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چىيسٜ
انالح ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي اظ حؿبؾيت ثباليي زض التهبز وكٛض ث ٝذهٛل ثرف نٙقت ثطذٛضزاض اؾت .نٙقت فٛالز اظ
خّٕ ٝنٙبيـ ا٘طغي ثط ،ؾطٔبي ٝثط ٘ ٚيبظٔٙس تىِٛٛٙغي ثبال ٔيثبقس و ٝؾ ٟٓثبالي ا٘طغي زض تِٛيس آٖ (حسٚز  8زضنس) ؾجت ٔيقٛز
و ٝافعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ،ليٕت تٕبْ قس ٜتِٛيس  ٚفطٚـ ٔحه َٛضا تحت تأثيط لطاض زٞسِ .صا ث ٝفّت ٚخٛز اضتجبعبت
پؿيٗ  ٚپيكيٗ ايٗ نٙقت ثب ؾبيط نٙبيـ ،تغييط ليٕت فٛالز آثبض ٕٟٔي ثط ؾبيط ثرفٞبي التهبزي  ٚنٙقتي ٘يع ذٛاٞس زاقت٘ .تبيح
ايٗ تحميك ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝزض نٛضت افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي آثبض ٔؿتميٓ ايٗ ؾيبؾت ثط ٞعي ٝٙتٕبْ قس ٜنٙقت فٛالز زض
ٞط ؾبَ ث ٝنٛضت ٔكطٚط لبثُ تحُٕ ذٛاٞس ثٛز.
زِيُ ٔكطٚط ثٛزٖ أط ايٗ اؾت و ٝاٌط ثؿت ٝؾيبؾتي غيطليٕتي ٔب٘ٙس انالح فطآيٙس ،ثٟجٛز تىِٛٛٙغي تِٛيس  ٚانالح اٍِٛي
ٔهطف ا٘طغي زض ٚاحس ٞبي نٙقتي ٕٞعٔبٖ  ٚثٛٔ ٝاظات ؾيبؾت ليٕتي ث ٝوبض ٌطفت٘ ٝكٛز ،ث ٝزِيُ ا٘جبقت آثبض تدٕقي افعايف
ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ،احتٕبَ ٚضقىؿتٍي  ٚتقغيّي ٚاحسٞبي نٙقتي وكٛض ٚخٛز زاضز.
ٚاغٜٞبي وّيسي :ليٕت تٕبْ قس ٜفٛالز ،حبُٔٞبي ا٘طغي ،يبضا٘ ٝا٘طغي
عجم ٝثٙسي L6, E6 :JEL
ٔمسٔٝ
نٙقت فٛالز ث ٝزِيُ زاضا ثٛزٖ حّمٞٝبي اتهبَ پيكيٗ  ٚپؿيٗ،اقتغبَظايي ،زيطثبظز ٜثٛزٖ ؾطٔبيٌٝصاضي ث ٝفٛٙاٖ نٙبيـ
ظيطثٙبيي قٙبذت ٝقس ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ايٗ نٙقت ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ پبيٞٝبي التهبزي ٞط وكٛض تّمي ٔيقٛز ،اظ ايٗ ض ٚزض ثؿيبضي اظ
ٔغبِقبت ٔهطف ؾطا٘ ٝفٛالز يىي اظ قبذمٞبي تٛؾق ٝيبفتٍي ٞط وكٛض ٔحؿٛة ٔيقٛز .زض وكٛض ٔبث ٝزِيُ ٚخٛز ٔٙبثـ فطاٚاٖ
ظيطظٔيٙي ،وب٘ٞٝبي فّعي  ٚا٘طغي اضظاٖ إٞيت اؾترطاج  ٚتِٛيس فٛالز ضا ثيف اظ پيف ضٚقٗ ٔيوٙس.
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زض فطآيٙس تِٛيس فٛالز ،ؾ ًٙآ ٚ ٗٞظغبَ ؾ ٚ ًٙحبُٔٞبي ا٘طغي ٔب٘ٙس ثطق ٌ ٚبظ اظ خّٕ ٝفٛأُ انّي تِٛيس ث ٝقٕبض ٔيآيٙس،
ث ٝفّت ٚخٛز ٔقبزٖ ظغبَؾ ًٙزض ايطاٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ليٕت پبييٗ حبُٔٞبي ا٘طغي ٔب٘ٙس ثطق ٌ ٚبظ ث ٝزِيُ پطزاذت يبضا٘ٞٝبي
ؾٍٙيٗ زِٚت ثبثت آٖ ٞب زض ايطاٖ تِٛيس فٛالز زاضاي ٔعيت ٘ؿجي اؾت  ٚتِٛيس آٖ تٛخي ٝالتهبزي زاضز .ثب تٛخ ٝث ٝتٛٙؿ ٌؿتطزٜ
وبضثطز فٛالز زض اوثط نٙبيـ ٔب٘ٙس ِ ِٝٛپطٚفيُ ،ذٛزضٚؾبظيِٛ ،اظْ ذبٍ٘ي ،نٙبيـ فّعي  ... ٚزاضزٕٞ .چٙيٗ ثٚ ٝاؾغ ٝثبال ثٛزٖ ؾٟٓ
ٔهطف ا٘طغي زض ليٕت تٕبْ قس ٜفٛالز ،ايٗ نٙقت خعء نٙبيـ ا٘طغي ثط ٔحؿٛة ٔيقٛز .ثٙبثطايٗ اتربش ؾيبؾت افعايف ليٕت
حبُٔٞبي ا٘طغي آثبضي ضا ثط ٞعي ٝٙتٕبْ قس ٜنٙقت فٛالز ذٛاٞس زاقت.
ِصا زض ايٗ تحميك ث ٝز٘جبَ پبؾد ث ٝپطؾف ٞبي ظيط ذٛاٞيٓ ثٛز:
آيب افعايف ليٕت ثطق ٌ ٚبظ ثط ليٕت تٕبْ قس ٜفٛالز تبثيط ذٛاٞس زاقت؟
ثب افعايف پّىب٘ي ليٕت ثطق ٌ ٚبظ ٔهطفي ،ليٕت تٕبْ قس ٜفٛالز چٙس زضنس تغييط ذٛاٞس وطز؟
ثطاي پبؾد ث ٝايٗ ؾٛاَ ٞب لؿٕتٞبي ٔرتّف ايٗ ٔمبِ ٝثسيٗ نٛضت تسٚيٗ قس ٜاؾت .لؿٕت زٔ ْٚمبِ ٝث ٝچبضچٛة ٘ؾطي ٚ
پيكي ٝٙتحميك اذتهبل زاضز .لؿٕت ؾ ْٛث ٝا٘ٛاؿ تىِٛٛٙغي فٛالز اقبضٔ ٜيوٙس .لؿٕت چٟبضْ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ٚ SPSS
ٔحبؾج ٝليٕت تٕبْ قس ٜفٛالز ،ؾٛاالت تحميك ضا پبؾد ٔي زٞس .لؿٕت ٟ٘بيي ث٘ ٝتبيح  ٚتٛنيٞ ٝبي ؾيبؾتي اذتهبل زاضز.
چبضچٛة ٘ؾطي  ٚپيكي ٝٙتحميك
ا٘طغي ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ ثرفٞبي ٘ؾبْ التهبزي زض تمبثُ  ٚاضتجبط ٔتمبثُ ثب ؾبيط ثرفٞبي التهبزي اؾت .ايٗ ثرف ذٛضان
ؾبيط ثرفٞب ث ٝخٟت تِٛيس اؾت .حبُٔٞبي ا٘طغي اظ يه ؾ ٛث ٝفٛٙاٖ ٟ٘بز ٜزض تِٛيس  ٚاظ ؾٛي زيٍط ثقٛٙاٖ يه وبالي ٟ٘بيي
(اِجت ٝ٘ ٝثغٛض ٔؿتميٓ) ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔي ٌيط٘س ،ثسيٗ ِحبػ ثرف ا٘طغي ثب ؾغٛح ذطز  ٚوالٖ التهبز اضتجبط زاضز ٞ ٚط ٌٝ٘ٛ
ؾيبؾتٌصاضي زض ايٗ ثرف ٔؿتّعْ ٍ٘طـ ؾيؿتٕي ث ٝاثقبز آٖ اؾت.
نطف ٝخٛيي ا٘طغي اظ زٔ 70 ٝٞيالزي ٕٞعٔبٖ ثب افعايف ٞعيٞ ٝٙبي تِٛيس ٔٛضز تٛخ ٝنبحت٘ؾطاٖ التهبزي لطاض ٌطفت ٝاؾت.
زض ايٗ ضاؾتب ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي ٔرتّف ثٚ ٝيػ ٜوكٛضٞبي تٛؾق ٝيبفت ٝثب افعايف ليٕت ا٘طغي ،ؾيبؾت ٞبي نطفٝخٛيي ا٘طغي ضا
زض پيف ٌطفتٙس  ٚتدبضة ٔٛفمي ٘يع زاقتٝا٘س .ؾيبؾتٞبي ٔٛفك وكٛضٞبي تٛؾق ٝيبفت ٝزض ثطٌيط٘سٔ ٜدٕٛف ٝالسأبت  ٚؾيبؾت
ٞبيي اؾت و ٝثٚ ٝاؾغ ٝآٖ ا٘طغي ثطي ا٘ٛاؿ تِٛيسات زض وكٛض وبٞف يبثسٛٔ ٚخت نطفٝخٛيي زض ٔهطف ا٘طغي ٔي قٛز.
تدطث ٝوكٛضٞبي تٛؾق ٝيبفت٘ ٝكبٖ ٔي زٞس و ٝثب افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ثرهٛل فطآٚضزٜٞبي ٘فتئ ،هطف فطآٚضزٜ
ٞبي ٘فتي وبٞف يبفتِٚ ٝي زأ ٝٙوبٞف آٖ زض ايٗ وكٛضٞب ٔتفبٚت اؾتٔ .يعاٖ وبٞف ٔهطف فطآٚضزٞ ٜبي ٘فتي ث ٝؾبذتبض
التهبزي  ٚنٙقتي ٘ ٚيع ثرف ا٘طغي آٖ وكٛض ثؿتٍي زاضز .ثطذي اظ وكٛضٞب ثب اتربش ضٚـ ٞبي خسيس تِٛيس ا٘طغي أىبٖ خبيٍعيٙي
ثيٗ حبُٔٞبي ا٘طغي ضا فطا ٓٞوطز ٜا٘س .زض وكٛضٞبيي ٔب٘ٙس وب٘بزا ،فطا٘ؿ ٚ ٝايتبِيب ثب ضقس ثبالي ليٕت فطآٚضزٜٞبي ٘فتئ ،يعاٖ
ٔهطف ايٗ فطآٚضزٞ ٜب ضقس ثؿيبض پبييٙي ضا زاقت ٝاؾت زض حبِي و ٝضقس ٔهطف ا٘طغي زض ايٗ وكٛضٞب ثؿيبض ثبالؾت .ايٗ أط ٘كبٖ
زٙٞسٚ ٜخٛز خب٘كيٙي ثيٗ حبُٔٞبي ا٘طغي زض ايٗ وكٛضٞب اؾتٕٞ .چٙيٗ اتربش ؾيبؾتٞبي غيط ليٕتي اظ لجيُ ثط٘بٔٞٝبي آٌبٞي
ؾبظي ،انالح قي ٜٛتِٛيس ثب تىِٛٛٙغي ٔٛخٛزٛ٘ ،آٚضي زض تىِٛٛٙغي تِٛيس ،تكٛيك اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغي ثبالتط  ٚتغييط اٍِٛي ٔهطف
و ٝزض ٔدٕٛؿ ٔي تٛاٖ تحت فٛٙاٖ ضٚـ ٞبي ٔسيطيت تمبضبي ا٘طغي اظ آٖ ٞب يبز وطز زض وبٞف ضقس ٔهطف فطاٚضزٞ ٜبي ٘فتي
ؾ ٟٓثؿعايي زاقت ٝا٘س .وكٛضٞبي ؾٛئيؽ ،اؾتطاِيب ،وب٘بزا ،إِٓبٖ ،ايبالت ٔتحس ،ٜغاپٗ  ٚوط ٜخٛٙثي تدبضة ٔٛفمي زض ثىبضٌيطي
ؾيبؾت ٞبي غيط ليٕتي زاقتٙس .ثٙبثطايٗ ٞسف اؾبؾي قٙبذت ؾيبؾتٞب  ٚاثعاضٞبيي اؾت و ٝتٛؾظ آٖ ٔهطف ا٘طغي ث ٝاظاي ٞط

