اضائٝ قسٜ ٚ ثب ٞسف تحّیُ 

پٙح ٔتغیط ٘یطٚي وبض، افطاز ثجت ٘بْ قسٜ زض  1369-1390ثطاي زٚضٜ  ظٔب٘ي  حبَ تٛؾٗٝ ٔٙترت زض

ٌصاضي ٚ ٔربضج زِٚت زاضاي تبثیط اي، ؾطٔبيٝٞبي فٙي ٚ حطفٝزا٘كٍبٜ، افطاز ثجت ٘بْ قسٜ زض آٔٛظـ

ٔثجت ثط ضقس التهبزي ثٛزٜ اؾت وٝ ٖالٔت ٔثجت ثطاي ٔتغیطٞبي شوط قسٜ ؾبظٌبض ثب ٔجب٘ي ٘ٓطي ٚ 

 ا٘تٓبض ثٛز.لبثُ 

٘تبيح ٘كبٍ٘ط ايٗ ُّٔت اؾت وٝ زض زٚضٜ  ٔٛضز ٘ٓط يه زضنس افعايف زض ٘یطٚي وبض ثبٖث افعايكي ثٝ 

چٙیٗ ٘تبيح قٛز.ٞٓزضنس زض ضقس التهبزي وكٛضٞبي ٔٙترت ٚ َي زٚضٜ  ٔٛضز ٘ٓط ٔي 496/0ٔیعاٖ 

ٞبي فٙي ٚ ٞب ٚ آٔٛظـٜ٘بْ قسٜ زض زا٘كٍبزٞس وٝ يه زضنس افعايف زض تٗساز افطاز ثجت٘كبٖ ٔي

زضنس زض ضقس التهبزي وكٛضٞبي ٔٛضز  672/0ٚ  185/0اي ثٝ تطتیت ثبٖث افعايكي ثٝ ٔیعاٖ حطفٝ

-قٛز يطيت ثطآٚضزي تٗساز افطاز آٔٛظـ زيسٜ فٙي ٚ حطفٌٝٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ ٔيقٛز. ٕٞبٖاؾتفبزٜ ٔي

ثبقس. زض حمیمت ٘تبيح زا٘كٍبٞي ٔي اي ثط ضقس التهبزي ثعضٌتط اظ يطيت ثطآٚضزي افطاز ثب تحهیالت

ٚ ٟٔبضتي آٔٛظـ ثجیٙٙس تأثیطي وٝ ثط تِٛیس حبوي اظ آٖ اؾت وٝ، ٞطچٝ افطاز ثٟهٛضت ترههي 
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فٙي  ٞبيٞبي تئٛضيىي اؾت. آٔٛظـٌصاض٘س ثٝ ٔطاتت ثیكتط اظ آٔٛظـ٘بذبِم زاذّي وكٛض ٔي

 ٚ ٚضي ضقس ثٟطٜ ثب ٔؿتمیٓ اضتجبٌ وٝ ثٛزٜ بٞزِٚت انّي ْٚبيف اظ يىي ٖجبضتي ٟٔبضتي،اي يب ثٝٚحطفٝ

 ٞبيآٔٛظـ انُالحبت وكٛضٞب ثؿیبضي اظ زض وٝ ايٌٛ٘ٝ زاضز. ثٝ وكٛضٞب زض التهبزي ضقس ٟ٘بيتبً

 لطاض ٌطفتٝ اؾت. ّٔي انُالحبت فٟطؾت ضأؼ زض ايحطفٝ ٚ فٙي

 130/0افعايكي ثٝ ٔیعاٖ ثبٖث تطتیت ثٌٝصاضي ٚ ٔربضج زِٚت، ٕٞچٙیٗ يه زضنس افعايف زض ؾطٔبيٝ

زؾت . ٘تبيح ثٝثبقسزضنس ثط ضقس التهبزي وكٛضٞبي ٔٙترت زض زٚضٜ ظٔب٘ي ٔٛضز ٘ٓط ٔي 137/0ٚ 

