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 پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي در ايران  -فصلنامه علمي

 2931 بهار، 5 ي، شمارهدوّمسال 

 160-77: صفحات
 

 Email: ejahangard@gmail.com                   وًیسىذٌ مسئًل(*)استبدیبر گزيٌ اقتصبد داوشگبٌ عالٌ طجبطجبیی. 1

 Email: neisi1980@gmail.com تبجيكستبنشگبٌ داو اقتصبد . داوشجًی دکتزی2

 

 

 ایران یاقتصاد َایفعالیت یَایوطت ي پیًوذَا تحلیل ي تجسیٍ
 

 *1اسفىذیبر جُبوگزد             

 2حميذٌ ويسی                    

 

 11/1/15تاریخ پذیزش:                  52/11/11تاریخ دریافت: 

 

 چکیذٌ

ًوذ طزف تقبضب را پيًوذ پسيه ي پي َب يجًد دارد.ستبوذٌ دي وًع پيًوذ ثيه ثخش -در قبلت  جذيل  دادٌ

َب را در پيًوذ طزف عزضٍ را پيًوذ پيشيه می گًیىذ. تحليل ایه پيًوذَب ثٍ مب اجبسٌ  شىبخت  اَميت ثخش

 عىًان وُبدٌ در فزایىذ تًليذ کبالَب ي ٍثذیُی است کٍ در یك اقتصبد ثبس اس  ياردات ث  دَذ.اقتصبد می

ی کٍ تًليذ اضبفٍ می شًد ثبعث افشایش ياردات ثزای حمبیت اس آن تًليذ ثىبثزایه سمبو دخذمبت استفبدٌ شً

عىًان یك وشت در  ٍشًد ي ثگذاری میعىًان وشت اقتصبدی وبمٍشًد. ایه وًع اس ياردات  ثاضبفی ويش می

وُبدٌ . ثزای چىيه ارسیبثی در ایزان ي در مطبلعبت تجزثی تمبیش ثيه  ثيز می گذاردأضزیت فشایىذٌ اقتصبد ت

ی ي داخلی در چبرچًة ياردات ي عزضٍ داخلی وبدیذٌ گزفتٍ شذٌ است. در ایه مقبلٍ ثب تمبیش ثيه وُبدٌ ياردات

تًاوذ اضبفٍ شًد. عىًان یك ثعذ جذیذ تحليل ثٍ  میٍگيزی پيًوذَبی داخلی  ثامكبن اوذاسٌ ،َبی ملیحسبة

ایزان ثٍ ثزرسی ي تجشیٍ ي تحليل  1381ذٌ سبل ثب ایه يصف در ایه مقبلٍ  ثب استفبدٌ  جذيل دادٌ ستبو

 شذٌ است. َبی ثيه ثخشی در اقتصبد ایزان پزداختٍپيًوذَب ي وشت

                َبضزایت تزايشبت یب وشتی متقبثل، ياثستگی ضزایت متقبثل، پيًوذَبی ستبوذٌ، دادٌ تحليل :َاکلیذ ياشٌ
 

                                     C67,D57,F14  :JEL ٍبىذیطبق  
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 78 َبی اقتصبدی ایزانَبی فعبليتتجشیٍ ي تحليل پيًوذَب ي وشتی

 

 مقدمه

وِ ّش  چشا ثبؿذ.َسي غيشلبثل اًىبس هيــالولل دس سؿذ ٍ ؿىَفبئي التلبد ّش وـًمؾ تدبست ثيي

الولل، اص هٌبثغ عجيؼي ٍ اًؼبًي خَد ثِ كَست ثْيٌِ اػتفبدُ وشدُ تَاًذ اص عشيك تدبست ثييوـَسي هي

عشفي صهبًي وِ وـَسي وبسايي يب ويفيت تَليذ سا دس كٌبيغ  ٍ ثِ اًجبؿت ثشٍت ٍ ػشهبيِ دػت يبثذ. اص

عَس غيشهؼتمين اص عشيك ٍاسدات وبالّب ٍ خذهبت آى ِكبدساتي خَد افضايؾ دّذ، ػبيش وـَسّب ث

ّبي تىٌيىي دس يه وـَس هؼوَالً اص ؿًَذ. اص ػَي ديگش پيـشفتكٌؼت دس ايي استمبء ػْين هي

يبثذ. ٍ داًؾ فٌي دس ثبصاسّبي خْبًي ثِ ػبيش وـَسّب اًتمبل هي ايعشيك هجبدالت تدْيضات ػشهبيِ

تَاى ثِ دلت ايي هَضَع سا ثشسػي ٍ هَسد هذالِ  لشاس داد  ثىبس گيشي خذٍل يىي اص اثضاسّبي وِ هي

 -دادُ تحليل ءهٌـب ػتبًذُ ٍ ثشسػي پيًَذ ثيي ثخـْب ٍ تشاٍؿبت ثيي ثخـْب اػت.ثِ عَس ولي  -دادُ

 ثِ التلبد يه ّبيثخؾ هيبى پيًَذ يدسثبسُ ػولي ٍ ًظشي وبس گًَِ ّش ول عَسثِ ٍ ػتبًذُ

 تؼبدل ًظشيِ اص خبكي حبلت ّبثخؾ هيبى هجبدالت تحليل .گشددهي ثش(4441 -4361)فشاًؼَاوٌِ

 تحت وِ اػت ايي اػبػي ػَال ػوَهي تؼبدل الگَي دس. ثبؿذهي( 4581-4646)ٍالشاع لئَى ػوَهي

. اػت هؼبٍي تمبضب ٍ ػشضِ ثبصاسّب بهيوت دس ٍ اػت تؼبدل حبل دس التلبد ليوتْب، صا ايهدوَػِ چِ

 ّبثخؾ ثيي سٍاثظ سيضيثشًبهِ سٍؽ ايي دس. اػت هغشح التلبد ول دس تغييش هَضَع ػوَهي تؼبدل دس

 ثْتش التلبدي ًظبم ايي دس هَخَد ّبيپيچيذگي ٍ هتمبثل ٍاثؼتگي تب گيشدهي لشاس تحليل ٍ تدضيِ هَسد

 ٍ خذهت وبال، بيــتمبض ٍ ِــػشض ثيي تؼبدل ٍ تَاصى ايدبد ثشاي الصم ؿشايظ ًتيدِ سد ٍ ؿَد دسن

( دس لشى ثيؼتن ًمؾ لبثل تَخْي دس 0222ايي الگَ ثِ ًظش ثبهَل). ؿَد گزاسيپبيِ تَليذ ػَاهل

ش هَسد تَخِ ّبي اخيًىتِ هْوي وِ دس ايي خذاٍل دس ػبل تحليل التلبدي داؿتِ اػت. يِـػشك

ّب ّب ٍ خذهبت فؼبليتُ ثشاي تَليذ وبالّبي هَسد اػتفبدثيـتشي لشاس  گشفتِ اػت هَضَع ٍ هٌـبء ًْبدُ

كَست ػذم تفىيه ٍاسدات اص تَليذات  ( اؿبسُ وشدًذ وِ دس0222اػت. اخيشا ديبصًجبخش ٍ ديگشاى)

ػٌَاى هثبل ايي هحممبى ًـبى دادًذ ِث ؿَد.ػتبًذُ هي-داخلي ثبػث تَسؽ دس ًتبيح تحليل اص عشيك دادُ

ؿَين. ايٌذ ّش ثخؾ دس التلبد هيشوِ دس كَست اغوبم ايي هَسد ثبػث ثيؾ ثشآٍسدي اثش ضشيت ف

ؿًَذ يب خذاٍل ثِ ؿىل ولي ػتبًذُ ثِ دٍ گًَِ  تذٍيي هي -دس ادثيبت تدشثي هؼوَال خذاٍل دادُ

اي خذٍل ثخؾ ٍاػغِ ٍ يب ايي وِ ايي دٍ سا دسوٌٌذ  ثذٍى  تفىيه ًْبدُ داخلي اص ٍاسداتي ػول هي

تشي اص شحبل ثشسػي پيًَذّبي داخلي التلبد تلَيش ٍالغ ثيٌبًِّ دٌّذ. ثِاص ّن تفىيه ٍ اسايِ هي
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الولل سا ثش فؼبليت ثخؾ ّب گزاسد ٍ ػالٍُ ثش آى اثش تدبست ثييپيًَذّبي داخلي التلبد ثِ ًوبيؾ هي

دليل  ٍاسدات صيبد ِل هوىي اػت ثبال ثَدى پيًَذ ول يه ثخؾ دس التلبد ثػٌَاى هثبِث وٌذ.ًوبيبى هي

آى  ًؼجت ثِ تَليذ داخلي ثبؿذ ٍ دس ايي همبلِ ّن ّذف هب ثشسػي ايي هَضَع دس التلبد ايشاى اػت. 

گيشي لزا ثب ايي ٍكف همبلِ حبضش دس لبلت  هَاسد صيش ػبصهبًذّي ؿذُ اػت. اثتذا ثِ ثشسػي اًذاصُ

ّبي هَسد اػتفبدُ همبلِ هَسد حىبوي ٍ ثشسػي لشاس پشداصين. ػپغ دادُّب هيب ٍ تشاٍؿبت ثخؾپيًَذّ

گيشي همبلِ اسايِ دِــًْبيت ًتي ؿًَذ ٍ دسؼِ اسايِ هيـــگيشًذ. دس ثخؾ ثؼذي  ًتبيح تدشثي هغبلهي

 ؿَد.هي
 

 َاترايضات فعالیت  ي پیًوذَا گیریاوذازٌريش ي چارچًب  .1

ّبي اي، سٍؽّبي التلبدي دس ّش خبهؼِلتلبد ثشاي پي ثشدى ثِ ٍضؼيت ٍ خبيگبُ فؼبليتدس ػلن ا

ػتبًذُ اػت  دس ايي سٍؽ ثب  -اػتفبدُ اص الگَي دادُ ّب،ػلوي هختلفي ٍخَد داسد  يىي اص ايي سٍؽ

اص ول ّب، تلَيشي بدي ثِ چٌذيي ثخؾ، ثب اػتفبدُ اص پيًَذ ثيي ثخؾــّبي التلثٌذي فؼبليتتمؼين

فبدُ لشاس ــهذت ٍ ثلٌذهذت هَسد اػتسيضي ّبي التلبدي وَتبُدّذ وِ دس ثشًبهِالتلبد ثِ دػت هي

 دس .وٌٌذثِ ّويي دليل دس ثشخي اص هتَى اص ايي سٍؽ، ثِ سٍؽ ثيي ثخـي يب ثيي كٌؼتي يبد هيگيشد هي

 ديگش ػجبستثِ .داسد ٍخَد ّبثخؾ هيبى التلبدي پيًَذّبي ًَع دٍ ػتبًذُ–دادُ تحليل چبسچَة

 افضايؾ ّبثخؾ ػبيش اص سا تمبضبيؾ ثبيذ وِ اػت هؼٌي ثذاى ايي دّذ افضايؾ سا اؽػتبًذُ I ؾاگشثخ

