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چكيذُ
ٔغبِؼبت ٔختّفی در سٔی ٝٙاثز تٛعؼ ٝثٛرط ثز رؽذ التقبدی ث ٝفٛرت ثزرعی اثز
ثبسار ثٛرط ثز عیغتٓ ثب٘ىی ث ٝفٛرت ٔدشا  ٚث ٝفٛرت تٛأٔبٖ ٚخٛد دارد .اوثز ٔغبِؼبت،
ٚخٛد ثبسارٞبی ثٛرط تٛعؼ ٝیبفت ٝرا در ارتمبی رؽذ التقبدیٔ ،فیذ ٔ ٚؤثز ٔیدا٘ٙذ.
ٕٞچٙیٗ ،اوثز ٔغبِؼبت تأییذ ٔیوٙٙذ و ٝدر ثّٙذٔذت ،ارتجبط د ٚعزفٝای ٔیبٖ رؽذ
التقبدی  ٚتٛعؼ ٝثبسار ثٛرط ٚخٛد دارد .در وٛتبٜٔذت در ثؼضی اس وؾٛرٞب ،رؽذ التقبدی
ٔٙدز ث ٝتٛعؼ ٝثبسار ثٛرط ؽذ ٜاعت ِٚی ارتجبط ،یه عزف ٚ ٝاس عٛی ثٛرط ثز رؽذ
التقبدی اعت .ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثزرعی اثز تٛعؼ ٝثبسار ثٛرط ثز رؽذ التقبدی در ٔمبیغ ٝثب اثز
تٛعؼ ٝعیغتٓ ثب٘ىذاری ثز رؽذ التقبدی در ایزاٖ ٔیپزداسد٘ .تبیح ،حبوی اس آٖ اعت وٝ
 دانشيار پژوهشكده پويل و بانكي ،بانك مركزي ج.ا.ا. .
 كارشناس پژوهشي ،پژوهشكده پويل و بانكي ،بانك مركزي
ج.ا.ا. .

بز
اثز تَسعِ باسار بَرس ...

32

ارتجبط ٔثجتی ثیٗ رؽذ التقبدی  ٚؽبخـٞبی تٛعؼ ٝثبسار ثٛرط ٚخٛد داردِٚ .ی ث ٝػّت
ػذْ تٛعؼٝیبفتٍی ثٛرط تٟزاٖ ،اثز آٖ ثز رؽذ التقبدی ،وٕتز اس اثز اػتجبرات اػغبیی اس
عٛی عیغتٓ ثب٘ىی ث ٝثخؼ خقٛفی اعت.
ٍاژُّاي كليذي :ثبسار ٔبِی ،رؽذ التقبدی٘ ،زخ ا٘جبؽت عزٔبی٘ ،ٝزخ ارسػ عٟبْ ٔجبدِٝ
ؽذ٘ ،ٜغجت ٌزدػ.
طبقِبٌذي . O40 ،C23 ،G10 : JEL
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.1هقذهِ
عجك ٘ظزیٞٝبی التقبد والٖ ،ا٘جبؽت عزٔبی ٝفیشیىی یىی اس ؽزایظ السْ ثزای رؽذ
التقبد ّٔی ث ٝحغبة ٔیآیذ .ث ٝػجبرتی ث ٝوبرٌیزی ٔغّٛة ٘یزٚی وبر در فزایٙذ تِٛیذ ،تب
حذ سیبدی ثٔ ٝیشاٖ عزٔبیٛٔ ٝخٛد ثغتٍی دارد  ٚا٘جبؽت عزٔبی ٝدر تؼییٗ ٔیشاٖ افشایؼ
عتب٘ذ ٜوُ  ٚعتب٘ذ ٜعزا٘٘ ٝیزٚی وبر ٘مؼ ٕٟٔی ایفب ٔیٕ٘بیذ .ث ٝعزیك اِٚیٕٞ ،زا ٜثب
ٌغتزػ سٔیٞٝٙبی افشایؼ تِٛیذ  ٚثٟزٜٚری در التقبد ّٔیٔ ،یشاٖ پیؾزفت خبٔؼ ٝثب
ٔیشاٖ عزٔبیٌٝذاری ا٘دبْ ؽذ ٜدر آٖ ،راثغٕٞ ٝغٔ ٚ ٛتٙبعت دارد .ثغیبری اس ٔغبِؼبت
التقبدی تأییذ ٔیوٙٙذ و ٝدر فٛرت فمذاٖ عزٔبی ٝوبفی ،رؽذ التقبدی ثب ٔؾىُ خذی
ٔٛاخٔ ٝیؽٛد .ثغیبری اس وؾٛرٞبی در حبَ تٛعؼ٘ ٝیش ثب ٔؾىُ اعبعی وٕجٛد عزٔبیٝ
رٚثزٞ ٚغتٙذ .اس آ٘دب و ٝا٘جبؽت عزٔبی ٝیىی اس ٕٟٔتزیٗ ٔٙبثغ رؽذ ٔذا ْٚالتقبدی یه
وؾٛر ث ٝؽٕبر ٔیرٚدٔ ،یتٛاٖ اس عزیك ثبسارٞبی ٔبِی ،فزایٙذ تؾىیُ عزٔبی ٝرا تغزیغ
ٕ٘ٛد .ثبسارٞبی ٔبِی ث ٝعجت ٘مؼ اعبعی در ٌزدآٚری ٔٙبثغ اس عزیك پظا٘ذاسٞبی وٛچه
 ٚثشري ٔٛخٛد در التقبد ّٔی ،ثٟیٝٙعبسی ٌزدػ ٔٙبثغ ٔبِی ٞ ٚذایت آٟ٘ب ث ٝعٛی
ٔقبرف ٘ ٚیبسٞبی عزٔبیٌٝذاری در ثخؼٞبی ِٔٛذ التقبدیٛٔ ،رد تٛخ ٝلزار ٔیٌیز٘ذ.
اثزات ٔثجت ثبسار اٚراق ثٟبدار ثز تٛعؼ ٝالتقبدی ،اس خّٕ :ٝافشایؼ اٍ٘یش ٜعزٔبیٌٝذاری اس
عزیك وبٞؼ ریغه ،لیٕتٌذاری ریغه  ٚتغٟیُ ریغه ٘مذیٍٙی  ٚتدٟیش  ٚثغیح
عپزدٜٞب  ٚغیز ٜآ٘مذر سیبد  ٚحغبط اعت و ٝثزخی اس التقبددا٘بٖ ثز ایٗ ػمیذٜا٘ذ وٝ
تفبٚت التقبدٞبی تٛعؼٝیبفت ٚ ٝتٛعؼ٘ٝیبفت ٝ٘ ،ٝدر تىِٛٛٙصی پیؾزفت ٝثّى ٝدر ٚخٛد
ثبسارٞبی ٔبِی یىپبرچ ،ٝفؼبَ ٌ ٚغتزد ٜاعت؛ ثبسارٞبیی و ٝوؾٛرٞبی تٛعؼ٘ٝیبفت ٝاس آٖ
ٔحزٞ ْٚغتٙذ .ایٗ ٔغبِؼبت ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝعغح تٛعؼ ٝثبسارٞبی ٔبِی ،ثٚ ٝیض ٜثبسار
عٟبْ ٚ ،تأثیزی و ٝثز تأٔیٗ ٔبِی ؽزوتٞب  ٚا٘تخبة رٚػ تأٔیٗ ٔبِی ؽزوتٞب دارد ،در
ٟ٘بیت ،تأثیز ؽٍزفی ثز رؽذ التقبدی ثز خبی ٔیٌذارد .ثبسارٞبی ٔبِی پیؾزفت٘ ٝظیز
ثبسارٞبی ٔبِی وؾٛرٞبی پیؾزفت ٝفٙؼتی ،حدٓ لبثُ ٔالحظٝای اس عزٔبیٔ ٝبِی التقبد
خٛد را در وٙتزَ دار٘ذ .ایٗ ثبسارٞب ثب ایدبد اٍ٘یش ٜپظا٘ذاس وزدٖ  ٚتجذیُ پظا٘ذاس ثٝ
عزٔبیٌٝذاری ثب ٞذف تؾىیُ عزٔبی٘ ٝمؼ ٕٟٔی در تغزیغ رؽذ التقبدی ثز ػٟذٜ
 -حغیٗ ،ػجذ ٜتجزیشی (.)1383

بز
اثز تَسعِ باسار بَرس ...

34

ٔیٌیز٘ذ.
ٔمبِ ٝحبضز در فذد اعتٔ ،یشاٖ اثزٌذاری ثبسار ثٛرط در رؽذ التقبدی ایزاٖ ٚ
ٌزٞٚی اس وؾٛرٞبی ٔٙتخت را ثزرعی ٕ٘بیذ.

