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چکیده
بخش کشبٍسصی یکی اص هْنتشیي بخشّبی تَلیذی دس اقتصبد ایشاى است کِ دس چٌذیي سبل اخیش دس هعشض
اثشپزیشی اص افضایش قیوت حبهلّبی اًشطی قشاس گشفتِاستًْ .بدُی اًشطی یکی اص هْنتشیي عَاهل تَلیذی
اثشگزاس بش عولکشد بخشّبی تَلیذی اصجولِ بخش کشبٍسصی است کِ بب تَجِ بِ ًقش کلیذی آى دس فشآیٌذ
تَلیذ ،کبّش یب افضایش احت وبلی هیضاى تقبضب ٍ هصشف آى اص اّویت قببل تَجْی بشخَسداس است .اصایيسٍ،
هطبلعِی حبضش دس پی پبسخ آى است کِ تأثیش آصادسبصی قیوت اًشطی بش تقبضبی عَاهل تَلیذی عوذُی
بخش کشبٍسصی ایشاى بِ چِ تشتیب است .بذیي هٌظَس بب استفبدُ اص دادُّبی تببلَیی هشتبط بب دٍسُی صهبًی
 1331-1331تببع تقبضبی هششٍط عَاهل تَلیذ دس بخش کشبٍسصی استبىّبی کشَس هَسد تخویي قشاس
گشفتً .تبیج ًشبى داد کِ دس صَست آصادسبصی قیوت اًشطی دس کشَس ،تقبضبی آى دس بخش کشبٍسصی کبّش
هییببذّ .وچٌیي ،بب افضایش قیوت حبهلّبی اًشطی ،تقبضبی عَاهل تَلیذ صهیي ٍ ًیشٍی کبس افضایش هییببذ.
علت ایي اهش ًیض اتخبر ٍ تذاٍم حوبیت ّبی جبیگضیي ٍ ًیض تخصیص اعتببس جْت اصالح سبختبس هصشف اًشطی
ّوگبم بب آصادسبصی قیوت حبهل ّبی اًشطی است .دس ًْبیت ًتبیج ًشبى داد کِ بشآیٌذ ایي سیبستّب ببعث
شذُ تب آصادسبصی قیوت حبهلّبی اًشطی بِعٌَاى فشصتی بشای بخش کشبٍسصی ایشاى تلقی شَد.
کلید واژهها :آصادسبصی قیوت اًشطی ،صهیيً ،یشٍی کبس ،سیستن هعبدالت بِ ظبّش ًبهشتبط ( ،)ISURبخش
کشبٍسصی
طبقهبندی Q48 ،Q41 ،D22 :JEL
 .1کبسشٌبعاسشذ اقتصبد کشبٍسصی داًشگبُ تشبیت هذسع
 .2استبدیبس گشٍُ اقتصبد کشبٍسصی داًشگبُ تشبیت هذسع(*ًَیسٌذُ هسئَل)
 .3داًشیبس گشٍُ اقتصبد کشبٍسصی داًشگبُ تشبیت هذسع

Email: alipouralireza@yahoo.com
Email: shamosavi@modares.ac.ir
Email: khalil_s@modares.ac.ir
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 .1مقذمٍ
اخسای لب٘ٞ ٖٛدفٔٙدی یبزا٘ٞٝب یىی اش ٟٔٓتسیٗ اقالاحبت غبتابزی رز الاكبر ایساٖ ٔحػٛة
ٔیؾٛر .اقالح اٍِٛی ٔكسف  ٚافصایؽ ثٟسٜٚزی اش خّٕٟٓٔ ٝتسیٗ اٞداف ٔٛزر٘ظس غیبغتٌرازاٖ
رز اخسای ایٗ لب٘ ٖٛث ٝؾٕبز ٔیزٚر .ثب افصایؽ لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی و ٝاش آٖ ثٝػٛٙاٖ آشارغبشی
لیٕت ا٘سضی ٘یص یبر ٔیؾٛر ،ا٘اظبز ٔیزٚر و ٝثب اقالح ؾیٜٞٛبی ٔكسف  ٚثٟجٛر وبزایی ثٟسٜثسرازاٖ
ثخؽٞبی تِٛیدیٔ ،كسف ا٘سضی رز وؿٛز وبٞؽ یبثد  ٚػّٕىسر فٙی ایٗ ثخؽٞب ازتمب پیدا ٕ٘بید .ثب
ایٗ احبَ ،تحّیُ ٘ابیح احبقُ اش اخسای ایٗ لب٘ ٚ ٖٛازشیبثی ػّٕىسر ثخؽٞبی تِٛیدی رز رغایبثی ثٝ
اٞداف ٔٛزر٘ظس اخسای لب٘ٔ ٖٛروٛز ٘یبشٔٙد ٔغبِؼبت ٔٛزری رز ثخؽٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاغت
(ػّیپٛز.)1392 ،
ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ یىی اش ٟٔٓتسیٗ ثخؽٞبی تِٛیدی وؿٛز اغت  ٚا٘سضی ثٝػٛٙاٖ یه
ٟ٘برٜی ٔكسفی اش إٞیت تبقی رز ایٗ ثخؽ ثستٛزراز اغت .ثسزغی ٔكسف ا٘سضی رز ثخؽ
وؿبٚزشی ایساٖ ٘ؿبٖ ٔیرٞد و ٝعی غبَٞبی ٔخاّفٕٞ ،سا ٜثب افصایؽ تِٛید  ٚازشؼ افصٚر،ٜ
ٔكسف ا٘ٛاع احبُٔٞبی ا٘سضی ؾبُٔ ا٘ٛاع فسآٚزرٜٞبی ٘فای  ٚثسق افصایؽ یبفا ٝاغت (٘كس٘یب ٚ
اغٕبػیّی .)1388 ،اشایٗز ،ٚیىی اش ٟٔٓتسیٗ ثخؽٞبی تِٛیدی رز الاكبر ایساٖ و ٝرز ٔؼسل
اثسپریسی اش افصایؽ لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی لساز رازر ،ثخؽ وؿبٚزشی اغت .ثٙبثسایٗ ،ثب تٛخ ٝثٝ
إٞیت ٔكسف ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ث٘ٝظس ٔیزغد و ٝثسزغی آثبز آشارغبشی لیٕت ا٘سضی رز
ایٗ ثخؽ ثػیبز احبئص إٞیت اغتٍٙٞ .بٔی و ٝغخٗ اش افصایؽ لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی رز وؿٛز ثٝ
ٔیبٖ ٔیآید فسضیٞٝبی ااحإبِی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٘ػجت ث ٝتأثیسات آٖ رز اذٞبٖ ػٕٔٛی  ٚرز ٔمبثُ ریدٌبٖ
ٔحممیٗ تجّٛز ٔییبثد .یىی اش ٔحإُتسیٗ ایٗ فسضیٞٝب ٔسثٛط ث ٝوبٞؽ ٔكسف ٟ٘برٜٞبی ا٘سضی ٚ
ث ٝتجغ آٖ وبٞؽ غغح ػّٕىسر ثخؽٞبی تِٛیدی ث ٝغجت ٘مؽ ثػیبز اثسٌراز ایٗ ػبُٔ تِٛید اغت.
ثٝعٛزاحآٟ٘ ،برٜی ا٘سضی یىی اش ٟٔٓتسیٗ ػٛأُ تِٛیدی اثسٌراز ثس ػّٕىسر ثخؽٞبی تِٛیدی
اشخّٕ ٝثخؽ وؿبٚزشی اغت و ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝمؽ وّیدی آٖ رز فسایٙد تِٛید ،وبٞؽ یب افصایؽ
ااحإبِی ٔیصاٖ تمبضب ٔ ٚكسف آٖ ث ٝغجت ثسٚش ػٛأُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛاثسٌراز اش إٞیت لبثُتٛخٟی
ثستٛزراز اغت .ثب افصایؽ لیٕت ػبُٔ ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی رز رزخٝی أ َٚحإُتسیٗ اتفبق
ٕٔىٗ وبٞؽ غغح تمبضب ٔ ٚكسف آٖ اغت و ٝایٗ ٔ ٟٓیىی اش اٞداف اخسای لب٘ٔ ٖٛروٛز ٘یص
ثٝؾٕبز ٔیزٚر .ثٙبثسایٗ ،ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛر زاثغٝی تجؼی ٔیبٖ غغح ػّٕىسر ثخؽ وؿبٚزشی  ٚغغح
ٔكسف ا٘سضی ٘ ٚیص غبیس ػٛأُ تِٛیدی و ٝتحت تأثیس افصایؽ لیٕت ا٘سضی لساز ٔیٌیس٘د ،غؤاَ
اغبغی و ٝرز ایٗ ازتجبط ٚخٛر رازر ایٗ اغت و ٝتأثیس افصایؽ لیٕت ا٘سضی ثس تمبضبی ػٛأُ تِٛید
ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ چٍ ٝ٘ٛاغت.
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رز ٔغبِؼٝی احبضس ػال ٜٚثس پبغخٌٛیی ث ٝغؤاَ فٛق ،ثب اغافبر ٜاش غبتابز تبثغ ٞصیٝٙی ثخؽ
وؿبٚزشی ث ٝثسزغی ایٗ غؤاَ ٘یص پسراتأ ٝیؾٛر و ٝآیب افصایؽ لیٕت ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی
ایساٖ ثٝػٛٙاٖ یه تٟدید ثٝؾٕبز ٔیزٚر  ٚیب ٔیتٛاٖ آٖ زا ثٝػٛٙاٖ یه فسقت پیؿس ٚتّمی ٕ٘ٛر؟!
رز زاثغ ٝثب ثسزغی اثسٌرازی لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی ثس غبتابز تِٛیدی ثخؽٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛالاكبری
 ٚتحّیُ ٚاوٙؽ ٞبی ا٘دبْ ؾد ٜرز ٔمبثّ ٝثب افصایؽ لیٕت ا٘سضی تبؤ ٖٛٙغبِؼبت ٔخاّفی رز راتُ ٚ
تبزج اش وؿٛز ا٘دبْ پریسفا ٝاغت و ٝرز ارأٝی ٔغّت خٟت ایدبر چٟبزچٛثی ٞدفٕٙد ٓٞ ٚزاغاب ثب
ٔػئّ ٝتحمیك ث ٝتحّیُ ثسخػاٝتسیٗ ٔغبِؼبت ٔستجظ رز ایٗ شٔی ٝٙپسراتا ٝؾدٜاغت؛
 .2پیشیىٍی تحقیق
غجیسٕٞ ٚ 1ىبزاٖ ( )2013ثب اغافبر ٜاش زٚؼ احدالُ ٔسثؼبت ٔؼِٕٛی ث ٝثسزغی آثبز افصایؽ لیٕت
احبُٔٞبی ا٘سضی ثس ٔكسف  ٚتمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ قٙؼت وؿٛز پبوػابٖ ثب اغافبر ٜاش رارٜٞبی
غسی شٔب٘ی  2008 -1975پسراتاٙد٘ .ابیح ٔغبِؼٝی آ٘بٖ ٘ؿبٖ رار و ٝثب افصایؽ لیٕت ٘فت ٚ
اِىاسیػیا ،ٝتمبضبی اِىاسیػای ٝوبٞؽ ٔییبثدٕٞ .چٙیٗ٘ ،ابیح ٔغبِؼٝی آ٘بٖ ٘ؿبٖ رار و ٝإٞیت
ثخؽ قٙؼت رز تِٛید ٘بتبِف راتّی ایٗ وؿٛز رازای ٚاثػاٍی ٔثجت ث ٝتمبضبی اِىاسیػیا ٝاغت.
خٕیُ  ٚااحٕد )2011( 3رز ٔغبِؼٝای ث ٝثسزغی تمبضبی اِىاسیػیا ٝرز ثخؽٞبی الاكبری ٘ ٚیص
رز وُ الاكبر وؿٛز پبوػابٖ پسراتاٙد .رز ٔغبِؼٝی آ٘بٖ اش زٞیبفت ٓٞا٘جبؾاٍی  ٚاش زٚؼ تكحیح
تغبی ثسرازی اغافبر ٜؾد٘ .ابیح ثسزغی آ٘بٖ ٘ؿبٖ رار و ٝرز ثّٙدٔدت ،تمبضبی اِىاسیػیا ٝرز وُ
الاكبر ایٗ وؿٛز ٘ػجت ث ٝتغییسات لیٕت  ٚرزآٔد وؿؽپریس اغتٕٞ .چٙیٗ٘ ،ابیح ایٗ ثسزغی ٘یص
٘ؿبٖ رار و ٝرز ثّٙدٔدت ،ثخؽٞبی ٔخاّف الاكبر ث ٝغیس اش ثخؽ وؿبٚزشی ٘ػجت ث ٝتغییسات
لیٕت اِىاسیػیا ٝوؿؽپریس ٞػاٙد.
ثىس )2010( 4أىبٖ خب٘ؿیٙی ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی آٔسیىب زا ٔٛزر ٔغبِؼ ٝلساز رار .ثسای
رغایبثی ث ٝایٗ ٞدفٚ ،ی اش تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي  ٚوؿؽ لیٕای خب٘ؿیٙی ا٘سضی اغافبرٕٛ٘ ٜر.
رٚزٜی ٔٛزر ثسزغی رز ایٗ ٔغبِؼ ٝغبَٞبی  2007 -1992ثٛرٜاغت٘ .ابیح ایٗ ثسزغی ٘ؿبٖ رار وٝ
وؿؽٞبی لیٕای ثیٗ ا٘سضی ٟ٘ ٚبرٜٞبی تِٛیدی ریٍس ٘بچیص اغتٚ .ی رز ٟ٘بیت پیؿٟٙبر ٔیوٙد وٝ
وؿبٚزشاٖ رز ٚاوٙؽ ث ٝافصایؽ لیٕت ا٘سضی ،تخكیف ٟ٘برٜٞبی تٛر زا تغییس ٘دٙٞد.
2

