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شناسايي عوامل اقتصادي -اجتماعي موثس بس پريسش ازقام شودزس و
میانزس ذزت بعد اش گندم دز استان فازس
2

زازگط هحوسي* ،1ضّبم ضحوبًي
تبضيد پصيطـ94/12/23 :
تبضيد زضيبفت94/09/26 :
چکيدُ
زض ايي هغبلؼِ ػَاهل هَثط ثط پصيطـ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ شضت تَؾظ ظاضػیي ثب اؾتفبزُ اظ
هسل الخیت هَضز ثطضؾي ٍ تدعيِ ٍ تحلیل لطاض گطفتِ اؾت .زازُّبي هَضز ًیبظ ثط اؾبؼ ضٍـ
ًوًَِگیطي ذَقِاي چٌس هطحلِاي خوغآٍضي قسًس .ثط ايي اؾبؼ  158تَلیسوٌٌسُي شضت اظ
قْطؾتبىّبي هطٍزقت ٍ زاضاة اًتربة ٍ ٍضؼیت تَلیس آًْب هَضز ثطضؾي لطاض گطفتً .تبيح ثیبًگط
ايي اؾت وِ ػَاهلي ًظیط ؾغح ظيطوكت ،ؾغح تحهیالت ظاضع ،قطوت زض والؼّبي تطٍيدي،
ًَع هبلىیت ٍ زؾتطؾي ثِ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ زض خْت هثجت ٍ ؾي وكبٍضظ زض خْت هٌفي
احتوبل اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغي هَضز ثطضؾي ضا تحت تبثیط لطاض هيزٌّس .ػولىطز زض ٍاحس ؾغح ثصض
ضلن  704اظ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ ثیكتط اؾت؛ ٍلي ايي ضلن ًیبظ ثِ آة ثیكتطي زاضز .ثب تَخِ ثِ
پطزاذت يبضاًِ نطفب ثِ ثصض ضلن ّ 704عيٌِ ايي ضلن ثطاي وكبٍضظاى اظ ّعيٌِ اضلبم ظٍزضؼ ٍ
هیبىضؼ ووتط هيثبقس .ثطايي اؾبؼ ػلیطغن ًیبظ آثي ثیكتط ضلن  ،704وكبٍضظاًي وِ زؾتطؾي ثِ
آة ثیكتطي زاضًس ،اؾتفبزُ اظ ايي ضلن ضا تطخیح زازُ ٍ حبضط ثِ اؾتفبزُ اظ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبى
ضؼ ًويثبقٌس .ثِ ًظط هيضؾس غیط ٍالؼي ٍ پبيیي ثَزى لیوت آة ٍ پطزاذت يبضاًِ ثِ ضلن  704اظ
زاليل انلي ػسم پصيطـ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبى ضؼ ثَزُ ٍ الظم اؾت ضفغ ايي هَاًغ هَضز تَخِ لطاض
گیطزّ .وچٌیي ثطًبهِ ضيعي زض خْت اضتمبي زاًف وكبٍضظاى ،زؾتطؾي ثِ هَلغ ثِ ثصٍض ظٍزضؼ ٍ
هیبىضؼ ٍ افعايف اًساظُ هعضػِ(اظ عطيك يىپبضچگي اضاضي) وِ ثط پصيطـ اؾتفبزُ اظ اضلبم هَضز
ثطضؾي هَثط ثَزُاًس ،تَنیِ هيگطزز.
طبقِبٌدي D04, Q16 : JEL
ٍاژُّاي كليدي :پصيطـ تىٌَلَغي ،هسل الخیت ،اضلبم شضت ،اؾتبى فبضؼ.
 -1هطثي پػٍّكي هطوع تحمیمبت وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجیؼي اؾتبى فبضؼ.
 -2اؾتبزيبض هطوع تحمیمبت وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجیؼي اؾتبى فبضؼ.
* ًَيؿٌسُي هؿئَل همبلِmohammadi287@yahoo.com ،
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پیشگفتاز
ّط ؾبلِ زضنس ثباليي اظ اضاضي اؾتبى فبضؼ ثِ وبقت شضت اذتهبل هييبثس .ثیف اظ  %50اظ وكت
ايي هحهَل ثؼس اظ گٌسم اًدبم قسُ ٍ زض ثیكتط هَالغ اضلبم زيطضؼ(ضلن  )704وكت هيقَز
(ؾبظهبى خْبزوكبٍضظي فبضؼ ،ؾبل ًبهِ آهبضي .)1389-90وكت اضلبم زيطضؼ ثؼس اظ گٌسم هَخت
تبذیط زض ثطزاقت شضت ٍ وبقت هدسز گٌسم هيقَز .ايي تبذیط ؾجت هيقَز تب اظ يه عطف شضت
ثب ؾطهبظزگي آذط فهل هَاخِ قسُ ٍ وكبٍضظاى هدجَض ثِ ثطزاقت هحهَل ثِ نَضت ػلَفِ قًَس ٍ
اظ عطف زيگط وبّف ػولىطز گٌسم ضا ؾجت هيقَز(هیطّبزي .)1380 ،ػالٍُ ثطايي زض هٌبعك
هؼتسل اؾتبى زض چٌس ؾبل اذیط اپیسهي ٍيطٍؼّبي وَتَلگي ظثط ٍ هَظائیه ايطاًي شضت قبيغ ثَزُ
اؾت وِ زض اثط آى ػولىطز هحهَل ثِ قست وبّف هييبثسً .تبيح تحمیمبت ًكبى زازُ وِ اضلبم
هرتلف شضت ٍاوٌفّبي هتفبٍتي ًؿجت ثِ ايي ٍيطٍؼّب ًكبى هيزٌّس ٍ تبضيد وكتّبي ظٍزتط
زض هٌبعك هؼتسلِ اؾتبى ثیكتط اظ تبضيد وكتّبي زيطتط تحت تبثیط لطاض هيگیطًس .ايي اهط ثِ زلیل
ٍخَز زهبي هٌبؾت فؼبلیت ظًدطُ ًبلل ٍيطٍؼ زض تبضيدّبي ظٍزتط هيثبقس(اؾترط ٍ چَگبًي،
 .) 1385ػالٍُ ثط ايي ثطاي وكت اضلبم زيطضؼ زض هٌبعك گطم اؾتبى آة ثیكتطي ههطف هيقَز.
اضلبم زاذلي ظٍزضؼ هثل ؾیٌگلوطاؼ  ٍ 260ؾیٌگلوطاؼ  400حسٍز  3الي 4آثیبضي ووتط اظ
اضلبم زيطضؼ ًیبظ زاضًس .ثٌبثطايي ثِ زٍ زلیل نطفِ خَيي زض ههطف آة ٍ وبّف ذؿبضت ثیوبضي
وَتَلگي ،هيثبيؿت وكت ضلن زيطضؼ 704زض اؾتبى هحسٍز گطزز.
اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ ثطاي وكبٍضظاى يه ًَآٍضي هحؿَة قسُ ٍ پصيطـ آى هٌَط ثِ فطاّن
قسى قطايغي اؾت .ثِ ٍيػُ آًىِ اضلبم زيطضؼ هؼوَال ػولىطز ثبالتطي زاقتِ ٍ ظاضػیي زض همبثل
ذبضج وطزى آى اظ ثطًبهِ وكت ذَز همبٍهت ًكبى هيزٌّس(اؾترط .)1385 ،تهوین ثِ پصيطـ
