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قٛز. جٕعيت ثبال، ٔؿبحت وكٛض ثعضي ا٘طغي ٘يع ٔحؿٛة ٔي ٙٙسٜو ا٘طغي، ثّىٝ يه ٔهطف ٜوٙٙسٜ عٕسايطاٖ، ٘ٝ تٟٙب يه تِٛيس
قٟطي ٍٕٞي عٛأُ ٟٔٓ ثبظاض ٔهطف زض وكٛض ٞؿتٙس ٚ طجيعي اؾت وٝ وكٛض پٟٙابٚضي ٔلاُ اياطاٖ     ٝٞبي نٙعتي ٚ تٛؾعٚ ثط٘بٔٝ

ٝ ثبقس. ثٝ ٕٞيٗ ؾجت ؾطح ٔهاطف زض اياطاٖ ثؿايبض ثابال اؾات ٚ ثاٝ زالياُ ٌٛ٘ابٌٖٛ ثبيؿاتي اظ          ٔهبضف ٔتٙٛعي ثطاي ا٘طغي زاقت
ٝ     ٞابي يبضا٘ٝ ٝٚضعيت وٙٛ٘ي ٍ٘طاٖ ثٛز. ضٚيىطز ايطاٖ زض ظٔيٙ ٞاب، ضٚيىاطزي ثاؽ ٘بٔٙبؾات ٚ      ا٘اطغي پايف اظ ٞسنٕٙسؾابظي يبضا٘ا

ع ا٘طغي ثبعث اتالف ا٘طغي قاسٜ ٚ ثاط التهابز وكاٛض نكابض      ضطضزٜ ثطاي التهبز وكٛض ثٛزٜ اؾت. اظ يه ؾٛ پبييٗ ثٛزٖ ليٕت ٔٙبث
يٗ ؾاٛز ضا ثاٝ طجمابت    اي ٘بٔتعبزَ ثيٗ طجمبت اجتٕابعي تٛظياع قاسٜ ٚ وٕتاط    ٞبي غيطٔؿتميٓ ثٝ ٌٌٛ٘ٝصاقتٝ ٚ اظ ؾٛي زيٍط يبضا٘ٝ

 وٙٙسٌبٖ زض قاٟطٞبي  بضبي ٔهطفٞبي ا٘طغي ثط ٔيعاٖ تم س. ثب تٛجٝ ثٝ ايٗ ٔطبِت ثطضؾي تأثيط ٞسنٕٙسي يبضا٘ٝضؾب٘ٙ پصيط ٔيآؾيت
زض اياٗ ٔطبِعاٝ ثاٝ ثطضؾاي اياٗ أاط ثاب         ضؾس وٝ ايٗ ٔطبِعٝ اذتهبل ثٝ قٟط انفٟبٖ زاضز. وكٛض الظْ ٚ ضطٚضي ثٝ ٘ظط ٔي ٔرتّف

ـ   ٞابي تمبضاب   پطزاذتٝ قسٜ اؾت. ٔحبؾجٝ وكاف  (2012) اٍِٛي ؾيتطا ٚ ٕٞىبضاٖاؾتفبزٜ اظ  ٔحبؾاجٝ قاسٜ    GLSثاب اؾاتفبزٜ اظ ضٚ
َ   اؾت.   1393تاب قاٟطيٛض    1384 لّٕطٚي ٔىب٘ي ٔٛضز تحميك قٟط انفٟبٖ ٚ زٚضٜ ظٔب٘ي ٔٛضز٘ظط ثٝ نٛضت ٔبٞيب٘اٝ اظ ناطٚضيٗ ؾاب
 زٞاس لابٖ٘ٛ تمبضاب     ثط تمبضب ٔٙفي ثٛزٜ وٝ ٘كابٖ ٔاي  زٞس وٝ اثط ٔتغيط ليٕت ذٛز وبال زض ٔعبزِٝ تمبضبي ثٙعيٗ ٘كبٖ ٔي ٘تبيج اؾت.

زٞس ثٙعيٗ يه وبالي ضطٚضي  ثبقس وٝ ٘كبٖ ٔي اظ يه ٔي تط وٛچهٕتي وبال ٔٙفي ٚ لي ضعبيت قسٜ اؾت. اظ ططف زيٍط ضطيت
زٞس وٝ ثٙعيٗ يه وبالي  ثبقس. ٔٙطجك ثب ٘تبيج، اثط ضطيت اضظـ انعٚزٜ ٚالعي ثط تمبضبي ثٙعيٗ ٔلجت ٚ ٔعٙبزاض ثٛزٜ وٝ ٘كبٖ ٔي ٔي

ٕت ٚ ياه قاٛن ليٕتاي زض    ٞب وٝ ٔٙطجك ثب انعايف لي ٕٙسي يبضا٘ٝس وٝ ٔتغيط ٔجبظي ٞسنزٞثبقس. ٕٞچٙيٗ ٘تبيج ٘كبٖ ٔي ٘طٔبَ ٔي
ٞب ٔٙجط ثٝ وبٞف تمبضبي ؾاٛذت   ٞب ٚ ليٕت زٞس ٞسنٕٙسي يبضا٘ٝ  ٔٙفي ٚ ٔعٙبزاض اؾت وٝ ٘كبٖ ٔيثبقس، ثط تمبضبي وبال ثٙعيٗ ٔي

 زض قٟط انفٟبٖ قسٜ اؾت. 
 

 JEL :Q41; I38ثٙسي  طجمٝ

    .ثٙسي، قٟط انفٟبٖ ي، تمبضبي ٔهطف ثٙعيٗ، ؾٟٕيٝا٘طغوّٕبت وّيسي: ٞسنٕٙسي يبضا٘ٝ 
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 مقدمٍ. 1

 ناٙعتي  وكاٛضٞبي  ضقس تساْٚ زض انّي عٛأُ اظ يىي عٙٛاٖ ثٝ آٖ يٞبُ حبٔ ٚ ا٘طغي ثحث

ٗ  اؾت ثطذٛضزاض نطاٚا٘ي إٞيت وكٛضٞب ؾبيط اجتٕبعي التهبزي تِٛيس ٚ ٖ  زض ٔٛضاٛ   ايا ٝ  اياطا  ثا

 زض آٖ ٞابي  نطاٚضزٜ ٚ ذبْ ٘فت اظ حبنُ زضآٔسٞبي باليث ؾٟٓ ٚيػٜ ثٝ ا٘طغي ٔحٛضي ٘مف زِيُ

ٝ  پطزاذتاي  يٞاب ٝ يبضا٘ا  ثبالي ؾٟٓ ٘يع ٚ ّٔي زضآٔس ٜ  ٚ ٔماساض  ا٘اطغي،  يٞاب ُ حبٔا  ٔهاطف  ثا  ٘حاٛ

َ  چٙاس  طاي  ٔطثٛطاٝ،  ٔؿبئُ ؾبيط ٚ پٛقف تحت ٞبي ثرف ثٝ آٖ پطزاذت ٝ  ٔاٛضز  اذياط  ؾاب  تٛجا

ٖ  ٔٙطماي  ثاطاي  ثٟتط ضاٞي ؿتجٛيزضج ٕٚٞٛاضٜ اؾت ثٛزٜ التهبززا٘بٖ ٚ ٌصاضاٖ ؾيبؾت  أاط  واطز

 وؿاطي  اناعايف  ثبعاث  ا٘اطغي  پطزاذتاي  يٞاب ٝ يبضا٘ حجٓ ثٛزٖ ظيبز. اؾت ثٛزٜ ٞبٝ يبضا٘ ترهيم

ٖ  ٔحاسٚز  ا٘اطغي،  يٞبُ حبٔ لبچبق ا٘طغي ٔٙبثع ضٚيٝ ثي ٔهطف ٘طخ انعايف ّٔي ثٛزجٝ  ٔٙجاع  قاس