ٚاحس تِٛيس وبٞف يبثس  ٚاظ ايٗ عطيك تٙبؾت ضقس ٔهطف ا٘طغي ثب ضقس تِٛيس ٔغّٛةتط ٌطززٙٔ .غمي وطزٖ ٔهطف ا٘طغي ٞسف
انّي ثىبضٌيطي ؾيبؾتٞبي ٔسيطيت تمبضب زضوكٛض اؾت .ايٗ ؾيبؾت ٔدٕٛف ٝالسأبت  ٚاثعاضٞبيي ضا قبُٔ ٔيقٛز ؤ ٝيتٛاٖ زض
ز ٚزؾت ٝؾيبؾتٞبي ليٕتي  ٚغيطليٕتي عجمٝثٙسي وطز.
اِف) ؾيبؾت ليٕتي:

٘ؾبْ ليٕت ٌصاضي يىي اظ ٔٛضٛفبتي اؾت و ٓٞ ٝزض لّٕط٘ ٚؾطي  ٓٞ ٚزض حٛظ ٜوبضثطزي اظ پيچيسٌي  ٚؽطافت ذبني ثطذٛضزاض
اؾت  ٚاؾبؾبً يىي اظ ٔؿبئُ ٔ ٟٓزض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾق ٚ ٝزضٌيط فطآيٙس انالحبت التهبزي ٔحؿٛة ٔيقٛزِ .صا ثطذٛضز
٘بنحيح  ٚؾغحي ثب آٖ زض لّٕط٘ ٚؾطي  ٚزض حٛظ ٜوبضثطزي ث٘ ٝتبيح ظيبٖثبض  ٚخجطاٖ٘بپصيط ٔٙدط ذٛاٞس قس .قٙبذت قطايظ ظٔب٘ي ٚ
ٔىب٘ي ٘ؾطيبت ٕٞ ٚچٙيٗ قٙبذت ظيطؾبذتٞب  ٚؾبذتبض التهبزي  ٚاختٕبفي يه خبٔق٘ ٝرؿتيٗ الساْ الظْ  ٚاؾبؾي خٟت ثٝ
وبضٌيطي ٘ؾبْ ليٕتٌصاضي نحيح اؾت.
ة) ؾيبؾت غيطليٕتي

