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تبضيد پصيطـ1388/6/10 :

چىيسُ
ّوَاضُ هيبى ضقس ٍ تَؾفِ التهبزي اظ ظطيك افعايف تَاى تَليسي ٍ ؾيبؾتّبي تأهيي اجتوبـي ّط وكَض ضاثعِ هؿتميوي ٍجوَز زاضز .ضقوس ٍ
تَؾفِ التهبزي ثسٍى گؿتطـ ًؽبم تأهيي اجتوبـي ثِ ؾرتي لبثل تحمك اؾتً .ؽبمّبي تأهيي اجتوبـي ًمف ـوسُ اي زض حوبيت اظ قبغالى
ٍفطاّن ًوَزى ظهيٌِ الظم ثطاي هكبضوت آًْب زض ض قس التهبزي ايفب هي وٌٌس .ايي ؾبظهبى اظ ظطيك تأهيي ثركي اظ ّعيٌِ ًيطٍي وبض ٍحوبيوت اظ
گطٍُ ّبي آؾيت پصيط زض ثْجَز تَظيؿ زضآهس ًمف زاضز .ايي پػٍّف ،ضاثعِ هيبى هربضج توأهيي اجتووبـي ٍ ضقوس التهوبزي زض ايوطاى ضا زض زٍضُ
ظهبًي  1385-1354ثب اؾتفبزُ اظ الگَّبي التهبزؾٌجي هَضز ثطضؾي لطاض زّوس .يبفتوِّوب ًكوبى هويزّوس روطيت اثوطگوصاضي هروبضج ؾوطاًِ
تأهيياجتوبـي ثط ثْطٍُضي ًيطٍي وبض زض وَتبُهست زٍ زضنس ( ٍ )0/02رطيت آى زض ثلٌسهست پٌج زضنس ( )0/05اؾت .هربضج تأهيي اجتووبـي
اظ ظطيك غلجِ ثط هربظطات ًبقي اظ ثيوبضي ،اظوبضافتبزگي ،وَْلت ،ثيىبضي ،فمط هفيكتي ٍ وبّف ًباظويٌبًي ٍ هربظطات حيي وبض ٍ پؽ اظ آى ٍ
ّوچٌيي ايجبز هحيط اهي ثطاي ـَاهل تَليس ثط هتغيط ضقس التهبزي اثط ثرف اؾت .ثب تَجوِ ًموف هتجوت هروبضج توأهيي اجتووبـي ثوط ضقوس
التهبزي ،ؾبظهبى تأهيي اجتوبـي هيتَاًس ثب ثْجَز ذسهبت ،اجطاي تفْسات هطثَظِ ٍ اضتمبي ويفيت ذسهبت ،ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ٍ ثِزًجوبل آى
ضقس التهبزي ضا زض ثلٌسهست افعايف زّس .زض ايي ضاؾتب رطٍضي اؾت ايي ؾبظهبى ثطاي اضتمبي ثْطٍُضي ًيوطٍي ووبض ؾوعو پَقوف ايوي ًوَؾ
ثيوِّب ضا گؿتطـ زازُ ٍ ثْجَزي انَلي زض ويفيت ذسهبت ذَز ايجبز ًوبيس.
ٍاغگبى وليسيّ :عيٌِّبي تأهيي اجتوبـي ،ضقس التهبزي ،ثْطٍُضي ًيطٍي وبض.
ظجمِثٌسي H55, J24, O40 :JEL

 .1اؾتبزيبض زاًكىسُ التهبز ٍ حؿبثساضي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس تْطاى هطوع bbaseri@gmail.com،
 .2وبضقٌبؼ اضقس التهبز اظ زاًكىسُ التهبز ٍ حؿبثساضي ٍاحس تْطاى هطوعي

 .1همسهِ
اهطٍظُ تأهيي اجتوبـي ثِ ـٌَاى يىي اظ ًيبظّبي اؾبؾي ٍ حيبتي ّط جبهفِاي تلمي هيقَز .ثًِحَي وِ وكَضّبي هرتلف جْبى ،هَفكتوطيي
ذسهبت ذَز ضا ايجبز ٍ تَؾفِ ًؽبم تأهيي اجتوبـي لَي ٍ وبضآهس هيزاًٌس .ـسمتَجِ ثِ هَرَؾ تأهيي اجتوبـي ثِ ـٌَاى يىوي اظ ًموبض روفف
زٍلتّب تلمي قسُ ٍ ثبـث ًبضربيتي ٍؾيؿ اجتوبـي هيقَز .ثيكتط نبحجٌؽطاى التهبزي هفتمسًس تَجِ ثِ تأثيط لعفي ٍ هْن تأهيي اجتوبـي ثط
ثْطُ ٍضي ًيطٍي وبض ٍ تأثيط هتمبثل ثيي ضقس ٍ تَؾفِ التهبزي ٍ تأهيي اجتوبـي ترهيم هٌبثؿ ثوِ ايويگًَوِ ذوسهبت ،اظ اّويوت ٍ روطٍضت
ذبني ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ثطضؾي التهبزي تأهيي اجتوبـي ،حسالل زض ظهيٌِ تأثيط هتمبثل ٍ ترهيم هٌبثؿ اّويت ٍيوػُاي ذَاّوس زاقوت .هؿوألِ
تأهيي اجتوبـي ٍ ًحَُ اضائِ ذسهبت آى ،يه هؿئلِ التهبزي ٍ اجتوبـي هَضز تَافك ؾيبؾتگصاضاى ٍ زٍلتوطزاى اؾت وِ ـالٍُ ثط اثطگصاضيّبي
اجتوبـي ثبيس آى ضا اظ جٌجِّبي التهبزي ًيع هَضز هعبلفِ لطاض زاز .تَجِ ًؽطيِّوبي التهوبزي ثوِ توأهيي اجتووبـي ٍ ثطضؾوي ّعيٌوِ ٍ فبيوسُ
ؾيبؾتّبي زٍلت زض ظهيٌِ تأهيي اجتوبـي هيتَاًس چبلفّبي هَجَز ضا هطتفؿ ًوبيس .هفبّين تأهيي اجتوبـي زض ثيكتط هوَاضز هتوطازب ثوب ضفوبُ
اجتوبـي ،هؿبـستّبي اجتوبـي ،ذسهبت اجتوبـي ،ذسهبت اهسازي يب ثيوِّبي اجتوبـي ثِ وبض هيضًٍس .ثب تَجِ ثِ گؿوتطزگي هفوبّين توأهيي
اجتوبـي ذسهبت تأهيي اجتوبـي زض وكَضّبي هرتلف هتفبٍت ثَزُ ٍ ّط وكَض ثط اؾبؼ قٌبذت ًيبظّبي ذَز ٍ ؾعو تَاًبيي ٍ توَاى پطزاذوت
ثيوِقسگبى گؿتطُ حوبيتّبي اجتوبـي ضا تفييي هيوٌٌس .تأهيي ثِ هفَْم حوبيت زض همبثل هربظطات ٍ ًباظويٌبًي ٍ اجتووبـي ضاثعوِ آى ضا ثوب
قطايط تبضيري ٍ اجتوبـي ٍ جغطافيبيي يه جبهفِ ًكبى هيزّس .اگط هكىالتي زض زضيبفت زضآهس افطاز ثِ ـلت ثيوبضي ،اظ وبضافتبزگي ٍ ؾبلوٌسي
يب ثيىبضي ٍ ًگْساضي ذبًَازُ (ـبئلِهٌسي) پسيس آيس زض آى نَضت حوبيت افطاز اظ جٌجِ تأهيي يب زضآهس ثط زٍـ ًْبز تأهيي اجتوبـي اؾت .1انل
 29لبًَى اؾبؾي جوَْضي اؾالهي ايطاى ًيع ايي هَرَؾ ضا تهطيو ًوَزُ اؾت .ثطايي اؾبؼ زٍلت هَؼف اؾت ظجك لَاًيي اظ هحل زضآهسّبي
ـوَهي ٍ زضآهس حبنل اظ هكبضوت هطزم ذسهبت ٍ حوبيتّبي هبلي ضا ثطاي يىبيه افطاز تأهيي ًوبيس.
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ثطذي ًؽبمّبي ثيوِ اي ثطهجٌبي اقتغبل ٍ وؿت زضآهس افطاز جبهفِ قىل گطفتِ اؾت .زض ايي ًؽبمّب ظطحّبي ثيوِ اجتوبـي ،نٌسٍقّبي
احتيبض ٍ هكبضوت هبلي ثيوِقسگبى ٍ هكبضوت وبضفطهبّب ٍ زٍلت هٌبثؿ هبلي هَضز ًيبظ ضا فطاّن هيوٌس .ثطذي ًؽبمّبي ثيوِاي هتىي ثط البهت
قْطًٍساى ثِ نَضت ـبم ٍ ّوگبًي اؾت .ايي ًؽبمّب وليِ الكبض آؾيتپصيط اجتوبـي ضا وِ تَاًبيي تأهيي هفيكت ذَز ٍ ذبًَازُ ضا ًساضًس قوبهل
هيقَزً .ؽبمّبي اهسازي ثيوِاي ًيع هتىي ثِ ووهّب ٍ هؿبـست زٍلتّب زض ؾعو هلوي ٍ ثويي الوللوي زض قوطايط اروعطاضي ٍ ثطٍظحوَاز
غيطهتطلجِ قبهل هيقَز .زض توبم ًؽبمّبي ثيوِاي يبز قسُ هربظطُ اذالليٍ 3جَز زاضز .زض ثحث ثيوِّبي اجتوبـي اججبضي ثيووِ ضا ايويگًَوِ
تفؿيط هيوٌٌس وِ افطاز پَل ٍ زاضايي ذَز ضا ـمالًي هسيطيت ًويوٌٌس ٍ ايي هَرَؾ افطاز ضا ثوب تٌگسؾوتي ٍ ًوساضي هَاجوِ هويوٌوس .زض هوَضز
ثيوِّبي ذهَني هوىي اؾت ثبظاضّب زض ثطذي هَاضز ًبوبضآهس ـول وٌٌس اهب زض ثطاثط ثيوِّبي ًبقي اظ ثيىبضي ًبقي اظ ٍرفيت التهوبزي يوه
وكَض زض زٍضاى ضوَز التهبزي ٍ ثطٍظ ثحطاىّب ثيوِّبي ذهَني ـولىطز هٌبؾجي ًرَاٌّس زاقت .4ثحث زٍضاًسيكوي افوطاز ًيوع اظ هَروَـبت
هعطح قسُ زض ايي ظهيٌِ اؾت وِ ظطفساضاى فلؿفِ فطزگطايي ثِقست ثب آى هربلفٌس .نطفِجَيي زض ّعيٌِ تهووينگيوطي زض ًؽوبمّوبي توأهيي
اجتوبـي اججبضي تَؾط زٍلت اظ جولِ اؾتساللّبي ثِ ًفؿ ًؽبم تأهيي اجتوبـي اؾت .زض التهبزّبي فميط ٍ زاضاي ًطخ ثبالي ثيىوبضي ثبظاضّوبي
غيطضؾوي اقتغبل پسيس هيآيسً .ؽبمّبي تأهيي اجتوبـي زض ايي وكَضّب ثب چبلفّبي ثؿيبضي هَاجوِ ّؿوتٌس .ثوطايياؾوبؼ ًؽوبمّوبي توأهيي
اجتوبـي ضاثعِ هيبى افطاز ٍ زٍلت ضا اظ ًؽط حوبيتّبي اجتوبـي تفييي هيوٌٌس ٍ هيتَاًس زض ثْجَز ٍرفيت فمطا ،قبغالى ،گطٍُّبي آؾيتپصيط