 عشفي اص .گَيٌذهي پؼيي پيًَذّبي سا تمبضب ًَع اص  استجبط ايي دّذ افضايؾ سا تَليذؽ ثتَاًذ تب دّذ

 ػٌَاى ثِ تَليذ  ايي اص تَاًٌذهي ّبثخؾ ػبيش وِ اػت هؼٌي ثذيي Iثخؾ ؿذُ دادُ افضايؾ ديگشػتبًذُ

 وٌٌذ. اػتفبدُ دادُ

 اگش. داسد ّبثخؾ ػبيش ثش التلبدي اثش ًَع دٍ ثخؾ ّش تَليذ ػتبًذُ، دادُ ّبيهذل چبسچَة دس    

 وِ ّبييثخؾ هحلَالت شايث I ثخؾ تمبضبي وِ هؼٌبػت ثذاى دّذ افضايؾ سا تَليذؽ Iثخؾ

 ثيبًگش اهش ايي ٍالغ دس. يبفت خَاّذ افضايؾ ؿَد،هي اػتفبدُ  Iثخؾ دس ًْبدُ ػٌَاى ثِ هحلَالتـبى

 عجك وِ سٍدهي ثىبس ايساثغِ چٌيي ثشاي " پؼييپيًَذ" اكغالح. تمبضبػت عشف هذلدس ػليت خْت

 I ثخؾ تَليذ دس افضايؾ ديگش عشف اص .وٌذهي تْيِ ديگش ّبيثخؾ اص سا ّبيؾًْبدُ ثخؾ، يه ىآ

 لشاس اػتفبدُ هَسد ديگش ّبيثخؾ تَػظ ًْبدُ ػٌَاى ثِ وِ اػت I هحلَل اضبفي همذاس سائِا هؼٌي ثِ
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-هي اػتفبدُ تَليذؿبى دس سا ىآ Iِ و ّبييثخؾ ثِ I ثخؾ هحلَل يػشضِ وِ  هؼٌي ثذيي .گيشدهي

 اكغالح. اػت ػتبًذُ دادُ لذه ػشضِ عشف دس ػليت خْت ثيبًگش ايي .يبفت خَاّذ افضايؾ وٌٌذ،

 ثِ سا هحلَلؾ ثخؾ يه ىآ عجك وِ سٍدهي وبس ثِ استجبعي چٌيي دادى ًـبى ثشاي "ييـيپ پيًَذ"

 ديگش ثِ ثخـيذى تحشن دس ّبثخؾ ثبلمَُ ظشفيت پؼيي ٍ پيـيي پيًَذّبي .فشٍؿذهي ديگش ّبيثخؾ

 ثبؿٌذ ـييــــييي ٍ پـــپؼ پيًَذ ثبالتشيي داساي وِ ّبييفؼبليت .ذٌوٌهي ثيبى سا بديــالتل ّبيثخؾ

 ٍ اًگيضُ ايدبد دسآًْب ػشهبيِ ٍ وبس هٌبثغ توشوض ثب صيشا ؿًَذ،هي َةـــهحؼ وليذي ّبيؾـــثخ

 وبسثشد ؿمَق ديگش ثب همبيؼِ دس اؿتغبل ٍ افضٍدُ اسصؽ ،دسآهذ ،تَليذ تشػشيغ سؿذ ثشاي ثيـتش تحشن

 ايي ثشسػي. اػت ؿذُ اسائِ يي ٍ پيـييپؼ پيًَذّبي ًوَدى ووي ثشاي هؼيبسّبيي .ذًػبصهي فشاّن هٌبثغ

 ايي ضؼف ٍ ؿذت همبيؼِ ديگش عشف اص .اػت هْن ثؼيبس تَليذ ػبختبس همبيؼِ هٌظَس ثِ بسّبيهؼ

 دس ساّجش يب وليذي ّبيثخؾ تـخيق ثشاي ساّىبسي التلبد، يه دس ٍيظُ ثخؾ يه ثشاي پيًَذّب

 يه وِ گشفت ًتيدِ تَاىهي ثبؿذ J ثخؾ اص ثضسگتش اي ثخؾ ثشاي پؼيي پيًَذ اگش .اػت التلبدى آ

 .وشد خَاّذ التلبد ًليت ، J ثخؾ ثب همبيؼِ دس ثيـتشي هٌبفغ I تَليذثخؾ دس افضايؾ سيبل

 افضايؾ سيبل يه وِ اػت هؼٌي ثذاى ايي ثبؿذ ثضسگتش J ثخؾ اص I ثخؾ ييـيپ پيًَذ اگش ّوچٌيي    

 وٌذهي پـتيجبًي سا ثيـتشي ّبيفؼبليت صيشا اػت J ثخؾ تَليذ دس اصافضايؾ تشضشٍسي I ثخؾ دستَليذ

ي ٍ ــپؼي پيًَذ ّبيؿبخق عجك ثٌبثشايي .اػت J ثخؾ هحلَل اص ثيـتش I ثخؾ هحلَل ثِ ًيبص ٍ

 اكغالح. ًوَد تحليل سا ّبثخؾ ػبيش ثب ثخؾ يه هتمبثل ٍاثؼتگي ضؼف ٍ ؿذت تَاىهي يــپيـي

دس ايي خلَف ًمؾ وبالّبي تَليذ داخل ٍ ٍاسداتي ثبيذ  .گَيٌذهي " ول پيًَذ" سا پيًَذ دٍ هدوَع

 ٌّگبهي لزا ي ّؼتٌذ.ثشؤه ّبيوبال تَليذ فشايٌذ دس ٍاسداتي وبالّبي ثبص التلبد يه دس هـخق ؿَد.

 ًـت سا ٍاسدات ًَع ايي وِ ؿَدهي ًيبصهٌذ ثيـتش ٍاسدات ثِ يبثذهي افضايؾ ثخؾ يه تَليذ وِ

 ثش اػت.ؤّب هًذاصُ ٍويفيت پيًَذّبي التلبدي فؼبليتٍ ثش سٍي ا گَيٌذهي التلبدي

  سیهپ َایوطت ي پیًوذَا 1-1

ثشاثش   Iوبالي ّش ثشاي ول تمبضبي ٍ ػشضِ هيبى داسد تؼبدل ٍخَد التلبد دس ثخؾ N ايٌىِ فشم ثب

 7اػت ثب

XI+MI=ZI1+ZI2+….+ZIN+YI                                                                                           (4)  
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سا تَليذ ّش ثخؾ دس ًظش ثگيشين ٍ iXاگش 
iM ،سا ٍاسدات ّش ثخؾ

jiz تَليذ ثخؾI وِ اػت 

 اص باػت ي ؿذُ اػتفبدُ داخلي هحلَالت اص يب وِ اػت گشفتِ لشاس اػتفبدُ هَسد  Jثخؾ  تَػظ

 ػجبستي7ثِ ،يؼٌي7 .ٍاسداتي هحلَالت

(0                                                      )                                                 

  ًَؿت7  وِ آى سا هي تَاى ثذيي كَست 

(8                                                         )                    

 ّب سا خَاّين داؿت7ّب ايي هؼبدلِثشاي توبهي ثخؾ

 

                                                                                
 (1)  

                                                                                
 داخلي خَاّين داؿت7 اي دادُ ثشاي ضشايت فٌي

(2                                                                                                                        )             

 خليگضيي وٌين خَاّين داؿت7 1 يسا دس ساثغِ 2 ياگش ساثغِ

(3) 

                                                                   

        

                       
 كَست صيش اػت7فَق ثِ يؿىل ولي ساثغِ

(4                                           )                                                                          
 

 7خَاّين داؿت وِ ًـبى دّين سا ثِ كَست هبتشيؼي 3ساثغِ اگش   
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(5)         

 
ٍI ( ِهبتشيغ يىN دس (N اػت 

(6                                                                                                         )  

ساًـبى هي هبتشيغ هؼىَع لئًَتيف اػت وِ ػٌبكش آى ٍاثؼتگي هتمبثل ثيي ثخؾ ّب  

 دّذ.

 
 

 
  Iيه ٍاحذ افضايؾ يبثذ چمذس ػتبًذُ ثخؾ  Jدّذ اگش تمبضبي ًْبيي ثخؾ ًـبى هي 44 يساثغِ    

دّذ هبتشيغ هؼىَع لئًَتيف ايي همذاس سا اسائِ هي Jخؾ ثثبيذ افضايؾ يبثذ ثٌبثشايي  هدوَع ػتًَي  

ّبي التلبدي افضايؾ تَليذ توبهي ثخؾ ًيبص ثِ  Jثخؾ ثذيي هؼٌي وِ ثشاي  افضايؾ يه ٍاحذ تَليذ 

عَس ثِ اػت. پؼييعَس هؼتمين ٍ غيشهؼتمين ثِ ػٌَاى ًْبدُ هَسد ًيبص ٍخَد داسد وِ ثيبًگش پيًَذّبي ثِ

دػت آٍسد ثذيي هؼٌي وِ ثشاي ِتَاى ثِ ايي كَست ثي ٍاسدات سا هيّبهـبثِ  ضشايت  هؼتمين دادُ

 7هيضاى ثبيذ ٍاسدات سا افضايؾ دادثِ چِ  Jافضايؾ يه ٍاحذ تَليذ ثخؾ 
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ِ همذاس ثبيذ ٍاسدات چ Jدّذ ثشاي افضايؾ تَليذ ثخؾ ًـبى هيغ   ػٌبكش هبتشي    

 آيذ. ػتًَي  ايي هبتشيغ ثذػت هي عَوًـت ول اص هد تشاٍؽ يب  هؼتمين  افضايؾ يبثذ.هؼتمين ٍغيش

                                                                                                                          یطیهَای پپیًوذَا ي وطت 1-2

-اي ًبؿي اص تمبضبي ًْبيي هبًٌذ ثخؾ لجلي  ثِ سٍاثظ هيبى  ػتبًذُ ٍ دادَُاى ثِ خبي سٍاثظ ػتبًذُتهي

ؿبهل  .وٌينِ عشف ػشضِ تَخِ هيّبي اٍليِ پشداخت. پغ ثِ خبي عشف تمبضب ثّب ٍ ًْبدُ

 ٍ اسصؽ افضٍدُ اػت.  Jثخؾ  يٍاسدات اػتفبدُ ؿذُ ثِ ٍػيلِ

 
 

 
 

 ثشاي ضشايت فٌي ػتبًذُ اي داخلي خَاّين داؿت7

 
 دّين7لشاس هي 42 يسادس هؼبدلِ 43 يهؼبدلِ
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 سا ًَؿت7 45 يتَاى هؼبدلِهي 44 ياص هؼبدلِ

 
 

 7خضئيبت ثب

 
 دّذوِ هبتشيغ ضشايت ػتبًذُ هؼتمين سا ًـبى هي

 

 
 

 .دّذّبي اٍليِ ًـبى هيثيش ػتبًذُ ثخؾ خي ساثش اثش تغييش يه ٍاحذ اص دادُتأداس ضشايت ػتبسُ     