تىٌَلَغي زض ؾغح هعضػِ ثِ ػَاهل التهبزي ٍ اختوبػي فطاٍاًي ثؿتگي زاضزً .تبيح ثطذي هغبلؼبت
ًكبى هيزّس وِ هتغیطّبي اًساظُ هعضػِ ،زؾتطؾي ثِ ًیطٍيوبض ،لیوت ًْبزُّب ،لیوت هحهَالت،
زض زؾتطؼ ثَزى ؾطهبيِ ،ؾغح تحهیالت ،ؾبثمِ وكبٍضظي ،هٌبثغ زضآهس ذبضج اظ هعضػِ ٍ ًَع
هبلىیت اظ هْنتطيي ػَاهل هَثط ثط پصيطـ تىٌَلَغي تَؾظ ظاضػیي زض ؾغح هعضػِ هيثبقٌس
(قیلس ٍ ّوىبضاى ٍ1993 ،تطووبًي.)2005 ،
هعاضع ثعضي ثب زؾتیبثي ثِ ًتبيح تحمیمبت ٍ هْبضتّبي ػلوي هوىي اؾت وِ تَاًبيي پصيطـ
تىٌَلَغيّبي ًَيي ثب آهَظـ ٍ حوبيت ًؿجي اًسن اظ ؾَي زٍلت ضا زاقتِ ثبقٌس .زض حبلي وِ
هعاضع وَچه ثب ًساقتي اعالػبت وبفي ٍ تبهیي هبلي زض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغيّبي خسيس ثب هكىل
هَاخِ ّؿتٌس(پبئَ -چي لَ .)1985 ،گطچِ ثطذي هغبلؼبت ثط ًمف ٍ اّویت ظاضػیي ثعضگتط
ثِػٌَاى ًیطٍّبي اٍلیِ پصيطـ تىٌَلَغي خسيس زض وكبٍضظي تبویس زاضًس(وَچطاى .)1958 ،اهب ايي
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ٍضؼیت ّویكِ نبزق ًجَزُ ٍ اػتمبز ثطايي اؾت وِ ظاضػیي وَچهتط زض پصيطـ ٍاضيتِّبي خسيس
فؼبلتط ّؿتٌس(ّبتدیىبهب ٍ تطًت .)2002 ،ثطايي اؾبؼ اًساظُ هعضػِ هيتَاًس هتغیط هْوي زض
پصيطـ تىٌَلَغيّبي خسيس ثبقس(وطهي .)1983 ،زض ضاثغِ ثب تبثیط هثجت اًساظُ هعضػِ ثط پصيطـ
تىٌَلَغي هيتَاى ثِ هغبلؼبت ثَظ ٍ آوجبي( ،)2005الجبل ٍ ّوىبضاى( ٍ )1999ؾبوب ٍ ّوىبضاى
( )2005اقبضُ ًوَز وِ زضيبفتٌس اًساظُ هعضػِ تتبثیط هثجت ٍ هؼٌيزاضي ثط پصيطـ ٍاضيتِّبي خسيس
شضت ٍ ثطًح تَؾظ ظاضػیي زاقتِ اؾت .الجتِ ؾغح هعضػِ هيتَاًس ثط پصيطـ ٍاضيتِّبي خسيس ثِ
ػٌَاى يه تىٌَلَغي تبثیط هٌفي ًیع زاقتِ ثبقس(ّبتدیىبهب ٍ تطًتّ ٍ 2002 ،بلٍَي ٍ ّوىبضاى،
.)2002
ؾغح تحهیالت هي تَاًس زض پصيطـ يب ضز يه تىٌَلَغي تَؾظ ظاضػیي هتغیط هْوي ثبقس .زض
زؾتطؼ ثَزى ؾطهبيِ اًؿبًي وِ ثب تَخِ ثِ ؾغح تحهیالت ٍ ؾبثمِي وكبٍضظي اضظيبثي هيقَز،
ػبهلي هَثط ثط پصيطـ ٍ اًتكبض ًَآٍضيّب هيثبقس(قَهبوط .)1971 ،ثطذي اظ هغبلؼبت اًدبم قسُ،
ؾغح تحهیالت ضا ثِػٌَاى يه ػبهل تؼییيوٌٌسُ هْن زض پصيطـ ٍاضيتِّبي خسيس شضت ،ثطًح ٍ
وكت هرلَط هؼطفي ًوَزُاًس(هَضيؽ ،2000 ،خَقي ٍ پبًسيّ ٍ 2005 ،طاؼ ٍ تبویب.)2003 ،
ػالٍُ ثط ؾغح تحهیالت ظاضع ،ؾغح تحهیالت ؾبيط اػضبي ثبلغ ذبًَاض ًیع هيتَاًس زض خْت
هثجت ،احتوبل پصيطـ ًَآٍضيّب ضا تحت تبثیط لطاض زّس(وطهي .)1983 ،هوىي اؾت ؾغح
تحهیالت ثط پصيطـ تىٌَلَغي ثيتب ثیط ثَزُ يب حتي احتوبل پصيطـ آى تَؾظ ظاضػیي ضا ًیع
وبّف زّس.
ؾبّب ٍ ّوىبضاى( )1994زض ثطضؾي تبثیط ػَاهل التهبزي ،اختوبػي ثط پصيطـ تىٌَلَغيّبي خسيس
زض ٍاحسّبي زاهي ثِ ايي ًتیدِ ضؾیسًس وِ ؾغح تحهیالت تبثیط هٌفي ثط پصيطـ تىٌَلَغي زاضز.
ّوچٌیي قیفطا ٍ ّلسى( )1998زض ثطضؾي ػَاهل هَثط ثط پصيطـ تىٌَلَغيّبي حفبظت ذبن
ًتیدِ گطفتٌس وِ ؾغح تحهیالت ،تبثیط هؼٌيزاضي ثط پصيطـ تىٌَلَغي هعثَض ًساقتِ اؾت.
تدطثِ يب ؾبثمِ وكبٍضظ ًیع يىي اظ هتغیطّبيي اؾت وِ هيتَاًس هٌؼىؽوٌٌسُ ؾطهبيِ اًؿبًي ثبقس.
تدطثِ ثبال زضوكبٍضظي هيتَاًس ّن زض خْت هثجت ٍ ّن زض خْت هٌفي ،ثط پصيطـ تىٌَلَغي
تبثیطگصاض ثبقس .ثٌبثطايي خْت تبثیط تدطثِ ثط پصيطـ ًَآٍضي ضا ًويتَاى اظ اثتسا هكرم ًوَز.
ّوبىعَض وِ ّطاؼ ٍ تبویب( )2003زض هغبلؼِ ذَز ثیبى وطزُاًس ،ثب افعايف تدطثِ ،ؾي ظاضع ًیع
افعايف يبفتِ ٍ افك ظهبًي وِ زض آى هٌبفغ پصيطـ ًَآٍضي ثِزؾت هيآيس ،وبّف يبفتِ ٍ زض ػیي
حبل هوىي اؾت ضيؿه پصيطي فطز ًیع وبّف يبثس .اظ عطف زيگط ،افعايف تدطثِ ظاضع هيتَاًس
هٌدط ثِ اضتج بط ثیكتط ٍي ثب ؾبيط ظاضػیي يب ًْبزّبي تحمیمبتي ٍ تطٍيدي قسُ ٍ اظ ايي عطيك
ؾغح زاًف ٍي افعايف يبفتِ ٍ زض ًتیدِ اضظيبثي زلیكتطي اظ هٌبفغ پصيطـ زاقتِ ثبقس .هغبلؼبت
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اًدبم قسُ تَؾظ الجبل ٍ ّوىبضاى( ،)1999قیبًي ٍ ّوىبضاى(ّ ،)2000طاؼٍ تبویب(ٍ ،)2003
خَقي ٍ پبًسي( )2005زض ظهیٌِي پصيطـ اضلبم شضت ّیجطيس ،پصيطـ ٍاضيتِّبي خسيس زض تَلیس
ًرَز ،ػَاهل هَثط تؼییيوٌٌسُ وكت هرلَط ٍ پصيطـ ٍاضيتِّبي ًَيي ثطًحّ ،وگي زاللت ثط
تبثیط هثجت ٍ هؼٌي زاض ؾبثمِ وكبٍضظي ثط پصيطـ تىٌَلَغي زاضز .زض هغبلؼِ ّبلٍَي ٍ ّوىبضاى
(ً )2002كبى زازُ قس وِ تدطثِ ظاضع ،تبثیط هٌفي ثط پصيطـ اضلبم پطهحهَل ثطًح زاقتِ اؾت.