1. Sabir
2. Ordinary Least Squares
3. Jamil and Ahmad
4. Becker
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ٔبٕٞ ٚ 1ىبزاٖ ( )2008رز ٔغبِؼٝای ثٙٔٝظٛز ثسزغی أىبٖ خب٘ؿیٙی ٟ٘برٜی ا٘سضی ثب غبیس
ٟ٘برٜٞبی تِٛید ٘ ٚیص ثب غبیس احبُٔٞبی ا٘سضی رز وؿٛز چیٗ ،تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي  ٚوؿؽ لیٕای
خب٘ؿیٙی ٟ٘برٜٞب زا رز ثبشٜی شٔب٘ی ٛٔ 2004 -1995زر ثسزغی لساز رار٘د٘ .ابیح ٔغبِؼٝی ٔروٛز
٘ؿبٖ رار ؤ ٝیتٛاٖ ا٘سضی زا ثب ٟ٘برٜٞبی ٘یسٚی وبز  ٚغسٔبی ٝخبیٍصیٗ وسرٕٞ .چٙیٗ٘ ،ابیح ٘ؿبٖ
رار و ٝاحبُٔ ا٘سضی ریصَ زا ٔیتٛاٖ ثب احبُٔٞبی ثٙصیٗ  ٚثسق خبیٍصیٗ وسر  ٚثب شغبَ غ ًٙثٝعٛز
ٓٞشٔبٖ ٔكسف ٕ٘ٛر.
3
زٚیٕٞ ٚ 2ىبزاٖ ( )2006ثب اغافبر ٜاش تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي  ٚرارٜٞبی پ َٛؾد ، ٜتمبضبی
ا٘سضی رز قٙبیغ تِٛیدی وبغر ،آ ٚ ٗٞاغایُ وؿٛزٞبی رز احبَ تٛغؼ ٚ ٝآٔسیىب رز ع َٛغبَٞبی
 1980 -1993زا ٔٛزر ثسزغی لساز رار٘د٘ .ابیح ثسزغی آ٘بٖ ٘ؿبٖ رار و ٝوؿؽ تٛر لیٕای ا٘سضی
ثسای وؿٛزٞبی ٔٛزر٘ظس ٔاغیس  ٚرز ثبشٜی  -0/8تب  -1/76اغتٕٞ .چٙیٗ٘ ،ابیح ٘ؿبٖ رار و ٝأىبٖ
خب٘ؿیٙی ا٘سضی ثب غبیس ٟ٘برٜٞبی تِٛیدی رز ٔیبٖ وؿٛزٞبی ٔٛزر٘ظس ٔاغیس  ٚرازای پساوٙؽ لبثُ
تٛخ ٝاغت.
اغالّٔٛئیبٖ  ٚاغابرشار ( )1393ث ٝثسآٚزر وؿؽ خب٘ؿیٙی ٔیبٖ ا٘سضی  ٚغبیس ٟ٘برٜٞبی تِٛید رز
الاكبر ایساٖ پسراتاٙد .رز ثسزغی آ٘بٖ اش تبثغ تِٛید ثب وؿؽ خب٘ؿیٙی ثبثت ) 4(CESچٙد ٔساحّٝای
اغافبر ٜؾد٘ .ابیح ایٗ ثسزغی ٘ؿبٖ رار و ٝثب افصایؽ یه رزقدی ٟ٘بر٘ ٜیسٚی وبز 0/56 ،رزقد
رز ٔكسف ٟ٘بر ٜا٘سضی قسفٝخٛیی ایدبر تٛاٞد ؾد؛ ٕٞچٙیٗ ٘ابیح ایٗ پطٞٚؽ ٘ؿبٖ رار وٝ
افصایؽ یه رزقدی غسٔبی ٝثبػث قسفٝخٛیی  0/59رزقدی  ٚثٕٞ ٝیٗ قٛزت افصایؽ یه
رزقدی رز غسٔبیٌٝرازی رز ثخؽ تحمیك  ٚتٛغؼٛٔ ٝخت قسفٝخٛیی  0/46رزقدی رز ٔكسف
ا٘سضی ٔیٌسرر.
اػظٓشار ٜؾٛزوی ٕٞ ٚىبزاٖ ( )1391وؿؽٞبی خب٘ؿیٙی تٛری ٔ ٚامبعغ ا٘سضی رز ثخؽ
وؿبٚزشی ایساٖ زا ٔٛزر ثسزغی لساز رار٘د .ثسای ا٘دبْ ٔغبِؼٝی ٔروٛز ،ثب ثٝوبزٌیسی رارٜٞبی غسی
شٔب٘ی  1386-1355اش زٞیبفت غیػآ ٔؼبرالت ثٝظبٞس ٘بٔستجظ تىسازی ( 5)ISURاغافبر ٜؾدٜاغت.
٘ابیح ٔغبِؼٝی ٔروٛز ٘ؿبٖ رار و ٝوؿؽ تمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ وٓ وؿؽ  ٚرز
احدٚر  -0/096اغتٕٞ .چٙیٗ٘ ،ابیح ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝؿبٖ رار و ٝثب افصایؽ لیٕت ا٘سضی ،تمبضبی ػٛأُ
غسٔبی٘ ٚ ٝیسٚی وبز رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ افصایؽ ٔییبثد.