اص عــشيك  اص هبتشيغ هؼىَع ػتبًذُ  ثِ هب  اثش ػتبًذُ ول سا  Iي ثخؾ شثٌبثشايي  هدوَع ػٌبكش ػغ

دّذ. ثِ عَس هثبل وبّؾ دس ّبي اٍليِ ًـبى هيٍاػغِ تغييش يه ٍاحذ دس دادُثِّبي توـــبهي ثخؾ

ّبيي وِ ٍاثؼتِ ثِ تَليذ ٍ تَليذ توبهي ثخؾ Iثبػث وبّؾ دس ػتبًذُ ثخؾ   Iّبي اٍليِ  ثخؾدادُ

 7ّؼتٌذ ثٌبثشايي Iثخؾ 
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ش دس ـــثيشات يه تغييأت بيّذُ دادُــسا هٌؼىغ هي ًوبيذ پغ ضشايت فضايٌ يثخـ يـييپيًَذ پ     

دس هَسد   08 يهؼبدلِ دّذ.ّب ًـبى هيّب سا ثش ػتبًذُ توبهي ثخؾّبي اٍليِ ّشيه اص ثخؾدادُ

 ٍاسدات اص هٌظش ػشضِ اػت7

 
 

 ٍهبتشيغ هتٌبظش ثب آى

 
 

ثبؿذ ٍ ًـت ول اص تغييش يه هي:كَستّب هي ثبؿذ وِ ثِوِ ثيبًگش هبتشيغ ًـت 

 اي  هبتشيغ وغ ػٌبكش ػغشي ثخؾـــاػت وِ اص خ  Iّبي اٍليِ اص ثخؾ دادٍُاحذ 

 آيذ.دػت هيِث

 َای کلیذیخصب 3 -1

تَاى يه هميبع ولي هي پؼيي ٍ پيـيي( ًـبى داد وِ ثب ًشهبليضُ ًوَدى پيًَذّبي 4623ساع هَػي)

ثبؿذ آًگبُ افضايؾ يه ٍاحذ دس  BLj>1وِ اگش عَسيػٌَاى ول ثذػت آٍسد ثِثشاي التلبد ثِ

-ؿَد ثِهي ثِ ػٌَاى ول ّبي التلبديهٌدش ثِ ايدبد ثيـتش دس فؼبليت Jتمبضبي ًْبيي ثشاي تَليذ ثخؾ 

-هٌدش ثِ وبّؾ ثيـتش دس فؼبليت Iّبي اٍليِ ثخؾ ًگبُ وبّؾ دس دادُثبؿذ آ FLi>1عَس هـبثِ اگش

ٍ  ثبؿذ BLj>1 ٍFLi>1ؿَد وِليذي ؿٌبختِ هيػٌَاى ثخؾ وثخؾ ثِ ّبي ول التلبد خَاّذ ؿذ.

 ٍ ثخؾ وِ ؿبهل پيًَذ پؼييFLi>1 ٍBLj<1 وِؿَد  هيتَخيِ  يـيي لَيػٌَاى پيًَذ پثخـي ثِ

 .BLj>1 ٍFLi<1 اػت اگش لَي
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ضشيت پشاوٌذگي  ( پيـٌْبد ؿذُ وِ هيضاى پشاوٌذگي سا ًـبى هي دّذ.4643هميبػي ديگش اص ثَچش)    

 02 يساثغِيه ثخؾ اص  پؼيي

 
وٌذ ثِ ػجبست ديگش كَست اًحشاف هؼيبس هتَػظ لذست اًتـبس سا هؼلَم هي 02ساثغِ  .آيذثذػت هي

-ؼيبس ػتَى ثخؾ هَسد ًظش ٍ هخشج وؼش هيبًگيي ػٌبكش ػتَى ثخؾ هزوَس سا ًـبى هوؼش اًحشاف 

ضشيت  ٍ دؿَثِ ّويي تشتيت ضشيت اًحشاف هؼيبسهتَػظ ثشاي حؼبػيت اًتـبس تؼشيف هي ّذ.

ّشچِ لذس هيضاى ايي اًحشاف هؼيبس ووتش ثبؿذ ثخؾ اّويت دػت خَاّذ آهذ.ِث اص يـييپشاوٌذگي پ

  ثيـتشي داسد.

 
 

 تحقیق  یپیطیىٍ .2

 ثيي تبثيش تدبست ّوچٌيي ٍ تحَل حبل دس داخلي تَليذ ّبيثخؾ ثيي گيشي پيًَذثشسػي  ٍ اًذاصُ 

 ٍ( 4625)ٍاتبًبثِ ٍ چٌشي وبس، اص پغ.اػت ضشٍسي سياگضػيبػت ثشاي پيًَذّب آى دس الوللي

اػت، وِ ايي  دادُ سخ التلبد ادثيبت سؿذي دس  ثِ هغبلؼبت سٍ صهيٌِ پيًَذّب،  دس(4623) ساػوَػي

 ؛4643 خًَض، هثبل، ػٌَاىثِ وٌيذ ًگبُ)ّبي تدشثي ثَدُ اػتّن دس صهيٌِ  ٍ ًظشي ّبيصهيٌِ ّن دس 

 دس هغبلؼبت اًذوي ثِ  حبل، ايي ثب  .(ديگشاى هيبى دس ،4660 يبصًجبخش،د. 4662 ولوٌتغ، ؛4651ػال،

ًَذّب ـــشي پيـــگياًذاصُ وِ ٌّگبهي تَخِ ؿذُ اػت.  داخلي ٍ ٍاسداتي ّبيّب ٍ وبالثيي ًْبدُ توبيض

 خشيذ هؼبهالت دسول  اػت التلبدي اػت هوىي ػبختبس ثِ تَخِ ثب وـَس ػشاػش دس همبيؼِ هٌظَسثِ

وِ ّش  اهش آى اػت  ايي دليل. ٍاسدات اًدبم ؿَد يب داخلي تَليذوٌٌذگبى اص ّش ثخؾ، هحلَل

 توشوض  يبفتِ اػت. تَليذ چِ وبال ٍ خذهتي  سٍي ثش وـَسي هؼوَالً
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  دس اًذ.ّبي داخلي ٍ خبسخي اًدبم ؿذُثذٍى تَخِ ثِ تفىيه ًْبدُ  ػوذتبً دس ايي حَصُ  هغبلؼبت     

( ثِ ثشسػي تدبست ٍ پيًَذّب  دس التلبد 4661َسي  ٍ هحوذ ػالء الذيي)ايي ثبسُ هلغفي  هيد

( ٍ grossپشداصًذ.ايي دٍ هحمك ٍاطُ ًبخبلقثخـي هي 28ػتبًذُ  -ثٌگالدؽ ثب يه خذٍل دادُ

وٌذ.آًْب ( سا ثشاي پيًَذّبي التلبدي ول ٍ ثذٍى ٍاسدات  التلبد ثٌگالدؽ اػتفبدُ هيnetخبلق)

ّبي لتلبدي هثل ثٌگالدؽ وِ ثِ ٍاسدات ٍاثؼتِ اػت تفىيه ٍاسدات اص ًْبدُوٌٌذ ثشاي ااؿبسُ هي

ّبي اٍليِ التلبد ثٌگالدؽ  هثل ثخؾ وـبٍسصي وٌٌذ ثخؾداخلي اّويت صيبدي داسد.آًْب اؿبسُ هي

وٌٌذ وِ ػليشغن  ًمؾ ثبؿٌذ.آًْب اؿبسُ هيدليل ػغح تىٌَلَطي پبييي داساي پيًَذّبي لَي ًويِث

داس ثِ دسآهذّبي كبدساتي وِ حذٍد بصي دس تَليذ ٍ اؿتغبل وـَس ثٌگالدؽ ٍ ووه هؼٌثخؾ وـبٍس

وبس گشفتِ ؿذُ دس ِّب ٍ اػتشاتظّبي ثػيبػت ثَدُ اػت 4650-4654 يدسكذ  دسآهذّب دس دٍسُ 88

ٍ  گيشًذ وِ ثيي پيًَذّبي ثخـيلزا ايي دٍ هحمك ًتيدِ هي اًذ.استمبء تىٌَلَطي ايي ثخؾ ًبوبم هبًذُ

التلبد  يوٌٌذ وِ ثشاي تَػؼِثٌبثشايي آًْب پيـٌْبد هي تدبست يه استجبط ضؼيف ٍخَد داسد.

ثٌگالدؽ ًيبص ثِ ًَآٍسي ًْبدي ٍ تىٌَلَطي دس ثخؾ وـبٍسصي ثٌگالدؽ اػت تب يه پيًَذ لَي  

 ّب ٍ ّن چٌيي دسآهذّبي كبدساتي ثَخَد آيذ.پؼيي ٍ پيـيي  ثيي فؼبليت

 ل،ــتوبيض ثيي ٍاسدات ٍ تَليذ داخ گشفتي ًبديذُ ثب وِ دٌّذهي ًـبى( 0222)ىبساىّو ٍ ديبصًجبخش    

 حبكل  ثخؾ يه ثشاثشدس چٌذ حذ ٍالؼيت ٍ دس هَاسدي  اص عجيؼي، پيًَذّبي التلبدي ثيـتش عَسثِ

 ذ،داخلي توبيض لبيل ؿ اسصيبثي پيًَذّبي التلبدي ثبيذ ثيي ٍاسدات ٍ تَليذ ثشاي ثٌبثشايي،. اػت ؿذُ

دليك  گيشياًذاصُ ثش ػالٍُ ؼَة ؿذ،ــَس هحــوـ داخل تَليذ دس ٍ ٍاسدات ثيي توبيض وِ آى اص پغ

 ثيشتأ تَاىهي عَس خبف،ثِ. اضبفِ ًوَد تحليل ٍ تدضيِ ثِ سا خذيذي اثؼبد تَاىهي داخلي، استجبعبت

 . ثشسػي وشد سا آى ثيشأچگًَگي ت ٍ الولليثيي تدبست

وٌٌذ وِ ًْب اؿبسُ هياًذ. آالولل دس پيًَذّب پشداختِ( ثِ ثشسػي اثش تدبست ثيي0226سيغ ٍ سٍا)     

گيش  دس ّبي داخلي دسن ثْتشي  اص ػبختبس تَليذ ٍ التلبد ثِ هحمك ٍ تلوينتفىيه ٍاسدات اص ًْبدُ

ول  گيشي پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي داخلي ٍدّذ.آًْب ثب اًذاصُگزاسي هيّبي ػشهبيِخلَف اػتشاتظي

الوللي  ٍ ّبي ثييّبي التلبدي استجبط ثيي پيًَذّبي پؼيي داخلي ٍ ًـتيّب  فؼبليتٍ ّن چٌيي ًـتي

 ّبي پيـيي سا ثشاي التلبد پشتغبل هحبػجِ وشدًذ.يي داخلي ٍ ًـتيــچٌيي استجبط ثيي پيًَذّبي پيـّو

ّب ٍخَد داسد بي پؼيي ٍ ًـتيّبي كٌؼتي يه استجبط هٌفي ثيي پيًَذّوٌٌذ وِ دس ثخؾًْب ارػبى هيآ
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-اهب ثشاي ثخؾ دس حبلي وِ ايي هَضَع ثشاي پيًَذّبي پيـيي لبثل هـبّذُ ًيؼت ٍووي هجْن اػت.