حبُٔٞبي ا٘طغي تمطيجبً زض اوثط وكٛضٞب خع ٚوبالٞبي وكف٘بپصيط عجم ٝثٙسي ٔي ق٘ٛس .زض ايٗ لجيُ وبالٞب فىؽاِقُٕ تمبضب
ثٚ ٝاؾغ ٝتغييطات ليٕتي ٕ٘ي تٛا٘س چٙساٖ لبثُ ٔالحؾ ٝثبقس .فال ٜٚثط ليٕت اثعاضٞبي ٔتقسز زيٍطي زض لبِت ؾيبؾت غيطليٕتي،
ٚؽيفٞ ٝسايت ٔٙبثـ ث ٝؾٕت ترهيم ثٟي ٝٙضا ثط فٟس ٜزاضزٔ .جب٘ي اؾتفبز ٜاظ ايٗ اثعاضٞب فٕستبً ضيك ٝزض تئٛضيٞبيي زاض٘س وٝ
ٔقتمس٘س ِعٔٚبً ٔىب٘يعْ ثبظاض يب ؾبظ  ٚوبض ليٕت ٕ٘ي تٛا٘س ضفب ٜخبٔق ٝضا ثٔ ٝبوعيٕٓ ؾغح ٕٔىٗ ثطؾب٘س.
ِصا ثب تٛني ٝثط اؾتفبز ٜاظ ؾبظٚوبضٞبي زيٍط زض وٙبض ؾيبؾت ٞبي ليٕت ٔي تٛاٖ ضفب ٜخبٔق ٝضا افعايف زاز .ايٗ اثعاضٞب و ٝاظ آٖ
ٞب ث ٝفٛٙاٖ ؾيبؾت غيطليٕتي يبز ٔيقٛز فجبضتٙس اظ:
ثط٘بٔٞٝبي آٌبٞيؾبظي ٔهطف وٙٙسٌبٖ  ٚتِٛيس وٙٙسٌبٖ ،انالح قي ٜٛتِٛيس ثب تىِٛٛٙغي ٔٛخٛزٛ٘ ،آٚضي زض تىِٛٛٙغي.
زض ضاؾتبي ؾيبؾت ٞسفٕٙس ؾبظي يبضا٘ٞ ٝب ،ز ٚؾٙبضئ ٛغطح ٔي قٛز .اِٚيٗ ؾٙبضي ،ٛافعايف يهثبض ٜليٕت زض ٔست ظٔبٖ وٛتبٜ
وٕٞ ٝبٖ ؾيبؾت ليٕتي اؾت .ؾٙبضي ٛز ،ْٚافعايف تسضيدي ليٕت  ٚاخطاي ؾيبؾت غيط ليٕتي.
ثط اؾبؼ ؾٙبضي ٛا ،َٚاٌط زِٚت انالح ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ضا ث ٝنٛضت يىجبض ٚ ٜزض ع َٛيىؿبَ (ثب قيت تٙس) ا٘دبْ زٞس.
پيبٔ سٞبي ٔؿتميٓ احتٕبِي آٖ ،افعايف قسيس ٞعي ٝٙتٕبْ قس ٜثرف نٙقت وكٛض اؾت و ٝزض وٛتبٔ ٜست غيط لبثُ خجطاٖ ذٛاٞس
ثٛز .ثغٛضيىٞ ٝعي ٝٙتٕبْ قس ٜنٙقت ؾيٕبٖ ثغٛض ٔؿتميٓ ثيف اظ  276زضنس ٞ ٚعي ٝٙتٕبْ قس ٜآِٔٛيٙي ٚ ْٛفٛالز ث ٝتطتيت ثيف اظ
 65 ٚ 87زضنس افعايف ٔييبثس(ٔطوع پػٞٚف ٞبي ٔدّؽ).
زض ؾٙبضي ٛز ْٚفطو قٛز و ٝافعايف ليٕتٞب ثهٛضت تسضيدي  ٚؽطف ٔست  5ؾبَ نٛضت ٌيطزٕٞ .چٙيٗ اتربش ثؿت ٝؾيبؾت
غيط ليٕتي ث ٝذهٛل ايدبز ثؿتطٞبي الظْ خٟت انالح فطآيٙس  ٚثٟجٛز تىِٛٛٙغي زض نٙبيـ ا٘طغي ثط ٔي تٛا٘س اظ افعايف قسيس ٚ
يىجبض ٜليٕت وبالٞبي نٙقتي خٌّٛيطي وٙس .ايٗ ؾٙبضي ٛؾجت افعايف ٞعي ٝٙتٕبْ قس ٜفٛالز ثٔ ٝيعاٖ  4زضنس ٔي قٛز(ٔطوع
پػٞٚف ٞبي ٔدّؽ).
ثط ايٗ اؾبؼ ،ثب ث ٝوبضٌيطي ؾيبؾت ٞبي غيط ليٕتي  ٚليٕتي حبُٔٞبي ا٘طغي و ٝؾ ٟٓفٕسٜاي اظ ليٕت تٕبْ قس ٜفٛالز ضا
تكىيُ ٔيزٙٞس ٔي تٛاٖ ٔعيت زٚثبض ٜتِٛيس ايٗ ٔحه َٛضا حفؼ وطز.
ثب تٛخ ٝث ٝوبضثطز فطاٚاٖ ا٘طغي زض ثرفٞبي ٔرتّف وكٛضٔ ،غبِقبت ٔتقسزي زض ظٔئ ٝٙيعاٖ ٔهطف ا٘طغي زض ثرفٞبي
ٔرتّف وكٛض ٔغطح قس ٜاؾت .ثب اخطاي ؾيبؾت ٞسفٕٙس وطزٖ يبضا٘ٞٝب ٘يع ٔغبِقبت ٌؿتطز ٜاي زض ايٗ ظٔي ٝٙا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت.
ٕٞچٙيٗ ثب ت ٛخ ٝث ٝإٞيت نٙقت فٛالز زض التهبزٔ ،غبِقبت ٔتقسزي اظ ظٚايبي ٔرتّف ٔب٘ٙس ٔهطف ،تِٛيس  ... ٚآٖ نٛضت ٌطفتٝ

اؾت .ثيبٖ تٕبْ ايٗ ٔغبِقبت ذبضج اظ حٛنّ ٝايٗ ٔمبِ ٝاؾت ِصا زض ايٗ ثرف ٘تبيح ٔغبِقبتي و ٝاضتجبط ٘عزيه تطي ثب ٔٛضٛؿ ٔمبِٝ
زاض٘س فٛٙاٖ ٔي قٛز.
ٙٞطي  ٚيبوٛثؿٗ( )2007ث ٝثطضؾي افعايف ليٕت ٌبظ ثط ٔهطف  ٚنبزضات وكٛض ٔبِعي پطزاذت ٝاؾت .يبفتٞٝبي ٘ٛيؿٙسٌبٖ زض
لبِت ٔسَ زاز-ٜؾتب٘س٘ ٜكبٖ ٔي زٞس افعايف ليٕت ٌبظ تب  200زضنس (و ٝثيكتط ذٛضان ٘يطٌٚبٞ ٜبي ثطق ٔبِعي اؾت) ؾغح
فٕٔٛي ليٕتٞب ضا ثٔ ٝيعاٖ  0/94زضنس افعايف ٔيزٞس و ٝايٗ أط ثيكتطيٗ تبثيط ضا زض ٔربضج ٔهطفي ٔطزْ ثب افعايف 1/82
زضنسي زاضز .وٕتطيٗ تبثيط ايٗ ؾيبؾت وبٞف  0/82نبزضات وكٛض اؾت.
اٚضي  ٚثٛيس( ) 1997ث ٝثطضؾي تبثيط افعايف ليٕت ثطق  ٚثٙعيٗ زض التهبز ٔىعيه ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ تقبزَ فٕٔٛي پطزاذت ٝا٘س.
٘تبيح ٔغبِق ٘ ٝكبٖ ٔي زٞس افعايف ليٕت حبُٔ ٞبي ا٘طغي ؾجت وبٞف ٔهطف ا٘طغي ذب٘ٛاضٞب  ٚتِٛيسوٙٙسٌبٖ ،وبٞف تِٛيس زض
ثرف ٞبي تِٛيسي ٔهطف وٙٙس ٜايٗ حبُٔٞبي ا٘طغي ،وبٞف اثطات ٔرطة ظيؿت ٔحيغي ٕٞ ٚچٙيٗ افعايف زضيبفت ٞبي زِٚت
قس ٜاؾت ؤ ٝيتٛاٖ ثركي اظ آٖ ضا ثطاي ثبظپطزاذت ثسٞي ٞبي زِٚت نطف ٕ٘ٛز.
ؾيٛٞ ٚ ًٙح( )1995ث ٝثطضؾي تدطث ٝافعايف ليٕت فطآٚضزٞ ٜبي ٘فتي  ٚثطق زض ز 80 ٝٞثطاي قف وكٛض تطوي ،ٝوّٕجيب،
ظيٕجب ،ٜٚا٘س٘ٚعي ،غٙب ٔ ٚبِعي پطزاذت ٝاؾت .زض ٔغبِق ٝحبضط قٛاٞسي ٔجٙي ثط آٖ و ٝافعايف ليٕت ٞب ث ٝعٛض ٔؿتميٓ ٘بقي اظ
افعايف ليٕت حبُٔ ٞبي ا٘طغي ثبقس ثسؾت ٘يبٔس.
أبٔي ٔيجسي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1389زض ٔمبِ ٝاي ثب اؾتفبز ٜاظ خس َٚزاز-ٜؾتب٘س ،ٜآثبض تٛضٔي انالح ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ضا زض
ز ٚحبِت فكبض ٞعي ٚ ٝٙفكبض تمبضب زض زٌ ٚعي ٝٙيه ثبض ٚ ٜپّىب٘ي ثطضؾي ٕ٘ٛزٜا٘س٘ .تبيح ثطضؾي ٘كبٖ ٔي زٞس اٌط افعايف ليٕت
 ٕٝٞحبُٔٞبي ا٘طغي ث ٝنٛضت ٕٞعٔبٖ  ٚيهثبض ٜثبقس تٛضْ ٘بقي اظ فكبض ٞعي ٝٙقبذم ليٕت ٔهطف وٙٙس ٚ ٜتِٛيسوٙٙس ٜضا ثٝ
تطتيت  63 ٚ 48زضنس افعايف ٔيزٞس .چٙب٘چ ٝافعايف ليٕت حبُٔ ٞبي ا٘طغي پّىب٘ي  ٚزض عي چٟبض ؾبَ ثبقس ضقس ٔتٛؾظ
ؾبِيب٘ ٝتٛضْ  10/5زضنس ذٛاٞس ثٛز.
اغزضئ ،حٕسذب٘ي ٕٞ ٚىبضا٘كبٖ ( )1387 ٚ 1388ث ٝثطضؾي آثبض ٔؿتميٓ افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي زض ثرفٞبي ٔرتّف وكٛض
پطزاذت ٝا٘س  ٚاثقبز ٔرتّف عطح ٞسفٕٙس وطزٖ يبضا٘ٞٝب ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜا٘س٘ .تبيح حبنُ اظ ايٗ ٔغبِقبت ٘كبٖ ٔيزٞس افعايف ليٕت
حبُٔٞبي ا٘طغي ثبيس ث ٝنٛضت تسضيدي  ٚثب قيت ٔاليٓ  ٚيىٛٙاذت ث ٝاخطا زض آيس  ٚزض وٙبض ايٗ ؾيبؾت ثبيس ؾيبؾت غيطليٕتي ث ٝعٛض
ٕٞعٔبٖ اخطا ٌطزز.
اؾٕبفيُ ٘يب ( )1383زض ضؾبِ ٝزوتطي ذٛز ث ٝثطضؾي تأثيط ؾيبؾت ٔسيطيت تمبضبزض لبِت ؾيبؾتٞبي ليٕتي  ٚغيطليٕتي ثطنطفٝ
خٛيي ا٘طغي زض وكٛض پطزاذت ٝاؾت .زض ايٗ ضؾبِ ٝثب ثطضؾي اثعاض ٔ ٚؤِفٞٝبي ايٗ ؾيبؾتٞب  ٚتدطث ٝوكٛضٞبي تٛؾق ٝيبفت ٝزضيبفت
و ٝثىبضٌيطي ؾيبؾتٞبي ليٕتي  ٚغيطليٕتي ث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ ثطاي ٔسيطيت تمبضبي ا٘طغي وكٛض ٔٛثط اؾت.
ؾجٛحي ٕٞ ٚىبضا٘كبٖ ( )1381زض ٔغبِق ٝثٟيٝٙؾبظي خطيبٖ ا٘طغي ٔدتٕـ فٛالز ٔجبضو ٝثٔ ٝحبؾجٛٔ ٝاز  ٚا٘طغي ٔ ٚيعاٖ نطفٝخٛيي
زض ٞط يه اظ ثرفٞبي آٞهؾبظيٌٙ ،سِٝؾبظي ،احيبء ٔؿتميٓ ،فٛالزؾبظيٛ٘ ،ضز ٌطْ  ٚؾطز پطزاذت ٝاؾت .زض ايٗ تحميك ٞعي ٝٙفّٕيبتي
يه ٚاحس ٔحهٔ َٛحبؾج ٝقس ٜاؾت .ثط پبي ٝاعالفبت ٔعثٛضٔ ،ي تٛاٖ ٞعيٚ ٝٙاحسٞبي تِٛيسي فٛالز ضا اظ ثقس التهبزي تدعي ٚ ٝتحّيُ
ٕ٘ٛز.
ٔقطفي ضٚقٟبي تِٛيس فٛالز