ٗ (. 32: 1388 ،يٙا يعٔ طيا أ) اؾات  قسٜ... ٚ ّٔي ٞبي ثطٚت ٘بعبزال٘ٝ تٛظيع اضظي، ٗ  ثٙابثطاي  وابض  ايا

 .  اؾت الظْ أطي

ُ  زض ا٘طغي ليٕت ثٛزٖ يٗيپب ٝ  ٔٙجاط  زاذا ٖ  التهابزي  ثا ٜ  ٞابي  ٚضيبنٙا  قاس  ا٘اطغي  ٞسضزٞٙاس

ٝ  زٞاس  ٔي ٘كبٖ ا٘طغي قست) ا٘طغي قست انعايف ثٝ ٔٙجط أط ايٗ. قٛز ٔي  ٔماساض  تِٛياس  ثاطاي  وا

ٝ  ا٘اطغي  ٔيعاٖ چٝ ٚذسٔبت وبالٞب اظ ٔعيٙي ٝ ( اؾات  ضؾايسٜ  ٔهاطف  ثا  زيٍاط  اظ ثؿايبضي  ٘ؿاجت  ثا

 ثبالتطيٗ زاضاي لعالؿتبٖ ٚ آشضثبيجبٖ اظثىؿتبٖ، اظ پؽ ايطاٖ آٔبض اؾبؼ ثط. ٛزق ٔي ٔٙجط وكٛضٞب

ٝ  ٔٙبؾات،  ٌصاضي ؾيبؾت ثب وٝ اؾت الظْ ٚ اؾت ا٘طغي قست  وكاٛض  زض ٔٙبؾات  ضٚ٘اس  اناال   ثا

ٖ  پبييٗ ٚ ضوكٛ ؾطح زض ثيىبضي ثٝ ثبتٛجٝ زيٍط ططني اظ. قٛز پطزاذتٝ  ثبعاث  ا٘اطغي  ليٕات  ثاٛز

 .ٛزق ٔي وبشة اقتغبَ يه ثٝ ٔٙجط ايٗ وٝ ٛزق ٔي ا٘طغي لبچبق

ٝ  اِيؤؾا  أاب . اؾات  ثٛزٜ ٔطط  جًٙ اظ ثعس ٕٞٛاضٜ ا٘طغي يٞب تليٕ انال  ٔٛضٛ   ٔطاط   وا

ٖ  ٚ ذاطز  التهبز ؾطح زض يبضا٘ٝ ٘مسي تٛظيع ٚ ا٘طغي يٞبُ حبٔ ليٕت انال  وٝ اؾت ايٗ اؾت  واال

 ٞسنٕٙاسي  اليحٝ اجطاي ثب طجيعي، طٛض ثٝ وٝ اؾت ايٗ اَٚ ٘ىتٝ. زاقت ذٛاٞس ز٘جبَ ثٝ يبٔسٞبييپ چٝ

 ثيكتطي ليٕت ا٘طغي، ٔهطف زضجٝ ثب ٔتٙبؾت ٘يع وبالٞب ،(ا٘طغي يٞبُ حبٔ ليٕت انعايف ثب) ٞب يبضا٘ٝ



 244  بىدی بىزیه بر تقاضای مصرف بىزیه در شُر اصفُان تأثیر طرح سُمیٍ

 ذاٛز  ٔهطف وٝ اؾت نٛضت ايٗ ثٝ ٘يع وٙٙسٜ ٔهطف ٚاوٙف ٚ اؾت ٕٞيٗ ٞٓ ٞسف. ٙٙسو ٔي پيسا

ٝ  اؾات  ٘يبظ ٚ زاضز تىِٙٛٛغي تغييط ثٝ ٘يبظ وبضي چٙيٗ ا٘جبْ قطايط، اظ ثطذي زض أب. ٙسو ٔي وٓ ضا  وا

ٝ  اظ اؾات  عجابضت  پػٚٞف ايٗ انّي اَؤؾ قسٜ، ثيبٖ ٔطبِت ثٝ تٛجٝ ثب. وٙٙس تغييط ٞب تظيطؾبذ  ايٙىا

ٝ  اؾت؟ ضثيطٌصاأت انفٟبٖ قٟط زض ثٙعيٗ ٔهطف تمبضبي ثط ثٙعيٗ ثٙسي ؾٟٕيٝ طط  آيب ٝ  وا  ٔٙظاٛض  ثا

ٝ  اظ ثطٌطنتٝ اٍِٛي اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ ٔبٞيب٘ٝ يٞب ٜزاز اظ اؾتفبزٜ ثب پطؾف ايٗ ثٝ پبؾرٍٛيي  ٚ تطايؾا  ٔمبِا

 .اؾت قسٜ پطزاذتٝ تحميك االتؤؾ ٚ نطضيبت ثطضؾي ثٝ 2012 اثٛنسضا

 مباوی وظری ي پیشیىٍ تحقیق. 2

ٜ  ثبيس اججبض ثٝ وٙٙسٜ ٔهطف وٝ اؾت قىُ ايٗ ثٝ ثٙعيٗ ثٙسي ؾٟٕيٝ ؾيبؾت عّٕىطز ٔىب٘يعْ  جياط

 ثاب  نمط يب اؾت ٔحسٚز ثٙعيٗ عطضٝ ايٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب. زٞس ترهيم ٕٔىٗ ٚجٝ تطيٗ ٔطّٛة ثٝ ضا ذٛز

 انعايف ثٙعيٗ ٔهطف زض ٚضي ثٟطٜ ثبالؾت، ثؿيبض وٙٙسٜ ٔهطف نطنت ٞعيٙٝ اؾت، ٕٔىٗ ثبالتط ٞعيٙٝ

ٝ  نعّاي  تِٛياس  اذتهبل ثٝ تٛجٝ ثب (تزِٚ) تِٛيسوٙٙسٜ ٘يع عطضٝ ؾٕت زض. بثسي ٔي  ؾاٟٕيٝ،  ناٛضت  ثا

 ٚ آثابض  وٝ ٕ٘ٛز زلت ثبيس اؾت؟ چٍٛ٘ٝ تٛضْ ثط ؾيبؾت ايٗ اثطٌصاضي أب. ٘ساضز اضبني تِٛيس ثٝ ٘يبظي

 ذيط، يب پصيطز نٛضت ٞبتليٕ انعايف ثب ٕٞطاٜ ؾيبؾت ايٗ آيب ايٙىٝ ثٝ ثؿتٝ ثٙسي ؾٟٕيٝ ؾيبؾت تجعبت

ٝ  آظاز نٛضت ثٝ اضبني تمبضبي اٌط ثٙعيٗ ٔهطف چؿجٙسٌي ٝث تٛجٝ ثب. اؾت ٔتفبٚت  ٚ ٘كاٛز،  عطضا

 ثٝ ثبظاض زض تٛجٟي لبثُ تمبضبي اضبنٝ قٛز، ثٙسي جيطٜ زاذُ تِٛيس ضٚظا٘ٝ ِيتط ٔيّيٖٛ 40 حسٚز زض نمط

ٜ  ثابظاض  ايجابز  ثبعاث  تمبضاب  اضبنٝ ايٗ. آٔس ذٛاٞس ٚجٛز ٗ  ثابظاض  زض ليٕات  قاسيس  اناعايف  ٚ ؾايب  ثٙاعي

 پسياسٜ  ظٟٛض ٔٛضز زض لٛي احتٕبَ چٙيٗ ٚجٛز. اؾت ْأتٛ التهبزي نؿبز ٚ ضا٘ت ايجبز ثب وٝ ٌطزز، ٔي

 ضا وٙٙسٜ ٔهطف ضنبٜ ٔؿبِٝ ايٗ. ؾبظز ٔي ثٟتطي ٌعيٙٝ ضا ثٙعيٗ آظاز عطضٝ ثب ٕٞطاٜ ثٙسي جيطٜ ؾيبٜ، ثبظاض

