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تٌذیتخشُایاقتصادیاستاىکردستتاىتتراستا 


اّلْیت
جذّلدادٍ-ستاًذٍ 
ثختیبس خْاُشی* ،خبلذ ازوذصادٍ ّ صیٌت فینیهمذم
داًؾگبٍ کشدعتبى

چکیذٍ .دس ایي تسمیك ثش هجٌبی تعبسیف ّ هفبُین ثشًبهَسیضی هٌيمَایّ ،ازذ تسلیل
عب  ۰۳3۱اعتبى کشدعلتبى ثلَ سّػ علِن هکلبًی هسبعلجَ .شدیلذ .علبظ ثلش هجٌلبی
خذّ هسبعجَؽذٍ اُویت ثخلؼُلبی التقلبدی اعلتبى ثلش زغلت پیًْلذُبی پغلیي،
پیؾیي ّ کؾؼ هْسد تدضیَ ّ تسلی للشاس .شفتلَ اعلتً .تلبیح زبفل اص ایلي تسمیلك
ًؾبى هیدٌُذ کَ ثخؼ صساعت ّ ّ هسقْالت داهی ،اًگیضٍ ثیؾتشی ثلشای اعلتفبدٍ اص
دادٍُبی ّاعيَای عبیش ثخؼُب ّ ثخؼ کشایَ ّ خذهبت کغت ّ کبس ًمؼ کلیلذی دس
یکببسچَعبصی التقبد هٌيمَ سا داسا هیثبؽذ .لزا ثِتش اعت ثَ ایي ثخؼُلب کلَ ثخلؼ
کلیذی اعتبى ُغتٌذ تْخَ کبفی هٌظْس ؽْد.
ّاژگاى کلیذی :اعتبى کشدعتبى ،خذّ

دادٍ-عتبًذٍ ،پیًْذُبی پغیي ّ پیؾیي،

سّػ عِن هکبًی.

-۱هقذهَ 
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هٌيمَای هؾخـ ّ پبیَُبی آهبسی هلی -هٌيملَای ،خلذّ دادٍ-علتبًذٍ  ۶2ثخؾلی

همْلَی کویبثی هٌبثع ّ اهکبًبت تْلیذ اص ىشفی ّ ازتوب ثشّص معف ّ کبعتی دس
هذیشیت یکببسچَ ّ اثش ثخؼ دس هغیش تْععَی هتْاصى دس توبهی ثخؼُبی التقبدی

* ًْیغٌذٍی عِذٍداس هکبتجبت
دسیبفت ،۰۰۱۱٫۳٫۶۲ :پزیشػ.۰۰۱۱٫۷٫۰۰ :
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یک کؾْس یب هٌيمَُ ،وْاسٍ هْسد چبلؼ التقبدداًبى ثْدٍ اعت [ .]۰۲ثب تْخَ ثَ

۳۴۴

بختیار جواهری ،خالذ احمذزاده و زینب فیضی مقذم

ایٌکَ کؾْسُبی دسزب تْععَ ،ثب هٌبثع هسذّد ّ ًیبصُبی ًبهسذّدی سّثشّ ُغتٌذ ّ
ًویتْاًٌذ توبم ثخؼُبی التقبدی سا ُنصهبى تْععَ دٌُذ ،ثبیذ ثَ ثخؼُبی هِن ّ
کلیذی خْد اّلْیت ثذٌُذ .تعییي ّ ؽٌبعبیی ثخؼُبی کلیذی دس عير هٌيمَ داسای

هضیتُبیی هث خزة ّ ایدبد فٌبیع خذیذ ،تسشک دس افضایؼ تْلیذ فٌبیع هْخْد ّ
اتخبر عیبعتُبی هبلی هٌبعت اعتُ .وچٌیي هٌدش ثَ سؽذ التقبدی ثیؾتش دس
عير هٌيمَ ؽذٍ ّ هیتْاًٌذ هٌبفع ص یبدی دس ک هٌيمَ ایدبد ًوبیٌذ [ .]۶۰یکی اص
اثضاسُبی هٌبعت خِت اسصیبثی سّاثو ثیي ثخؾی ّ تعییي ثخؼُبی اّلْیتداس یک

هٌيمَ اعتفبدٍ اص خذّ

دادٍ -عتبًذٍ هیثبؽذ .ایي خذّ

یکی اص .غتشدٍتشیي

سّػُبی کبسثشدی دس علن التقبد اعت کَ دس آى خشیبى کبال ّ خذهبت ثیي
ثخؼُبی هختلف التقبدی دس ىْ

یک دّسٍ صهبى هؾخـ ثیبى هیؽْد .ایي

خذاّ کَ استجبه عشمَ ّ تمبمب سا ثیي ىیف ّعیعی اص فعبلیتُبی التقبدی ًؾبى

هیدُذ لبدس اعت ثخؼُبی پیؾشّ ّ کلیذی سا دس عير هلی یب هٌيمَ ًؾبى دٌُذ.
تسمك اُذاف دس هٌيمَ اهشی مشّسی اعت [.]۶

هدوْعَ ؽبخـُبی اعتبى کشدعتبى هبًٌذ دسآهذ عشاًَّ ،معیت اؽتغب ّ ثیکبسی،
صیشعبختُبّ ،معیت فٌعتی ّ کؾبّسصی ُوَ ّ ُوَ هؤیذ تْععًَیبفتگی اعتبى
ُغتٌذ .اعتبى کشدعتبى اص لسبً تْععَیبفتگی خضء اعتبىُبی تْععًَیبفتَ کؾْس ثْدٍ
ّ ثش اعبط هيبلعبت هختلف ستجَ آى  ۶۲-۳۱دس ثیي اعتبىُبی کؾْس اعت .دسآهذ
عشاًَ اعتبى کوتش اص ًقف هیبًگیي کؾْسی اعت؛ ّ ثیکبسی ثیؼ اص  ۰۲دسفذ
اعالمؽذٍ اعت [ .]۲ثب توبم ایي اّفبف ،اعتبى کشدعتبى ُن اصلسبً لبثلیت ّ
اهکبًبت تْععَ ّ ُن اصلسبً هؾکالت ّ هغبئ هْخْد یکی اص هِنتشیي اعتبىُبی
کؾْس اعت ،صیشا اص ىشفی اهکبًبت ّ لبثلیتُبی ثشخغتَ ّ چؾوگیش آى دس هْاسد

هختلف هیتْاًذ ًمؾی اعبعی ّ هبًذ.بس دس تْععَ ک کؾْس ایفب کٌذ ّ اص عْی دیگش
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ثٌبثشایي هسبعجَ خذّ دادٍ  -عتبًذٍ هٌيمَای ثَهٌظْس عیبعت.زاسی فسیر ّ

هغبئ ّ هؾکالت آى ثَعٌْاى عْاهلی کَ دس فشایٌذ تْععَ ک کؾْس ًمؼ هٌفی ّ
هخشة داؽتَ ثبؽذ هيشذ اعت ،ثٌبثشایي صهیٌَعبصی ثشای اعتفبدٍ اص لبثلیتُب ّ

داسای اُویت ّیژٍ اعت .ثش ایي اعبط هب دس ایي تسمیك لقذ داسین ثب اعتفبدٍ اص
خذّ دادٍ  -عتبًذٍ هٌيمَای ثخؼُبی پیؾشّ ّ یب داسای اّلْیت اعتبى سا ؽٌبعبیی
 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۳۶۱ -۳۴۱

] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.5.9

اهکبًبت تْععَ ُوَخبًجَ اعتبى ّ ُوچٌیي تالػ ثشای ز هغبئ ّ هؾکالت آى،
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کٌین ثٌبثشایي هيبلت ایي تسمیك ثذیي تشتیت عبصهبًذُی .شدیذٍ اعت :ثعذ اص رکش
همذهَ دس ثخؼ اّ  ،دس ثخؼ دّم پیؾیٌَ تسمیك هْسد ثشسعی لشاس .شفتَ اعت.

چبسچْة تسلیلی دس ثخؼ عْم ،تسلی ًتبیح دس ثخؼ چِبسم ّ دس ًِبیت ًتیدَ.یشی
دس ثخؼ پٌدن عٌْاى ؽذٍ اعت.