ّب ٍخَد داسد. ثش اػبع هغبلؼِ  ايي ّبي خذهبتي يه استجبط هثجت ثيي پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي ٍ ًـتي

 ّبيثخؾ اّويت وبّؾ  ًظش، هَسد يدٍسُ َلع دس پشتغبل تَليذ ػبختبس دس ًگبُ اٍليي دٍ هحمك اص

 دس وبّؾ كٌبيغ، دس. دّذهي ًـبى سا ػَم)خذهبت( ثخؾ ثب تمبثل دس تَليذ، ًظش اص ثبًَيِ، ٍ اٍليِ

 ٍ اخبسُ دس ايػوذُ افضايؾ خذهبت، دس وِ حبلي دس ؿَد هـبّذُ هي هٌؼَخبت، ٍ غزايي هَاد ثخؾ

 كٌؼت ٍاسداتي، هحتَاي لحبػ اص. ؿَدت ديذُ هيهؼتغال ٍ اهالن ٍ وبس ٍ وؼت ّبيفؼبليت

 اص اػتخشاج ٍ ػَخت7 اص ػجبستٌذ ٍاسدات سا داسًذ همذاس ثبالتشيي وِ ّبييثخؾ. ثبالتشي داسد ٍاثؼتگي

 .ؿيويبيي هَاد ٍ تدْيضات ًمل ٍ حول هؼبدى،

فىيه ٍاسدات عَس وِ روش ؿذ دس ايشاى هغبلؼِ چٌذاًي دس خلَف تاهب  دس خلَف پيًَذّب ّوبى    

اًذ ّب  اػن اص داخلي ٍ ٍاسداتي ثَدُّبي  داخلي ًـذُ اػت ٍ اوثش هغبلؼبت هتوشوض ثش ول ًْبدُاص ًْبدُ

داًب فشخي تَاى ثِ هَاسد صيش اؿبسُ وشد)اًذ وِ هيّبي وليذي پشداختٍِ ثذيي سٍؽ ثِ ؿٌبػبيي ثخؾ

، 4858، وـبٍسص حذاد 4850يذ ًشالي ، كبهتي ٍ هد4844، اػفٌذيبسي 4854، 4844، خْبًگشد 4833

 ،4856خْبًگشد ٍ ػبؿَسي  4851،ٍ ثضاصاى 4850، ٍ كبهتي ٍ هديذ ًشالي4852صادُ وويدبًي ٍ ػيؼي

 .( 4862، خْبًگشد ٍ ًبدسي 4862خليلي ػشالي ٍ سضبيي 

( 4862)ّبي داخلي وشدُ  هغبلؼِ راوشيلؼبتي وِ  توشوض ثش تفىيه ٍاسدات  اص دادُاص خولِ هغب     

اي دس تَػؼِ هلشفي ٍ ػشهبيِ اي،اػت. ٍي دس هغبلؼِ خَد ثِ هٌظَس ثشسػي خبيگبُ ٍاسدات ٍاػغِ

ػتبًذُ  اًَاع هختلف ٍاسدات سا  دس وـَسّبي هختلف تفىيه  -اػتفبدُ اص تىٌيه دادُ كٌؼتي ثب

ٍ ؿبخق سٍاثظ هيبى اًَاع ٍاسدات ٍ د اي اػپشهي،ػپغ ثب ووه ضشيت ّوجؼتگي ستجِ وشدًذ ٍ

تَػؼِ كٌؼتي ؿبهل ًؼجت تَليذ كٌؼتي ثِ ول تَليذ التلبد  ٍ ًؼجت كبدسات  كٌؼتي ثِ ول كبدسات 

اي هثجت ثيي ٍاسدات ٍاػغِ يًتبيح ايي هغبلؼِ حبوي اص ساثغِ هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس دادُ اػت.

 ؼتي اػت.اي ٍ هلشفي  ٍ تَػؼِ كٌهٌفي ثيي ٍاسدات ػشهبيِ  يٍتَػؼِ كٌؼتي ٍ ساثغِ

 

 دادٌ َا ي اطالعات .3

ت ـــدػّبي ثَِّي اص اعالػبت ٍ دادُــبًذُ هٌَط ثِ ثشسػي ٍ حدن اًجــػت –ّبي دادُ تحليل هؼوَالً

ّبي فشاٍاى، ايدبد ايي ثبؿذ. ثب تَخِ ثِ ًَع ٍ ػبختبس ايي گًَِ خذاٍل ٍ ٍخَد ػغشّب ٍ ػتَىآهذُ هي
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آٍسي آهبسّبيي وِ دس ثبؿذ. ػالٍُ ثش ايي هـىل، هَضَع خوغًبپزيش هيحدن اًجَُ اعالػبت اختٌبة

ؿَد.دس ايي اي هيايي خذاٍل ٍخَد ًذاسًذ ًظيش ٍاسدات ًيض هَخت پذيذ آهذى هـىالت ػذيذُ

بس ايشاى ـــشوض آهــــه 4852بت آًْب  اص ـــپظٍّؾ ثشاي ثشسػي هيضاى پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي ٍ تشاٍؿ

ّبي دادُ ـ ػتبًذُ، هبتشيغ دادُ ثشاي تحليل اين.ٌَلَطي ثخؾ ثْشُ ثشدُكَست ثخؾ دس ثخؾ ٍ تىثِ

دػت آٍسدى ِتَاى ثشاي ثـ ػتبًذُ هشثغ يب هتمبسى هَسد ًيبص اػت صيشا تٌْب اص يه هبتشيغ هشثغ هي

حليلي  هتمبسى هؼىَع لئًَتيف ٍ ضشيت فضايٌذُ اػتفبدُ وشد، ثِ ّويي دليل دس ايي همبلِ اص خذٍل ت

ثخؾ تدويغ ؿذُ اػت  42ثخـي ثِ  66دس ايي همبلِ خذٍل  ؿَد. ، اػتفبدُ هي4852ذُ  ػبل يبد ؿ

ثٌذي )عجمِ ISICػتبًذُ  دس ايي تحميك ثب تغبثك وذّبي  –ّبي خذاٍل دادُثذيي هٌظَس تدويغ ثخؾ

ذُ، ٍاسدات دس خذاٍل دادُ ـ ػتبً ذُ اػت.ـــن ؿــّبي التلبدي( فشاّالوللي وليِ فؼبليتاػتبًذاسد ثيي

ّبي هجذأ، هؼوَالً يىي دس يه ػتَى ثِ تفىيه ثش حؼت ثخؾاٍل ايٌىِ  ؿًَذ7ثِ چْبس گًَِ ظبّش هي

ًْبيي. دس ايي  ّب يب ثِ كَست ثشداس هٌفي دس لؼوت تمبضبيي فشآٍسدُاص دٍ ػتَى لؼوت ػشضِ

ٍ گشٍُ فشآٍسدُ ٍخَد ّبي هـبثِ داخلي تمؼين ؿذُ، تفبٍتي هيبى ايي دكَست ٍاسدات هيبى فشآٍسدُ

ّبي هملذ، هؼوَالً دس صيش خذٍل خزة، دس دس يه ػغش ثِ تفىيه ثش حؼت ثخؾدٍم ايي وِ ًذاسد.

ٍاسدات سلبثتي ػَم ايي وِ  ّبي داخلي ّؼتٌذ.ي داد ٍ ػتذّبي ٍاػغِ تٌْب اص فشآٍسدُايي كَست ّوِ

ه ثخؾ هجذأ ٍ ٍاسدات ًْبيي ثِ تفىي ثِ كَست ثشداس هٌفي دس يه ػتَى دس لؼوت تمبضبي

ّبي هملذ. دس ايي حبلت ٍاسدات كَست يه ػغش صيش خذٍل ثِ تفىيه ثخؾغيشسلبثتي يب هىول ثِ

 ؿَد.ّبي هـبثِ داخلي تمؼن ؿذُ، ٍاسدات هىول خذاگبًِ دس ًظش گشفتِ هيسلبثتي هيبى فشآٍسدُ

 بتشيغ وبهل ٍاسداتّبي هجذأ ٍ هملذ، يؼٌي ثِ كَست هثِ تفىيه ثخؾدسًْبيت ايٌىِ ٍاسدات 

. دس ايي حبلت ػوالً دٍ خذٍل، يىي ثشاي تَليذات داخلي ٍ ديگشي ثشاي ٍاسدات، تٌظين ؿذُ آيذهي

 .(414-410 7اػت)تَفيك

ثشاي خذاػبصي تَليذات داخلي اص وبالّبي ٍاسداتي چٌذيي سٍؽ هختلف ٍخَد داسد وِ تَضيح      

سٍؽ پيـٌْبدي ديبصًجبخش اػتفبدُ اص ضشيت  ؿَد.هيّب دادُ دس صيش ي ثشخي اص آىهختلشي دسثبسُ

دػت ِاص تمؼين تَليذات داخلي ثش تَليذ ول ث  πثبؿذ. دس ايي سٍؽ ضشيتهي 

يذ ول ـــثيبًگش تَل  ي( ٍ ـــ)تَليذات داخل ثيبًگش  آهذُ اػت وِ دس آى 
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هبتشيغ ٍاسدات  هبتشيغ تمبضبي ًْبيي ٍ  هبتشيغ ػتبًذُ،   ثبؿذ. دس ايي خبهي

 .(Dietzenbacher et all, 2005اػت)

وبسگيشي ِسٍؽ ديگشي وِ تَػظ هيلش ثشاي خذاػبصي ٍاسدات اص تَليذات داخلي اػتفبدُ ؿذُ، ث    

هجبدالت  آيذ وِ مؼين ٍاسدات ثش ػتبًذُ ثِ دػت هيثبؿذ. ايي ضشيت اص تهي ضشيت 

 .(Miller and bliar, 2009ثشداس ٍاسدات اػت) ثشداس تمبضبي ًْبيي ٍ  اي، ٍاػغِ

 يؿَد سٍؽ ًؼجت ػشضِسٍؽ ػَهي وِ ثشاي خذاػبصي ٍاسدات اص تَليذات داخلي هؼشفي هي    

 گشدد7كَست صيش ثيبى هيؿَد وِ ثُِ هيًبهيذ 4داخلي

       

اسصؽ  Eiاسصؽ تَليذ ًبخبلق داخلي،  Xiام، iداخلي ثخؾ  يًؼجت ػشضِ  diثبال  يدس ساثغِ    

 – Xi +Mi = ػشضِ ٍ Xi – Ei = دٌّذ )ام سا ًـبى هي iاسصؽ ٍاسدات ثخؾ  Miكبدسات ٍ 

Ei ثبؿذ، يؼٌي ايي وِ ثخؾ  تمبضب(.  ًؼجت هزوَس ثيي كفش ٍ يه دس ًَػبى اػت. اگشi  ام