 (.34: 1371 بٖ،يثبغ لطٜ وتبة) ٞسز ٔي انعايف لجّي ٌعيٙٝ ثٝ ٘ؿجت

ٝ  ناٛضتي  زض وٙٙاسٜ  ٔهاطف  تئاٛضي  ثٝ تٛجٝ ثب ُ  وٙٙاسٜ  ٔهاطف  وا  پطزاذات  لاسضت  ٚ تٕبيا

ٜ  قٛز، ٔؿبِٝ ايٗ ٔب٘ع ثبظاض ِٚي ثبقس، زاقتٝ ثبالتط ليٕت زض ضا وبال اظ ٔمبزيطي  وٙٙاسٜ  ٔهاطف  ضناب

 قطايطي زض ٘يع، والٖ التهبز تئٛضي طجك اَٚ، حبِت زض ؾيبٜ ثبظاض ايجبز ثٝ تٛجٝ ثب. بثسي ٔي وبٞف

ٝ  زض ٚ زاضز ٚجاٛز  قاسيسي  ضبيتمب اضبنٝ وٝ ٗ  ٚالعاي  ليٕات  ٘تيجا ٗ  ثابالتط  ؾاطٛ   زض ثٙاعي  تعياي
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ٝ  ثطاي. قس ذٛاٞس تمبضب نكبض اظ ٘بقي تٛضْ زچبض التهبز ٚ بثسي ٔي انعايف تٛضْ ٘طخ ٛز،ق ٔي  ايٙىا

ٜ  ثٙسي جيطٜ ثٙعيٗ ليٕت ٕٔىٗ حس تب ثبيس زاز وبٞف ضا ؾيبٜ ثبظاض ايجبز اثطات ثتٛاٖ  ليٕات  ثاب  قاس

ُ  تٛضٔي اثطات. ثبقس زاقتٝ وٕتطي نبنّٝ آظاز ثبظاض زض ٙعيٗث عطضٝ  ضاطٚضي  ناٛق،  ا٘ىابض  غيطلبثا

ُ  ٔىّٕي يٞب تؾيبؾ ؾبظز ٔي ٝ  ؾيبؾات  اجاطاي  اظ لجا ٗ  ثٙاسي  ؾاٟٕي  اظ ٔاٛضز  زٚ. قاٛز  اجاطا  ثٙاعي

ُ  ٘بٌٚبٖ ٌؿتطـ اظ عجبضتٙس آٟ٘ب تطيٗ ٟٔٓ ُ  حٕا ٝ  ٚ عٕاٛٔي  ٚ٘ما ٖ  ؾاٛظ  زٌٚب٘ا  ثاب  ذٛزضٚٞاب  واطز

 . جبيٍعيٗ ٞبي ا٘طغي ٍطزي اظ اؾتفبزٜ

ٝ  ؾيبؾات  قاس،  زازٜ قط  وٝ زاليّي ثٝ ٗ  ثٙاسي  ؾاٟٕي ٝ  ٘ياع  ثٙاعي  ٚ التهابزي  تئاٛضي  ِحاب   ثا

 اظ ا٘حاطاف  ٚ ٞاب  تليٕا  انعايف ثٙسي ؾٟٕيٝ ٘ٛ  زٚ ٞط زض. ٘يؿت اقىبَ اظ ذبِي تجطثي ٔكبٞسات

ٜ  ثبظاض) التهبز انّي جطيبٖ ٗ  اظ. زاضز ٚجاٛز  ...(ٚ ؾايب ُ  ضٚ ايا ٝ ظ اجاطا،  اظ لجا ٝ  ؾابظي  ٔيٙا  ِحاب   ثا

ٗ  اجاطاي . اؾات  ثطؤٔا  ؾيبؾات  ايٗ تٛنيك ٔيعاٖ زض قست ثٝ انعاضي ٘طْ ٚ انعاضي ؾرت  ؾيبؾات  ايا

ٜ  زض جاسي  وابٞف  ٚ ثاطز  ٔاي  ثابال  ضا ذهٛناي  ثراف  تٛؾاط  ٚ٘مُ حُٕ ذسٔبت اضائٝ ٞعيٙٝ  ضناب

. ٌاطزز  ٔاي  آٖ اجتٕابعي  ٔمجِٛيات  زض جسي وبٞف ثبعث ٔعضُ ايٗ. وٙس ٔي ايجبز وٙٙسٜ ٔهطف

 قاط   پايف  ياه  عٙٛاٖ ثٝ ضا ٔكبثٝ يٞب تؾيبؾ ؾبيط ٚ عٕٛٔي ٚ٘مُ حُٕ ٌؿتطـ ٔربططات، يٗا

 (. 31: 1387 ،ييپطٚا) ٕ٘بيس ٔي ضطٚضي ؾيبؾت، ايٗ اجطاي ثطاي الظْ

ٝ  ثاب  ثٙعيٗ ٔهطف تمبضبي وكف ثطضؾي تحميك ٘ٛآٚضي ٝ  تٛجا  ٞاب ٝ يبضا٘ا  ٞسنٕٙاسي  ثحاث  ثا

ٝ  اؾات  قسٜ ٚاضزٔعبزِٝ ٔتغيطٔجبظي نٛضت ثٝ بقسوٝث ٔي ٗ  وا ٗ  ثاطاي  ٔاٛضز  ايا  قاٟط  زض ثابض  اِٚاي

 يٞاب ٜ نطآٚضز تمبضبي ثط( ٞسنٕٙسي) ثٙسي ؾٟٕيٝ اثط ثبض اِٚيٗ ثطاي ٚالع زض. ٛزق ٔي ا٘جبْ انفٟبٖ

. اؾت قسٜ ثطضؾي ٞبٝ يبضا٘ ٞسنٕٙسي اظ پؽ انفٟبٖ قٟط زض ٔبٞيب٘ٝ يٞبٜ زاز ثب تمبضب ٔسَ زض ٘فتي

ٝ  زضآٔاسي  ٚ ليٕتي ضطايت ثٝ تٛجٝ ثب تمبضب ٔسَ ٔسيزضآ ٚ ليٕتي ٞبي وكف زيٍط ثيبٖ ثٝ ٝ  وا  ثا

ٝ  ثاب  ٞاب  وكف ايٗ تحّيُ ٚ بقسث ٔي تفؿيط لبثُ ا٘س، قسٜ ٔسَ ٚاضز ٍِبضيتٕي نٛضت ٝ  تٛجا  ٚضٚز ثا

 .بقسث ٔي ٔمبيؿٝ لبثُ ثٙسي ؾٟٕيٝ ٚجٛز عسْ حبِت ثب ثٙسي ؾٟٕيٝ ٔجبظي ٔتغيط

ٖ  فياناعا  ٍطيز ططف اظ ٜ  ثبعاث  طاٖيا ا زض ٗيثٙاع  ٔهاطف  ٝيا ضٚ يثا  ٚ ضٚظاناعٚ  تاب  اؾات  قاس

ٛ  يجٛاثٍٛ جبٔعٝ يسيتِٛ  يٞب تيظطن ٔ  زض وكاٛض  ٚ ٘جبقاس  ٔهاطف  ياٍِا ٜ  ٗيا ا ٗيتاأ  ثاب  ناطآٚضز
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  يؾا ضثط ٚ ٗيثٙع يتمبضب تبثع ٗيترٕ ُيزِ ٗيٕٞ  ثٝ. قٛز ٗيثٙع وطزٖ ٚاضز ثٝ ٘بچبض ٚ ٔٛاجٝ  ٔكىُ