-2ادتیاتتحقیق
-۱-2هثاًیًظری 
ًظشیبت سؽذ ّ تْععَ التقبدی ثب ُذف ؽٌبخت ثخؼُبی التقبدی کلیذی ّ ًسٍْ
تخقیـ هٌبثع دس لبلت ًظشیبت سؽذ هتْاصى ،سؽذ ًبهتْاصى ّ ليت سؽذ ىجمَثٌذی
هیؽًْذ .ثشاعبط ًظشیَ سؽذ هتْاصى یک ثخؼ ثَ تٌِبیی تْاًبیی فشاُن ًوْدى تْععَ
التقبدی سا ًذاسد ،ثلکَ ا.ش چٌذیي ثخؼ ثب ثبصدُی فضایٌذٍ ّ هشتجو ثَ ُن دعت ثَ

تْععَ التقبدی هوکي خْاُذ ؽذ .دس ّالع سؽذ هتْاصى الگْی هتعبد عشهبیَ.زاسی

دس هدوْعَای اص ثخؼُبی هختلف اعت .ایي ًظشیَ هْاًع عوت عشمَ سا هْسد تْخَ
لشاس هیدُذ اهب عوت تمبمب سا ًبدیذٍ هی.یشدً .ظشیَ سؽذ ًبهتْاصى دس عب  ۰321ثَ
دلی هْسد تشدیذ لشاس .شفتي ًظشیَ سؽذ هتْاصى تْعو ُیشؽوي هيشذ ؽذ .ثشاعبط
ایي ًظشیَ ،ثبیذ عشهبیَ.زاسی دس ثخؼ ُبیی اًدبم .یشد کَ هٌبفع زبف

اص

عشهبیَ.زاسی دس دیگش ثخؼُب ًفْر کٌذ ّ ؽشایو عشهبیَ.زاسی دس ایي ثخؼُب ًیض
فشاُن ؽْدُ .یشؽوي هعتمذ اعت کَ ثشای دعتیبثی ثَ تْععَ ،ثب تْخَ ثَ هٌبثع هسذّد،
اص ثیي ىشذُبی هختلف عشهبیَ.زاسی ،یک یب چٌذ ىشذ سا اًتخبة ًوبیین .ثَ ًظش
ایؾبى سؽذ ًبهتْاصى ٌُگبهی کَ ًمؼ سُجشی تْععَ ثشعِذٍ ثخؼ کلیذی ثبؽذ ،تسمك

هییبثذ.
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تْلیذ ثضًٌذ ،ثَ ًْعی کَ ُش کذام تمبمبیی ثشای ثشای هسقْ دیگشی سا فشاُن آّسد،

دس همبیغَ ًظشیَُبی سؽذ هتْاصى ّ سؽذ ًبهتْاصىًْ ،سکظ هعتمذ اعت کَ ثبیذ ثیي
سؽذ ًبهتْاصى ثَ عٌْاى یک سّػ ّ سؽذ هتْاصى ثَ عٌْاى یک ُذف تفبّت لبی ؽذ.
هيشذ ؽذ ،سؽذ سا هسقْ هغتمین ّ غیشهغتمین ًْآّسی هیداًذ .دس ایي ًظشیَ سؽذ

ُوضهبى دس ُوَ خب اتفبق ًویافتذ ثلکَ دس ًمبه یب ليتُبی تْععَای کَ لذست خبرثَ
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ًظش یَ ليت سؽذ ُن کَ اّلیي ثبس تْعو پشّ دس عب  ۰3۲1دس ادثیبت التقبدی

۳۴۶
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ثبالیی داسًذ ،سش هیدُذ ّ ک التقبد سا تست تأثیش لشاس هیدٌُذ .هیتْاى ایيًَْ.
هيشذ ًوْد کَ دس کؾْسُبی هختلف دس ثلٌذهذت ثشای سؽذ التقبدی ثبالً ،یبص ثَ

تخقیـ ُشچَ ثیؾتش هٌبثع عشهبیَ.زاسی دس ثخؼ کبالُبی عشهبیَای هیثبؽذ کَ ثب
تْخَ ثَ کویبثی هٌبثع دس کؾْسُبی دس زب تْععَ ،اهکبى تْععَ توبهی ثخؼُبی
التقبدی ثَ فْست ُوضهبى ّخْد ًذاسد ،لزا ؽٌبخت ثخؼُبی ثب اُویت ّ کلیذی
مشّست پیذا هیکٌذ .ثذیي هٌظْس هيبلعبت صیبدی ثب اسایَ هذ ُب ّ سّػُبی هخلتفی
دس ایي صهیٌَ اًدبم ؽذٍ اعت کَ ثیؾتش ایي سّػُب ثب کوک .شفتي اص کبسثشدُبی

خذّ دادٍ ّ عتبًذٍ زبف ؽذٍاًذ .یکی اص هِنتشیي کبسثشدُبی ایي خذّ ؽٌبعبیی
ثخؼُبی اّلْیتداس هیثبؽذ کَ ثب اعتفبدٍ اص سّػُبی هختلفی هيشذ ؽذٍ اعت
[.]۰

-2-2پیشیٌَتحقیق
پژُّؾللگشاى ،سّػُللبی هختلفللی سا ثللشای عللٌدؼ اُویللت اًللذاصٍ ًغللجی ثخؼُللبی
التقبدی دس صهیٌَُبی تْلیذ ،اؽتغب ّ ...ثب ثلَ کلبس.یشی الگلْی دادٍ  -علتبًذٍ هلْسد
اعتفبدٍ لشاس دادٍاًذ .اص خولَ :ثِبتبچبسیب ّ ساخْ ،ثَ ؽٌبعبیی ثخؼُبی هْللذ اؽلتغب

کؾللْس ٌُذّعللتبى ،ثللب اعللتفبدٍ اص پیًْللذُبی پغللیي ّ پیؾللیي ثللشای دّسٍُللبی صهللبًی

ً ۶۱۱۷-1 ّ ۶۱۱۳-۶۱۱۰ؾبى دادًذ کَ ثخؼُبی کؾبّسصی ،هٌغْخبت ،چلْة ّ
هسقْالت چْثی ثخؼُبی کلیذی اؽتغب هیثبؽٌذ ] .[۰3آ ُْیظ ّ ُوکبساى ،ثلب
هسبعجَ مشیت هکبًی ثشای هٌيمَ تجْک دس عشثغتبى ثَ ایلي ًتیدلَ دعلت یبفتٌلذ کلَ

ثخؼ خذهبت ثیؾلتشیي علِن دس اؽلتغب ّ سؽلذ هٌيملَ سا داؽلتَ ّ ثلب ثشًبهلَ سیلضی
هٌبعت اؽتغب دس ثخؼُبیی اص خولَ فٌبیع غلزایی ،زول ّ ًمل  ،خلذهبت اًلش ی،
آة ّ استجبىبت هٌيملَ اص سؽلذ التقلبدی ثلبالیی ثشخلْسداس خْاُذؽلذ ] .[۰1تلبئْ ،دس
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ثللب هيبلعللَ ادثیللبت هْخللْد  2۱عللب اخیللش دسخِللبى ّ ایللشاى هؾللبُذٍ هیؽللْد کللَ

هيبلعَی خْد ثَ تدضیَ ّ تسلی فٌبیع کلیذی ّیتٌلبم ثشاعلبط خلذّ دادٍ  -علتبًذٍ
غیش سلبثتی پشداختٌذً ،تبیح زبکی اص آى اعت کَ ،ثخؼُبی خذهبت ّ زو ّ ًمل ّ
فلگ ّ تْهْ ،دس ساعتبی ایدبد خذّ دادٍ  -عتبًذٍ هٌيمَای ثلب سّػ غیلش آهلبسی ثلَ
ثشسعی اثشثخؾی سّػ خذیذ  CHARMپشداختَ اعت ]ّ .[۶۱العیت ایلي اعلت کلَ
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ّاسدات خبسخی ثَ عٌْاى ثخؼ کلیذی ّ پیؾشّ هسغْة هیؽًْذ ].[۶۳
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هٌللبىك ثللَىْس هعوللْ ثغللیبسی اص کبالُللب سا ُللن فللبدس ّ ُللن ّاسد هللیکٌٌللذ .سّػ
 CHARMثشای ثضس.تشیي هٌيمَ فٌالًذ ثَىْس تدشثی هْسد آصهْى للشاس .شفتلَ اعلت.
ایلللي آصهلللْى ًتلللبیح خلللبلجی اسائلللَ داد .سّػ  CHARMثلللشای هيبلعلللَ هغلللبئ

صیغتهسیيی هٌبعت هیثبؽذ ّلی ایي سّػ تٌِب صهلبًی هلیتلْاى ثلَ کلبس .شفلت کلَ
ّاسدات خبسخی دس خذّ دادٍ  -عتبًذٍ هلی ٌ.دبًذٍ ؽذٍ ثبؽذ کَ ثب توشکض ثلش علتبًذٍ
هٌيمَ ّ اؽتغب ّ مشیت هکبًی ( )LQهیتْاى ثَ اُذاف هٌيمَای دعلت یبفلت .دس

ُش دّ صهیٌَ ًظشی ّ تدشثی ،ثَ ًظش هیسعذ دس زب زبملش سّػ  FLQهٌبعلتتلشیي
سّػ مشیت هکبًی لبث دعتشط هیثبؽلذ ّ ایلي سّػ ثلشای خلذاّ دادٍ  -علتبًذٍ

هلیای ثَ کبس .شفتَ هیؽْد کَ فبلذ ّاسدات خلبسخی هلیثبؽلذُ .لش دّ ًلْد خلذّ دس
عير هلی ثشای ُوَ اعنبی اتسبدیَ اسّپب ّ ُوچٌیي ثلشای ثشخلی کؾلْسُبی دیگلش دس

دعتشط هیثبؽٌذ.