 .1پٌبّي ٍ 1378 ،هَؾؿِ ـبلي پػٍّف تأهيي اجتوبـي1378 ،
 .3ؾتبضي فط1378 ،
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ٍ ّوچٌيي ثبظتَظيؿ زضآهس ثيي افطاز هؤثط ثبقس .زض گصقتِ ًؽبم ّبي تأهيي اجتوبـي ثِ زًجوبل ووبّف فموط ،فوطاّن ًووَزى ًيبظّوبي روطٍضي،
جبيگعيٌي ٍ حفػ زضآهس ،ججطاى ذؿبضت ،تَظيؿ هجسز زضآهس ثَزًس .اهب اهطٍظُ ّسايت افطاز ثِ ؾَي وبض ٍ اقتغبل ،تطثيت وبضفطهبيبى ثبلمَُ ،تغييوط
ضفتبض التهبزي ٍ اجتوب ـي قبغالى ،ايجبز اًگيعُ ٍتكَيك ـولىطز افطاز ،اـعبي اؾتمالل ثِ ًيطٍي وبض ،پيكجطز ذبًَازُّبي هتوطووع ٍ گؿوتطـ
ًطخ هكبضوت ًيطٍي وبض اؾت.
ايي پػٍّف ضاثعِ هيبى هربضج تأهيي اجتوبـي ٍ ضقس التهبزي ضا اضظيبثي ٍ زضنسز پبؾرگَيي ثِ ايي پطؾف اؾت وِ تأثيطگصاضي ّعيٌوِ
تأهيي اجتوبـي ثط ضقس التهبزي ٍ ثْطٍُضي ًيطٍي وبض زض التهبز ايطاى چگًَِ ٍ زض چِ جْتي هيثبقس .اثتسا هعبلفبت ذبضجي ٍ زاذلي ٍ ؾوسؽ،
قست ضاثعِ هيبى ّعيٌِّبي تأهيياجتوبـي ٍ ضقس التهبزي ضا هَضز تحليل ٍ اضظيبثي لطاض هيزّين.
ٍ . 2رفيت تأهيي اجتوبـي زض ايطاى
ففبليتّبي هطثَض ثِ ًؽبم تأهيي اجتوبـي زض ايطاى زض لبلت ذسهبت حوبيتي(غيطثيووِاي) ٍ ثيووِاي تَؾوط ؾوبظهبى ٍ هطاووع هتفوسز زٍلتوي ٍ
غيطزٍلتي اًجبم هيقَز .ذسهبت حوبيتي (غيطثيوِاي) ثِ هجوَـِاي اظ تساثيط ٍ ففبليتّبي هسزوبضي ،هكوبٍضُاي ٍ ؾوبيط ذوسهبت اجتووبـي ٍ
تَاًجركي گفتِ هيقَز وِ ثِهٌؽَض اضتمبي ًيبظّبي اؾبؾي گطٍُّبي ونزضآهس نَضت هويگيوطز .ؾوبظهبىّوبي ففوبل زض ايوي ظهيٌوِ ؾوبظهبى
ثْعيؿتي وكَض ،وويتِ اهساز اهبم ذويٌي (ضُ) ،ثٌيبز قْيس ٍ اهَض ايتبضگطاى ٍ جوفيت ّالل احوط جوَْضي اؾالهي ايطاى ّؿتٌس .ذسهبت ثيوِاي
ثط اؾبؼ هكبضوت ثيوِ قسگبى ،وبضفطهبّب ٍ زٍلت قىل هي گيطز ٍ قبهل ثيوِ ذسهبت زضهبًي ،ثبظًكؿتگي ،اظ ووبض افتوبزگي ،ثيىوبضي ،حوَاز
ًبقي اظ وبض ،فَت ،ايبم ثبضزاضي ٍ ووه ّعيٌِ ـبئلِهٌسي هيقَز .ؾبظهبىّبي ففبل زض ايي ظهيٌِ ـجبضتٌس اظ ؾبظهبى توأهيي اجتووبـي ،ؾوبظهبى
ثيوِ ذسهبت زضهبًي ٍ ؾبظهبى ثبظًكؿتگي وكَضي.
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هبذص :هطوع آهبض آيطاى ؾبلٌبهِ آهبضي ،1385
ًگبّي ثِ جسٍل ً 1كبى هيزّس ثيوِ قسگبى انلي تحت پَقف ًؽبم تأهيي اجتوبـي زض زٍ زِّ اذيوط اظ ضقوس لبثول توَجْي ثطذوَضزاض
ثَزُاًس ٍ اظ ّ 1960عاض ًفط ثِ ّ 7455عاض ًفط زض ؾبل  1384افعايف يبفتِ اؾت .هيبًگيي ًطخ ضقس ؾبالًِ ثيووِقوسگبى تحوت پَقوف توأهيي
اجتوبـي 8/4زضنس ثَزُ اؾت .آًچِ آهبض ًكبى هيزّس وبّف ًطخ ضقس ثيوِقسگبى انلي تحت پَقف ؾبظهبى توأهيي اجتووبـي اؾوت ووِ زض
زِّّبي  1370 ٍ 1360اظ ضقس لبثل تَجْي ثطذَضزاض ثَزُ اؾت اهب زض زِّ ّبي ثفس ًطخ ضقس آى اظ  11زضنس ثوِ  5/7زض  ٍ 1380ؾوسؽ ،ثوِ
 3/5زضنس زض ؾبل  1384افعايف يبفتِ اؾت.
زض ايطاى ثيكتط ثيوِقسگبى تحت پَقف ثيوِّبي غيطزٍلتي ثَزُاًس .ؾْن ثيوِقسگبى ثيووِّوبي غيطزٍلتوي اظ  73زضنوس زض ؾوبل
 1365ثِ  88زضنس زض ؾبل  1384افعايف يبفتِ اؾت .ايي افعايف لبثل تَجِ ًكبى هيزّس وِ ثيوِقسگبى تحت پَقف ثيووِّوبي غيطزٍلتوي
قبهل قطوت ّب ٍ ففبالى ثرف ذهَني ضًٍس ضٍ ثِ ضقسي ضا تجطثِ ًوَزُ ٍ زاضاي ؾْن فعايٌسُاي زض التهبز اؾت .ـلت انلي افعايف پَقف
ثيوِاي زض ؾبلّبي اذيط اججبضي قسى ثيوِ ،افعايف ؾعو اقتغبل زض ثرفّبي زٍلتي ٍ ذهَني ،ثْجَز ٍرؿ زضآهوسي افوطاز ،افوعايف لبثول
تَجِ ثٌگبُ ّبي ففبل زض ـطنِ التهبز ،افعايف ؾعو آهَظـ ٍ آگبّي هطزم اظ هٌبفؿ ثيوِ ٍ ًمف زٍلت زض تأهيي ّعيٌِّبي هوبلي ٍ وووه ثوِ
ًْبزّبي ثيوِ اي هي ثبقس .ؾْن ثيوِقسگبى تحت پَقف ثيوِّبي غيطزٍلتي ضًٍسي وبّكي ٍ ًعٍلي ضا ًكبى هيزّس .اضظيبثي قبذم ًؿوجت
جوفيت تحت پَقف تأهيي اجتوبـي ثِ جوفيت قبغل وكَض ثِ ـٌَاى يه قبذم وليسي زض ؾبل ً1385كبى هيزّس وِ ـولىطز ايي قبذم
 60/6زضنس اؾت وِ تب ؾعو هعلَة آى قىبب لبثل هالحؽِاي ٍجَز زاضز .1قبذم هْن زيگط ثرف ثيوِاي ،قبذم ثيوِ زضهبى اؾوت ووِ
ايي قبذم ًؿجت جوفيت تحت پَقف ثيوِ زضهبى ثِ جوفيت ول وكَض ضا ًكبى هيزّس ٍ ـولىطز ايي قبذم زض ؾبل 1385ثطاثط  87زضنس
اؾت .ايي قبذم ًيع ثِضغن ثبالثَزى تب ؾعو هعلَة قىبب لبثل هالحؽِاي ضا ًكبى هيزّس ٍ ويفيت ذسهبت اضائِ قسُ جبي تأهل زاضز.
زض ثرفّبي غيطثيوِاي زض ؾبل ّ 4700 ،1385عاض ًفط تحت ؾطپطؾتي وويتِ اهساز اهبم ذويٌي(ضُ) ٍ ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض اؾت
ٍ  1120ذبًَاض تحت پَقف ظطح هسزجَيي وويتِ اهساز اهبم ٍ ّ 661عاض ذبًَاض تحت پَقف ظطح قْيس ضجبيي هيثبقوس .زض ثطًبهوِ اقوتغبل ٍ
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وبضآفطيٌي ـالٍُ ثط اذتهبل ٍام ّبي ذَز اقتغبلي ثِ ايتبضگطاىّ ،عيٌِ ثركَزگي حك ثيوِ وبضفطهبيبى ثطاي هكبضوت آًبى زض ظطح ّوبي ذوَز
اقتغبلي السام قسُ اؾت .ـولىطز ثَزجِاي اـتجبضات ثرف ثيوِاي حسٍز ّ 10/8عاض هيليبضز ـولىطز ثيوِاي ثوَزُ اؾوت .1ايجوبز اقوتغبل ثوطاي
ً 136000فط ثب اـتجبضي ثطاثط  1400هيليبضز ضيبل ،احسا ٍ 55000احس هؿىًَي ثب اـتجبضي هفبزل  390هيليبضز ضيبل اظ جولِ الساهبت هْن نَضت
گطفتِ زض ؾبل  1385اؾت.
ثِضغن افعايف ضًٍس ثيوِّبي اجتوبـي ،چبلفّبي ثيوِاي زض ايطاى هتفسز ٍ فطاٍاى اؾت .ثيوِّبي اجتوبـي ضٍؾتبييبى ٍ ـكوبيط ثوِ