توبؼ ظاضع ثب هطٍخیي وكبٍضظي وِ هيتَاًس هٌدط ثِ افعايف اعالػبت ٍي زض هَضز تىٌَلَغيّبي
خسيس ًظیط قیَُ ّبي هرتلف وبقت ،زاقت ٍ ثطزاقت هحهَل يب اؾتفبزُ اظ هبقیي آالت خسيس
قسُ ٍ زض ًتیدِ احتوبل پصيطـ ًَآٍضي ضا تحت تبثیط لطاض زّس .زض تبيیس ايي هغبلت هيتَاى ثِ
هغبلؼِ قبضهب ٍ وَهبض( )2000اقبضُ ًوَز وِ هؼتمسًس ثطاؾبؼ ًظطيِ گؿتطـ ًَآٍضي ،توبؼ ثب
هطٍخیي ٍ زؾتاًسضوبضاى تطٍيح ،تبثیط هثجت ثط تىٌَلَغي زاضزّ .طاؼ ٍ تبویب( )2003زض ثطضؾي
ػَاهل تؼییي وٌٌسُ وكت هرلَط ،ثِ ايي ًتیدِ ضؾیسًس وِ هتغیط توبؼ ثب هطٍخیي وكبٍضظي ثِ
عَض هثجت احتوبل پصيطـ وكت هرلَط تَؾظ تَلیسوٌٌسگبى ضا تحت تبثیط لطاض زازُ اؾتً .تبيح
هغبلؼبت هَؾط ٍ ثبضت( ،)2003هٌفطز(ّ ،)1374بلٍَي ٍ ّوىبضاى( ،)2002خَقي ٍ پبًسي
( ٍ )2005ؾبوب ٍ ّوىبضاى( )2005ثیبًگط ايي اؾت وِ قطوت زض والؼّبي تطٍيدي ،تبثیط هثجت
ثط پصيطـ تىٌَلَي خسيس زض ظضاػت ثطًح زاقتِ اؾت.
ؾي ظاضع اظ خولِ هتغیطّبيي اؾت وِ ه وىي اؾت پصيطـ تىٌَلَغي ضا تحت تبثیط لطاض زّس.
هؼوَال افعايف ؾي ظاضػیي هٌدط ثِ وبّف احتوبلي زض پصيطـ تىٌَلَغي هيگطزز .ظيطا ثب افعايف
ؾي ،ذهَنیبت قرهي ظاضػیي ٍ ضيؿهگطيعي آًْب ًؿجت ثِ وكبٍضظاى خَاىتط ثبالتط هيضٍز .زض
تبيیس هغبلت فَق هيتَاى ثِ هغبلؼبت اًدبم قسُ تَؾظ ػوبًي ٍ چیصضي( ،)1385فطخي ٍ
هیطزاهبزي( ٍ )1385تجطايي ٍ حؿيًػاز( )1388اقبضُ ًوَز .آًْب ثِ ايي ًتیدِ زؾت يبفتٌس وِ ثیي
ؾي افطاز ٍ پصيطـ ًَآٍضيّب ،ضاثغِاي هؼىَؼ ٍ هؼٌيزاضي ٍخَز زاضز.
زاضايي ظاضػیي اظ زيگط هتغیطّبيياؾت وِ هيتَاًس پصيطـ تىٌَلَغيّبي خسيس تَؾظ آًْب ضا تحت
تبثیط لطاض زّس .ثِ عَض ولي هيتَاى گفت زاضايي ظاضع ،احتوبل پصيطـ تىٌَلَغي خسيس تَؾظ ٍي
ضا افعايف زازُ(ّبلٍَي ٍ ّوىبضاى ٍ )2002 ،ػبهل هْوي زض پصيطـ تىٌَلَغي ثِ حؿبة هيآيس
(قیلس ٍ ّوىبضاى .)1993 ،ثِ ثیبًي زيگط هحسٍزيتّبي هبلي ثِػٌَاى يه هحسٍزيت هيتَاًس
احتوبل پصيطـ تىٌَلَغي تَؾظ ظاضػیي ضا وبّف زّس(هَؾط ٍ ثبضت.)2002 ،
ًَع هبلىیت ظاضع ضا ّن هيتَاى اظ ػَاهل هَثط ثط پصيطـ تىٌَلَغي زاًؿت .زض ايي ضاثغِ هيتَاى ثِ
هغبلؼِ ؾبوب ٍ ّوىبضاى( )2005اقبضُ ًوَز وِ زض هغبلؼِ ذَز پصيطـ ٍاضيتِّبي انالح قسُ ثطًح
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زض هیبى وكبٍضظاى ذطزُپبي خٌَة غطثي ًیدطيِ ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازًس .آًْب ثِ ايي ًتیدِ
زؾت يبفتٌس وِ هبله ظهیي ظضاػي ثَزى ،تبثیط هؼٌيزاضي ثط پصيطـ اضلبم انالح قسُ زاقتِ اؾت.
ثب تَخِ ثِ ايي وِ وبضيطز تىٌَلَغي خسيس ًیبظ ثِ ّعيٌِ زاضز ،لصا زؾتطؾي ثِ تؿْیالت ثب ًطخ ثْطُ
پبيیي هيتَاًس يىي اظ ػَاهل هَثط ثط پصيطـ تىٌَلَغي ثبقس .زض ايي ضاثغِ هيتَاى ثِ هغبلؼِ ثَّي
ٍ ّوىبضاى( )1999اقبضُ ًوَز وِ زض تحلیل التهبزي -اختوبػي پصيطـ وبوبئَ ّیجطيس زض غٌب،
زضيبفتٌس وِ ثطاي وكبٍضظاى زاضاي هعاضع ثعضي ،همیبؼ زؾتطؾي ثِ تؿْیالت ثبًىي ثِعَض
فعايٌسُاي هَخت افعايف احتوبل پصيطـ ًَآٍضي اظ ؾَي آًْب قسُ اؾت .اهب زض هَضز وكبٍضظاى
ذطزُپب حوبيت قجىِ اختوبػي اظ آًْب چٌیي تبثیطي ًساقتِ اؾت .ثب تَخِ ثِ هغبلت ثیبى قسُ
ّسف ايي هغبلؼِ ثطضؾي ٍ تحلیل ػَاهل هَثط ثط پصيطـ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ شضت تَؾظ
ظاضػیي شضتوبض اؾتبى فبضؼ هيثبقس.
مواد و زوشها
جاهعِ آهازي ،حجن ًوًَِ ٍ زٍش ًوًَِگيسي
خبهؼِ آهبضي ،تَلیسوٌٌسگبى شضت زض اؾتبى فبضؼ هيثبقس .زازُّبي هَضز ًیبظ اظ عطيك ههبحجِ
حضَضي ثب ظاضػیي ٍ تىویل پطؾكٌبهِ اظ هعاضع خوغآٍضي قسُاؾت .آظهَى همسهبتي ٍ اػتجبض
پطؾكٌبهِ اظ عطيك تىویل  20پطؾكٌبهِ ثطاي شضتوبضاى زض ضٍؾتبّبي ذبضج اظ هٌغمِ هَضز
ثطضؾي ثِ ػول آهس ٍ ضطيت اعویٌبى آلفبي وطًٍجبخ  α; 0/85ثِزؾت آهس .خْت اًتربة ظاضػیي
ًوًَِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِگیطي ذَقِاي چٌسهطحلِاي ،اثتسا قْطؾتبىّبي هطٍزقت ٍ زاضاة
ثِزلیل زاقتي ٍؾؼت ثیكتط ؾغح ظيطوكت شضت اؾتبى اًتربة قسًس .زض هطحلِ ثؼس تؼساز زٍ
زّؿتبى اظ قْطؾتبى هطٍزقت ٍ يه زّؿتبى اظ قْطؾتبى زاضاة اًتربة قس .زض ًْبيت اظ ّط
زّؿتبى ضٍؾتبّبيي وِ ثطذي ظاضػیي اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبى ضؼ ٍ ثطذي زيگط ضلن زيطضؼ ضا وكت
ًوَزُاًس ،اًتربة قس .حدن ًوًَِ زض ّط ضٍؾتب اظ ضٍـ ًوًَِگیطي ؾبزُ تهبزفي ٍ ثب اؾتفبزُ اظ
ضاثغِ ( )1هحبؾجِ قس.
()1