 .2هباًي ًظزي ارتباط بيي باسار سزهايِ ٍ رضذ اقتصاي
چزا تٛعؼٔ ٝبِی ٔٙدز ث ٝرؽذ التقبدی ٔیؽٛد؟ ِٛیٗ

چٟبرچٛة ٔفیذی را در

ارتجبط ثب ٘مؼ ٚاعغٞٝبی ٔبِی ثیبٖ ٔیوٙذٚ .ی ٔؼتمذ اعت وٚ ٝاعغٞٝبی ٔبِی ث ٝدٚ
عزیك ٔیتٛا٘ٙذ رؽذ التقبدی را افشایؼ دٙٞذ :تؾىیُ عزٔبی ٚ ٝاثذاػبت تىِٛٛٙصیىی.
ا َٚایٙىٚ ٝخٛد ٚاعغٞٝبی ٔبِی ریغه را تٛسیغ ٔیوٙذ .ثذٚ ٖٚخٛد ثبسار ٔبِیٚ ،خٜٛ
عزٔبیٌٝذاری ؽذ ٜاس پزٚصٜٞبی عزٔبیٌٝذاری ثّٙذٔذت خبرج ٔیؽٛد  ٚایٗ أزٙٔ ،دز ثٝ
وبٞؼ رؽذ التقبدی ٔیٌزدد .ثبسار عزٔبی ،ٝثب خٕغآٚری ٚخ ٜٛخٛد  ٚارائ ٝآٖ ثٝ
عزٔبیٌٝذاراٖ ،أىبٖ عزٔبیٌٝذاری ثّٙذٔذت را فزأ ٓٞیوٙذ .در وُ ،ریغه ٘مذیٍٙی ٚ
ریغه ثٟزٜٚری و ٝعزٔبیٌٝذاراٖ خُزد ثب آٖ ٔٛاخٔ ٝیؽ٘ٛذٔ ،تٛٙع ٔیثبؽذ .ثبسار عزٔبیٝ
ایٗ أىبٖ را ث ٝعزٔبیٌٝذاراٖ ٔیدٞذ و ٝدر تؼذاد سیبدی اس ثٍٙبٜٞب عٟیٓ ثبؽٙذ  ٚثب تٛٙع
أىب٘بت ٚاعغٞٝبی ٔبِی ،التقبد را ث ٝعزٔبیٌٝذاری در پزٚصٜٞبی ثب ریغه ثبال تؾٛیك
ٔیوٙذ  ٚایٗ أز ٔٙدز ث ٝتحزیه رؽذ التقبدی ٔیؽٛد.
د ْٚایٙىٚ ٝاعغٞٝبی ٔبِی ثب ث ٝدعت آٚردٖ اعالػبت ،تخقیـ ٔٙبثغ ثیٗ پزٚصٜٞبی
ٔختّف را ثٟجٛد ٔیثخؾٙذٚ .خٛد اعالػبت ٘بٔتمبرٖ ،ا٘دبْ یه تحمیك را اِشأی ٔیوٙذ.
ٕٔىٗ اعت و ٝثٍٙبٞی پزٚصٜٞبیی ثزای اخزا داؽت ٝثبؽذ ِٚی اعالػبت ٔفیذی راخغ ثٝ
اِشأبت اخزای آٖ در اختیبر عزٔبیٌٝذاراٖ لزار ٘ذٞذ؛ ثٙبثزایٗ وغت اعالػبت ثزای
عزٔبیٌٝذاراٖ پزٞشی ٝٙخٛاٞذ ثٛد .ثبسار عزٔبی ٝؽزایغی را فزأ ٓٞیوٙذ تب عزٔبیٌٝذاراٖ
ثتٛا٘ٙذ اعالػبت ٔٛرد ٘یبس ثزای ا٘دبْ عزٔبیٌٝذاری را ث ٝدعت آٚر٘ذ.
ع ْٛایٙى ٝثبسار عزٔبی ٝوٙتزَ ؽزوتی را ثٟتز ٔیوٙذ .ثبسار ثٛرطٙٔ ،بفغ ٔؾتزوی را
ثیٗ ٔذیزاٖ ٔ ٚبِىبٖ ثٍٙبٜٞب فزأ ٓٞیوٙذ.
چٟبرْ ایٙى ٝثبسار عزٔبی ٝثبػث تحزن ٔٙبعت پظا٘ذاس ٔیؽٛد .ثبسار عزٔبی،ٝ
ٔ -1حٕٛد ،ختبیی ٕٞ ٚىبراٖ (.)1378
2- Levine, Ross (1997).
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عزٔبیٞٝبی خزد را خٕغآٚری ٕ٘ٛد ٚ ٜآٟ٘ب را در ٔحُٞبی ٔٙبعت عزٔبیٌٝذاری ٔیوٙذ.
پٙدٓ ایٙى ٝثبسار ٔبِی تخققی ؽذٖ را افشایؼ ٔیدٞذ .تخققی ؽذٖ ثبػث وبٞؼ
ٞشیٞٝٙبی ٔؼبٔالت ؽذ ٚ ٜرؽذ التقبدی را افشایؼ ٔیدٞذ.
آیب ارتجبعی ثیٗ ثبسار عزٔبی ٚ ٝرؽذ التقبدی ٚخٛد دارد؟ تئٛریٞبی ٔٛخٛد ،ارتجبط
ثیٗ تٛعؼٔ ٝبِی  ٚرؽذ التقبدی  ٚاثزات ٔدشای ثبسار عزٔبی ٚ ٝثب٘هٞب ثز رؽذ التقبدی را
تأییذ ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
ثغیبری اس ٔذَٞب٘ ،ظیز ویِٛ ٚ ًٙیٗ  ،تأییذ ٔیوٙٙذ وٚ ٝخٛد ٚاعغٞٝبی ٔبِی ٚ
ارتجبط آٟ٘ب ثب ثبسارٞبی ٔبِیٞ ،شیٞٝٙبی ٔؼبٔالتی  ٚاعالػبتی را وبٞؼ داد ٚ ٜوٕه ثشرٌی
ث ٝتخقیـ ٔٙبعت ٔٙبثغ ٕ٘ٛدٙٔ ٚ ٜدز ث ٝتحمك رؽذ ثّٙذٔذت ٔیؽ٘ٛذ .ایٗ دعت ٝاس
ٔذَٞبٕٞ ،چٙیٗ ٘ؾبٖ ٔیدٙٞذ و ٝتٛعؼٔ ٝبِی ٔیتٛا٘ذ ث ٝرؽذ التقبدی آعیت ثش٘ذ.
ثبالخـ ایٙىٕٔ ٝىٗ اعت تٛعؼٔ ٝبِی ،ثب ٌغتزػ تخقیـ ٔٙبثغ  ٚوبٞؼ ٘زخ ثبسدٜ
پظا٘ذاسٙٔ ،دز ث ٝوبٞؼ ٘زخ پظا٘ذاس ؽٛد .تئٛریٞبی ٔٛخٛد در ٔٛرد ارتجبط ثیٗ ثبسار
عزٔبی ٚ ٝثب٘هٞب ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝایٗ دٔ ٚیتٛا٘ٙذ خب٘ؾیٗ ٔ ٚىُٕ  ٓٞثبؽٙذ.
التقبددا٘ب٘ی ٘ظیز ثٛیذ  ٚپزعىبت ثیبٖ ٔیوٙٙذ و ٝثب٘هٞب ٘مؼ ٔفیذ ٔ ٚؤثزی در ثٟجٛد
تخقیـ ٔٙبثغ دار٘ذ ِٚی التقبددا٘ب٘ی ٘ظیز اعتیٍّتیش  ٚثیذ ثیبٖ وزدٜا٘ذ و ٝثبسار
عزٔبیٕ٘ ٝیتٛا٘ذ ٔٙبثغ را ،ث ٝخٛثی ثب٘هٞب ،تخقیـ دٞذ.
٘ظزیٞٝبی عٙتی رؽذ ثزای ثزرعی ارتجبط ثیٗ ٚاعغٞٝبی ٔبِی  ٚرؽذ التقبدی،
ٔٙبعت ٘یغتٙذ؛ سیزا آٟ٘ب رٚی عغح ٔٛخٛدی عزٔبی ٝعزا٘ ٝیب ثٟزٜٚری ٔتٕزوش ٞغتٙذ ٘ٝ
رٚی ٘زخ رؽذ .أب ٔغبِؼبت اخیز ،ارتجبط ثیٗ تٛعؼٔ ٝبِی  ٚرؽذ التقبدی را ثب ث ٝوبرٌیزی
ٔذَٞبی رؽذ درٖٚسا ثزرعی ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
در ایٗ چٟبرچٛة ٝ٘ ،تٟٙب اثز ثبسار عزٔبی ٝثز عغح رؽذ التقبدی ٘ؾبٖ دادٔ ٜیؽٛد،
ثّى ٝاثز آٖ ثز ٘زخ رؽذ ٘یش دیذٔ ٜیؽٛدِٛ .یٗ در ایٗ چٟبرچٛة چٙذ دیذٌبٔ ٜغزح
ٔیوٙذ :دیذٌب ٜا َٚثیبٖ ٔیوٙذ ثبسار عزٔبی ٝرؽذ التقبدی ثّٙذٔذت را ثٟجٛد ٔیثخؾذ.
در دیذٌب ٜد٘ ،ْٚمذیٍٙی ثبسار ٘مؼ ٔؤثزی در رؽذ التقبدی دارد٘ .مذیٍٙی ٔٛخٛد در ثبسار
1- King,Robent G. And Levine, Ross (1993a).
2- Boyd John,H. And Prescott. Edwardc (1986).
3- Stiglitz, joseph. E. (1985).
4- Bhide, Amor (1993).
5- Levine, R. (1991).
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عزٔبیٔ ٝیتٛا٘ذ ٔٙبثغ ٔٙبعجی ثزای عزٔبیٌٝذاری فزإ٘ ٓٞبیذ ٙٔ ٚدز ث ٝایدبد دارایی
دائٕی ثٚ ٝاعغ ٝا٘تؾبر عٟبْ ؽٛد .در دیذٌب ٜد ،ْٚارتجبط ثّٙذٔذت ثیٗ ثبسار عزٔبیٚ ٝ
رؽذ التقبدی ٔحُ تزدیذ اعت.
ٌزیٗ ٚٚد  ٚاعٕیت ثیبٖ ٔیوٙٙذ ثبسار عزٔبیٞ ،ٝشی ٝٙخبثدبیی پظا٘ذاس را وبٞؼ
ٔیدٞذ  ٚأىب٘بت عزٔبیٌٝذاری ثب ثٟتزیٗ تىِٛٛٙصی را فزأ ٓٞیآٚرد .آثغفّذ ٔؼتمذ اعت
ریغه عٟبْ ثیٗإِّّی ثٚ ٝاعغ ٝادغبْ ثبسارٞبی عزٔبی ،ٝتخقیـ ٔٙبثغ را ثٟجٛد ثخؾیذٜ
 ٚرؽذ التقبدی را تغزیغ ٔیوٙذ.
اعتیٍّتیش ثیبٖ ٔیوٙذ و ٝثبسار عزٔبیٕ٘ ٝیتٛا٘ذ اعالػبت ٘بٔتمبرٖ را ثٟجٛد ثجخؾذ ٚ
ػّت آٖ ایٗ اعت و ٝعزػت تغییز لیٕت ثبال اعت ٔ ٚؾىُ عٛاری ٔدب٘ی پیؼ ٔیآیذ.
وب٘ت ِٛ ٚیٗ خبعز ٘ؾبٖ وزد٘ذ و ٝثٙب ث ٝچٙذ دِیُ ،وبٞؼ ٘مذیٍٙی ثبسار عٟبْ اس عزیك
وبٞؼ پظا٘ذاس ٕٔىٗ اعت ثبػث وبٞؼ رؽذ التقبدی ؽٛد:


ا َٚایٙىٕٔ ٝىٗ اعت ثبسار عزٔبی٘ ٝزخ پظا٘ذاس ،را ثٚ ٝاعغ ٝاثزات خب٘ؾیٙی ٚ
درآٔذی ،وبٞؼ دٞذ.



د ْٚایٙى ٝثب وبٞؼ اعٕیٙبٖ ٔزتجظ ثب عزٔبیٌٝذاریٕٔ ،ىٗ اعت ٘مذیٍٙی ثیؾتز
ثبسار عٟبْ٘ ،زخ پظا٘ذاس را (ث ٝػّت اثزات پیچیذٔ ٚ ٜج ٟٓػذْ اعٕیٙبٖ رٚی
پظا٘ذاس) تحت تأثیز لزار دٞذ.



ع ْٛایٙىٕٔ ٝىٗ اعت ٘مذیٍٙی ثبسار عٟبْ ،عزٔبیٌٝذاراٖ ٘شدیهثیٗ

را ثٝ

عزٔبیٌٝذاری تزغیت ٕ٘بیذ  ٚرؽذ التقبدی را وبٞؼ دٞذ.
٘مذیٍٙی ثیؾتز ثبسار ٕٔىٗ اعت ٔٙدز ث ٝایٗ ؽٛد و ٝعزٔبیٌٝذاراٖ ،در فزٚػ عٟبْ
خٛد تؼُّ ٕ٘بیٙذ٘ .مذیٍٙی ثیؾتز ثبسار ٕٔىٗ اعت ثبػث ؽٛد و ٝعزٔبیٌٝذاراٖ ضؼیف
عٟبْ خٛد را ٚاٌذار ٕ٘بیٙذ  ٚعزٔبیٌٝذاری وبٞؼ یبثذ  ٚوٙتزَ ؽزوت تٛعظ ٔذیزاٖ ٚ
ٔبِىبٖ ثٍٙبٜٞب را افشایؼ دٞذ.
خٙغٗ ٛٔ ٚرفی ثزخالف ایٗ دیذٌب ٜثیبٖ ٔیوٙٙذ و ٝثبسار عزٔبیٙٔ ٝدز ث ٝتخقیـ
1- Green wood, J., and B. Smith (1996).
2-Obstfeld, M.(1994).
3-Stiglitz, J. E. (1985).
4-Free-rider.
5- Demirguch- Kunt .A Stylized, and R. Levin (1996).
6- Myopia
7- Jensen, M.c., and K.J. Murphy (1990).
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تخقیـ ثٟیٙٔ ٝٙبثغ ؽذ ٚ ٜرؽذ التقبدی را ثٟجٛد ٔیثخؾذ .در ٔذَٞبی پیؾزفت ٝرؽذ
درٖٚسا ،عبسٚوبری عزاحی ٔیؽٛد و ٝثبسارٞبی ٔبِی ،ثز رؽذ التقبدی اثز داؽت ٝثبؽٙذ.
ثبسارٞبی ٔبِی ثٚ ٝاعغ ٝتخقیـ وبرای ٔٙبثغ ثز رؽذ التقبدی اثزٌذار ٞغتٙذ.
ثز اعبط ٔذَ ویِٛ ٚ ًٙیٗ ٘زخ ثبالتز اختزاػبت ٔٙدز ث٘ ٝزخ ثبالتز رؽذ التقبدی
ٔیؽٛد .در فٛرت فمذاٖ ثبسارٞبی ٔبِی ،ایٗ أىبٖ ٚخٛد دارد و ٝعزٔبیٌٝذاری در
پزٚصٜٞب ثب وٕجٛد ٘مذیٍٙی ٔٛاخ ٝؽ٘ٛذ .ثبسارٞب ٔیتٛا٘ٙذ ٘مذیٍٙی ٔٙبعت  ٚوٓریغهتزی
را ثزای عزٔبیٌٝذاری فزإ٘ ٓٞبیٙذٕٞ .چٙیٗ ثبسارٞبی ٔبِی ٔیتٛا٘ٙذ اس عزیك اعالػبت ثز
رؽذ التقبدی اثزٌذار ثبؽٙذٞ .بِٕغتزدْ  ٚتیز َٚثحث ٔیوٙٙذ و ٝثبسار عٟبْ ٔیتٛا٘ذ
ػّٕىزد ٔذیزاٖ را وٙتزَ وٙذ  ٚایٗ وبر اس عزیك اعالػبت ٔٛخٛد در ارتجبط ثب ػّٕىزد
ثٍٙب ٜفٛرت ٔیٌیزد .ثٙبثزایٗ اعالػبتی و ٝدر ارتجبط ثب لیٕت عٟبْ ثٍٙب ٜارائٔ ٝیؽٛد
دارای إٞیت ثغیبری ثزای عبختبر ٔذیزیتی  ٚرؽذ التقبدی اعت.
ٕٞچٙیٗٔ ،ذَٞبی رؽذ درٖٚسا ٘ظیز ٔغبِؼبت ِٛیٗ در عبَ  1991تأویذ ٔیوٙٙذ وٝ
تٛعؼٔ ٝبِی ثذ ٖٚرؽذ ثٟزٜٚری ٘یزٚی وبر ٕ٘یتٛا٘ذ ٔٙدز ث ٝرؽذ التقبدی ؽٛد.
ٕٞچٙیٗ ِٛیٗ ثیبٖ ٔیوٙذ و ٝثبسارٞبی ٔبِی ٔیتٛا٘ذ در ثزآٚرد ٘مذیٍٙی ثبسار  ٚریغه
عزٔبیٌٝذاری ث ٝثٍٙبٜٞب وٕه ٕ٘بیذ.
اس عٛی دیٍز ،ثبسارٞبی ٔبِی ٔیتٛا٘ٙذ ٔٙدز ث ٝافشایؼ پظا٘ذاس  ٚعزٔبیٌٝذاری ٚ
رؽذ التقبدی ؽ٘ٛذ .ثبسار عزٔبی ٝؽزایغی را فزأ ٓٞیوٙذ و ٝخب٘ٛادٜٞب ثٟتز ثتٛا٘ٙذ
تزخیحبت ریغه خٛد را عجمٝثٙذی ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜمذیٍٙی ٔٛرد ٘یبس خٛد را تأٔیٗ ٕ٘بیٙذ .در
ثبسار عزٔبی ٝتٛعؼ ٝیبفتٔ ،ٝبِىیت عٟبْ ٔیتٛا٘ذ ٘مذیٍٙی ٔٛرد ٘یبس ثزای عزٔبیٌٝذاری در
پزٚصٜٞب را فزإ٘ ٓٞبیذ.
ث ٝعٛر خالفٔ ٝیتٛاٖ ٌفت ثز اعبط ٔجب٘ی ٔٛخٛد در ارتجبط ثب رؽذ التقبدی  ٚثبسار
عٟبْ ،ثبسار عٟبْ ٔیتٛا٘ذ ثٚ ٝاعغ ٝعزٔبیٌٝذاری ٔٙدز ث ٝرؽذ التقبدی ثبالتز ؽٛد.