زليل اذتيبضيثَزى ٍ ٍجَز هَاًؿ اجطايي ًؿجت ثِ ّسبّبي ثطًبهِ ـمتتط اؾت .اگطچِ زض ؾبلّبي اذيط وويت آهبضّبي ثيوِاي ضٍ ثِ افوعايف
اؾت ،اهب ويفيت ذسهبت زضهبًي ثيوِ اي ثِ زليل هكىالت هسيطيتي ٍ ووجَز هٌبثؿ هبلي هحمك ًكسُ اؾت .ويفيت ذسهبت اضايِقسُ ،ـسم آگبّي
وبفي اظ هٌبفؿ اًَاؾ ثيوِّب ٍ ـسم پَقف ثيوِّب ثٍِيػُ زض هٌبظك ضٍؾتبيي اظ جولِ هكىالت ثيوِاي زض ايطاى اؾت.
 .3پيكيٌِ پػٍّف
تأهيي اجتوبـي اظ ظطيك آثبضي وِ ثط هتغيطّبي هرتلف التهبزي ٍ اجتوبـي زاضز ،ضقس التهبزي ضا تحت تأثيط لطاض هيزّس .افعايف تمبروب
ثطاي وبالّب هَضز ًيبظ افطاز يىي اظ تأثيطات گؿتطـ پَقفّبي تأهيياجتوبـي اؾت ،چَى ووهّبي ًمسي تأهيي اجتوبـي ثِ ّعيٌوِ ههوطفي
افطاز ترهيم زازُ هيقَز .اگط زض جبهفِ اي ًؽبم تأهيي اجتوبـي ٍجَز ًساقتِ ثبقس ،افطاز لؿووتي اظ زضآهوس ذوَز ضا ثوطاي همبثلوِ ثوب ذعوطات
احتوبلي ،پؽاًساظ ذَاٌّس وطز ،اهب ثب ٍجَز تأهيي اجتوبـي ٍ آؾَزگي ذيبل ثيكتط افطاز ،هيعاى پؽاًساظ ذَز ضا وبّف ٍ ثط هيعاى تمبروب افوعٍزُ
هيقَز ،اظ ايي ضٍ هيتَاى اشـبى زاقت وِ تأهيي اجتوبـي اظ ظطيك ايجبز تمبرب ثطاي وبال ٍ ذسهبت ثِ ضقس التهبزي ووه ذَاّسوطز.
ًؽبمّبي تأهيياجتوبـي اظ ظطيك تَظيؿ هجسز زضآهس زض وبّف قىبب زضآهسي ًمف هْوي ايفب هيوٌٌس .اظ لحبغ تأثيط ايي ـبهل ثوط ضقوس
التهبزي ثطذي اظ ًؽطيِ پطزاظاى تَظيؿ هجسز زضآهسّب ضا ًبلض ضقس التهبزي ٍ ثطذي آى ضا هحطن ضقس التهبزي هيزاًٌس .گطٍّي ّعيٌوِّوبي
تأهيي اجتوبـي ضا اًتمبل ثطٍت اظ گطٍُّبي پطزضآهس ثِ فمطا ٍ ثبـث ثْجَز ؾعو ولي پؽاًساظّب ٍ ثِزًجبل آى افعايف ضقس التهوبزي هويزاًٌوس.
گطٍُ زيگطي اظ ًؽطيِپطزاظاى اؾتسالل هيوٌٌس وِ ؾيبؾتّبي هجتٌي ثط تَظيؿ هجسز زضآهس اظ الكبض ثطٍتوٌس ثِ ؾوت الكبض فميط ،ثبـث ووبّف
هحسٍزيتّبي اـتجبضي زض زّهّبي پبييي زضآهس ًؿجت ثِ زّهّبي ثبالي زضآهسي قسُ ٍ ايي هَرَؾ ثِ تكوىيل ؾوطهبيِ ثيكوتط ٍ افوعايف
ضقس التهبزي ووه هيوٌس .ثب تَجِ ثِ تأثيط ًبثطاثطي ٍ فمط زض افعايف ؾعو ثعّىبضيّبي اجتوبـي ٍ آثبض هٌفي آى ثط ظًسگي ذبًَاضّب ،اؾتمطاض
يه قجىِ جبهؿ تأهيي اجتوبـي ،ثبـث وبّف هربلفتّبي ؾيبؾي ٍ ًبضربيتيّبي اجتوبـي ًبقي اظ فمط ٍ ًوبثطاثطي هويقوَز .چوَى يىوي اظ
اّساب ًؽبم تأهيي اجتوبـي وبّف فمط ،افعايف ثجبت ؾيبؾي جبهفِ ٍ ثِ قىل غيطهؿتمين ثْجَزوبضايي التهبزي اؾت.
تأهيي اجتوبـي ثب ثطلطاضي حوبيتّبي هرتلف اظ جولِ زضهبى ،حوبيتّبي وَتبُهست ٍ ثلٌسهستً ،مف ثِؾعايي زض ثْجوَز قوبذمّوبي
تَؾفِ اًؿبًي ثِ ـٌَاى يىي اظ هؿبئل هْن ٍ ظيط ؾبذتي تَؾفِ يه وكَض زاضز .هفَْم تَؾفِ اًؿبًي زض ٍالؿ گَيبي آى اؾت وِ ّوسب انولي
تَؾفِ ،اـتالي قأى ٍ اضظـّبي اًؿبًي ٍ ثْجَز قطايط ظيؿتي اًؿبى اؾت .ثطاي ًيل ثِ ايي هْن ثطپبيي ًؽبم تأهيي اجتوبـي ،اؾبؾويتوطيي ٍ
ظيطثٌبييتطيي گبم اؾت .تأهيي اجتوبـي ثِ هفٌبي حطاؾت ٍ پكتيجبًي اظ افطاز جبهفِ زض ثطاثط ههوبيت ٍ هكوىالت ٍ پطيكوبًيّوبي التهوبزي ٍ
اجتوبـي اؾت ٍ ًَـي ؾطهبيِگصاضي ثيي ًؿلي هحؿَة هيقَز .ثسييتطتيت تأهيي اجتوبـي ثرف ججطاىًبپصيط تَؾفِ پبيساض اؾت .ثٍِيػُ ووِ
ّسب ًْبيي تَؾفِ ثْجَز ٍرفيت هبزي ٍ هفٌَي اًؿبى اؾت .تأهيي اجتوبـي ثِ ثْجَز ٍرفيت التهبزي ٍ اجتوبـي ًيطٍي وبض وووه ٍ ًموف
اؾبؾي زض ثؿتطؾبظي ٍ تَؾفِ التهبزي ٍ اجتوبـي وكَض زاضز.
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زض ايي ظهيٌِ ،پػٍّفّبي اًجبم قسُ آثبض هتجت ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي ثط ضقس التهبزي زض ثلٌسهست ضا تأييس هيوٌس .ثطذوي هعبلفوبت
آثبض هربضج تأهيي اجتوبـي ثط ضقس التهبزي ضا هتجت ٍ ًمف آى ضا ثب اّويت تلمي وطزُاًس .گبلٌؿي 1هربضج تأهيي اجتوبـي ٍ ضقوس التهوبزي ضا
زض يه زٍضُ زض چْل وكَض( 20وكَض تَؾفِ يبفتِ 10 ،وكَض زض حبل تَؾفِ 10 ،وكَض تَؾفِ ًيبفتِ) همبيؿوِ ٍ زض ثيؿوت وكوَض تَؾوفِيبفتوِ
هربضج تأهيياجتوبـي ضا هْنتطيي هتغيط ٍ حتي ثيكتط اظ ًطخ ضقس وبض ٍ ؾطهبيِ ثب ضقس ؾتبزُ هوطتجط زاًؿوتِاًوس .زض زُ وكوَض زض حوبل تَؾوفِ
ؾبذتبض ؾطهبيِ هْنتطيي هتغيط تَريوزٌّسُ ٍ ثب ًطخ ضقس ؾبالًِ تأهيياجتوبـي ثِظَض هَثطي هطتجط ثوَزُ اؾوت .زضوكوَضّبي تَؾوفِ ًيبفتوِ
هربضج تأهيياجتوبـي زض هَضز ؾتبزُ ٍ ًطخ ضقس تَريو ؾبظگبض ٍ هتٌبؾجي ضا ًكبى ًويزّس؛ ظيطا ـبهل وبض ٍ ؾطهبيِ ثب ضقس التهبزي اظ اضتجوبض
هؿتحىوي ثطذَضزاض ًجَزُاًس.
ثطذي ًؽطيِّب آثبض ّعيٌِّبي تأهيياجتوبـي ضا ثط اًجبقت ؾطهبيِ فيعيىي هَضز تأويس لطاض زازُاًس .الهسويّ 2عيٌِّبي تأهيياجتوبـي ضا اظ
هٌؽط شذبيط اًجبقت ؾطهبيِ ٍ ًمف آى زض گؿتطـ هٌبثؿ ضقس التهبزي زض فيليسويي ثطضؾوي ووطزُ اؾوت .ثطاؾوبؼ ًتوبيج پوػٍّف ٍي شذوبيط
تأهيياجتوبـي هٌجفي اؾبؾي زض قىلگيطي ؾطهبيِ ٍ ـبهل هكبضوت وٌٌسُاي زض ضقس التهبزي هحؿَة هيقًَس ٍ تغييوط زض آى ثبـوث اظزيوبز
ًطخ ضقس التهبزي هيقَز .پبضن 3هفتمس اؾت ًؽبم تأهيياجتوبـي زض وطُجٌَثي زض تَظيؿ هجسز زضآهوس ،افوعايف ؾوعو زضآهوس لبثول تهوطب،
ثبالضفتي هربضج ههطفي ٍ اضتمبي ؾعو تَليس ًبذبلم هلي ًمف زاقتِ اؾت .اثطيل 4پؽاًساظ توأهيي اجتووبـي ضا زاضاي آثوبض هتجتوي ثوط ؾوعو