( di > 0ٌذ. دس غيش ايي كَست )وّبي تَليذ ؿذُ داخلي اػتفبدُ هيظ اص دادُـدس فشآيٌذ تَليذ خَد فم

ّبي تَليذ ؿذُ داخلي ٍ لؼوتي ّن اص ٍاسدات ام دس فشآيٌذ تَليذ خَد لؼوتي اص دادُ iيؼٌي ثخؾ 

ّبي التلبدي يىؼشي خذاٍل هٌظَس اًدبم تحليلّبي هلي ثِؼتن حؼبةــبيذ. ػيــًوفبدُ هيــــاػت

ّب خذٍل وٌٌذ وِ يىي اص آىپيـٌْبد هي پـتيجبًي سا ثِ ػٌَاى هىول خذاٍل پبيِ ػشضِ ٍ هلشف

، هجبدالت وبال ٍ خذهبت ٍاػغِ ثيي ثخؾ داخلي 4852ثبؿذ. دس خذٍل دادُ ـ ػتبًذُ ػبل ٍاسدات هي

ؿٌبػي ٍ چگًَگي اًذ. ٍلي اص آًدب وِ سٍؽذُـــٍ ٍاسدات ٍاػغِ ثِ عَس هدضا هحبػجِ ٍ ثجت ؿ

ث ًـذُ اػت، ثِ ّويي دليل اص سٍؽ هؼشفي ؿذُ فشآيٌذ هحبػجِ چٌيي خذٍلي دس گضاسؽ هشثَعِ ثح

 ؿَد.بلِ اػتفبدُ هيــ( ثشاي خذاػبصي ٍاسدات اص تَليذات داخلي دس ايي هم0226)ٍثليش تَػظ هيلش

دّذ  وِ دس عي چْبس  ، ًـبى هيثبًه هشوضي خوَْسي اػالهي ايشاى آهبسّبي تشويت ٍاسدات     

ّبي ٍليِ دس تشويت ٍاسدات ثؼيبس ثبال ثَدُ اػت ٍ دس ػبلاي ٍ هَاد ادِّ گزؿتِ ػْن ٍاسدات ٍاػغِ

دسكذ افضايؾ  44ثب  4851دس ػبل  هثالً اخيش ًِ تٌْب وبّؾ ًيبفتِ اػت ثلىِ افضايؾ ّن يبفتِ اػت.

دسكذ ٍ حذٍد  35ثِ  4853دسكذ سا داؿتِ اػت. ايي سلن دس ػبل  32ًؼجت ثِ ػبل لجل ػْوي حذٍد 

                                                           
1. Domestic Supply Ratio Method 

= 
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. اسلبم ثِ خَثي گَيبي ٍاثؼتگي وـَس ثِ وبالّبي ٍاػغِ ٍ هَاد اٍليِ هيليبسد دالس سػيذُ اػت 88

اي هلشفي ٍ ٍاػغِ اي،اػت. روش ايي ًىتِ ضشٍسي  اػت وِ تفىيه وبالّبي ٍاسداتي ثِ ػشهبيِ

ؿَد ٍ ايي ثذيي هفَْم اػت وِ دٍلت دس تؼييي تَػظ يه تين وبسؿٌبػي دس گوشن ايشاى اًدبم هي

دخبلت داسد ٍ چَى هؼيبس يب هجٌبي ػوليبتي تؼشيف ٍ اػتبًذاسد اص ايي حَصُ ًَع وبالّبي ٍاسداتي 

 ؿَد لزا احتوبل خغب دس تـخيق تؼييي تشويت ٍاسدات ثؼيذ ًيؼت.گضاسؽ ًوي

اي عجك اكل ؿتبة دس التلبدوالى ثشاي تذاٍم ٍ سؿذ تَليذ ضشٍست ٍاسدات وبالّبي ػشهبيِ     

خبيگضيٌي ٍاسدات ،وبالّبي عي يه فشايٌذ ػيبػت  دس كَستي وِ دس التلبد ضشٍسي اػت.

ّبي هَسد عي ػبل هيي ًىشدُ ثبؿين هدجَس ثِ ٍاسدات اص خبسج  ّؼتين.أاي هَسد ًيبص سا تشهبيِـــػ

سلن آى  حذٍد  4853دسكذ ػْن ايي ًَع ٍاسدات ًَػبى داؿتِ وِ  دس ػبل  45ٍ  12تب  02ثشسػي ثيي 

دسكذ  42ت وبالّبي هلشفي دس عي چْبس دِّ گزؿتِ ػْوي هؼبدل ٍاسدا هيليبسد دالس ثَدُ اػت. 6

ثَدُ اػت.وبالّبي  4853هيليبسد دالس دس ػبل  3.4ٍاسدات سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت وِ حذٍد 

ثٌذي ولي ؿبهل وبالّب ٍ خذهبت ضشٍسي  ٍ وبالّب ٍ خذهبت غيش ضشٍسي دس يه تمؼينهلشفي 

ّبي تدبسي هٌبػت ثبػث ٍسٍد وبالّب اي هٌبػت ٍ ًيض ًجَد ػيبػتؼشفِلبثل اسايِ ّؼتٌذ. وِ ًجَد ًظبم ت

ّبي التلبدي اگش ويفيت تَليذات داخل استمبء دادُ ؿَد عجك تئَسي ؿَد.ٍ خذهبت غيش ضشٍس هي

ؿًَذ. ٍخَد خبًـيي ثشاي ٍاسدات،وـؾ وبالّبي داخل خبًـيي وبالّبي خبسخي هحؼَة هي

ّبي ػٌَاى هثبل اتَهجيل تَليذ داخل ايشاى خبًـيي ًضديه اتَهجيلِوٌذ اهب ثهي تمبضبي ٍاسدات سا صيبد

وٌٌذ. ايي هَضَع دس هشدم اص وبالّبي داخل اػتفبدُ هي ّبي هغلكتي ًيؼت ٍ ثِ صٍس حوبيتٍاسدا

ّبي كٌؼت هجلوبى ٍ ثؼيبسي اص وبالّبي ديگش وِ دس ثخؾ خلَف گشٍُ وبالّبي  الجؼِ ٍ پَؿبن،

 4ؿًَذ ًيض كبدق اػت.هي هختلف تَليذ

توشوض ٍاسدات ثِ ايي هؼٌي اػت وِ ٍاسدات اص چٌذ وـَس  ثبالػت. توشوض ٍاسدات دس ايشاى ًيض    

چشا  يبثذ.ّش چِ توشوض ٍاسدات ثبال ثبؿذ وـؾ ٍاسدات ّن وبّؾ هي ؿَد.هحذٍد  ثِ ايشاى اًدبم هي

يبثذ. اص هحذٍد ٍ ٍاسدات وبّؾ هي وٌٌذگبىوِ تَاى ػىغ الؼول ًؼجت ثِ تغييشات ؿشايظ ػشضِ

                                                           
در ایه ثبرٌ  شًد.یك ثحث مُمی در اقتصبد ایزان ایه است کٍ ثخش مُمی اس ياردات ثٍ شكل قبچبق  ي غيز قبوًوی  يارد کشًر می.  1

مذت ثبشذ امب ثزای ثلىذمذت ثبیذ فكز ارتقبء کيفيت کبالَبی داخلی ي حل کًتبٌتًاوذ راٌای مىبست میَبی تعزفٍچىذ سيبست َز

 .(1391عجبس، کست ي کبر داخلی ثًد)شبکزی، ثُجًد فضبی
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هغبثك  ؿَد.اًگيض هيعشف ديگش دس ؿشايظ ثحشاًي  هثل تحشين ّن توشوض ثبالي  ٍاسدات ثؼيبس هخبعشُ

توشوض ٍاسدات وـَس ثيـتش ؿذُ اػت وِ  يّبي اخيش دسخِآهبسّبي هَخَد ثبًه هشوضي دس ػبل

دس ؿشايظ فؼلي، الگَي تدبست  پبيي ثبؿذ.ّبي آهشيىب ٍ وـَسّبي اسٍتـــَاًذ هؼلَل تحشينهي

اي اػت وِ تغييش دس ٍاسدات ٍ كبدسات وـَس اص عشف وـَسّبي اسٍپبيي ثِ گًَِِث خبسخي هب ،

ػشثي  يثيـتشيي ٍاسدات هب اص وـَس اهبسات هتحذُ ػوت وـَسّبي هٌغمِ ٍ وـَسّبي آػيبيي اػت.

دسكذ ٍاسدات  11دس ول حذٍد  دبم هي ؿَد.اػت وِ ثيـتش ثِ كَست كبدسات هدذد اص ايي وـَس اً

ّب ثِ خَثي ثيبًگش ًؼجت ثبالي دسكذ آى اص دُ وـَسوِ ايي ػْن 40ؿَد ٍ هب اص ػِ وـَس اًدبم هي

توشوض ٍاسدات ايشاى اػت. ّن چٌيي ٍاسدات ثش حؼت لبسُ  ّن ثيبًگش وبّؾ ػْن ٍاسدات ايشاى اص 

ٌّذ ٍ طاپي( افضايؾ يبفتِ  تشويِ، ات اص لبسُ آػيب)چيي،ّبي اخيش اػت ٍ ٍاسداسٍپب ٍ آهشيىب دس ػبل

آػيبس ػَق پيذا وشدُ  يػجبستي ٍاسدات اص لبسُ آهشيىب ٍ اسٍپب چشخؾ وشدُ ٍ ثِ ػوت لبسُِث اػت.

وـَسّبي ػضَ اوَ ػَق پيذا وشدُ  ّب ثِ ػوت  اتحبديِايي حيث ٍاسدات  اص هٌظش اتحبديِاص  اػت.

ؼيبس هْن دس وٌبس  ايي چشخؾ، وبّؾ ويفيت وبالّبي ٍاسداتي اػت وِ ثبيذ دس ايي ثبسُ ًىتِ ث اػت.

 ثِ آى دلت ؿَد. 

 38اي اػت وِ التلبد ايشاى ،ػبختبس التلبد ايشاى  ثِ گًَِ 4852ػتبًذُ  ػبل  -هغبثك خذٍل دادُ     

 44چٌيي  دسكذ سا ّضيٌِ ٍاػغِ ؿىل هي دّذ .ّن 84دسكذ  تَليذ التلبد ايشاى سا اسصؽ افضٍدُ ،

دسكذ  83دسكذ تَليذ سا كبدسات تـىيل هي دّذ ، 48دسكذ تَليذ التلبد هشثَط ثِ ٍاسدات ٍ حذٍد 

دسكذ تَليذ سا تـىيل  44دسكذ سا هلشف دٍلت ٍ 5ثيؾ اص  تَليذ سا هلشف خلَكي خبًَاسّب،

ًي غيش هحلَالت وب الت ٍ تدْيضات،آي ٍاسدات سا كٌبيغ هبؿييثخؾ ػوذُ دّذ.ػشهبيِ  ؿىل هي

دسكذ ٍاسدات   41وِ دس ول دّذ كٌبيغ غزايي ٍ ثخؾ وـبٍسصي ؿىل هي كٌبيغ ًؼبخي، فلضي،

دسكذ،  33حذٍد  وـَس سا ّن ًفت خبم ٍ گبص عجيؼي كبدسات يثخؾ ػوذُ دٌّذ.ايشاى سا ؿىل هي

دسكذ  58وِ دس هدوَع  كٌبيغ وبًي غيضفلضي ٍ وـبٍسصي ّبي ديگشي هثل حول ٍ ًمل،ٍ ثخؾ

 دٌّذ.سات ايشاى سا ثِ دًيبي خبسج ؿىل هيكبد
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 َایافتٍ .4

-ثشاي اًدبم ايي عجمِ ّذف اكلي هحبػجِ پيًَذّبي التلبدي، تـخيق كٌبيغ وليذي دس التلبد اػت.