ٔطاحُ تِٛيس فٛالز ضا ٔي تٛاٖ زض ؾٔ ٝطحّ ٝوّي عجم ٝثٙسي ٕ٘ٛزٔ .طحّ ٝا َٚتِٛيس آ ٗٞاؾفٙدي اؾت و ٝيىي فٛأُ فٕسٚ ٜ
ٔ ٟٓتِٛيس فٛالز ٔحؿٛة ٔي قٛزٔ .طحّ ٝز ْٚقبُٔ تِٛيس فٛالز ذبْ اؾت و ٝضٚـ ٞبي ٔتقسزي ثطاي تِٛيس آٖ ٚخٛز زاضزٔ .طحّٝ
ٟ٘بيي تجسيُ فئالز ذبْ ث ٝقٕف اؾت .زض ايٗ لؿٕت ثب ٞط يه اظ ٔطاحُ ث ٝنٛضت ٔرتهط آقٙب ذٛاٞيٓ قس.
ثطاي تِٛيس آ ٗٞاؾفٙدي ضٚـ ٞبي ظيط ٔطؾ ْٛاؾت:
تىِٛٛٙغي تِٛيسآ ٗٞاؾفٙدي ث ٝضٚـ ٔيسضوؽ
زض ضٚـ ٔيسضوؽ اظ وٛضٜٞبي اؾتٛا٘ ٝاي قىّي اؾتفبزٔ ٜي قٛز و ٝثٌٙ ٝسِ ٝؾ ًٙآ٘ ٗٞيبظ زاضز .فبُٔ احيبء زض ايٗ ضٚـٌ ،بظ
احيبيي حبنُ اظ قىؿتٗ ٌبظ عجيقي اؾت .اِجت ٝزض ايٗ فطآيٙس ٔي تٛاٖ ٌبظ حبنُ اظ ؾٛذتٗ شغبَ ضا ث ٝفٛٙاٖ احيبء وٙٙس ٜاؾتفبزٜ
ٕ٘ٛز .ؾٛذتٗ شغبَ  ٚتِٛيس ٌبظ احيبيي ث ٝز ٚنٛضت لبثُ ا٘دبْ اؾت:
زض وٛضٜٞبي ٔدعا ٚ ٚيػ ٜخٟت تِٛيس ٌبظ احيبيي اظ آٖ؛
زض وٛضٜٞبي احيبء آ٘ ٗٞؾيط وٛضوؽ ٞ ٚيؿّٕت.4
ايٗ ضٚـ زض وط ٜخٛٙثي  ٚآفطيمبي خٛٙثي اؾتفبزٔ ٜيقٛز ٚ ٚاحسٞبي ٔيسضوؽ  ٚوطوؽ زض وٙبض يىسيٍط لطاض زاض٘س تب ٌبظ
ذطٚخي ٚاحس وطوؽ ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ احيبيي ٚاضز وٛضٔ ٜيسضٚوؽ ٔيقٛز.
تىِٛٛٙغي تِٛيس آ ٗٞث ٝضٚـ وٛض ٜثّٙس)(BF

ؾ ًٙآ ٗٞث ٝقىُ ٞبي وّٛذٌٙ ٚ ٝسِ ٚ ٝوّٛذ ٝعجيقي ،زِٔٛٚيت ث ٝفٛٙاٖ وٕه شٚة ،وه ث ٝفٛٙاٖ ؾٛذت  ٚفبُٔ احيبء اظ
ثبال ٚاضز وٛضٔ ٜيٌطززٛٞ .اي ٌطْ اظ عطيك زٔٙسٜٞبي پبييٗ وٛض ٜث ٝزاذُ وٛض ٜزٔيسٔ ٜيقٛز .زض ٔٙغم ٝزٔف اوؿيسٞبي آ،ٗٞ
وه  ٚوٕه شٚة ٞب ثب ٛٞاي ٌطْ زٔيس ٜقسٚ ٜاوٙف زاز ٚ ٜؾجت تكىيُ ٔصاة آٛٙٔ ،ٗٞاوؿيس وطثٗ  ٚؾطثبضٔ ٜيق٘ٛس .وٛض ٜثّٙس
ث ٝعٛض پيٛؾت ٝزض حبَ وبض اؾت  ٚفمظ ثطاي تقٕيطات زٚضٜاي ذبٔٛـ ٔيقٛز.
تىِٛٛٙغي آ ٗٞث ٝضٚـ احيبء ٔؿتميٓ

فبُٔ احيبء وٙٙس ٜزض ضٚـ احيبء ٔؿتميٌٓ ،بظٞبي احيبيي تِٛيس قس ٜاظ ٌبظٞبي عجيقي ،شغبَ  ٚوه ٔيثبقس .زض اغّت ايٗ
ضٚقٟب ،ؾ ًٙآ ٗٞث ٝنٛضت ٌٙسِٚ ٝاضز وٛض ٜقس ٚ ٜزض اثط ٔدبٚضت ثب ٌبظٞبي احيبء وٙٙس ٜث ٝآ ٗٞتجسيُ ٔيٌطزز .چ ٖٛزٔب زض وٛضٜ
ٞبي احيبء ٔؿتميٓ ثبال ٘يؿت ،ثٙبثطايٗ ٔحهٛالت ايٗ وٛض ٜزض حبِت خبٔس ٔيثبقٙس .اغّت ايٗ ٔحهٛالت اظ ٘ؾط قىُ ؽبٞطي
ٔترّرُ ٞؿتٙس ِصا ثٔ ٝحهٟ٘ َٛبئي فطايٙس احيبء ٔؿتميٓ ،آ ٗٞاؾفٙدي ٌفتٔ ٝيقٛز.
تىِٛٛٙغي تِٛيس آ ٗٞاؾفٙدي ث ٝضٚـ اذٚ.اي.اَ
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ٚاحسٞب  ٚتبؾيؿبت احيبي ٔؿتميٓ ثب ضٚـ اذٚ.اي.اَ قبُٔ ثرفٞبي ظيط اؾت:
وٛضٜٞبيي ثطاي احيبي ٔؿتميٓ وب٘ٞٝبي آٗٞ؛
ضاوتٛضٞبيي ثطاي تِٛيس ٌبظ احيبء وٙٙس ٜاظ ٌبظ عجيقي.

