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هقذهِ

ٚاثؿرٍي ض ٚث ٝتعايس فؼبِيتٞبي الرهبزي وكٛض ث ٝزضآٔسٞبي يبنُ اظ نوسٚض ٘فوت
ذبْ ٘ ٚيع ثبظاض خٟب٘ي ٘ؿجربً ثيثجبت ٘فت و ٝقسيساً تحت ت ثيط تحٛالت ثيٗإِّّي لطاض
زاضزٕٞ ٚ ،چٙيٗ اػٕبَ تحطيٓٞبي ظبِٕب٘٘ ٝفري ،الرهوبز وكوٛض ضا ٕٞوٛاض ٜزض ٔؼوطو
ضطثبت ٘بقي اظ تغييطات ٘بٌٟب٘ي زضآٔسٞبي ٘فروي لوطاض زاز ٜاؾوت .ؾوبذربض الرهوبزي
وكٛض ثٌٝ٘ٛ ٝاي قىُ ٌطفر ٝوٞ ٝط ٘ٛع قٛن ٘فروي اػوٓ اظ قوٛنٞوبي ليٕروي  ٚيوب
زضآٔسي ،ػالٜٚثط آثبض ٔؿرميٓ ذٛز ثط ضقس تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثوٌ٘ٛ ٝو ٝغيطٔؿورميٓ
٘يع تجؼبت ٌؿرطزٜاي ثط قىٌُيطي  ٚض٘ٚس فؼبِيتٞبي الرهوبزي ثروفٞوبي ٔررّو
ثطخبي ٔي ٌصاضز .اؾرٕطاض  ٚزيطپبيي ايٗ ٚيػٌي زض الرهبز وكٛض ثٚ ٝيػ ٜعي زٞٝٞوبي
اذيط ،ضطٚضت زض ٘ظط ٌوطفرٗ آٖ ضا زض ؾيبؾوتٞوبي ووالٖ وو ٝثوطاي الرهوبز ايوطاٖ
ا٘سيكيسٔ ٜيقٛز ،ث ٝضٚقٙي ٕ٘بيبٖ ٔيؾبظز .ثط ايٗ اؾوبؼ ؾيبؾوتٌوصاضي زض وكوٛض
ثس ٖٚتٛخ ٝث ٝايٗ ٚيػٌي ثطخؿرٕ٘ ٝيتٛا٘س ٔرضٕٗ ٔٛفميت لبثُ ٔاليظٝاي ثبقس.
يىي اظ ٟٔٓتطيٗ اثطات غيطٔؿرميٓ زضآٔسٞبي ٘فري ثوٚ ٝخوٛز آٔوسٖ شذوبيط اضظي
لبثُ تٛخ ٝثطاي وكٛض ،افعايف اضظـ پّٔ َٛي  ٚث ٝتجغ آٖ وبٞف ٞعيٙوٞٝوبي ٚاضزات
ٔيثبقسٍٙٞ .بٔي و ٝزضآٔسٞبي ٘فري افعايف ٔييبثٙس ثب افعايف ػطضو ٝاضظ ،اضظـ پوَٛ
ذبضخي زض ٔمبثُ پ َٛزاذّي وبٞف يبفر ٚ ٝوبالٞبي ذبضخي ثطاي ٚاضز وٙٙوسٌبٖ اضظاٖ
ٔيٌطزز .زض ٘ريدٚ ٝاضزات افعايف يبفرو ٚ ٝتوطاظ تدوبضي غيط٘فروي ض ٚثو ٝثوستط قوسٖ
ٔيٌصاضز .افعايف ٚاضزات ،تٟٙب ث ٝيوٛظ ٜوبالٞوبي ٔهوطفي ٔحوسٚز ٕ٘ويقوٛز ،ثّىوٝ
وبالٞبي ٚاؾغٝاي  ٚؾطٔبيٝاي ضا ٘يع قبُٔ ٔيقٛز .ايٗ ض٘ٚس ثب وبٞف زضآٔسٞبي ٘فروي
ث ٝعطيك ػىؽ ػُٕ ٔيٕ٘بيس .ث ٝػجبضت زيٍوط ثوب ووبٞف زضآٔوسٞبي ٘فروي  ٚووبٞف
شذيطٜٞبي اضظي اضظـ پّٔ َٛي زض ٔمبثُ اضظ ذبضخي وبٞف يبفرو ٚ ٝليٕوت وبالٞوبي
ٚاضزاتي ثطاي تِٛيسوٙٙسٌبٖ زاذّي افعايفٔي يبثس ،زض ٘ريدٞ ٝعيٞٝٙبي تِٛيس ثبال ٔيضٚز
وٙٔ ٝدط ث ٝوبٞف تِٛيس اظ يهؾ ٚ ٛافعايف تٛضْ زاذّي اظ ؾٛي زيٍط ٔيقٛز .ثط ايٗ
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اؾبؼ ثطضؾي اثطات تىب٘وٞٝوبي زضآٔوسي ٘فوت ثوط ٚاضزات وبالٞوبي ٚاؾوغٝاي ثوطاي
قوٙبذت ثٟروط آؾوويتپوصيطي الرهوبز ايووطاٖ اظ ايوٗ ٘بييو ٚ ٝاضاووو ٝضاٞجطزٞوبيي ثووطاي
ٔمبْٚؾبظي الرهبز وكٛض زض ٔمبثُ آؾيتٞبي ٚاضز ،ٜوبٔالً ضطٚضي ث٘ ٝظط ٔيضؾس؛ ِصا
زض ايٗ تحميك ثطآٖ ٞؿريٓ تب ثب اؾرفبز ٜاظ يه ٔسَ الرهبزؾٙدي ،اثط تىب٘ٞٝوبي زضآٔوس
٘فت ثط ٚاضزات ٌ 10ط ٜٚػٕس ٜوبالٞبي ٚاؾغٝاي ضا ثطآٚضز ٕ٘بييٓ  ٚؾپؽ ثب اضاو ٝيوه
قبذم ،ث ٝضتجٝثٙسي ايٗ ٌ 10ط ٜٚثطاؾوبؼ ٔيوعاٖ آؾويتپوصيطي الرهوبز پطزاذروٚ ٝ
ضاٞجطزٞبيي ثطاي ٔمبْٚؾبظي ٚاضزات زض ٔمبثُ آؾيتٞبي ٘بقي اظ وبٞف زضآٔوس ٘فوت
اضاو ٝزٞيٓ .فطضي ٝانّي ايٗ تحميك آ٘ؿت و ٝتىب٘ٞٝبي وبٞكوي زضآٔوسٞبي ٘فروي ثوط
ٚاضزات وبالٞبي ٚاؾغٝاي اثط ٔٙفي زاضز ٛٔ ٚخت ضطث ٝثٚ ٝاضزات ٔيقٛز.
ض٘ٚس پػٞٚف وٙيٗ اؾت و ٝاثرسا ٔجب٘ي ٘ظطي ٔٛضٛعٛٔ ،ضز ثحث لطاض ٔويٌيوطز.
ؾپؽ ث ٝاضاؤ ٝسَ ٔغّٛة ثطاي ثطآٚضز اثط وبٞف زضآٔسٞبي ٘فري ثوط ٚاضزات وبالٞوبي
ٚاؾووغٝاي پطزاذروؤ ٝوويقووٛز .زض لؿووٕت ثؼووس ضاٞىبضٞووبي پيكووٟٙبزي ثووطاي وووبٞف
آؾيتپصيطي ٚاضزات زض ٔمبثُ وبٞف زضآٔسٞبي ٘فري اضاوؤ ٝويٌوطزز  ٚزض ٟ٘بيوت ثوٝ
خٕغثٙسي آ٘چ ٝزض ايٗ پػٞٚف ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفر ٝاؾت ٔيپطزاظيٓ.
 .8پيشيٌِ پضٍّش