 .3هزٍري بز پژٍّصّاي اًجام ضذُ
ٚاٖ ٘یٛرثبري  ،ثب اعتفبد ٜاس رٚػ  ،VARارتجبط ثّٙذٔذت تٛعؼ ٝثبسار ٔبِی  ٚتٛعؼٝ
1- King, R.G.and R. Levine (1993) a.
2- Holmstrtom, B, and Tirole, J (1993).
3- Van Nieuwerburgh,Stijn (2005).
4- Vectol Auto Regression (VAR).
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تٛعؼ ٝالتقبدی را در ثّضیه ثزرعی ٕ٘ٛد ٜاعتٚ .ی اس ؽبخـ تٛعؼ ٝثبسار عٟبْ ،ثٝ
ػٛٙاٖ ؽبخـ تٛعؼٔ ٝبِی ،اعتفبدٕٛ٘ ٜد ٜاعتٔ .غبِؼبت ٚی ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝدر
دٚرٜٞبی ٔختّف ،ثب تٛخ ٝث ٝدرخ ٝتٛعؼٝیبفتٍی ثبسار عٟبْ ،اثزٌذاری ثبسار عٟبْ ثز رؽذ
التقبدی ٔتفبٚت ثٛد ٜاعت .ث ٝعٛری وٞ ٝز چ ٝثبسار عٟبْ تٛعؼٝیبفتٝتز ثبؽذ ،رؽذ
التقبدی ٘یش ثبالتز خٛاٞذ ثٛد.
ؽٟجبس ٕٞ ٚىبراٖ ثب اعتفبد ٜاس رٚػ  ARDLث ٝثزرعی ارتجبط ثیٗ رؽذ التقبدی ٚ
ثبسار ثٛرط در وؾٛر پبوغتبٖ پزداخت ٝاعت .یبفتٞٝبی ٚی حبوی اس آٖ اعت و ٝارتجبط
ثّٙذٔذت  ٚد ٚعزفٝای ثیٗ تٛعؼ ٝثبسار ثٛرط  ٚرؽذ التقبدی ٚخٛد داردِٚ .ی در
وٛتبٜٔذت ارتجبط ایٗ د ،ٚیه عزف ،ٝاس عٛی ثبسار ثٛرط ث ٝرؽذ التقبدی اعت.
در ٔغبِؼٝای و ٝوبپٛراَ ٕٞ ٚىبراٖ در ٔٛرد اثز تٛعؼ ٝثبسار ثٛرط ثز رؽذ التقبدی
چٟبر وؾٛر چبیُ ،وزٔ ٚ ٜبِشی  ٚفیّیپیٗ داؽتٝا٘ذ ،ایٗ فزضی ٝرا آسٕٔٛ٘ ٖٛدٜا٘ذ و ٝدر
ٔذَٞبی رؽذ درٖٚسا ،تٛعؼٔ ٝبِی ثٚ ٝاعغ ٝاثزی و ٝرٚی عزٔبیٌٝذاری  ٚثٟزٜٚری دارد،
ثبػث رؽذ ثبالتز ٔیؽٛد .ثزای آسٔ ٖٛایٗ فزضی ٝاس رٚػ خٛدرٌزعی ٖٛثزداری  ٚػّیت
ٌز٘دز اعتفبدٕٛ٘ ٜدٜا٘ذ ٘ ٚتیدٔ ٝغبِؼ ٝحبوی اس آٖ اعت و ٝتٛعؼ ٝثبسار ثٛرط اس عزیك
افشایؼ ثٟزٜٚری عزٔبیٌٝذاری ،ثبػث افشایؼ ٘زخ رؽذ در ثّٙذٔذت ٔیؽٛد.
ٟٔتذی  ٚآٌبرٚاَ ثب اعتفبد ٜاس رٚػ دادٜٞبی تبثّٛیی ٔ ٚذَ رؽذ درٖٚسا ،اثز تٛعؼٝ
ثبسار ثٛرط را ثز رؽذ التقبدی  21وؾٛر عی ٔذت  21عبَ ثزرعی ٕ٘ٛدٜا٘ذ٘ .تبیح
ثزرعیٚ ،خٛد ارتجبط ٔثجت ثیٗ ؽبخـٞبی ٔختّف ثبسار ثٛرط  ٚرؽذ التقبدی را تأییذ
ٔیوٙذ .عجك یبفتٞٝبی تحمیك ،تٛعؼ ٝثبسار ثٛرط ٔٙدز ث ٝتؾٛیك  ٚافشایؼ عزٔبیٌٝذاری
خقٛفی ٔیؽٛد .اثز ٔثجت ٚاعغٞٝبی ٔبِی ثز رؽذ التقبدی در ایٗ ٔذَ ٘یش ٕٞچٖٛ
ٔذَٞبی رؽذ عٙتی تأییذ ٔیؽٛد.
ِٛیٗ  ٚثه اثز ثبسار ثٛرط  ٚثب٘ه را ثز رؽذ التقبدی ثب اعتفبد ٜاس رٚػ دادٜٞبی
تبثّٛیی ثزای  42وؾٛر ثزرعی ٕ٘ٛدٜا٘ذ٘ .تیدٔ ٝغبِؼ ٝحبوی اس آٖ اعت و ٝارتجبط ٔثجت
ٔ ٚؼٙیداری ثیٗ تٛعؼ ٝثبسار ثٛرط  ٚثب٘ه  ٚرؽذ التقبدی ٚخٛد داردٕٞ .چٙیٗ یبفت ٝایٗ
تحمیك ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝثبسار ثٛرط ،خذٔبت ٔبِی ٔختّف  ٚثیؾتزی را ٘غجت ث ٝثب٘هٞب
1- Shahbaz, Muhammad; Nadeem Ahmed; Liquat Ali (2008).
2- Auto Regressive Distributed Lag (ARDL).
3- Caporale, Guglielmo Maria ; Peter G. A Howells, Alaa M.Soliman (2003).
4- Mohtadi, Hamid; Sumit Agarwal (2006).
5- Levin, Ross, Thorsten Beck (2001).
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ارائٔ ٝیوٙذ  ٚدر ثبسارٞبی ثٛرط تٛعؼ ٝیبفت ،ٝاثز تٛعؼ ٝثبسار ثٛرط ثز رؽذ التقبدی
ثیؾتز اس اثز ؽبخـ تٛعؼ ٝثب٘ىذاری اعت.
در ایزاٖ ٘یش در ارتجبط ثب تأثیز ثبسار عٟبْ ثز رؽذ التقبدی ٔغبِؼبتی ا٘دبْ ٌزفت ٝاعت.
عؼیذ فٕذی ٕٞ ٚىبراٖ ث ٝثزرعی راثغ ٝتٛعؼ ٝثبسارٞبی ٔبِی  ٚرؽذ التقبدی در ایزاٖ ٚ
 13وؾٛر ٔٙتخت عی عبَٞبی 1988ـ ،2003ثب اعتفبد ٜاس ع ٝرٚػ ػّیت ٌز٘دز ،آسٖٔٛ
 ٚ ARDLرٚػ ثزآٚرد دادٜٞبی تبثّٛیی ،پزداختٝا٘ذ .ثزآٚرد آسٔ ٖٛػّیت ثیٗ ا٘ذاس ٜثبسار
ثٛرط  ٚرؽذ تِٛیذ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ در ایزاٖ ،ثب٘ه  ٚثٛرط تأثیز لبثُ ٔالحظٝای ثز رؽذ
التقبدی ٘ذار٘ذِٚ .ی تأثیز رؽذ التقبدی ثز ثٛرطٔ ،ثجت ٔ ٚؼٙبدار اعت٘ .تید ٝثزآٚرد
ٔذَ ث ٝرٚػ دادٜٞبی تبثّٛیی ٘ؾبٖ ٔیدٞذ ،در ٔدٕٛع در  14وؾٛر ٔٛرد ثزرعی ،در
ثخؼ ٚالؼی ،عزٔبیٌٝذاری ٘ ٚیزٚی وبر ،اثز وبٔالً ٔثجت ٔ ٚؼٙبداری ثز رؽذ التقبدی
دار٘ذ .در ثخؼ پِٛی ،اثز ثب٘هٞب ٔثجت ٔ ٚؼٙبدار اعت .تأثیز ثٛرط ثز رؽذ التقبدی ٞز
چٙذ ٔثجت اعت ِٚی ٔؼٙبدار ٘یغت٘ .تید ٝآسٔ ARDL ٖٛثزای ایزاٖ ،ثیٗ عبَٞبی
1976ـ٘ ،2003ؾبٖ ٔیدٞذ راثغٔ ٝثجت ٕٞدٕؼی ثّٙذٔذت ثیٗ ثبسارٞبی ٔبِی  ٚرؽذ
التقبدی ٚخٛد ٘ذارد .ث ٝعٛر خالف ،ٝراثغ ٝثّٙذٔذت ثیٗ ثبسار پ ٚ َٛرؽذ التقبدی ٔٙفی
اعت  ٚثیٗ ثبسار عزٔبی ٚ ٝرؽذ التقبدی وؾٛرٞ ،یچ راثغ ٝثّٙذٔذت ٔؼٙبداری ٚخٛد ٘ذارد.
ٔحٕذ راعتی در ثزرعی راثغ ٝتٛعؼٔ ٝبِی  ٚرؽذ التقبدی در ایزاٖ در فبفّ ٝسٔب٘ی
 1338ـ  ،1375ثب اعتفبد ٜاس تىٙیهٞبی التقبدعٙدی  ٚعزی سٔب٘ی ٔب٘ٙذ آسٖٔٞٛبی
پبیبییٕٞ ،دٕؼی  ٚػّیت ٌز٘دز ث ٝثزرعی فزٚك پبتزیه در ٔٛرد راثغ ٝػّّی تٛعؼٔ ٝبِی
 ٚرؽذ التقبدی پزداخت ٝاعت .پبتزیه د ٚفزضی ٝرا در ایٗ ٔٛرد ٔؼزفی وزد ٜاعت .فزضیٝ
ا َٚو ٝث« ٝرٞجزی ػزضٔ »ٝؼزٚف اعت ،ثیبٖ ٔیدارد و ٝاس ٘ظز سٔب٘ی ،تٛعؼ ٝثخؼ ٔبِی
ثز رؽذ التقبدی ٔمذْ اعت .فزضی ٝد ْٚو« ٝد٘جبِٝرٚی تمبضب» ٘بْ دارد ،رؽذ التقبدی را
ػّت تٛعؼٔ ٝبِی ٔیدا٘ذ٘ .تبیح حبفّ ٝدر ایٗ تحمیك ،فزضی ٝرٞجزی ػزض ٝدر التقبد
ایزاٖ پذیزفت٘ ٝؾذ ٚ ٜفزضیٔ ٝؼىٛط آٖ ،یؼٙی د٘جبِٝرٚی تمبضبٛٔ ،رد تأییذ لزار ٌزفتٝ
اعت.
 -1عؼیذ فٕذی ،خذید٘ ٝقزاِٟی ٔ ٚزتضی وزٔؼّیبٖ عیچب٘ی (.)1386
ٔ -2حٕذ راعتی.)1378( ،
3- Supply Leading.
4- Demand Following.
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در ٚالغ ،ثخؼ ٔبِی در فزایٙذ رؽذ  ٚتٛعؼ ٝالتقبدی وؾٛر دارای ٘مؼ ا٘فؼبِی ثٛدٚ ٜ
تٛا٘بیی السْ را ثزای وٕه ث ٝافشایؼ رؽذ التقبدی ایزاٖ ٘ذاؽت ٚ ٝثٛ٘ ٝػی د٘جبِٝر ٚرؽذ
التقبدی ثٛد ٜاعت.
رضب رفیؼی وزٞزٚدی تأثیز ٚاعغٞٝبی ٔبِی ثز رؽذ التقبدی را ٔٛرد ارسیبثی لزار
داد ٚ ٜث ٝایٗ ٔٙظٛر ،اس یه اٍِٛی رؽذ درٖٚسا  ٚثب اعتفبد ٜاس رٚػ خٛدرٌزعی ٖٛثزداری
ثٟز ٜثزد ٜاعت٘ .تبیح حبفُ اس ثزآٚرد اٍِ ٛثیبٖ ٔیوٙذ و ٝراثغ ٝثیٗ ٚاعغٌٝزیٞبی ٔبِی
 ٚرؽذ التقبدی در ایزاٖٙٔ ،فی ٔ ٚیشاٖ اثزٌذاری ثز رؽذ التقبدی ایزاٖ ثغیبر ٘بچیش اعت
٘ ٚیش ارتجبط تٍٙبتٍٙی ثیٗ ٚاعغٌٝزیٞبی ٔبِی  ٚرؽذ التقبدی در ایزاٖ ٚخٛد ٘ذارد.