1. Ma
2. Roy
3. Pooled Data
)4. Constant Elasticity of Substitution (CES
5. Iterate Seemingly Unrelated Regression
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آغیبیی ٕٞ ٚىبزاٖ ( )1391رز لبِت ٔغبِؼٝای ث ٝثسزغی تبثغ تمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ قٙؼت
ایساٖ پسراتاٙد .رز ایٗ پطٞٚؽ ،اش رارٜٞبی ٔسثٛط ث 23 ٝوبزٌب ٜثصزي قٙؼای وؿٛز رز عَٛ
غبَٞبی  ٚ 1374-76زٞیبفت غیػآ ٔؼبرالت ث ٝظبٞس ٘بٔستجظ اغافبر ٜؾدٜاغت٘ .ابیح احبقُ اش
ایٗ ثسزغی ٘ؿبٖ رار و ٝوؿؽٞبی تٛرلیٕای اِىاسیػیا٘ ،ٝفت ٌبش  ٚغبیس احبُٔٞبی ا٘سضی ثسای
قٙبیغ ٔروٛز ثٝتستیت ثساثس ثب ٞ -0/87 ٚ -0/34 ، -0/78ػاٙد.
ثبلسشار ٚ ٜأیستیٕٛزی ( )1388رز ٔغبِؼٝای ث ٝثسزغی تبثغ تمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی
ایساٖ پسراتاٙد .رز ٔغبِؼٝی ٔروٛز ،تأثیس وٛتبٜٔدت  ٚثّٙدٔدت ٔاغیسٞبی لیٕت  ٚرزآٔد ثس تمبضبی
٘فت ٌبش  ٚاِىاسیػیا ٝثب اغافبر ٜاش اٍِٛی تٛرتٛضیح ثب ٚلفٞٝبی ٌػاسرٛٔ 1)ARDL( ٜزر ثسزغی
لساز ٌسفت .ثساغبظ ٘ابیح ٔغبِؼٝی ٔروٛز ٔؿخف ؾد و ٝرزآٔد ،لیٕت تٛر احبُٔ  ٚلیٕت ٔامبعغ
٘مؽ تؼییٗوٙٙدٜای رز تمبضبی ثسق ٘ ٚفت ٌبش رز ثخؽ وؿبٚزشی راز٘دٕٞ .چٙیٗ ،وؿؽٞبی
لیٕای ٔحبغج ٝؾد ٜرز ثّٙدٔدت  ٚوٛتبٜٔدت ٘ؿبٖ رار و ٝثسق ٘ ٚفت ٌبش رز ثخؽ وؿبٚزشی
ٟ٘برٜای ثیوؿؽ ٞػاٙد.
2
تبوػبزی  ٚثبشراز ازرثیّی ( )1385ثب ثىبزٌیسی زٚؼ غیػآ تمبضبی تمسیجبً ایدٜآَ ثٔ ٝغبِؼٝی
وؿؽپریسی تمبضبی غٛتت رز ثخؽ احُٕ٘ٚمُ شیسشٔیٙی ایساٖ پسراتاٙد٘ .ابیح ٔغبِؼٝی آ٘بٖ
٘ؿبٖ رار و ٝتمبضبی ثٙصیٗ ٘ ٚفت ٌبش رز ثخؽ احُٕ ٘ ٚمُ خبرٜای  ٚزیّی ٘ػجت ث ٝتغییسات لیٕت
غٛتت ثیوؿؽ اغتٕٞ .چٙیٗ٘ ،ابیح ٔغبِؼٝی آ٘بٖ ٘ؿبٖ رار و ٝوؿؽ رزآٔدی غٛتت وٓوؿؽ
اغت.
ػغبز ( )1379رز لبِت پبیبٖ٘بٔٝی وبزؾٙبغیازؾد ث ٝثسزغی تبثغ تمبضبی ا٘سضی رز ایساٖ پسراتت.
ث ٝایٗ ٔٙظٛز رز ٔغبِؼٝی ایؿبٖ ،اثادا تمبضبی ا٘سضی رز وُ وؿٛز  ٚغپع ث ٝتفىیه ثخؽٞبی
تبٍ٘ی  ٚتدبزی ،احُٕ ٘ ٚمُ ،قٙؼت  ٚشیس ثخؽٞبی ٞؿتٌب٘ ٝقٙؼت ثسآٚزر ؾد .غپع ثٙٔٝظٛز
ثسزغی  ٚتؼییٗ ٔمبریس وؿؽٞبی لیٕای  ٚخب٘ؿیٙی آِٗ 3ثسای احبُٔٞبی چٟبزٌب٘ ٝا٘سضی (ا٘سضی
اِىاسیىی ،فسآٚزرٜٞبی ٘فای ،غٛتتٞبی خبٔد ٌ ٚبش عجیؼی) تبثغ ٞصیٝٙی ا٘سضی ٕٞسا ٜثب تٛاثغ غٟٓ
احبُٔٞبی ا٘سضی ثسآٚزر ؾد٘ .ابیح ٘ؿبٖ رار و ٝتمبضبی وُ ا٘سضی رز تٕبٔی ثخؽٞبی ٔروٛز ٘ػجت
ث ٝتغییسات لیٕت ا٘سضی  ٚرزآٔد ثیوؿؽ اغتٕٞ .چٙیٗ تمبضبی ا٘سضی ٘ػجت ث ٝتغییسات لیٕت
٘یسٚی وبز  ٚغسٔبی٘ ٝیص ثیوؿؽ اغتٕٞ .چٙیٗ٘ ،ابیح ٘ؿبٖ رار و ٝرز ثػیبزی اش ٔٛازر ،ا٘سضی ثب
ٟ٘برٜٞبی غسٔبی٘ ٚ ٝیسٚی وبز زاثغٝی خب٘ؿیٙی رازر.
ثسزغی ٔغبِؼبت پیؿیٗ ٘ؿبٖ ٔیرٞد و ٝثسزغی وؿؽپریسی تمبضبی احبُٔٞبی ا٘سضی ٘ ٚیص
غبیس ػٛأُ تِٛیدی رز ثخؽٞبی ٔخاّف الاكبری رز ٔٛاخ ٝثب افصایؽ لیٕت احبُٔٞبی ٔــروٛز
1. Autoregressive-Distributed Lags
2. Almost Ideal (A.I.D.s) Demand system
3. Allen Substitutability Elasticity
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ثٝػٛٙاٖ یه اثصاز اغبغی ٕٛٞاز٘ ٜصر ٔحممیٗ رز راتُ  ٚتبزج اش وؿٛز اش إٞیت تبقی ثستٛزراز
ثٛرٜاغت  ٚثسای ایٗ ٔٙظٛز رز ایٗ ٔغبِؼبت اش زٚؼٞبی ٔخاّفی اغافبر ٜؾدٜاغت .اشایٗز ،ٚرز ایٗ
ٔغبِؼ ٝثٙٔٝظٛز رغتیبثی ثٞ ٝدف ٔٛزر٘ظس اش عسیك زٞیبفت تبثغ تمبضبی ا٘سضی  ٚثب اغافبر ٜاش
وؿؽ ٞبی لیٕای تٛری ا٘سضی ٔ ٚامبعغ ا٘سضی  ٚغبیس ػٛأُ تِٛید ث ٝثسزغی اثسپریسی ثخؽ
وؿبٚزشی ایساٖ اش افصایؽ لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی  ٚثسزغی تغییسات تمبضبی آٖٞب پسراتا ٝتٛاٞدؾد.
ِرا ،رز ارأ ٝث ٝتؿسیح زٚؼ تحمیك ا٘دبْ ایٗ ٔغبِؼ ٚ ٝذوس ٘ابیح  ٚیبفاٞٝب پسراتأ ٝیؾٛر.
 .3مباوی وظری
فسایٙد تِٛید ٔحكٛالت ثخؽ وؿبٚزشی أسی پیچیدٔ ٜحػٛة ٔیؾٛر و ٝثٛٔ ٝاشات پیدایؽ
فٙبٚزی ٞبی ٘ٛیٗ رائٕبً رز احبَ تغییس اغت؛ ا٘دبْ تحمیمبت وؿبٚزشی ٘اٟٙب ٔٙدس ث ٝثسٚش  ٚایدبر
ٟ٘برٜٞبی خدید ٛٔ ٚزر ٘یبش رز ایٗ ثخؽ ٔیؾٛر ،ثّى٘ ،ٝحٜٛی ثٝوبزٌیسی  ٚتسویت ایٗ ٟ٘برٜٞب زا
٘یص تحت تأثیس لساز تٛاٞد رار .ایٗ ٔ٘ ٟٓؿبٖ ٔیرٞد و ٝزٚاثظ فٙی ٔیبٖ غاب٘دٜٞب ٟ٘ ٚبرٜٞبی ٔٛزر
اغافبر ٜرز ثخؽ وؿبٚزشی ثٝعٛز پیٛغا ٝرز احبَ تغییس یبفاٗ اغت .تبثغ تِٛید ثخؽ وؿبٚزشی تحت
تأثیس ػٛأُ ٔخاّفی لساز رازر و ٝتأثیسات ایٗ ػٛأُ ثس ػّٕىسر ثخؽ وؿبٚزشی ث ٝغجت زٚاثظ فٙی
ٔامبثّی و ٝایٗ ػٛأُ ثب یىدیٍس راز٘د ثٚ ٝلٛع ٔیپی٘ٛدر (اػظٓشارٜؾٛزوی ٕٞ ٚىبزاٖ .)1391 ،یىی
اش ٟٔٓتسیٗ ػٛأُ تِٛیدی و ٝپع اش ٚلٛع ا٘مالة قٙؼای ث ٝتبثغ تِٛید ثخؽٞبی ٔ ٟٓالاكبری اش
خّٕ ٝثخؽ وؿبٚزشی ٚزٚر پیدا ٕ٘ٛر  ٚتب احدٚری ٔٙدس ث ٝوٓزً٘ ؾدٖ غ ٟٓثؼضی اش ػٛأُ ریٍس
ؾد ،ػبُٔ ا٘سضی اغت .رِیُ إٞیت یبفاٗ ػبُٔ ا٘سضی رز تبثغ تِٛید ثخؽٞبی الاكبری ث ٝػّت
تٛا٘بیی ایٗ ػبُٔ رز ٚخٛر أىبٖ خبیٍصیٙی آٖ ثب غبیس ػٛأُ تِٛید ٘ ٚمؽ ثػصای آٖ رز تِٛید وبالٞب
 ٚایدبر تدٔت اغت (فالاحی  ٚتّیّیبٖ .)1388 ،رز اثادای أس ،ػبُٔ ا٘سضی رز خسیبٖ تِٛیدات
ثخؽٞبی قٙؼای ٘ػجت ث ٝثخؽ وؿبٚزشی وبزثسرٞبی ٚغیغتسی راؾت .ثب ایٗ احبَ ،ثب ثٟجٛر ٚ
پیؿسفت فٙبٚزی رز ثخؽ وؿبٚزشی  ٚتِٛید ا٘ٛاع ٔبؾیٗآالت  ٚتدٟیصات ا٘سضیثس ٔٛزر ٘یبش رز فسایٙد
تِٛیدات ایٗ ثخؽ ث ٝإٞیت اغافبر ٜاش ا٘سضی رز ایٗ ثخؽ افصٚر ٜؾد (ٕٞبٖ ٔٙجغ) .اش ٟٔٓتسیٗ
ٔٛازر تمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ٔیتٛاٖ ث ٝوبزثسر آٖ رز ٔبؾیٗٞبی وؿبٚزشی رز خسیبٖ
ػّٕیبت ٞبی ٔخاّف وؿبٚزشی رز ٔسااحُ وبؾت ،راؾت  ٚثسراؾت ٔحكٛالت ٕٞ ٚچٙیٗ اغافبر ٜاش
آٖ رز خسیبٖ ا٘امبَ آة آثیبزی ث ٝغغح ٔصازع اؾبزٕٛ٘ ٜر.
ثخؽ وؿبٚزشی یىی اش ثخؽٞبی ٔٔ ٟٓكسف وٙٙدٜی ا٘سضی رز ایساٖ اغت و ٝا٘سضی ثٝػٛٙاٖ
یه ٟ٘برٜی ٔكسفی اش إٞیت تبقی رز ایٗ ثخؽ ثستٛزراز اغت .ثسزغی ٔكسف ا٘سضی رز ایٗ
ثخؽ ٘ؿبٖ ٔیرٞد و ٝعی غبَٞبی ٔخاّفٕٞ ،سا ٜثب افصایؽ تِٛید  ٚازشؼ افصٚر ،ٜضسیت
ٔىب٘یساغی ،ٖٛتٛاٖ اغت ثخبز  ٚث ٝتجغ آٖٞب ٔكسف ا٘ٛاع احبُٔٞبی ا٘سضی افصایؽ یبفا ٝاغت
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(ػّیپٛز .)1392 ،اشایٗز ،ٚثسزغی تمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ٔ ٚغبِؼٝی زٚاثظ فٙی
ٔیبٖ ایٗ ػبُٔ ٔ ٟٓتِٛید ثب غبیس ػٛأُ تِٛید اش إٞیت ٚیطٜای ثستٛزراز اغت.
رز ارثیبت تحمیك  ٚثٙٔٝظٛز ثسآٚزر تبثغ تمبضبی ا٘سضی ٔؼبرالت الاكبرغٙدی تمبضبی ا٘سضی اش
یه فسایٙد تكٕیٌٓیسی رٔٚساحّٝای ثٝرغت ٔیآید .رز ٔساحّٝی ا ،َٚوُ ٔخبزج تب٘ٛازٞب ثیٗ
ٌسٜٞٚبی ٔخاّف وبالٞب  ٚتدٔبت  ٚوُ ٞصیٞٝٙبی ثٍٙب ٜثیٗ ٌسٜٞٚبی ٌ٘ٛبٌٟ٘ ٖٛبرٜٞب تخكیف
رارٔ ٜیؾٛر .رز ٔساحّٝی ر ،ْٚتٛشیغ ٔخبزج ٞس ٌس ٜٚثیٗ اخصای آٖ قٛزت ٔیپریسر .ایٗ فسایٙد
رٔٚساحّٝای اش ٘ظس تئٛزی تٟٙب تحت ؾسٚط  ٚلیٛر تبقی تٛخیٝپریس اغت .اغّت ٔغبِؼبت
قٛزتٌسفأ ٝستجظ ثب تمبضبی احبُٔٞبی ا٘سضی ثس یىی اش ایٗ رٔ ٚساحّٔ ٝإسوص ٔیؾ٘ٛد .رز ٌسٞٚی
اش ایٗ ٔغبِؼبت ،تمبضبی وُ ا٘سضی رز ٘ظس ٌسفا ٝؾدٜاغت ٔ ٚىُٕ یب خب٘ؿیٗ ثٛرٖ ا٘سضی ثب غبیس
ػٛأُ تِٛید (شٔیٗ ،غسٔبی٘ ،ٝیسٚی وبز) ٔٛزر ثسزغی لساز ٌسفاٝاغت .رزاحبِیو ٝرز ٌس ٜٚریٍسی اش
تحمیمبت ،ثس زٚی خب٘ؿیٙی ثیٗ ٔؤِفٞٝبی ا٘سضی تٕسوص ؾدٜاغت ٔ ٚیصاٖ تمبضب ثسای ٞس یه اش ایٗ
احبُٔٞب ازشیبثی ؾدٜاغت (آغیبیی ٕٞ ٚىبزاٖ .)1391 ،رز ایٗ پطٞٚؽ ،ثٝرِیُ ػدْ رغاسغی ثٝ
رارٜٞبی ٔٛزر ٘یبش رز زاثغ ٝثب ٔیصاٖ ٔكسف ا٘ٛاع احبُٔٞبی ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ رز عَٛ
رٚزٜی ٔٛزر ثسزغی ،ثب اغافبر ٜاش رارٜٞبی ٔٛخٛرٔ ،كسف وُ تمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی
ٔٛزر ثسزغی لساز ٔیٌیسرِ .را ،رز ایٗ پطٞٚؽ ،ثب اخسای ٔساحّٝی ا َٚث ٝتحّیُ تبثغ تمبضبی ا٘سضی
پسراتا ٝتٛاٞد ؾد .رز ایٗ ٔغبِؼ ،ٝتِٛید ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ تبثؼی اش ٟ٘برٜٞبی ا٘سضی٘ ،یسٚی وبز
 ٚغغح شیسوؿت ٔحكٛالت وؿبٚزشی (شٔیٗ) رز ٘ظس ٌسفأ ٝیؾٛر .رز ایٗ پطٞٚؽ ،ثب تٛخ ٝثٝ
ٔجب٘ی ٘ظسی الاكبر تسر رز ٔٛزر ثسآٚزر تبثغ تمبضبی ٟ٘برٜٞبی تِٛیدی ،تبثغ تمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ
وؿبٚزشی ٔٛزر ثسزغی لساز ٌسفت .ثدیٗٔٙظٛز ،رز ایٗ ٔغبِؼ ٝاش تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي ثب ػٙبیت ثٝ
لضیٝی ؾفبزر ثسای اغاخساج تمبضبی ٟ٘برٜی ا٘سضی اغافبر ٜؾد.
رز ثسزغیٞبی الاكبرغٙدیٔ ،دَٞبی تمبضبی ا٘سضی رازای چٙد ٔؼیبز ٔٙبغت ثسای ازشیبثی ٔدَ
ٞػاٙد .اش آٖ خّٕٔ ٝیتٛاٖ ثٛٔ ٝازری ٓٞچ ٖٛغبشٌبزی ثب ٘ظسی ،ٝا٘ؼغبفپریسی ،لبثّیت وبزثسر،
أىبٖ ٔحبغجبتی  ٚتأیید ٚالؼیبت اؾبزٕٛ٘ ٜر .تٛاثغ ثب وؿؽ خب٘ؿیٙی ثبثت ( )CESتب احدٚری رازای
ایٗ ٔؼیبزٞب ٞػاٙد .رز ایٗ تٛاثغ ،فمظ یه یب ر ٚػبُٔ تِٛید ثٝػٛٙاٖ اثصاز تحّیُ رز ٔدَ ٚازر ٔیؾٛر
 ٚثیؿاس ٔدَٞب ثسای ثسزغی خبیٍصیٙی ٔیبٖ ٟ٘برٜٞبی غسٔبی٘ ٚ ٝیسٚی وبز ثٝوبز ثسرٔ ٜیؾ٘ٛد
(اػظٓشارٜؾٛزوی ٕٞ ٚىبزاٖ .)1391 ،ثب پیؿسفت ػّ ،ْٛثٔ ٝسٚز ،تٛاثؼی ثب لبثّیت ثبالتس رز پٛؾؽ
رارٖ فسایٙد تِٛید ثب ثیؽ اش رٟ٘ ٚبر٘ ٚ ٜیص ٚازر ٕ٘ٛرٖ ٔحدٚریتٞبی ثیؿاس ث ٝتبثغ ثب وؿؽ خب٘ؿیٙی
ثبثت ٔؼسفی ؾد .تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي اشخّٕٝی آٖ تٛاثغ ثب لبثّیتٞبی ٔروٛز اغتٔ .اغیس ثٛرٖ
وؿؽٞبی خب٘ؿیٙی  ٚلیٕای ثسای ٞس رٟ٘ ٚبرٜی  X i , X jرز ٔمبیػ ٝثب تٛاثغ ثب وؿؽ خب٘ؿیٙی
ثبثت ٘ ٚیص تٛاثغ وبثداٌالظ خصء ٔصایبی تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي  ٚثٙٔ ٝصِٝی ا٘ؼغبفپریسی آٖٞب
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ثٝؾٕبز ٔیزٚر (ٕٞبٖ ٔٙجغ) .اشایٗز ،ٚثستسیٞبی تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي ٘ػجت ث ٝغبیس تٛاثغ رِیُ
اغافبرٕٛ٘ ٜرٖ اش ایٗ تبثغ رز ایٗ پطٞٚؽ خٟت اغاخساج تبثغ تمبضبی ا٘سضی اغت .فسل وٙیٓ یه
تبثغ تِٛید ٔؿاكپریس ثسای ثخؽ وؿبٚزشی ٚخٛر رازر و ٝرز ایٗ تبثغ تِٛید ،تِٛید )  (Yتبثؼی اش ا٘سضی
) ٘ (Eیسٚی وبز ) ٚ (Lغغح وؿت ٔحكٛالت ) (Aاغت .اشایٗز ،ٚتبثغ تِٛید اش عسیك زاثغٝی
( )1لبثُ تجییٗ اغت:
)Y  F ( E, L, A