 ثبقس.ٔيؾبظٌبض (2009) ٘بضايب٘بٚ  ٔٛپیٕپیالآٔسٜ ثب ُٔبِٗبت ٘تبيح 

 

 گیری:وتیجٍ ـ4

ايي ثط ضقس التهبزي  ٚ حطفٝٞبي فٙي  َٛض وٝ ُٔطح قس، ٞسف اظ ايٗ ُٔبِٗٝ ثطضؾي تبثیط آٔٛظـٕٞبٖ

ثبقس وٝ اظ َطيك ضٚـ ، ٔي1369-1390زض وكٛضٞبي ٔٙترت زضحبَ تٛؾٟٗجطاي زٚضٜ ظٔب٘ي

(  ثطآٚضز ٚ ٘تبيح آٖ 1اٍِٛي ) )ثط اؾبؼ( ضٌطؾیٛ٘ي ذُي ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ ٞبي تبثّٛيي ٚ ثٝ پیطٚي اظ

 اضائٝ قس.

، ثیبٍ٘ط تأثیط ٔثجت ٚ ُٔبِٗٝاٍِٛي ٔٛضز ثطضؾي زض ايٗ  ثطآٚضزي حبنُ اظ تٕبٔي يطايت ثسؾت آٔسٜ

ٚيػٜ ٔتغیطٞبي ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي، ذهٛنبً ٚ ثٝ )ٚيطايف( زاض ثط ضقس التهبزي اؾتٔٗٙياظ ٘ٓط آٔبضي 

اي وٝ ايٗ ٘تبيح، ٔؤيس آٖ اؾت وٝ ثطاي زؾتیبثي ثٝ ضقس التهبزي، افطاز آٔٛظـ زيسٜ فٙي ٚ حطفٝ

ٌصاضي زض ٌصاضي زض ظٔیٙٝ ا٘ؿب٘ي ٘یع ٔٛضز ٘یبظ اؾت، ظيطا ؾطٔبيٝي، ؾطٔبيٝٞبي ٔبزافعٖٚ ثط ؾطٔبيٝ

ٞبي ٔرتّف ٚ پیكجطز أط ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ي ٖجبضت اؾت اظ آٔٛظـ ٚ تطثیت ٘یطٚي ا٘ؿب٘ي ثطاي وؿت ٟٔبضت

تٛا٘س ثب ثبال ثطزٖ ؾُح ٟٔبضت ٚ ترهم ٘یطٚي وبض ٚ وبضآٔس وطزٖ آٖ ٚ تِٛیس وٝ ايٗ أط ٔي

ٞبي آٖ، ٔٛخت اضتمبي ویفیت تِٛیسات قسٜ ٚ وبضايي اؾتفبزٜ اظ ؾطٔبيٝ فعايف لبثّیتٕٞچٙیٗ ا

اي زض ٔیعاٖ ضقس ٞبي فٙي ٚ حطفٝتٛاٖ ٌفت وٝ ؾٟٓ ضقس آٔٛظـفیعيىي ضا ثبال ثجطز. ثٝ َٛض وّي ٔي

ٚ ِصا  (الظْ اؾت t)چٍٛ٘ٝ ٔتٛخٝ قسيس؟ آظٖٔٛ  تِٛیس ٘بذبِم زاذّي ٘ؿجت ثٝ ثمیٝ ٔتغیطٞب  ثیكتط اؾت

اي ٚ ٟٔبضتي ظٔیٙٝ ضقس التهبزي ضا فطاٞٓ ٞبي فٙي ٚ حطفٌٝصاضي ثیكتط زض آٔٛظـزِٚت ثبيس ثب ؾطٔبيٝ

 ثبقس.ٕ٘بيس. ٘تبيح تحمیك زضٚالٕ ٔؤيس اثطات ٔثجت ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثط ضقس ٚ تٛؾٗٝ التهبزي ٔي
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