 .4تصزيح هذل
ٔذَ ٔٛرد ثزرعی در ایٗ تحمیك ثز اعبط ٔغبِؼبت دی  ٚفالٞزتی ثٙب ٟ٘بد ٜؽذٜ
اعت .در ایٗ ٔذَ ،ثب اعتفبد ٜاس رٚػ دادٜٞبی تبثّٛیی  ٚثزای  7وؾٛر إِٓبٖ ،اٍّ٘غتبٖ،
آٔزیىبٔ ،بِشی ،آرصا٘تیٗ  ٚوز ٚ ،ٜایزاٖ ٚ ،ثب اعتفبد ٜاس ؽبخـٞبی ٔٛخٛد ،اثز ؽبخـٞبی
ثٛرط ثز رؽذ التقبدی ثزآٚرد ؽذ ٜاعت.

ٔتغیزٞبی ٔٛرد اعتفبد ٜػجبرت ٞغتٙذ اس:
ـ ا٘جبؽت عزٔبی ٝثبسار(  : )MCRایٗ ؽبخـ ثزاثز اعت ثب ٘غجت ارسػ عٟبْ ثجت ؽذٜ
ث ٝتِٛیذ ٘بخبِـ داخّی و ٝایٗ ؽبخـ ا٘ذاس ٜثبسار را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ  ٚثب تٛا٘بیی تحزن
عزٔبی ٚ ٝتٛسیغ ریغه راثغٔ ٝثجت دارد.
ـ ٘زخ ارسػ عٟبْ ٔجبدِ ٝؽذ : )STR ( ٜایٗ ؽبخـ ثزاثز اعت ثب وُ ارسػ عٟبْ
ٔجبدِ ٝؽذ ٜدر ثٛرط تمغیٓ ثز تِٛیذ ٘بخبِـ داخّی و ٝایٗ ؽبخـ ٔىُٕ ٘زخ ٘مذیٍٙی
ثبسار اعت.
ـ ٘غجت ٌزدػ (  : )TRایٗ ٘زخ ثزاثز اعت ثب ارسػ وُ عٟبْ ٔجبدِ ٝؽذ ٜث٘ ٝمذیٍٙی
ثبسارٞ .ز چ ٝایٗ ؽبخـ ثیؾتز ثبؽذ ٞشیٔ ٝٙؼبٔالت پبییٗتز اعت٘ .غجت ٌزدػ٘ ،غجت
ٔجبدِ ٝرا ث ٝا٘ذاس ٜثبسار ثٛرط ٘ؾبٖ ٔیدٞذ٘ .مذیٍٙی وٛچه ٘غجت ٌزدػ ثبالیی خٛاٞذ
 -1رضب رفیؼی وزٞزٚدی.)1382( ،

2- Dey, Malayk; Susan Flaherty (2006).
3- Market Capitalization Ratio (MCR).
4- Total Value of Shares Traded Ratio (STR).
5- Turnover Ratio (TR).
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داؽت .أب ٘زخ ارسػ ٔجبدِ ٝوٛچىی را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.
ـ ٘زخ رؽذ التقبدی ()Growth
ـ عزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ خبرخی ()FDI
ـ ٘غجت عزٔبیٌٝذاری ٚالؼی ث ٝتِٛیذ ٘بخبِـ داخّی ()INV
ـ خبِـ فبدرات ()XM
ـ اػتجبرات اػغبیی ث ٝثخؼ خقٛفی ()CR
دٔ ٚذَ ٔٛرد آسٔ ٖٛلزار ٌزفت ٝاعت:
ٔ ذَ ا :َٚایٗ ٔذَ اثتذا اثز ؽبخـٞبی ثٛرط ثز عزٔبیٌٝذاری را ا٘ذاسٔ ٜیٌیزد
 ٚعپظ اس عزیك اثز عزٔبیٌٝذاری ثز رؽذ التقبدی ،اثز ثبسار ثٛرط را ،ث ٝعٛر
غیزٔغتمیٓ ،ثز رؽذ التقبدی ثزرعی ٔیٕ٘بیذ.
In it  i  1 ( MCRit )   2 STRit )   3 (TRit )   it
) Growthit   i1   1 (Growth(t 1)i )   2 ( INVFit )   3 ( FDI it )   4 ( XM it )   5 (CRit

ٔ ذَ دٔ :ْٚذَ د ْٚارتجبط ثیٗ تٛعؼ ٝثبسار عٟبْ  ٚرؽذ التقبدی را ث ٝفٛرت
ٔغتمیٓ ثزآٚرد ٔیوٙذ.
Growthit  i  (Growth(it 1) )  1( MCRit )   2 ( sTRit )   3 (TRit ) 
)  1 (GDPit )   2 ( INVit )   3 ( FDI it )   4 ( XM it )   5 (CRit