 .  اؾت ثطذٛضزاض يذبن تيإٞ اظ ٗيثٙع ٔهطف ثط ٔؤثط عٛأُ

ٝ  آٖ ثابالي  إٞيات  وٝ ثٛزٜ، ٚ٘مُ حُٕ ثرف وكٛض، التهبزي ٞبي ثرف تطيٗ ٟٔٓ اظ يىي  ثا

 زض ٘فتاي  شذابيط  نطاٚا٘اي . اؾات  ثرف ايٗ ثٝ وكٛض التهبزي ٞبي ثرف ؾبيط قسيس ٚاثؿتٍي زِيُ

ٜ  ثٝ اضظاٖ، ٘فتي ٔٙبثع اظ اؾتفبزٜ ؾيبؾت ٚ ايطاٖ ٝ  ثاي  ٔهاطف  ثٙاعيٗ،  ٚياػ ٗ  ضٚيا ٜ  ايا  زض ضا ناطآٚضز

 وكاٛض  تب قسٜ ٔٛجت آٖ، زاذّي تِٛيس ٘جٛزٖ وبني ؾٛيي اظ. اؾت زاقتٝ ز٘جبَ ثٝ قتٌٝص يٞبَ ؾب

 1386 ؾبَ زض زِيُ ثسيٗ. وٙس ثٙعيٗ ٚاضزات نطف ضا ذٛز اضظي ٔٙبثع اظ تٛجٟي لبثُ ؾٟٓ ؾبال٘ٝ

ٗ  اظ جّاٌٛيطي  ثاطاي  ٔٛلات  طاٛض  ثٝ ثٙعيٗ ثٙسي ؾٟٕيٝ طط  ٝ  ٚ ٔهاطف  اناعايف  ايا  زض آٖ عطضا

ٝ  ؾاجه  ٘فتي يٞبٜ نطآٚضز ٔهطف ٗيٕٞچٙ. زضآٔس اجطا ثٝ ثعس يٞبَ ؾب زض سٜق تٕبْ يٞب تليٕ  ثا

ٗ  ثاب  ثٙاعيٗ،  ٚيػٜ ُ  ثراف  زض آٖ إٞيات  زض٘ظطٌاطنت ٝ  ٚ ضقاس  زض اؾبؾاي  ٘ماف  ٚ٘ماُ،  حٕا  تٛؾاع

ٗ  تمبضابي  ثاط  ٔاؤثط  عٛأُ ثطضؾي. وٙس ٔي ايفب وكٛضٞب التهبزي  ٚ زلياك  قاٙبذت  جٟات  زض ثٙاعي

 ٘ظاط،  ٔاٛضز  اٞساف تحمك ضاؾتبي زض زليك ثط٘بٟٔطيعي ٔٙظٛض ٝث ٔهطف، ضنتبضي ؾبذتبض اظ نحيح

 .اؾت ضطٚضي أطي

َ  ٗيترٕا " عٙٛاٖ ثب ايٝ ٔمبِ يط( 1389) ٕٞىبضاٖ ٚ يقبوط  ٚ ٗيثٙاع  يتمبضاب  يؾابذتبض  ٔاس

ٖ  ٗياِٚا  اظ پاؽ  يالتهابز  ٚ ينٙا  تحٛالت زاقتٙس، بٖيث "طاٖيا ٚ٘مُ حُٕ ثرف زض ٌبظ ٘فت  ثحاطا

  زؾاتطؼ  زض يا٘اطغ  يتمبضاب  يٙا يث فيپا  ُ يا تحّ ٝ،يا تجع يثاطا  ضا ٞاب  سَٔ اظ يا ٌؿتطزٜ فيط ،ي٘فت

ٖ  زض ي٘فتا  يٞاب  نطاٚضزٜ  ػٜيٚ ثٝ يا٘طغ تمبضبوٙٙسٌبٖ ٗيثعضٌتط اظ يىي .زاز لطاض ٝ  جٟاب ٜ  وا  ٕٞاٛاض

ٝ  ضاؾاتب  ٗيا ا زض .ثبقاس  ئ ٚ٘مُ حُٕ ثرف اؾت، ثٛزٜ عي٘ ٞب زِٚت يبؾتيؾ ٔساذالت ٔٛضٛ   ٔمبِا

ٝ  ثب تئطّٛث تبثع يا ٔطحّٝ  ؾٝ يحساولطؾبظ كيطط اظ ٞب نطآٚضزٜ يتمبضب يؾبظ ٔسَ ثٝ حبضط  تٛجا

َ  ٘ٛ  اظ يكٟٙبزيپ ٔسَ .اؾت قسٜ الساْ ٔطحّٝ ٞط زض ٔطثٛطٝ ٔربضج سيل ثٝ  يظٔاب٘  يؾاط  يٞاب  ٔاس

ٜ  يؾبذتبض ُ يغ جاع   يزاضا ٚ ثاٛز ٜ  طلبثا ٝ  اؾات  ضٚ٘اس  ٔكابٞس َ  ُ يتجاس  اظ پاؽ  وا ٝ  ٔاس   ناٛضت  ثا

 زٚضٜ يثاطا   ييٕ٘اب  ضاؾت حساولط ضٚـ كيطط اظ ّتطين وبِٕٗ تٓيٛضاٍِ يطيوبضٌ ثٝ ثب ٚ نضب-حبِت

 ضٚ٘اس   ٘اٛ   اظ ضٚ٘س تئبٞ اٚالً وٝ اؾت آٖ اظ يحبو جي٘تب .اؾت قسٜ ثطآٚضز ،1358-1386 يظٔب٘
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  قسٜ،وكاف  ثاطآٚضز  يتمبضب تٛاثع ثٝ تٛجٝ ثب .اؾت يطذطيغ آٖ يحطوت ٙسينطا بًيثب٘ ٚ ثٛزٜ ٕٞٛاض

ٝ  ثٛزٜ، هي اظ تط ٌبظوٓ فت٘ ٚ ٗيثٙع يتمبضب يٕتيل ٝ  يطاٛض  ثا  زض وكاف  ٗيا ا ٗيثٙاع  ٔاٛضز  زض وا

ٜ  (-2/0) ثطاثاط  ٌابظ  ٘فات  ذهٛل زض ٚ (-3/0ٚ -24/0)ثطاثط تيتطت ثٝ ثّٙسٔست ٚ ٔست وٛتبٜ  ثاٛز

 يتمبضاب  تيحؿبؾا  .ثبقاس  ئا  (84/0 ٚ 1/71) تيتطت ثٝ ٞب نطاٚضزٜ ٗيا يثطا يزضآٔس وكف. اؾت

ٝ  ٌابظ  ٘فات  ٚ ٗيثٙع ٝي٘مّ ُيٚؾب تئبِى ا٘ٝؾط طاتييتغ ثٝ ٌبظ  ٘فت ٚ ٗيثٙع  0/75 ٚ 1/41 تيا تطت ثا

 .اؾت ثٛزٜ

 زض ٌابظ  ٘فات  ٚ ٗيثٙع يتمبضب تبثع يؾبظٝ يقج" عٙٛاٖ ثب ايٝ ٔمبِ زض( 1387) ٕٞىبضاٖ ٚ لٙجطي

ٜ  ثاب  طاٖ،يا يٙيظٔ ٚ٘مُ حُٕ  ثاب  ٔطبِعاٝ،  ٗيا ا زض زاقاتٙس،  بٖيا ث ،"هيا غ٘ت تٓياٍِاٛض  ضٚـ اظ اؾاتفبز

 يآتا  تيٚضع طاٖ،يا يٙيظٔ ٚ٘مُ حُٕ ثرف يا٘طغ يتمبضب ثط ٌصاضتأثيط يطٞبئتغ ٚ٘سض اظ اؾتفبزٜ

ٝ  يطٛض ثٝ اؾت؛ قسٜ يٙيث فيپ طاٖيا يٙيظٔ ٚ٘مُ حُٕ ثرف( ٌبظ ٘فت ٚ ٗيثٙع) يا٘طغ يتمبضب  وا