لبعللوی ؽؾللذٍ ّ ُوکللبساى ،دس هيبلعللَای پللظ اص ثللشآّسد خللذّ دادٍ  -عللتبًذٍ تللک
تْاى اؽتغب صایی  ۲۱ثخؼ التقبدی دس ایي اعتبى پشداختَاًذ ]ً .[۰۱تلبیح زلبکی اص
آى اعت کَ ثخؼ پْؽبک ،عو آّسی ّ سًگ کشدى خض دس عير هٌيمَ ثیؾتشیي تلْاى

اؽللتغب صایی هغللتمین ّ غیشهغللتمین سا داسد .پللظ اص ایللي ثخللؼ ،ثخؼُللبی عللبخت
ّعبی ًملیَ هْتْسی ،تشیلش ّ ًیوَ تشیللش ،دثلبغی ّ پشداخلت چلشم ّ علبیش هسقلْالت

چشهی ،عبخت چْة ّ هسقْالت چْثی ،عبخت هسقْالت اص تْتْى ّ تٌجلبکْ ،علبیش
زو ّ ًم ّ اًتؾبس ،چبپ ّ تکثیش سعبًَُبی مجو ؽذٍ ثلبالتشیي تلْاى اؽلتغب صایی
سا داسًذ.
ُوبیًْیفش ّ ُوکبساى ،دس همبلَی خْد ثَ همبیغَ ًتبیح ثلشآّسد خلذّ دادٍ  -علتبًذٍ

هٌيمللَای ثللب سّػُللبی ( AFLQ ّ CHARMهيبلعللَ هللْسدی :اعللتبى ثْؽللِش)
پشداختَاًذً ،تبیح پژُّؼ ًؾبى هیدُلذ کلَ  ۰۶٫۷دسفلذ اص زدلن تدلبسی اعلتبى ثلَ
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هٌيمَای اعتبى کِگیلْیَ ّ ثْیش ازوذ ثب سّػ خذیذ تشکیجی  FLQ-RASثلَ ثشسعلی

فبدسات هدذد اختقبؿ داسد .ثلَ علالٍّ ،هملبدیش ملشایت پیًْلذ پغلیي ّ پیؾلیي دس
سّػ  CHARMثیؼ اص سّػ  AFLQاعت ] .[۰۷صیلشا ًبزیلَ اّ خلذّ دادٍ -
دیگش ،ستجَثٌذی ثخؼُبی التقبدی دس دّ سّػ هتفبّت اص یکذیگش ُغتٌذ.
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عتبًذٍ دس سّػ ّ ،CHARMاسدات ّاعيَای ثیي هٌبىك سا دس ثشهی.یلشد .اص علْی

۳۴2

بختیار جواهری ،خالذ احمذزاده و زینب فیضی مقذم

فٌی هوتبص ،دس پژُّؼ خلْد ثلب عٌلْاى «ؽٌبعلبیی ثخلؼُلبی کلیلذی التقلبد ایلشاى:
سّیکشد تلفیمی دادٍ  -عتبًذٍ ّ فبصی» اص خذّ دادٍ  -عتبًذٍ علب  ۰۳1۱کلَ دس ۶۱

ثخؼ تدویع ؽذٍ اعت اعتفبدٍ کشدٍ اعت ]ً .[۰۶تبیح تسمیك ایؾلبى ًؾلبى هلیدُلذ

کَ ثخؼُبی «آة ،ثشق. ،بص»« ،هسقْالت عبختَؽذٍ اص چْة»« ،خویشکبغز ّ علبیش
هسقلللْالت کبغلللزی»« ،هسقلللْالت ؽلللیویبیی ُولللشاٍ ثلللب العلللتیک ّ پالعلللتیک»،
«هسقْالت ؽیؾَای ّ کبًیُب» ّ «فلضات ّ هسقلْالت آىُلب» ثلَعٌْاى ثخلؼُلبی
کلیذی التقبد ایشاى ؽٌبختَؽذٍاًذ.

خِللبًگشد ّ کؾللتّسص ،دس همبلللَ خللْد« ،ؽٌبعللبیی ثخللؼُللبی کلیللذی التقللبد ایللشاى:
سّیکشد ًْیي ًظشیَ ؽجکَ» ثب اعتفبدٍ اص خذّ دادٍ  -عتبًذٍ عب  ّ ۰۳۷1ثش اعلبط
ًظشیَ ؽجکَ ثَ هيبلعَ ثخؼُبی کلیذی التقبد ایشاى پشداختٌذ ]ً .[۰تبیح هيبلعَ آًِب

ًؾبى هیدُذ کَ ثخؼُبی استجبىبت ،تْلیذ کبغز ّ هسقْالت کبغزی ،تْلیذ چلْة ّ
هسقْالت چْثی ،آة ،ثشق ّ .بص اعت ثخؼُبی کلیذی التقبد ایشاى ُغتٌذ.
سا ثشسعی ًوْدًذ ] .[2آًِب اثتذا خذّ دادٍ -عتبًذٍ اعتبى کشدعتبى سا ثَ دّ فْست

 ۰2 ّ ۰2ثخؾی ،ثَ کوک سّػُبی آهبسی ّ غیشآهبسی تِیَ ّ عبظ ثشاعبط آى
عبختبس التقبد اعتبى ،ثَّیژٍ ّمعیت اؽتغب هْسد تدضیَ ّ تسلی لشاس دادًذً .تبیح
ًؾبى داد کَ ثَ اصای افضایؼ یک هیلیْى سیب دس تمبمبی ًِبیی۰٫۱۱۶ ،هیلیْى سیب

تْلیذ ،افضایؼ پیذا هیکٌذ ّ ثخؼُبی عبختوبى ّ خذهبت ّازذُبی هغکًْی ثَ
تشتیت ثیؾتش یي ّ کوتش یي تْاى اؽتغب صایی سا داسًذ .دس ًِبیت هؾخـ ؽذ ثخؼ
عبختوبى ،اًگیضٍ ثیؾتشی ثشای اعتفبدٍ اص دادٍُبی ّاعيَ عبیش ثخؼُب ّ ثخؼ
هعذىً ،مؼ کلیذی دس یکببسچَعبصی التقبد هٌيمَ سا داسا اعت ّ .ثِتش اعت کَ ثَ
ایي ثخؼُب ثیؾتش تْخَ ؽْد.

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-27

خْاُشی ّ ُبدی صًْص ،دس هيبلعَای اؽتغب صایی ثخؼُبی التقبدی اعتبى کشدعتبى

-3چارچْبتحلیلی 
ثللَ هٌظللْس ؽٌبعللبیی استجللبه ثللیي ثخللؼُللبی التقللبدی اعللتبى کشدعللتبى ّ تعیللیي
هلی  ۰۳3۱هشکض آهبس تِیَ ّ تٌظلین .شدیلذٍ اعلت ،اعلتفبدٍ ؽلذٍ اعلت .فعبلیتُلبی
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ثخؼُبی اّلْیتداس ،اص خذّ دادٍ  -عتبًذٍ اعتبى کَ ثشاعبط خذّ دادٍ  -عتبًذٍ

۳۴۱

اولویتبنذی بخشهای اقتصادی استان کردستان بر اساس جذول داده-ستانذه

کلیذی دس ُش التقبد ،ؽبه فعبلیتُبیی هیثبؽٌذ کَ ثیؾتشیي استجبه ثیي ثخؾلی سا
ثب عبیش فعبلیتُبی التقبدی داؽتَ ثبؽٌذ .ثب اّلْیت لشاس دادى سؽذ ّ تْعلعَی ایلي