ٞز دٔ ٚذَ ،ث ٝرٚػٞبی حذالُ ٔزثؼبت ٔؼِٕٛی اثزات ثبثت  ،اثزات تقبدفی ثزآٚردٜ
ؽذ ٜاعت ٚ ،اس آسٔٞ ٖٛبعٕٗ ثزای ا٘تخبة ٔذَ ٔٙبعت اعتفبد ٜؽذ ٜاعت ثز اعبط
آسٔٞ ٖٛبعٕٗ رٚػ اثزات تقبدفی ثٟتزیٗ ؽٙبخت ٝؽذ.
در دادٜٞبی تبثّٛییٚ ،احذٞبی ٔمغؼی ٔؾبث( ٝثزای ٔثبَ یه خب٘ٛاد ٜیب یه ثٍٙب ٜیب
یه ایبِت) عی سٔبٖ ثزرعی  ٚعٙدؼ ٔیؽ٘ٛذٞ .غیبٕ٘ٞ ٚ ٛىبراٖ ٕٟٔتزیٗ ٔشیت
1- Grouped Ols.
2- Fixed Effect.
3- Random Effect.
4- Husman Test.
5- Gojarati. (2003). P.636.
6- Hsiao
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اعتفبد ٜاس دادٜٞبی تبثّٛیی را ،وٙتزَ ٕ٘ٛدٖ خٛاؿ ٘ب ٚ ٍٕٗٞدر ٘ظز ٌزفتٗ ته ته
افزاد ،ؽزوتٞب ،ایبالت  ٚوؾٛرٞب ثیبٖ ٔیوٙٙذ .در حبِی ؤ ٝغبِؼبت ٔمغؼی ٚ
عزیسٔب٘ی ،ایٗ ٘بٍٕٙٞی را وٙتزَ ٘ىزد ٚ ٜثب تخٕیٗ ٔذَ ث ٝآٖ رٚػٞب ثیٓ اریت در
٘تبیح ٔیرٚد در ٚالغ ثب اعتفبد ٜاس دادٜٞبی تبثّٛیی ،ؽٙبعبیی  ٚا٘ذاسٌٜیزی تأثیزاتی و ٝثٝ
عبدٌی در دادٜٞبی ٔغّمبً ٔمغؼی  ٚعزی سٔب٘ی لبثُ ؽٙبعبیی ٘یغت ،أىبٖپذیز ٔیؽٛد.
رٚػ دادٜٞبی تبثّٛیی ٔؾتُٕ ثز عٛ٘ ٝع تخٕیٗ یؼٙی تخٕیٗٞبی ثیٗ ٌزٜٚ
تخٕیٗٞبی درٌ ٖٚز( ٜٚاثزات ثبثت)  ٚتخٕیٗٞبی اثزات تقبدفی اعت .در تخٕیٗٞبی
ثیٗ ٌز ،ٜٚرٌزعی ٖٛرٚی ٔیبٍ٘یٗٞب اعت ٔ ٚؼٕٛالً ثزای تخٕیٗ ضزایت ثّٙذٔذت اس ایٗ
رٚػ اعتفبدٔ ٜیؽٛد .در تخٕیٗٞبی درٌ ٖٚز ،ٜٚثُؼذ سٔبٖ در ٘ظز ٌزفتٕ٘ ٝیؽٛد  ٚتٟٙب
اثزاتی ؤ ٝختـ ٞز یه اس وؾٛرٞبی ٔٛرد ثزرعی اعت ،ث ٝػٛٙاٖ اثزات ا٘فزادی ٔٙظٛر
ٔیٌزدد .در تخٕیٗٞبی اثزات تقبدفی ،فزك ٔیؽٛد و ٝػزك اس ٔجذأ (  )aiدارای تٛسیغ
ٔؾتزوی ثب ٔیبٍ٘یٗ ( ٚ ٚ )aاریب٘ظ (  )  2 aثٛد ٚ ٜثزخالف رٚػ لجّی ،ثب ٔتغیزٞبی
تٛضیحی ٔذَ ٘بٕٞجغتٝا٘ذ .در ایٗ رٚػ ،ػبُٔ سٔبٖ ٔٙظٛر ٔیؽٛد  ٚاثزات ا٘فزادی
وؾٛرٞب در ع َٛسٔبٖ ث ٝعٛر خذاٌب٘ ٝث ٝػٛٙاٖ ٔتغیزٞبی تٛضیحی ٚارد ٔذَ ٔیؽ٘ٛذ.
ثزای تقٕیٌٓیزی در ٔٛرد ث ٝوبرٌیزی رٚػ اثزات ثبثت  ٚیب اثزات تقبدفی ثبیذ تٛخٝ
داؽت و ٝرٚػ اثزات ثبثت ٔؼٕٛالً ٍٙٞبٔی وبرآیی دارد و ٝوُ خبٔؼ ٝآٔبری در ٘ظز ٌزفتٝ
ؽٛد ،در فٛرتی و ٝاٌز اس ثیٗ خبٔؼ ٝثشرٌیٕٞٝ٘ٛ٘ ،بیی ث ٝفٛرت تقبدفی (ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی)
ا٘تخبة ؽٛد ،رٚػ اثزات تقبدفی وبراتز خٛاٞذ ثٛد ٕٞ .چٙیٗ آسٔٞ ٖٛبعٕٗ ثزای تؼییٗ
 )Hدارای تٛسیغ
رٚػ تخٕیٗ در رٚػ دادٜٞبی تبثّٛیی ث ٝوبر ٔیرٚد و ٝآٔبر ٜآٖ (
وبی ـ د ٚثب درخ ٝآسادی  Kتؼذاد ٔتغیزٞبی تٛضیحی اعت  ٚث ٝفٛرت سیز تؼزیف
ٔیؽٛد:


H  q var(q  ) 1 q 

و ٝدر آٖ:

1- Baltagi. (1995). P.7.
2- Between groups.
3- Egger (2000).

ٕٞ -4بٖ.
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) q   FE   RE (GLS






) ) var(q)  var(  FE )  var(  RE (GLS




ث ٝعٛری ؤ  FE ٝؼزف تخٕیٗس٘ٙذٜٞبی رٚػ اثزات ثبثت ٘  RE (GLS ) ٚؾبٖدٙٞذٜ
تخٕیٗس٘ٙذٜٞبی رٚػ اثزات تقبدفی اعت .ایٗ آسٔ ٖٛدر حمیمت ،آسٔ ٖٛفزضیٝ
٘بٕٞجغت ٝثٛدٖ اثزات ا٘فزادی ٔ ٚتغیزٞبی تٛضیحی اعت و ٝعجك آٖ تخٕیٗٞبی حذالُ
ٔزثؼبت تؼٕیٓ یبفت ،ٝتحت فزضی Ho ٝعبسٌبر  ٚتحت فزضی٘ H1 ٝبعبسٌبر اعت .اس عزف
دیٍز ،تخٕیٗٞبی اثزات ثبثت تحت ٞز د ٚفزضی H1 ٚ Ho ٝعبسٌبر اعت .ث ٝػجبرت دیٍز،
تحت رٚػ اثزات تقبدفی و ٝدر آٖ اس تخٕیٗس٘ٙذٜٞبی حذالُ ٔزثؼبت تؼٕیٓ یبفتٝ
H1
اعتفبدٔ ٜیؽٛد ،فزضی Ho ٝعبسٌبری ضزایت را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ ،در حبِی و ٝفزضیٝ
ٔجتٙی ثز رد ایٗ عبسٌبری اعت .تخٕیٗس٘ٙذٜٞبی رٚػ اثزات ثبثت ٘یش عبسٌبر ثٛدٖ
ضزایت را تحت ٞز د ٚفزضی٘ H1 ٚ Ho ٝؾبٖ ٔیدٙٞذ .ثٙبثزایٗ در فٛرتی و ٝفزضیHo ٝ
پذیزفت ٝؽٛد ،ث ٝػٛٙاٖ رٚػ ٔٙبعتتز  ٚوبراتز ا٘تخبة ٔیؽٛد ،در غیز ایٗ فٛرت ،رٚػ
اثزات ثبثت وبرا اعت.
ثز اعبط آسٔٞ ٖٛبعٕٗ در ایٗ تحمیك ،رٚػ اثزات تقبدفی ثٟتزیٗ رٚػ ؽٙبختٝ
ؽذ ٜاعت.
در ایٗ ٔمبِ ٝاثز ؽبخـٞبی ػّٕىزد ثٛرط ثز رؽذ التقبدی یىجبر ث ٝعٛر ٔغتمیٓ ٚ
یىجبر ث ٝعٛر غیزٔغتمیٓ (اس عزیك اثزٌذاری ثز عزٔبیٌٝذاری) ثزرعی ٔیؽٛدٞ .ذف
ثزآٚرد ث ٝایٗ د ٚؽی ٜٛث ٝایٗ دِیُ اعت ؤ ٝؾخـ ؽٛد در وذاْ ؽزایظ اثز ؽبخـٞب ثز
رؽذ التقبدی ثیؾتز اعت٘ .تبیح ،حبوی اس آٖ اعت و ٝؽبخـٞبی ثٛرط (چ ٝاس عزیك
عزٔبیٌٝذاری  ٚچ ٝث ٝعٛر ٔغتمیٓ) دارای آثبر تمزیجبً ٔؾبثٟی ثز رؽذ التقبدی ٞغتٙذ.
دِیُ ػٕذ ٜآٖ ٔیتٛا٘ذ ایٗ ثبؽذ وٞ ٝذف اس تؾىیُ ثٛرط ،خٕغآٚری عزٔبیٞٝب ٞ ٚذایت
آٖ ث ٝعٕت فؼبِیتٞبی التقبدی اعت.
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*

جذٍل 1ـ اثز ضاخصّاي باسار بَرس بز سزهايِگذاري
هتغيز هستقل
MCR
STR
TR

* ٘تبیح تحمیك
** اػذاد داخُ پزا٘تش ثیبٍ٘ز ٞ tغتٙذ

هتغيز ٍابستِ /سزهايِگذاري
1/22
**
()2/18
0/68
()1/87
2/69
()1/84

آٔبر5/3: FLeamer ٜ
آٔبرٞ ٜبعٕٗ 14/2:H

جذٍل  2ـ اثز ضاخصّاي تَسعِ بَرس بز رضذ اقتصادي اس طزيق سزهايِگذاري بزآٍرد ضذُ *
هتغيز هستقل

هتغيز ٍابستِ /رضذ اقتصادي

ضزیت ثبثت

1/54
()1/64

رؽذ التقبدی ثب تأخیز

0/23
()2/95

عزٔبیٌٝذاری ثزآٚرد ؽذٜ

0/64
()2/57

عزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ خبرخی

0/34
()2/52

خبِـ فبدرات

0/46
()2/92

اػتجبرات اػغبیی ث ٝثخؼ خقٛفی

0/25
()1/94

*٘تبیح تحمیك
آٔبر2/68 : FLeamer ٜ
آٔبرٞ ٜبعٕٗ 38/12 :H
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جذٍل 3ـ اثز ضاخصّاي باسار بَرس بز رضذ اقتصادي*
هتغيز هستقل