 ٌبظ ٘فت ٚ ٗيثٙع يطذطيغ يا٘طغ يتمبضب ٔعبزالت اظ نطْ زٚ ،(GA) هيغ٘ت تٓياٍِٛض اظ اؾتفبزٜ ثب

 .  اؾت قسٜ يؾبظٝ يقج طاٖيا يٙيظٔ ٚ٘مُ حُٕ ثرف

 ،(GATEDS) هيا غ٘ت تٓياٍِٛض اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ٘مُ حُٕ ثرف يا٘طغ يتمبضب يؾبظٝ يقج ٔسَ

 يزاذّا  ٘بذابِم  سيا تِٛ ت،يا جٕع يطٞاب ئتغ ٚ 1375-1386 يٞبَ ؾب ب٘ٝيؾبِ يٞبٜ زاز اظ اؾتفبزٜ ثب

(GDP)، يٚاضزاتا  ٚ يسيا تِٛ يٛزضٚٞبذ تعساز يتجٕع اضظـ ٚ ذٛزضٚٞب تٛؾط قسٜ يط ٔؿبنت 

ٝ  ٗيا ا زض قاسٜ  يؾابظ ٝ يقاج  يتمبضاب  تٛاثاع . اؾات  قسٜ زازٜ ثؿط ٝ  يزٚٔا  ٚ ييٕ٘اب  ٔمبِا  زْٚ زضجا

ُ  حُٕ ثرف ٗيثٙع يتمبضب تبثع زْٚ زضجٝ نطْ وٝ زٞس ئ ٘كبٖ كيتحم جي٘تب .ثبقٙس ئ  يٙا يظٔ ٚ٘ما

 ثٟتاط،  يؾابظ ٝ يقاج  ييوابضا  يبضٞبئع ثب ،يٙيظٔ ٚ٘مُ حُٕ ثرف ٌبظ ٘فت يتمبضب تبثع ييٕ٘ب نطْ ٚ

 تٛا٘اس  ئا  ٚ وٙس ئ نطاٞٓ طاٖيا يٙيظٔ ٚ٘مُ حُٕ ثرف يا٘طغ يتمبضب يٙيث فيپ زض ضا يثٟتط جي٘تب

 .قٛ٘س ثطزٜ وبض ثٝ طاٖيا يا٘طغ ثرف يٞبٜ پطٚغ زض

ٝ  زض( 2012) اثٛنسضا ٚ تطايؾ ٖ  ثاب  اي ٔمبِا ٜ  ليٕات  زضآٔاس  وكاف "عٙاٛا  تمبضابي  ٔاست  وٛتاب

 ثطاي تمبضب ثطآٚضز تجطثي نٛضت ثٝ وٝ ٙٙسو ٔي ٔطط  ِجٙبٖ اظ قٛاٞس ٚ ٔساضنٌٛيس  ٔي "ثٙعيٗ

: 2000 زضزٚضٜ ِجٙبٖ اظ ٔبٞب٘ٝ يٞبٜ زاز ظ ا اؾتفبزٜ ثب ؾبذتبضي يٞب تٚٔعبني ؾٟٕيٝ ثٝ تٛجٝ ثب ثٙعيٗ
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M1-2010: M12 .ْ٘تابيج . بقاس ث ٔاي  تضبضب لبٖ٘ٛ ييسوٙٙسٜأت ٔطبِعٝ ٘تبيج. اؾت قسٜ ا٘جب  ٝ  ٔطبِعا

 ثاباليي  زضآٔاس  ٚ ليٕات  اظوكف ثٙعيٗ وٝ اؾت ايٗ ازثيبت زض قسٜ ا٘جبْ ٔطبِعبت اولط بث ؾبظٌبض

ٗ  ثب. ثطذٛضزاضاؾت ٔست وٛتبٜ زض ٝ  ٍٞٙابٔي  حابَ،  ايا  پبؾاد  چٙسٌب٘اٝ،  ٚ تاه  يٞاب  تاظٔعبنيا  وا

ٝ  اظآ٘جاب  .اؾات  ثٛزٜ ٔتفبٚت زضآٔس انعايف ٚ ثٙعيٗ ليٕت ثٝ وٙٙسٌبٖ ٔهطف  ٚ ليٕات  زٚ ٞاط  وا

ٝ  يٞاب  تؾيبؾا  ٞؿتٙس، حؿبؼ تغييطات ؾبذتبضي ٝث ٘ؿجت زضآٔس وكف ٝ  ثاب  ثٟيٙا ٝ  تٛجا  اٍِاٛي  ثا

 .ٛزق ٔي تعييٗ ثٙعيٗ ٔٛضز زض ظيؿت ٔحيط إِّّي ثيٗ اؾتب٘ساضزٞبي يب ٚ زِٚت زضآٔسٞبي

ْ  ٘فت ليٕت زض ثٙسي زؾتٝ" عٙٛاٖ ثب اي ٔطبِعٝ زض ،(2012) وبٔيٙؿىي ٚ وطيٗ ثٟبضاتي،  ٚ ذاب

 ذبْ ٘فت ثطاي( TPZ)  ليٕت اي ٔٙطمٝ ٌصاضي ٞسف نطضيٝ ،"تليٕ اي ٔٙطمٝ ٌصاضي ٞسف نطضيٝ

ٛ  وكاٛضٞبي  ثاطاي  1983-2008 ظٔب٘ي زٚضٜ ثطاي ٘فت، ليٕت ثٙسي زؾتٝ ٚؾيّٝٝ ث ضا  اٚپاه،  عضا

 لبزض اٚپه وٝ ٞسز ٔي ضخ ظٔب٘ي ليٕت ثٙسي زؾتٝ وٝ اؾت ايٗ ثط نطو. ٞسز ٔي لطاض ٔطبِعٝ ٔٛضز

ٝ . ثبقس ٘فتي تِٛيسات زض وبٞف يب ٚ انعايف اظ ٘بقي يٞب تٔعي اظ زنب  ثٝ ٖ  ٔٙظاٛض  ثا ٖ  آظٔاٛ  واطز

 ٘تابيج . اؾات  قسٜ ٌيطي ثٟطٜ ٕٞعٔبٖ ٔعبزالت ؾيؿتٓ التهبزؾٙجي ضٞيبنت اظ پػٚٞف يٞب ٝنطضي

 ثٙاسي  زؾتٝ ،9 زالضي اضظـ ثب ٞبٜ زٚض ظيط اططاف زض قست ثٝ ٞب تليٕ وٝ ٞسز ٔي ٘كبٖ ٔطبِعٝ ايٗ

 اؾات  ثبال تِٛيس ظطنيت اظ اؾتفبزٜ وٝ بثسي ٔي وبٞف ظٔب٘ي ثٙسي زؾتٝ زضجٝ ايٗ، ثط عالٜٚ. ٛزق ٔي

ٝ  ثبقاس،  قاسٜ  ٔكارم  يٞاب ٝ ؾاٟٕي  اظ ثيف تٛجٟي لبثُ طٛض ثٝ تِٛيس وٝ ظٔب٘ي ٕٞچٙيٗ ٚ ٗ  وا  ايا

ٗ . بقسث ٔي ٘بتٛاٖ ٔٙطمٝ اظ زنب  زض اٚپه وٝ اؾت ٚلتي ثب ٔٙطجك ٝ  ٘تابيج،  ايا  ٌاصاضي  ٞاسف  نطضاي

 .ٙسو ٔي جب٘يپكتي ضا ذبْ ٘فت ليٕت اي ٔٙطمٝ

 قیتحق یالگً. 3

ٜ  ٘ظاط  اظ ٚ وابضثطزي  ٞسف، ٘ظط اظ پػٚٞف ايٗ ٝ  پاػٚٞف،  قايٛ  تحّيّاي  تٛنايفي  ناٛضت  ثا