)

)

((

زض ضاثغِ ( ،N ،)1خوؼیت شضتوبض زض ّط ضٍؾتب ٍ ٍ s2اضيبًؽ قبذم هَضز هغبلؼِ اؾت،B .
ثطاثط  0/0025هحبؾجِ قسُ
هیعاى ذغب (هؼبزل 0/1تي) ٍ همساض  Dثطاؾبؼ ضاثغِي
اؾت .ثطايي اؾبؼ تؼساز  158شضتوبض زض اؾتبى ( 86شضتوبض زض قْطؾتبى هطٍزقت ٍ  72شضتوبض
زض قْطؾتبى زاضاة) اًتربة قسًس .زازُّبي گطزآٍضي قسُ هطثَط ثِ ؾبلّبي ظضاػي ٍ 1389-90
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 1390-91هيثبقس .پؽ اظ اؾترطاج اعالػبت ثِ هٌظَض تدعيِ ٍ تحلیل آىّب اظ ثطًبهِّبي
وبهیپیَتطي  Limdep7.0 ٍ Eviewsاؾتفبزُ گطزيس.
هدلّاي هَزد استفادُ
خْت زؾتيبثي ثِ اّساف ٍ آظهَى فطضیبت تحمیك اظ ضٍـّبي ًبپبضاهتطي ٍ پبضاهتطيه اؾتفبزُ
قس .زض ضٍـ ًبپبضاهتطي اظ همبيؿِ هیبًگیيّب ٍ آظهَى  ٍ tزض ضٍـ پبضاهتطيه اظ هسل ضگطؾیًَي
الخیت اؾتفبزُ قس.
ؾبزُتطيي هؼیبض ثطاي همبيؿِ هیبًگیي هتغیطّب ،اؾتفبزُ اظ آهبضُ  tهيثبقس .همساض ايي آهبضُ ثطاؾبؼ
ضاثغِ ( )2هحبؾجِ قس (ًَفطؾتي.)1382 ،
̅

() 2

√

̅
√

اظ ضاثغِ ( )3هحبؾجِ قس:
)

)

(

(√

()3
زض ضٍاثظ ( ̅ ٍ ̅ )3( ٍ )2ثِتطتیت هیبًگیي هتغیطّبي هَضز ثطضؾي،

ٍ

تؼساز ظاضػیي

ثِتطتیت ٍاضيبًؽ هتغیط هَضز ثطضؾي زض زٍ گطٍُ پصيطًسُ ٍ ًپصيطًسُ اضلبم

ٍ
زض زٍ گطٍُ ٍ
ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ اؾت.
خْت ثطضؾي ػَاهل هَثط ثط پصيطـ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ اظ هسل الخیت اؾتفبزُ قس .هسل
الخیت زض هَاضزي اؾتفبزُ هيقًَس وِ هتغیط ٍاثؿتِ ثِ نَضت اًتربة زٍگبًِ ظبّط هيقَز .ايي
هسل اظ ضگطؾیَى الخؿتیه پیطٍي هيوٌس .زض ضگطؾیَى الخؿتیه ضطايت هتغیطّبي هؿتمل
ثطآٍضز هيقَز .زض ايي ضٍـ ،هدوَع هدصٍضات اذتالف ثیي همبزيط ٍالؼي ٍ همبزيط پیفثیٌي قسُ
هتغیط ٍاثؿتِ حسالل هيگطزز .هسل الخؿتیه اظ هٌحٌي الخؿتیه پیطٍي هيوٌس ،ثسييتطتیت
ايي هٌحٌي ثطاؾبؼ زازُّبي ٍالؼي پطزاظـ هيقَز .زازُّبي ٍالؼي هطثَط ثِ هتغیط ٍاثؿتِ،
ثطاؾبؼ ايي وِ ظاضػیي تىٌَلَغي هَضز ًظط ضا پصيطفتِ يب ًپصيطفتِ ثبقٌس ،زٍ همساض نفط ٍ يه
اذتهبل زازُ هيقَز .زض ايي الگَ ،احتوبل ايي وِ iهیي وكبٍضظ تىٌَلَغي هَضز ًظط ضا ثپصيطز ،ثِ
نَضت ضاثغِ ( )4تؼطيف هيقَز.
() 4

)

(

)

(

) (

زض ضاثغِ ( )4ثب تغییط  Ziثیي  ،   ٍ  همساض  Piثیي نفط ٍ يه تغییط ذَاّس وطزّ .وچٌیي
 Piثِ عَض غیطذغي ثِ  ٍ Ziثِ تجغ آى ثِ ( Xiهتغیطّبي تَضیحي) ٍ ( Djهتغیطّبي هدبظي)
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هطثَط اؾت .ثٌبثطايي زٍ قطط هَضز ًیبظ ثطاي ضفغ هكىالت هَخَز زض هسل احتوبل ذغي ،تإهیي

هيگطزز .اهب هؿئلِاي وِ ٍخَز زاضز ايي اؾت وِ  Piػالٍُ ثط  Dj ٍ Xiثطحؿت ً  , یع
غیطذغي اؾت .لصا ضٍـ  OLSثطاي ثطآٍضز هسل فَق ،لبثل اؾتفبزُ ًیؿت .ثطاي ايي هٌظَض
ثبيؿتي ضاثغِ ( )4ضا ثِ گًَِاي تغییط زاز وِ ثطحؿت پبضاهتطّب ،ذغي گطزز .لصا  1-Piثِ ػٌَاى
احتوبل ػسمپصيطـ تىٌَلَغي ثِ نَضت ضاثغِ ( )5زض ًظط گطفتِ هيقَز.
()5
ثب تمؿین احتوبل پصيطـ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ شضت تَؾظ iاهیي ظاضع ثِ احتوبل ػسم پصيطـ
آى ٍ گطفتي لگبضيتن اظ عطفیي ،ضاثغِ ( )6ثِ زؾت هيآيس.
+

()6

*

زض ضاثغِ ( L )6ثطاثط ثب لگبضيتن ًؿجت پصيطـ ثِ ػسم پصيطـ هيثبقس ٍ ،ثط حؿت ٍ D ،X
پبضاهتطّب ذغي اؾت .ثطايي اؾبؼ هسل ًْبيي هَضز اؾتفبزُ زض هغبلؼِ ثِنَضت ضاثغِ ( )7هيثبقس.

(Z i    1 X 1   2 X 2  ...  8 X 8   1 D1   2 D2   3 D3   4 D4  U i )7
زض ضاثغِ ( ،Zi )7هتغیط ٍاثؿتًِ ،گطـ ظاضػیي ًؿجت ثِ تىٌَلَغي اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ شضت
هيثبقس .ثطاي ظاضػیٌي وِ وِ اظ ثصض ظٍزضؼ يب هتَؾظضؼ اؾتفبزُ هيوٌٌس ٍ Zi=1 ،ثطاي ؾبيط
ظاضػیي  Zi=0اؾت Xi .ثطزاضي اظ هتغیطّبي تَضیحي قبهل ،ؾغح ظيطوكت( ،)X1تؼساز لغؼبت
ظهیي ظيطوكت ( ،)X2ؾي وكبٍضظ ( ،)X3تدطثِ وكبٍضظي ( ،)X4ؾغح تحهیالت ( ،)X5تؼساز
زفؼبت قطوت زض والؼّبي تطٍيدي ( ،)X6هیعاى زاضايي وكبٍضظ (ّ ٍ )X7عيٌِ ثصض ( )X8اؾت.
 ،Djهتغیطّبي هدبظي ،قبهل ،هبلىیت ظهیي ( ،)D1زؾتطؾي ثِ ثصض ( ،)D2زؾتطؾي ثِ اػتجبضات
( ٍ )D3زؾتطؾي ثِ آة ( )D4اؾت( .زض نَضتيوِ ظاضع هبله ظهیي ثبقس ٍ زؾتطؾي ثِ ثصض،
اػتجبضات ٍ آة ثطاي اٍ هیؿط ثبقس ،هتغیطّبي فَق هؼبزل يه ٍ زض غیطايينَضت هؼبزل نفط زض
ًظط گطفتِ هيقًَس) β ٍ α .پبضاهتطّبي الگَ ٍ  uiخعء ذغبي الگَ اؾت.
پؽ اظ ثطآٍضز ضطائت هسل الخیت ثطاي ثطضؾي هیعاى تبثیط هتغیطّبي تَضیحي ثط هتغیط ٍاثؿتِ
يؼٌي احتوبل پصيطـ تىٌَلَغي ،اثط ًْبيي ّط وسام اظ هتغیطّبي تَضیحي ثط احتوبل اذتیبضي
همساض يه تَؾظ هتغیط ٍاثؿتِ ،هحبؾجِ گطزيس .اثط ًْبيي هكتك تبثغ ثطآٍضز قسُ ًؿجت ثِ ّط وسام
اظ هتغیطّبي تَضیحي زض ي ه ًمغِ هؼیي اؾت .ثطاي هحبؾجِ اثط ًْبيي ّط وسام اظ هتغیطّبي
هؿتمل زض هسل الخیت اظ ضاثغِ ( )9اؾتفبزُ گطزيس.
()9