()1

اٌس لیٕت ػٛأُ تِٛید  ٚغغح تِٛید زا ثس٘ٚصا رز ٘ظس ثٍیسیٓ ،آٌٖب ٜغبتابز تِٛید ٔیتٛا٘د ثٝ
ٚغیّٝی تبثغ ٞصیٝٙی شیس تؼییٗ ٌسرر:
) C  G( PE , PL , PA , Y

()2

و ٝرز آٖٞ C ،صیٝٙی وُ PE ،لیٕت ا٘سضی PL ،لیٕت ٘یسٚی وبز  PA ٚلیٕت شٔیٗ وؿبٚزشی
اغت .وسیػایٙػٗ ٕٞ ٚىبزاٖ ( )1973ثسای ثبز ا َٚث ٝثسزغی ٔجب٘ی ٘ظسی اغافبر ٜاش تبثغ ٞصیٝٙی
تسا٘ػّٛي پسراتاٙد .ثب اػٕبَ فسٚل تمبزٖ 1ثس ٔؿاكٞبی خصئی ٔستجٝی ر ٚ ْٚفسل ثس٘ٚصا ثٛرٖ
لیٕت ػٛأُ تِٛید (زلبثای ثٛرٖ ثبشاز) ،تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي رز ثخؽ وؿبٚزشی اش عسیك زاثغٝی
( )3ثٝرغت ٔیآید و ٝرز آٖ ،ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع رارٜٞبی ٔٛزر اغافبر ٜرز ایٗ ٔغبِؼ ٝو ٝاش ٘ٛع رارٜٞبی
تبثّٛیی اغتٕ٘ r ،بر ثخؽ وؿبٚزشی اغابٖٞبی وؿٛز ٕ٘ t ٚبر شٔبٖ اغت.
()3

1
1
rt
rt
rt
   ij ln pi ln p j  i iy ln pi ln Y rt  2  yy (ln Y rt ) 2
2 i j

ln C rt   0  i i ln pi   y ln Y rt 
rt

i, j  E, L, A

ثب اغافبر ٜاش تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي ریٍس ٘یبشی ث ٝتؿخیف ٘یبش یه تبثغ تِٛید تبـ ٚخٛر ٘دازر
(ٔب ٕٞ ٚىبزاٖٕٞ .)2008 ،چٙیٕٗٞ ،بٌٖ ٝ٘ٛو ٝاؾبز ٜؾد ،ثب اغافبر ٜاش تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي الشْ
٘یػت و ٝوؿؽٞبی خب٘ؿیٙی زا ثبثت یب ثساثس فسل وٙیٓ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝامبزٖ ثٛرٖ تبثغ ٞصیٝٙی
تسا٘ػّٛي و ٝثداٖ اؾبز ٜؾد ،ثبیػای ٔحدٚریت   ij   jiرز زاثغٝی ( )3اػٕبَ ؾٛر .ػالٜٚثسایٗ،
تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي رازای تكٛقیبت ٔثجت ثٛرٖ  ٍٕٗٞ ٚتغی ثٛرٖ ٘ػجت ث ٝلیٕت ػٛأُ
تِٛید ٘یص ٞػت .ثب تٛخ ٝث ٝایٗؤ ٝاغیس ٚاثػا ٝرز زاثغٝی ( )3ثٝقٛزت ٍِبزیإی اغتٚ ،یطٌی ٔثجت
ثٛرٖ (غیسٔٙفی ثٛرٖ) تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي تأٔیٗ ٔیؾٛر .ثب ایٗ ٚخٛر ،ثٙٔٝظٛز تأٔیٗ تكٛقیت
 ٍٕٗٞثٛرٖ تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي ٘ػجت ث ٝلیٕت ػٛأُ تِٛید ثبیػای ٔحدٚریتٞبی شیس رز
زاثغٝی ( )3اػٕبَ ؾٛر:
1. Symmetry
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 ij  i 1  ji  i 1  iy  0
n



n

n

i  1

,

i 1



n

i 1

ثب احدالُغبشی تبثغ ٞصی ٝٙرز زاثغٝی (٘ )3ػجت ث ٝلیٕت ػٛأُ تِٛید  ٚاغافبر ٜاش ِٓ ؾفبزر،1
غٞ ٟٓصیٝٙای ٞس یه اش ػٛأُ تِٛید ثٝرغت ٔیآید (أبٔی ٔیجدی ِٓ .)1379 ،ؾفبزر ثٙٔٝظٛز
اغاخساج تٛاثغ تمبضبی ػٛأُ تِٛید رز زاثغٝی ( )5لبثُ ٔؿبٞد ٜاغت:
()5

Si  1



n

i 1

 ln C rt Pi X i
rt

 Si
rt
rt
C
 ln Pi
rt

,

rt

ثس ایٗ اغبظ ،تبثغ تمبضبی ػبُٔ تِٛید  iاْ رز ثخؽ وؿبٚزشی اغابٖٞبی وؿٛز ثب تٛخ ٝثٝ
زاثغٝی ( ،)5ثساحػت غٞ ٟٓصیٝٙای آٖ )  ( S iاش عسیك زاثغٝی ( )6ثٝرغت ٔیآید:
()6

Si   i   j 1 ij ln Pj   yi ln Y rt
rt

n

rt

ثٙٔٝظٛز افصایؽ وبزایی پبزأاسٞبی ٔٛزر ٘ظس ،تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي ث ٝغیػآ ٔؼبرالت تمبضبی
ػٛأُ تِٛید اضبفٔ ٝیؾٛر  ٚغپع پبزأاسٞبی ٔٛزر٘ظس اش عسیك ثسآٚزر غیػآ ٔؼبرالت ٓٞشٔبٖ
ٔحبغجٔ ٝیؾ٘ٛد .ػّت ا٘دبْ ایٗ وبز ث ٝایٗ رِیُ اغت و ٝػالٜٚثس ٔاغیسٞبی ٔػامُ ٔٛخٛر رز تٛاثغ
ٔٛزر٘ظس (لیٕت ػٛأُ تِٛید ٔ ٚمداز تِٛید) و ٝثس ٔاغیس ٚاثػا ٝاثس ٔیٌراز٘د ،ػٛأُ ٔ ٚاغیسٞبی
٘بؾٙبتاٝی ریٍسی ٘یص ثس آٖ اثس ٔیٌراز٘د و ٝث ٝرالیُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛاش خّٕ ٝغیس لبثُ ٔحبغج ٝثٛرٖ  ٚیب
٘بؾٙبظ ثٛرٖ ٔٛزر تٛخ ٝلساز ٕ٘یٌیس٘د  ٚرز خّٕٝی اتالَ ٔؼبرِ ٝظبٞس ٔیؾ٘ٛد (ٔبرِیٙس  ٚثس٘ؿایس،
ِ .)2011را ،وٛازیب٘ع خٕالت اتالَ ٔؼبرالت غٞ ٟٓصیٝٙی ػٛأُ تِٛید (زاثغٝی (ِ ))6صٔٚبً قفس
٘یػت  ٚثٙبثسایٗٔ ،ؼبرالت غٞ ٟٓصیٝٙی ٞسوداْ اش ػٛأُ تِٛید اش ریٍسی ٔػامُ ٘خٛاٞد ثٛر.
اشایٗز ،ٚثسآٚزر ٔؼبرِٝی غٞ ٟٓصیٝٙی ٞسیه اش ػٛأُ تِٛید ثٝقٛزت ٔدصا ٔ ٚػامُ اش غبیسیٗ
ٔٙدس ث٘ ٝبوبزایی ثسآٚزروٙٙدٜٞب ٔیؾٛر؛ ثسای خٌّٛیسی اش ایٗ ٔٛضٛع ،رز اثادا لغسی ثٛرٖ ٔبتسیع
ٚازیب٘ع-وٛازیب٘ع اخصاء اتالَ رز ٔؿبٞدات ٕٞصٔبٖ ٔ ٚؼبرالت ٔخاّف ثب اغافبر ٜاش آشٔ ٖٛثسیٛؼ
 ٚپبٌبٖ ٔٛزر ثسزغی لساز ٌسفت٘ .ابیح احبقُ احبوی اش زر فسل قفس (لغسی ثٛرٖ ٔبتسیع
ٚازیب٘ع-وٛازیب٘ع اخصاء اتالَ) ثٛر ِ ٚرا ٔؿبٞدٌ ٜسرید ؤ ٝبتسیع ٚازیب٘ع-وٛازیب٘ع اخصاء
اتالَ ٔؼبرالت ٔخاّف غیس لغسی اغت .ثس ایٗ اغبظ ٚخٛر زاثغ ٝثیٗ تٛاثغ تمبضبی ؾسعی
ٟ٘برٞ ٜبی ٔخاّف تبیید ٌسرید ِ ٚرا زٚؼ تخٕیٗ ٔٙبغت رز ایٗ ٔٛزر و ٝزٚؼ غیػإی اغت
ٌصیٙؽ ٌسرید.
زٚؼ قحیح ثسآٚزر غیػإی تٛاثغ تمبضبی ػٛأُ تِٛید اغافبر ٜاش زٚؼ زٌسغیٖٞٛبی ثٝظبٞس
٘بٔستسثظ ( )ISURاغت .زٚؼ ثسآٚزر زٌسغیٖٞٛبی ثٝظبٞس ٘بٔستسثظ رز اقغالح ث ٝزٚؼ ثسآٚزر
1. Shepherd’s Lemma
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وبزای ٔدٕٛػٔ ٝؼبرالتی ٌفأ ٝیؾٛر و ٝاخصای اتالَ آٖٞب ثب ٔ ٓٞستجظ ٞػاٙد .رز ایٗ زٚؼ،
خٟت ثسآٚزر پیٛغأ ٚ ٝؿاسن ضسایت ٔٛزر٘ظس رز یه ٔدٕٛػٔ ٝؼبرالت زٌسغی٘ٛی تغی اش
زٞیبفت احدالُ ٔسثؼبت تؼٕیٓیبفا 1ٝاغافبرٔ ٜیؾٛر (شِٙس .)1962 ،زٚؼ ٔؼٕ َٛرز ثسآٚزر ٔدٕٛػٝ
ٔؼبرالت ٔروٛز رز زٞیبفت زٌسغیٖٞٛبی ثٝظبٞس ٘بٔستسثظ ( )ISURثدیٗ تستیت اغت و ٝیىی اش
ٔؼبرالت غٞ ٟٓصی ٝٙاش غیػآ ٔؼبرالت ٓٞشٔبٖ احرف ٔیؾٛر  ٚپبزأاسٞبی ٔسثٛط ث ٝآٖ پع اش
ثسآٚزر غبیس پبزأاسٞب ثب تٛخ ٝث ٝزٚاثظ ٔٛخٛر ٔحبغجٔ ٝیؾٛرِ .را ،رز اثادا ،یىی اش ٔؼبرالت غٟٓ
ٞصی ٝٙاحرف ٔی ؾٛر  ٚرز غبیس ٔؼبرالت ٔٛخٛر ،لیٕت ػٛأُ تِٛید ثب تمػیٓ ثس لیٕت ػبُٔ تِٛید
احرف ؾد ٚ ٜثٝقٛزت ٘ػجی ٚازر أٍِ ٛیؾ٘ٛدٕٞ .چٙیٗٞ ،صیٝٙی وُ ٘یص ثٝقٛزت ٘ػجی ٚازر اٍِٛ
ٔیؾٛر (ٌسیٗ .)2003 ،الشْ ث ٝذوس اغت و ٝرز ایٗ زٚؼٞ ،یچ تفبٚتی ٚخٛر ٘دازر و ٝوداْ ٔؼبرِ ٝاش
غیػآ احرف ؾٛر .ثٙبثسایٗ ،رز ایٗ پطٞٚؽٔ ،ؼبرِٝی غٞ ٟٓصیٝٙی ػبُٔ ٘یسٚی وبز اش ٔدٕٛػٝ
ٔؼبرالت احرف ؾد ٚ ٜلیٕت غبیس ػٛأُ (ا٘سضی  ٚشٔیٗ) ٘ ٚیص ٞصیٝٙی وُ ٘ػجت ث ٝلیٕت ٘یسٚی
وبز ٚازر اٍِ ٛؾدٜا٘د.
ثب اغافبر ٜاش غیػآ ٔؼبرالت ( ،)6رٔ ٚدٕٛػ ٝوؿؽ لبثُ اغاخساج اغت:
3
 -1وؿؽٞبی خب٘ؿیٙی خصئی آِٗ -2 ، 2وؿؽٞبی لیٕای تمبضبی ػٛأُ تِٛید
r
ثب تٛخ ٝث ٝاٞداف ا٘دبْ ایٗ پطٞٚؽ ،وؿؽٞبی لیٕای تمبضبی تٛری ) ٔ ٚ ( iiامبعغ