ٔٛضٛع ٔٛضز ثطضؾي ػٕٔٛبً زض يٛظ ٜثطآٚضز تٛاثغ تمبضبي ٚاضزات خبي ٔويٌيوطز .زض
ظٔيٙة تبثغ تمبضبي ٚاضزات ٔغبِؼبت ٔرؼسزي زض زاذُ  ٚذبضج اظ وكٛض نٛضت ٌطفروٝ
اؾت ،اظ خّٕ:ٝ
آثٛت ٚ 1نسيمي ( )1996توبثغ تمبضوبي ٚاضزات ضا ثوطاي الرهوبز اٍّ٘ؿوربٖ ضا ثوب
اؾرفبز ٜاظ يه ٔسَ تهحيح ذغب ،ثطآٚضز وطز٘س .آٟ٘ب پي ثطز٘س ؤ ٝربضج ٔهطفي ٟ٘بيي
ثب ضطيت  1/29زضنوس ثوط تمبضوبي ٚاضزات تو ثيط ٔوي ٌوصاضزٕٞ .چٙويٗ اثوط ٔروبضج
ؾطٔبيٌٝصاضي  0/26زضنس  ٚنوبزضات  0/10زضنوس ثوط ٚاضزات ثوطآٚضز قوس ٜاؾوت.
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ثووٝػووال ٜٚليٕووتٞووبي ٘ؿووجي ٔٙفووي  ٚثوؤ ٝيووعاٖ ٚ -0/10اضزات ضا زض اٍّ٘ؿووربٖ
وبٞف ٔيزٞس.
وبيّ )2000( 2ٖٛتمبضبي ٚاضزات ضا ث ٝنٛضت تبثغ ٔغّٛثيت فطو وطز٘ ٚ ،ٜريدٝ
ٔيٌيطز و ٝويفيت وبالٞب ،ػىؽاِؼُٕ ٚاضزات ضا ٘ؿجت ث ٝليٕت ،وبٞف ٔيزٞوس  ٚزض
يبِت وّي ٚاضزات وكٛضٞبي ثطٚتٕٙس ٘ؿجت ث ٝليٕت يؿبؾيت وٕي زاضز.
ٔحٕس  ٚتبً٘ )2000( 3ثب اؾرفبز ٜاظ يه ٔسَ تهحيح ذغب ،تبثغ تمبضوبي ٚاضزات
ضا ثطاي وكٛض ٔبِعي ٔٛضز ثطاظـ لطاضزاز٘س .آٟ٘ب پوي ثطز٘وس وو ٝتطويجوبت ٔروبضج اثوط
ثيكرطي ثوط تمبضوبي ٚاضزات زض ثّٙسٔوست زاضز؛ وو ٝزض ايوٗ ٔروبضج ؾوطٔبيٌٝوصاضي
ٕٞجؿرٍي ثيكرطي  0/78ثب ٚاضزات زاضزٕٞ .چٙويٗ ٔروبضج ٔهوطفي  ٚ 0/73نوبزضات
وٕرطيٗ اثط ٕٞجؿرٍي  0/39ضا ثب ٚاضزات زاقر ٝاؾت .آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ پي ثطز٘س وو ٝضاثغوٝ
ليٕتٞبي ٘ؿجي  ٚتمبضبي ٚاضزات زض وكٛض ٔبِعي ٔٙفي  ٚوٓ وكف اؾت.
٘بضايبٖ٘ ٚ 4بضايبٖ ( )2005تبثغ تمبضبي ٚاضزات ضا ثطاي وكٛض فيدي ٔوٛضز ثوطاظـ
لطاضزاز٘س .زض ايٗ ٔغبِؼ ٝو ٝثب اؾرفبز ٜاظ ٔسَ ذٛز ضٌطؾي٘ٛي ثوب ٚلفوٞٝوبي توٛظيؼي
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ا٘دبْ قس ٜاؾتٔ ،ربضج ٔهطفي وُ ،ؾطٔبيٌٝصاضي  ٚنبزضات اثط ٔثجوت ( ٚاِجرو ٝثوي
وكف) ثب تمبضبي ٚاضزات زاقرٙسٕٞ .چٙويٗ ٔرغيوط ليٕوتٞوبي ٘ؿوجي ثبػوث ووبٞف
ٚاضزات ٔيقٛز.
ويٕجي  ٚاٌُج٘ٛب )2008( 6تبثغ تمبضبي ٚاضزات ضا ثطاي وكٛض ٘يدطي ٝثوب اؾورفبز ٜاظ
ٔسَ تهحيح ذغب ٓٞ ٚا٘جبقرٍي ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س٘ .ربيح ٔغبِؼ ٝآٟ٘ب ٘كبٖ زاز وٝ
تِٛيس ٘بذبِم زاذّي يميمي ثيكرطيٗ ت ثيط ضا ثط تبثغ تمبضبي ٚاضزات زاضز.
وِٗ )2008( 7تبثغ تمبضبي ثّٙسٔست ٚاضزات ضا ثطاي وكوٛض توبيٛاٖ ثوب اؾورفبز ٜاظ
ٔسَ ذٛز ضٌطؾي٘ٛي ثب ٚلفٞٝبي تٛظيؼي ،ثطآٚضز وطز٘ .ربيح ٔغبِؼٚ ٝي ٘كبٖ زاز و ٝوٝ
ٔيبٖ ٚاضزات  ٚػٛأُ تؼييٗوٙٙس ٜآٖ (زضآٔس زاذّي يميمي  ٚليٕوتٞوبي ٘ؿوجي) يوه
ضاثغ ٝثّٙسٔست ٚخٛززاضز.
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زض ايطاٖ ٘يع ٔغبِؼبتي پيطأ ٖٛتمبضبي ٚاضزات نٛضت پصيطفر ٝاؾت ،اظ خّٕ:ٝ
يٛؾفي ( )1375زض ٔمبِٝاي ث ٝثطضؾي ػٛأُ تؼييٗوٙٙسٚ ٜاضزات زض ايطاٖ پطزاذروٝ
اؾتٚ .ي زض ايٗ ٔغبِؼ ٝثب اؾرفبز ٜاظ اضلبْ آٔبضي ثطاي زٚض 18 ٜؾبِ 1349 ٝتب ٚ 1366
ٔسَ يسالُ ٔطثؼبت ٔؼِٕٛي ث ٝز٘جبَ پبؾد ث ٝايٗ پطؾوف اؾوت وو ٝوٍ٘ٛو ٝالوالْ ٚ
ٌطٜٞٚبي انّي وبالٞبي ٚاضزاتي زض ٔٛضز تغييط زض يدٓ ٔحهٛالت نوٙؼري زاذّوي ٚ
ظطفيت ٚاضزاتي ٚاوٙف ٘كبٖ ٔويزٙٞوس .زض ايوٗ ٔغبِؼو ،ٝثو ٝػّوت ػوسْزؾرطؾوي ثوٝ
ٔرغيطٞبي زيٍطي ،اظ لجيُ شذيطٜٞبي اضظي ،عال  ٚوٕهٞوبي ذوبضخي ٔ ٚب٘ٙوس ايٟٙوب،
زضيبفريٞبي اضظي يبنُ اظ نبزضات ٘فت ضا ث ٝػٛٙاٖ تمطيجوي اظ ظطفيوت ٚاضزاتوي زض
٘ظط ٌطفر ٝاؾتٕٞ .چٙيٗ زض ٔسَ ٔٛضز ٔحبؾج ،ٝقوبذم يدوٓ ٚاضزات ٞوط ٌوط ٜٚاظ
الالْ وبالٞبي ٚاضزاتي ثو ٝنوٛضت توبثؼي اظ قوبذم ٔحهوٛالت نوٙؼري  ٚظطفيوت
ٚاضزاتي ٔؼيٗ ٌطزيس ٚ ٜاظ ظطفيت ٚاضزاتي ث ٝػٛٙاٖ ٔرغيط ؾيبؾتٌصاضي اؾورفبز ٜقوسٜ
اؾتٚ .ي ث ٝايٗ ٘ريد ٝضؾيس ٜؤ ٝرغيطٞبي تِٛيوس ٘بذوبِم زاذّوي  ٚتوٛاٖ ٚاضزاتوي،
ثيكرطيٗ اثط ضا ضٚي ٚاضزات وكٛض زاقر ،ٝأب تو ثيط ليٕوتٞوبي ٘ؿوجي تمطيجوبً ضوؼي
ثٛز ٜاؾت.
پطٚيٗ  ٚيٛؾفي ( )1379زض ثطضؾي تبثغ تمبضوبي ٚاضزات زض ايوطاٖ ثوب اؾورفبز ٜاظ
يه تبثغ تطا٘ؿّٛي ؾٟ٘ ٝبزٜاي  ٚز ٚؾرب٘سٜاي ٕٞ ٚچٙيٗ ضٚـ يوسالُ ٔطثؼوبت ؾوٝ
ٔطيّٝاي ث ٝايٗ ٘ريد ٝضؾيس٘س و ٝضاثغ ٝخب٘كيٙي ثيٗ ػٛأُ تِٛيس اظ ٘ظط ػسزي ٔموبزيط
وووٛوىي ٞؿوورٙس  ٚز ٚػبٔووُ ٘يووطٚي وووبض  ٚؾووطٔبي ٝخب٘كويٗ ضووؼيفي ثووطاي ٚاضزات
ٔيثبقٙس .ض٘ٚس ضاثغ ٝخب٘كيٙي ٔحبؾج ٝقس ٜثيٗ ػٛأوُ تِٛيوس يوبوي اظ ايوٗ ٚالؼيوت
اؾت و ٝالرهبز وكٛض تحتاِكؼبع زضآٔسٞبي ٘فري ثٛز ٚ ٜوكفٞبي خب٘كيٙي ػٛأوُ
تِٛيس تحت ت ثيط قسيس ثحطاٖٞبي الرهبزي ٞؿرٙس.
فووط ثرووف ٔ ٚحطاثيووبٖ ( )1380تووبثغ تمبضووبي ٚاضزات زض ايووطاٖ ضا عووي زٚضٜ
ٛٔ 1338-76ضز ثطضؾوي لوطاض زاز٘وس .ثوطاي آظٔو ٖٛتدطثوي زض ايوٗ پوػٞٚف اظ ٔوسَ
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ذٛزٓٞثؿرٍي ثطزاضي اؾرفبز ٜقس ٜاؾت٘ .ربيح ٔغبِؼ ٝآٟ٘ب يبوي اؾت وو ٝزضآٔوسٞبي
٘فري  ٚتِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثس٘ ٖٚفت اثطي ٔثجت  ٚثّٙسٔست  ٚليٕتٞبي ٘ؿجي اثوط
ٔٙفي  ٚثّٙسٔست ثط تمبضبي ٚاضزات زاضز.
ػعيع٘ػاز  ٚپطٌ )1384( ٛزض تحميمي ثب اؾرفبز ٜاظ ٔسَ ذٛز ضٌطؾي ٖٛثوطزاضي ثوٝ
ثطضؾي ت ثيط ٔرغيطٞبي والٖ ثط ٚاضزات وبالٞوبي ؾوطٔبيٝاي پطزاذرٙوسٔ .رغيطٞوبي ايوٗ
ٔغبِؼ ٝقبُٔ ٘طخ اضظ يميمي٘ ،طخ تؼطف ،ٝزضآٔس ؾطا٘ ٝيميمي ٔ ٚرغيوط ٔدوبظي خٙوً
ثٛز٘س .ثطاؾبؼ ٘ربيح ايٗ پوػٞٚف ،تمبضوبي ٚاضزات ووبالي ٔوٛضز ثطضؾوي ثوٚ ٝؾويّٝ
٘ٛؾب٘بت ٘طخ اضظ يميمي ٘ ٚطخ تؼطف ٝتحت ت ثيط لطاض ٔيٌيطز.
تكىيٙي  ٚثبؾرب٘ي ( )1385زض ٔمبِٝاي ث ٝترٕيٗ تٛاثغ تمبضبي ٚاضزات ث ٝتفىيوه
وبالٞبي ٚاؾغٝاي ،ؾطٔبيٝاي ٔ ٚهطفي ثوطاي زٚض ٜظٔوب٘ي  1328-82پطزاذرٙوس٘ .روبيح
ٔغبِؼ ٝآٟ٘ب و ٝاظ ضٚـ ضٌطؾيٖٞٛبي ث ٝظبٞط ٘بٔطتجظ ثٟط ٜثوطز ٜاؾوت٘ ،كوبٖ زاز ووٝ
افعايف زض ليٕتٞبي ٘ؿجي زاذّوي ثبػوث افوعايف ٚاضزات وبالٞوبي ٔهوطفي  ٚيوه
زضنس افعايف زض تِٛيوس ٘بذوبِم زاذّوي ثبػوث افوعايف ٚاضزات وبالٞوبي ٔهوطفي،
ؾطٔبيٝاي ٚ ٚاؾغٝاي ثو ٝتطتيوت ثؤ ٝيوعاٖ  -0/35 ٚ -0/38 ،-1/2زضنوس ٔويقوٛز.
ٕٞچٙيٗ يه زضنس افعايف زض تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ث ٝتطتيت ثبػوث افوعايف ٚاضزات
وبالٞبي ؾطٔبيٝاي ٚ ٚاؾغٝاي ثٔ ٝيعاٖ  0/21 ٚ 0/61زضنس ٔيقٛز.
فطاظٔٙس ( )1386وكفٞبي ليٕري ٟ٘بزٜٞبي ٚاضزاتي ؾطٔبيٝاي ٚ ٚاؾغٝاي ضا ثطاي
زٚض 1382-1345 ٜث ٝضٚـ ؾيؿرٕي  SURثطآٚضز ٕ٘وٛز٘ .روبيح ٘كوبٖ زاز وو ٝوكوف
ليٕري ٟ٘بزٜٞبي ٚاضزاتي ٚاؾغٝاي  ٚؾطٔبيٝاي عي ز ٝٞقهت ثيف اظ ز ٚ 70 ٝٞزٞوٝ
 70ثيف اظ ؾبَٞبي اٚايُ ز 80 ٝٞثطاي وبالٞبي ٚاؾغٝاي ثٛز ،ٜأب وكف ليٕروي ايوٗ
ٟ٘بزٜٞب وٕرط اظ وبالٞبي ؾطٔبيٝاي اؾت.
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خاليي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1387زض ٔغبِؼٝاي ث ٝايٗ ٘ريد ٝضؾيس٘س وو ٝضاثغو ٝخب٘كويٙي
ثيٗ ؾطٔبي٘ ،ٝيطٚيوبض ٚ ٚاضزات ٚاؾغٝاي زض ايطاٖ ٚخٛز زاضزٕٞ .چٙيٗ ثيٗ ٘يطٚيوبض
ٚ ٚاضزات ٚاؾغٝاي ٘يع اضتجبط خب٘كيٙي ثطلطاض اؾت.
زض ٔمبِ ٝزازٌط ٘ ٚظطي ( ،)1389تبثغ تمبضبي ٚاضزات ثب اؾرفبز ٜاظ ضٞيبفوت ذوٛز
ضٌطؾي ٖٛثطزاضي ثطاي زٚض ٜظٔوب٘ي  ،1353-86تدعيو ٚ ٝتحّيوُ قوس ٜاؾوت .زض ايوٗ
ٔغبِؼ ٝاثط تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثب ٘فت  ٚثس٘ ٖٚفت ٞطز ٚزض ٘ظط ٌطفرو ٝقوس ٜاؾوت.
ثطاؾبؼ ٘ربيح ايٗ تحميك اثط تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثس٘ ٖٚفوت  ٚزضآٔوسٞبي ٘فروي ثوط
ٚاضزات ٔثجت ،أب اثط ليٕتٞبي ٘ؿجي ثط ٚاضزات ٔٙفي ثٛز ٜاؾت.
 .2تصزيح هذل ٍ بزرسي اثزات تکاًِّاي درآهذ ًفت بز ٍاردات