فعبلیتُب ،صهیٌَی سؽذ ّ تْععَ علبیش فعبلیتُلب ًیلض فلشاُن هیؽلْد .سّػ تسلیللی
دادٍ -عتبًذٍ ،یکی اص اثضاسُبی هٌبعت ثشای اسصیلبثی سّاثلو ثلیي ثخؾلی دس التقلبد
هیثبؽذ [.]1
ثشای ثشسعی استجبه ثیي اؽتغب ّ تْلیذ دس خذّ دادٍ  -عتبًذٍ فشك هیؽْد کَ
تمبمبی ًیشّی کبس دس ُش ثخؼ ثب عير تْلیذ آى ثخؼ دس هميع صهبًی هْسد ًظش

هتٌبعت اعت .ا.ش فشك ؽْد
ثخؼ

تعذاد ک ؽبغالى ثخؼ

دس دّسٍ هْسد ثشسعی ثبؽذ ،مشیت اؽتغب ثخؼ

ام ّ

ک عتبًذٍ

ام ( ) سا هیتْاى ثَ

فْست ساثيَ (ً )۰ؾبى داد [:]۰۰
()1

۰۶

هیآیذ ّ ثَ آى اؽتغب هغتمین هیْ.یٌذ .مشیت اؽلتغب ثلَ ایلي هفِلْم اعلت کلَ ثلَ
اصای یک ّازذ تْلیذ ثخؼ ام ثَ چَ هیضاى ؽغ ًیبص اعت .ا.ش ُش یک اص
فْست ليشی دس یک هبتشیظ

ُب ثلَ

ثیبى .شدًذ ّ دیگش عٌبفلش ایلي هلبتشیظ ثشاثلش

ففش هٌظْس ؽًْذ ،هبتشیظ مشایت اؽتغب ثَ فْست هبتشیظ ( )۶ایدبد هیؽْد؛ لزا
خْاُین داؽت [:]۶۰
۱

۱

۱

۰

۱

۱

۶

۱

۱

۱

۱

[۱

۱
]

۱

()۲
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ثٌبثشایي مشیت اؽتغب اص تمغین اؽتغب ُش ثخؼ ثَ عتبًذٍ کل آى ثخلؼ ثلَ دعلت

̂
اکٌْى ا.ش اص ساثيَ

۰

ثلَ خلبی ثلشداس  Xعجلبست علوت ساعلت آى

خبی.زاسی ؽْد ثشداس تمبمبی ک ثبلمٍْ اؽتغب دس ُش ثخؼ ثَ دعت هیآیذ:

 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۳۶۱ -۳۴۱

] [ DOR: 20.1001.1.25385798.1399.31.1.5.9

۰

̂

۳22

بختیار جواهری ،خالذ احمذزاده و زینب فیضی مقذم

ؽبخـ پیًْلذ پیؾلیي ثلشای ُلش ثخلؼ اص ًغلجت تمبملبی ّاعليَای ثخلؼ ثلَ کل
تمبمبی آى ثخؼ هسبعجَ هیؽْد .یعٌی:
∑

∑

۰

۰

∑ ثشاثش ثب خوع افمی ک عتبًذٍُبی ُوَی ثخؼُبی تْلیذی اص
کَ دس آى
∑ زبف خوع مشایت فٌی ثخؼ
تْلیذ ثخؼ ّ j
فشآّسدٍُبی ثخؼ ،i
هیثبؽذ [ُ .]۰2شچَ ؽبخـ هزکْس ثیؾتش ثبؽذ ثیبًگش ایي اعت کَ ثخؼ هزکْس دس
همبیغَ ثب عبیش ثخؼُبی التقبدی ثَ ًغجت ثیؾتشی ،اص تْلیذ خْد سا ثَ عبیش
ثخؼُبی التقبدی دس عير هٌيمَ هیفشّؽذ.

ؽبخـ پیًْذ پغیي ًؾبى هیدُذ کَ ثخؼ ام دس فشایٌذ تْلیذ خْد چَ هیضاى اص کلبال

ّ خذهبت عبیش ثخؼُب سا ثَ عٌْاى ّاعيَ دس فشایٌلذ تْلیلذ خلْد هلْسد اعلتفبدٍ للشاس
ًیبص آى ثخؼ ثَ تْلیذات هزکْس ،یعٌی:
∑

∑

۰

۰

∑ ثشاثش ثب خوع عولْدی کل علتبًذٍُبی ُولَی ثخلؼ ُلبی ثخلؼ  jاص
دس ایٌدب
فشآّسدٍُبی دیگش ثخؼُب اعت ،تْلیذ ثخؼ  ∑ ّ jزبف خوع ملشایت فٌلی
ثخؼ  jهیثبؽذ [.]۰2
ُشچمذس ؽبخـ

ثیؾتش ثبؽذ ،هیضاى ّاثغتگی ثخؼ ام ثَ کبال ّ خذهبت عبیش

ثخؼُبی هٌيمَای ثیؾتش اعت [.]۰

پیًْللذُبی پغللیي ّ پیؾللیي هغللتمین ّ غیللش هغللتمین هتعللبسف ًوللیتْاًٌللذ ؽللذت

ّاثغتگیُبی هتْعو یک ثخؼ اص التقبد هٌيملَ سا ًغلجت ثلَ هتْعلو کل التقلبد

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-27

هیدُذ .ؽبخـ هزکْس ثشای ُش ثخؼ عجبست اعت اص ثجلت دادٍُلبی ّاعليَی هلْسد

هٌيمَ ًؾبى دٌُذ .تست چٌیي ؽشایيی هوکلي اعلت ؽلبخـ یلک ثخلؼ هغلتم اص
ایٌکَ ؽبخـ هتْعو ک التقبد ثیؾتش ّ یب کوتش ثبؽذ هْسد عٌدؼ لشاس .یشد .ثلشای

پیًْذُبی هزکْس اص تمغین پیًْذُبی پغیي هغتمین ّ غیشهغتمین ُش ثخؼ ثلَ هتْعلو
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سفللع ایللي ًبسعللبیی اص پیًْللذُبی هغللتمین ّ غیشهغللتمین ًشهللب ؽللذٍ اعللتفبدٍ هللی.للشدد

اولویتبنذی بخشهای اقتصادی استان کردستان بر اساس جذول داده-ستانذه

۳2۳

پیًْللذُبی هغللتمین ّ غیشهغللتمین کل التقللبد هٌيمللَ ثللَ فللْست ساثيللَ ( )۳هسبعللجَ
هی.شدد.
∑

۰
۰

∑

۰

∑

۰

()۳

۰
۶

دس ساثيَ ( )۳کَ ثَ ؽبخـ لذست اًتؾبس ًیض هعشّف هیثبؽذ
التقبدی ّ

هبتشیظ هعکْط لئًْتیف ّ

تعذاد ثخؼُبی

هتْعو پیًْذ هغتمین ّ

غیشهغتمین ًشهب ؽذٍ ثخؼ  jام دس عير هٌيمَ اعت .چٌبًچَ ؽبخـ لذست اًتؾبس
ثضس.تش اص یک ثبؽذ ًؾبىدٌُذٍی ایي اعت کَ تأثیش.زاسی ایي ثخؼ ثش عبیش ثخؼُب
اص هیبًگیي ثخؼُبی التقبدی ثیؾتش اعت ّ چٌبًچَ کْچکتش اص یک ثبؽذ ثیبًگش

کوتش ثْدى اثش ثخؼ هضثْس ًغجت ثَ هیبًگیي عبیش ثخؼُبعت [ .]۰۳ؽبخـ
زغبعیت ًیض دس ّالع مشیت پیْعتگی هغتمین ّ غیشهغتمین ًشهب ؽذٍ هیثبؽذ کَ
ؽبخـ اص ساثيَ ( )۰ثذعت هیآیذ.
∑

۰
۰

∑

۰

۰

∑

۰

()۴

۶

ساثيَ ( )۰هتْعو پیًْذ پیؾیي هغتمین ّ غیشهغتمین ثخؼ  iام دس عير هٌيمَ اعت

کَ دس آى

عٌبفش هبتشیظ هعکْط تْلیذ هیثبؽذ .ا.ش ایي ؽبخـ ثضس.تش اص ّازذ

ثبؽذ ثخؼ هزکْس هیتْاًذ دس دسًّی کشدى فشایٌذ تْلیذ التقبد هٌيمَ ًمؼ کلیذی
داؽتَ ّ فعبلیتُبی صیبد ّ آثبس ثبًْیَ .غتشدٍای سا ایدبد کٌذ ّ ا.ش کْچکتش اص یک
ثبؽذ آثبس هٌجعث اص ثخؼ هْسد ثشسعی دس التقبد ًبچیض اعت ّ اًگیضؽی کَ ثَ ّعیلَ