̂

̂

)

̂

(
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زض هحبؾجِ اثط ًْبيي ّطوسام اظ هتغیطّبي تَضیحي ،اثتسا ثب لطاض زازى هیبًگیي ايي هتغیطّب زض تبثغ
ثطآٍضز قسُ ،هدوَع خوالت تَضیح زازُ قسُ هسل ) ̂ ( ضا هحبؾجِ ٍ ثب لطاض زازى زض ضاثغِ (،)9
اثط ًْبيي ّط وسام اظ هتغیطّبي تَضیحي ثطآٍضز هيگطزز.
زض ترویي هسل فَق ثِ خبي آهبضُ  tاظ آهبضُ  Zاؾتفبزُ هي قَز Z .احتوبل ٍلَع هتغیط ٍاثؿتِ ضا
پیفثیٌي هيوٌسّ .وچٌیي لگبضيتن تبثغ زضؾت ًوبيي ًبهمیس ٍ 1لگبضيتن زضؾتًوبيي 2هحبؾجِ
هيقَز وِ اظ آى ثطاي هحبؾجِ ًؿجت زضؾتًوبيي ٍ 3ضطيت تكریم هه فبزى 4اؾتفبزُ هيقَز.
اظ آهبضُ ًؿجت زضؾتًوبيي ثطاي ثطضؾي اػتجبض ول ضگطؾیَى اؾتفبزُ هيقَز وِ زض ٍالغ خبيگعيي
آهبضُ  Fزض ضگطؾیَى ذغي اؾت .اظ ضطيت تكریم ههفبزى ( )MCFثطاي تؼییي لسضت
تَخیِوٌٌسگي ٍ يب آظهَى ذَثي ثطاظـ هسل اؾتفبزُ هيقَز وِ هؼبزل  R2زض ضگطؾیَى ذغي
اؾت .ثطاي ثطضؾي هكىل ّنذغي اظ آظهَى هَلفِّبي انلي اؾتفبزُ گطزيس وِ ًتبيح ًكبى اظ ًجَز
ّنذغي زاقتّ .وچٌیي ثطاي ثطضؾي ٍاضيبًؽ ًبّوؿبًي اظ آظهَى  LMزازُ قسُ تَؾظ
زيَيسؾَى ٍ هىیٌَى )1984( 5اؾتفبزُ قسُ اؾت.
نتايج و بحث
ٍيژگيّاي تَليد ٍ تَليدكٌٌدگاى
ٍيػگيّبي تَلیس ٍ تَلیسوٌٌسگبى هَضز ثطضؾي زض خسٍل ( )1آهسُ اؾتً .تبيح ثِ زؾت آهسُ ثیبًگط
آى اؾت وِ هتَؾظ ػولىطز زض ّىتبض شضتوبضاى  7329ویلَگطم ،هتَؾظ ؾغح ظيطوكت 4/7
ّىتبض ٍ هتَؾظ تؼساز لغؼبت ظهیي ظيطوكت  2/6لغؼِ هي ثبقس .هتَؾظ هیعاى ههطف ثصض ،وَز
اٍضُ ٍ وَز فؿفبت ثِ تطتیت  234 ٍ 480 ،35/2ویلَگطم زض ّىتبض ٍ هیبًگیي هیعاى ػلفوف ٍ
ؾوَم ثِ تطتیت  3/2 ٍ 5/6لیتط زض ّىتبض اؾت .هیبًگیي تؼساز ًیطٍيوبض ثِ وبض ضفتِ ً 11/3فط -ضٍظ
زض ّىتبض ،هتَؾظ هیعاى آة ههطفي زض ّىتبض 12154هتطهىؼت ٍ تؼساز زفؼبت آثیبضي  9زٍض
اؾت .هتَؾظ زاضايي ظاضػیي ًوًَِ  79هیلیَى تَهبى ثطآٍضز قسُ اؾت .هیبًگیي ؾغح تحهیالت
ظاضػیي زض ؾغح پٌدن اثتسايي ،هتَؾظ ؾبثمِ وبض وكبٍضظي  21ؾبل ،هیبًگیي ؾٌي ظاضػیي 43
ؾبل ٍ هیبًگیي تؼساز زفؼبت قطوت زض والؼ ّبي تطٍيدي  2/1ثبض هيثبقس .ثب تَخِ ثِ هتَؾظ
آة ههطفي ،هیعاى آة ًمف تؼییي وٌٌسُاي زض تَلیس شضت زاضز .ؾغح تحهیالت ظاضػیي پبئیي ٍ
1Log Likelihood
2 Restr.log likely hood
3 LR statistic
4 MCFadden R-squared
5 Davidson and MacKinnon
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هیبًگیي ؾٌي آًْب ثبالؾت ٍ ايي ًكبىزٌّسُ ايي اؾت وِ خَاًبى زض هٌبعك هَضز هغبلؼِ ووتط ثِ
وبض وكبٍضظي هيپطزاظًس .هطٍخیي زض عَل ؾبل چٌسيي ثبض السام ثِ ثطگعاضي والؼّبي تطٍيدي
ًوَزُ ،اهب ظاضػیي زض حس ووي زض ايي والؼّب قطوت هيوٌٌس .ػسم قطوت زض والؼّبي تطٍيدي
هيتَاًس ثِ ذبعط ؾي ثبال ٍ ؾغح تحهیالت پبيیي ظاضػیي ثبقس.
هقايسِ هياًگيي هتغيسّاي هَزد بسزسي بساي گسٍُ ّاي پريسًدُ ٍ ًپريسًدُ تکٌَلَژي
ًتبيح همبيؿِ ػَاهل التهبزي– اختوبػي ثیي زٍ گطٍُ ظاضػیي پصيطًسُ تىٌَلَغي اؾتفبزُ اظ اضلبم
ظٍزضؼ ٍ هیبى ضؼ ٍ ؾبيط ظاضػیي زض ًوًَِ هَضز ثطضؾي زض خسٍل ( )2آهسُ اؾتً .تبيح حبوي اظ
ايي اؾت وِ هیبًگیي هتغیطّبي ػولىطز زض ّىتبض ،ههطف ثصض زض ّىتبض ،ههطف ػلفوف زض
ّىتبض ،تؼساز زفؼبتآثیبضيّ ،عيٌِ ثصضههطفي ،زاضايي ظاضع ،ؾغح تحهیالت ،ؾي ظاضع ٍ تؼساز
زفؼبت قطوت زض والؼّبي تطٍيدي ثیي ظاضػیي زٍگطٍُ تفبٍت هؼٌيزاض آهبضي ثب ّن زاقتِ اؾت.
هیبًگیي هتغیطّبي هتَؾظ ػولىطز ،تؼساز زفؼبت آثیبضي ٍ ؾي وكبٍضظ زض گطٍُ پصيطًسُ اضلبم
ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ اظ ظاضػیٌي وِ ايي تىٌَلَغي ضا ًپصيطفتِاًس ووتط اؾت .هیبًگیي هتغیطّبي
ههطف ثصض زض ّىتبض ،ههطف ػلفوف زض ّىتبضّ ،عيٌِ ثصض ههطفي ،زاضايي ظاضع ،ؾغح تحهیالت ٍ
تؼساز زفؼبت قطوت زض والؼ ّبي تطٍيدي زض گطٍُ پصيطًسُ تىٌَلَغي اظ ظاضػیٌي وِ تىٌَلَغي ضا
ًپصيطفتِاًس ،ثیكتطاؾت .هیبًگیي ؾبيط هتغیطّب ثیي زٍگطٍُ ،اذتالف هؼٌيزاضي ثب ّن ًساضًس.
عَاهل هَثس بس پريسش تکٌَلَژي
ًتبيح هطثَط ثِ تبثیط هتغیطّبي هَضز ثطضؾي ٍ اثطات ًْبيي هطثَعِ زض خسٍل (ً )3كبى زازُ قسُ
اؾت .ثطاي ثطضؾي ٍخَز هكىل ّنذغي زض هسل اظ آظهَى هَلفِّبي انلي) (PCاؾتفبزُ گطزيس
وِ ًتبيح حبوي اظ ػسم ٍخَز ايي هكىل ثَز(همبزيط ضطايت ثیي هتغیطّب ووتط اظ  0/5ثَزًس) .ثطاي
ثطضؾي ٍاضيبًؽ ًبّوؿبًي اظ آظهَى  LMزازُ قسُ تَؾظ زيَيسؾَى ٍ هىیٌیَى ( )1984اؾتفبزُ
قس وِ ثب تَخِ ثِ همساض آهبضُي ثِ زؾت آهسُ ( )4/6فطو ٍخَز ٍاضيبًؽ ّنؾبًي زض هسل
پصيطفتِ هيقَز .همبزيط آهبضُي ثِ زؾت آهسُ ثطاي آظهَى ًؿجت ضاؾتًوبيي ) (L.R.Tثطاثط ثب
 58/3ثَزُ ٍ ثیكتط اظ همساض ثحطاًي خسٍل زض ؾغح يه زضنس ( )23/20هيثبقس .ايي حبلت ثیبًگط
آى اؾت وِ ًويتَاى ّنظهبى تبثیط توبم هتغیطّب ضا نفط فطو وطز .لصا ول هسل ضگطؾیًَي
ثطآٍضزي اظ لحبػ آهبضي هؼٌيزاض اؾت .همساض ضطيت تؼییي ههفبزى ثطاي الگَي الخیت ثطآٍضز
قسُ ثطاثط ثب  %43هيثبقس وِ ًكبى هيزّس هتغیطّبي تَضیحي هسل ،تغییطات هتغیط ٍاثؿتِ ضا ثِ
ذَثي تَضیح زازُاًس .آهبضُي زضنس پیفثیٌي نحیح  85زضنس تؼییي قسُ اؾت .ثطايي اؾبؼ
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هسل ثطآٍضز قسُ تَاًؿتِ ثب تَخِ ثِ هتغیطّبي تَضیحي ،زضنس ثباليي اظ همبزيط هتغیط ٍاثؿتِ ضا ثِ
زضؾتي پیفثیٌي ًوبيس ٍ الگَي فَق لبثل اعویٌبى ثطاي تدعيِ ٍ تحلیلّبي ثؼسي اؾت.
هغبثك ًتبيح خسٍل ( )3هالحظِ هيقَز وِ هتغیطّبي ؾغح ظيطوكت شضت ،هیعاى تحهیالت ظاضع،