هتغيز ٍابستًِ/زخ رضذ اقتصادي

ضزیت ثبثت

4/65
()2/56

رؽذ التقبدی ثب تأخیز

0/17
()1/87

عزٔبیٌٝذاری داخّی

0/35
()2/15

عزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ خبرخی

0/24
()2/78

٘زخ ا٘جبؽت عزٔبی ٝثبسار

1/44
()1/64

٘زخ ارسػ عٟبْ ٔجبدِ ٝؽذٜ

0/55
()1/93

٘غجت ٌزدػ

3/28
()2/56

اػتجبرات اػغبیی ث ٝثخؼ خقٛفی

0/42
()1/81

* ٘تبیح تحمیك
آٔبر1/68 : FLeamer ٜ
آٔبرٞ ٜبعٕٗ 16/46 :H

٘تبیح خذ َٚؽٕبر٘ )1 ( ٜؾبٖ ٔیدٞذ ٘غجت ٌزدػٕٟٔ ،تزیٗ ؽبخـ اثزٌذار ثز
عزٔبیٌٝذاری ٔیثبؽذ .ث ٝعٛری و ٝوؾؼ عزٔبیٌٝذاری ٘غجت ث ٝایٗ ؽبخـٔ ،ؼبدَ
ٔ ٚ 2/69ؼٙیدار اعتٞ .ز چ ٝایٗ ؽبخـ ثشرٌتز ثبؽذ ،ثذیٗ ٔؼٙی اعت وٞ ٝشیٝٙ
ٔؼبٔالت پبییٗتز ثٛد ٚ ٜعزٔبیٌٝذاری افشایؼ ٔییبثذ .عزٔبیٌٝذاری ثزآٚرد ؽذ ٜاس خذَٚ
ؽٕبر )2( ٜاثز ٔؼٙیدار ٕٟٔ ٚی ثز رؽذ التقبدی دارد  ٚایٗ ثذیٗ ٔؼٙی اعت وٞ ٝز چٝ
ثبسار ثٛرط پیؾزفتٝتز ثبؽذ ،ث ٝعٛری و٘ ٝغجت ٌزدػ ٘مذیٍٙی ثبال  ٚارسػ عٟبْ ٔجبدِٝ
ؽذ ٜثبال ثبؽذ عزٔبیٌٝذاری ،ثیؾتز ،افشایؼ ٔییبثذ  ٚایٗ أز ث ٝافشایؼ ثیؾتز رؽذ
التقبدی ٔٙدز ٔیؽٛد .ث ٝعٛری و ٝوؾؼ عزٔبیٌٝذاری ثزآٚرد ؽذ٘ ٜغجت ث ٝرؽذ
التقبدی ٔؼبدَ ٔ 0/64یثبؽذ و٘ ٝغجت ث ٝوؾؼ اػتجبرات اػغبیی ث ٝثخؼ خقٛفی ،وٝ
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ٔؼبدَ  0/25اعت ،رلٓ ثشرٌتزی را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.
عزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ خبرخی اثز ٔثجت ٔ ٚؼٙیداری ثز رؽذ التقبدی داردٞ .ز چٝ
یه وؾٛر ثتٛا٘ذ اس عزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ خبرخی در ثخؼٞبی ِٔٛذ ثٟزٜٙٔذ ؽٛد
ٔیتٛا٘ذ ث ٝافشایؼ رؽذ التقبدی دعت یبثذ.
٘تبیح ٔزثٛط ث ٝخذ َٚؽٕبر )3 ( ٜاثز ٔغتمیٓ ؽبخـٞبی تٛعؼ ٝثٛرط را ثز رؽذ
التقبدی ثزرعی ٕ٘ٛد ٜاعت .ثز اعبط ٘تبیح ٔذوٛر٘ ،غجت ٌزدػ ٘مذیٍٙی ،ثیؾتزیٗ اثز
را ثز رؽذ التقبدی وؾٛرٞب دارد٘ .زخ ا٘جبؽت عزٔبی ٝثبسار ٘یش دارای اثز ٔثجت ثز رؽذ
التقبدی ٔیثبؽذ .ث ٝعٛری و ٝوؾؼ رؽذ التقبدی ٘غجت ث٘ ٝزخ ا٘جبؽت عزٔبی ٝثبسار
ٔؼبدَ  1/44اعت .عزٔبیٌٝذاری داخّی ٘غجت ث ٝعزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ خبرخی اثز
ثیؾتزی ثز رؽذ التقبدی وؾٛرٞب دارد .ؽبیذ یه دِیُ آٖ ایٗ ثبؽذ ؤٕ ٝىٗ اعت در
عزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ خبرخی ٘تبیدی و ٝوؾٛر عزٔبیٝپذیز ا٘تظبر دارد تحمك ٘یبثذ ٚ
عزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ خبرخی در پزٚصٜٞبیی فٛرت ٌیزد و ٝحذاوثز ٔٙبفغ را ثزای وؾٛر
عزٔبیٌٝذار ثٕٞ ٝزا ٜداؽت ٝثبؽذ.
ث ٝعٛر خالفٔ ٝیتٛاٖ ٌفت ٘غجت ٌزدػ ٘مذیٍٙی ٕٟٔتزیٗ ؽبخـ اثزٌذار ثز
عزٔبیٌٝذاری  ٚرؽذ التقبدی اعتٞ .ز چ ٝایٗ ؽبخـ ثیؾتز ثبؽذٞ ،شیٔ ٝٙؼبدالت وٕتز
 ٚرؽذ التقبدی  ٚعزٔبیٌٝذاری ثیؾتز خٛاٞذ ثٛد.
*
جذٍل 4ـ اثز ضاخصّاي باسار بَرس بز سزهايِگذاري (ًتايج كطَري)
كطَر
إِٓبٖ
اٍّ٘غتبٖ
آٔزیىب
وزٜ
ٔبِشی
آرصا٘تیٗ
ایزاٖ

*٘تبیح تحمیك

ضزايب
MCR

STR

TR

5/68
()1/85
13/51
()2/22
48/09
()2/51
10/12
()3/05
4/42
()2/21
8/37
()1/87
0/06
()1/68

1/88
()1/56
7/00
()1/49
4/06
()1/86
2/43
()1/67
0/05
()1/59
1/41
()1/95
0/02
()1/72

32/54
()1/98
52/50
()3/54
37/48
()2/01
16/42
()3/68
4/86
()2/52
14/03
()4/08
0/9
()1/86
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خذ َٚؽٕبر٘ )4 ( ٜؾبٖ ٔیدٞذ در اوثز وؾٛرٞب ٘غجت ٌزدػ ٘مذیٍٙی ٕٟٔتزیٗ
ؽبخـ اثزٌذار ثز عزٔبیٌٝذاری اعت .ث ٝعٛری و ٝدر وؾٛرٞبی تٛعؼٝیبفتٝای ٘ظیز
إِٓبٖ  ٚاٍّ٘غتبٖ  ٚآٔزیىب ،ایٗ ؽبخـ ٘غجت ث ٝوؾٛرٞبی در حبَ تٛعؼ ٝثیؾتز ٔیثبؽذ.
پبییٗ ثٛدٖ اثز ؽبخـٞبی تٛعؼ ٝثٛرط ثز عزٔبیٌٝذاری در ایزاٖ٘ ،ؾبٖدٙٞذ ٜػذْ
0/9
تٛعؼٝیبفتٍی ثٛرط تٟزاٖ ٔیثبؽذ .ث ٝعٛری و ٝاثز ایٗ ؽبخـ ثز عزٔبیٌٝذاری
اعت  ٚدِیُ ػٕذ ٜآٖ ٔیتٛا٘ذ تأٔیٗ ٔبِی عزٔبیٌٝذاری اس عزیك اػغبی اػتجبرات ثب٘ىی
ثبؽذ.
جذٍل 5ـ اثز ضاخصّاي تَسعِ بَرس بز رضذ اقتصادي كطَرّا اس طزيق
سزهايِگذاري بزآٍردُ ضذُ