تمبمبی ًِبئی ایدبد ؽذٍ ،ثش ّاسدات هیافضایذ ّ تْصیع دسآهذُبی امبفی ثبصتبثی دس
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عولکشد هتْعو ُش ثخؼ ًغجت ثَ هتْعو عولکشد ک التقبد سا ًؾبى هیدُذ .ایي

ساٍاًذاصی ّ .غتشػ فعبلیتُب ًخْاُذ داؽت [.]2
ساعوْعي اؽبسٍ هیکٌذ کَ کبهالً هستو اعت یک ثخؼ داسای ؽبخـ پیًْذ پغیي
یب پیؾیي ثضسگ ثبؽذ اهب فمو ثب چٌذ ثخؼ هسذّد ساثيَ داؽتَ ثبؽذ .ثَ عجبست
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دیگش ،پیًْذ ثخؼ هْسد ًظش ثب عبیش ثخؼُب فمو هسذّد ثَ چٌذ ثخؼ اعت .لزا

بختیار جواهری ،خالذ احمذزاده و زینب فیضی مقذم

۳2۳

هیثبیذ پشاکٌذ.ی ایي ؽبخـُب سا ًیض دس ًظش .شفت [ .]۰۰مشیت تغییشات ثشای
پیًْذُبی پغیي ّ پیؾیي ثَ فْست ساثيَ ( )۲( ّ )2تعشیف هیؽْد:
۶
۰

∑

۰

∑

۰
۶
۰

∑

∑

۰
۰

۰

√

۰

۰

∑

۰

∑

()۵

۰
۰

۰

√

()۶

ساثيَ ( )۲( ،)2ثَ تشتیت مشیت تغییشات پیًْذ پیؾیي ّ پغیي ثشای ثخؼ  jاعت.
ّلتی مشیت تغییشات کْچک ثبؽذ ،ثذاى هعٌبعت کَ عشهبیَ.زاسی دس ایي ثخؼ
زب ا.ش تغییشات ؽبخـُبی فْق سا ثش هیبًگیي آىُب تمغین کٌین ساثيَُبی (ّ )۷

( )1ثَ دعت هیآیذ:
۰

۰

∑

∑

()۷

۰

()۸

۰

ثَ ىْسی کَ  SBؽبخـ پشاکٌذ.ی پیًْذ پغیي دس ثخؼ  SF ّ jؽبخـ پشاکٌذ.ی
پیًْذ پیؾیي دس ثخؼ  iاعت .ا.ش۰

ثبؽذ ،ثذاى هعٌبعت کَ پیًْذ لجلی ایي

ثخؼ ثب دیگش ثخؼُبی التقبدی ثَ فْست ًغجتبً هغبّی تْصیع ؽذٍ اعت ّ ا.ش

۰

ثبؽذ ،پیًْذ پغیي دس ثخؼ هضثْس فمو دس ًتیدَ استجبه ثب ؽوبس اًذکی اص

ثخؼُب اعت .ا.ش ۰

ثبؽذ ،پیًْذ پیؾیي ثخؼ

هغبّی (دس همبیغَ ثب هتْعو ک

ثَ ىْس هتْصاى ّ ًغجت

ثخؼُب) دس هیبى ثخؼُب تْصیع .شدیذٍ ّ ا.ش

ثبؽذ ثذیي هفِْم اعت کَ هسقْالت ًِبیی ثخؼ ثَ فْست ًبهتْصاى ثَ

هقشف ّاعيَای عبیش ثخؼُب سعیذٍ اعت [.]3
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۰
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هیتْاًذ عبیش ثخؼُب سا تمشیجبً ثَ ىْس یکٌْاختتشی تست تأثیش لشاس دُذ [.]۷

اولویتبنذی بخشهای اقتصادی استان کردستان بر اساس جذول داده-ستانذه

۳2۱

سّػ دیگشی کَ ثشای اًذاصٍ.یشی هیضاى اُویت ثخؼُبی التقبدی هیتْاى ثَ کبس
ثشد ،اعتفبدٍ اص کؾؼ دادٍ -عتبًذٍ اعت.ایي ؽبخـ ثَ عٌْاى یک هعیبس ثب لبثلیت
اعتوبد ثیؾتش ،کَ زدن تمبمبی ًِبیی ثَ عتبًذٍ ک

ُش ثخؼ سا دس ؽٌبعبیی

ثخؼُبی کلیذی التقبد دس ًظش هی.یشد ،تعشیف ّ هسبعجَ هی.شدد.
∑
کَ دس آى

ّ

هیضاى تْلیذ ثخؼ ،

تمبمبی ًِبیی ثخؼ ام اعت.

زب ا.ش تمبمبی ًِبیی ثخؼ

دسایَ ّ عتْى ام هبتشیظ هعکْط لئًْتیف

ثَ اًذاصٍ یک ّازذ تغییش کٌذ ،تغییشات تْلیذ ثخؼ

ام ثَ فْست صیش خْاُذ ثْد:
⁄

∑

)

⁄

(∑

()۹

ُوبى ؽبخـ پیؾیي ک اعت.

اکٌْى کؾؼ تمبمبی ًِبیی تْلیذ سا ثَ فْست صیش تعشیف هیکٌین:
⁄

()1۰

دسفذ تغییشات دس عتبًذٍ ک ًبؽی اصیک دسفذ تغییش دس تمبمبی
کَ دس آى
ًِبیی ثخؼ ∑ ۰ ّ j
اعت .ثب خبیگزاسی عجبست ( )3دس ( )۰۱خْاُین
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ّ تغییش تْلیذ ثخؼُبی التقبد ثشاثش خْاُذ ثْد ثب:

داؽت:

) ( ⁄
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۰

∑

()11

بختیار جواهری ،خالذ احمذزاده و زینب فیضی مقذم

۳2۴

ًؾبى هیدُذ ثَ اصای یک دسفذ افضایؼ دس تمبمبی ًِبیی ثخؼ  ،jزدن
عتبًذٍ ک چٌذ دسفذ افضایؼ هییبثذ [.]۶۶

یافتَُا 
 - 4
دس ایللي ثخللؼ اص هيبلعللَ ثللَ هٌظللْس تعیللیي ثخللؼُللبی اّلْیللت داس التقللبد اعللتبى

کشدعتبىً ،تبیح ؽبخـُبی هختلف اص خولَ پیًْذُبی پغیي ،پیؾیي ّ کؾؼ تْلیلذ
کَ ُشکذام هفِْم هتفبّتی داسًذ اسائَ .شدیذٍ اعت.
هيللبثك خللذّ  ّ ۰ؽللبخـ پیًْللذ پیؾللیي ثخؼُللبی صساعللت ّ هسقللْالت داهللی،
آهْصػ ،عبختوبى ،عوذٍفشّؽی،خشدٍفشّؽی ،تعویشّعبی ًملیَ ّ کبالُب ،ثِذاؽلت ّ

هذدکبسی اختوبعی ،عبیش خذهبت عوْهی ،اختوبعی ،ؽخقلی ّ خلبًگی ،خٌگللذاسی،

هعذىُ ،ت ّ سعتْساى ،تأهیي اختوبعی اخجبسی ،اهلْس اهلْهی ّ ؽلِشی دس ستجلَُلبی
داهی ثب  ۰٫۱۱۳3مشیت پیْعتگی پیؾیي دس ستجَ اّ لشاس داسد .ثَ ایلي هعٌلی کلَ اص
ُش ّ۰۱۱ازذ هسقْ ًِبیی تْلیذ ؽذٍ دس ایي ثخؼ ،ثلَ ىلْس هغلتمین ّ غیشهغلتمین

ّ ۰٫۱۱۳3ازذ عِن کبالُبی ّاعيَ ای اعت کَ اص تْلیذ عبیش ثخؼُلب دسیبفلت ؽلذٍ
اعتُ .وچٌیي ثخؼ خذهبت پؾتیجبًی ّ اًجلبسداسی ّ علبیش ّاعليَ.شیُبی هلبلی ّ

فعبلیت خٌجی آىُب کوتشیي پیًْذ پیؾیي سا ثلَ خلْد اختقلبؿ دادٍاًلذ ثٌلبثشایي ایلي
ثخؼُللب دس فشایٌللذ تْلیللذ خللْد هیللضاى کوتللشی اص هسقللْالت عللبیش ثخؼُللب سا هللْسد
اعتفبدٍ لشاس هیدٌُذ.
ُوبىىْس کَ دس خذّ  ۰لبث هؾبُذٍ اعت ًتبیح ؽبخـ پیًْذ پیؾلیي ًشهلب ؽلذٍ
ًیض ًؾبى هیدُذ کَ ستجَثٌذی ثخؼُبی التقبدی اعتبى دس همبیغَ ثب ؽبخـ پیًْلذ
پیؾیي تفبّتی ًکشدٍ اعت .ثٌبثشایي هیتْاى .فت کَ  ۰۶ثخلؼ رکلش ؽلذٍ دس لغلوت
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اّ تب دّاصدُن خبی داسًذ .ثب تْخَ ثلَ ؽلبخـ هلزکْس ،ثخلؼ صساعلت ّ هسقلْالت

لج  ،فشفًظش اص زدن ثخؼ دس التقبد اعتبى ،داسای پیًْذ پیؾیي ًشهب ؽذٍ تْلیلذ
ثضس.تش اص یک ُغتٌذ ،ثذیي هفِْم کَ ثَ اصای یک هیلیلْى سیلب افلضایؼ دس تمبملبی

ًِللبیی ایللي ثخؼُللب ،هیللضاى تْلیللذ هغللتمین ّ غیشهغللتمین کللَ دس کل ثخؼُللب ایدللبد
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هیکٌٌذ ،اص هتْعو تْلیذ عبیش ثخؼُب دس ُویي ؽشایو ثیؾتش اعت.