ايٙى ٝزض ثؿيبضي اظ ضٚاثظ الرهبزي اثطات آؾرب٘ٝاي  ٚغيطذغي ٚخٛز زاضز زض ٔغبِؼبت
فطاٚا٘ي ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .ايٗ ٔؿ ِ ٝث ٝذهٛل زضثوبض ٜزضآٔوسٞبي ٘فروي إٞيوت
ٚيػٜاي ٔييبثس .ظيطا ٚيػٌي ثبضظ زضآٔوسٞبي ٘فروي اظ يوهؾو ٛػوسْ ثجوبت  ٚتغييوطات
٘بٌٟب٘ي  ٚاظ ؾٛي زيٍط ٔىب٘يعْٞبي اثطٌصاضي ٔرفبٚت اؾت و ٝثبػث ٔيقوٛز اثوطات
٘بٔرمبضٖ  ٚغيطذغي ثط ٔرغيطٞبي الرهبزي زاقر ٝثبقس .ووبٞف زضآٔوسٞبي ٘فروي اظ زٚ
وب٘بَ ثط ٚاضزات اثط ٔيٌصاضز يىي وب٘بَ ٔربضج زِٚت  ٚزيٍطي وب٘بَ ٘وطخ اضظ وو ٝزض
ازأ ٝث ٝثطضؾي آٟ٘ب ٔيپطزاظيٓ.
أ .وب٘بَ ٔربضج زِٚت :اظ آ٘دبيي و ٝثرف ػٕس ٜثٛزخ ٝزِٚوت اظ عطيوك زضآٔوسٞبي
٘فري ت ٔيٗ ٔيقٛز ،وبٞف زضآٔسٞبي ٘فري ثط ٔربضج زِٚت ت ثيط ٌصاقر ٚ ٝثبػوث
ٔيقٛز و ٝػالٜٚثط ثٛزخ ٝػٕطا٘ي ،ثٛزخ ٝقوطوتٞوبي زِٚروي ٘يوع ووبٞف يبثوس.
وبٞف ثٛزخ ٝؾجت ٔيقٛز و ٝفؼبِيتٞبي ػٕطا٘ي زِٚري ٕٞ ٚچٙيٗ قوطوتٞوبي
زِٚري و ٝثِ ٝحبػ اضتجبعبت پيكيٙي ثٚ ٝاضزات وبالٞبي ٚاؾغٝاي ٚاثؿورٞ ٝؿورٙس،
تمبضبي ذٛز ثطاي ٚاضزات ايٗ ٘ٛع وبالٞب ضا وبٞف زٙٞس .اظ ؾوٛي زيٍوط ووبٞف
ٔربضج زِٚت ث ٝػٛٙاٖ ثعضٌرطيٗ وبضفطٔبي وكٛض ،ثبػث ٔيقٛز تب زضآٔوس ثركوي
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اظ خبٔؼ ٝوبٞف يبثس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ثب وبٞف زضآٔوسٞبي ٘فروي زِٚوت ٕ٘ويتٛا٘وس
ثطذي اظ پطٚغٜٞبي ػٕطا٘ي ذٛز ضا ث ٝپبيبٖ ثطؾب٘س  ٚزض ٘ريد ٝزضآٔس پيٕب٘ىوبضاٖ ٚ
زيٍط ػٛأُ زذيُ زض ايٗ پطٚغٜٞب ،وبٞف ٔييبثس .وبٞف زضآٔس ثركي اظ خبٔؼوٝ
ؾجت وبؾر ٝقسٖ اظ ٔيعاٖ تمبضبي آٟ٘ب قوسٙٔ ٚ ٜدوط ثو ٝايدوبز ٔوبظاز زض خب٘وت
ػطضٔ ٝيٌطزز .ايٗ أط ثبػث ٔيقٛز و ٝيري ثٍٙبٜٞبي غيط زِٚري ٘يوع وو ٝتِٛيوس
آٟ٘ب ثٚ ٝاضزات وبالٞبي ٚاؾغٝاي ٚاثؿر ٝاؾت ،زض تمبضوبي ذوٛز ثوطاي ايوٗ ٘وٛع
وبالٞب تدسيس ٘ظط وٙٙس.
ة .وب٘بَ ٘طخ اضظ :زضآٔسٞبي ٘فري و ٝػٕٔٛبً ث ٝنٛضت زالضي زض اذريوبض زِٚوت لوطاض
ٔيٌيط٘س ،يه ٔٙجغ ػٕس ٜثطاي ت ٔيٗ اضظ ٔٛضز ٘يبظ ٚاضزات ث ٝيؿبة ٔي آيٙوس .ثوٝ
ايٗ تطتيت وبٞف زضآٔسٞبي ٘فري ثبػث ٔيقٛز وؤ ٝيوعاٖ اضظ ٔٛخوٛز زض وكوٛض
وبٞف يبفر ٚ ٝزض ٘ريد ٝثبظاض اضظ ثب وٕجٛز ػطضٛٔ ٝاخ ٝقٛز .زض ٘ريد٘ ٝطخ اؾوٕي
اضظ ث ٝافعايف تٕبيُ ٔييبثس .زض نٛضتي و ٝوبٞف زضآٔسٞبي ٘فروي خعووي ثبقوس،
ٔبظاز تمبضبي اضظ ثٚ ٝؾويّ ٝزالضٞوبي شذيوط ٜقوس ٜزض ثب٘وه ٔطووعي پبؾود زازٜ
ٔيقٛز  ٚاظ افعايف ٘طخ اضظ خٌّٛيطي ٔيقٛز .أب زض نٛضتي و ٝزضآٔسٞبي ٘فروي
ثٔ ٝيعاٖ لبثُ تٛخٟي وبٞف يبثس  ٚثب٘ه ٔطوعي ٘رٛا٘س ثٔ ٝبظاز تمبضب زض ثوبظاض اضظ
پبؾد زٞس٘ ،طخ اضظ تغييط وطزٚ ٚ ٜاضزات ضا تحت ت ثيط لطاض ٔيزٞس.
ثب تٛخ ٝث ٝوب٘بَٞبي ت ثيط وبٞف زضآٔسٞبي ٘فري ثوط ٚاضزات ٔويتوٛاٖ ٌفوت ووٝ
ٔمبزيط ا٘سن وبٞف زضآٔس ٘فت ػٕٔٛبً اظ عطيوك وب٘وبَ ٔروبضج زِٚوت ثوط ٚاضزات اثوط
ٌصاقر ٚ ٝثسِيُ ٔسيطيت ٘طخ اضظ تٛؾظ ثب٘ه ٔطوعي ،وب٘وبَ ٘وطخ اضظ زض ووبٞفٞوبي
ا٘سن زضآٔسٞبي ٘فري ٕ٘يتٛا٘س ثط ٔيعاٖ ٚاضزات ٔؤثط ثبقس .اظ ؾٛي زيٍط ٍٙٞوبٔي ووٝ
زضآٔسٞبي ٘فري ثٔ ٝيوعاٖ لبثوُ توٛخٟي ووبٞف يبثٙوس ،وب٘وبَ ٘وطخ اضظ ٘يوع زض فطايٙوس
اثطٌصاضي ٚاضز قوس ٚ ٜآٖ ضا تكوسيس ٔويوٙوس .ثو ٝػجوبضت زيٍوط ٚاووٙف ٚاضزات ثوٝ
وبٞفٞبي لبثُ تٛخ ٝزض زضآٔسٞبي ٘فري ٘ؿجت ثٔ ٝمبزيط ا٘سن ووبٞف ايوٗ زضآٔوسٞب،
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قسيستط ذٛاٞس ثٛز .ثٙبثطايٗ ثطضؾي ايٗ فطضي٘ ٝيبظٔٙس ثطآٚضزي غيطذغوي اظ تمبضوبي
ٚاضزات ٔيثبقس .زض ايٗ پػٞٚف اظ ٔسَ ضٌطؾي ٖٛآؾرب٘ٝاي اؾرفبزٔ ٜيقوٛز .زض ازأوٝ
ث ٝثطضؾي ضٚـ ضٌطؾي ٖٛآؾرب٘ٝاي ٞب٘ؿٗ ٔيپطزاظيٓ.
ضٚـ ضٌطؾي ٖٛآؾرب٘ٝاي اضاو ٝقس ٜتٛؾظ ٞب٘ؿٗ ،)1999( 8ث ٝز٘جبَ پبؾد ث ٝايوٗ
ؾٛاَ اؾت و ٝآيب تٛاثغ ضٌطؾي٘ٛي ث ٝعٛض يىٛٙاذت اظ ٔ ٕٝٞكبٞسات ػجٛض ٔيوٙس يوب
ٔيتٛا٘س ثٌ ٝطٜٞٚبي ٔدعا قىؿر ٝق٘ٛس؟
تدعي ٚ ٝتحّيُ ؾٙري ضٚاثظ غيطذغي ٔؼٕٛالً ثط اؾبؼ ضٞيبفت تمؿيٓ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝزٚ
ٌط ٜٚث ٝنٛضت ثطٖٚظا اؾت و ٝثط پبيٝي زاٚضي  ٚتطخيحبت فطزي اؾورٛاض اؾوت .زض
نٛضت اؾرفبز ٜاظ ايٗ ضٚـ ،ا٘رربة تؼساز ضغيوٓٞوب ٔ ٚحوُ آٖ اذريوبضي  ٚثطاؾوبؼ
ضإٙٞبيي ٞبي ٘ظطيوبت الرهوبزي لجّوي اؾوتِ .وصا زض ايوٗ نوٛضت ،نوحت ٘روبيح ٚ
پبضأرطٞبي ترٕيٗ ظز ٜقس ٜؾؤاَ ثطاٍ٘يع اؾت ،ظيطا ث ٝعٛض ٚؾيؼي ث ٝا٘رربة ٘مغوٝاي
و ٝآؾرب٘ ٝزض آ٘دب ضخ ٔيزٞسٚ ،اثؿر ٝاؾت.
ضٚـ زيٍطي و ٝزض تدعي ٚ ٝتحّيُ ٞبي آؾرب٘ٝاي ٔوٛضز اؾورفبز ٜلوطاض ٔويٌيوطز،
ضٚـ ضٌطؾي٘ٛي پيزضپي يب زضذت ضٌطؾي٘ٛي اؾت و ٝقٕبض ٔ ٚحُ آؾورب٘ٞٝوب ضا ثوٝ
عٛض وبٔالً زضٖٚظا  ٚثب ثٟطٌٜيطي اظ ٔطتتؾبظي زازٜٞبي ٔٛخٛز تؼييٗ ٔيوٙوس (ِوي ٚ
 .)2005 ،9ً٘ٚايٗ ٔجحث ث ٝعوٛض خوسي تٛؾوظ ٞب٘ؿوٗ )2000 ٚ 1999 ،1997(10ثوب
اضاو ٝيه تىٙيه خسيس زض الرهبزؾٙدي تٛؾؼ ٝزاز ٜقوسٜاؾوت .اظ ٔعايوبي زيٍوط ايوٗ
ضٚـ آٖ اؾت و ٝتهٛضات شٙٞي زض قىٌُيطي ٘ٛع ضاثغ ٝغيطذغي زذبِري ٘ساقورٚ ٝ
٘يبظ ثٞ ٝيچٍ ٝ٘ٛفطْ تبثؼي ٔؼيٗ غيطذغي زض ثطضؾي ضٚاثظ غيطذغي ٘ساضز .ثو ٝاػرموبز
ٞب٘ؿٗ ايٗ ضٚـ زض تمؿيٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثطاؾبؼ يه ٔرغيط پيٛؾر ٝلبثُ ٔكبٞسٔ ٜب٘ٙوس ا٘وساظٜ
ٚايس الرهبزي وبضثطز ٔٙبؾجي زاضز .ػالٜٚثوط ايوٗ ،يوه تئوٛضي تٛظيوغ ٘بٔرموبضٖ ضا زض
ؾبذرٗ فٛانُ اعٕيٙبٖ ثطاي پبضأرطٞب فطأ ٓٞيوٙس  ٚايٗ ٔؿو ِ ٝووٚ ٝخوٛز آؾورب٘ ٝاظ
٘ظط آٔبضي تؿت ٌطزز ضا ٕٔىٗ ٔيؾبظز (ظيجبيي ٔ ٚظبٞطي ،1388 ،ل.)14
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اٌط زازٜٞبي ؾطي ظٔب٘ي ثو ٝنوٛضت  }yt , qt , xt : 1≤t<Tثبقوٙس وو ٝا٘وسيؽ t

ٕ٘بيبٌٖط ظٔبٖ اؾتٔ .رغيط ٚاثؿرٔ ٚ yt ٝرغيط آؾرب٘ٝاي  qtاؾىبِط ٞؿرٙس زض نٛضتي ووٝ
ضٌطؾٛض  xtيه ثطزاض اؾت .فطْ ؾبذربضي ايٗ ٔسَ ث ٝنٛضت ظيط ٔيثبقس:
ضاثغ)1( ٝ
ضاثغ)2( ٝ
ايٗ ٔسَ اخبظٔ ٜيزٞس و ٝپبضأرطٞبي ضٌطؾي ٖٛثطآٚضزي ثؿر ٝثٔ ٝمساض ٔ qرفوبٚت
ثبقس ٔ qt ٚرغيط آؾرب٘ٝاي (زض ايٙدب زضآٔسٞبي ٘فري) اؾت و ٝزض تمؿيٓ ووُ ٔكوبٞسات
ث ٝزٌ ٚط ٜٚاؾرفبزٔ ٜيقٛز وٞ ٝط ٌط ٜٚيه ضغيٓ ٘بٔيسٔ ٜيقوٛز ٔ ٚويتٛا٘وس يىوي اظ
ػٙبنط ٔرغيطٞبي ٔؿرمُ  ٚيب ػٙهطي ذبضج اظ ٔسَ تئٛضيىي ثبقس ٔ ،yt ٚرغيط ٚاثؿور،ٝ
 ،xtثطزاض ٔرغيطٞبي ٔؿرمُ eit ،خعء اذالَ  ،γ ٚاضظـ آؾرب٘ٝاي اؾت (ٞب٘ؿوٗ.)2000 ،
ٔسَ ثبال ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝزض نٛضتيؤ ٝرغيط آؾورب٘ٝاي وٛووهتوط اظ اضظـ آؾورب٘ٝاي
ثبقس ،اظ ضٌطؾي ٚ )1( ٖٛظٔب٘ي وؤ ٝرغيوط آؾورب٘ٝاي اظ اضظـ آؾورب٘ٝاي ثسؾوت آٔوسٜ
ثيكرط ثبقس ،اظ ٔؼبزِ ٝضٌطؾي٘ٛي ( )2اؾرفبزٔ ٜيٌطزز .ثطاي ٕ٘بيف يوه ضٌطؾوي ٖٛثوٝ
نٛضت يه ٔؼبزِٝاي ٔي تٛاٖ ٔؼبزالت ثبال ضا ثب وٕه يه ٔرغيط ٔدوبظي ثو ٝنوٛضت
ظيط ٘ٛقت:
ضاثغ)3( ٝ
ٚ
ضاثغ)4( ٝ

) (
(

)
)

(

)

(

{

) (

و ٝزض آٖ  ٚ ρ = θ1 − θ2 ٚ θ = θ2خّٕ ٝپؿٕب٘س  e = [e1te2t]′اؾوت .يوبَ فوطو
ٔيوٙيٓ يه ٔرغيط ٔدبظي ٚ It (γ) ={qt ≤ γخٛز زاقر ٝثبقس و ٝاٌط ٔ qt ≤ γمساض يوه
 ٚزض غيط ايٙهٛضت ٔمساض نفط ضا ث ٝذٛز اذرهبل زٞس.
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ٔسَ ضٌطؾي ٖٛآؾرب٘ٝاي ضا ث ٝنٛضت ذالن ٝظيط ٘يع ٔي تٛاٖ ٕ٘بيف زاز:
)

ضاثغ)5( ٝ

(

(

)

و ٝزض آٖ ( I(0تبثغ قبذم ٔيثبقس.
ٔكبٞسات ثطاؾبؼ ايٙىٔ ٝرغيط آؾرب٘ٝ

وٕرط يب ثيكرط اظ  γآؾرب٘ٝاي ٔيثبقوس ،ثوٝ

ز ٚضغيٓ تمؿيٓ ٔيق٘ٛس .ايٗ ضغيٓٞوب تٛؾوظ تفوبٚت قويتٞوبي ضٌطؾويٖٛ
ٔكرم ٔيق٘ٛس .قٙبؾبيي