ههطب ٍ ؾتبًسُ زض آهطيىب زاًؿتِ اؾت .زض ايي ضاؾتب ،ؾبظهبى جْبًي وبضً 5يع آثبض ّعيٌِّبي تأهيياجتوبـي ضا ثوب ضقوس ثْوطٍُضي ًيوطٍي ووبض،
ايجبز تحطن قغلي ،تَظيؿ هجسز زضآهس ٍ ضقس التهبزي هتجت زاًؿتِ اؾت .ثبتط 6اظ هٌؽط پؽاًساظ هلي ظطحّبي توأهيي اجتووبـي ضا ـوبهلي زض
جوؿآٍضي هٌبثؿ ؾطهبيِ اي زض وكَضّبي تَؾفِ يبفتِ ٍ زض حبل تَؾفِ زاًؿتِ اؾت .ثٌبثطايي ،اظ هٌؽط اًجبقوت ؾوطهبيِ ،شذوبيط توأهيياجتووبـي
ـبهلي هتجت ٍ ؾبظًسُ زض ضقس التهبزي هحؿَة هيقَز.
زوَض ٍ پبزيؿَى 7ثط اؾبؼ لَاـس ؾَززّي تأهيي اجتوبـي ،ضقس التهبزي ٍ ًبثطاثطي ،تفبزل ثيي تأثيطات ضقس ثطًبهوِّوبي زضآهوسيً ،وطخ
ضقس التهبزي ٍ تَظيؿ زضآهس ضا زض يه التهبز ثؿتِ ثطضؾي ٍ ًمف تهوينّبي فطزي زض تحهيالت ٍ ضقس التهبزي ضا تحليل ًووَزُ اؾوت .زض
ايي پػٍّف ،ؾِ لبًَى هتفبٍت ؾَززّي تأهيي اجتوبـي ،ضقس التهبزي ٍ ًبثطاثطي اظ ّن تفىيه هيقَزٍ .ي ثطاؾبؼ ؾَاثك زضآهسّبي ولي ٍ
جعئي ثيوِقًَسگبى تأهيي اجتوبـي ًكبى هيزّس تأهيي اجتوبـي ًطخ ضقس التهبزي ثلٌس هست ضا افعايف ٍ ًبثطاثطيّب ضا وبّف هي زّس.
ووٌتع 8اثط ضقس التهبزي ثطتأهيي هبلي ّعيٌِ ّبي اجتوبـي ضا ثب تَجِ ثِ ًمف ؾطهبيِ اًؿبًي ثطاؾبؼ هسل لَوبؼ ثطضؾي ووطزُ ٍ هفتموس
اؾت ًؽبم تأهيي اجتوبـي زض هكبضوت ٍ ضّجطي ضقس التهبزي ًمف ثطجؿتِ اي ايفب هيوٌس .ثلتيٌي ٍ ؾطًٍي 9ثب تأييس اضتجبض تجطثي ثيي هربضج
هربضج تأهيي اجتوبـي ٍ ضقس التهبزي زض تحليلي تعجيمي زض ًوًَِ اي هتكىل اظ  61وكَض 20 ،وكَض نوٌفتي ضا ثوِ ـٌوَاى ًوًَوِ اًتروبة ٍ
زضيبفتٌس ضاثعِ هفٌبزاض ٍ هتجتي ثيي ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي ٍ ضقس التهبزي ٍجَز زاضز ،زض تحليل تعجيمي آًْب رطيت اثطگوصاضي ّعيٌوِّوبي
تأهيي اجتوبـي ثط ضقس التهبزي زض وكَضّبي تَؾفِ يبفتِ ثيكتط اظ وكَضّبي فميط اؾت .آًْب ًمف هتجت ّعيٌِّبي تأهيي اجتووبـي ثوط ضقوس
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التهبزي ضا ثٍِيػُ اظ هٌؽط تكىيل ؾطهبيِّبي اًؿبًي هَضز تأويس لطاض زازُاًوس .اظ ايوي ضٍيىوطزّ ،عيٌوِّوبي توأهيي اجتووبـي آثوبض هتجتوي زض
قىلگيطي ؾطهبيِ اًؿبًي ثِـٌَاى يىي اظ ـَاهل ضقس التهبزي زاضًس.
ٍالفيتي وِ زض تحليل ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي ثبيس ثِ آى تَجِ زاقت ايياؾت وِ هربضج تأهيي اجتوبـي ثطاي زٍلتّب هروبضجي گوطاى
ليوت ثَزُ ٍ ؾْن لبثل تَجْي ضا زض هربضج زٍلتّب ثِ ذَز اذتهبل هيزٌّس .زض ثطذي هَاضز ّعيٌِّبي توأهيي اجتووبـي ـوسم تفوبزلّوبي
ثَزجِاي ضا ثطاي زٍلتّب ثِ زًجبل زاضز .ايي اؾتسالل ًيع ٍجَز زاضز وِ هربضج تأهيي اجتوبـي ثِ قىل هعلَة آى ،اًگيعُ افطاز ثطاي زؾتيبثي ثِ
قغل ضا وبّف زازُ ٍ لسضت ضلبثتپصيطي ثٌگبُّبي التهبزي ضا تضفيف هي وٌوس .ظيوطا زضيوه التهوبز پَيوب وبضفطهبيوبى ثبيوس زض توأهيي هوبلي
ّعيٌِّبي اجتوبـي هكبضوت گؿتطزُاي زاقتِ ثبقٌس .زض ايي ظهيٌِ ثالًچبضز 1هفتمس اؾت هربضج تأهيياجتوبـي اظ ظطيوك ووبّف پوؽ اًوساظ ٍ
وبّف ؾطهبيِ گصاضي ٍ تأثيط ثط تَليس ثبـث وبّف ؾعو اقتغبل ٍ ضقس التهبزي هيقَز .چَى هربضج تأهيي اجتووبـي ًوَـي پوبزاـ ووبض ثوِ
قبغالى زض اظاي زضيبفت حك ثيوِ هيثبقس ،ثط اًگيعُ وبضي افطاز تأثيط هٌفي هيگصاضز .قوبّيً 2يع ثط جٌجِّبي هٌفي ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي
اجتوبـي تأويس زاضزٍ .ي هفتمس اؾت ّعيٌِّبي تأهيياجتوبـي هَجت ثبالضفتي ّعيٌِ ًيطٍي وبض ،افعايف ليوت وبال ،ووبّف ضلبثوتپوصيطي زض
ثبظاض ٍ جبيگعيٌي ؾطهبيِ ثِ جبي وبض زض فطآيٌس تَليس گطزيسُ ٍ ًَـي ترهيم ًبهعلَة هٌبثؿ ضا ثِ زًجبل هي آٍضز .ايي هَروَؾ زض وكوَضّبيي
وِ ؾبذتبض ثبظاض وبض آًْب اًفعبب ًبپصيط اؾت ،ثيكتط هكبّسُ هيقَز .ايي فطآيٌس ثط وبّف ًطخ ضقس التهبزي تأثيط گوصاضزُ ٍ هكوىالتي ضا ثوطاي
تأهيي هبلي ثيوِّبي اجتوبـي ثِ زًجبل زاضز .زض پبؾد ثِ ايي ثحث ،وليي ٍ ّيگيٌع 3ثط ايي ثبٍضًس اگط هربضج تأهيي اجتووبـي اظ ظطيوك هبليوبت
تأهيي هبلي قَز ًِ تٌْب پيبهس هٌفي ًساضز ثلىِ ثِ ثْجَز تَظيؿ زضآهس ًيع هٌجط هيقَز .افعٍىثطايي ،آثبض هٌفي ًبقي اظ ًطخ ضقس ؾوطيؿتوط توأهيي
اجتوبـي اظ ضقس التهبزي ًگطاىوٌٌسُ ًرَاّس ثَز .زض ايي نَضتً ،طخ ضقس ّعيٌِّبي تأهيي اجتووبـي اضتجوبض هتجتوي ثوب گؿوتطـ ًوطخ ضقوس
التهبزي ذَاّس زاقت .الظم ثِ شوط اؾت وِ تأهيي هبلي زض ًؽبمّبي تأهيي اجتوبـي اظ ظطيك هبليبتّبي تهبـسي ،هبليوبت ثوط اضظـ افوعٍزُ،
هكبضوت افطاز ثِ قىل پطزاذتي ٍ ضفتي (4پبيگ)،ضٍـ پطزاذت يب اًسٍذتِ وبهل ٍ 5ضٍـ اًسٍذتِ جعيي 6فطاّن هي قَز .ضٍـ اًسٍذتِ وبهل زض
زض ثطذي وكَضّب ًؽيط وَيت اؾتفبزُ هي قَز.7
زض پػٍّفّبي زاذلي پبوجبظ ثِ ثطضؾي ًمف تأهيي اجتوبـي زض ايجبز ٍ گؿتطـ ضفبُ اجتوبـي اظ ظطيك افعايف ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ،ثبظزُ
تَليس ٍ پيكطفت التهبزي پطزاذتِ ٍ هربضج تأهيي اجتوبـي ضا ًِ تٌْب هبًؿ تَؾفِ التهبزي ،ثلىِ اظ ـَاهل ثطاًگيعاًٌسُ آى هيزاًس؛ چَى ثب تأهيي
ايي ّعيٌِّب ،ضفبُ اجتوبـي ،وبضائي ًيطٍي وبض قبغل ٍ ثبظزُ تَليس افعايف هييبثس ٍ ايي ذَز قطايط تَؾفِ ٍ پيكطفت التهوبزي ضا فوطاّن هوي