*

ضزايب
كطَر

رضذ
اقتصادي با
تأخيز

سزهايِگذاري
بزآٍرد ضذُ

سزهايِگذاري
هستقين
خارجي

اعتبارات
خالص

اعطايي بِ

صادرات

بخص
خصَصي

إِٓبٖ

1/80
()1/73

3/66
()1/88

1/78
()1/86

1/59
()2/28

2/51
()1/85

اٍّ٘غتبٖ

1/49
()2/49

1/82
()2/28

1/25
()2/52

1/46
()1/64

1/22
()2/25

آٔزیىب

1/56
()1/76

1/29
()1/92

1/99
()2/20

1/42
()1/82

2/01
()3/20

وزٜ

1/53
()4/37

8/55
()2/95

2/73
()1/45

2/63
()1/92

1/56
()1/75

ٔبِشی

1/95
()2/59

3/53
()1/90

4/50
()2/02

3/80
()1/89

0/85
()1/99

آرصا٘تیٗ

2/02
()1/68

2/56
()1/98

1/28
()2/56

1/01
()1/94

1/52
()2/25

ایزاٖ

0/56
()1/83

0/53
()1/91

0/01
()2/88

0/43
()1/68

1/03
()3/02

* ٘تبیح تحمیك
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ٔمبیغ ٝضزایت ثزآٚرد ؽذ ٜدر وؾٛرٞبی ٔختّف حبوی اس آٖ اعت وٞ ٝز چ ٝدر
وؾٛری ثٛرط ،تٛعؼ ٝیبفتٝتز ثبؽذ ،عزٔبیٌٝذاری ثزآٚرد ٜؽذ ٜاس خذ َٚؽٕبر )1 ( ٜاثز
ثیؾتزی ثز رؽذ التقبدی وؾٛر دارا اعت .در ایزاٖ ،تٕبْ ضزایت اس یه وٛچىتز ٞغتٙذ.
پبییٗ ثٛدٖ اثز عزٔبیٌٝذاری ثزآٚرد ؽذ ٜثز رؽذ التقبدی ایزاٖ ،حبوی اس ػذْ
تٛعؼٝیبفتٍی ثٛرط ثٛد ٜو ٝاثز ا٘ذوی ثز عزٔبیٌٝذاری  ٚرؽذ التقبدی ایزاٖ دارا اعت .اس
دالیُ پبییٗ ثٛدٖ اثز عزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ خبرخی ثز رؽذ التقبدی ایزاٖ ٔیتٛاٖ ثٝ
تحزیٓٞبی ٔبِی  ٚثب٘ىی عی عبَٞبی اخیز  ٚوبٞؼ عزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ در ثخؼ ٘فت
ٌ ٚبس اؽبرٕٛ٘ ٜد .عزٔبیٌٝذاری در ثخؼ ٘فت ٌ ٚبس ،ثب افشایؼ درآٔذٞبی ٘فتی ،اثز خٛد را
ثز رؽذ التقبدی خٛاٞذ ٌذاؽت و ٝثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝعب٘بت لیٕت ،رؽذ التقبدی ٘یش
دعتخٛػ تغییز خٛاٞذ ؽذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدر عبَٞبی اخیز ،در اثز تحزیٓٞبی
ثیٗإِّّی ،عزٔبیٌٝذاری ٔغتمیٓ خبرخی در ثخؼ ٘فت ٌ ٚبس ثب وبٞؼ ٔٛاخ ٝؽذ ٜاعت،
ِذا رؽذ التقبدی آ٘چٙبٖ ؤ ٝذّ٘ظز ثز٘بٔٝریشاٖ ثٛد ٜاعت تحمك ٘یبفت ٝاعت.
جذٍل 6ـ اثز هستقين ضاخصّاي بَرس بز رضذ اقتصادي كطَرّا
ضزايب
كطَر

ضزيب
ثابت

إِٓبٖ
اٍّ٘غتبٖ
آٔزیىب
وزٜ
ٔبِشی
آرصا٘تیٗ
ایزاٖ

رضذ
اقتصادي
با تأخيز

سزهايِگذاري
داخلي

سزهايِگذاري
هستقين
خارجي

ًزخ

ًزخ ارسش

اعتبارات

اًباضت

سْام

ًسبت

اعطايي بِ

سزهايِ

هبادلِ

گزدش

بخص

باسار

ضذُ

خصَصي

1/7

1/01

1/14

1/05

3/21

2/96

32/45

1/85

()1/56

()2/02

()2/56

()3/04

()1/78

()1/72

()2/50

()2/58

1/48

1/57

1/20

1/21

1/43

2/02

9/30

2/05

()1/55

()2/05

()3/65

()3/31

()1/84

()1/76

()2/08

()3/01

1/76

1/28

1/21

1/95

1/12

1/41

8/22

2/1

()1/08

()2/55

()3/95

()2/95

()14/12

()1/82

()1/83

()2/03

1/53

1/86

1/16

1/34

1/18

1/17

2/21

0/85

()1/63

()1/89

()3/34

()2/82

()2/81

()1/88

()1/84

()1/98

1/65

1/25

1/09

1/24

0/95

1/05

1/13

1/02

()1/56

()2/51

()1/48

()2/61

()4/09

()2/24

()2/12

()2/24

1/35

1/66

1/13

1/05

1/25

1/70

2/11

0/52

()1/51

()2/07

()2/15

()2/79

)2/46

()3/88

()1/85

()1/85

1/66

0/47

1/11

0/03

0/01

0/07

0/11

0/65

()1/87

()1/62

()1/81

()2/20

()1/95

()2/42

()1/90

()2/51
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ثزرعی اثز ٔغتمیٓ ؽبخـٞبی ثٛرط ثز رؽذ التقبدی تهته وؾٛرٞب ثیبٍ٘ز ایٗ
اعت و ٝدر اوثز وؾٛرٞب ،ؽبخـ ٘غجت ٌزدػ ،ثیؾتزیٗ اثز را ثز رؽذ التقبدی دارد.
ٕٞبٖعٛر و٘ ٝتبیح ثزآٚرد ٔذَ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ ،اثز ؽبخـٞبی تٛعؼ ٝثٛرط ثز رؽذ
التقبدی ایزاٖ ٘غجت ث ٝعبیز وؾٛرٞب ثغیبر ا٘ذن ٔیثبؽذ و ٝایٗ أز ٘ؾبٖ اس ػذْ
تٛعؼٝیبفتٍی ثٛرط تٟزاٖ دارد.

ً .5تيجِگيزي
ثز اعبط ٘ظزیٞٝبی التقبد والٖ ،ا٘جبؽت عزٔبی ٝیىی اس ػٛأُ ٔفیذ ٔ ٚؤثز ثز رؽذ
التقبد ّٔی ٔیثبؽذ .ثبسارٞبی ٔبِی یىی اس رٚػٞبی فزایٙذ تؾىیُ عزٔبیٔ ٝیثبؽذ وٝ
٘مؼ ثغشایی در خٕغآٚری پظا٘ذاسٞبی وٛچه  ٚثشري ،ثٟیٝٙعبسی ٌزدػ ٔٙبثغ ٔبِی ٚ
ٞذایت آٟ٘ب ث ٝعٛی ٔقبرف ٘ ٚیبسٞبی عزٔبیٌٝذاری در ثخؼٞبی ِٔٛذ التقبدی دار٘ذ.
ثبسار ثٛرط ثب وبٞؼ ریغه  ٚتدٟیش  ٚتخقیـ ٔٙبعت ٔٙبثغٔ ،یتٛا٘ذ ث ٝخٛثی ثٝ
افشایؼ عزٔبیٌٝذاری  ٚرؽذ التقبدی وٕه ٕ٘بیذ .وؾٛرٞبیی و ٝاس ثبسار ثٛرط
تٛعؼٝیبفت ٝثٟزٜٙٔذ ٞغتٙذ ،در ا٘دبْ عزٔبیٌٝذاری  ٚدعتیبثی ث ٝرؽذ التقبدی ثبال ٘یش
ٔٛفكتز ػُٕ ٔیوٙٙذ٘ .تبیح ثزآٚرد ٔذَٞب حبوی اس آٖ اعت و ٝثب تٛخ ٝث ٝػذْ
تٛعؼٝیبفتٍی ثٛرط تٟزاٖ ،اثز ؽبخـٞبی تٛعؼ ٝثٛرط ثز عزٔبیٌٝذاری  ٚرؽذ التقبدی
ثغیبر ٘بچیش اعت .در ٚالغ ،در ایزاٖ ػٕذٙٔ ٜبثغ عزٔبیٌٝذاری ،اػتجبرات اػغبیی ثب٘هٞب
ٞغتٙذِ .ذا ،ث٘ ٝظز ٔیرعذ ثب ٌغتزػ حدٓ ثبسار عزٔبی ٝوؾٛر ،اس عزیك ایدبد سٔیٞٝٙبی
ٔؾبروت ٞز چ ٝثیؾتز ٔزدْ ثٚ ٝعیٌّ ٝغتزػ فیشیىی  ٚاِىتز٘ٚیىی ثبسار عٟبْ ،ضزٚری
اعت ث ٝتؼزیف  ٚعزاحی اثشارٞبی ٔتٛٙع عزٔبیٌٝذاری در ثبسار ثٛرط اٚراق ثٟبدار  ٚتغزیغ
در أز خقٛفیعبسی ثیؼ اس پیؼ تٛخ ٝؽٛد .راٜا٘ذاسی ثٛرط ثیٗإِّّی ثبیذ ٔذّ٘ظز لزار
ٌیزد .اِجت ٝثبیذ دلت ٕ٘ٛد و ٝوؾٛر چٔ ٝمذار در خذة عزٔبیٌٝذاری خبرخی ٔٛفك ثٛدٜ
اعت .اس دالیُ ػذْ ٔٛفمیت عزٔبیٌٝذاری خبرخی در ثٛرط ٔیتٛاٖ ثٔ ٝمزرات ٔٛخٛد در
ایٗ سٔی ٝٙاؽبر ٜوزد .یىی اس ٔمزرات ٔٛخٛد ،ػذْ فزٚػ یه ع ٟٓخزیذاری ؽذ ٜتٛعظ
عزٔبیٌٝذار خبرخی تب ع ٝعبَ اعت .اعالعرعب٘ی ؽفبف ث ٝعزٔبیٌٝذاراٖ خبرخی ٔیتٛا٘ذ
ث ٝخذة آٟ٘ب در ثٛرط وٕه ٕ٘بیذِ .ذا ضزٚری اعت ضٕٗ تغٟیُ ٔمزرات خٟت حضٛر
عزٔبیٌٝذاراٖ خبرخی ،الذأبت السْ خٟت اعالعرعب٘ی ٘یش فٛرت پذیزد.
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