ّب هحبػجِ ؿَد ٍاسدات پؼيي ٍ پيـيي ثخؾًـتي ثٌذي ًيبص اػت وِ پيًَذّبي پؼيي ٍ پيـيي  ٍ اثشات 

هحَس لئًَتيف دس ايي هحَس گَؽ ٍ تمبضبي الگَي ػشضِثش هجٌبشح ؿذُ وِ ايي هْن هغبثك هذل هغ

ّب سا ثشحؼت پيًَذ پؼيي ٍ پيـيي ول ثذٍى اگش ثخؾ آهذُ اػت.  4ثخؾ هحبػجِ ٍ دس خذٍل 

وـبٍسصي،  ّبي گشٍُ اٍل يؼٌيثخؾ ثٌذي وٌين، ّب سدُتفىيه ٍاسدات ثب تَخِ ثِ همذاس ايي ضشيت

خويش وبغز، وبغز،  چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ، ،شيداسي ٍ هبّيگيؿىبس، خٌگل

هحلَالت  اي،ّبي ًفتي تلفيِ ؿذُ ٍ ػَخت ّؼتِوه، فشآٍسدُ هحلَالت وبغزي، چبح ٍ ًـش،

 آالت ٍ تدْيضات ٍهحلَالت ػبختِ فلضي، ثِ خض هبؿيي وبًي فلضي ػبيش هحلَالت وبًي غيشفلضي،

ّب ّن اص عشف ػشضِ ٍ ّن اص ايشاى ّؼتٌذ. ايي ثخؾ ّبي وليذي التلبدآة، ثشق ٍ گبص خضٍ ثخؾ

 عشف تمبضب دس كَست تحشيه ثبػث تحشوي ثيؾ اص هيبًگيي ول التلبد هي ؿًَذ.

هبؿيي  هٌؼَخبت، هحلَالت ًؼبخي، چشم ٍ وفؾ، ّبي هحلَالت غزايي، ًَؿبثِ ٍ تٌجبوَ،ثخؾ    

االؿبسُ سا اص هٌظش ّب  فمظ ٍيظگي فَقّب ٍ سػتَساىّتل ػبختوبى، ػبيش كٌبيغ، آالت ٍ تدْيضات،

ؼت ٍ وبس  ايي ٍيظگي سا اص هٌظش خذهبت و اهَس هبلي ٍ ثيوِ، ّبي حول ٍ ًمل،تمبضب داسًذ ٍ ثخؾ

ّبي فؼبليت پؼت ٍ هخبثشات، فشٍؿي ٍ تؼويشات،فشٍؿي ٍ خشدُػوذُ ّبي هؼذى،شضِ داسًذ ٍ ثخؾػ

ّبي ػشضِ ٍ ايي ٍيظگي سا اص ّيچىذام اص عشف ػبيش خذهبت اهالن ٍ هؼتغالت،آهَصؽ ٍ ثْذاؿت،

 التلبد دس التلبد ايشاى ًذاسًذ.

ٌين ـــاگش ًظبم تَليذي التلبد ايشاى سا ثش اػبع پيًَذّبي داخلي ٍ ثذٍى ٍاسدات عجمِ ثٌذي و    

داسي ٍ وـبٍسصي، ؿىبس، خٌگلّبي وٌذ. دس ايي خلَف ثخؾّبي ثب ؿشايظ ثب ٍاسدات هيتفبٍت

خويش وبغز، وبغز، هحلَالت وبغزي،  هٌؼَخبت، هحلَالت ًؼبخي، چشم ٍ وفؾ، ي،هبّيگيش

هحلَالت وبًي فلضي ػبيش  اي،ّبي ًفتي تلفيِ ؿذُ ٍ ػَخت ّؼتِوه، فشآٍسدُ چبح ٍ ًـش،

وليذي  ّبيثخؾ يآة، ثشق ٍ گبص دس صهشُ آالت ٍ تدْيضات،هبؿيي هحلَالت وبًي غيشفلضي،

چَة ٍ  هحلَالت غزايي، ًَؿبثِ ٍ تٌجبوَ، ّبي هؼذى،ثخؾ گيشًذ.شاس هيــالتلبد ايشاى ل

 هحلَالت ػبختِ فلضي، ثِ خض هبؿيي آالت ٍ تدْيضات،ػبيش كٌبيغ، هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ،

ؿًَذ ٍ ّب دس التلبد ايشاى هياص هٌظش تمبضبي  ثبػث تحشن ديگش ثخؾ ّبّب ٍ سػتَساىّتل ػبختوبى،
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ثيوِ  ٍ هبلي اهَس هخبثشات، ٍ پؼت ًمل، ٍ حول تؼويشات، ٍ فشٍؿيخشدُ ٍ فشٍؿيػوذُّبي ثخؾ

ًَذ ٍ ــؿّبي التلبدي هيخذهبت وؼت ٍ وبس  اص عشف ػشضِ ثبػث تحشن دس ديگش  فؼبليتٍ

خذهبت تَاًبيي تحشن ٍ ايدبد  ثْذاؿت ٍ ػبيش ٍ هؼتغالت،آهَصؽ ٍ اهالن ّبيفؼبليتّبي ثخؾ

حلَالت ًؼبخي، چشم ٍ هٌؼَخبت، هّبي دس ايي ثبسُ ثخؾ ّب سا ًذاسًذ.اًگيضُ تَليذ دس ديگش فؼبليت

ّبيي وِ ثِ ؿىل پيًَذّبي ولي)داخلي ّوشاُ ثب آالت ٍ تدْيضات ػالٍُ ثش ثخؾوفؾ ٍ هبؿيي

اًذ ٍ ّبي وليذي ايشاى اضبفِ ؿذٍُاسدات( دس التلبد ايشاى وليذي ثَدًذ دس پيًَذّبي داخلي ثِ ثخؾ

آالت ٍ حلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ ٍ هحلَالت ػبختِ فلضي، ثِ خض هبؿييچَة ٍ ه ّبيثخؾ

دّذ وِ  ٍاسدات ثش اًذ. ايي هَضَع ًـبى هيّبي وليذي ايشاى  حزف ؿذُتدْيضات اص صهشُ ثخؾ

ّبي ّبي ثخؾٍيظُ فؼبليتِگزاسد ٍ ثثيش ثؼضايي هيّبي هزوَس دس ايشاى  تأاًذاصُ ًؼجي پيًَذ ثخؾ

 آالت ٍ تدْيضات ثِ ٍاسدات ٍاثؼتِ ّؼتٌذ.لَالت ػبختِ فلضي، ثِ خض هبؿييكٌبيغ چَة ٍ هح
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 َای اقتصادی ایران*، ترايضات ي اوحراف معیار بخص: پیًوذَای پسیه،پیطیه1جذيل 

 ّبثخؾ

B
L

 B
L

D
 B
L

L
E

A
K

 

 

F
L

 F
L

D
 F

L
L

E
A

K
 

 

 4.3 0.0 1.2 1.0 3.5 0.1 1.0 1.0 داسي ٍ هبّيگيشيوـبٍسصي، ؿىبس، خٌگل 

 6.3 0.0 0.9 0.7 4.5 0.0 1.0 0.6 هؼذى

 7.0 0.1 0.9 0.7 2.6 0.1 1.4 1.4 هحلَالت غزايي، ًَؿبثِ ٍ تٌجبوَ 

 6.6 0.1 1.1 0.9 3.0 0.2 1.1 1.3 هٌؼَخبت، هحلَالت ًؼبخي، چشم ٍ وفؾ 

 5.1 1.1 0.4 1.3 2.7 0.1 1.2 1.2 چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ

بغز، وبغز، هحلَالت وبغزي، چبح ٍ خويش و 

 ًـش
1.3 1.1 0.2 3.1 2.1 1.1 1.3 3.5 

ّبي ًفتي تلفيِ ؿذُ ٍ ػَخت وه، فشآٍسدُ 

 ايّؼتِ
1.0 1.1 0.1 3.0 1.3 1.6 0.1 5.6 

 5.7 0.1 1.6 1.4 3.0 0.1 1.0 1.1 ػبيش هحلَالت وبًي غيشفلضي

 5.4 0.4 1.6 1.6 2.5 0.1 1.2 1.2 هحلَالت وبًي فلضي

آالت ٍ هحلَالت ػبختِ فلضي، ثِ خض هبؿيي 

 تدْيضات
1.2 1.1 0.1 3.0 1.0 0.2 0.9 8.3 

 10.5 0.1 1.0 0.9 2.5 0.2 1.1 1.2 آالت ٍ تدْيضاتهبؿيي

 11.4 0.4 0.6 0.8 3.7 0.1 1.1 1.1 ػبيش كٌبيغ

 6.9 0.6 1.2 1.4 2.4 0.0 1.1 1.0 آة، ثشق ٍ گبص

 16.0 0.0 0.8 0.6 3.7 0.1 1.1 1.2 ػبختوبى

 11.8 0.0 1.1 0.9 2.6 0.0 0.8 0.8 فشٍؿي ٍ خشدُ فشٍؿي ٍ تؼويشاتػوذُ

 15.8 0.0 0.8 0.7 3.4 0.1 1.1 1.1 ّب ّب ٍ سػتَساىّتل

 10.7 0.0 1.3 1.0 4.2 0.1 0.9 0.9 حول ٍ ًمل

 14.3 0.0 1.0 0.8 4.0 0.0 0.8 0.7 پؼت ٍ هخبثشات 

 10.0 0.2 1.2 1.1 3.8 0.0 0.8 0.7 اهَس هبلي ٍ ثيوِ 

 20.0 0.0 0.7 0.6 3.8 0.0 0.8 0.7 ّبي اهالن ٍ هؼتغالتفؼبليت 

 10.9 0.1 1.3 1.1 3.5 0.0 0.8 0.7 خذهبت وؼت ٍ وبس 

 22.1 0.0 0.7 0.6 3.6 0.0 0.8 0.8 آهَصؽ ٍ ثْذاؿت

 17.4 0.1 0.8 0.7 0.0 0.0 0.8 0.8 ػبيش خذهبت
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*BL ؿذُ ول،پيًَذ پؼيي ًشهبلBLD ؿذُ  داخلي،پيًَذ پؼيي ًشهبل BLLEAK،7 اًحشاف هؼيبس 7 اثش ًـتي پؼيي