وٌس .هطوع پػٍّفّبي هجلؽ قَضاي اؾالهي زض ؾبل ،1379تأثيط ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي ثط هتغيطّبي والى التهبزي ضا زض زٍضُ  1352توب
 1374ثط ضقس التهبزي تحلي ل وطزُ ٍ ثِ ايي ًتيجِ ضؾيسُ اؾت هربضج تأهيي اجتوبـي ثِ افعايف هيول ًْوبيي ههوطب وووه ووطزُ ٍ ضقوس
التهبزي ضا افعايف زازُ اؾت .جاللي ًبئيٌي ٍ لطقي ( )1377ثب اؾتفبزُ اظ هسلّبي ثيي ًؿلي ٍ قجيِؾبظي ،تأثيطات ًؽبمّبي تأهيي اجتووبـي
ضا ثب ًؽبم پطزاذتّبي اًتمبلي ثْيٌِ ثيي ًؿلي ثط پؽاًساظ ٍ ؾطهبيِ ؾطاًِ آظهَى وطزُ ٍ ًتيجِ هيگيطز وِ تأهيي اجتووبـي هويتَاًوس توأثيطي
هتجتي ثط ؾطهبيِ ؾطاًِ زاقتِ ٍ ضقس التهبزي ضا افعايف زّس.
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زض هجوَؾ ،پػٍّفّبي هرتلف ثط ًمف ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي ثط ضقس ٍ ثْجَز ؾبظ ٍوبضّبي التهبزي تأويس زاقتِاًس .ايي اثطگوصاضي
زضوكَضّبي پيكطفتِ ثيكتط اظ وكَضّبي زض حبل تَؾفِ ثَزُ ٍ تبثؿ قطايط التهبزي آًْب اؾت .پػٍّفّبي هرتلف ًكبى هيزّس وِ ّوعهبى ثب
ضقس التهبزي ؾْن تأهيي اجتوبـي زض ّعيٌِ هلي افعايف ٍ تَظيؿ ايي ّعيٌِّب زض هيبى وكَضّبي هتفبٍت تبثؿ قطايط زضًٍي آًْب ثَزُ اؾت .ثوب
افعايف ؾْن ثٌگبُّب زض التهبز ثرف ـوسُاي اظ ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي ضا وبضفطهبّب ثطـْسُ هيگيطًس .ثب تَجِ ثِ ايي پػٍّفّب هيذَاّين
ثجيٌين ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي چگًَِ فطآيٌس ضقس التهبزي ٍ ثْطٍُضي ًيطٍي وبض زض ايطاى ضا تحت تأثيط لطاض زازُ اؾت.
 . 4هجبًي ًؽطي اثطگصاضي تأهيي اجتوبـي ثط ضقس التهبزي
ًؽبم تأهيي اجتوبـي ثب ضقس التهبزي اضتجبض هتمبثلي زاضز .ثب تَجِ ثِ ايٌىِ افطاز زض هَضز زضآهسّبي آتي ذَز ثب ًباظويٌوبًي هَاجوِ ّؿوتٌس ،ايوي
ًباظويٌبًي ثبـث هيقَز وِ افطاز ًباظويٌبًيّبي آتي ٍ ضيؿهّبي هطثَض ثِ زضآهسّبي آتي ذَز ضا وبّف زٌّس .اظ ؾَي زيگط ،افطاز ًِ تٌْب اظ
زضآهسّبي حبل ،ثلىِ اظ زضآهسّبي آيٌسُ هعلَثيت وؿت هيوٌٌس .اظ ايي ًؽط اضتجبض هتمبثلي هيبى ضقس التهبزي ،ضفبُ افطاز ٍ اقتغبل آًوبى ايجوبز
هي قَز .زض ايي ظهيٌِ لَوبؼ ( )1988اضتجبض هيبى ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ ضقس التهبزي ٍ هربضج تأهيي اجتوبـي ضا ثِ نَضت هسلّوبي ثويي ًؿولي
تحليل ًوَزُ اؾت .ثِ اـتمبز ٍي ًؽبم تأهيي اجتوبـي هتطاون ّوطاُ ثب ضقس التهبزي ثبال زض يه فضبي ضلبثتي ثؿيبض هؤثط ـول هيوٌس .ظيطا زض
ايي ًؽبم ثب ؾطهبيِاي وِ اظ زضآهس هبليبت ثط ًيطٍي وبض ثِزؾت هيآيس ضقس التهبزي افعايف هييبثس .افعٍىثطايي ،هبليبتي وِ زٍلوت اظ زؾوتوعز
ًيطٍي وبض زضيبفت هيوٌس ثطاي ؾطهبيِگصاضي زض ثطًبهِّبي تأهيي اجتوبـي هَضز اؾتفبزُ لطاض هويگيوطز ٍ ثوِ قوىل هتمبثول ،افوطاز زض ؾوٌيي
ثبظًكؿتگي ٍ زٍضاًي وِ اظ ًؽط وبضي ففبل ًيؿتٌس اظ اًجبقت زٍضاى ففبل وبضي ذَز ثْطُ هيجَيٌس .ايي هَرَؾ زض لبلت هسلّوبي ثويي ًؿولي
تحليل ٍ اضايِ قسُ اؾت .هعبلفبت ًؽطي زض ايي ذهَل ًكبى هيزّس وِ هيتَاى تَليس ضا تبثؿ ـبهل وبض ،ؾطهبيِ ٍ ّعيٌِّبي جوبًجي ًيوطٍي
وبض ًؽيط تأهيي اجتوبـي زض ًؽط گطفت .ايي تبثؿ ثِ قوىل ) Y=F(L,K,Sتفطيوف هويقوَز ووِ Yتَليوسً L ،يوطٍي ووبض K ،ؾوطهبيِS ٍ ،
ؾطهبيِگصاضي ّبيي اؾت وِ زض گصقتِ ثطاي تأهيي اجتوبـي نَضت گطفتِ اؾت .ايي ضاثعِ ضا هي تَاى زض لبلت ضقس هتغيطّب ثيبى ًوَز وِ زض آى
ًطخ ضقس تأهيي اجتوبـي ًطخ ضقس التهبزي ضا زض وَتبُهست ٍ ثلٌسهست تحت تأثيط لطاض هيزّس .زض وكوَضّبي زض حوبل تَؾوفِ ووِ ًؿوجت ثوِ
وكَضّبي ثطٍتوٌس اظ ؾعو زضآهس پبييي تطي ثطذَضزاضًس ،شذبيط تأهيي اجتوبـي ثبيس ثط اضتجبظبت زضًٍي ثويي توأهيي اجتووبـي ٍ ضقوس التهوبزي
هتىي ثبقس .ثب تَجِ ثِ ايٌىِ شذبيط تأهيي اجتوبـي هٌجفي ثطاي قىلگيطي ؾطهبيِ ثِـٌَاى هٌجؿ ضقس التهبزي اؾت ،لصا افعايف زض آى هيتَاًس
ثبـث افعايف زض هربضج تأهيي اجتوبـي قَز .آًچِ هكرم اؾت ّعيٌِّبي تأهيي اجتووبـي هويتَاًوس ثْوطٍُضي ًيوطٍي ووبض ضا تغييوط زازُ ٍ
ًباظويٌبًي ّبي هطثَض ثِ زضآهسّبي آتي افطاز ضا وبّف زّس .زض ايي ضاؾتب زض ايي پػٍّف ضا الگَيي هفطفي هيوٌين وِ اضتجبض هيبى ّعيٌِّوبي
تأهيي اجتوبـي ،ضقس التهبزي ٍ ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ضا هَضز تحليل ٍ اضظيبثي لطاض زّس.
 .5ضٍـ قٌبؾي پػٍّف ٍ ثطآٍضز الگَ
فطريِ اؾبؾي پػٍّف ايي اؾت وِ اضتجبض هيبى ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي ثط ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ٍ ًوطخ ضقوس التهوبزي ضا آظهوَى ٍ ثطضؾوي
ًوبيسّ .عيٌِّبي هطثَض ثِ پَقف تأهيي اجتوبـي هيتَاًس زض ثْجَز پؽاًساظ جبهفِ ،افعايف اًجبقوت ؾوطهبيِ ،ثْجوَز ثْوطٍُضي ًيوطٍي ووبض ٍ
افعايف ضقس التهبزي ًمف چكوگيطي زاقتِ ثبقسّ ،وبى ظَضوِ زض هعبلفبت ًؽطي ٍ تجطثي قست ايي اثطگصاضي هَضز تحليول ٍ اضظيوبثي لوطاض
گطفت .زض ثطضؾي تأثيط هربضجتأهيي اجتوبـي ثط ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ٍ ضقس التهبزي هالحؽِ قس وِ ًطخ ضقس التهوبزي اظ ًيوطٍي ووبض ففوبل،
هَجَزي ؾطهبيِ ٍ ؾعو تأهيي ّعيٌِّبي اجتوبـي تأثيط هي پصيطز .زض ايي حبلت ،هيتَاى تبثؿ تَليس ضا زض حبلت ولي ثِ قىل ظيط ًوبيف زاز:
()1