قطوت زضوالؼّبي تطٍيديًَ ،ع هبلىیت ٍ زؾتطؾي ثِ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ زاضاي تبثیط
هثجت ٍ هؼٌيزاض ثط پصيطـ تىٌَلَغي(وبقت اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ) ثَزُاًس .هتغیطّبي ػولىطز
زض ٍاحس ؾغحّ ،عيٌِ ثصض ،ؾي وكبٍضظ ٍ زؾتطؾي ثِ آة تبثیط هٌفي ٍ هؼٌيزاض ثط پصيطـ
تىٌَلَغي زاقتِاًس .اظ ػَاهل انلي هَثط ثط ػسم توبيل ظاضػیي زض پصيطـ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ
شضت ،ثیكتط ثَزى ػولىطز ضلن زيطضؼ  704زض همبيؿِ ثب ايي اضلبم هيثبقس .ضطيت هتغیط ػولىطز
زض ٍاحس ؾغح  ٍ -1/2زض ؾغح  1زضنس هؼٌيزاض اؾت .اثط ًْبيي ايي هتغیط  -6/05ثِزؾت آهسُ
اؾ ت .ثطايي اؾبؼ ثب اضبفِ قسى يه تي ثط هیعاى ػولىطز ضلن  ،704احتوبل اؾتفبزُ اظ اضلبم
ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ شضت تَؾظ ظاضػیي زض حسٍز  6زضنس وبّف هييبثس .ؾغح ظيطوكت زاضاي
تبثیط هثجت ٍ هؼٌيزاضي ثط پصيطـ تىٌَلَغي اؾتفبزُ اظ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ هيثبقس .ايي
هتغیط زاضاي ضطيت  ٍ 0/78اثط ًْبيي  3/6اؾت .ثِ اظاي افعايف ّط ّىتبض ؾغح ظيطوكت ،احتوبل
پصيطـ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ شضت تَؾظ ظاضػیي زض ول ًوًَِ  3/6زضنس افعايف هييبثس.
چٌبًچِ هیعاى ظهیي ،ثطآٍضزي اظ ؾغح زضآهس ٍ ٍضؼیت هبلي ثْطُثطزاضاى زض ًظط گطفتِ قَز،
هيتَاى ًتی دِ گطفت وِ ظاضػیي ثب ٍضؼیت هبلي ثْتط ،توبيل ثیكتطي ثطاي اؾتفبزُ اظ اضلبم ظٍزضؼ
ٍ هیبىضؼ زاضًس ٍ ضيؿهپصيطي آًْب افعايف هي يبثس .لصا توبيل وكبٍضظاى ثِ اؾتفبزُ ٍ پصيطـ
تىٌَلَغي زض هعاضع ثعضگتط ًؿجت ثِ هعاضع وَچىتط ثیكتط اؾت .ايي ًتیدِ ثب ًتبيح هغبلؼبت قیلس
ٍ ّوىبضاى( ،)1993ثَظ ٍ آوجبي( ،)2005الجبل ٍ ّوىبضاى( ٍ )1999ؾبوب ٍ ّوىبضاى()2005
هغبثمت زاضزّ .عيٌِي ذطي س ثصض يىي اظ هتغیطّبيي اؾت وِ تبثیط هٌفي ٍ هؼٌيزاضي(زض ؾغح 5
زضنس) ثط پصيطـ تىٌَلَغي زاضز .ايي هتغیط زاضاي ضطيت  ٍ -/30اثط ًْبيي  -6/5هيثبقس .ثب تَخِ
ثِ اػساز ثیبى قسُ ثب اضبفِ قسى هیعاى ّعيٌِ ،احتوبل اؾتفبزُ اظ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هتَؾظضؼ شضت
تَؾظ ظاضػیي زض حسٍز  6/5زضنس وبّف هييبثس .زض ؾبلّبي اذیط زٍلت هجبلغي ضا ثِػٌَاى يبضاًِ
ضٍي ثصض اضلبم ذبني هبًٌس ثصض شضت ضلن  704پطزاذت ًوَزُ اؾت .ثِ ًظط هيضؾس قطوتّبي
تَظيغ ثصضي ٍخَز زاضًس وِ زاضاي لسضت ٍ ًفَش زض ؾیؿتن هسيطيت زٍلتي ثَزُ ٍ ثِ گًَِاي
غیطهؿتمین ضٍي ثطًبهِ تَظيغ ثصض زذبلت زاضًس ٍ فمظ اضلبم ذبني هيتَاًٌس اظ يبضاًِي زٍلتي
اؾتفبزُ ًوبيٌس .عجیؼي اؾت چٌیي ٍضؼیتي ثبػث هيقَز وِ احتوبل پصيطـ اضلبم هٌبؾت زيگط
فطاّن ًكَز ٍ احتوبل پصيطـ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ وبّف يبثس .ثیي ؾي ظاضع ٍ پصيطـ
تىٌَلَغي هَضز ثحث ضاثغِاي هؼىَؼ ٍ هؼٌيزاض ٍخَز زاضز .ايي هتغیط زاضاي ضطيت  ٍ -0/53اثط
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ًْبيي  -0/86اؾت .ثطايي اؾبؼ ّط ؾبل اضبفِ قسى ثِ ؾي ظاضع ،احتوبل پصيطـ تىٌَلَغي تَؾظ
ظاضػیي هَضز هغبلؼِ ضا ووتط اظ يه زضنس وبّف هيزّس .ػلت ايي اهط ثیكتط ثِ ذهَنیبت
قرهي ظاضػیي ٍ ضيؿه گطيعي ثبالتط آًْب ًؿجت ثِ وكبٍضظاى خَاىتط هطثَط هيقَزً .تیدِ ثِ
زؾت آهسُ زض ايي هغبلؼِ ثب ًتبيح هغبلؼبت اًدبم قسُ تَؾظ ػوبًي ٍ چیصضي ( ،)1385فطخي ٍ
هیطزاهبزي( ٍ )1385تجطايي ٍ حؿيًػاز( )1388هكبثِ هيثبقس .اظ زيگط هتغیطّبيي وِ تبثیط
هؿتمین ٍ هؼٌي زاضي ثب پصيطـ تىٌَلَغي زاضز ،ؾغح تحهیالت اؾت .ايي هتغیط زاضاي ضطيت
 ٍ 0/18اثط ًْبيي هؼبزل  1/24اؾت .ثطايي اؾبؼ يه ٍاحس افعايف زض ؾغح تحهیالت 1/2 ،زضنس
احتوبل پصيطـ تىٌَلَغي ضا ثطاي ظاضػیي هَضز ثطضؾي افعايف هيزّس .زض هغبلؼبت اًدبم قسُ
تَؾظ قَهبوط( ،)1971الجبل ٍ ّوىبضاى( ،)1999زاؼ ٍ هَضيؽ(ّ ،)2000طاؼ ٍ تبویب(،)2003
خَقي ٍ پبًسي(ً )2005یع چٌیي ًتیدِاي ثِزؾت آهسُ اؾت .يىي اظ هتغیطّبي هْن ٍ تبثیطگصاض
ثط پصيطـ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ زض ايي هغبلؼِ قطوت زض والؼّبي تطٍيدي اؾت .ايي هتغیط
زاضاي ضطيت  ٍ 0/42اثط ًْبيي هؼبزل  7/2اؾت .يؼٌي ّط ثبض قطوت زض والؼّبي تطٍيدي احتوبل
اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغي هَضز ثطضؾي ضا  7/2زضنس افعايف هيزّس .ايي هغلت ثیبًگط ايي اؾت وِ
ػَاهل اختوبػي هثل آهَظـ ٍ تطٍيح ،هيتَاًس ًمف تؼییيوٌٌسُاي زض پصيطـ تىٌَلَغي زاقتِ
ثبقس .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ اوثط وكبٍضظاى زاضاي ؾي ثبال ٍ ونؾَاز يب ثيؾَاز ّؿتٌس ،توبيلي ثطاي
پصيطـ تىٌَلَغي ًكبى ًوي زٌّس .ثب اضائِ هعيت ٍ هٌبفغ وبضثطز تىٌَلَغي تَؾظ هطٍخیي
وكبٍضظي ،هيتَاى گطايف آًْب ضا ًؿجت ثِ پصيطـ تىٌَلَغي افعايف زاز .هَؾط ٍ ثبضت(،)2003
هٌفطز(ّ ،)1374بلٍَي ٍ ّوىبضاى( ،)2002خَقي ٍ پبًسي( ٍ )2005ؾبوب ٍ ّوىبضاى( )2005زض
هغبلؼبت ذَز زضيبفتٌس وِ قطوت زض والؼّبي تطٍيدي ،تبثیط هثجت ثط پصيطـ تىٌَلَي خسيس
زاقتِ اؾتً .تبيح ثِزؾت آهسُ زض هغبلؼبت فَق زاللت ثط تبيیس ًتیدِ ايي هغبلؼِ زاضز .هتغیط
هدبظي ًَع هبلىیت ظهیي اظ زيگط هتغیطّبي اؾت وِ تبثیط هؼٌيزاضي(زض ؾغح  1زضنس) ثط
پصيطـ تىٌَلَغي اؾتفبزُ اظ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ زاضز .ايي هتغیط زاضاي ضطيت  ٍ 0 /41اثط
ًْبيي 3/12اؾت .ثٌبثطايي احتوبل پصيطـ تىٌَلَغي هَضز ثطضؾي ،تَؾظ ظاضػیٌي وِ هبله ظهیي