ٚ

ٔؿرّعْ آٖ اؾوت وو ٝػٙبنوط

تغييط٘بپصيط ٘جبقٙسٕٞ .چٙيٗ فطو قس ٜاؾت ؤ ٝرغيط آؾرب٘ٝاي

ٚ

زض عو َٛظٔوبٖ

٘يوع زض عو َٛظٔوبٖ

تغييط٘بپصيط ٘يؿت .زض ٔٛضز خّٕ ٝذغبي  ،فطو قس ٜاؾت و ٝغيطٚاثؿر ٚ ٝثو ٝعوٛض
يىؿبٖ تٛظيغ قس ٜاؾت  ٚزاضاي ٔيبٍ٘يٗ نفط ٚ ٚاضيب٘ؽ ٔحسٚز ٔ σ2يثبقوس (ظيجوبيي
ٔ ٚظبٞطي ،1388 ،ل.)14
 .8-2تخويي هقذار آستاًِ

آ٘چ ٝزض ضٚاثظ ثبال ٔ ٟٓاؾت ،ترٕيٗ ٔمساض ٔيثبقس و ٝثرٛاٖ ثطاؾوبؼ آٖ ،زازٜٞوب ضا
زض زٌ ٚطٔ ٜٚدعا اظ ٘ظط ٔيعاٖ زضآٔسٞبي ٘فري تمؿيٓثٙسي ٕ٘ٛز .زض يبِوت وّوي ثوطاي
ترٕيٗ ٔمساض  ،الظْ اؾوت اظ يوه ثؿور٘ ٝوطْافوعاضي اؾورفبز ٜقوٛز وو ٝزاضاي ظثوبٖ
ثط٘بٔٛ٘ ٝيؿي ذبل ذٛز ثبقس  ٚث ٝاظاي ٞط يه اظ ٔمبزيط زض ٘ظط ٌطفر ٝقوس ٜثوطاي ،
يوه ضٌطؾووي ٖٛترٕويٗ ظز ٜقووٛز (ا٘وسضؼ ،1386 ،ل .)335ثووطاي ٞوط يووه اظ ايووٗ
ضٌطؾويٖٞٛوبي ترٕويٗظز ٜقوسٔ ،ٜدٕوٛع ٔدووصٚضات ثبليٕب٘وسٜٞوب ثو ٝنوٛضت ظيووط
ٔحبؾجٔ ٝيقٛز:
ضاثغ)6( ٝ

) ( ̂) ( ̂

تبثغ ٔدٕٛع ٔطثؼبت ذغب ) (  ،اظ عطيك تٛاثغ قبذم )

) (

( ث γ ٝثؿرٍي

زاضزٔ .مساض ثٟئ ، ٝٙمساضي اؾت و ٝقطط ظيط ضا ثطلطاض ؾبظز:
ضاثغ)7( ٝ

) (

̂
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زض يبِت ٚخٛز آؾرب٘ٚ ،ٝاضيب٘ؽ اظ ضاثغ ٝظيط ٔحبؾجٔ ٝيقٛز:
)̂ (

ضاثغ)8( ٝ

)

(

̂ ̂

(

)

̂

ايٗ ٔ ٟٓاؾت ؤ ٝؼٙبزاضي ٚخٛز اثط آؾرب٘ٝاي اظ ٘ظط آٔبضي تؼييٗ قٛز .ثطاي ايوٗ
ٔٙظٛض ٔيتٛا٘يٓ ثب ثٟطٌٜيطي اظ ضطيت الٌطا٘ػ ٞب٘ؿٗ ،فطضي ٝنفط ٔجٙيثط ذغي ثوٛزٖ
ٔسَ ضا تؿت وٙيٓ .ثطاي ايٗ ٔٙظٛض اظ آٔبض F ٜاضاو ٝقس ٜتٛؾظ ٞب٘ؿٗ ث ٝنوٛضت ظيوط
اؾرفبزٔ ٜيوٙيٓ:
ضاثغ)9( ٝ
 ٚزض ٟ٘بيت آظٔ٘ ٖٛؿجت زضؾت ٕ٘بيي ثطاي فطضيٝي
ضاثغ)10( ٝ

 ،ث ٝنٛضت ظيط اؾت:
) (

̂

زض ٔؼبزِ ٝثبال فطضي ٝنفط ثٔ ٝسَ ذغي  ٚغيط آؾرب٘ٝاي ثطٔيٌطزز ،ث ٝايٗ ٔؼٙي وٝ
ٞيچ اثط آؾرب٘ٝاي ٚخٛز ٘ساضز  ٚزض آٖ

ٔدٕٛع ٔطثؼبت خٕالت اذوالَ ٔطثوٛط ثوٝ

ٔسَ ذغي اؾت.
زض لؿٕت ثؼس ث ٝاضاؤ ٝسَ ٔطثٛط ث ٝاثط تىب٘ٞٝبي زضآٔس ٘فت ثط ٚاضزات وبالٞوبي
ؾطٔبيٝاي  ٚا٘دبْ آظٖٔٞٛبي آٖ ٔيپطزاظيٓ.
 .2-2ارائِ هذل هطلَب ٍ بزرسي آسهَىّاي هزبَطِ

زض ايٗ ثرف ،ث ٝتهطيح ٔسَ  ٚترٕيٗ ؾغح آؾرب٘ ٝاثطٌصاضي تىب٘ٞٝبي ٔٙفي ٘فري ثوط
ٚاضزات وبالٞبي ٚاؾوغٝاي ثطاؾوبؼ ٔوسَ ضٌطؾوي ٖٛآؾورب٘ٝاي ثوطاي زٚض1371-91 ٜ
پطزاذرٔ ٝيقٛز .تبثغ تمبضبي ٚاضزات ث ٝتجؼيت اظ ثٕٟٙي اؾىٛيي ٌٛ ٚؾٛاٚي ()2004
ث ٝنٛضت ظيط تهطيح ٔيقٛز:
ضاثغ)11( ٝ

)Xd = f(OR,Y,e,RP
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و ٝزض آٖ  Xdثيبٍ٘ط ٔيعاٖ تمبضبي ٚاضزات OR،زضآٔسٞبي ٘فري Y ،زضآٔوس ّٔويe ،

٘طخ اضظ  RP ٚليٕت ٘ؿجي ٚاضزات اؾت و ٝاظ ٘ؿوجت قوبذم ليٕوت ٚاضزات  pfثوٝ
قبذم ليٕت زاذّي  pdث ٝزؾت ٔي آيوس .ثوط ايوٗ اؾوبؼ ٔوسَ ضٌطؾوي ٖٛآؾورب٘ٝاي
تغييطات ٚاضزات ٘ؿجت ث ٝتغييطات زضآٔسٞبي ٘فري ضا ٔيتٛاٖ ث ٝنٛضت ظيط ٘ٛقت:
)

ضاثغ)12( ٝ
و ٝزضآٖ

(

β

(

)

تمبضبي ٚاضزات ثطاي وبالي  iزض ظٔبٖ ،t

β

زضآٔس ّٔي،

٘طخ اضظ ٚ

ليٕتٞبي ٘ؿجي زض ظٔبٖ ٞ tؿرٙسٕٞ .چٙيٗ  ORثيبٍ٘ط ٔموساض زضآٔوسٞبي ٘فروي ٚ
)

تؼطي

(

ٔرغيط ؾغح آؾرب٘ٔ ٝيثبقس .و ٝزض آٖ ٔرغيوط  Dثو ٝنوٛضت ظيوط

ٔيقٛز:

)

ضاثغ)13( ٝ

{

پبضأرط  kثيبٍ٘ط ؾغح آؾرب٘ٛٔ ٝضز ٘ظط ٔيثبقسٔ .ؼبزِو ٝفوٛق ضوطيت ضاثغؤ ٝيوبٖ
تىب٘ٞٝبي زضآٔس ٘فري ٚ ٚاضزات وبالٞبي ٚاؾغٝاي ضا ث ٝايٗ نٛضت ث ٝزؾت ٔويزٞوس:
اٌط ضقس زضآٔس ٘فري ثطاثط يب وٕرط اظ  kثبقس ،اثط آٖ ثط تِٛيس β ،ذٛاٞس ثوٛز  ٚوٙب٘چوٝ
ضقس زضآٔس ٘فت ثيكرط اظ  kثبقس ،اثط ٔصوٛض ثطاثط β

ٔ βي ثبقسٔ .مساض ثٟي ٝٙؾغح

آؾرب٘ٔ ،)k( ٝمساضي اؾت و ٝثبالتطيٗ ا٘ساظ R2 ٜضا ثطاي ٔسَ فٛق ث ٝزؾت ٔيزٞوس .زض
٘ريد ٝايٗ ٔسَ ث ٝاظاي ٔمبزيط ٔررّ

 kثطآٚضز ٔ ٚؼبزالت زاضاي ثوبالتطيٗ ثوطاظـ ثوٝ

ػٛٙاٖ يس آؾرب٘ ٝثٟي ٝٙا٘رربة ٔيق٘ٛس.
زض ايٗ پػٞٚف اظ آٔبضٞبي اضاو ٝقس ٜتٛؾوظ ٌٕوطن خٕٟوٛضي اؾوالٔي ايوطاٖ ٚ
زازٜٞبي ؾطي ظٔب٘ي ثب٘ه ٔطوعي اؾرفبز ٜقس ٜاؾوت .اظ آ٘دوبيي وو ٝتِٛيوس ٘بذوبِم
زاذّي و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔرغيط زضآٔسٞبي وكٛض اؾرفبزٔ ٜيقٛز ثب زضآٔسٞبي ٘فري زاضاي ٞوٓ
ذغي قسيس اؾت اظ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثس٘ ٖٚفت اؾرفبز ٜقس ٜاؾوتٕٞ .چٙويٗ ثوٝ
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زِيُ ٚخٛز ٔ بظاز زاوٕي توطاظ پطزاذوت زض وكوٛض  ٚتؼيويٗ زؾورٛضي ٘وطخ اضظ تٛؾوظ
ٔمبٔبت پِٛي اظ يهؾ ٚ ٛخٟفٞبي آٖ زض عي ؾبَٞوبي ٔررّو

اظ ؾوٛي زيٍوط ووٝ

ثيبٍ٘ط تغييطات ؾبذربضي زض الرهبز وكٛض اؾوت؛ ٘وطخ اضظ اؾوٕي زض عوي زٚضٔ ٜوٛضز
ٔغبِؼ ٝث ٝػٛٙاٖ ٔرغيط ٘طخ اضظ زض ٘ظط ٌطفر ٝقس ٜاؾت .ليٕتٞوبي ٘ؿوجي ٘يوع يبنوُ
تمؿيٓ قبذم ليٕت نبزضاتي خٟب٘ي ث ٝػٛٙاٖ ليٕتٞبي ذبضخي ثط قوبذم ليٕوت
تِٛيسوٙٙس 11ٜث ٝػٛٙاٖ ليٕتٞبي زاذّي ٔيثبقس.
لجُ اظ ثطآٚضز ٔسَ ثطاي خٌّٛيطي اظ پسيس ٜضٌطؾي ٖٛؾوبذرٍي الظْ اؾوت توب ثوب
ا٘دبْ آظٖٔٞٛبي ٔطثٛط ثٔ ٝب٘بييٓٞ ٚ 12خٕؼي 13اظ ؾوبذرٍي ٘جوٛزٖ زازٜٞوب اعٕيٙوبٖ
يبنُ قٛز .ثطاي ثطضؾي ٔب٘بيي ٔرغيطٞب اظ آظٔ ٖٛزيىي -فِٛط تؼٕيٓ يبفر 14ٝثب فطضويٝ
نفط ٘بٔب٘ب ثٛزٖ ٔرغيطٞب اؾرفبزٔ ٜيقٛز٘ .ربيح ثطضؾي ٔب٘وبيي ٔرغيطٞوب زض خوس َٚشيوُ
اضاو ٝقس ٜاؾت:
جذٍل (ً :)8تايج حاصل اس بزرسي هاًايي هتغيّزّا
نام متغيّر
)D(LPM

)D(LARD

توضيح
تغجيطات ٍِبضيرٕي ٔٛاز
پالؾريه ٔهٛٙػي
تغجيطات ٍِبضيرٕي
ٔحهٛالت آضزؾبظي

t-Statistic

Prob.

-3.222537

0.0344

-4.500863

0.0106

تغجيطات ٍِبضيرٕي
)D(LCH1

ٔحهٛالت قيٕيبيي

-4.735028

0.0015

غيط آِي
)D(LCH2

)D(LCH3

تغجيطات ٍِبضيرٕي
ٔحهٛالت قيٕيبيي آِي
تغجيطات ٍِبضيرٕي
ٔحهٛالت ٌ٘ٛبٌٖٛ

-5.172783

0.0007

-3.158849

0.0390

نتيجه
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
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نام متغيّر
)D(LMFUEL

)D(LMM

)D(LNAM

)D(LNK

)D(LPPI

)D(LROGH

)D(LOIL

)D(LGDP

)D(LER

توضيح
تغجيطات ٍِبضيرٕي
ؾٛذتٞبي ٔؼس٘ي
تغجيطات ٍِبضيرٕي
فّعات اؾبؾي
تغجيطات ٍِبضيرٕي ٕ٘ه،
ٌٌٛطزٌ ،چ  ٚؾيٕبٖ
تغجيطات ٍِبضيرٕي
وبوٛوٛي عجيؼي
تغجيطات ٍِبضيرٕي
ليٕتٞبي ٘ؿجي
تغجيطات ٍِبضيرٕي زا٘ٞٝبي
ضٚغٙي ٘ ٚجبتبت نٙؼري
تغجيطات ٍِبضيرٕي
زضآٔسٞبي ٘فري
تغييطات ٍِبضيرٕي تِٛيس
٘بذبِم زاذّي ثس٘ ٖٚفت
تغييطات ٍِبضيرٕي
٘طخ اضظ اؾٕي

t-Statistic

Prob.