1.Hismelt, Corex
1.HYL

ايٗ فطايٙس قجبٞت ظيبزي ث ٝفطآيٙس ٔيسضٚوؽ زاضز ث ٝايٗ ٔقٙي و ٝزض ايٗ ضٚـٌٙ ،سِٞٝب  ٚوّٛذٞٝبي عجيقي آ ٗٞاظ ثبال ٌ ٚبظ
احيبيي حبنُ اظ قىؿت ٌبظ عجيقي ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ احيبيي اظ ؾٕت خساضٜٞب ٚاضز وٛضٔ ٜيق٘ٛس.
ضٚـ ٞبي ٔتسا َٚتِٛيس فٛالز ٘يع ث ٝقطح ظيط اؾت:
فطآيٙس فٛالزؾبظي زض وٛٙضتٛض

زض وٛٙضتٛض ،چسٖ ٔصاة حبنُ اظ وٛضٜٞبي ثّٙس ثب ٔمساضي لطاض ٝاظ عطيك زٔف اوؿيػٖ ثب ذّٛل ثبال ث ٝفٛالز تجسيُ ٔيقٛز.
ٔعيت انّي فٛالزؾبظي زض وٛٙضتٛض٘ ،طخ تِٛيس ثؿيبض ثبال ٔ ٚمساض وٓ فٙبنط ثبلي ٔب٘س ٜاظ خّٕ٘ ٝيتطٚغٖ زض فٛالز ٔصاة اؾتٚ .احس
ٞبي شٚة آ ٗٞانفٟبٖ ،ظض٘س وطٔبٖ ٔ ٚيجس يعز اظ ضٚـ وٛٙضتٛض ثطاي تِٛيس فٛالز  ٚضٚـ وٛض ٜثّٙس ثطاي تِٛيس آ ٗٞاؾفٙدي اؾتفبزٜ
ٔي وٙٙس.
تىِٛٛٙغي فٛالزؾبظي زض وٛضٜٞبي لٛؼ اِىتطيه
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زض وٛضٜٞبي فٛالز ؾبظي لٛؼ اِىتطيه ثب اؾتفبز ٜاظ لطاض ٝفّعي ثٕٞ ٝطأ ٜمبزيطي اظ آ ٗٞاؾفٙدي ،چسٖ ؾطز  ٚثطيىت ٌطْ ا٘ٛاؿ
فٛالزٞبي وطثٙي  ٚآِيبغي تِٛيس ٔيقٛز .اوثط ا٘طغي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي شٚة اظ ا٘طغي اِىتطيؿيت( ٝثطق) تبٔيٗ ٔيقٛز .اِجتٔ ٝي تٛاٖ ا٘طغي اِىتطيىي ضا
ثب تعضيك اوؿيػٖ ،شغبَ  ٚؾبيط ؾٛذتٟبي فؿيّي تب حسي خبيٍعيٗ ٕ٘ٛز .تٟي ٝفٛالز زض وٛضٜٞبي اِىتطيىي ٔطؾْٛتطيٗ  ٚالتهبزيتطيٗ ضٚـ
تِٛيس فٛالز زض خٟبٖ اؾت و ٝث ٝز ٚضٚـ وٛضٜٞبي لٛؼ اِىتطيه  ٚوٛضٜٞبي اِمبئي ا٘دبْ ٔيقٛز.
زض ٚاحسٞبي ثعضي تِٛيس فٛالز ٔب٘ٙس فٛالز ٔجبضو ،ٝفٛالز ذٛظؾتبٖ اظ ضٚـ وٛضٜٞبي لٛؼ اِىتطيه  ٚثطاي تِٛيس آ ٗٞاؾفٙدي
اظ احيبء ٔؿتميٓ اؾتفبزٔ ٜيٌطزز (اغزضي ٞ ٚبقٓ ذٛيي).
ٔطحُ ٟ٘بيي تجسيُ فٛالز ذبْ ث ٝقٕف ٔي ثبقس و ٝتىِٛٛٙغي ٔٛضز اؾتفبزٛ٘ ٜضز ٔي ثبقس.
تىِٛٛٙغي ٘ٛضز

٘ٛضز فّٕيبت ٟ٘بئي اؾت و ٝثط فٛالز ٘يٕ ٝتٕبْ ا٘دبْ ٔي قٛز .ث ٝفجبضت زيٍط تجسيُ قٕف ثٔ ٝحهٟ٘ َٛبئي و ٝاظ ٘ؾط قىُ
ا٘ساظ ،ٜذٛال ٔىب٘يىي  ٚؾبيط ذٛالٔ ،كرهبت ٔقيٙي زاضز .فّٕيبت ٘ٛضز زض ز ٚحبِت ٌطْ  ٚؾطز ا٘دبْ ٔي قٛز.
ثطضؾي تأثيط تغييط ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ثط ليٕت فٛالز
وكٛض ايطاٖ زاضاي تٛاٖ ثبِم ٜٛاي زض تٛؾق ٝنٙقت فٛالز اؾت ِٚي ظٔب٘ي تٛؾق ٝايٗ نٙقت ٔيتٛا٘س لبثُ تٛخي ٝثبقس و ٝثتٛا٘س
ث ٝعٛض فقبَ زض ثبظاض خٟب٘ي حضٛض پيسا وٙس .الظٔ ٝتحمك ايٗ أط ضفـ ٔكىالت ٛٔ ٚا٘ـ ٔٛخٛز  ٚزاضا ثٛزٖ تٛاٖ ضلبثتي زض ايٗ نٙقت
اؾ ت .ث ٝعٛض وّي ايدبز ٌ ٚؿتطـ نٙقت فٛالز زض ايطاٖ ٔجتٙي ثط تأٔيٗ ٘يبظٞبي تٛؾق ٝوكٛض  ٚافعايف نبزضات ثٛز ٜاؾت .زض
حبَ حبضط ٚاحس ٞبي تِٛيسي ٔتقسزي ث ٝتِٛيس فٛالز ذبْ وكٛض ٔي پطزاظ٘سٔ .يعاٖ تِٛيس  ٚؾٞ ٟٓط يه اظ ٚاحسٞبي تِٛيسي زض ؾبَ
 1388ث ٝقطح خسٕٛ٘ ٚ َٚزاض ظيط اؾت:
خسٕٛ٘ ٚ َٚزاضٔ :1يعاٖ  ٚؾ ٟٓتِٛيس ٞط يه اظ ٚاحسٞبي تِٛيسوٙٙس ٜفٛالز زض ؾبَ 1388
ٌطّٔ ٜٚي

فٛالز ٔجبضو ٝانفٟبٖ

فٛالز
ذٛظؾتبٖ
)2.Electric Arc Funace)EAF

شٚة آٗٞ
انفٟبٖ

10%

23%
47%

ٚاحس تِٛيسوٙٙسٜ

ٔيعاٖ تِٛيس(ٞعاض تٗ)

ؾ ٟٓتِٛيس

فٛالز ٔجبضو ٝانفٟبٖ

4904

%47

20%
آ ٗٞانفٟبٖ
شٚة

2180

%20

فٛالز ذٛظؾتبٖ

2562

%23

ٌطّٔ ٜٚي

1017

%10

ٚاحس تِٛيسوٙٙسٜ

ٔيعاٖ تِٛيس(ٞعاض تٗ)

ؾ ٟٓتِٛيس

ؾ ٟٓفٕس ٜاي اظ

فٛالز ٔجبضو ٝانفٟبٖ

4904

%47

زاضزٕٞ .چٙيٗ اظ خّٕٝ

شٚةآ ٗٞانفٟبٖ

2180

%20

اؾت و ٝتِٛيس آٖ ثٝ

ضٚـ وٛض ٜلٛؼ

فٛالز ذٛظؾتبٖ

2562

%23

اِىتطيه اؾت .ايٗ

ضٚـ اظ ٔطؾْٛتطيٗ ٚ

ٌطّٔ ٜٚي

1017

%10

التهبزيتطيٗ

ٔٙجـ :قطوت ّٔي

وٝ

ٕٞب٘غٛض

ٔدتٕـ فٛالز ٔجبضوٝ
تِٛيس فٛالز ضا زض ايطاٖ
ٚاحسٞبي

تِٛيسي

فٛالز ايطاٖ

ٔكبٞسٔ ٜي قٛز

ضٚقٟبي تِٛيس فٛالز زض خٟبٖ اؾت و ٝوكٛضٞبي فٕس ٜتِٛيسوٙٙس ٜفٛالز اظ آٖ اؾتفبزٔ ٜي وٙٙس .ثٙبثطايٗ زض ايٗ ٔمبِٔ ٝدتٕـ فٛالز
ٔجبضو ٝث ٝزٚخٟت ا٘تربة قس ٜاؾت .اٚالً تِٛيسوٙٙس ٜاي اؾت و ٝتمطيجبً ٘يٕي اظ ٔحه َٛفٛالز ضا تِٛيس ٔي وٙس .ثب٘يبً ث ٝزِيُ
ثطذٛضزاضي اظ التهبزي تطيٗ ض ٚـ تِٛيسٔ ،ي تٛاٖ ليٕت تٕبْ قس ٜآٖ ضا ثب ليٕت خٟب٘ي ٔمبيؿٕٛ٘ ٝز ٔ ٚعيت ٘ؿجي ايٗ نٙقت ضا ثب
افعايف ليٕت حبُٔ ٞبي ا٘طغي ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز.
تكطيح  ٚاضظقيبثي اٍِٛ
زض پػٞٚف حبضط ث ٝز٘جبَ پبؾد ث ٝايٗ پطؾف ٞؿتيٓ و ٝافعايف ليٕت حبُٔ ٞبي ا٘طغي ثط ليٕت فٛالز تبثيطٌصاض اؾت يب ذيط.
ا٘طغي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض فطايٙس تِٛيس فٛالز ،حبُٔ ٞبي ا٘طغي ثطق ٌ ٚبظ اؾت .ثطاي ثطضؾي ٚخٛز ضاثغ ٝثيٗ ليٕت حبُٔ ٞبي ا٘طغي
ٔٛضز ٘ؾط  ٚليٕت فٛالز اظ ٘طْ افعاض  ٚ SPSSآظٕٔٞ ٚTٖٛجؿتٍي پيطؾ ٖٛاؾتفبزٔ ٜي قٛز .ؾپؽ ليٕت تٕبْ قس ٜفٛالز ضا ثب
افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ٔحبؾج ٚ ٝثب ليٕت خٟب٘ي ٔمبيؿٔ ٝي قٛز.
آظٔ ٖٛفطضي ٝتحميك