) Yt  F ( Lt , K t , SSEt

وِ زض آى Yt ،همساض تَليس ًبذبلم زاذلي K t ،ؾطهبيِ فيعيىيً Lt ،يطٍي وبض ٍ  SSEtهربضج تأهيي اجتوبـي اؾت .ثب تمؿين ظوطفيي
ضاثعِ ( )1ثط ًيطٍي وبض ( ،)Lتبثؿ تَليس ؾطاًِ ثِ قىل ظيط ثِزؾت هيآيس:

) Yt / Lt  F ( K t / Lt , SSEt / Lt

()2

) yt  f (k t , pset

()3

زض ايي تبثؿ ،تَليس ؾطاًِ تبثفي اظ ؾطهبيِ ؾطاًِ ٍ ّعيٌِ ّبي تأهيي اجتوبـي ؾطاًِ اؾت .زض لبلت قىل تبثؿ تَليس وبة  -زاگالؼ ذَاّين
زاقت:

Yt = Atα K tβ PSEtγU tet

()4
قىل لگبضيتوي ايي تبثؿ ثِ قىل ذعي ثهَضت ظيط ذَاّس ثَز:

log yt   log At   log kt   log pset  et

()5
ثب ثؿط ضاثعِ  ،5ذَاّين زاقت:

log Lt ) + et

log Lt ) + γ(log PSEt

log Lt = α log At + β (log Kt

log Yt

) yt  lt  1   (kt  lt )   ( pset  lt

))6

زض ضاثعِ ثبال )  ( yt - ltلگبضيتن ًؿجت تَليس ثِ ًيطٍي وبض اؾت وِ تَليس هتَؾط يب ثْطٍُضي ًيوطٍي ووبض ضا ًكوبى هويزّوس(kt - lt ) .
لگبضيتن ًؿجت ؾطهبيِگصاضي فيعيىي ثِ ًيطٍي وبض ٍ ) lt

 ( psetلگبضيتن ًؿجت هربضج تأهيي اجتوبـي ثِ ًيوطٍي ووبض ضا ًكوبى هويزّوس.