)  ( ij rا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ٞس اغابٖ ٔٛزر٘ظس رز ایٗ ٔغبِؼ ٝاش عسیك زاثغٝی ( )7ثٝرغت
r

r

ٔیآید و ٝرز آٖ s j ٚ si ،ثٝتستیت ،غٞ ٟٓصیٝٙای ا٘سضی  ٚػبُٔ تِٛید  jاْ رز تِٛیدات ثخؽ
وؿبٚزشی ٞس اغابٖ ٞػاٙد (زٚی ٕٞ ٚىبزاٖ.)2006 ،
r

()7

i j

,

 ij  si s j
r

r

si

r

,  ij 
r

2

 ii  s r i  si
 ii 
r
si
r

وؿؽٞبی تمبضبی تٛرلیٕای ٔ ٚامبعغ و ٝاش زاثغٝی (ٔ )7حبغجٔ ٝیؾٛر ،ثسای ثسزغی اثسات
تغییس لیٕت ا٘سضی ثس تمبضبی تٛرؼ  ٚتمبضبی غبیس ػٛأُ ٔٛزر اغافبر ٜلساز ٔیٌیسر .لیٕت اغٕی
ا٘سضی تب لجُ اش اخسای لب٘ٞ ٖٛدفٔٙدی یبزا٘ٞٝب رازای تغییسات ا٘دن ثٛرٜاغت .ثب ایٗ ٚخٛر ،لیٕت
غبیس ػٛأُ ٕٛٞاز ٜرچبز تغییسات ؾدٜاغت .اشایٗزٞ ،ٚصیٝٙی تِٛید ٞیچٌب ٜثبثت ٘جٛرٜاغت .ثٙبثسایٗ،
وؿؽ لیٕای تٛری ا٘سضی ٕ٘یتٛا٘د ثبثت ثبؾدِ .را ،ثب اغافبر ٜاش تبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي ،ازشیبثی

)1. Generalized Least Squares (GLS
2. Allen Partial Elasticity of Substitution
3. Factor Price Elasticity of Demand
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تغییسات ٔكسف ا٘ سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ٘ػجت ث ٝتغییسات لیٕت آٖ ٘ ٚیص تغییسات ٔكسف ػٛأُ
تِٛید ٘یسٚی وبز  ٚشٔیٗ ٘ػجت ث ٝلیٕت ا٘سضی ٔیػس تٛاٞد ثٛر.
رارٜٞبی ٔٛزر ٘یبش ثسای ا٘دبْ ایٗ پطٞٚؽ ٘یص ؾبُٔ ٔیصاٖ تِٛید (تٗ)ٔ ،كسف ا٘سضی (ثساحػت
ٚااحد ٔكسف ِیاس ٘فت ٌبش)٘ ،یسٚی وبز (٘فس/غبَ) ،غغح شیس وؿت ٔحكٛالت وؿبٚزشی (ٞىابز)،
لیٕت ٘فت ٌبش (زیبَ) ،لیٕت ٘یسٚی وبز (زیبَ) ،لیٕت شٔیٗ (زیبَ) ثسای ثخؽ وؿبٚزشی اغابٖٞبی
وؿٛز ثساثس تمػیٕبت وؿٛزی غبَ  1370رز ثبشٜی شٔب٘ی  1390-1370ثٝقٛزت تبثّٛیی اغت .رز
ٟ٘بیت ،پبزأاسٞبی ٔدَ ٔٛزر ٘ظس رز ایٗ ٔغبِؼ ٝثب اغافبر ٜاش ٘سْافصاز  EVIEWSثسآٚزر ؾد.
 .4تجسیٍ ي تحلیل
ثساغبظ آٔبز  ٚازلبْ ٔٛخٛر رز تساش٘بٔٝی ا٘سضی ایسآٖٟٔ ،تسیٗ احبُٔٞبی ا٘سضی و ٝرز ثخؽ
وؿبٚزشی ایساٖ ٔٛزر اغافبر ٜلساز ٔیٌیس٘د ثٝتستیت إٞیت  ٚاحدٓ ٔكسفی ػجبزتٙد اش ٘فت ٌبش٘ ،فت
غفید٘ ،فت وٛز ٚ ٜثٙصیٗ .ث ٝرِیُ ػدْ ٚخٛر یىٛٙاتت ازلبْ  ٚاعالػبت ٔسثٛط ثٕٝٞ ٝی ایٗ احبُٔٞب
رز ع َٛرٚزٜی ٔٛزر ثسزغی  ٚثسای ثخؽ وؿبٚزشی تٕبٔی اغابٖٞبی ٔٛزر ٔغبِؼ ،ٝرز ایٗ پطٞٚؽ
ثب اغافبر ٜاش ضسایت تجدیُ ٚااحدٞبی ٔخاّف ا٘سضی ،احدٓ ٔكسف احبُٔٞبی ٔٛزر٘ظس ثٚ ٝااحد
ٔكسف ٘فت ٌبش ثس احػت ِیاس تجدیُ ؾدٜا٘د .اشایٗز ،ٚرز ایٗ ٔغبِؼ ،ٝاحػبغیت  ٚوؿؽ تمبضبی
ا٘سضی ثب تٛخ ٝث ٝلیٕت ٘فت ٌبش ٔٛزر تحّیُ  ٚثسزغی لساز ٌسفاٝاغتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝث ٝآٖ اؾبزٜ
ؾد ،رز ایٗ ٔغبِؼ ،ٝتبثغ تمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ اش عسیك ثسآٚزر غیػإی تٛاثغ
ٞصی ٚ ٝٙتمبضبی ٔؿسٚط (غٞ ٟٓصیٝٙای) ػٛأُ تِٛید  ٚثب اغافبر ٜاش زٚؼ زٌسغیٖٞٛبی ث ٝظبٞس
٘بٔستجظ ( )ISURپع اش اػٕبَ ؾسٚط ٍٕٙٞی  ٚتمبزٖ ثس تٛاثغ ٞصیٔ ٚ ٝٙؼبرالت غٞ ٟٓصی ٝٙثٝرغت
آٔد ٜاغت.
ٕٞبٖعٛز و ٝلجالً اؾبز ٜؾد ،رز زٚؼ ٔؼٕ َٛخٟت ثسآٚزر ٔؼبرالت ث ٝظبٞس ٘بٔستجظ ،اثادا یىی اش
ٔؼبرالت غٞ ٟٓصی ٝٙاش غیػآ احرف ؾد ٚ ٜغپع ٘ػجت ث ٝثسآٚزر اٍِ ٛالداْ ٔیؾٛر .رز ایٗ ؾسایظ،
ثسآٚزر اٍِ٘ ٛػجت ث ٝاحرف ٔؼبرِٝی احرف ؾد ٜاحػبظ ٘جٛر ٚ ٜثسآٚزرٞبی ( )ISURثٝغٕت
ثسآٚزرٞبی زٚؼ احداوثس زاغإٙبیی ( 1)MLوٙٔ ٝحكسثفسر ثٛرٔ ٚ ٜػامُ اش ٔؼبرِٝی احرف ؾدٜ
اغتٍٕٞ ،سا ٔیؾ٘ٛدِ .را ،رز ایٗ ٔغبِؼٔ ،ٝؼبرِٝی غٞ ٟٓصیٝٙی ٘یسٚی وبز اش غیػآ ٔؼبرالت
ٔٛزر٘ظس احرف ؾد  ٚپع اش آٖ ،لیٕت غبیس ٟ٘برٜٞب ثب تمػیٓ ثس لیٕت ٟ٘برٜی ٘یسٚی وبز ٘سٔبَ ؾد.
غپع ،ضسایت ٔؼبرِٝی ٘یسٚی وبز ثب اغافبر ٜاش ضسایت غبیس ٔؼبرالت ٔحبغج ٝؾد .ثب ایٗ تفبغیس،
غیػآ ٔؼبرالت ٔٛزر٘ظس ثسآٚزر ؾد و٘ ٝابیح آٖ رز خد )1( َٚلبثُ ٔؿبٞد ٜاغت.