ٝ  ٔطثاٛ   ٔطبِات  آٚضي جٕاع  ثاطاي . بقسث ٔي ٝ  ضٚـ اظ ٔٛضاٛ   ازثيابت  ثا  وتات،  ٘ظياط  اي وتبثرب٘ا

. اؾت قسٜ زٜاؾتفب GLS ضٚـ اظ ٔسَ ٗيترٕ زض. اؾت قسٜ اؾتفبزٜ ٞبٝ ٘بٔ پبيبٖ ٔمبالت، ٔجالت،

 تحميك ايٗ زض. بقسث ٔي ٔيسا٘ي ضٚـ ثٝ تحميك نطضيٝ ٚضٚز ييسأت جٟت اطالعبت ٌطزآٚضي ضٚـ

 ٔطبِعٝ ايٗ زض آ٘ىٝ ثٝ تٛجٝ ثب وٝ اؾت قسٜ ٝئاضا ٔسَ ترٕيٗ جٟت Eviews ٚ Excel انعاض ٘طْ اظ
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ٗ  ثط اِص ،ٛزق ٔي پطزاذتٝ ثٙعيٗ ٔهطف تمبضبي ثط ثيطٌصاضأت ٔتغيطٞبي ثيطپصيطيأت ثٝ  زض اؾابؼ  ايا

 .اؾت قسٜ اؾتفبزٜ اٍِٛ هي اظ ٔطبِعٝ ايٗ

ِٛ  ٔطثعبت حسالُ ضٚـ اظ كيتحم ٗيا زض. اؾت يوبضثطز ضٚـ حؿت ثط كيتحم ضٚـ   ئعٕا

ٜ  ٘ظطاؾتفبزٜ ٔٛضز ضٚاثط ٚ تٛاثع ثطآٚضز يثطا  سييا أت جٟات  اطالعابت  يٌاطزآٚض  ضٚـ اؾات  قاس

ٝ  كيا طط اظ اطالعابت  يٌاطزآٚض  اثعاض. ثبقس ئ يسا٘ئ ضٚـ ثٝ كيتحم ٝينطض زٚٚض ٜ  پطؾكاٙبٔ  ثاٛز

ٖ  كيا تحم ٔٛضز ئىب٘ يلّٕطٚ ٝ ئبٞ ٘ظاط  ٔاٛضز  يظٔاب٘  زٚضٜ ٚ انافٟب َ  ٗيناطٚض  اظ ب٘ا  تاب  1384 ؾاب

ٜ  ٝئا اضا ٔسَ ٗيترٕ جٟت Eviews ٚ Excel انعاض ٘طْ اظ كيتحم ٗيا زض. ثبقس ئ 1393 ٛضيقٟط  قاس

 .اؾت قسٜ اؾتفبزٜ GLS ضٚـ اظ اؾتفبزٜ ثب تمبضب يٞب وكف. اؾت قسٜ اؾتفبزٜ

 :اؾت طيظ لطاض ثٝ وٝ ثبقس ئ 2012 اثٛنسضا ٚ تطايؾ ياٍِٛ اظ اؾتفبزٜ ثب ٔطبِعٝ ٗيزضا اؾتفبزٜ ٔٛضز ٔسَ

 (1)  

qt  :ؾبَ زض ٗيثٙع يتمبضب عاٖئ ٚ ٗيثٙع ٔهطف t ٔثبقس ي. 

Pqt  :ؾبَ زض زِٚت ططف اظ يضؾٕ نٛضت ثٝ وٝ ٗيثٙع ٕتيل t قٛز ئ ٗييتع. 

Pl  :ؾبَ زض زِٚت ططف اظ يضؾٕ نٛضت ثٝ وٝ ٌبظ ٕتيل t قٛز ئ ٗييتع. 

Z  :اؾت قسٜ اؾتفبزٜ انعٚزٜ اضظـ قبذم اظ پػٚٞف ٗيا زض وٝ ثبقس ئ انطاز زضآٔس. 

qt-1 :٘ثبقس ئ لجُ زٚضٜ زض ٗيثٙع يتمبضب عي.   

 :اؾت قسٜ ظزٜ ٗيترٕ ٚ قٛز ئ ٚاضز ئجبظ طئتغ عٙٛاٖ ثٝ ٗيثٙع ٕتيل طييتغ ؾبَ زضازأٝ

 Di اؾت يطٔجبظئتغ:  ٝ ُ  ٚ 1 ثطاثاط  ٞاب ٝ بضا٘ا ي يٞسنٕٙاس  اظ ثعاس  طيا ٔتغ ٗيا ا ٔماساض  وا  ديتابض  اظ لجا

 .ثبقس ئ نفط ثب ثطاثط ٞبٝ بضا٘ي يٞسنٕٙس

ٝ  ثٙسي ؾٟٕيٝ ياٍِٛ ٚضٚز 2012 اثٛنسضا ٚ تطايؾ ٔطبِعٝ ثب كيتحم ٔسَ تفبٚت َ  ثا  طييا تغ ٚ ٔاس

ٖ  قٟطؾتبٖ كيتحم ٔٛضز ئىب٘ يٕطٚلّ .ثبقس ئ كيتحم لّٕطٚ ٚ يظٔب٘ زٚضٜ  يظٔاب٘  زٚضٜ ٚ انافٟب

 وطزٖ ٞسنٕٙس طط  وٝ ثبقس ئ 1393 ٛضيقٟط تب 1384 ؾبَ ٗينطٚض اظ ب٘ٝئبٞ نٛضت ثٝ ٘ظط ٔٛضز

ٝ  ٘ظاط  زض عي٘ ثٙسي ؾٟٕيٝ ي٘ٛع ثٝ ٚ ٞبٝ بضا٘ي ٝ . ثبقاس  قاسٜ  ٌطنتا ٛ  ثاطآٚضز  ٔٙظاٛض  ثا  يئب٘اب  اَٚ اٍِا
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ٜ  ثب انفٟبٖ قٟط زض ٗيثٙع يتمبضب ٛياتٛضٌطؾ ٔسَ اظ ؾتفبزٜا ثب ثعس قٛز، ئ يثطضؾ طٞبئتغ  اؾاتفبز

 .قٛز ئ ظزٜ ٗيترٕ طيظ نٛضت ثٝ Eviewes انعاض ٘طْ اظ

 الگً برآيرد. 4

 ( قط  زازٜ قسٜ اؾت:  1٘تبيج آظٖٔٛ ٔب٘بيي ٔتغيطٞب زض جسَٚ )

 ي ماَیاوٍَاٌ بر داد ADFوتايج آزمًن .1جديل 

 نتيجه Prob فولر -ديکيآماره  متغيرها

 I(1) 02/0 -26/3 ضاخص درآمد

 I(1) 000/0 -95/6 مصرف بىسيه

 I(1) 000/0 -21/7 ضاخص قیمت

 پػٚٞف ٔحبؾجبت ، Eviews انعاض ٘طْ ذطٚجي ٔأذص:

ُ  يئب٘اب  اؾابؼ  ٗيا ا ثاط  اؾات  قسٜ ا٘جبْ نِٛط يىيز آظٖٔٛ اظ اؾتفبزٜ ثب طٞبئتغ يئب٘ب  تفبضا

 طيظ احتٕبَ ثٝ تٛجٝ ثب وٝ قس يثطضؾ (ٌصقتٝ ؾبَ زض ٔبٜ ٕٞبٖ ئٟٙب حبضط ٔبٜ) طٞبئتغ اَٚ ٔطتجٝ

ُ  طٞاب ئتغ اظ ؾپؽ ٚ اؾت تفبضُ هي ثب طٞبئتغ يئب٘ب اظ يحبو زضنس 5 ٝ  تفبضا ٝ  اَٚ ٔطتجا  ٌطنتا