اولویتبنذی بخشهای اقتصادی استان کردستان بر اساس جذول داده-ستانذه

۳22

جذّل -۱مشایت پیًْذ پغلیي ّ پیؾلیي ثلش اعلبط خلذّ دادٍ  -علتبًذٍ اعلتبى کشدعلتبى
۰۳3۱
پیًْذپیشیي 

پیًْذپسیي 

تخش 
۰

صساعت هسقْالت داهی

۰/۱۱۳3

۰/۱۱۱1

۰/۱۰۳۷

۶

خٌگلذاسی

۰/۱۱۶۷

۰/۱۱۰۶

۰/۱۰۶۳

۳

هبُیگیشی

۰/۱۱۶۱

۰/۱۱۶۳

۰/۱۰۰۷

۱/33۲۳

2

فٌعت

۰/۱۱۱1

۰/۱۱3۲

۰/۱۰۱۰

۰/۱۱۳2

۲

ثشق

۰/۱۱۶۱

۰/۱۰۰۷

۰/۱۰۰۷

۰/۱۱2۲

۷

تْصیع .بص ىجیعی

۰/۱۱۰۰

۰/۱۱۲۳

۰/۱۰۰۱

۰/۱۱۱۳

1

آة

۰/۱۱۰۶

۰/۱۱۰۶

۰/۱۰۱1

۱/332۶

عبختوبى

۰/۱۱۳۰

۰/۱۱۱۲

۰/۱۰۳۰

۱/33۰۲

۰۰

ُت ّ سعتْساى

۰/۱۱۶2

۰/۱۱۳۶

۰/۱۰۶۶

۱/33۷۶

۰۶

ساٍآُي  +زو ًّم

۰/۱۱۰۰

۰/۱۱2۰

۰/۱۰۰۰

۱/333۱

۰۳

خذهبت پؾتیجبًی ّ اًجبسداسی

۰/۱۱۱۰

۰/۱۱۰۱

۰/۱۰۱۱

۱/331۱

۰۰

پغت ّ هخبثشات

۰/۱۱۱1

۰/۱۶۲1

۰/۱۰۱۰

۰/۱۶۱۷

۰۲

عبیش ّاعيَ.شیُبی هبلی ّ

۰/۱۱۱۶

۰/۱۰2۳

۱/۱۳31

۰/۱۱3۶

۰

3

۰۱

عٌْاىتخش 

هعذى

عوذٍفشّؽی،خشدٍفشّؽی،

۰/۱۱۶۷

۰/۱۱۳۱

۰/۱۱۶۱

۰/۱۱۰۰

پیًْذپیشیي

پیًْذپسیي

ًرهالشذٍ 

ًرهالشذٍ 
۱/33۰1
۱/332۶

۰/۱۳31

۰/۱۰۶۲

۱/33۲۱

۱/332۱

تعویشّعبی ًملیَ ّکبالُب

فعبلیت خٌجی آىُب
۰۷

ثیوَ

۰/۱۱۰۳

۰/۱۱۲۰

۰/۱۰۱3

۰/۱۱۱۰

۰1

خذهبت

کشایَ ّ خذهبت کغتّکبس

۰/۱۱۶۳
۰/۱۱۰۰

۰/۱۱۱۷

۰/۱۰۶۱

۱/33۰۷

۶۱

اهْس عوْهی ّ ؽِشی

۰/۱۱۶۳

۰/۱۱۱۲

۰/۱۰۰3

۱/33۰۱

۶۰

اهْس دفبعی ّ ًظبهی

۰/۱۱۳۱

۰/۱۱۱۳

۰/۱۰۶۷

۱/33۰۳

۶۶

تأهیي اختوبعی اخجبسی

۰/۱۱۶۳

۰/۱۱۱۱

۰/۱۰۰3

۱/33۰۱

۶۳

آهْصػ

۰/۱۱۳2

۰/۱۱۱۳

۰/۱۰۳۶

۱/33۰۳

۶۰

ثِذاؽت ّ هذدکبسی اختوبعی

۰/۱۱۳۱

۰/۱۱۱۶

۰/۱۰۶۷

۱/33۰۶

۰3

۶2

عبیش خذهبت عوْهی ،اختوبعی،

۱/۱۱۶۷

۰/۱۳۰۷

۰/۱۱۰۳

۰/۱۰۱۷

۰/۱۰۶1

۰/۱۶12

۱/331۳

ؽخقی ّ خبًگی

هٌثع :هسبعجبت تسمیك
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۰2

ثبًک

۰/۱۱۰۰

۰/۱۰۶۱

۰/۱۰۱۷

۰/۱۱۲۱

ًتبیح خذّ  ۶زبکی اص آى اعلت کلَ اص لسلبً پشاکٌلذ.ی پیؾلیي ،ثخلؼُلبیی هبًٌلذ
هعللذى ،عللبیش ّاعلليَ.شیُبی هللبلی ّ فعبلیللت خٌجللی آىُللب ،خللذهبت پؾللتیجبًی ّ
کَ پیًْذ پیؾیي ایي ثخؼُب ثب دیگش ثخؼُبی التقبدی ثَ ىْس ًغجتبً هغبّی تْصیع
ؽذٍ اعت ّ ثشعکظ ثخؼُبی عبیش خذهبت عوْهی ،اختوبعی ،ؽخقلی ّ خلبًگی،
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اًجبسداسی ،پغت ّ هخبثشات ّ فٌعت داسای کوتشیي همذاس ثلْدٍ ّ ًؾلبًگش آى اعلت

بختیار جواهری ،خالذ احمذزاده و زینب فیضی مقذم

۳2۶

عبختوبى ،آهْصػ ،صساعت ّ داهذاسی داسای ثیؾتشیي همذاس ؽلبخـ ثلْدٍ ّ ًؾلبًگش
آى اعت کَ پیًْذ پیؾیي ثخؼُبی هضثْس دس استجبه ثب ؽوبس اًذکی اص ثخؼُب اعت.
جذّل -2ؽبخـ پشاکٌذ.ی پغیي ّ پیؾیي ثخؼُبی التقبدی اعتبى کشدعتبى
پراکٌذگیپیًْذپیشیي