ثٌبثطايي ،هي تَاى اظ ضٍاثط ثبال قىل تجفي هسل هَضز اؾتفبزُ ضا ثِ نَضت ظيط ثيبى ًوَز:
هسل ثْطٍُضي ًيطٍي

) APLt  F ( pset , kt , Dt

 APLtهتغيط ٍاثؿتِ هسل ٍ ًوبيبًگط ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ثَزُ ٍ ثِنَضت ًؿجت تَليس ًبذبلم زاذلي ثِ تفساز ًيطٍي وبض قبغل هفطفوي قوسُ
اؾتّ pset .عيٌِ تأهيي اجتوبـي ٍالفي ؾطاًِ ًيطٍي وبض قبغل اؾت وِ ثِ نَضت ًؿجت ّعيٌِ تأهيياجتوبـي ثِ ليوت ثبثت ؾبل  1376ثِ
تفساز افطاز ثيوِقسُ ٍ هؿتوطيثگيطاى تفطيف قسُ اؾت kt .ؾطهبيِ ؾطاًِ اؾت وِ ثط اؾبؼ ًؽطيِّبي التهبزي ؾعو ثْطٍُضي ًيطٍي ووبض ضا
هتأثط هيوٌس ٍ ثِ نَضت ًؿجت ؾطهبيِ فيعيىي ثِ ًيطٍي وبض تفطيف قسُ اؾت Dt .هتغيط هجبظي ثطاي ؾبلّوبي جٌوگ هموساض يوه ٍ ثوطاي
ؾبلّبي زيگط همساض نفط هيگيطز .زٍضُ هَضز هعبلفِ  1354تب 1385اؾت .هتغيط اًجبقت ؾطهبيِ ثطگطفتِ اظ ثطآٍضز اهيٌي ٍ زيگطاى ( )1385اؾت.
ّوچٌييًَ ،ؾ تحليل ـلي ٍ تَنيفي ٍ تىٌيه هعبلفِ هجتٌي ثط الگَّبي ذَز ٍلفِ ضگطؾيًَي 1اؾت.
 . 6تحليل ٍ تفؿيط يبفتِّب
چگًَگي تأثيطگصاضي هربضج تأهيي اجتوبـي ثط تَليس هتَؾط ًيطٍي وبض زض زٍضُ  1385-54ثطآٍضز قسُ ٍ ًتبيج الگَ ثِ قىل ظيط اضائِ قسُ
اؾت:

APL = 0.55 + 0.401APL
0.352APL
+ 0.15k + 0.019pse 0.24D
t
t -1
t -2
t
t
t
t:
)(4.06) (4.97
)(-2.90
)(3.10
)(2.20
)(-2.28
)Auto Regressive Distributed Lag (ARDL

1

ثطاؾبؼ هفيبض قَاضتع-ثيعيي(ٍ 1)SBCلفِ ثْيٌِ ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ثِ ـٌَاى هتغيط ٍاثؿتِ الگَ ،2 ،ثطاي هتغيط ؾوطهبيِ ٍ ّعيٌوِ ؾوطاًِ
اجتوبـي () pse , kثطاثط نفط اؾت .افعٍىثطايي هسل فبلس ّوجؿتگي پيبپيٍ ٍ 2اضيبًؽ ًبّوؿبًي 3ثَزُ ٍ فطم تجفي الگًَ 4يوع فبلوس ّوط گًَوِ
هكىلي اؾت .جوالت اذالل ًيع ثِ قىل ًطهبل 5تَظيؿ قسُاًس .افعٍىثطايي ،توبم رطايت هتغيطّب زض ؾعو اظويٌبى 95زضنوس هفٌوبزاض ّؿوتٌس.
هيذَاّين ايي فطريِ ضا اظ ًؽط آهبضي زض زٍضُ  1385 -1354آظهَى وٌين وِ ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي تب چِ اًساظُ ثط ثْوطٍُضي ًيوطٍي ووبض
تأثيط زاضز .آيب ايي اثطگصاضي زض زٍضُ هَضز هعبلفِ هفٌبزاض هيثبقس .آهبضُ هحبؾجبتي  tثِ نَضت ظيط ثِزؾت هيآيس:

(7
)
اظ آًجبوِ لسض هعلك آهبضُ هحبؾجبتي زض هسل ثْطٍُضي ًيطٍي وبض( ،)4.73اظ لسض هعلك همبزيط ثحطاًوي جوسٍل ثٌطجوي ،زٍالزٍ ٍ هؿوتط زض
ؾعو اظويٌبى  95زضنس ثطاثط ثب  3.19ثعضگتط اؾت ،فطريِ نفط ضز قسُ ٍ ٍجَز ضاثعِ ثلٌسهست ثيي هتغيط تَليس هتَؾط ًيطٍي ووبض ثوِ ـٌوَاى
قبذم ثْطٍُضي ٍ ّعيٌِ تأهيي اجتوبـي ؾطاًِ تأييس هيقَز .لصا ،ثطآٍضز رطايت هسل ثسٍى تَضـ اؾت.
ثطآٍضزّب ًكبى هيزّس يه ٍاحس تغييط زض هربضج تأهيي اجتوبـي ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ضا ثِ هيعاى ٍ 0.019احس افوعايف هويزّوس .زض زٍضُ
هَضز هعبلفِ افعايف هربضج تأهيي اجتوبـي تأثيط هتجتي ثط ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ٍ ضقس التهبزي زاقتِ اؾت .تأهيي اجتوبـي ثب افعايف اهيوس ثوِ
ظًسگي ،وبّف هربظطات قغلي ،آهَظـ حيي وبض قبغالى زض ففبليتّبي هرتلف ،ايجبز اًگيعُ ثطاي زؾتطؾي ثيكتط ثوِ فطنوتّوبي اقوتغبل،
ثبالثطزى ويفيت ظًسگي افطاز ،ووه ثِ ًيبظهٌساى ثطاي تأهيي هفبـ ذَز ٍ اظويٌبى ذبظط زض هَضز آيٌسُ ،ثْطٍُضي ًيطٍي ووبض ضا افوعايف زازُ ٍ
تَليس ثيكتط ٍ ثب ويفيتتط ضا هَجت قسُ اؾت .يه ٍاحس افعايف زض ؾطهبيِ فيعيىي( ،) Kثبـث افعايف ثْطُ ٍضي ًيوطٍي ووبض ثوِ هيوعاى 0.15
ٍاحس قسُ ٍ ًكبى هيزّس وِ ؾطهبيِ اثط هتجتي ثط تَليس هتَؾط ًيطٍي وبض زاضز .ؾطهبيِّبي فيعيىي ظهبًي زاضاي اثطثركي ثيكتطي ّؿتٌس ووِ
زض افعايف زضآهس ًيطٍي وبض ،ثْجَز ٍرفيت اقتغبل آًْب ٍ قطايط وبضيكبى ًمف ؾبظًسُاي ايفب ًوبيٌس .اظ ًگبّي زيگوطّ ،عيٌوِ توأهيي اجتووبـي
هيتَاًس زضافعايف ؾعو هْبضتّب ،آهَظـّبي حيي اقتغبل ٍ ،تأهيي ّعيٌِ ثْساقت ًيطٍيوبض تَؾط ثٌگبُّوب ٍ ؾوبظهبىّوبي هطثَظوِ اثوطات
هتجتي زض هَضز ًيطٍي وبض قبغل زاقتِ ثبقوس .اثوط هتغيوط هجوبظي  DUMجٌوگ ثوط ثْوطٍُضي ًيوطٍي ووبض ثوِ زليول افوعايف ضيؿوهّوب ٍ
ًباظويٌبًيّبي ًبقي اظ آى هٌفي اؾتً .تبيج ثلٌسهست اضتجبض ثيي ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي ثب ثْطٍُضي ـبهل وبض هتجت ،هتغيطّب ثب هجبًي ًؽطي
ؾبظگبض ٍ اظ لحبغ آهبضي زضؾعو  95زضنس هفٌبزاض هيثبقٌسً .تبيج ثطآٍضز ثلٌسهست الگَ ثِ نَضت ظيط اؾت:
RDL(2,0,0) :