  .قس پطزاذتٝ اٍِٛ ثطآٚضز ثٝ ؾپؽ ٚ قس

 GLS ريش بٍ الگً برآيرد .2 جديل

 احتمال tآماره  تانداردانحراف اس ضريب متغيرها

 000/0 87/4 85/0 16/4 عرض از مبدأ

 01/0 43/2 04/0 12/0 درآمد

 009/0 65/2 03/0 09/0 مصرف بىسيه با يک يقفٍ

 000/0 -51/23 006/0 -14/0 قیمت بىسيه

 0007/0 -48/3 0007/0 -002/0 متغیر مجازي َدفمىدي

 000/0 09/23 04/0 98/0 قیمت گاز

R2: 97/0  77/1 يربیه ياتسًند 

 پػٚٞف ٔحبؾجبت ، Eviews انعاض ٘طْ ذطٚجي ٔأذص:
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ْ  اظ ٘كبٖ ٚاتؿٖٛ ٗيزٚضث ٚ اؾت اٍِٛ ثطاظـ ذٛة لسضت اظ ٘كبٖ اٍِٛ زض ٗييتع تيضط  عاس

 .  اؾت اٍِٛ زض يذٛزٕٞجؿتٍ ٚجٛز

 ٗيثٙاع  ٔهاطف  ثاط  يزاض ئعٙا  ٚ ٔلجات  تأثيط لجُ ؾبَ زض ٗيثٙع يتمبضب عاٖئ ٚ ٗيثٙع ٔهطف

 فياناعا  ثبعث 09/0 عاٖئ ثٝ ٗيثٙع ٔهطف عاٖئ زض فيانعا زضنس هي وٝ ايٝ ٌٛ٘ ثٝ زاضز بَأؿ

 .قٛز ئ انفٟبٖ قٟط زض ٗيثٙع ٔهطف عاٖئ زض

ٖ  قاٟط  زض ٗيثٙاع  ٔهطف ثط يزاض ئعٙ ٚ ٔلجت تأثيط انطاز زضآٔس ٝ  زاضز انافٟب ٝ  ايٝ ٌٛ٘ا  ثا  وا

 زض ٗيثٙع ٔهطف عاٖئ زض فيانعا ثبعث احسٚ 12/0 عاٖئ ثٝ انطاز زضآٔس عاٖئ زض فيانعا ٚاحس1

 .  قٛز ئ انفٟبٖ قٟط

ٝ  زاضز ٗيثٙاع  ٔهاطف  ثاط  يزاض ئعٙا  ٚ ئٙفا  تأثيط ٗيثٙع ٕتيل طئتغ ٝ  اي ٌٝٛ٘ا  ثا  ٚاحاس  1 وا

 . قٛز ئ ٔهطف عاٖئ زض وبٞف ثبعث ٚاحس 14/0 عاٖئ ثٝ طئتغ ٗيا زض فيانعا

ٝ  زاضز ٗيثٙاع  ٔهاطف  ثاط  يزاض ئعٙا  ٚ ئٙفا  تاأثيط  يٞسنٕٙاس  طئتغ ٝ  ايٝ ٌٛ٘ا  ثا  جابز يا ثاب  وا

 .اؾت بنتٝي وبٞف انفٟبٖ قٟط ٔهطف عاٖئ ٚاحس 002/0 عاٖئ ثٝ يٞسنٕٙس

 اظ ٚ قاٛز  ئا  ٗيثٙاع  ٔهاطف  زض فيانعا ٚاحس 98/0 ثبعث ٌبظ ٕتيل زض فيانعا زضنس هي

 .ضٚز ئ قٕبض ثٝ ٗيثٙع ٔهطف ثط ٌصاضتأثيط بضيثؿ يطٞبئتغ

ٝ  َآ سٜيا ا جابً يتمط يتمبضاب  ٔسَ زض تمبضب يٕتيذٛزل ٚ يزضآٔس وكفٔحبؾجٝ: ٞب وكف ٔحبؾجٝ  ثا

 :اؾت ٌطنتٝ لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز طيظ يٞبَ نطٔٛ اظ تيتطت

 (2)  

 :ثبقس ئ طيظ لطاض ثٝ وٝاؾت قسٜ ٔحبؾجٝ ٞب وكف اثتسا

 هيبىس یمتیخًدق کطص. 4 جديل

 کشش خودقيمتي نوع کاال و خدمات

 -02/0 بىسيه

 ٞبي پػٚٞف ٔأذص: يبنتٝ       
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 ثبقس. وكف ٔي وٝ ٘كبٖ زازٜ اؾت، تمبضبي آٖ وٓ ثٛزٜ -02/0وكف ذٛزليٕتي ثطاثط

 کطص درآمدي بىسيه. 5جديل

 کشش درآمدی نوع کاال و خدمات

 02/0 بىسيه

 ٞبي پػٚٞف ٔأذص: يبنتٝ

 ثبقس. زٞٙسٜ ٘طٔبَ ثٛزٖ تمبضب ٔي ثٛزٜ وٝ ٘كبٖ 021/0ثطاثط وكف زضآٔسي زض ٔٛضز ثٙعيٗ

 کطص متقاطع بىسيه ي گاز. 6 جديل

 کشش متقاطع نوع کاال و خدمات

 23/0 بىسيه ي گاز

 ٞبي پػٚٞف ٔأذص: يبنتٝ

 .ثبقس ئ ٍطيىسي ثب وبال زٚ ٗيا ثٛزٖ ٗيجب٘ك زٞٙسٜ ٘كبٖ وٝ ثٛزٜ 23/0 ثطاثط ٌبظ ٚ ٗيثٙع ٔتمبطع وكف

 وتایج ي پیشىُادات. 5

 :ٌفت تٛاٖ ئ پػٚٞف ٗيا جي٘تب ُيتحّ زض

ٜ  ئٙفا  تمبضاب  ثاط  وبال ذٛز ٕتيل طئتغ اثط وٝ زٞس ئ ٘كبٖ ٗيثٙع يتمبضب بزِٝٔع زض ٝ  ثاٛز  وا

 تاط  وٛچاه  ٚ ئٙف وبال يٕتيل تيضط ٍطيز ططف اظ. اؾت قسٜ تيضعب تمبضب لبٖ٘ٛ زٞس ئ ٘كبٖ

ٝ  ٘ؿاجت  ٗيثٙع ٕتيل طاتييتغ زٞس ئ ٘كبٖ وٝ ثبقس ئ هي اظ ٜ  كاتط يث تمبضاب  طاتييا تغ ثا  زض ٚ ثاٛز

 .ثبقس ئ ٔطط  يضطٚض يوبال هي عٙٛاٖ ثٝ ٗيثٙع جٝي٘ت

ٖ  وٝ ثٛزٜ ٔعٙبزاض ٚ ٔلجت ٗيثٙع يتمبضب ثط يٚالع انعٚزٜ اضظـ تيضط اثط ج،ي٘تب ثب ٔٙطجك  ٘كاب

 .ثبقس ئ ٘طٔبَ يوبال هي ٗيثٙع زٞس ئ

 ٚ ٕات يل فياناعا  ثب ٔٙطجك وٝ ٞبٝ بضا٘ي يٞسنٕٙس ئجبظ طئتغ وٝ زٞس ئ ٘كبٖ جي٘تب ٗيٕٞچٙ

ٝ  اؾات  ٔعٙابزاض  ٚ ئٙفا  وابال  يتمبضاب  ثاط  ثبقس، ئ ٗيثٙع زض يٕتيل قٛن هي ٖ  وا  زٞاس  ئا  ٘كاب