7 يي،يـ7 اثش ًـتي پFLLEAK ؿذُ  داخلي،پيًَذ پيـيي ًشهبل FLDؿذُ ول،پيًَذ پيـيي  ًشهبل FLپؼيي ول،

 اًحشاف هؼيبس پيـيي ول
 ػجبت تحميك، ٍ هحب4852ػتبًذُ -هٌجغ7 خذٍل دادُ

 

 بىذی وظام تًلیذی بر اساس پیًوذَای کل اقتصاد ایران ردٌ: 2جذيل 

1FL 
 

1FL 
 

Output 
Input 

 هحلَالت غزايي، ًَؿبثِ ٍ تٌجبوَ،

هٌؼَخبت، هحلَالت ًؼبخي، چشم ٍ 

 ػبيش كٌبيغ، آالت ٍ تدْيضات،وفؾ،هبؿيي

 ّب تَساىّب ٍ سػّتل ػبختوبى،

 

 وـبٍسصي، ؿىبس، خٌگلذاسي ٍ هبّيگيشي،

 چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ،

خويش وبغز، وبغز، هحلَالت وبغزي، 

ّبي ًفتي تلفيِ چبح ٍ ًـش،وه، فشآٍسدُ

ؿذُ ٍ ػَخت ّؼتِ اي،هحلَالت وبًي 

 فلضي ػبيش هحلَالت وبًي غيشفلضي،

هحلَالت ػبختِ فلضي، ثِ خض هبؿيي آالت 

 ،آة، ثشق ٍ گبصٍ تدْيضات

1BL 
 

فشٍؿي ٍ فشٍؿي ٍ خشدُػوذُ هؼذى،

ّبي فؼبليت پؼت ٍ هخبثشات، تؼويشات،

ػبيش  آهَصؽ ٍ ثْذاؿت، اهالن ٍ هؼتغالت،

 خذهبت

 

حول ٍ ًمل،اهَس هبلي ٍ ثيوِ،خذهبت وؼت 

 ٍ وبس 

 

1BL 
 

 4خذٍل هٌجغ7
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 ىذی وظام تًلیذی بر اساس پیًوذَای داخلی اقتصاد ایرانب ردٌ: 3جذيل 

1FLD 
 

1FLD 
 

Output 
Input 

هؼذى،هحلَالت غزايي، ًَؿبثِ ٍ 

تٌجبوَ،چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة 

-هحلَالت ػبختِ فلضي، ثِ خض هبؿيي پٌجِ،

 ػبختوبى، آالت ٍ تدْيضات،ػبيش كٌبيغ،

 ّب سػتَساى ّب ٍّتل

 

 داسي ٍ هبّيگيشي،وـبٍسصي، ؿىبس، خٌگل

هٌؼَخبت، هحلَالت ًؼبخي، چشم ٍ 

خويش وبغز، وبغز، هحلَالت  وفؾ،

ّبي وه، فشآٍسدُ وبغزي، چبح ٍ ًـش،

 اي،ًفتي تلفيِ ؿذُ ٍ ػَخت ّؼتِ

وبًي فلضي ػبيش هحلَالت وبًي  هحلَالت

آة، ثشق  هبؿيي آالت ٍ تدْيضات، غيشفلضي،

 ٍ گبص

1BLD 
 

 ٍ آهَصؽ هؼتغالت، ٍ اهالن ّبيفؼبليت

 خذهبت ػبيش ثْذاؿت،

 تؼويشات، ٍ فشٍؿيخشدُ ٍ فشٍؿيػوذُ

خذهبت  هخبثشات، ٍ پؼت ًمل، ٍ حول

 ثيوِ ٍ هبلي اهَس وؼت ٍ وبس،

1BLD 
 

 4هٌجغ7خذٍل

 

 ي صىعتی ي کطايرزیَای خذماتی بخصوطتی  پیًوذَا با یرابطٍ 4-1

 يساثغِ 4ًوَداس  هغبثك ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاىثخؾًـتي ساثغِ ثيي پيًَذ پؼيي ٍ دس خلَف 

ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاى يه ساثغِ هؼىَع ٍ ًضٍلي اػت. ايي ثخؾًـتي ثيي پيًَذ پؼيي ٍ 

تٌذ ـــووتشي دس التلبد ّؼًـتي ّبي وِ پيًَذ پؼيي ثضسگتشي داسًذ داساي ثذيي هفَْم اػت وِ ثخؾ

ًـتي ّبي التلبدي ايشاى داسًذ داساي تشي ثب ديگش فؼبليتّبيي وِ داساي پيًَذ پؼيي ضؼيفٍ ثخؾ

ّبي  ّبي وـبٍسصي ٍ كٌؼتي وِ دس ػبختبس ّضيٌِ خَد اص ديگش ًْبدُػجبستي ثخؾِثضسگتشي ّؼتٌذ. ث

ووتشي دس ػبختبس ًـتي وٌٌذ داساي اثش ُ هيّب ثيـتش اص هتَػظ التلبد  اػتفبداي ديگش ثخؾٍاػغِ

 ػجبستي  ثشاي تَليذ يه ٍاحذ تَليذ خَد ثِ ٍاسدات ووتشي ًيبصهٌذًذ.ِّضيٌِ خَد ًيض ّؼتٌذ ٍ ث
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 َای صىعتی ي کطايرزی ایرانبخصوطتی بیه پیًوذ پسیه ي  یرابطٍ: 1ومًدار

 
 4غ7خذٍل هٌج                                               

 

 َای خذماتی ایرانبخصوطتی بیه پیًوذ پسیه ي  یرابطٍ: 2ومًدار 

 
 4هٌجغ7خذٍل                                      

 

ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي دس هؼىَع ثيي پيًَذّبي پؼيي ٍ تشاٍؿبت فؼبليت يالگَي ساثغِ     

 يّبيي خذهبتي يه ساثغِوِ ثخؾّبي خذهبتي كبدق ًيؼت. ايي ثذيي هفَْم اػت خلَف ثخؾ

يي ــّبي خذهبتي وِ داساي پيًَذ پؼهثجت ثيي پيًَذّبي پؼيي ٍ تشاٍؿبت خَد داسًذ. يؼٌي ثخؾ

بى ـــَثي ًــــثيـتشي ّن دس التلبد ايدبد وشدًذ. ًوَداس فَق ايي هْن سا ثِ خًـتي تشي ّؼتٌذ لَي

ثيـتشي ّن ّؼتٌذ. دس ًـتي يه داسًذ داساي ّبي خذهبتي وِ پيًَذ پؼيي ثضسگتش اص ثخؾ دّذ.هي

ًـتي دس ايي ثبسُ ثش خالف ساثغِ پؼيي ٍ  ؿَد.خلَف پيًَذّبي پيـيي الگَي سٍاثظ پؼيي تىشاس ًوي

ّبي كٌؼتي هؼتمين ثيي پيًَذّبي پيـيي ٍ تشاٍؿبت فؼبليت يّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي يه ساثغِثخؾ
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ّبيي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي دس عشف ػشضِ ٍ ػت وِ ثخؾَْم اــٍ وـبٍسصي كبدق اػت. ايي ثذيي هف

ّبي كٌؼتي ٍ ػجبستي ثخؾِهثجت ثب ٍاسدات خَد داسًذ ٍ يب ث يتَصيغ هحلَالت خَد يه ساثغِ

ثيـتشي ّن دس التلبد ايدبد وشدًذ. ًوَداس صيش ًـتي تشي ّؼتٌذ وـبٍسصي وِ داساي پيًَذ پيـيي لَي

پؼيي  پيًَذّبي پؼيي ٍ تشاٍؿبت يػىغ ساثغِ ي هَضَع دليمبًاي دّذ.ايي هْن سا ثِ خَثي ًـبى هي

 اػت. 

 
 َای صىعتی ي کطايرزی ایرانبخصوطتی بیه پیًوذ پیطیه ي  یرابطٍ: 3ومًدار

 
 4هٌجغ7خذٍل                        

 

 ياثغِّبي  خذهبتي ايشاى هغبثك ًوَداس صيش سثخؾًـتي ثيي پيًَذ پيـيي ٍ  يدس خلَف ساثغِ      

ّبي خذهبتي ايشاى يه ساثغِ فبلذ الگَي هـخق ٍ هجْن اػت. ايي ثخؾًـتي ثيي پيًَذ پيـيي ٍ 

تَاى يه ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ًويّبي خذهبتي ّوبًٌذ  ثخؾثذيي هفَْم اػت وِ دس ثخؾ

وٌٌذ ص گَ هيايي ًوَداسّب ايي گًَِ ثب پيـيي آى اسايِ داد.ًـتي استجبط هـخلي سا ثيي پيًَذ پيـيي  ٍ 

گزاسي داخلي ٍ الگَي اي ثش اػتشاتظّبي ػشهبيِثيش ٍاسدات ٍاػغِوِ دس التلبد  ثشاي تحليل تأ

ّبي التلبدي سا ثِ تخليق هٌبثغ وـَس  ثبيذ سٍاثظ ثيي تشاٍؿبت ٍ پيًَذّبي پيـيي ٍ پؼيي ثخؾ

ثب تَخِ ثِ  يه ؿًَذ ٍ  ثبًيبًّبي داخلي  تفىاي اص ًْبدُاي  تٌظين وشد وِ  اٍال  ٍاسدات ٍاػغِگًَِ

ّب دس ػبختبس تمبضبي ثخؾًـتي ّب ايي سٍاثظ  ٍ الگَ ثشسػي ٍ تحليل لشاس ثگيشد. الگَي هبّيت ثخؾ

ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ساثغِ هؼىَع ثب پيًَذّبي پؼيي داسد ٍ دس ػبختبس تَصيغ ٍ ػشضِ  دس ثخؾ

ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي تي دليمب ػىغ ثخؾّبي خذهبهؼتمين داسد ٍ ايي استجبط دس ثخؾ يساثغِ
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ّبي خذهبتي داساي استجبط ًبهـخلي ثب پيًَذّبي پيـيي خَد داسًذ ٍلي دس ايي ثبسُ ثخؾ اػت.

 هثجت داسًذ.  يّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاى ساثغِثخؾ
 

 َای  خذماتی ایرانبخصوطتی رابطٍ بیه پیًوذ پیطیه ي : 4ومًدار

 
 4خذٍل  هٌجغ7                             

 

ّبي التلبدي اػت. دس ايي ثبسُ ثيي پيًَذ پؼيي ٍاًحشاف هؼيبس پؼيي ثخؾ يثحث ثؼذي ساثغِ     

هلي سا دسالتلبد ايشاى اسايِ ي ٍ كٌؼتي وـبٍسصي ًتبيح لبثل تأّبي خذهبتّب ثِ ثخؾؾــتفىيه ثخ

 يّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاى يه ساثغِثيي پيًَذ پؼيي ٍاًحشاف هؼيبس پؼيي ثخؾ يدّذ. ساثغِهي

ػجبستي دس ِتش ٍ يب ثّش چِ پيًَذ پؼيي ثخـي لَيايي ثذيي هفَْم اػت وِ  ًضٍلي ٍ هؼىَع اػت.