ّؿتٌس؛  3/12زضنس ثیف اظ ؾبيط ظاضػیي هيثبقس .ايي ًتیدِ ضا هيتَاى چٌیي تجییي ًوَز وِ
وكبٍضظاى اخبضُزاض ثِزلیل پطزاذت ّعيٌِ اخبضُ ٍ زض ًتیدِ افعايف هدوَع ّعيٌِ تَلیس ،زض همبيؿِ
ثب وكبٍضظاى هبله ،زاضاي ّعيٌِ تَلیس ثیكتطي ّؿتٌس .ايي اهط زض وٌبض ؾَزآٍضي ووتط اضلبم
ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ شضت ،هَخت افعايف ضيؿه تَلیس ايي گًَِّب هيگطزز .ثٌبثطايي وكبٍضظاى
اخبضُزاض تطخیح هيزٌّس ثب وكت ضلن  704وِ زض آى تدطثِ وبفي زاضًس ٍ اظ ػولىطز آى اعویٌبى
ثیكتطي زاضًس ،ضيؿه تَلیس ضا وبّف زٌّس .هتغیط هدبظي زؾتطؾي ثِ آة وبفي تبثیط هٌفي ٍ
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هؼٌيزاضي(زضؾغح  1زضنس) زض پصيطـ تىٌَلَغي هَضز ثحث زاضز .ايي هتغیط زاضاي ضطيت هٌفي
 ٍ -1/02اثط ًْبيي  -5/36اؾت .ثطايي اؾبؼ خبيگعيي ًوَزى اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ ثب ضلن
زيطضؼ  ،704تَؾظ ظاضػیٌي وِ زؾتطؾي ثِ آة ثطاي آًْب ٍخَز زاقتِ 5/36 ،زضنس ووتط اظ ؾبيط
ظاضػیي هيثبقس .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ وبقت شضت زض فهل گطم اًدبم هيگیطز ٍ ًیبظ آثي ايي هحهَل
ثؿیبض ثبال اؾت ،لصا هي تَاى گفت يىي اظ ػَاهلي وِ وكبٍضظاى ضا ثِ يبفتي اضلبم خبيگعيي ضلن 704
تطغیت هيوٌس ،هحسٍزيت آة هيثبقس .چَى وكبٍضظاى زض ضاثغِ ثب وبقت ضلن  704تدطثِ وبفي
زاضًس ٍ اظ ػولىطز آى اعویٌبى وبفي زاضًس ،ثٌبثطايي ثب زؾتطؾي ثِ آة هَضز ًیبظ ،توبيلي ثِ
خبيگعيٌي ؾبيط اضلبم ثب ايي ضلن ًكبى ًويزٌّس .هتغیط هدبظي زؾتطؾي ثِ اضلبم ظٍزضؼ ٍ
هتَؾظضؼ شضت تبثیط هثجت ٍ هؼٌيزاضي زض ؾغح يه زضنس زض پصيطـ تىٌَلَغي زاضز .ضطيت
ايي هتغیط  ٍ 0/73اثط ًْبيي آى  6/8اؾت .ثٌبثطايي احتوبل پصيطـ تىٌَلَغي هَضز ثطضؾي ،تَؾظ
ظاضػیٌي وِ زؾتطؾي ثِ ايي اضلبم ثطاي آًْب ضاحتتط ثَزُ زض حسٍز  7زضنس ثیف اظ ؾبيط ظاضػیي
هيثبقس .ايي ًتیدِ هغبثك ثب اًتظبض هي ثبقس .ظيطا ثطاؾبؼ اظْبضات ظاضػیي يىي اظ ػَاهلي وِ توبيل
وكبٍضظاى ثِ وبقت اضلبم هَضز ًظط ضا تحت تبثیط لطاض هيزّس ،زض زؾتطؼ ًجَزى ايي اضلبم زض ظهبى
وبقت هيثبقس .هتغیطّبي تدطثِ وكبٍضظي ،هیعاى زاضايي ظاضع ٍ زؾتطؾي ثِ اػتجبضات زاضاي تبثیط
هثجت ٍ هتغیط تؼساز لغؼبت ؾغح ظيطوكت زاضاي تبثیط هٌفي ثط پصيطـ تىٌَلَغي هَضز ثحث
هيثبقٌس ،اهب اظ ًظط آهبضي هؼٌيزاض ًیؿتٌس.
نتیجهگیسي و يیشنهادات
زض ايي هغبلؼِ ،ػَاهل هَثط ثط پصيطـ اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ شضت تَؾظ ظاضػیي شضتوبض اؾتبى
فبضؼ هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت .ثِ زٍ زلیل نطفِخَيي زض ههطف آة ٍ وبّف ذؿبضت
ثیوبضي وَتَلگي ،خبيگعيي ًوَزى اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ ثب اضلبم زيطؼ ضطٍضت زاضز .پصيطـ
ايي اضلبم ثطاي وكبٍضظاى يه ًَآٍضي هحؿَة هيقَز ٍ تهوین ثِ پصيطـ آًْب زض ؾغح هعضػِ ثِ
ػَاهل التهبزي ٍ اختوبػي فطاٍاًي ثؿتگي زاضز .ثطضؾيّبي ثِ ػول آهسُ زض ايي هغبلؼِ ثیبًگط آى
اؾت وِ هیعاى آة ًمف تؼییي وٌٌسُاي زض تَلیس ايي هحهَل زاضز .ؾغح تحهیالت ظاضػیي پبيیي
ٍ هیبًگیي ؾٌي آًْب ثبالؾت ٍ ايي ًكبىزٌّسُ ايي اؾت وِ خَاًبى زض هٌبعك هَضز هغبلؼِ ووتط ثِ
وبض وكبٍضظي هيپطزاظًس.
ثب همبيؿِ هیبًگیي هتغیطّب ،ػوستب افطازي توبيل ثِ وكت اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ زاضًس وِ هیعاى
آة ووتطي زض اذتیبض زاضًس ،اظ ؾغح ؾَاز ثبالتطي ثطذَضزاض ّؿتٌس ،زض والؼّبي تطٍيدي حضَض
فؼبلتطي زاقتِ ٍ خَاىتط ثَزُاًس.
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ثب تَخِ ثِ ًتبيح هسل ضگطؾیًَي الخیت ،هتغیط قطوت زض والؼّبي تطٍيدي زض پصيطـ اضلبم
ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ شضت تبثیط هثجت ٍ هؼٌيزاضي زاضز .ثٌبثطايي ثب ثِ ٍخَز آٍضزى ظهیٌِ الظم ثطاي
اضتمبي زاًف ظاضػیي هيتَاى ثِ تطٍيح ايي اضلبم ووه ًوَز .هتغیط زؾتطؾي ثِ آة زض پصيطـ ايي
اضلبم تبثیط هٌفي ٍ هؼٌيزاض زاقتِ اؾت .ثب تَخِ ثِ هحسٍزيت آة ٍ اّویت آى ،الظم اؾت ثب اػوبل
ؾیبؾتّبي لیوت گصاضي هٌبؾت ،ظاضػیي ضا ثِ تكَيك اضلبم خسيس وِ آة ووتطي ههطف هيوٌٌس،
تطغیت ًوَز .اظ زيگط هَاضزي وِ توبيل ظاضػیي ضا ًؿجت ثِ پصيطـ اؾتفبزُ اظ اضلبم ظٍزضؼ ٍ
هیبىضؼ شضت وبّف هيزّس ،ػسم زؾتطؾي ثِ هَلغ ثِ ثصٍض ايي اضلبم هيثبقس .تَنیِ هيگطزز
وِ اضلبم هٌبؾت ّط هٌغمِ زض ظهبى وبقت فطاّن گطزز.
زض ظهبى اًدبم هغبلؼِ ،ثِ ثصض شضت ضلن  704يبضاًِ پطزاذت قسُ ٍ ثِ ؾبيط ثصٍض پطزاذت ًويقس.
ايي ٍضؼیت ثط پصيطـ تىٌَلَغي اضلبم ظٍزضؼ ٍ هیبىضؼ تبثیط هٌفي زاقتِ اؾت .ثِ ًظط هيضؾس
وِ پطزاذت يبضاًِ ثِ ثصض  704زضؾت ًجبقس .اگط تهوین ثط پطزاذت يبضاًِ هيثبقس ،الظم اؾت ايي
پطزاذتّب ثطاؾبؼ ٍالؼیتّبي وبضقٌبؾي فٌي ٍ التهبزي ثبقس ٍ ًِ ايٌىِ لسضت ًفَش ؾیبؾي
قطوتّبي ذبل تَظيغ وٌٌسُي ثصض هجٌبي ػول ثبقس .ثب افعايف ؾي ،ضيؿهگطيعي وكبٍضظاى
افعايف ٍ توبيل ثِ پصيطـ اضلبم هَضز ثطضؾي وبّف يبفتِاؾت .ثب اضائِ هعيت ٍ هٌبفغ وبضثطز ايي
اضلبم تَؾظ هطٍخیي وكبٍضظي ،هيتَاى ضيؿه گطيعي ايي زؾتِ اظ افطاز ضا وبّف زازُ ٍ گطايف
آًْب ضا ًؿجت ثِ پصيطـ ايي اضلبم افعايف زاز .گؿتطـ اًساظُ هعضػِ تبثیط هثجت ثط پصيطـ
ٍاضيتِّبي خسيس تَؾظ ظاضػیي زاقتِ اؾت ،لصا يىپبضچِ ؾبظي اضاضي هيتَاًس توبيل وكبٍضظاى ضا
ًؿجت ثِ اؾتفبزُ ٍ پصيطـ تىٌَلَغي افعايف زّس.
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ًتیدِ