پراکٌذگیپیًْذپسیي

۰

صساعت هسقْالت داهی

۱/2۳۷۰

۱/۱3۶۰

تخش  عٌْاىتخش 
۶

خٌگلذاسی

۱/2۳۱۰

۱/۱1۰2

۳

هبُیگیشی

۱/2۶۶۰

۱/۱۲۰2

۰

هعذى

فٌعت

۱/۰312
۱/2۱۲۰

۱/۱۷۱۰

۲

ثشق

۱/2۶۶۳

۱/۱31۷

۷

تْصیع .بص ىجیعی

۱/2۰۶۷

۱/۱۱2۰

1

آة

۱/2۰۰۷

۱/۱1۰۱

3

عبختوبى

۱/2۰۱3

۱/۱3۰1

۰۱

عوذٍفشّؽی،خشدٍفشّؽی ،تعویش ّعبی ًملیَ ّ کبالُب

۱/2۳۰۲

۱/۱112

۰۶

ساٍآُي  +زو ًّم

۱/2۰۰1

۱/۱۰۷۱

۰۳

خذهبت پؾتیجبًی ّ اًجبسداسی

۱/2۱۰۲

۱/۱۳۰۷

۰۰

پغت ّ هخبثشات

۱/2۱۲۷

۱/۳۲۰2

۰2

ثبًک

عبیش ّاعيَ.شیُبی هبلی ّ فعبلیت خٌجی آىُب

۱/2۰۱۰
۱/۰313

۱/۰۱2۶

۰۷

ثیوَ

۱/2۰۶۳

۱/۱۱۲۷

۰1

خذهبت

۱/2۶۲۲

۱/۱3۳۳

۰3

کشایَ ّ خذهبت کغت ّ کبس

۱/2۰۱۱

۱/2۱۶۷

۶۱

اهْس عوْهی ّ ؽِشی

۱/2۶2۲

۱/۰۱22

۶۰

اهْس دفبعی ّ ًظبهی

تأهیي اختوبعی اخجبسی

۱/2۳2۳
۱/2۶2۲

۱/۰۱۱۲

۶۳

آهْصػ

۱/2۰۰۰

۱/۰۱۱۲

۶۰

ثِذاؽت ّ هذدکبسی اختوبعی

۱/2۳2۱

۱/۰۱۶۰

۶2

عبیش خذهبت عوْهی ،اختوبعی ،ؽخقی ّ خبًگی

۰۶/2۱۱۱

۱/۱۳۱1

2

۰۰

۶۶

۱/۰33۱

۱/۰۲۶۲

۱/۰۱22

هٌثع :هسبعجبت تسمیك

هيبثك خذّ  ّ ۰ؽلبخـ پیًْلذ پغلیي ،ثخؼُلبی کشایلَ ّ خلذهبت کغلت ّ کلبس،
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۰۲

ُت ّ سعتْساى

۱/2۶۰3

۱/۱۲۶۰

پغت ّ هخبثشات ،ثشق ،عبیش ّاعيَ.شیُبی هبلی ،ثبًک ،ساٍآُي ّ زول ّ ًمل دس
ستجَ ُبی یکن تب ؽؾن ّ ثخؼُبی عبختوبى ،اهْس عولْهی ّ ؽلِشی ،اهلْس دفلبعی ّ
ستجَُبی ثیغت تب ثیغت ّ پٌدن لشاس .شفتَاًذ .ثب تْخَ ثَ ؽبخـ پیًْذ پغیي ثخؼ
کشایَ ّ خذهبت کغت ّ کبس داسای ثیؾتشیي مشیت هیثبؽذ ،یعٌی ثلَىلْس هغلتمین ّ
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۳22

غیشهغتمین اص ُش ّ ۰۱۱ازذ تمبملبی ًِلبیی ثلشای هسقلْالت ایلي ثخلؼ۰٫۱۳۰۷ ،
دسفذ ثَعٌْاى ّاعيَ هْسد اعتفبدٍ (تمبمبی) عبیش ثخؼُبی التقبدی اعلتبى للشاس

هی.یشد.

ثش اعبط ًتبیح خذّ  ۶اص لسبً ؽبخـ پشاکٌذ.ی پیًْذ پغیي ،ثخؼُبی تْصیع .بص
ىجیعی ،ثیوَ ،ساٍآُي ّ زو ّ ًم  ،خذهبت پؾتیجبًی ّ اًجلبسداسی ثلَ تشتیلت داسای
کوتشیي همذاس ثْدٍ ّ ًؾبى هیدُذ کَ پیًْذ پغیي ثخؼُبی هْسد ًظش ثَىْس هتلْاصى

ّ ًغجتبً هغبّی (دس همبیغَ ثب عبیش ثخؼُب) تْصیع ؽذٍ اعت.

ىجللك خللذّ  ۳ثخللؼُللبیی کللَ ثیؾللتشیي کؾللؼ تْلیللذ کل سا داسا ُغللتٌذ ثللَ تشتیللت
عجبستاًللذ اص :عوذٍفشّؽللی ،خشدٍفشّؽللی ،تعوی لش ّعللبی ًملی لَ ّ کبالُللب ،صساعللت ّ
هسقْالت داهلی ،علبختوبى ،فلٌعت ،اهلْس دفلبعی ّ اًتظلبهی ،آهلْصػ ،ثِذاؽلت ّ

هذدکبسی اختوبعی ،ساٍآُي+زو ّ ًم ّ تْصیع .بص ىجیعی.

اص ىشفی ثخؼُبیی کلَ کوتلشیي کؾلؼ تْلیلذ کل سا داسا ُغلتٌذ عجبستاًلذ اص :علبیش
اختوبعی اخجبسی ،خٌگلذاسی ،ثیوَ ،هلبُیگیشی ،پغلت ّ هخلبثشات ،کشایلَ ّ خلذهبت

کغتّکبس ،ثبًک ّ هعذى.

ُوللبىىْس کللَ .فتللَ ؽللذ ثیؾللتشیي کؾللؼ تْلیللذ کل هشثللْه ثللَ ثخللؼ عوذٍفشّؽللی،
خشدٍفشّؽی ،تعویش ّعبی ًملیَ ّ کبالُب اعت .هفِْم آى چٌیي اعت کَ ا.لش تمبملبی
ًِبیی ثخؼ عوذٍفشّؽی ،خشدٍفشّؽلی ،تعویلش ّعلبی ًملیلَ ّ کلبال  ۰۱دسفلذ تغییلش

(افضایؼ -کبُؼ) یبثذ ،تْلیذ کل التقلبد اعلتبى ( )۰/1۲2دسفلذ تغییلش (افلضایؼ-
کبُؼ) هییبثذ .تفغیش دیگش ثخؼُب ًیض ثَ ُویي فْست هیثبؽذ سّؽي اعت کَ ُلش
چَ کؾؼ تْلیذ ک یک ثخؼ ثیؾتش ثبؽذ ،آى ثخؼ هیتْاًذ تسلشک ثیؾلتشی دس کل

التقبد ایدبد ًوبیذ.
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ّاعيَ.شیُبی هبلی ّ فعبلیلت خٌجلی آىُلب ،خلذهبت پؾلتیجبًی ّ اًجلبسداسی ،تلأهیي
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جذّل-3هسبعجَ کؾؼ تْلیذ ک ّ هغتمین فعبلیتُبی التقبدی اعتبى کشدعتبى 
ًامتخش 