-3.29699

0.0297

-4.397651

0.0031

-4.71068

0.0016

-4.332791

0.0035

-3.504625

0.0260

-3.47138

0.0209

-3.66103

0.0149

-3.919745

0.0094

-4.400578

0.0031

نتيجه
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.
فطضي ٝنفط ضز ٔيقٛز،
ٔرغيط ٔب٘بؾت.

منبع :يافتههاي تحقيق

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝكبٞسٔ ٜيقٛز تفبضُ ٔطتج ٝإٍٞ َٚي زازٜٞب ٔب٘ب ثٛز٘ ٚ ٜيوبظي ثوٝ
آظٖٔٞٛبي  ٓٞخٕؼوي ٘رٛاٞوس ثوٛز؛ ِوصا ثطاؾوبؼ آ٘چوٌ ٝفرو ٝقوس ٔوسَ ضٌطؾويٖٛ
آؾرب٘ٝاي 15ثطاي ٌ 10ط ٜٚوبالٞبي ٚاؾغٝاي  ٚزضنسٞبي ٔررّ
قس٘ ٚ ٜربيح آٖ زض خس َٚشيُ اضاو ٝقس ٜاؾت:

اظ يس آؾرب٘ ٝثوطآٚضز
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جذٍل (ً :)2تايج حاصل اس بزآٍرد پاراهتزّاي هذل
متغيّر توضيحی

مقدار آستانه

OIL

-0.19

1.892

-0.541

2.285

-1.357

OIL

-0.21

1.240

0.958

3.198

3.162

0.91

ٕ٘هٌٌٛ ،طزٌ ،چ  ٚؾيٕبٖ

OIL

-0.15

0.911

0.651

7.162

2.243

0.95

ؾٛذتٞبي ٔؼس٘ي

OIL

-0.23

1.319

0.525

3.289

0.775

0.90

ٔحهٛالت قيٕيبيي غيط آِي

)OIL(-1

-0.13

0.601

-0.184

2.656

-1.239

0.95

ٔحهٛالت قيٕيبيي آِي

OIL

-0.23

1.012

0.063

1.917

0.245

0.87

ٔحهٛالت ٌ٘ٛبٌٖٛ

)OIL(-1

-0.13

0.412

-0.087

3.339

-1.271

0.88

وبوٛوٛي عجيؼي

OIL

-0.19

2.374

0.323

11.286

3.456

0.98

ردیف
4

5

6

7

8

آؾرب٘ٝ

يس آؾرب٘ٝ
ثبالتط اظ يس

آؾرب٘ٝ
پبييٗتط اظ

يس آؾرب٘ٝ
ثبالتط اظ يس

3

OIL

-0.17

1.156

0.395

2.096

1.257

0.88

ٔهطف ٔيضؾس

r2

0.85

زا٘ٞٝبي ضٚغٙي ٘ ٚجبتبت نٙؼري

ضریب

پبييٗتط اظ

ٔحهٛالت آضزؾبظي

2

ٔٛازي و ٝثطاي ؾبذرٗ وبغص ثٝ

9

کاالی عمده واسطهای

1

آماره t
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OIL

ردیف

متغيّر توضيحی

مقدار آستانه

0.819

0.305

2.721

0.858

-0.07

آؾرب٘ٝ

يس آؾرب٘ٝ
ثبالتط اظ يس

آؾرب٘ٝ
پبييٗتط اظ

يس آؾرب٘ٝ
ثبالتط اظ يس

r2

پبييٗتط اظ

فّعات اؾبؾي

ضریب

0.94

10

کاالی عمده واسطهای

آماره t

منبع :يافتههاي تحقيق

ثطاؾبؼ ٘ربيح ث ٝزؾت آٔس ٜزض خس )2( َٚثطاي ٚاضزات ٔحهٛالت آضزؾبظي ووٝ
ثب زضآٔسٞبي ٘فري ٞط ؾبَ ضاثغ ٝزاقر ٝاؾتٔ ،مساض آؾرب٘ 19 ٝزضنس ثوطاي تىب٘وٞٝوبي
ٔٙفي زضآٔسٞبي ٘فري ثطآٚضز قس ٜاؾت ٔ ٚمساض ضطيت ثبالتط اظ يس آؾرب٘ ٝثطاثوط 1/89
ٔيثبقس .ث ٝػجوبضت زيٍوط ثوب ووبٞف ثويف اظ  19زضنوسي زضآٔوسٞبي ٘فروي ٚاضزات
ٔحهٛالت آضزؾبظي ثب ضطيت  1/89وبٞف ٔييبثوس .ثو ٝػٙوٛاٖ ٔثوبَ زض نوٛضتي ووٝ
زضآٔسٞبي ٘فري ثب يه تىب٘و ٝوبٞكوي  20زضنوسي ٔٛاخو ٝقوٛز ٚاضزات ٔحهوٛالت
آضزؾبظي  38زضنس وبٞف ٔييبثس .ايٗ زضيبِي اؾت و ٝضوطيت ثسؾوت آٔوس ٜثوطاي
ٔمبزيط وٕرط اظ يس آؾرب٘ ٝاظ ٘ظط آٔبضي ٔؼٙيزاض ٘يؿت.
ٕٞچٙيٗ ثطاي ٚاضزات زا٘ٞٝبي ضٚغٙي ٘ ٚجبتبت نوٙؼري ٔموساض آؾورب٘ 21 ٝزضنوس
ثطآٚضز قس ٜاؾت .ضطيت  1/24ثطاي تىب٘ٞٝبي وبٞكي زضآٔس ٘فت زض ٔمبزيط ثوبالتط اظ
يس آؾرب٘ ٚ ٝضطيت  0/95ثطاي ٔمبزيط پبييٗ تط اظ يس آؾرب٘ ٝثطآٚضز قس ٜاؾت وٞ ٝوط
ز ٚاظ ٔؼٙبزاضي ثباليي ثطذٛضزاض ثٛز٘ ٚ ٜكبٖ ٔيزٙٞس و ٝقست ضوطث ٝپوصيطي ٚاضزات
ايٗ ٔحه َٛو ٝزض ثبالتط اظ يس آؾرب٘ ٚ ٝو ٝپبييٗتط اظ آٖ ،ظيبز اؾت.
ثطاي ٔحهٛالت قيٕيبيي غيط آِي ٘يع و ٝثب زضآٔسٞبي ٘فروي ؾوبَ ٌصقور ٝاضتجوبط
زاقر ٝاؾت ٔمساض آؾرب٘ 13 ٝزضنس ثطآٚضز قس ٜاؾت .ضطيت ثوبالتط اظ يوس آؾورب٘ ٝآٖ
ثطاثط ٔ 0/6يثبقس ٘ ٚكبٖ ٔيزٞس و ٝزض نٛضتي و ٝزضآٔسٞبي ٘فري ثيف اظ  13زضنوس
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وبٞف يبثٙس ٚاضزات ٔحهٛالت قيٕيبيي ثب ضطيت  0/6وبٞف ذٛاٙٞس يبفت .أب ٔب٘ٙوس
ثطذي زيٍط اظ ٌطٜٞٚبي ػٕس ٜوباليي ٔٛضز ثطضؾي ،ضطيت وٕرط اظ يس آؾرب٘ٔ ٝؼٙوبزاض
٘جٛز ٚ ٜآٔبض t ٜزض فبنّ ٝاعٕيٙبٖ  95زضنس لطاض ٕ٘يٌيطز.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض خسٔ )2( َٚكبٞسٔ ٜيقٛز ٔمبزيط آؾرب٘ ٝثطاي ٌطٜٞٚبي ٔررّو ،
ثيٗ  13تب  23زضنس اؾت .تٛخ ٝث ٝآظٖٔٞٛبي ٔؼٙبزاضي ٘كوبٖ ٔويزٞوس وو ٝزض ثيكورط
ٔؼبزالت ثطآٚضز قس ،ٜوطا٘ٞٝبي پبييٗ آؾرب٘ٞٝبي ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ٘ظط آٔوبضي ٔؼٙويزاض
٘يؿرٙس .ث ٝػجبضت زيٍط تغييطات وٕرط اظ ٔمساض آؾورب٘ ٝزض ٔؼوبزالت ٔوصوٛض ،اثوط ٔؼٙوي
زاضي ثط ٔيعاٖ ٚاضزات وبالي ٔٛضز ٘ظط ٘ساضز .ايٗ زض يبِي اؾوت وو ٝضوطايت ثوطآٚضز
قس ٜثطاي تىب٘ٞٝبي ثبالتط اظ يس آؾرب٘ٔ ٝمبزيطي ٘ؿجربً ثعضي (ػٕٔٛبً ثعضٌرط اظ يوه) ٚ
ٔؼٙي زاض٘س ،ايٗ ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝتغييطات زضآٔسٞبي ٘فري زض نٛضتي و ٝاظ يه ٔموساض
ٔكرم (ؾغح آؾرب٘ )ٝثيكرط ق٘ٛس ثط ٔيعاٖ تمبضبي ٚاضزات ايوٗ زؾور ٝوبالٞوب تو ثيط
ٔيٌصاضز  ٚزض ٔمبزيط وٕرط اظ يس آؾرب٘ ٝاثط ٔؼٙيزاضي ثوط ٚاضزات ٘ساض٘وس .ايوٗ ٘ريدوٝ
إٞيت اؾرفبز ٜاظ ٔسَ ثب ز ٚضغيٓ ٔررّ

ضا ثيف اظ پيف آقىبض ٔيؾوبظز ووطا وو ٝزض

ٔسَٞبي ذغي ٕ٘يتٛاٖ ثيٗ ضغيٓٞوبي ٔررّو
ٔررّ

تفىيوه لبووُ قوس  ٚا٘وٛاع تغييوطات

زضآٔس ٘فت ثب ضطيت يىؿب٘ي ثط ٚاضزات اثط ٔوي ٌصاض٘وس .زض يبِيىو ٝزض ٔوسَ

اضاو ٝقسٔ ٜيتٛاٖ ٌفت و ٝتٟٙب زض ٔمبزيط ثبالتط اظ يس آؾرب٘ ،ٝووبٞف زضآٔوسٞبي ٘فروي
ػٕٔٛبً ٔٙدط ث ٝوبٞف زض ٚاضزات ٌطٜٞٚبي وباليي ٔٛضز ثطضؾي ٔيٌطزز.
اظ آ٘دبيي و ٝزض زٚضٛٔ ٜضز ٔغبِؼ٘ ،ٝطخ اضظ زض وكٛض ث ٝنٛضت زؾرٛضي  ٚتٛؾظ
ٔمبٔبت پِٛي تؼييٗ ٔيقس ٜاؾت ،اؾرفبز ٜاظ ٘طخ اؾٕي اضظ ٘ربيح خبِت تٛخٟي ضا ثٔ ٝب
اضاؤ ٝيزٞس .ث ٝػجبضت زيٍط ٚلري تىب٘ٞٝبي زضآٔس ٘فت قسيس ثبقس ثبػث ٔيقٛز ووٝ
ٔؼبٔالت غيط تثجيتوٙٙس٘ ٜبقي اظ ا٘رظبضات آيٙسٔ ٜجٙيثط افوعايف ٘وطخ اضظٕٞ ،عٔوبٖ ثوب
وبٞف شذبيط اضظي ،افوعايف يبثوس ووٙٔ ٝدوط ثو ٝتغييوطات ٘بٌٟوب٘ي زض ٘وطخ اضظ ثبثوت
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ٔي ٌطزز .ايٗ يىي اظ ايطازات ٔغط قس ٜاظ ؾٛي عطفساضاٖ ٘ظبْ ٘طخ اضظ ا٘ؼغوبفپوصيط
ث٘ ٝظبْ ٘طخ اضظ ثبثت اؾت.
عطفساضاٖ ٘ظبْ ٘طخ اضظ ا٘ؼغبف پصيط ٔؼرمس٘س و ٝػسْ تؼوبزَ توطاظ پطزاذوتٞوب ثوٝ
عٛض آٞؿرٔ ٚ ٝؿرٕط انال ٔيقٛز .ايٗ انال ٘بقي اظ ٔؼبٔالت تثجيتوٙٙسٜاي اؾوت
وٛ٘ ٝؾب٘بت ٘طخ اضظ ضا تؼسيُ ٔيوٙس .اظ ؾٛي زيٍط ػسْ تٛا٘بيي يه وكٛض زض تؼوسيُ
٘طخ اضظ (ٚلري زض يبِت ػسْ تؼبزَ تؼبزَ تطاظ پطزاذتٞب تحوت ٘ظوبْ ٘وطخ اضظ ثبثوت
لطاض زاضز) ايرٕبالً ٔٛخت افعايف ٔؼبٔالت غيطتثجيتوٙٙس ٜقسٟ٘ ٚ ٜبيربً وكوٛض ٔدجوٛض
ٔيقٛز و٘ ٝطخ اضظ ضا ث ٝقست تغييط زٞس .ايٗ الساْ ثبػث ٚاضز آٔسٖ قٛن ثو ٝالرهوبز
وكٛض قسٞ ٚ ٜعيٞٝٙبي تؼسيُ ضا ثط ٔطزْ آٖ تحٕيُ ٔيوٙس  ٚؾپؽ زض خطيوبٖ آٞؿورٝ
تدبضت ثيٗإُِّ  ٚؾطٔبيٌ ٝصاضي ت ثيط ٔيٌصاضز (ؾبِٛاتٛض ،1389 ،ٜل.)247
ايٗ ثسيٗ ٔؼٙبؾت وٚ ٝخٛز ٘طخ اضظ ثبثت  ٚتؼييٗ قس ٜزض وكٛض ثبػث قس ٜاؾت
و ٝزض ٍٙٞبْ تىب٘ٞٝبي وٕرط اظ ٔمبزيط آؾرب٘ ٚ ٝثوطٚظ ٔوبظاز تمبضوب ثوطاي اضظ ذوبضخي،
ٔمبٔبت پِٛي ثب اؾرفبز ٜاظ شذبيط اضظي ؾوبَٞوبي ٌصقور ،ٝػطضو ٝپو َٛذوبضخي ضا زض
وكٛض افعايف زازٔ ٚ ٜبظاز تمبضب ضا پبؾد ٌفرٝا٘س .أوب تغييوطات ثعضٌروط زض زضآٔوسٞبي
٘فري و ٝثط اثط ٔؼبٔالت غيطتثجيتوٙٙسٔ ٜبظاز تمبضبي ثبالتطي ضا  ٓٞثوٚ ٝخوٛز ٔويآٚضز
ثبػث ٔيقٛز و٘ ٝطخ اضظ ثبثت ث ٝيىجبض ٜافعايف يبفر ٚ ٝثٔ ٝمساض ثبثت ثبالتطي ثطؾوس ٚ
اضظـ پّٔ َٛي وبٞف يبثس.
ثٙبثطايٗ ٘ربيح ث ٝزؾت آٔسٔ ٜؤيس فطضي ٝانّي ايٗ تحميك يؼٙي اثطات ٔٙفي وبٞف
زضآٔسٞبي ٘فري ثط تمبضبي ٚاضزات اؾت؛ ثوب ايوٗ تفؿويط وو ٝتىب٘وٞٝوبي قوسيس ٘فروي
ثبالتط اظ  13زضنس -ثط ٚاضزات اثطات لبثُ تٛخٟي ٔيٌصاضز .أب زض ٔموبزيط وٕروط اثوطٔؼٙيزاضي ثط ٚاضزات ٘ساضزِ .صا ٚاضزات وبالٞبي ٚاؾغٝاي  ٚؾوطٔبيٝاي يىوي اظ ٘موبط
ضطثٝپصيط وكٛض زض ٔمبثُ تحطيٓٞبي ظبِٕب٘ ٚ ٝوبٞف زضآٔوسٞبي ٘فروي اؾوت وو ٝزض
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لؿٕت ثؼسي ث ٝثطضؾي  ٚاضاو ٝضاٞىبضٞبيي ثطاي وبٞف آؾيتپصيطي الرهبز وكوٛض اظ
ايٗ ٘بيئ ٝيپطزاظيٓ.
 .9راّکارّاي کاّش ضزبِپذيزي اس ٍاردات