1. Maximum Likelihood
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ٔٙجغ :یبفاٞٝبی پطٞٚؽ

ثب تٛخ ٝث٘ ٝابیح ٔٛخٛر رز خدٔ )1( َٚؿبٞدٔ ٜیؾٛر و ٝثساشؼ ٔــدَ رازای تكــٛقیبت
لبثُ تٛخٟی اغت و٘ ٝؿبٖ اش اػاجبز ثػیبز ثبال  ٚلبثُ لج َٛضسایت ٔؼبرالت ٔٛزر٘ظس رازر .ثب تٛخ ٝثٝ
٘ابیح ایٗ خدٔ َٚؿخف ٔیؾٛر و ٝتبثغ ٞصیٝٙی تسا٘ػّٛي اش اػاجبز ثػیبز ثبالیی ثسای تفػیس زٚاثظ
ٔٛخٛر ٔیبٖ ٔؼبرالت ٔروٛز ثستٛزراز اغت .ایٗ ٔ ٟٓیىی اش ثستسیٗ تكٛقیبت ٔسثٛط ث ٝثسآٚزر
غیػإی تبثغ ٞصی ٚ ٝٙتمبضبی ٔؿسٚط ػٛأُ تِٛید اش عسیك ٔروٛز اغت و ٝرز ٔغبِؼبت پیؿیٗ اش
آٖ ثٝػٛٙاٖ ٘مغٝی لٛت ایٗ ٘حٜٛی ثساشؼ یبر ؾد ٜاغت .ثب ػٙبیت ث٘ ٝابیح ایٗ خد ،َٚاغاٙجبط
ٔیؾٛر و ٝآٔبزٜی ٔ tسثٛط ث ٝتٕبٔی ضسایت ثسآٚزری لبثُ لج َٛثٛر ٚ ٜوبٔالً ٔؼٙبراز اغت.
یىی اش زاٜٞبی آشٕٔٛ٘ ٖٛرٖ اػاجبز ضسایت پبزأاسٞبی ثسآٚزری رز زٞیبفت غیػآ ٔؼبرالت
ٓٞشٔبٖ اغافبر ٜاش آشٖٔٞٛبی الاكبرغٙدی ٕٞچ ٖٛآشٔٚ ٖٛاِد خٟت ؾجیٝغبشی پبزأاسٞبی
ٔٛزر٘ظس اغت .ثب تٛخ ٝث ٝاحرف یىی اش ٔؼبرالت ٔٛزر ٘ظس رز زٞیبفت غیػآ ٔؼبرالت ٓٞشٔبٖ ٘ظیس
زٚؼ غیػآ ٔؼبرالت ث ٝظبٞس ٘بٔستجظ خٟت خٌّٛیسی اش ٔؿىُ ٓٞتغی ،اغافبر ٜاش ایٗ آشٔ ٖٛرز
ثسزغی لیدٞبی ٔسثٛط ثٔ ٝدَ ٕٞچ ٖٛر ٚلید ٍٕٙٞی  ٚتمبزٖ پبزأاسٞبی ٔٛزر٘ظس ٔٛزر اغافبرٜ
لساز ٔیٌیسر .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔغّت و ٝرز ٔغبِؼٝی احبضس ٔؼبرِٝی ٔسثٛط ث ٝتمبضبی ٔؿسٚط ػبُٔ
٘یسٚی وبز احرف ٌسرید ،تأٔیٗ لیدٞبی ٔٛزر٘ظس ث ٝغبرٌی أىبٖپریس اغت ِ ٚرا رز ایٗ ٔغبِؼ ٝخٟت
آشٕٔٛ٘ ٖٛرٖ اػاجبز ضسایت پبزأاسٞبی ثسآٚزر ؾد ٜاغافبر ٜاش آشٔٔ ٖٛروٛز ٔٛزر ٘یبش ٘یػت.
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ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝرز ثخؽٞبی پیؿیٗ ثداٖ اؾبز ٜؾد ،تمبضبی ػٛأُ تِٛید اش خّٕ ٝػبُٔ ا٘سضی رز
ثخؽ وؿبٚزشی تبثؼی اش تأثیسات فسری ٔ ٚامبعغ لیٕت ا٘سضی ،لیٕت غبیس ػٛأُ تِٛید ٔ ٚیصاٖ
تِٛیدات ثخؽ وؿبٚزشی اغتٕٞ .چٙیٗٞ ،صیٝٙی تِٛیدات ثخؽ وؿبٚزشی ٘یص تبثؼی اش ٔٛازر ٔروٛز
اغتِ .را ،ثسزغی پبزأاسٞبی ٔروٛز رز خدٔ )1( َٚیصاٖ  ٚخٟت اثسٌرازی ٞس یه اش ٔٛازر اؾبز ٜؾدٜ
زا ٘ؿبٖ ٔیرٞد .ثب ٔؿخف ؾدٖ ضسایت پبزأاسٞبی تٛاثغ ٞصی ٚ ٝٙتمبضبی ٔؿسٚط ػٛأُ تِٛید
ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ،ثسآٚزر وؿؽٞبی لیٕای تٛری ٔ ٚامبعغ ٟ٘برٜی ا٘سضی  ٚثسزغی ٔیصاٖ
تغییسات ػٛأُ تِٛید ثٚٝیطٔ ٜیصاٖ تغییسات غغح تمبضبی ا٘سضی أىبٖپریس اغتِ .را ،تفػیس ثیؿاس
ضسایت ٔٛزر٘ظس ثٚٝغیّٝی وؿؽٞبی ٔروٛز رز ارأٝی ٔغّت آٔد ٜاغت.
رز ایٗ ٔغبِؼ ،ٝثٙٔٝظٛز تؼییٗ احػبغیت تمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ٔ ٚحبغجٝی
تغییسات غغح تمبضب ٔ ٚكسف آٖ رز غغح اغابٖٞبی وؿٛز اش ٔف ْٟٛوؿؽ لیٕای تمبضبی تٛری
ا٘سضی اغافبر ٜؾدٜاغتٕٞ .چٙیٗ ،خٟت تؼییٗ ٔ ٚحبغجٝی ٔیصاٖ تغییسات غغح ٔكسف ٟ٘برٜٞبی
٘یسٚی وبز  ٚشٔیٗ اش وؿؽ ٔامبعغ ثیٗ لیٕت ا٘سضی  ٚتمبضبی ٞس یه اش ایٗ ٟ٘برٜٞب اغافبرٜ
ؾدٜاغت .پع اش ثسآٚزر  ٚتؼییٗ ضسایت ٔسثٛط ث ٝتٛاثغ ٞصی ٚ ٝٙتمبضبی ٔؿسٚط ػٛأُ تِٛید ،ثب
اغافبر ٜاش زٚاثظ ٔٛخٛر و ٝرز فكُ پیؿیٗ ث ٝتٛضیح آٖٞب پسراتا ٝؾدٔ ،حبغجٝی وؿؽٞبی
لیٕای ٔٛزر٘ظس أىبٖپریس اغتِ .را ،رز ارأ ٚ ٝرز خد )2( َٚث ٝتٛقیف وؿؽ لیٕای تمبضبی
تٛری ا٘سضی ) ٘ ٚ ( eeیص وؿؽ ٔامبعغ لیٕت ا٘سضی  ٚتمبضبی ٘یسٚی وبز )  ٚ ( elوؿؽ
ٔامبعغ لیٕت ا٘سضی  ٚتمبضبی شٔیٗ )  ( eaرز ثخؽ وؿبٚزشی اغابٖٞبی وؿٛز پسراتأ ٝیؾٛر.
ثب ٔؿبٞدٜی ٘ابیح ٔٛخٛر رز خدٔ )2( َٚؿخف ٔیؾٛر و ٝوؿؽ تٛر لیٕای ا٘سضی رز ثخؽ
وؿبٚزشی ایساٖ ثساثس  -0/11اغت ؤ ٝغبثك ثب ٔفبر لب٘ ٖٛتمبضب اغتِ .را ،اغاٙجبط ٔیؾٛر وٝ
احػبغیت تمبضبی ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ٘ػجت ث ٝتغییسات لیٕت آٖ ٘ػجابً وٓوؿؽ اغت.
ث ٝػجبزت ریٍس ،ثب افصایؽ یه رزقدی رز لیٕت ا٘سضی ،تمبضبی آٖ رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ وٕاس اش
یه رزقد وبٞؽ ٔییبثد .اشایٗز ،ٚث٘ٝظس ٔیزغد و ٝوبٞؽ غغح ٔكسف ا٘سضی رز ثخؽٞبی
ٔخاّف اش خّٕ ٝرز ثخؽ وؿبٚزشی و ٝیىی اش اٞداف اخسای لب٘ٞ ٖٛدفٔٙدی یبزا٘ ٝث ٝاحػبة
ٔیآید ،ثب افصایؽ لیٕت آٖ أىبٖپریس اغتٕٞ .چٙیٗ ،ثب ثسزغی ٘ابیح ٔٛخٛر رز خد َٚفٛق ٔؿبٞدٜ
ٔیؾٛر و ٝثب افصایؽ لیٕت ا٘سضی ،تمبضبی ٘یسٚی وبز رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ افصایؽ ٔییبثد.
ػجبزت فٛق ثدیٗ ٔؼٙب اغت و ٝرز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ،ثب افصایؽ لیٕت ٟ٘برٜی ا٘سضی ،تمبضب ثسای
خبیٍصیٙی آٖ ثب ٘یسٚی وبز افصایؽ ٔییبثد .ثٝػجبزت ریٍس ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝمداز وؿؽ ٔامبعغ ثیٗ لیٕت
ا٘سضی  ٚغغح تمبضبی ٘یسٚی وبز ٔؿخف ٔیؾٛر و ٝرز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖٟ٘ ،برٜی ٘یسٚی وبز
خب٘ؿیٗ ٟ٘برٜی ا٘سضی ثٝؾٕبز ٔی زٚر .ثب ثسزغی غبتابز ٔٛخٛر رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ،ثٚ ٝضٛح
لبثُ ٔؿبٞد ٜاغت و ٝػٕدٜی ٔكسف ا٘سضی رز ایٗ ثخؽ ٔخاف ثٝوبزٌیسی آٖ رز ٔبؾیٗآالت
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وؿبٚزشی رز ٔسااحُ ٔخاّف وبؾت ،راؾت  ٚثسراؾت ٔحكٛالت وؿبٚزشی اغت .اشایٗز ،ٚیىی اش
ٟ٘برٞ ٜبیی و ٝرز قٛزت وبٞؽ ٔكسف ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ٔٛزر اغافبر ٜلساز ٔیٌیسر،
٘یسٚی وبز وؿبٚزشی اغت و ٝثٚٝیط ٜرز ٔسااحُ راؾت ٔحك ٚ َٛا٘دبْ أٛزی ٘ظیس وٛرپبؾی ٚ
غٓپبؾی  ٚأثبِ ٟٓتمبضبی آٖ افصایؽ ٔییبثد .ثٙبثسایٗ ،افصایؽ اؾاغبَ رز ثخؽ وؿبٚزشی زا
ٔیتٛاٖ اش خّٕ ٝثٕسات ازشؾٕٙد آشارغبشی لیٕت ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ  ٚثٝػٛٙاٖ یه
فسقت ثٝؾٕبز آٚزر .اِجا ،ٝوؿؽ ٔامبعغ لیٕت ا٘سضی  ٚتمبضبی ٘یسٚی وبز رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ
ثسای وُ وؿٛز ثب ٚخٛر ػالٔت ٔثجت ،رازای ٔمداز ا٘دوی اغتِ .را ،ث٘ٝظس ٔیزغد و ٝرز قٛزت
تٕبیُ ث ٝافصایؽ ٘یسٚی وبز ؾبغُ رز ثخؽ وؿبٚزشی  ٚخبیٍصیٙی آٖ ثب ا٘سضی ٔكسفی رز ایٗ
ثخؽ ثبیػای تٕٟیدات ثیؿاسی ا٘دیؿید ٜؾٛر .ثب تٛخ ٝث٘ ٝابیح خدٕٞ )2( َٚچٙیٗ ٔؿبٞدٔ ٜیؾٛر
و ٝثب افصایؽ لیٕت ا٘سضی رز ایساٖ ،تمبضبی شٔیٗٞبی وؿبٚزشی افصایؽ ٔییبثد .ػّت ایٗ ٔٛضٛع
زا ثبیػای رز ثبشرٜی احبقُ اش افصایؽ غغح وؿت ٔحكٛالت وؿبٚزشی را٘ػت .ث ٝػمیدٜی وب٘الیب
ٕٞ ٚىبزاٖ ( ،)2010تمبضبی شٔیٗٞبی وؿبٚزشی ثٝقٛزت ضٕٙی اغت .ثٝػجبزت ریٍس ،تمبضبی
شٔیٗ رز ثخؽ وؿبٚزشی ثٝػٛٙاٖ اقّیتسیٗ  ٚػٕدٜتسیٗ ػبُٔ تِٛید ثب تٛخ ٝث ٝثبشرٜی احبقُ اش
ثسآیٙد رزآٔدٞب ٞ ٚصیٞٝٙبی ا٘دبْ ؾدٜی ٔسثٛط ث ٝایٗ ػبُٔ ثٝرغت ٔیآید .ثب افصایؽ لیٕت ا٘سضی،
ٞصیٞٝٙبی ثٟسٜثسرازی اش شٔیٗٞبی وؿبٚزشی ٘یص افصایؽ ٔییبثد .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔفبٞیٓ ،رز ثخؽ
وؿبٚزشی ایساٖ ٕٛٞاز ٜرز وٙبز افصایؽ لیٕت ػٛأُ تِٛید اش خّٕ ٝا٘سضی ،احٕبیتٞبی ٟ٘بری ٚ
ٟ٘بر ٜای اش تِٛیدوٙٙدٌبٖ ایٗ ثخؽ اش عسق ٔخاّف ٘ظیس افصایؽ تسید تضٕیٙی ٔحكٛالت
وؿبٚزشی ،اػغبی یبزا٘ٞٝبی ٔكسفی ػٛأُ تِٛید ،پسراتت تػٟیالت خٟت اقالح اٍِٛی ٔكسف
ٟ٘برٜٞب ،افصایؽ ؾسوتٞبی تؼب٘ٚی تِٛید ،افصایؽ ثیٕٝی ٔحكٛالت وؿبٚزشی ٛٔ ٚازری اش ایٗ
رغت قٛزت ٌسفاٝاغت .ثٙبثسایٗ ،افصایؽ وؿؽ ػسضٝی ٔحكٛالت وؿبٚزشی ث ٝتجغ افصایؽ
لیٕت ا٘سضی زا ٔیتٛاٖ ثٝػٛٙاٖ یىی اش ػٛأُ ٔ ٟٓافصایؽ تمبضبی شٔیٗ وؿبٚزشی را٘ػتِ .را ،ثب