ثطاي آظٔ ٖٛفطضي ٝتحميك اظ آٔبض ليٕت ثطق ٌ ٚبظ ٔهطفي زض ثرف نٙقت  ٚليٕت تٕبْ قس ٜفٛالز ثطاي ؾبَ ٞبي 1384-88
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  SPSSفطضي ٝتحميك ث ٝنٛضت ظيط تقطيف ٔي قٛز:
 :H0افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي (ثطق ٌ ٚبظ) ثط ليٕت فٛالز تأثيط ٘ساضز؛
 :H1افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي (ثطق ٌ ٚبظ) ثط ليٕت فٛالز تأثيط زاضز.
ٔمساض آٔبضٔ t ٜحبؾج ٝقس ٜثطاثط ثب  -7/219اؾتٔ .مبيؿٔ t ٝحبؾج ٝقس ٜثب ٔمساض آٖ زض خس( َٚفبنّ ٝثحطا٘ي ) -2/26- 2/26
٘كبٖ ٔي زٞس و ٝفطضي H0 ٝضز ٔيقٛز .يقٙي افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ثط ليٕت فٛالز ٔٛثط اؾت.

حبَ زض ايٗ لؿٕت ثب اؾتفبز ٜاظ ضطيت ٕٞجؿتٍي ،لسضت يب زضخ ٝضاثغ ٝذغي ثيٗ ليٕت ثطق  ٚفٛالز ٕٞچٙيٗ ثيٗ ليٕت ٌبظ ٚ
فٛالز ا٘ساظٌ ٜيطي ٔي قٛز.
خس : 2َٚخسٕٞ َٚجؿتٍي پيطؾٖٛ
ليٕت فٛالز ذبْ

ليٕت ٌبظ

ليٕت ثطق

ضطيت ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ

0/983

0/977

ٔٙجـ :يبفتٞٝبي پػٞٚكٍط
ٔمساض ضطيت پيطؾ ٖٛثطاي ليٕت ٌبظ  ٚثطق ث ٝتطتيت ثطاثط ثب  0/977 ٚ 0/983ثسؾت آٔس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝايٙىٔ ٝمبزيط ثٝ
زؾت آٔسٔ ٜثجت ٘ ٚعزيه ث ٝيه ٔيثبقس ٘كبٖ ٔيزٞس ثب افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ،ليٕت فٛالز ذبْ ٘يع افعايف ٔي يبثس.
ٔقطفي اٍِٛي ٔحبؾج ٝليٕت فٛالز

زض ايٗ ثرف اظ ٔمبِ ،ٝليٕت تٕبْ قسٞ ٜط تٗ فٛالز ضا ثب تبويس ثط افعايف ليٕت ثٟبي ثطق ٌ ٚبظ ثطاؾبؼ ؾٙبضي ٛپيكٟٙبزي
وبضٌط ٜٚتح َٛالتهبزي ثطاي ؾبَ ٞبي ٔ 1390-93حبؾجٔ ٝي قٛز .ؾ ٟٓفبُٔ ا٘طغي زض ٞعي ٝٙفٛالز  8زضنس اؾت  ٚاظ الالْ
فٕسٞ ٜعي ٝٙضا ٔحؿٛة ٔي قٛز .زض ايٗ تحميك ثطضؾي ٔي قٛز و ٝثب ثطزاقتٗ يبضا٘ ٝا٘طغي  ٚافعايف ليٕت پّىب٘ي آٖ زض عَٛ
ؾبَ ٞبي  ،1390-93ليٕت تٕبْ قس ٜفٛالز چٙس زضنس ضقس ذٛاٞس زاقت.
ٔٛاز اِٚيٛٔ ٝضز ٘يبظ ثطاي تٟي ٝفٛالز قبُٔ آ ٗٞاؾفٙدي لطاض ،ٝافعٚز٘يٞب (آٞه،زِٔٛٚيت ،ثطيىيتٌ ،طافيتٛٔ ،از وٕىي)،
فطٚآِيبغ ،ا٘طغي٘ ،يطٚي وبض  ٚتقٕيطات  ٚاؾتٟالن اؾت .ثطاي ٔحبؾج ٝليٕت تٕبْ قسٞ ٜط تٗ فٛالز ضاثغ ٝظيط پيكٟٙبز ٔي قٛز:

y  C  Me1  Ne2  
 Yليٕت تٕبْ قسٞ ٜط تٗ فٛالزٞ C ،عي ٝٙثبثت ٔٛاز اِٚي ٝقبُٔ (آ ٗٞاؾفٙدي ،لطاض ،ٝافعٚز٘يٞب ،فطٚآِيبغٞب ،ؾطثبض )ٜثطاي
ٞط تٗ فٛالز Me1 ،اضظـ ويّٚ ٛات ؾبفت ا٘طغي ثطق ٔهطفي ثطاي ٞط تٗ فٛالز Ne2 ،اضظـ ٔتطٔىقت ٌبظ ٔهطفي ثطاي ٞط تٗ

فٛالز ٞ  ٚعي٘ ٝٙيطٚي وبض ،تقٕيطات ٍٟ٘ ٚساضي لغقبت يسوي  ٚؾبيط ٞعيٞٝٙب ثطاي ٞط تٗ فٛالز اؾت.

ثطاي ٔحبؾج ٝضاثغ ٝفٛق ،اثتس ا ٔي ثبيؿت ؾٞ ٟٓعي ٝٙاي ٞط يه اظ فٛأُ تِٛيس ثغيط اظ ا٘طغي ثطاؾبؼ ثٛزخٚ ٝاحس تِٛيسي
ثسؾت آيسو ٝليٕت تٕبْ قسٞ ٜط تٗ فٛالز ثس ٖٚاحتؿبة ا٘طغي اؾت .ؾپؽ ثطاؾبؼ ؾٙبضي ٛپيكٟٙبزي وبضٌط ٜٚعطح تحَٛ
التهبزي ثطاي افعايف ليٕت ثطق ٌ ٚبظ زض چٟبض ؾبَ ،ليٕت تٕبْ قس ٜيه تٗ فٛالز ٔحبؾجٔ ٝي قٛز .زض ٟ٘بيت ليٕت ٞبي ثسؾت
آٔس ٜثطاي ؾبَٞبي  1390-93ثب ليٕت خٟب٘ي ٔمبيؿٔ ٝي ق٘ٛس.
ؾٞ ٟٓعيٝٙاي ٞط يه اظ فٛأُ تِٛيس اظ ثٛزخ ٝؾبَ ٞبي ٔ 1388 ٚ1387دتٕـ فٛالز ٔجبضو ٝاؾترطاج قس ٜاؾت و ٝؾٞ ٟٓبي
ٞعي ٝٙاي ثسؾت آٔس ٜزض ع َٛؾبَ ٞبي ثبال ثبثت ثٛز ٜاؾت .ثٙبثطايٗ ٔيتٛاٖ اظ ايٗ ؾٞ ٟٓب ،ثطاي ٔحبؾج ٝليٕت تٕبْ قس ٜؾبَ
ٞبي آتي ٘يع اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .ثطضؾي تطويت ؾٞ ٟٓعي ٝٙاي فٛأُ تِٛيس زض ٔدتٕـ فٛالز ٔجبضو ٝزض ؾبَ ٞبي زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس٘ ٜكبٖ
ٔيزٞس ؤ ٝبز ٜاِٚي( ٝآ ٗٞاؾٙفدي  ٚلطاضٞٝب)  61/7زضنسٛٔ ،از وٕىي (قبُٔ افعٚز٘يٞب ،ثطيىيت ٛٔ ٚاز وٕىي)  10/4زضنس،
فط ٚآِيبغ  4/5زضنس ،ا٘طغي  8زضنس ٘ ٚيطٚي وبض  7زضنس اظ ٞعيٞ ٝٙط تٗ تِٛيس فٛالز ضا تكىيُ ٔي زٞسٔ .دٕٛؿ ايٗ فٛأُ 91/6
زضنس ٔيثبقس  ٚثمي ٝفٛأُ ٔب٘ٙس ٞعيٞٝٙبي تقٕيطات ،اؾتٟالن ٞ ٚعيٞٝٙبي خب٘جي ٔبثمي ليٕت تٕبْ قس ٜضا ث ٝذٛزاذتهبل ٔي
زٙٞس.