تخش 

کشش

درصذ

کل 

کششکل 

رتثَ 

کشش

رتثَ 

هستقین 

۰

صساعت ّ هسقْالت داهی

۱/۰۲۷۱

۰۲/۷۱

۶

۱/333۰

۲

۶

خٌگلذاسی

۱/۱۱۰3

۱/۰3

۶۶

۱/3312

۰۰

۳

هبُیگیشی

۱/۱۱۶3

۱/۶3

۶۱

۱/33۷۷

۰۳

۰

هعذى

۱/۱۰۱۰

۰/۱۰

۰۲

۱/331۱

۰۶

2

فٌعت

۱/۰۱۰1

۰۱/۰1

۰

۱/33۱۷

۶۱

۲

ثشق

۱/۱۰۶۷

۰/۶۷

۰۰

۱/3112

۶۰

۷

تْصیع .بص ىجیعی

۱/۱۶۰۶

۶/۰۶

۰۱

۱/33۳1

۰1

1

آة

۱/۱۶۰۰

۶/۰۰

۰۰

۱/3313

۰۱

3

عبختوبى

۱/۰۰۲۲

۰۰/۲۲

۳

۱/3332

2

۰۱

عوذٍفشّؽی ،خشدٍفشّؽی ،تعویش ّعبی ًملیَ ّ

۱/۰۲12

۰۲/12

۰

۱/333۶

3

کبالُب
۰۶

ساٍآُي+زو ًّم

۱/۱۳23

۳/23

3

۱/332۱

۰۷

۰۳

خذهبت پؾتیجبًی ّ اًجبسداسی

۱/۱۱۱3

۱/۱3

۶۰

۱/33۲۱

۰2

۰۰

پغت ّ هخبثشات

۱/۱۱۲۱

۱/۲۱

۰3

۱/33۳۷

۶۰

۰2

ثبًک

۱/۱۱1۷

۱/1۷

۰۷

۱/311۱

۶۶

۰۲

عبیش ّاعيَ.شیُبی هبلی ّ فعبلیتُبی خٌجی

۱/۱۱۱۳

۱/۱۳

۶2

۱/31۰1

۶۳

آىُب
۰۷

ثیوَ

۱/۱۱۶۲

۱/۶۲

۶۰

۱/33۳۲

۰3

۰1

خذهبت

۱/۱1۶1

1/۶1

2

۱/333۰

1

۰3

کشایَ ّ خذهبت کغتّکبس

۱/۱۱۷۰

۱/۷۰

۰1

۱/3۲3۰

۶2

۶۱

اهْس عوْهی ّ اهْس ؽِشی

۱/۱۰3۰

۰/3۰

۰۳

۱/333۰

۷

۶۰

اهْس دفبعی +اهْس اًتظبهی

۱/۱2۲۲

2/۲۲

۲

۱/333۷

۳

۶۶

تأهیي اختوبعی اخجبسی

۱/۱۱۰2

۱/۰2

۶۳

۰/۱۱۱۱

۰

۶۳

آهْصػ

۱/۱۰۲۰

۰/۲۰

۷

۱/333۷

۰

۶۰

ثِذاؽت هذدکبسی اختوبعی

۱/۱۳3۳

۳/3۳

1

۱/3331

۶

۶2

عبیش خذهبت عوْهی ،اختوبعی .ؽخقی ّ خبًگی

۱/۱۶۱۳

۶/۱۳

۰۶

۱/3321

۰۲
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۰۰

ُت ّ سعتْساى

۱/۱۰۶۲

۰/۶۲

۰2

۱/33۲3

۰۰

هٌثع :هسبعجبت هسمك
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۳2۱

ًتیجَگیریّپیشٌِادات 

-5
ایي هيبلعَ ثب ُذف ؽٌبعبیی ثخؼُبی اّلْیت داس التقبدی اعتبى کشدعتبى اًدبم
.شفتَ اعت .ثشای سعیذى ثَ ایي ُذف ثب اعتفبدٍ اص خذّ دادٍ  -عتبًذٍ  ۶2ثخؾی
اعتبى کشدعتبى ثشای عب  ،۰۳3۱ؽبخـ ُبی هتفبّتی هسبعجَ ؽذٍ اعتً .تبیح

اعتخشاج ؽذٍ ًؾبى هیدُذ کَ ثب تْخَ ؽبخـ پیًْذ پغیي ثبیذ ثَ تشتیت ثخؼُبی
کشایَ ّ خذهبت کغت ّ کبس ،پغت ّ هخبثشات ،ثشق ،عبیش ّاعيَ .شیُبی هبلی،
ثبًک  ،ساٍآُي ّ زو ّ ًم فعبلیت ثیؾتشی پیذا کٌٌذ تب ًیبص ثَ تْلیذات ّاعيَای
هسقْالت آًِب هشتفع .شدد .ثبلی ثخؼُب دس ایي صهیٌَ اص اّلْیت کوتشی ثشخْسداس

ُغتٌذ.

دس استجبه ثب ؽبخـ پیًْذ پیؾیي فعبلیت ثخؼُبی صساعت ّ هسقْالت داهی،
آهْصػ ،عبختوبى ،عوذٍفشّؽی ،خشدٍفشّؽی ،تعویش ّعبی ًملیَ ّ کبالُب ،ثِذاؽت ّ
هعذىُ ،ت ّ سعتْساى ،تأهیي اختوبعی اخجبسی ،اهْس اهْهی ّ ؽِشی لبثلیت آى سا
داسًذ کَ تمبمب ثشای تْلیذات ّاعيَای عبیش ثخؼُب سا ثیؼ اص ثخؼُبی دیگش
افضایؼ دٌُذ .ؽبخـُبی پیًْذ پغیي ّ پیؾیي ،ثَ زدن ًغجی ثخؼُب (ًغجت
عتبًذٍ ثَ تمبمبی ًِبیی ثخؼ) دس ک التقبد تْخَ ًذاسًذ ،ثٌبثشایي ؽبخـ کؾؼ

تْلیذ ثب دس ًظش .شفتي ایي هْسد هسبعجَ ؽذٍ ّ ًؾبى هیدُذ کَ ثخؼُبی
عوذٍفشّؽی ،خشدٍفشّؽی ،تعویش ّعبی ًملیَ ّ کبالُب ،صساعت ّ هسقْالت داهی ّ
عبختوبى ثیؾتشیي کؾؼ تْلیذ سا داسا هیثبؽذ.

ثب تْخَ ثَ هيبلت ثیبى ؽذٍ ّ ًیض ًتبیح زبف اص ثکبس.یشی الگْی دادٍ  -عتبًذٍ

ثشای اعتبى کشدعتبى ،هْاسد صیش ثَ عٌْاى پیؾٌِبدات عیبعتی هيشذ هیؽْد:
ثب تْخَ ثَ ّمیت ًبهيلْة اعتبى کشدعتبى ّ کوجْد هٌبثع عشهبیَای دس ایي
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هذدکبسی اختوبعی ،عبیش خذهبت عوْهی ،اختوبعی ،ؽخقی ّ خبًگی ،خٌگلذاسی،

اعتبى،هٌبثع هسذّد ثبیغتی ثَ ثخؼُبیی اختقبؿ دادٍ ؽْد کَ اص تْاى تْلیذ ّ

اؽتغب صایی ثیؾتشی ثشخْسداسًذ .کَ دس ایي صهیٌَ ثخؼ صساعت ّ هسقْالت داهی کَ
اًگیضٍ ثیؾتشی ثشای اعتفبدٍ اص دادٍُبی ّاعيَ عبیش ثخؼُب داسد ّ ثخؼ کشایَ ّ
کبفی داؽتَ ثبؽٌذ.
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خذهبت کغت ّ کبس کَ ًمؼ کلیذی دس یکببسچَعبصی التقبد هٌيمَ داسًذ ،دلت
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۳۶2

ثب تْخَ ثَ اُویت ثخؼ صساعت ّ هسقْالت داهی ّ پیًْذ آى ثب عبیش ثخؼُبی
التقبدی الصم اعت هغئْلیي دس خِت سفع هؾکالت آى الذام ًوبیٌذ ّ اص ایي ىشیك

صهیٌَ ایدبد اؽتغب ّ افضایؼ تْلیذ سا فشاُن ًوبیذ.

تقذیرّتشکر 
ًْیغٌذ.بى اص داّساى هستشم هدلَ کَ ًظشات اسصًذٍ آىُب هْخت ثِجْد همبلَ خْاُذ
ؽذ ،تؾکش ّ لذسداًی هیًوبیٌذ.

هرجعُا
[ ]۰ثبًْیی ،علی افغش (. .)۰۳1۰لضاسػ ًِلبیی تلذّیي خلذّ دادٍ  -علتبًذٍ اعلتبى یلضد ّ
کبسثشدُبی التقبدی ّ اختوبعی آى  .۰۳۷3هشکض تسمیمبت التقبد ایشاى ،داًؾگبٍ عالهَ
[ ]۶ثیذآثبد ،ثیژى ( .)۰۳1۳استجبىلبت ثلیي ثخؾلی ّ ُذف.لزاسی افلضایؼ اؽلتغب کؾلْس.
التقبد کؾبّسصی ّ تْععَ ،دّسٍ  ،۰۶ؽوبسٍ  ،۰۲فـ.۰۳2-۰۱۷
[ ]۳تْفیللك ،فیللشّص ( .)۰۳۷۰تسلی ل دادٍ  -عللتبًذٍ دس ایللشاى ّ کبسثشدُللبی آى دس عللٌدؼ،
پیؼثیٌی ّ ثشًبهَسیضی .تِشاى ،اًتؾبسات ّ آهْصػ اًمالة اعالهی.
[ ]۰خِبًگشد ،اعفٌذیبس؛ کؾتّسصّ ،یذا ( .)۰۳3۱ؽٌبعبیی ثخؼُبی کلیذی التقبد ایلشاى:
سّیکشد ًظشیَ ؽجکَ .هدلَ التقبد ّ تدبست ًْیي ،ؽوبسٍ  ،۶2-۶۲فـ .۰۶۱-3۷
[ ]2خلْاُشی ،ثختیللبس؛ ُللبدی صًلْص ،ثِللشّص ( .)۰۳1۷ثشسعللی کولی اؽللتغب صایللی ثخؼُللبی
التقبدی اعتبى کشدعتبى .پژُّؾٌبهَ التقبدی ،ؽوبسٍ  ،۳فـ .۰13 -۰۲۳
[ ]۲علبصهبى هلذرشرت ّ ثشًبهلَسرلضی اعلتبى كشدعلتبى ( .)۰۳32علبلٌبهَ آهلبسی اعلتبى
کشدعتبى.
[ ]۷عْسی ،علی ( .)۰۳1۰تسلی دادٍ -عتبًذٍ .تِشاى ،اًتؾبسات ًْس علن.
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ىجبىجبیی ،داًؾکذٍ التقبد.

[ ]1عللبدات ثبسیکللبًی ،عللیذزبهذ؛ ایللشاىًللژاد ،ثِللبسٍ؛ الللْاهی ،هشخبًللَ ( .)۰۳3۰ؽٌبعللبیی
پیًْللذُبی ثللیي ثخؾللی فعبلیتُللبی التقللبد ایللشاى ثللب تأ کیللذ ثللش فعبلیللتُللبی ثخللؼ
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