تٛخ ٝث ٝایٗ ٔ٘ ٚ ٟٓی ص ثب تٛخ ٝثٔ ٝمداز وؿؽ ٔامبعغ لیٕای ا٘سضی  ٚتمبضبی شٔیٗ رز وؿٛز
اغاٙجبط ٔیؾٛر و ٝتِٛیدوٙٙدٌبٖ ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ٘یص ثب تٛخ ٝث ٝثبشرٜی ٔٛزر ا٘اظبز اش افصایؽ
تمبضبی شٔیٗ رز ٍٙٞبْ افصایؽ لیٕت ا٘سضی ٘ػجت ث ٝتمبضبی آٖ الداْ ٔیوٙٙد .افصایؽ تمبضبی
شٔیٗٞبی وؿبٚزشی رز ٚاوٙؽ ث ٝافصایؽ لیٕت ا٘سضی اش خٟت ریٍس ٘یص لبثُ ثسزغی اغت .یىی اش
اٞداف ٔٛزر٘ظس غیبغتٌرازاٖ اش افصایؽ لیٕت ا٘سضی ،افصایؽ غغح ثٟسٜٚزی رز ثخؽٞبی ٔخاّف
الاكبری اغت .اشایٗز ،ٚیىی اش زاٜٞبی افصایؽ ثٟسٜٚزی رز ٔكسف غٛتت رز ثخؽ وؿبٚزشی شیس
وؿت ثسرٖ ثیؿاس غغح شٔیٗٞبی وؿبٚزشی  ٚاغافبرٜی ثٟیٝٙتس اش ا٘سضی رز خسیبٖ ٔسااحُ ٔخاّف
تِٛید ٔحكٛالت وؿبٚزشی اغتِ .را ،ث٘ٝظس ٔیزغد و ٝثب افصایؽ لیٕت ا٘سضی ،ثٙٔٝظٛز تؼدیُ آثبز
وبٞؽ غغح ٔكسف آٖ رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ،ػال ٜٚثس افصایؽ تمبضبی ٘یسٚی وبز ،تمبضبی
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غغح وؿت ٔحكٛالت وؿبٚزشی ٘یص افصایؽ ٔییبثد؛ ٘ابیح ٔغبِؼٝی ٔٛزری أددی ٕٞ ٚىبزاٖ
(٘ )1388یص ٘ؿبٖ ٔیرٞد و ٝرز غبتابز تِٛید ٔحكٌٙ َٛدْ رز ایساٖ ،ثب افصایؽ لیٕت تدٔبت
ٔبؾیٗآالت ،تمبضبی شٔیٗ افصایؽ ٔییبثد .ثٝعٛز احآ ،یىی اش ٟٔٓتسیٗ  ٚؾبید احای ٟٔٓتسیٗ
تأثیساتی و ٝافصایؽ لیٕت ا٘سضی رز الاكبر وؿٛز  ٚثٚٝیط ٜرز ثخؽ وؿبٚزشی ثس لیٕت ػٛأُ تِٛید
ٔیٌرازرٔ ،سثٛط ثٞ ٝصیٝٙی ثىبزٌیسی ٔبؾیٗآالت  ٚارٚات ٔخاّف ا٘سضیثس اغتِ .را٘ ،ابیح
ٔغبِؼٝی ٔروٛز ٘ابیح احبقُ ؾد ٜاش ایٗ پطٞٚؽ زا تأیید ٔیٕ٘بید .ػال ٜٚثس ایٗ٘ ،ایدٝی ٔغبِؼٝی
اػظٓشارٜؾٛزوی ٕٞ ٚىبزاٖ (٘ )1391یص ؾبٞد ریٍسی ثس قحت یبفاٞٝبی ایٗ ٔغبِؼ ٝاغت .رز
ٔغبِؼٝی ایؿبٖ ٔؿخف ؾد و ٝثب افصایؽ لیٕت ا٘سضی ،رز تمبثُ ثب آثبز وبٞؽ ٔكسف  ٚتمبضبی
ا٘سضی ،تمبضبی ٘یسٚی وبز  ٚغسٔبی ٝرز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ افصایؽ ٔییبثدِ .را ،ثب ٔمبیػٝی ٘ابیح
ٔغبِؼٝی ٔروٛز ٘ ٚابیح ایٗ پطٞٚؽ ایٗ ٔ ٟٓاحبقُ ٔیؾٛر و ٝثب افصایؽ لیٕت ا٘سضی ،ثٙٔٝظٛز
وٙاسَ آثبز وبٞؽ ٔكسف غٛتت ،رز وٙبز افصایؽ ٘یسٚی وبز رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ،غغح شیس
وؿت ٔحكٛالت وؿبٚزشی  ٚغسٔبیٝی ٔٛخٛر رز ایٗ ثخؽ و ٝػٕدتبً ؾبُٔ ٔبؾیٗآالت ٔخاّف
وؿبٚزشی اغت ٘یص ٔٛزر تمبضبی ثیؿاس لساز ٔیٌیسر٘ .ىاٝی ٔ ٟٓرز ایٗ زاثغٔ ٝسثٛط ث ٝثبشرٜی
ا٘اظبزی اش افصایؽ تمبضبی ایٗ ػٛأُ تِٛید اغت .تٛضیح ایٗ ٔف ْٟٛثدیٗ تستیت اغت وٕٛٞ ٝازٚ ٜ
رز ع َٛغبِیبٖ ٔخاّف ثٚٝیط ٜرز غبِیبٖ اتیسٓٞ ،شٔبٖ ثب افصایؽ لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی ،ثٙٔٝظٛز
احفظ  ٚقیب٘ت اش اٞداف وٕی  ٚویفی تٛغؼٝای ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ،ایٗ ثخؽ ث ٝعسق ٔخاّف
ٔٛزر احٕبیت لساز ٌسفاٝاغت؛ ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛثس اغبظ ٌصازؼٞبی زغٕی ٚشازت خٟبر وؿبٚزشی ،رز
ع َٛغبَٞبی ٓٞ ٚ 1391-1389شٔبٖ ثب اخسای آشارغبشی لیٕــت احبُٔٞبی ا٘سضی ثٝػٙــٛاٖ
ثصزيتسیٗ خٟؽ لیٕای ا٘سضی ،ثیؽ اش ٞ 400صاز ٞىابز اش شٔیٗٞبی وؿبٚزشی تحت پٛؾؽ
غیػآٞبی آثیبزی تحت فؿبز ٌسفاٝاغت .ػال ٜٚثس ایٗ رز ٔدت یبر ؾد ٜغیػآ ا٘امبَ ِِٝٛای آة
وؿبٚزشی ثٔ ٝیصاٖ  6000ویّٔٛاس٘ ٚیص ااحداث ؾجىٞٝبی آثیبزی  ٚشٞىؿی رز غغحی ثیؽٞ200صاز
ٞىابز ا٘دبْ پریسفاٝاغت .ایٗ الداْ  ٚغبیس الدأبت ایٗچٙیٙی ػال ٜٚثس ثٟجٛر ثٟسٜٚزی آة،رزافصایؽ
وبزایی ٔكسف غبیس ػٛأُ تِٛیدی ٕٞچ ٖٛشٔیٗ ٘یسٚی وبز ٘ ٚیصرز وبٞؽ ٔكسف ا٘سضی رز ثخؽ
وؿبٚزشی ٘یص ثػیبز احبئص إٞیت اغت .ػالٜٚثسایٗ ،ػّٕیبت تدٟیص ٛ٘ ٚغبشی ازاضی تؼب٘ٚیٞبی تِٛید
زٚغابیی ،افصایؽ تؼدار ٔحكٛالت تحت پٛؾؽ ثیٕ ،ٝتسید تٛافمی ٔحكٛالت وؿبٚزشی  ٚتخكیف
اػاجبز خٟت اقالح غبتابز ٔكسف ا٘سضی رز لبِت تػٟیالت ازشاٖ لیٕت ث ٝوؿبٚزشاٖ اش خّٕٝی
ریٍس ٔٛازری اغت و ٝرز عی غبِیبٖ ٔخاّف ث ٝافصایؽ زغجت وؿبٚزشاٖ ٘ػجت ث ٝافصایؽ غغح شیس
وؿت  ٚتِٛید ثیؿاس ٔحكٛالتٓٞ ،شٔبٖ ثب افصایؽ لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی وٕه ٕ٘ٛرٜاغت؛
ٔغبِؼ ٝی ز٘ٚد قؼٛری افصایؽ غغح شیس وؿت ٔحكٛالت ٔخاّف وؿبٚزشی ٕٞ ٚچٙیٗ افصایؽ
تِٛید  ٚقبرزات ایٗ ٔحكٛالت رز عی غبَٞبی ٔٛزر ٔغبِؼ٘ ٝیص ؾبٞدی ثس ایٗ ٔدػب اغت.
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ِرأ ،یتٛاٖ اغاٙجبط وسر و ٝافصایؽ لیٕت ا٘سضی اش ایٗ احیث ثٝػٛٙاٖ یه فسقت وّیدی ثسای
تٛغؼٝی ػّٕىسر ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ ٔحػٛة ٔیؾٛر .ثب تٛخ ٝث ٝخدٔ )2( َٚؿبٞدٔ ٜیؾٛر وٝ
ٚاوٙؽ اغابٖٞب ٘ػجت ث ٝافصایؽ لیٕت ا٘سضی ثب یىدیٍس ٔافبٚت ثٛر ٚ ٜرازای ػدٍْٕٙٞی رز غساغس
وؿٛز اغت .ثب ایٗ ٚخٛرٔ ،ؿبٞدٔ ٜیؾٛر و ٝاغابٖٞبی یصر ،وسرغابٖ ،اقفٟبٖ  ٚتٟساٖ ثیؿاسیٗ ٚ
چٟبزٔحبَ  ٚثخایبزی ،آذزثبیدبٖغسثی ،آذزثبیدبٖؾسلی  ٚتساغبٖ وٕاسیٗ وبٞؽ تمبضب زا ٘ػجت ثٝ
افصایؽ لیٕت ا٘سضی اش تٛر ٘ؿبٖ ٔیرٙٞد .ثٙبثسایٗ ،ثٝعٛز تمسیجی ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝاغابٖٞبی
ٔسوصی ایساٖ رز ٔدٕٛع ٘ػجت ث ٝغبیس اغابٖٞب ،تٕبیُ ثیؿاسی ٘ػجت ث ٝوبٞؽ ٔكسف ا٘سضی رز
لجبَ افصایؽ لیٕت آٖ اش تٛر ٘ؿبٖ ٔیرٙٞد .یىی اش رالیُ ااحإبِی ایٗ ٔٛضٛع زا ٔیتٛاٖ رز
ٔٛلؼیت ٔىب٘ی ٔسثٛط ث ٝایٗ اغابٖٞب خػاد ٛوسر .ثٝػجبزت ریٍس ،ثٝرِیُ ٚخٛر ؾبٞساٜٞبی ازتجبعی
لبثُ تٛخٕٞ ٚ ٝچٙیٗ أىب٘بت تٛغؼٝای ٌػاسرٜتس رز ٔسوص وؿٛز ،رغاسغی ث ٝخبیٍصیٗٞبی
ٔٙبغتتس ا٘سضی ثسای اغابٖٞبی ٔروٛز غُٟاِٛقَٛتس اش غبیس اغابٖٞب ث٘ٝظس ٔیزغد .ثب ایٗ احبَ،
ث٘ٝظس ٔیزغد و ٝتفبٚتٞبی ٔٛخٛر رز احػبغیت ٔٙبعك ٔخاّف وؿٛز ٘ػجت ث ٝافصایؽ لیٕت
ا٘سضی ثبیػای رز غیبغتٌرازی آتی ٔٛزر ػٙبیت ثیؿاس لساز ٌیسر.
٘ىاٝی لبثُتٛخٟی و ٝاش ٔؿبٞدٜی خد )2( َٚثدغت ٔیآید ،وٓ وؿؽ ثٛرٖ تمبضبی تٛرلیٕای
ا٘سضی ثسای اغابٖ تٛشغابٖ اغتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝاؾبز ٜؾد ،ثخؽ اػظٓ ٔكسف ا٘سضی رز ثخؽ
وؿبٚزشی ایساٖ قسف اغافبر ٜاش ٔبؾیٗآالت وؿبٚزشی ٔیؾٛر .اش عسف ریٍس ،ثب ثسزغی ػٕدٜی
ٔحكٛالت اقّی وؿبٚزشی اغابٖ تٛشغابٖ ٔؿبٞدٔ ٜیؾٛر ؤ ٝسااحُ وبؾت تب ثسراؾت ایٗ
ٔحكٛالت رز ٔبٜٞب  ٚفكٌ َٛسْ غبَ اتفبق ٔیافادِ .را ،ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔغّت ث٘ ٝظس ٔیزغد و ٝثب
افصایؽ لیٕت ا٘سضی ،ث ٝػّت ٘جٛر خبیٍصیٗ ٔٙبغت ثسای آٖ ،تٕبیُ ث ٝوبٞؽ غغح ٔكسف آٖ رز
ٔسااحُ ٔخاّف تِٛید رز اغابٖ تٛشغابٖ ٘ػجت ث ٝغبیسیٗ ثٝؾىُ ٔٙبغت ٚخٛر ٘خٛاٞد راؾت ٚ
ثٙبثسایٗ ،افصایؽ وؿؽ ػسضٝی ٔحكٛالت وؿبٚزشی رز ٚاوٙؽ ث ٝافصایؽ لیٕت ا٘سضی رز ایٗ
اغابٖ ثب ٔكسف ثیؿاس ا٘سضی ٕٔىٗ تٛاٞد ثٛرِ .را ،ث٘ٝظس ٔیزغد و ٝایٗ ٔٔ ٟٓیتٛا٘د یىی اش
رالیُ ثسٚش ایٗ أس ثبؾد .ثسزغی خد َٚفٛق ٕٞچٙیٗ احبوی اش ٚخٛر پساوٙؽ وؿؽ لیٕای ٔامبعغ
ا٘سضی ثب غبیس ػٛأُ تِٛید رز ٔیبٖ اغابٖٞبی وؿٛز اغت .ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛر تفبٚتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛرز
تكٛقیبت ٔخاّف ثخؽ وؿبٚزشی اغابٖٞبی وؿٛز ایٗ ثسٚش ایٗ پدید ٜعجیؼی ث٘ٝظس ٔیزغدِ .را،
ایٗ ٔ٘ ٟٓیص ثبیػای رز غیبغتٌرازیٞبی پیؿسٛٔ ٚزر ػٙبیت ثیؿاسلسازٌیسر.
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جذيل  :2کشش َای قیمتی تقاضای خًدی اورشی ي متقاطع سایر عًامل تًلیذ در بخش کشايرزی
استانَای کشًر
کشش خًد قیمتی تقاضای