آ٘چ ٝزض زٚضاٖ و٘ٛٙي ٛٔ ٚاخ ٟٝثب تحطيٓٞوبي ظبِٕب٘و ،ٝاظ إٞيوت فطاٚا٘وي ثطذوٛضزاض
اؾت؛ تٛخ ٝث ٝؾيبؾتٞبي وٛتبٜٔست ثطاي خٌّٛيطي ٞطو ٝثيكرط اظ آؾيتٞبي ٘بقوي
اظ تحطيٓٞبؾتِ ،صا خٌّٛيطي اظ ضطثبت ٘بقي اظ ٚاضزات ثط الرهبز وكٛض و٘ ٝبقوي اظ
وبٞف ٘بٌٟب٘ي زضآٔسٞبي ٘فري اؾت ث ٝػٛٙاٖ ضاٞجطز وٛتبٜٔست أطي وبٔالً ضطٚضي ثٝ
٘ظط ٔيضؾس .ثطاي يبفرٗ ضاٞجطزٞبي ٔٙبؾت اثرسا ثبيس زيس و ٝثب وبٞف زضآٔوسٞبي ٘فروي
ٚاضزات وٛ٘ ٝع وبالٞبيي ثيكرط وبٞف ٔي يبثوس .ؾوپؽ ثوب زض ٘ظوط ٌوطفرٗ ؾوغح ٘يوبظ
ٚاؾغٝاي وكٛض ثٚ ٝاضزات ٕٞ ٚچٙيٗ زضخٔ ٝعيت ٘ؿجي ٞط ٌط ٜٚوباليي آٟ٘ب ضا اظ ٘ظط
إٞيت ضتجٝثٙسي ٕ٘ٛز.
ثطاي ايٗ وبض ٘يبظ ث ٝقبذهي ٚخٛز زاضز و ٝثرٛاٖ ثطاؾبؼ آٖ إٞيت ٌط ٜٚػٕوسٜ
وباليي ثطاي ٚاضزات ،ضتجٝثٙسي قٛز .ثبيس تٛخ ٝزاقت وٞ ٝطو ٝوكف ٚاضزاتي زض يه
ٌووط ٜٚوووباليي (ضووطيت ٔرغي وط زضآٔووس ٘فووت) ثووبالتط ثبقووس إٞيووت آٖ ٌووط ٜٚثووطاي
ؾيبؾتٌصاضي افعايف ٔييبثسٕٞ .چٙيٗ إٞيوت ٌوط ٜٚووباليي ثوطاي ؾيبؾوتٌوصاضي
ٔمبٔٚري ثب ٘يبظ ٚاؾغٝاي ث ٝآٖ وبال ضاثغٔ ٝؿورميٓ زاضز .اظ ؾوٛي زيٍوط ٚخوٛز ٔعيوت
٘ؿجي ثب تٛخ ٝث ٝض٘ٚس ٌصقر ٝنبزضات زض ٌط ٜٚوباليي ٔٛضز ٘ظط ثبػث وبٞف إٞيوت
آٖ زض ؾيبؾتٌصاضي ذٛاٞس قس.
ث ٝايٗ تطتيوت ٔوي توٛاٖ قوبذم إٞيوت وبالٞوبي ٚاضزاتوي ضا ثو ٝنوٛضت ظيوط
تؼطي

وطز:

ضاثغ)14( ٝ

وكف ٚاضزات)ضطيت ٔمبزيط ثبالتط اظ يس آؾرب٘ (ٝزضنس ٘يبظ ٚاضزاتي
ٔعيت ٘ؿجي

إٞيت قبذم وبالٞبي ٚاضزاتي
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ثطاي ٔحبؾجٔ ٝمساض ايٗ قبذم اثرسا فطو ٔيوٙيٓ زضآٔسٞبي ٘فري ثب يه ووبٞف
 25زضنسي ٔٛاخ ٝقسٜا٘س (ث ٝػٛٙاٖ يه ؾٙبضي .)ٛزض ٘ريدٔ ٝيعاٖ وكف ٚاضزاتوي ٞوط
ٌط ٜٚوباليي ثطاثط ػسز ضطيت ث ٝزؾت آٔوس ٜاظ ٔوسَ ضٌطؾوي ٖٛآؾورب٘ٝاي ضوطة زض
 0/25ذٛاٞس ثٛز .ث ٝػجبضت زيٍط ايٗ ٔرغيط ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝزض نٛضتي و ٝزضآٔوسٞبي
٘فري ثٔ ٝيعاٖ  25زضنس وبٞف يبثس ٚاضزات ٌط ٜٚػٕس ٜوباليي ثو ٝوؤ ٝيوعاٖ ووبٞف
ذٛاٞس يبفت .ثٙبثطايٗ ٞطؤ ٝمساض ايٗ ٔرغيط ثطاي يه ٌط ٜٚوباليي ثيكرط ثبقوس ،يؼٙوي
ٚاضزات آٖ زض ٔمبثُ وبٞف  25زضنسي زضآٔسٞبي ٘فري ،ثيكرط اؾتٕٞ .چٙيٗ ثطاي ثٝ
زؾت آٔسٖ زضنس ٘يبظ ٚاضزاتي ٔيعاٖ ٚاضزات زالضي ٌط ٜٚووباليي ضا ثوط ووُ ٔهوطف
ٚاؾغٝاي وكٛض زض ؾبَ  1389و ٝثطاؾبؼ زالض ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت؛ تمؿيٓ ٔيوٙيٓ .ايٗ
ٔمساض ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝو ٝا٘ساظ ٜاظ وُ ٘يبظ ٚاؾغٝاي تِٛيس وكٛض اظ ٘بييٚ ٝاضزات يه
ٌط ٜٚوباليي ت ٔيٗ ٔيقٛز.
اوٛ٘ ٖٛٙثت ثٔ ٝحبؾج ٝزضخٔ ٝعيت ٘ؿجي ثطاي ٌطٜٞٚبي وبالي ٔيضؾس .ثطاؾوبؼ
ٔفٔ ْٟٛعيت ٘ؿجي ،وٙب٘چ ٝوكٛضي يه وبال ضا ٘ؿجت ث ٝزيٍوط وبالٞوب اضظاٖتوط تِٛيوس
وٙس ،ايٗ وكٛض زض تِٛيس وٙيٗ وباليي زاضاي ٔعيت ٘ؿجي اؾت.
زض اٚايُ زٔ 1990 ٝٞيالزي ،ثطاي ٔحبؾجٔ ٝعيت ٘ؿجي قبذهي اظ ؾوٛي تٔٛوبؼ
ِٚطاث ثب ػٛٙاٖ قبذم ٔسضٖ  RCAثٙٔ ٝظٛض ثطضؾي ض٘ٚس ضلبثت ثيٗإُِّ اضاو ٝقوس.
ايٗ قبذم ػجبضت اؾت اظ:
) ( ) (

ضاثغ)15( ٝ

زض ايٗ قبذم٘ r ،كبٖزٙٞوس ٜخٟوبٖ ٟٔٙوبي وكوٛض ٘ n ٚ iكوبٖزٙٞوسٔ ٜدٕٛػوٝ
وبالٞبي الرهبزي ٔٛضز ٔؼبّٟٔٙٔ ٝبي وبالي  aاؾت .ثٙبثطايٗٔ ،رغيطٞبي ايٗ قوبذم ضا
ٔيتٛاٖ ث ٝنٛضت ظيط تؼطي

وطز:

 ،اضظـ نبزضات وبالي  aزض وكٛض .i
 ،اضظـ نبزضات وّي ٝوبالٞبي الرهبزي وكٛض  iث ٝخع وبالي .a
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 ،اضظـ نبزضات وبالي  aوّي ٝوكٛضٞب ث ٝخع وكٛض .i
 ،اضظـ نووبزضات وّيوو ٝوبالٞووبي الرهووبزي وكووٛضٞبي خٟووبٖ ثوو ٝخووع اضظـ
نبزضات وبالي  aوكٛض .i
ثب اؾرفبز ٜاظ ايٗ ضاثغٔ ٝيعاٖ ٔعيت ٘ؿوجي وكوٛض ضا زض ٌوطٞ ٜٚوبي ووباليي ٔوٛضز
ثطضؾي ث ٝزؾت آٚضزٔ ٚ ٜمساض قبذم إٞيت وبالي ٚاؾغٝاي ضا ٔحبؾوجٔ ٝوي وٙويٓ.
خس٘ 3 َٚربيح ٔحبؾج ٝايٗ قبذم ضا اضاؤ ٝيزٞس:
جذٍل ( :)9رتبِبٌذي گزٍُّاي ٍارداتي بزاساط شاخص اّويت