ػولىطز زض ٍاحس ؾغح

7108

2137

7835

2304

2/12

ػسم پصيطـ

ؾغح ظيطوكت

4/3

4/52

5/2

4/84

0/73

پصيطـ

ههطف ثصض زض ّىتبض

37/6

10/37

29/6

7/63

-2/61

ػسم پصيطـ

ًیطٍي وبض زض ّىتبض

11/1

3/89

11/4

4/07

-0/13

پصيطـ

وَز اٍضُ زض ّىتبض

465

214/2

487

234/5

-0/41

پصيطـ

وَز فؿفبت زض ّىتبض

231

98/7

245

105/6

-1/15

پصيطـ

ػلف وف زض ّىتبض

5/8

2/06

4/7

1/93

-1/87

ػسم پصيطـ

ؾوَم

3/4

3/52

5/8

4/48

-0/65

پصيطـ

تؼساز زفؼبت آثیبضي

8

2/77

10

3/09

-1/92

ػسم پصيطـ

ّعيٌِ ثصض (ّعاض تَهبى)

270

87/37

224

79/63

-3/02

ػسم پصيطـ

زاضايي ظاضع (هیلیَى تَهبى)

86

51/09

72

45/17

1/82

ػسم پصيطـ

تؼساز افطاز ذبًَازُ

5/2

2/65

6/5

2/92

-0/67

پصيطـ

تؼساز لغؼبت ظهیي ظيطوكت

2/1

/67

2/8

/89

-0/37

پصيطـ

ؾغح تحهیالت

8/5

5/37

4/2

2/33

2/43

ػسم پصيطـ

ؾي وكبٍضظ

34/5

8/57

46/3

11/38

-1/75

ػسم پصيطـ

ؾبثمِ وكبٍضظي

17/5

7/61

23/3

8/49

-0/84

پصيطـ

قطوت زض والؼ ّبي تطٍيدي

2/9

1/86

1/8

/95

2/94

ػسم پصيطـ
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جدٍل ً -3تايج بسآٍزد هدل الجيت عَاهل هؤثس بس پريسش تکٌَلَژي ذزت كازاى ًوًَِ
هتغیط

ضطيت

ذغبي هؼیبض

اثطًْبيي

ػطو اظ هجسؤ
ػولىطز زض ٍاحس ؾغح
ؾغح ظيطوكت
تؼساز لغؼبت ظهیي ظيطوكت
ّعيٌِ ثصض
هیعاى زاضايي
ؾي وكبٍضظ
تدطثِ وكبٍضظي
ؾغح ؾَاز
قطوت زض والؼ ّبي تطٍيدي
ًَع هبلىیت
زؾتطؾي ثِ آة
زؾتطؾي ثِ اضلبم خسيس
زؾتطؾي ثِ اػتجبضات

-2/645
**-1/203
**/782
-/684
*-/301
/035
**-/528
/063
**/179
**/418
**/407
**-1/023
**/733
/276

1/507
/653
/315
/493
/163
/022
/218
/046
/068
/094
/123
/086
/271
/145

-6/05
3/62
-/78
-6/51
/05
-/86
/54
1/24
7/21
3/12
-5/36
6/78
/89

58/301
آهبضُ ًؿجت ضاؾتًوبيي
ضطيت تكریم هه فبزى 0/4351 :
هإذص :يبفتِ ّبي تحمیك

اضظـ احتوبل ًؿجت ضاؾتًوبيي 0/0000
0/852
زضنس پیفثیٌي نحیح :

** * ،ثِ تطتیت هؼٌي زاض زض ؾغح  5 ٍ 1زضنس.