ثطاؾبؼ ؾٞ ٟٓط يه اظ ٔٛاز اِٚي ٝزض خعءٞبي  ٚ  , Cليٕت آٖٞب ثطاي ذطيس ٔدتٕـ فٛالز ٔجبضوٞ ٝعي ٝٙتِٛيس يه تٗ فٛالز ذبْ
ثس ٖٚاحتؿبة ا٘طغي ث ٝزؾت ٔيآيس و ٝخس َٚقٕبضٙٔ )3( ٜؾٛض قس ٜاؾت.
خس :3 َٚثطآٚضز ٞعيٞٝٙبي تِٛيس ٔٛاز ذبْ ثس ٖٚاحتؿبة ا٘طغي
ضزيف

ٞعيٞٝٙبي تِٛيس

ليٕت (ٞعاض ضيبَ)

1

آ ٗٞاؾفٙدي

2020

2

لطاضٝ

802

افعٚز٘يٞب  ٚآٞه ،زِٔٛٚيت ،وهٌ ،طافيت ،ثطيىيت،

3

477

ٔٛاز وٕىي)... ٚ ،

4

فطٚآِيبغ

210

5

ؾطثبض

6

6

٘يطٚي وبض

334

7

ٞعيٞٝٙبي پيٕب٘ىبضي لغقبت نٙقتي

7

8

ٞعيٞٝٙبي ثبثت زفتط فٙي

63

9

تقٕيطات ٍٟ٘ ٚساضي

92

10

٘ؿٛظ

50

11

لغقبت يسوي

30

12

اؾتٟالن

91

خٕـ

4182

:
ٔٙجـ :ثٛزخٝؾبَ ٞبي ٔ 1388 ٚ 1387دتٕـ فٛالز ٔجبضوٝ

ليٕت تٕبْ قس ٜيه تٗ فٛالز ثس ٖٚاحتؿبة ٔيعاٖ ا٘طغي ٔهطفي( ثطق ٌ ٚبظ) ٞ 4182عاض ضيبَ ٔيثبقس.
ثط اؾبؼ ٔحبؾجبت ا٘دبْ قس ٜثط ضٚي الالْ ٔهطفي خٟت تِٛيس يه تٗ فٛالزٔ ،يعاٖ ٌبظ ٔهطفي ثطاي ٞط تٗ فٛالز ٔ349تط
ٔىقت  ٚثطق  965ويّٚٛات ؾبفت اؾت .ليٕت ا٘طغي ٘يع ثط اؾبؼ ؾٙبضي ٛپيكٟٙبزي وبضٌط ٜٚعطح تح َٛالتهبزي ثطاي افعايف
ليٕت ثطق ٌ ٚبظ زض ؾبَ ٞبي  1390-94زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ثب ٚاضز وطزٖ اضظـ ضيبِي ا٘طغي زض ٔسَ ٔي تٛاٖ ليٕت تٕبْ
قس ٜيه تٗ فٛالز ضا ثسؾت آٚضز و ٝزض خس َٚقٕبض٘ )4( ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
خس :4 َٚثٟبي تٕبْ قسٞ ٜط تٗ فٛالز ذبْ
قطح

ليٕت تٕبْ قس ٜفٛالز

ليٕت ثطق

ليٕت ٌبظ

ٔيعاٖ ٌبظ

ثس ٖٚاحتؿبة ا٘طغي

ٞط

ٔهطفي

ٞطٔتطٔىقت

ٔهطفي

تٗ فٛالز ذبْ (ٞعاض

ؾبَ

(ٞعاض ضيبَ)

(ضيبَ)

(ٞعاض ضيبَ)

(ضيبَ)

(ٞعاض ضيبَ)

ضيبَ)

1390

4182

588

567

665

232

4981

1391

4182

823

749

1064
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ٔٙجـ :يبفتٞٝبي پػٞٚكٍط
ليٕت ٞط تٗ فٛالز اظ ٞ 4981عاض ضيبَ زض ؾبَ  1390ثٞ 6232 ٝعاض ضيبَ زض ؾبَ  1394افعايف ٔييبثس و ٝحبوي اظ ضقس 25
زضنسي ليٕت فٛالز اؾت .اٌط ٘طخ ثطاثطي ٞط زالض ضا  11000ضيبَ فطو وٙيٓ ،ليٕت تٕبْ قسٞ ٜط تٗ فٛالز زض ايطاٖ ثيٗ -566
 453زالض ثب تٛخ ٝث ٝافعايف ليٕت ا٘طغي ث ٝزؾت ٔيآيسٔ .مبيؿ ٝليٕت خٟب٘ي ٞط تٗ فٛالز زض زأ 490-520 ٝٙزالض ثب ليٕت تٕبْ
قس ٜزض زاذُ ٘كبٖ ٔيزٞس ثب افعايف ليٕت ا٘طغي زض ؾبَ ٞبي ،93ٚ92نٙقت فٛالز ثب ٔكىُ اؾبؾي ٔٛاخٔ ٝيقٛز .ث ٝفجبضتي،
ٔعيتي و ٝث ٝؽبٞط ثطاي ايٗ نٙقت ٚخٛز زاقت ٝاؾت ثٛاؾغ ٝافعايف ٞعيٞ ٝٙبي تِٛيس وٕطً٘ ٔي قٛز  ٚحتي ٕٔىٗ اؾت ايٗ
ٔعيت اظ ثيٗ ثطٚز.
يىي اظ اٞساف ثط٘بٔ ٝحصف يبضا٘ٞٝب ،اضتمبي فٙبٚضي تِٛيس فٛالز ثب ٞسف ثٟيٝٙؾبظي ٔهطف ؾٛذت  ٚذبضج وطزٖ وبالي ٚاضزاتي
اظ ثبظاض زاذّي اؾت ،ثب تٛخ ٝث ٝافعايف ليٕت فٛالز ايٗ ؾٛاَ ٔغطح ٔيقٛز و ٝآيب ؾطٔبيٌٝصاض ثرف ذهٛني تٛا٘بيي ٔبِي ثطاي
تحمك ايٗ اٞساف ضا زاضز؟ زض ٔثجت ثٛزٖ پبؾد ايٗ پطؾف ثبيس تطزيس وطز چطا و ٝزض قطايظ فقّي آٖ ٔيعاٖ ؾطٔبيٞٝبي ا٘سوي وٝ
عي ؾبَ نطف پطٚغٜٞب  ٚؾبذتٚؾبظٞب ٔيقس ،او ٖٛٙنطف ٞعيٞٝٙب  ٚذطيس ٔٛاز اِٚئ ٝيقٛز .اتفبلي و ٝزض ذٛـثيٙب٘ٝتطيٗ حبِت
ٔٙدط ث ٝوبٞف ؾطٔبيٌٝصاضي ٞب  ٚزض حبِت ثسثيٙب٘ٔ ٝتبؾفب٘ ٝث ٝتقغيّي ٚاحسٞبي تِٛيسي ٔٙتٟي ذٛاٞس قسِ .صا ث٘ ٝؾط ٔي ضؾس وٝ
زض حبَ حبضط ايٗ نٙقت ث ٝحٕبيت زِٚت زض تدٟيع تىِٛٛٙغي خسيس  ٚخبيٍعيٗ وطزٖ تدٟيعات فطؾٛز٘ ٜيبظ زاضز.
يبفتٞٝب ٚتٛنيٞٝب ؾيبؾتي
 -1تدطث ٝوكٛضٞبي تٛؾق ٝيبفت٘ ٝكبٖ ٔي زٞس و ٝثب افعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ثرهٛل فطآٚضزٜٞبي ٘فتئ ،هطف
فطآٚضزٞ ٜبي ٘فتي وبٞف  ٚزض ٔمبثُ آٖ ٔهطف ا٘طغي افعايف يبفت ٝاؾت .ايٗ وكٛضٞب ثب اتربش ضٚـ ٞبي خسيس تِٛيس ا٘طغي أىبٖ
خبيٍعيٙي ثيٗ حبُٔ ٞبي ا٘طغي ضا فطا ٓٞوطزٜا٘سٕٞ .چٙيٗ اتربش ؾيبؾتٞبي غيط ليٕتي اظ لجيُ ثط٘بٔٞٝبي آٌب ٜؾبظي ،انالح
قي ٜٛتِٛيس ثب تىِٛٛٙغي ٔٛخٛزٛ٘ ،آٚضي زض تىِٛٛٙغي تِٛيس ،تكٛيك اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغي ثبالتط  ٚتغييط اٍِٛي ٔهطف و ٝزض ٔدٕٛؿ
ٔي تٛاٖ تحت فٛٙاٖ ضٚقٟبي ٔسيطيت تمبضبي ا٘طغي اظ آٖ ٞب يبز وطز زض وبٞف ضقس ٔهطف فطاٚضزٞ ٜبي ٘فتي ؾ ٟٓثؿعايي
زاقت ٝا٘س.
 -2ؾيبؾتٞبي ٔسيطيت تمبضبي ا٘طغي زض وكٛض قبُٔ ؾيبؾتٞبي ليٕتي  ٚغيطليٕتي اؾت .ثىبضٌيطي ؾيبؾت ليٕتي  ٚايدبز
٘ؾبْ ليٕتٌصاضي نحيح ٔؿتّ عْ قٙبذت قطايظ ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ٘ؾطيبت ٔغطح قس ٜزض حٛظ ٜالتهبز ٕٞ ٚچٙيٗ قٙبذت ظيطؾبذتٞب
 ٚؾبذتبض التهبزي  ٚاختٕبفي يه خبٔق ٝاؾت .ؾيبؾت غيطليٕتي قبُٔ ثط٘بٔٞٝبي آٌب ٜؾبظي ٔهطف وٙٙسٌبٖ  ٚتِٛيس وٙٙسٌبٖ،
انالح قي ٜٛتِٛيس ثب تىِٛٛٙغي ٔٛخٛزٛ٘ ،آٚضي زض تىِٛٛٙغي اؾت .تدطث ٝوكٛضٞبي پيكطفت٘ ٝكبٖ ٔي زٞس و ٝثىبضٌيطي ٕٞعٔبٖ
ايٗ زٚؾيبؾت تبثيط چكٍٕيطي زض وبٞف ٔهطف ا٘طغي زاقت ٝاؾت.
ٔ -3دتٕـ فٛالز ٔجبضو ٝتمطيجبً ٘يٕي اظ ٔحه َٛفٛالز وكٛض ضا تِٛيس ٔي وٙس ضٚـ تِٛيس ايٗ ٔدتٕـ ،وٛض ٜلٛؼ اِىتطيه اؾت.
ايٗ ضٚـ اظ ٔطؾْٛتطيٗ  ٚالتهبزيتطيٗ ضٚـٞبي تِٛيس فٛالز زض خٟبٖ اؾت و ٝوكٛضٞبي فٕس ٜتِٛيسوٙٙس ٜفٛالز زض خٟبٖ اظ آٖ
اؾتفبزٔ ٜي وٙٙس .اظ ايٗ خٟت ٔيتٛاٖ ليٕت تٕبْ قس ٜآٖ ضا ثب ليٕت خٟب٘ي ٔمبيؿٕٛ٘ ٝز ٔ ٚعيت ٘ؿجي ايٗ نٙقت ضا ثب افعايف
ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز.