 ّبي التلبدي ايشاى ثيؾ اص هيبًگيي التلبد اػتفبدُ وٌذ،تَليذ هحلَل ٍ خذهبت خَد اص ثخؾ

ؿَد پيًَذّبي  ّب  ثبػث هيگزاسي دس ايي ثخؾاًحشاف هؼيبس پؼيي آى ووتش اػت يؼٌي اثشات ػشهبيِ

 ثيـتشي دس التلبد تحشن ٍ گؼتشؽ يبثٌذ. التلبد
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 َای صىعتی ي کطايرزی ایرانبیه پیًوذ پسیه ياوحراف معیار پسیه بخص یرابطٍ: 5ومًدار

 
 4هٌجغ7خذٍل                             

    

ّبي هـبثِ ثيي ثخؾ يّبي خذهبتي ايشاى ساثغِهؼيبس پؼيي ثخؾاًحشاف  ساثغِ ثيي پيًَذ پؼيي ٍ     

-ّب ثذليل هبّيت خذهبتي ؿبى دس اثش ػشهبيِػجبست ديگش دس ايي ثخؾِوٌذ. ثييذ ًويكٌؼتي سا تأ

ّب داسًذ داساي ّبي وِ پيًَذي لَي پؼيي ثب ديگش ثخؾگزاسي ٍ تدْيض هٌبثغ هبلي دس آًْب ثخؾ

ّبي ثب پيًَذ پؼيي لَي خذهبتي تَاًبيي يض ّؼتٌذ ٍ ايي ثذيي هؼٌبػت وِ  ثخؾاًحشاف هؼيبس ثبالتشي ً

 اًذ.ّب ايي پيًَذ سا ايدبد وشدُّب سا ًذاسًذ ٍ فمظ ثب هؼذٍدي ثخؾتشؽ ثيـتش دس ثيي ثخؾــگؼ

 
 َای خذماتی ایرانبیه پیًوذ پسیه ياوحراف معیار پسیه بخص یرابطٍ: 6ومًدار

 
 4خذٍل  هٌجغ7                              
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ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاى سا اًحشاف هؼيبس پيـيي ثخؾ ثيي پيًَذ پيـيي ٍ يساثغِ ،4ًوَداس      

ّبي  يبد ؿذُ لبثل هـبّذُ اػت.يؼٌي دّذ. هغبثك ايي ًوَداس يه استجبط هؼتمين ثيي  ؿبخقبى هيــًـ

هؼتمين داسًذ ٍ ايي ثذيي  يپيًَذ پيـيي ساثغِ ّب ٍ اًذاصُّب  تَصيغ  هحلَالت ثخؾدس ايي ثخؾ

 ،ّبي هبليبتيهفَْم اػت وِ دس كَست اتخبر ػيبػت التلبدي اص عشف ػشضِ التلبد)تغييش دس ػيبػت

ؿًَذ ّبي وِ پيًَذ لَي پيـيي ثيـتشي داسًذٍ ثبػث تَليذ ثيـتشي دس التلبد هيدػتوضدّب ٍ...( ثخؾ

ّب داسًذ.ايي دس حبلي اػت وِ ايي هَضَع دس خلَف پيًَذ ؾپتبًؼيل گؼتشؽ ثيـتشي ًيض ثيي ثخ

ّبي خذهبتي ايشاى لبثل هـَْد ًيؼت ٍ ثشاي ايي دٍ ؿبخق دس پيـيي ٍ اًحشاف هؼيبس پيـيي ثخؾ

 ثخؾ خذهبت الگَي هـخلي لبثل اسايِ ًيؼت.
 

 ی ایرانَای صىعتی ي کطايرزبیه پیًوذ پیطیه ياوحراف معیار پیطیه بخص یرابطٍ: 7ومًدار 

 
 4هٌجغ7خذٍل                           

 
 َای خذماتی ایرانبیه پیًوذ پیطیه ياوحراف معیار پیطیه بخص یرابطٍ: 8ومًدار

 
 4هٌجغ7خذٍل                     
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 وتیجٍ گیری .5

ست عَسولي ًتبيح هحبػجِ دس ايي  همبلِ ثشاي ًـبى دادى حؼبػيت تَليذي التلبد ايشاى ثِ تدبثِ

ّبي ًـبى هي دّذ وِ ثخؾ   LDM   ٍGSMاي ثشاػبع الگَيٍيظُ ٍاسدات ٍاػغِِخبسخي ث

خويش وبغز،  هٌؼَخبت، هحلَالت ًؼبخي، چشم ٍ وفؾ، هبّيگيشي،داسي ٍوـبٍسصي، ؿىبس، خٌگل

 اي،ّبي ًفتي تلفيِ ؿذُ ٍ ػَخت ّؼتِوبغز، هحلَالت وبغزي، چبح ٍ ًـش،وه، فشآٍسدُ

آة، ثشق ٍ گبص دس  آالت ٍ تدْيضات،هبؿيي ضي ػبيش هحلَالت وبًي غيشفلضي،هحلَالت وبًي فل

هحلَالت غزايي، ًَؿبثِ ٍ  ّبي هؼذى،ثخؾ گيشًذ.ّبي وليذي التلبد ايشاى لشاس هيصهشُ ثخؾ

 آالت ٍ تدْيضات،هحلَالت ػبختِ فلضي، ثِ خض هبؿيي تٌجبوَچَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ،

ّب دس التلبد ّب  اص هٌظش تمبضبي  ثبػث تحشن ديگش ثخؾّب ٍ سػتَساىّتل ى،ػبختوب ػبيش كٌبيغ،

 هخبثشات، ٍ پؼت ًمل، ٍ حول تؼويشات، ٍ فشٍؿيخشدُ ٍ فشٍؿي ػوذُّبي ؿًَذ ٍ ثخؾايشاى هي

ّبي التلبدي خذهبت وؼت ٍ وبس  اص عشف ػشضِ ثبػث تحشن دس ديگش  فؼبليتثيوِ ٍ ٍ هبلي اهَس

خذهبت تَاًبيي  ثْذاؿت ٍ ػبيش ٍ هؼتغالت،آهَصؽ ٍ اهالن ّبيفؼبليتّبي ؿًَذ ٍ ثخؾهي

هٌؼَخبت، هحلَالت ّبي دس ايي ثبسُ ثخؾ ّب سا ًذاسًذ.تحشن ٍ ايدبد اًگيضُ تَليذ دس ديگش فؼبليت

ّبيي وِ ثِ ؿىل پيًَذّبي ولي دس آالت ٍ تدْيضات ػالٍُ ثش ثخؾًؼبخي، چشم ٍ وفؾ ٍ هبؿيي

 ّبياًذ ٍ ثخؾّبي وليذي ايشاى اضبفِ ؿذُوليذي ثَدًذ دس پيًَذّبي داخلي ثِ ثخؾالتلبد ايشاى 

آالت ٍ تدْيضات اص چَة ٍ هحلَالت چَة ٍ چَة پٌجِ ٍ هحلَالت ػبختِ فلضي، ثِ خض هبؿيي

دّذ وِ  ٍاسدات ثش اًذاصُ ًؼجي اًذ. ايي هَضَع ًـبى هيّبي وليذي ايشاى  حزف ؿذُصهشُ ثخؾ

ّبي كٌبيغ چَة ٍ ّبي ثخؾٍيظُ فؼبليتِگزاسد ٍ ثثيش ثؼضايي هيس دس ايشاى  تأبي هزوَّپيًَذ ثخؾ

آالت ٍ تدْيضات ثِ ٍاسدات ٍاثؼتِ اػت. ايي ًتيدِ دس هحلَالت ػبختِ فلضي، ثِ خض هبؿيي

-ثِ 4سطاًتيي ًيض هلذاق داسد.آافشيمبي خٌَثي ٍ  اًذًٍضي، ٌّذ، ،چيي ًشٍط، وـَسّبيي چَى تشويِ،

وٌٌذ وِ ّبي هْن ٍ وليذي التلبد تغييش هيبستي ثب تَخِ ثِ ٍاسدات ٍ ػبختبس التلبد وـَسّب ثخؾػج

ّبي دّذ وِ ثخؾّن چٌيي ًتبيح ًـبى هي گزاسي تؼييي ًمؾ ٍاسدات ثؼيبس هْن اػت.ثشاي ػشهبيِ

ّبي ثخؾووتشي دس التلبد ّؼتٌذ ٍ ًـتي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي وِ پيًَذ پؼيي ثضسگتشي داسًذ داساي 

                                                           
 (1392جُبوگزد ).  1
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ّبي التلبدي ايشاى داسًذ داساي تشي ثب ديگش فؼبليتكٌؼتي ٍ وـبٍسصي وِ داساي پيًَذ پؼيي ضؼيف

ّبي كٌؼتي فؼبليت هؼىَع ثيي پيًَذّبي پؼيي ٍ تشاٍؿبت يثضسگتشي ّؼتٌذ. الجتِ الگَي ساثغًِـتي 

ُ ايي هؼئلِ اػت ّبي خذهبتي كبدق ًيؼت. ّن چٌيي ًتبيح ثبصگَوٌٌذٍ وـبٍسصي دس خلَف ثخؾ

هثجت ثب  يّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي دس عشف ػشضِ ٍ تَصيغ هحلَالت خَد يه ساثغِوِ ثخؾ

تشي ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي وِ داساي پيًَذ پيـيي لَيػجبستي ثخؾ ٍِاسدات خَد داسًذ ٍ يب ث

ّبي خذهبتي ثخؾي ًـتثيي پيًَذ پيـيي ٍ  يثيـتشي ّن دس التلبد ايدبد وشدًذ اهب ساثغًِـتي ّؼتٌذ 

 ايشاى فبلذ الگَي هـخق ٍ ؿفبف ًيؼت.

ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ٍ اًحشاف هؼيبس پؼيي ثخؾ ًتيدِ ديگش ايي تحميك ساثغِ ثيي پيًَذ پؼيي ٍ     

ًضٍلي ٍ هؼىَع  يخذهبتي  ايشاى اػت وِ دس خلَف ثخـْبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي  يه ساثغِ

ّب سا ثب پيًَذ پؼيي لَي تَاًبيي گؼتشؽ ثيـتش دس ثيي ثخؾّبي خذهبتي اػت ٍ دس ساثغِ ثب ثخؾ

ثيي پيًَذ پيـيي ٍاًحشاف هؼيبس  يساثغِ ّب ايي پيًَذ سا ايدبد وشدُ اًذ.ًذاسًذ ٍ فمظ ثب هؼذٍدي ثخؾ

ّبي كٌؼتي ٍ وـبٍسصي ايشاى سا ًـبًگش يه استجبط هؼتمين اػت.ايي دس حبلي اػت وِ پيـيي ثخؾ

ّبي خذهبتي ايشاى لبثل هـَْد پيًَذ پيـيي ٍ اًحشاف هؼيبس پيـيي ثخؾايي هَضَع دس خلَف 

 ًيؼت ٍ ثشاي ايي دٍ ؿبخق دس ثخؾ خذهبت الگَي هـخلي لبثل اسايِ ًيؼت.
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