کشش قیمتی متقاطع

کشش قیمتی متقاطع

اورشی

اورشی ي زمیه

اورشی ي ویريی کار

آرربایجان شرقی

-0/09

0/18

0/03

آرربایجان غربی

-0/06

0/15

0/04

اردبیل

-0/37

0/38

0/07

اصفُان

-0/74

0/75

0/02

ایالم

-0/48

0/41

0/13

بًشُر

-0/28

0/36

0/018

تُران

-0/73

0/75

0/012

چُارمحال ي بختیاری

-0/04

0/11

0/05

خراسان

-0/06

0/15

0/03

خًزستان

0/05

0/05

0/03

زوجان

-0/62

0/52

0/13

استان /کشش

سمىان

-0/61

0/64

0/02

سیستان ي بلًچستان

-0/67

0/61

0/017

فارس

-0/66

0/65

0/05

کردستان

-0/78

0/60

0/20

کرمان

-0/09

0/16

0/05

کرماوشاٌ

-0/44

0/35

0/15

کُگیلًیٍ ي بًیراحمذ

-0/18

0/21

0/06

گیالن

-0/42

0/44

0/05

لرستان

-0/52

0/46

0/11

مازوذران

-0/62

0/57

0/09

مرکسی

-0/67

0/62

0/08

َرمسگان

-0/57

0/60

0/03

َمذان

-0/66

0/62

0/08

یسد

-0/79

0/78

0/04

کل کشًر

-0/11

0/51

0/02

ٔٙجغ :یبفاٞٝبی پطٞٚؽ

وتیجٍگیری
ثب افصایؽ لیٕت ا٘سضی ،لیٕت تدٔبت ا٘سضی رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ  ٚرز ٔیبٖ اغّت اغابٖٞبی
وؿٛز افصایؽ ٔییبثد .رز ایٗ ٔغبِؼ ،ٝث ٝتفكیُ ث ٝآثبز افصایؽ لیٕت ا٘سضی رز ثٝوبزٌیسی ػٛأُ
تِٛیدی ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ پسراتا ٝؾد .وؿؽٞبی لیٕای ٔحبغج ٝؾد ٜرز ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝؿبٖ
رار٘د و ٝاخسای غیبغت افصایؽ لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی ٔیتٛا٘د ٔٙدس ث ٝافصایؽ غغح شیسوؿت
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ٔحكٛالت وؿبٚزشی ثٝػٛٙاٖ ػٕدٜتسیٗ  ٚاقّیتسیٗ ػبُٔ تِٛید ؾٛرٕٞ .چٙیٗ ،تمبضبی ٘یسٚی وبز
٘یص رز ثخؽ وؿبٚزشی ٘یص افصایؽ ٔییبثد .ثد ٖٚؾه ػّت ایٗ أس ٘یص ا٘دبْ غیبغتٞبی احٕبیای
خبیٍصیٗ خٟت افصایؽ ثٟسٜٚزی ا٘سضی ٓٞشٔبٖ  ٚیب احای پیؽ اش افصایؽ لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی
اغتِ .را ،اش ایٗ ٔٙظس ،افصایؽ لیٕت ا٘سضی زا ٔیتٛاٖ ثٝػٛٙاٖ یه فسقت ثسای تٛغؼٝی ثخؽ
وؿبٚزشی رز وؿٛز تّمی ٕ٘ٛر .افصایؽ لیٕت ا٘سضی ثٝػٛٙاٖ یه غیبغت ٔ ٚ ٟٓغبتابزی رز الاكبر
رز قٛزتی و ٝثد ٖٚاتخبذ غیبغتٞبی ٔىُٕ ٔ ٚإٓ ریٍس اخسایی ؾٛر ،ثد ٖٚؾه رازای آثبز
شیبٖثبز ٔ ٚخسة ػدیدٜای رز ثخؽٞبی ٔ ٟٓالاكبری ثٚٝیط ٜرز ثخؽ وؿبٚزشی تٛاٞد ثٛر.
ٔغبِؼٝی ٘حٜٛی اخسای غیبغتٞبی والٖ الاكبری رز وؿٛز ٘ؿبٖ ٔیرٞد و ٝرز ٍٙٞبْ ا٘دبْ
الدأبت ٔ ٟٓالاكبریٕٛٞ ،از ٜاتخبذ چٙدیٗ غیبغت ٔستجظ ثب  ٓٞرز رغاٛز وبز رِٚتٔسراٖ
ثٛرٜاغت .آشارغبشی لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی  ٚث ٝتجغ آٖ افصایؽ لیٕت تدٔبت ا٘سضی رز وؿٛز ٘یص
یه ٕ٘ ٝ٘ٛاش غیبغتٞبی والٖ الاكبری رز وؿٛز ٔحػٛة ٔیؾٛر وٍٕٞ ٝبْ ثب آٖ غیبغتٞبی
ٔإٓ ٔ ٚىُٕ ٘یص اتخبذ ٌسرید٘د .ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛعی رٚزٜی ٔٛزر ٔغبِؼ ٝرز ایٗ پطٞٚؽ ثٚٝیطٜ
غبَٞبی  1391-1389ثب افصایؽ لیٕت ا٘سضی  ٚث ٝتجغ آٖ افصایؽ لیٕت غبیس ػٛأُ تِٛیدی رز
ثخؽ وؿبٚزشیٕٛٞ ،از ٜغیبغتٞبی ٔخاّف احٕبیای خبیٍصیٗ رز ایٗ ثخؽ اخسا ؾدٜاغت .پیؽ اش
ایٗ ثٛٔ ٝازری چٙد اش ایٗ غیبغتٞب اؾبز ٜؾد و ٝؾبُٔ تٛغؼٝی غیػآٞبی آثیبزی تحت فؿبز،
تٛغؼٝی ؾجىٞٝبی آثیبزی  ٚشٞىؿیٌِِٝٛ ،رازی اٟ٘بز ،ػّٕیبت تدٟیص ٛ٘ ٚغبشی ازاضی تؼب٘ٚیٞبی
تِٛید زٚغابیی ،افصایؽ تؼدار ٔحكٛالت تحت پٛؾؽ ثیٕ ،ٝتسید تٛافمی ٔحكٛالت وؿبٚزشی ٚ
تخكیف اػاجبز خٟت اقالح غبتابز ٔكسف ا٘سضی رز لبِت تػٟیالت ازشاٖ لیٕت ث ٝوؿبٚزشاٖ
اغت .ثٙبثسایٗ ،افصایؽ لیٕت ا٘سضی ثٝػٛٙاٖ یه اقالح ٔ ٟٓغبتابزی رز الاكبر وؿٛز رز قٛزتی
و ٝثب اخسای غیبغتٞبی ٔٙبغت خبیٍصیٗ  ٚتٛخ ٝث ٝغبتابز ثخؽٞبی تِٛیدی اتفبق ثیفاد ،ثستالف
آٖچ ٝو ٝثؼضبً تكٛز ٔیؾٛر ،رز ثسراز٘دٜی ثٕسات  ٚفٛاید ػدیدٜای تٛاٞد ثٛر.
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أبٔیٔیجدی ،ػّی ()1379؛ "اق َٛا٘داشٌٜیسی وبزایی  ٚثٟسٜٚزی" ،تٟسأٖ :ؤغػٝی ٔغبِؼبت ٚ
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وٕیأّ ٝی ا٘سضی خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ.
تبوػبزی ،ػّی  ٚثبشراز ازرثیّی ،پسیػب ()1385؛ "ثسزغی وؿؽ پریسی تمبضبی غٛتت رز احُٕ٘ٚمُ شٔیٙی
وؿٛز" ،پطٞٚؽٞبی زؾد  ٚتٛغؼٝی پبیداز.12-1 :1 ،
ػغبز ،تّیُ ()1379؛ "ثسآٚزر تبثغ تمبضبی ا٘سضیٛٔ ،زر :ایساٖ .پبیبٖ٘بٔٝی وبزؾٙبغی ازؾد الاكبر"،
را٘ؿىدٜی تحكیالت تىٕیّی ،را٘ؿٍب ٜؾیساش.
ػّیپٛز ،ػّیزضب ()1392؛ "تأثیسات آشارغبشی لیٕت احبُٔٞبی ا٘سضی ثس ٞصیٞٝٙبی ٟ٘بیی وٙاسَ ٌبشٞبی
آالیٙدٌّ ٚ ٜخب٘ٝای رز ثخؽ وؿبٚزشی ایساٖ" ،پبیبٖ٘بٔٝی وبزؾٙبغی ازؾد الاكبر وؿبٚزشی،
را٘ؿىدٜی وؿبٚزشی ،را٘ؿٍب ٜتسثیت ٔدزظ.
فالاحی ،اغٕبػیُ  ٚتّیّیبٖ ،قبرق ()1388؛ "زاثغٝی ثّٙدٔدت ػٛأُ تِٛید  ٚازشؼ افصٚرٜی ثخؽ
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