 اثطات ٔٛضز زض. اؾت قسٜ وكٛض زض ؾٛذت يتمبضب وبٞف ثٝ ٔٙجط ٞب تٕيل ٚ ٞبٝ بضا٘ي يٞسنٕٙس

 يثطا ٔلجت ٔتمبطع يٕتيل وكف تيضط ثٝ تٛجٝ ثب ٌفت تٛاٖ ئ عي٘( ٌبظ ٚ ٗيثٙع) وبالٞب يٙيجب٘ك
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 وابٞف  ٚ ٗيثٙاع  ٕتيل فيانعا ثب ٍطيز بٖيث ثٝ. ثبقٙس ئ ٗيجب٘ك ٍطيىسي يثطا وبال زٚ ٗيا ٔعبزِٝ،

 .بثسي ئ فيانعا ٗيجب٘ك يوبال هي عٙٛاٖ ثٝ ٌبظ يتمبضب آٖ، يتمبضب

ٝ  تٛجٝ ثب ٌفت تٛاٖ ئ( ٌبظ ٚ ٗيثٙع) وبالٞب يٙيجب٘ك اثطات ثط ئجٙ كيتحم جي٘تب ثٝ تٛجٝ ثب  ثا

ٝ . ثبقاٙس  ئا  ٗيجب٘كا  ٍطيىاس ي يثطا وبال زٚ ٗيا ٔعبزِٝ، تٔلج ٔتمبطع يٕتيل وكف تيضط  بٖيا ث ثا

ٝ  ٌابظ  يتمبضاب  آٖ، يتمبضب وبٞف ٚ ٗيثٙع ٕتيل فيانعا ثب ٍطيز ٖ  ثا  ٗيجب٘كا  يوابال  هيا  عٙاٛا

ٝ  تٛجٝ ثب ٚ ؿتيظ طئح يثطا ٌبظ ؾٛذت وٕتط يآِٛزٌ ثٝ تٛجٝ ثب ِصا بثس،ي ئ فيانعا  ٗيجب٘كا  ثا

ٝ  ضا وٙٙسٌبٖ ٔهطف وبال زٚ ٗيا يٕتيل يزٞ جٟت ثب تٛا٘س ئ زِٚت ٌبظ ٚ ٗيثٙع يوبال زٚ ثٛزٖ  ثا

 جي٘تاب  ثط ٔٙطجك وبال زٚ ثٛزٖ ٗيجب٘ك ثٝ تٛجٝ ثب. زٞس ؾٛق ٗيثٙع يجب ثٝ ٌبظ كتطيث چٝ ٞط ٔهطف

 ٔهاطف  آ٘ىٝ ثط عالٜٚ ييتٟٙب ثٝ وبال هي ٕتيل فيانعا وٝ وطز كٟٙبزيپ تٛاٖ ئ ٔتمبطع، تيضطا

 ا٘ترابة  ٚ زاقات  ذٛاٞاس  يپا  زض ضا ٍاط يز يوابال  ٔهاطف  فيانعا س،زٞ ئ وبٞف ضا وبال ٕٞبٖ

 .ثبقس ٔطط  ياجتٕبع ٚ يالتهبز ٍطيز ٔؿبئُ ثط ٔٙتطجك تٛا٘س ئ ٔحهَٛ زٚ ٗيا اظ يىي فيانعا

 وٝ زاز كٟٙبزيپ تٛاٖ ئ ،ٞبٝ بضا٘ي يٞسنٕٙس ئجبظ طئتغ ئٙف اثطات ٚ كيتحم جي٘تب ثٝ تٛجٝ ثب

 اظ يىا ي ِاصا . اؾات  قاسٜ  وكٛض زض ٗيثٙع ٔهطف وبٞف ثٝ ٔٙجط وبال يٞب تٕيل قٛن ٚ فيانعا

ٖ  آٖ ٔكاىالت  تيطئاس  ٚ وكاٛض  زض ٗيثٙاع  ٔهاطف  وٙتطَ يثطا يبؾتيؾ اثعاض  ٔكاىالت  ٕٞچاٛ

 .ثبقس ئ وبال ٕتيل فيانعا ،يطئح ؿتيظ

 وابال،  يٕتيذاٛزل  تيضاط  هيا  اظ تاط  وٛچاه  ٚ ئٙفا  اثاطات  ٚ كيا تحم جي٘تاب  ثٝ تٛجٝ ثب أب

ٜ  ٔهاطف  وٙتطَ اثعاض تٟٙب عٙٛاٖ ثٝ ٕتيل فيانعا ثٝ نمط تٛاٖ يٕ٘ ٝ . واطز  ٍ٘اب ٖ  ٍاط يز بٖيا ث ثا  چاٛ

 يضاطٚض  يوابال  ٘اٛ   هيا  ٗيا اؾت، هي اظ تط وٛچه تمبضب يٕتيل وكف ٚ يٕتيذٛزل تيضط

. زٞس ئ ٘كبٖ يفيذف ٚاوٙف ٕتيل طاتييتغ ثٝ ٘ؿجت يضطٚض يوبال جٝي٘ت زض ٚ قٛز ئ ٔحؿٛة

ُ  تيٚضاع  ثٟجٛز ٕٞچٖٛ ،يٕتيطليغ ياثعاضٞب اظ ؾٛذت ٔهطف وٙتطَ طئؿ زض سيثب ِصا ُ  حٕا  ٚ٘ما

ٜ  اضظـ زاض ئعٙا  ٚ ٔلجات  اثاط  ثٝ تٛجٝ ثب. وطز اؾتفبزٜ... ٚ يعٕٛٔ  يٞاب  تبؾا يؾ تمبضاب،  ثاط  اناعٚز

 .ثبقس زاقتٝ يپ زض ضا ؾٛذت يتمبضب وبٞف ٚ زضآٔس وبٞف تٛا٘س ئ يبتئبِ
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 مىابع

، جّاس اَٚ،  ٌطٜٚ پػٚٞكاي التهابز  ، "ا٘طغي زض ايطاٖ ٌصاضي ؾيبؾت"(، 1388، )امیرمعیىی، مُران

 .99قٕبضٜ 

ً  ي میرحسییه  اریاسفىد جُاوگرد، مًر؛یت ،یمحمد عباس؛ ،یشاکر َ  ٗيترٕا " ،(1389) یمًسی  ٔاس

ُ  ثراف  زض ٌابظ  ٘فات  ٚ ٗيثٙاع  يتمبضاب  يؾبذتبض ُ  ٚ حٕا  ،يا٘اطغ  التهابز  ٔطبِعابت  ،"طاٖيا ا ٘ما
 .1-32 نم ،25قٕبضٜ

 ٌابظ  ٘فت ٚ ٗيثٙع تمبضبي تبثع ؾبظيٝ يقج" ،(1387) یاعظم آرش ي محسه خضری، ؛ یعل قىبری،

ٜ  ثاب  طاٖ،يا ا يٙيظٔ ٘مُ ٚ حُٕ زض ٝ  ،" هيا غ٘ت تٓياٍِاٛض  ضٚـ اظ اؾاتفبز  ،ئماساض  التهابز  نهاّٙبٔ

 .157-177 نم ،4 قٕبضٜ ،5زٚضٜ

ضاٞجطز ٘كطيٝ ، "ٞبٝ پيبٔسٞبي احتٕبِي طط  ٞسنٕٙس وطزٖ يبضا٘"(، 1387) ،شیًا، دشت َرٌ ،پريایی
 .27 ، قٕبضٜيبؼ

ٖ  ٞاب ٝ تحّيُ اثطات تٛضٔي ٘بقاي اظ حاصف يبضا٘ا   "(، 1371، )باغیان، عابدیه قرٌ ، "ي ا٘اطغي زض اياطا

 اضقس ضقتٝ تٛؾعٝ التهبزي، زا٘كٍبٜ انفٟبٖ. ٘بٔٝ وبضقٙبؾي پبيبٖ
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