درجه مسیت

درصد نياز

شاخص

نسبی

واسطهای

اهميت

1.5

8.53
4.42

رتبه

گروه عمده وارداتی

ضریب

1

زا٘ٞٝبي ضٚغٙي ٘ ٚجبتبت نٙؼري

0.31

0.05471

2

وبوٛوٛي عجيؼي

0.17

0.0752

1.9

3

فّعات اؾبؾي

0.28

0.521

5.6

3.07

4

ٔٛاز پالؾريه ٔهٛٙػي

0.59

1.099

5.5

3.00

5

ؾٛذتٞبي ٔؼس٘ي

0.32

0.4

3.2

2.67

6

ٔحهٛالت قيٕيبيي آِي

0.25

1.418

2.8

0.51

7

ٔحهٛالت ٌ٘ٛبٌ ٖٛقيٕيبيي

0.1

0.373

1.6

0.45

8

ٔحهٛالت قيٕيبيي غيط آِي

0.15

1.054

0.9

0.13

9

ٔحهٛالت آضزؾبظي

0.47

0.439

0.02

0.03

10

ٕ٘هٌٌٛ ،طزٌ ،چ  ٚؾيٕبٖ

0.22

3.808

0.02

0.01

منبع :يافتههاي تحقيق

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض خسٔ )3( َٚكبٞسٔ ٜيقٛز زا٘ٞٝوبي ضٚغٙوي ٘ ٚجبتوبت ٕٟٔروطيٗ
ٌط ٜٚوبالٞبي ٚاضزاتي ٚاؾغٝاي ٞؿرٙس و ٝزوبض ضطثٔ ٝويقو٘ٛس  ٚثطاؾوبؼ زازٜٞوبي
ٔٛخٛز زض ايٗ ٌط ٜٚوباليئ ،عيت ٘ؿجي ثؿيبض ا٘سن  ٚزضنوس ٘يوبظ  ٚضوطيت وكوف
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٘ؿجربً ثبالؾت .اظ آ٘دبيي و ٝايٗ ٌط ٜٚوباليي ػٕستبً ث ٝػٛٙاٖ وبالي ٚاؾغ ٝثطاي نوٙبيغ
غصايي  ٚذٛضاوي ٔحؿٛة ٔيق٘ٛسٔ ،يتٛاٖ زِيُ انّي افعايف ليٕوتٞوبي اذيوط زض
ٔحهٛالت غصايي ضا ٘بقي اظ افعايف ٞعيٞٝٙبي تِٛيوس نوٙبيغ غوصايي ثوط اثوط ووبٞف
ٚاضزات زا٘ٞٝبي ضٚغٙي ٘ ٚجبتبت نٙؼري زا٘ؿت.
زض ازأ ٝث ٝثطضؾي  ٚاضاو ٝضاٞجطزٞبي ٔمرضي ثطاي ٔمبْٚؾوبظي الرهوبز وكوٛض زض
ٔمبثُ وبٞف ٚاضزات ٌ 5ط ٜٚا َٚوبالٞبي ٚاضزاتي و ٝقبذم إٞيوت آٟ٘وب ثعضٌروط اظ
يه اؾت ٔيپطزاظيٓ .اظ آ٘دبيي و ٝزض ٌطٜٞٚبي وباليي و ٝقبذم إٞيت آٟ٘ب وٕرط اظ
يه اؾت ،يب ٔعيت ٘ؿجي ثؿيبض ثباليي زاض٘س يب ٘يبظ ثٚ ٝاضزات آٟ٘ب ثب تٛخ ٝثؤ ٝهوطف
ٚاؾغٝاي وٓ اؾت إٞيت آٟ٘ب ووبٞف يبفرو ٚ ٝآؾويتپوصيطي الرهوبز وكوٛض اظ افوت
ٚاضزات آٟ٘ب وٓ ذٛاٞس ثٛز؛ ِوصا اظ اضاوو ٝضاٞجطزٞوبي ٔموبٔٚري ثوطاي آٟ٘وب نوطف٘ظوط
قس ٜاؾت.
اضاو ٝضاٞجطز ثطاي ٔمبْٚؾبظي الرهبز زض ثطاثط ضطثبت ٘بقوي اظ ووبٞف زضآٔوسٞبي
٘فري  ٚث ٝتجغ آٖ وبٞف ٚاضزات ،زض زٚيٛظ ٜأىبٖپصيط اؾت .يٛظ ٜا َٚؾيبؾوتٞوبي
تِٛيسي و ٝثطاي خبيٍعيٙي وبالٞبي ٚاضزاتي ثوب تِٛيوس زاذوُ  ٚتكوٛيك تِٛيسوٙٙوسٌبٖ
زاذّي نٛضت ٔيپصيطز .يٛظ ٜز ْٚؾيبؾتٞبي زا٘كي اؾت و ٝثوطاي وبالٞوبيي اضاووٝ
ٔيٌطزز و ٝػّيضغٓ ٚخٛز اٍ٘يع ٜثطاي تِٛيس آٟ٘ب زا٘وف  ٚفٙوبٚضي ٔٛخوٛز زض وكوٛض
پبؾرٍٛي آٟ٘ب ٘يؿت ِصا ثبيس ٔغبِؼبت ػّٕي  ٚتىِٛٛٙغيىي زض ايٗ ظٔي ٝٙا٘دوبْ ٌيوطز.
تب زا٘ف  ٚفٙبٚضي ٔطتجظ ضا ثٟجٛز  ٚاضتمب ثركس.
 .8-9داًِّاي رٍغٌي ٍ ًباتات صٌعتي

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ثبال اقبض ٜقس ٚاضزات زا٘ٞٝبي ضٚغٙوي ٘ ٚجبتوبت نوٙؼري ٕٟٔروطيٗ ٚ
ضطثٝپصيطتطيٗ ٌط ٜٚوباليي ٚاؾغٝاي ٚاضزاتي اؾت .ايٗ ٌط ٜٚووباليي اظ ٔعيوت ٘ؿوجي
ثؿيبض پبييٗ زض ٔمبثُ ٘يبظ زاذّي ٘ؿجربً ظيبز ثطذوٛضزاض اؾوت .اٌطوو ٝقوبذم ٔعيوت
٘ؿجي ٔيعاٖ ثؿيبض وٕي ضا ٘كبٖ ٔيزٞس ،أب ٔغبِؼبت ا٘دبْ قس٘ ٜكبٖ ٔيزٞس و ٝثطذوي
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اؾربٖٞبي وكٛض زاضاي ظطفيتٞبي فطاٚاٖ تِٛيس ايٗ ٌط ٜٚوباليي ث ٝذهٛل زا٘ٞٝوبي
ضٚغٙي ٞؿرٙس.
٘ربيح پػٞٚف ايٕس٘ٚس ٘ ٚد پٛض ( )1385زضثبض ٜالالْ ػٕس ٜايوٗ ٌوط ٜٚووباليي
يؼٙي پٙج ٝزا٘ ،ٝؾٛيب ،آفربثٍطزاٖ  ٚوّعا ث ٝنٛضت ظيط اؾت:
ز ٚاؾربٖ اضزثيُ  ٚذطاؾبٖ قٕبِي اظ ظطفيوتٞوبي ثؿويبض ثوبال ٕٞ ٚچٙويٗ تٕبيوُ
وكبٚضظاٖ  ٚوبضايي ػٛأوُ تِٛيوس ثوطاي وكوت پٙجو ٝزا٘و ٝثطذوٛضزاض ٞؿورٙس ،أوب زض
اؾربٖٞبي زيٍط و ٝپٙج ٝزا٘ ٝتِٛيس ٔيوٙٙس يؼٙوي ذطاؾوبٖ ضضوٛي ،فوبضؼٌّ ،ؿوربٖ ٚ
ؾٕٙبٖ ػّيضغٓ ٚخٛز تٕبيُ وكبٚضظاٖ قبذم وبضايي ػٛأُ تِٛيس پوبييٗ اؾوتِ ،وصا
ثبيس وبضايي ػٛأُ تِٛيس زض ايٗ اؾربٖٞب افعايف يبثس.
ؾٛيب زض اؾربٖٞبي ٌّؿربٖٔ ،بظ٘سضاٖ ،اضزثيُ ِ ٚطؾربٖ تِٛيس ٔويقوٛز .أوب تٕوبٔي
ظطفيتٞبي ايٗ اؾربٖٞب ضا پٛقف ٕ٘يزٞسِ ،صا ثط پبيؤ ٝيوعاٖ قوبذمٞوبي ٔحبؾوجٝ
قس ،ٜالظْ اؾت ؾطٔبيٌٝصاضي زض اؾربٖٞبي ٔبظ٘سضاٖ ٌّ ٚؿربٖ ثطاي افوعايف ػّٕىوطز
 ٚزض اؾربٖٞبي ِطؾربٖ  ٚاضزثيُ ثطاي افعايف ؾغح ظيطوكت ؾٛيب نٛضت پصيطز.
زا٘ ٝآفربثٍطزاٖ ضٚغٙي زض اؾربٖٞبي آشضثبيدبٖ غطثوي ،انوفٟبٖ ،ذطاؾوبٖ قوٕبِي،
ؾٕٙبٖ ،فبضؼ ،وطزؾربٌّٖ ،ؿربٖٔ ،طوعيٕٞ ،وساٖ  ٚوطٔوبٖ تِٛيوس ٔويقوٛز .ثطاؾوبؼ
ٔمبزيط ٔحبؾج ٝقس ٜقبذمٞب زض ايٗ ٔغبِؼ ٝاؾربٖٞبي ٌّؿربٖ ٔ ٚطوعي ٔٙبؾتتوطيٗ
اؾربٖٞب ثطاي وكت آفربثٍطزاٖ ضٚغٙي ٞؿرٙس ،أب وطزؾربٖ ثطاي تِٛيس زا٘و ٝآفروبثٍطزاٖ
ٔٙبؾت ٘يؿت.
وّعا ٘يع اٌطو ٝزض ثؿيبضي اظ اؾربٖٞبي وكٛض وكت ٔيٌوطزز ،أوب اؾوربٖ اضزثيوُ
ثٟرطيٗ اؾربٖ ثطاي وكت ايٗ زا٘ ٝضٚغٙي ٔيثبقس .اظ آ٘دبيي وو ٝوّوعا ٘موف ٕٟٔوي زض
تِٛيس ثطذي ٔٛاز غصايي ث ٝذهٛل ضٚغٗٞبي ٌيبٞي زاضز ثبيس ؾيبؾتٞبي ٔوطتجظ ثوب
افعايف ؾغح ظيط وكت  ٚافعايف وبضايي ػٛأوُ تِٛيوس زض اضزثيوُ  ٚزيٍوط اؾوربٖٞوب
اخطا ق٘ٛس.
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ٕٞچٙيٗ ٘ربيح ٔغبِؼ ٝا٘دبْ قس ٜتٛؾظ ثركٛز ٚ ٜقىٞٛي ( )1389زضثبض٘ ٜجبتوبت
نٙؼري٘ ،كبٖ ٔيزٞس و ٝزض وكت پٙج ٝآثي ،پٙج ٝزيٓ  ٚوغٙسض لٙوس (ؾوٌ ٝوط ٜٚػٕوسٜ
٘جبتبت نٙؼري) زض اوثط اؾربٖٞب ،فٙبٚضي  ٚوبضايي ػٛأُ تِٛيس ؾ ٟٓا٘وسوي زض افوعايف
تِٛيس ايٗ الالْ زاقر ٝاؾت .ث ٝػجبضت زيٍط ػالٜٚثط ٚخٛز فٙبٚضي زض وكٛض ،زض وكوت
ايٗ الالْ اظ آٖ وٕرط اؾرفبزٔ ٜيقٛز؛ ِوصا تٛظيوغ ٔبقويٗ آالت خسيوس وكوبٚضظي ثويٗ
وكووبٚضظاٖ ٔ ٚىووب٘يع ٜوووطزٖ ٞطووو ٝثيكوورط وكووبٚضظي ثووطاي تِٛيووس ٘جبتووبت نووٙؼري
ضطٚضي اؾت.
اظ آ٘چ ٝزض ثبال آٔس ٔيتٛاٖ زضيبفت و ٝظطفيتٞبي زاذّي وكٛض ث ٌٝ٘ٛ ٝايؿت وٝ
ٔيتٛا٘س٘ ،يبظ وكٛض ثٌ ٝط ٜٚزا٘ٞٝبي ضٚغٙي ٘ ٚجبتبت نٙؼري ضا تب يوس ظيوبزي ٔطتفوغ
ٕ٘بيسِ ،صا زضثبض ٜايٗ ٌط ٜٚوباليي ؾيبؾتٞبي تِٛيسي يؼٙي اخطاي ضاٞىبضٞوبيي ثوطاي
افعايف ؾغح ظيط وكت  ٚوبضايي ػٛأُ تِٛيس ثٟرطيٗ ؾيبؾتٞب ذٛاٙٞس ثٛز.
 .2-9کائَچَي طبيعي

وبوٛوٛي عجيؼي زٔٚيٗ ٌط ٜٚوباليي اؾوت وو ٝاظ إٞيوت ثوباليي ثوطاي ٔموبْٚؾوبظي
ٚاضزات ثطذووٛضزاض اؾووت .وووبوٛوٛي عجيؼووي ٔووبز ٜانووّي ؾووبظ٘س ٜتووبيط  ٚا٘ووٛاع
الؾريهٞبؾت .عجك ٔحبؾجبتي و ٝزض خس٘ )3( َٚكوبٖ زاز ٜقوس ٜاؾوت ،ايوٗ ٔوبز ٜزض
ايطاٖ زاضاي ٔعيت ٘ؿجي ثؿيبض ا٘سوي اؾت .زض عي ؾبَ ٌصقر ٝعط ٞبي ٔررّفي ثوطاي
وبقت  ٚتِٛيس وبوٛو ٛا٘دبْ قس ٜاؾت ،أب يب ٔرٛل

قسٜا٘س  ٚيب ٘روبيح آٟ٘وب ضضوبيت

ثرف ٘جٛز ٜاؾت .ثبيس تٛخ ٝزاقت و ٝثيف اظ ٌ ٌٝ٘ٛ 300يبٞي ٔٛخٛز اؾت و ٝنٕغ
آٖ وبوٛوٛي عجيؼي اؾتٕٞ .چٙيٗ وبوٛوٛي ٔهٛٙػي و ٝاظ ٔوٛاز ٘فروي  ٚپرطٚقويٕي
ؾبذرٔ ٝيقٛز ضا ٔيتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ خبٌعيٙي ٔٙبؾت ثطاي وبوٛوٛي عجيؼي زا٘ؿوت ووٝ
اِجرٞ ٝعي ٝٙتِٛيس آٖ ثبالتط اؾت .زض ٘ريد ٝثطاي ٔمبْٚؾوبظي ٚاضزات ووبوٛوٛي عجيؼوي
ؾيبؾتٞبي زا٘كي ٔفيستط ث٘ ٝظط ٔيضؾٙس .زض ايوٗ ضاؾورب ثبيوس ٔغبِؼوبت ثوطاي يوبفرٗ
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ٌٞٝ٘ٛبي ٌيبٞي زاذّي وبوٛو٘ ٚ ٛيع ووبٞف ٞعيٙوٞٝوبي تِٛيوس ووبوٛوٛي ٔهوٛٙػي،
افعايف يبثٙس.
 .9-9فلشات اساسي