 -4آظٔ ٚ t ٖٛپيطؾ٘ ٖٛكبٖ زاز٘س و ٝافعايف ليٕت حبُٔٞبي ا٘طغي ثط ليٕت فٛالز تأثيط زاض٘س .زض ٔسَ پيكٟٙبزي ،ليٕت تٕبْ
قس ٜفٛالز ثط اؾبؼ ؾٙبضي ٛوبضٌط ٜٚعطح تح َٛالتهبزي ثطاي افعايف ليٕت ثطق ٌ ٚبظ زض ؾبَ ٞبي ٔ 1390-94حبؾج ٝقس ٜاؾت.
ليٕت ٞط تٗ فٛالز اظ ٞ 4981عاض ضيبَ زض ؾبَ  1390ثٞ 6232 ٝعاض ضيبَ زض ؾبَ  1394افعايف ٔي يبثس و ٝحبوي اظ ضقس 25
زضنسي ليٕت فٛالز اؾت .ليٕت تٕبْ قسٞ ٜط تٗ فٛالز زض ايطاٖ ثيٗ  453-566زالض ثب تٛخ ٝث ٝافعايف ليٕت ا٘طغي ث ٝزؾت ٔي
آيسٔ .مبيؿ ٝليٕت خٟب٘ي ٞط تٗ فٛالز زض زأ 490-520 ٝٙزالض ثب ليٕت تٕبْ قس ٜزض زاذُ ٘كبٖ ٔيزٞس ثب افعايف ليٕت ا٘طغي زض
ؾبَ ٞبي ،93ٚ92نٙقت فٛالز ثب ٔكىُ اؾبؾي ٔٛاخٔ ٝيقٛز .ث ٝفجبضتئ ،عيتي و ٝث ٝؽبٞط ثطاي ايٗ نٙقت ٚخٛز زاقت ٝاؾت
ثٛاؾغ ٝافعايف ٞعيٞ ٝٙبي تِٛيس وٕطً٘ ٔي قٛز  ٚحتي ٕٔىٗ اؾت ايٗ ٔعيت اظ ثيٗ ثطٚز.
 -5تالـ ثطاي ثؿتطؾبظي وبٞف ٔهطف ا٘طغي زض نٙبيـ ا٘طغي ثط اظ لجيُ فٛالز ثب حصف تسضيدي يبضا٘ ٚ ٝوٕه ٘طْافعاضي ٚ
ؾرتافعاضي تٛؾظ قطوتٞبي فٛالزؾبظي ثطاي تطٔيٓ ؾبذتبض ذٛز  ٚافعايف ثٟطٜٚضي أىبٖ پصيط ٔيثبقس.
ثطاي ٔثبَ زضوكٛض غاپٗ تمطيجبً  100زضنس ٌبظ وٛض ٜثّٙس ثبظيبثي ٔيقٛز  ٚزض ٘تيدٔ ٝهطف ٌبظ عجيقي زضتِٛيس فٛالز ايٗ وكٛض
ثؿيبض ٘بچيع اؾت.
 -6اٌط چ ٝاثعاض ليٕت ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتطيٗ اثعاض ؾيبؾت ليٕتي ٔحؿٛة ٔيقٛز أب تدطث ٝوكٛضٞبي زيٍط زض ايٗ ظٔي٘ ٝٙكبٖ ٔي
زٞس و ٝاثطات تغييطات ليٕت ا٘طغي ثط ٔهطف ا٘طغي ٔتفبٚت اؾت ظيطا و ٝفبُٔ ليٕت ٘مف چٙساٖ ٔٔ ٚ ٟٓسأٚي ثط وبٞف
ٔهطف  ٚنطفٝخٛيي ا٘طغي ٘ساقت ٝاؾت ِصا نطفٝخٛيي ا٘طغي زض وكٛضٞبي نٙقتي ٔتىي ث ٝافعايف ليٕت ٘جٛز ٜثّىٕٞ ٝطا ٜثب
افعايف ليٕت (ؾيبؾت ليٕتي) ؾيبؾت ٔٙبؾت زيٍطي (ؾيبؾت غيطليٕتي) اظ خّٕ ٝتقييٗ اؾتب٘ساضزٞب ثطاي ٔبقيٗآالت  ٚتدٟيعات،
ذٛزضٞ ٚبٚ ،ؾبيُ ذبٍ٘يٌ ،ؿتطـ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛي ،افعايف  ٚوبضايي ا٘طغي زض ٚاحسٞبي تِٛيسي  ٚذسٔبتي ،خٟت زازٖ ثٝ
تحميمبت زض تِٛيس ٔ ٚهطف ا٘طغي  ٚوٕه ٔبِي زض ضاؾتبي وبٞف  ٚنطفٝخٛيي ا٘طغي ضا ث ٝاخطا زضآٚزٜا٘س.
 -7الظْ اؾت ؾيبؾتٍصاضاٖ ٔ ٚسيطاٖ نٙبيـ وكٛض ثب تٛخ ٝثٔ ٝعيتٞبي ٔٛخٛز زض تِٛيس فٛالز  ٚشذبيط فؾيٓ ٘فت ٌ ٚبظ  ٚظغبَ
ؾ ًٙثٚ ٝيػ ٜؾ ًٙآ ٚ ٗٞثب تٛخ ٝث ٝتىِٛٛٙغي ٔٛخٛز زض نٙبيـ فٛالزؾبظي  ٚا٘تربة تىِٛٛٙغي خسيس  ٚخبيٍعيٗ وطزٖ تدٟيعات
فطؾٛز ٜضٕٗ انالح اٍِٛي ٔهطف ثبفث افعايف وبضايي ا٘طغي قس ٚ ٜثبتِٛيس فٛالز اضظاٖ پيكطفت  ٚآثبزا٘ي وكٛض ضا تؿطيـ ثركٙس.
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Abstract
Improved prices of energy carriers in the country’s economy especially the industrial
sector have a high sensitivity. Steel industry, including energy-intensive industries,
capital-intensive and requires high technology that high share of energy production
(about %8), causing the increasing prices of energy carriers, affect production cost and
product sales. Therefore, due to the late and former communications industry with other
industries, price changes on other economic sectors and industrial steel works will also be
important. The results show that the prices of energy carriers with direct effects on the
cost of steel industry.
It is being provided if none price package as reform process, improving production
technologies and improving energy use patterns is not applied simultaneously with price
reform policy, Accumulation due to cumulative effects of increased prices of energy
carriers, there is the possibility of bankruptcy and closure of industrial units.
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