ؾٔٛيٗ ٌط ٜٚضطثٝپصيط وبالٞبي ٚاؾغٝاي فّعات اؾبؾي ٞؿرٙس٘ .يبظ وكٛض ثوٚ ٝاضزات
ايٗ ٌط ٜٚوباليي ثبالتطيٗ زضنس زض ٔمبيؿ ٝثب زيٍوط ٌوطٜٞٚوبي ووباليي اؾوت .نوٙبيغ
فّعات اؾبؾي ٔ ٚؼبزٖ ٚاثؿر ٝث ٝآٖ زض ايطاٖ تحت پٛقف ؾوبظٔبٖ تٛؾوؼٛ٘ ٚ ٝؾوبظي
ٔؼبزٖ  ٚنٙبيغ ٔؼس٘ي لطاض زاض٘س .ايٗ ؾبظٔبٖ ثٛٔ ٝخت لب٘ ٖٛتٕطووع أوٛض نوٙؼت ٚ
ٔؼسٖٕٞ ،طا ٜثب تكىيُ ٚظاضت نٙبيغ ٔ ٚؼبزٖ ت ؾويؽ قوس ٜاؾوت  ٚزاضاي  8قوطوت
انّي  55 ٚقطوت ػّٕيبتي ثٟطٜثطزاضي زض ظٔي ٝٙنٙبيغ فٛالز ،آِٔٛيٙئ ،ْٛوؽ ،ؾويٕبٖ
ٛٔ ٚاز ٔؼس٘ي ٔيثبقس .اظ آ٘دبيي و ٝنٙبيغ تحت پٛقف ايٗ ؾوبظٔبٖ ػٕٔٛوبً زض ظٔوطٜ
نٙبيغ ا٘طغيثط ٞؿرٙس ،ؾيبؾتٞبي زِٚت زض ظٔي ٝٙليٕتٌصاضي ا٘طغي ثو ٝقوست ايوٗ
نٙبيغ ضا تحت ت ثيط لطاض ٔيزٞس  ٚافعايف ليٕت ٔحهٛالت آٟ٘ب ثٛٙث ٝذٛز ثط نوٙبيغ
پبييٗ زؾري ت ثيط ٔيٌصاضز.
ثط اؾبؼ ٔغبِؼبت ا٘دبْ قس ٜنٙبيغ فّوعات اؾبؾوي ثوطاي پيكوطفت  ٚضفوغ ٘يوبظ
زاذّي ،اظ زٔ ٚكىُ ػٕس ٜض٘ح ٔيثطز .ا٘ َٚجٛز وبضايي فٙي زض ٚايوسٞبي ٔٛخوٛز ووٝ
٘بقي اظ ضؼ

ٔسيطيت  ٚػسْ اخطاي عط ٞبي وبضقٙبؾي قس ٜاؾت .ثٌ٘ٛ ٝوٝاي ووٝ

تٟٙب ثٍٙب ٜزاضاي وبضايي فٙي  ٚالرهبزي فٛالز ٔجبضو ٝانوفٟبٖ ٔويثبقوس (ظ٘وٛظ.)1383،
ز٘ ْٚجٛز ٔٙبثغ ت ٔيٗ ٔبِي ٔٙبؾت ثطاي تٛؾؼ ٝعط ٞبي تِٛيس فّعات اؾبؾي اؾت.
ثطاي يُ ايٗ ٔكىالت ثبيس اظ ز ٚيٛظ ٜؾيبؾتٞبي زا٘كي  ٚتِٛيوسي ثٟوط ٜثوطز.
ثطاي ضفغ ٔكىُ ا َٚيؼٙي ٘جٛز وبضايي فٙي  ٚتىِٛٛٙغي ،ز ٌٝ٘ٛ ٚؾيبؾت زا٘كي اضاووٝ
ٔيٌطزز .ا َٚتكٛيك ث ٝا٘دبْ ٔغبِؼبت ثطاي افعايف ؾغح تىِٛٛٙغي ايٗ نوٙبيغ  ٚزْٚ
ا٘دووبْ ٔغبِؼووبت ٔىووبٖيووبثي  ٚأىووبٖؾووٙدي فٙووي  ٚالرهووبزي عووط ٞووبي تِٛيووسي
(ظ٘ٛظ.)1383 ،
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أب ثطاي ضفغ ٔكىُ ز ْٚؾيبؾتٞبي تِٛيوسي ٔٙبؾوتتوط اؾوت .ثوٌ٘ٛ ٝوٝاي ووٝ
تؼطي

تمؿيٓ وبض ضٚقٗ ٔيبٖ ثروف ػٕؤٛي  ٚذهٛنوي  ٚاتروبش ؾيبؾوت توطٚيح

ؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني  ٚتٛخ ٝثٕٞ ٝبٙٞوًؾوبظي ظطفيوتٞوبي تِٛيوس زض ٔؼوبزٖ ٚ
نٙبيغ ٚاثؿر٘ ٝمف ٕٟٔي زض ضقس  ٚقىٛفبيي نٙبيغ فّعات اؾبؾي ذٛاٞس زاقت.
 .4.9هَاد پالستيک هصٌَعي

ٌط ٜٚوٟبضْ اظ وبالٞبي ٚاؾغٝاي و ٝضطثٝپصيطي ثباليي زاضز ٔٛاز پالؾوريه ٔهوٛٙػي
اؾت .ثطاي خّوٌٛيطي اظ ضوطثبت ٘بقوي اظ ووبٞف ٚاضزات ايوٗ ٔحهوٛالت ثو٘ ٝظوط
ٔيضؾس تمٛيت نٙبيغ ثبظيبفت ٔٙبؾتتطيٗ ضاٜيُ ثبقس .وطا وو ٝزض نوٛضت افوعايف
ثبظيبفت ٔٛاز پالؾريىي ٘يبظ ثٚ ٝاضزات ٔٛاز الظْ ثطاي تِٛيس آٟ٘ب وبٞف ٔييبثوس .أوب اظ
آ٘دبيي و ٝث٘ ٝظط ٔيضؾس نٙبيغ ثبظيبفت زض وكٛض ٔطايُ اِٚيو ٝتٛؾوؼ ٝذوٛز ضا عوي
ٔيوٙٙس ؾيبؾتٞبي زا٘كي  ٚتِٛيسي ثطاي تمٛيت ايٗ نوٙبيغ ثبيوس ٔوٛضز تٛخو ٝلوطاض
ٌيطز .ث ٝػجبضت زيٍط اظ يه ؾ ٛثب اؾرفبز ٜاظ ؾيبؾتٞبي زا٘كوي ظٔيٙوٞٝوبي ػّٕوي ٚ
تىٙيىي ثطاي تٛؾؼ ٝايٗ نٙبيغ تمٛيت قٛز  ٚاظ ؾٛي زيٍط ثب اؾرفبز ٜاظ ؾيبؾتٞوبي
تِٛيسي ؾٛزآٚضي ايٗ نٙبيغ ثبال ضفر ٚ ٝاٍ٘يع ٜتِٛيسوٙٙسٌبٖ تمٛيت ٌطزز.
 .1-9سَختّاي هعذًي

ٌط ٜٚپٙدٓ  ٚآذطيٗ ٌطٛٔ ٜٚضز ثطضؾوي ٌوط ٜٚؾوٛذتٞوبي ٔؼوس٘ي اؾوت .زٔ ٚوبزٜ
شغبَؾ ٚ ًٙوه لؿٕت ػٕس ٜايٗ ٌط ٜٚضا تكىيُ ٔيزٞس .اظ آ٘دبيي ؤ ٝعيت ٘ؿوجي
وكٛض زض ٌط ٜٚوباليي ٔٛضز ٘ظط پبييٗ  ٚوٛوهتط اظ يه اؾتِ ،صا ٕ٘يتٛاٖ ثط تمٛيت
ٔعيت ٘ؿجي ٔ ٚيعاٖ تِٛيس آٟ٘ب زضوكٛض ت ويس وطز .أب يبفرٗ ؾوٛذتٞوبي خوبيٍعيٗ ٚ
نطفٝخٛيي زض ٔهطف آٟ٘ب ٔيتٛا٘س ضاٞجطز ٔٙبؾجي ثبقس .ثطاؾوبؼ ثطضؾويٞوبي ا٘دوبْ
قس ٜزض ثطذي ٔٛاضز اظ ٌبظ عجيؼي ث ٝػٛٙاٖ خب٘كيٗ ثطاي شغبَؾ ًٙاؾرفبز ٜقس ٜاؾت
(ٞبيٕٞ ٚ 16ٟٛىبضاٖ )2002 ،زض ٘ريد ٝثطاي ٔمبْٚؾبظي ٚاضزات زض ٘بيي ٝؾٛذتٞوبي
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ٔؼس٘ي ؾيبؾتٞبي زا٘كي ثطاي ا٘دبْ ٔغبِؼبت الرهبزي  ٚفٙوي زضثوبض ٜخب٘كويٙي ثويٗ
ؾٛذتٞبي ٔررّ

 ٚنطف ٝخٛيي زض ٔهطف ايٗ ؾٛذتٞب تٛنئ ٝيٌطزز.

جوعبٌذي ٍ ًتيجِگيزي

زض ايٗ پػٞٚف اثرسا ثب ثطآٚضز يه ٔسَ ضٌطؾي ٖٛآؾرب٘ٝاي ،اثوطات ووبٞف زضآٔوسٞبي
٘فري ثط ٚاضزات وبالٞبي ٚاؾغٝاي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت٘ .ربيح ث ٝزؾت آٔوسٔ ٜؤيوس
فطضي ٝانّي ايٗ تحميك يؼٙي اثطات ٔٙفي وبٞف زضآٔسٞبي ٘فروي ثوط تمبضوبي ٚاضزات
اؾت؛ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝتىب٘ٞٝبي قسيس ٘فري  -ثبالتط اظ  13زضنس -ثط ٚاضزات اثطات لبثوُ
تٛخٟي ٔيٌصاضز .أب زض ٔموبزيط وٕروط اثوط ٔؼٙويزاضي ثوط ٚاضزات ٘وساضزِ .وصا ٚاضزات
وبالٞبي ٚاؾغٝاي  ٚؾطٔبيٝاي يىي اظ ٘مبط ضوطثٝپوصيط وكوٛض زض ٔمبثوُ تحوطيٓٞوبي
ظبِٕب٘ ٚ ٝوبٞف زضآٔسٞبي ٘فري اؾت .ثطاي اضاو ٝضاٞجطزٞبي ٔمبٔٚري اثرسا ثب اؾرفبز ٜاظ
قبذم إٞيتٌ ،طٜٞٚبي ػٕس ٜوباليي ضا ضتجٝثٙسي ٕ٘وٛزيٓ .ايوٗ قوبذم ثوب ٔيوعاٖ
وبٞف ٚاضازات ثط اثط وبٞف زضآٔس ٘فت ٘ ٚيبظ ٚاضزاتي ٞط ٌط ٜٚوباليي ،ضاثغٔ ٝثجوت ٚ
ثب ٔعيت ٘ؿجي وكٛض زض تِٛيس ٞط ٌط ،ٜٚضاثغٙٔ ٝفي زاقت .ثطاؾوبؼ ضتجوٝثٙوسي ا٘دوبْ
قسٔ ٜكرم قس و ٝپٙح ٌط« ٜٚزا٘ٞٝبي ضٚغٙي ٘ ٚجبتبت نٙؼري»« ،وبوٛوٛي عجيؼوي»،
«فّعات اؾبؾي»ٛٔ« ،از پالؾريه ٔهٛٙػي» « ٚؾٛذتٞبي ٔؼس٘ي» ،اظ ثيكرطيٗ إٞيوت
ثطاي عطايي ضاٞجطزٞبي ٔمبٔٚري ثطذٛضزاض ٞؿرٙس .ثو ٝػجوبضت زيٍوط تِٛيوس وكوٛض زض
لؿٕت ٚاضزات ،اظ ٘بيي ٝايٗ پٙح ٌط ٜٚثيكرطيٗ آؾيتپوصيطي ضا زاضز .ثوط ايوٗ اؾوبؼ
ضاٞجووطزٞووبي ٔمووبٔٚري زض ز ٚيووٛظ ٜؾيبؾووتٞووبي زا٘ك وي  ٚتِٛي وسي ثووطاي وووبٞف
آؾيتپصيطي الرهبز وكٛض اضاو ٝقس .زض ٌط ٜٚزا٘وٞٝوبي ضٚغٙوي ٘ ٚجبتوبت نوٙؼري ثوب
اؾرفبز ٜاظ تحميمبت ا٘دبْ قسٔ ٜكرم قس و ٝزض ثطذي اؾربٖٞوب ظطفيوتٞوبي ثوبِمٜٛ
فطاٚا٘ي ٚخٛز زاضز و ٝثب اؾرفبز ٜاظ آٟ٘ب ٔيتٛاٖ ثرف اػظٓ ٘يبظ ٚاضزاتي وكٛض زض ايوٗ
ٌط ٜٚوباليي ضا خجطاٖ ٕ٘ٛزٕٞ .چٙيٗ زض ٌط ٜٚوبوٛوٛي عجيؼي ثب تٛخ ٝث ٝاعالػبت ثوٝ
زؾت آٔس ٜزضيبفريٓ و ٝوكٛض ايطاٖ ثطاي تِٛيس ايٗ ٌط ٜٚزاضاي ٔعيت ٘جوٛز ٚ ٜثبيوس ثوب
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The imports of intermediate and capital goods that make up the bulk of the
country's imports are very vulnerable against the unjust sanctions imposed
by the global arrogance, which can have negative effects on the domestic
production which relies on these commodities. One of the most important
factors affecting the import of intermediate and capital goods is oil revenues
that will have an impact on the exchange rate. This research examines the
vulnerability of 10 groups of intermediate and capital goods and then by
designing an index for vulnerable commodity groups in the country
production, ranks these groups by importance. we use a threshold regression
model for examine the effects of reducing in oil revenue shocks on
intermediate goods import. Based on the findings of this study, five major
groups of intermediate goods, namely oilseeds and industrial crops, natural
rubber, basic metals, artificial plastic and synthetic fuels are the most
vulnerable intermediate and capital goods.
Keywords: Oil Revenue Shocks, Resistive Economics, International Trade,
Intermediat Goods Import.
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