()8

APL = 0.56 + 0.16 k + 0.021 pse – 0.24 DUM
)(-2.98

)(4.68) ( 3.37) (2.78

t:

توبهي رطايت هطثَض ثِ ضاثعِ ثلٌسهست زض ؾعو اظويٌبى 95زضنس هفٌبزاض ّؿتٌس .افعايف يه ٍاحس زض هربضج توأهيياجتووبـي ثبـوث
افعايف ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ثِ هيعاىٍ 0/021احس هيقَز .تأهيياجتوبـي ثب افعايف اهيس ثِ ظًسگي ٍ تْيِ اهىبًبت آهَظقي زض ؾعَح هرتلوف،
.Schwarz Bayesian Criterion 1
2.Serial Correlation
.Heteroscedasticity 3
.Functional Form 4
5.Normality

تأهيي هربضج ثْساقتي ٍ زؾتطؾي ثيكتط ثِ فطنتّبي اقتغبل ،ثبالثطزى ويفيت ظًسگي افطاز ،ووه ثِ ًيبظهٌوساى ثوطاي توأهيي هفوبـ ذوَز ٍ
اظويٌبى ذبظط زض هَضز آيٌسُ ،ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ضا افعايف زازُ ٍ تَليس ثيكتط ٍ ثب ويفيتتط ضا هَجت هي قَز.
رطيت اثطگصاضي ؾطهبيِ فيعيىي(  ) kثط ثْطٍُضي ًيطٍي وبضٍ 0/16احس اؾت .ؾطهبيِّبي فيعيىي اظ ظطيك ايجبز ؼطفيتّوبي جسيوس
تَليسي ثط ثْطٍُضي ـبهل وبض اثط هتجت زاضز .ؾطهبيِّبي فيعيىي تٌْب ظهبًي ثيكتط هَلس ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ذَاٌّس قوس ووِ زض جْوت ايجوبز
قغل ،وبّف ثيىبضي ،ثْجَز قطايط ظًسگي ٍ افعايف اهيس ثِ ظًسگي اظ ظطيك تأهيي آيٌسُ افطاز حطوت وٌس .گؿتطـ پَقفّبي تأهيياجتووبـي
ثب ايجبز اًگيعُ ثيكتط ثطاي ًيطٍيوبض ،آهَظـ حييوبض ،جبثجبيي ًيطٍيوبض ،ايجبز اهٌيت قغلي ٍ تَظيؿ ـبزالًِ زضآهس ثيي افطاز هيتَاًس ثط ؾوعو
ؾطهبيِ اًؿبًي ثِ قىل لبثل تَجْي تأثيطگصاض ثبقسً .وَزاض ،1پطاوٌف هتجت هيبى ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ٍ هربضج تأهيي اجتوبـي ضا ًكوبى هوي-
زّس.
ًوَزاض .1اضتجبض هيبى ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ٍ هربضج تأهيي اجتوبـي

ثطآٍضز رطايت ثلٌس هست ثب اؾتفبزُ اظ الگَي تهحيو ذعب ثِ قىل ظيط اؾت :
ARDL(2,0,0) :
)APL = 0.55 + 0.35dAPL1 + 0.15dk + 0.019dpse - 0.23dDUM – 0.61ecm(-1) (9
)(-2.44

)(-2.82

)(2.20

)(3.10

)(2.90

)(4.60

t:

ًتبيج هطثَض ثِ الگَي تهحيو ذعبي هسل ضقس التهبزي ضا زض جسٍل 3اضائِ وطزُاين .توبم رطايت هسل زض ؾعو احتوبل 95زضنوس هفٌوب-
زاضًس .رطيت تفييي الگَ ( 94 ) R2زضنس ثَزُ ٍ ًكبىزٌّسُ لسضت ذَة تَريوزٌّسگي هسل اؾت .رطيت هتغيوط) ،ecm(-1هموساض ثوب ٍلفوِ
ثبليوبًسُّبي هسل ثلٌسهست اؾت .رطيت تهحيو ذعب ،زض نَضتيوِ ثب ـالهت هٌفي ؼبّط قَزً ،كبىزٌّسُ ؾطـت تهوحيو ذعوب ٍ هيول ثوِ
تفبزل ثلٌسهست ذَاّس ثَز .رطيت تهحيو ذعب زض ايي هسل -0.61ثَزُ ٍ ًكبى هيزّس ووِ زض ّوط زٍضُ  0.61اظ ـوسم تفوبزل ثويي هتغيطّوبي
وَتبُهست ٍ ثلٌسهست الگَ ثِ قطض اـوبل ؾيبؾتّبي هٌبؾت ٍ هؤثط تفسيل هي قَز .زض تفؿيط ؾطـت تفسيل ثبيس هحوسٍزيت ّوبي الگوَ ضا زض
ًؽط گطفت .حصب ـسم تفبزل ثيي هتغيطّبي وَتبُهست ٍ ثلٌسهست هكطٍض ثِ اـوبل ؾيبؾتّبي هٌبؾت ٍ هؤثط زض حَظُ تأهيياجتوبـي اؾت وِ
ثطذي اظ آًْب هَضز تحليل لطاض هيگيطز.
ًؽبم هَجَز تأهيياجتوبـي زض ايطاى زض همبيؿِ ثب ًؽبم تأهيي اجتوبـي زض وكَضّبي تَؾفِيبفتِ ثب ؾعو پبييي ويفيت ذسهبت ،ـسم پَقف
وبهل ثيوِّب ،ؾعو پبييي ًيطٍي وبض هترهم ،قىبب زض هٌبثؿ زضآهسي ٍ ههبضب ّعيٌِاي ضٍثطٍ ثَزُ وِ ايي ـَاهل ـولىطز ٍ وبضايي هعلَة
ايي ًؽبم ضا هتأثط هي وٌس .تأهيي اجتوبـي اظظطيك تَظيؿ هجسز زضآهس ،حوبيت اظ قبغالى ٍ اهٌيت قغلي ،ثط ثْطٍُضي ًيطٍيوبض ٍ ضقس التهوبزي

تأثيط هتجت زاضز .افعٍى ثطايي ،گؿتطـ پَقف تأهيي اجتوبـي ثب افعايف اهيس ثِ ظًسگي ،ثْجَز اهىبًبت آهَظقي ثطاي ًيطٍي وبض ٍ اًجبقت ؾعو
هْبضت ،ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ٍ ثِزًجبل آى زضآهس ؾطاًِ ضا افعايف زازُ اؾت.

ًتيجِگيطي
يبفتِّبي ايوي پوػٍّف هوست زٍزضنوس( ٍ )0/02روطيت آى زض ثلٌسهوست پوٌج زضنوس( )0/05اؾوت .زض زٍضُ هوَضز هعبلفوِ افوعايف هروبضج
تأهيياجتوبـي تأثيط هتجتي ثط ثْطٍُضي ًيطٍي وبض ٍ ضقس التهبزي زاقتِ اؾتً .تبيج ثلٌسهست اضتجبض ثيي ّعيٌِّبي تأهيياجتوبـي ثب ثْوطٍُضي
ـبهل وبض هتجت ٍ هتغيطّب ثب هجبًي ًؽطي ؾبظگبض ّؿتٌس .هربضج تأهيي اجتوبـي اظ ظطيك غلجوِ ثوط هروبظطات ًبقوي اظ ثيووبضي ،اظوبضافتوبزگي،
وَْلت ،ثيىبضي ،فمط هفيكتي ٍ وبّف ًباظويٌبًي ٍ هربظطات حيي وبض ٍ پؽ اظ آىّ ،وچٌيي ،ايجبز هحيط اهي ثطاي ـَاهول تَليوس ثوط هتغيوط
ضقس التهبزي اثط ثرف اؾت.
اضائِ پيكٌْبزات
ثب تَجِ ثِ آثبض هتجت ّعيٌِّبي تأهيي اجتوبـي ثط ثْطُ ٍضي ًيطٍي وبض ،زضآهس ؾطاًِ ٍ افعايف ضفوبُ اجتووبـي ّطگًَوِ ؾيبؾوتگصاضي زض ًؽوبم
تأهيي اجتوبـي زض وكَضّبي زض حبل تَؾفِ ٍ فميط ثبيس ثط قٌبذت اضتجبظبت ٍ ؾبظٍوبض زضًٍي ايي ًؽبم هتىي ثبقس .اهطٍظُ گؿوتطـ حىوطاًوي
قطوتّب ٍ افعايف هكبضوت وبضفطهبيبى ايجبة هي وٌس تب ًؽبم هَجَز تأهيي اجتوبـي ثِ ـٌَاى يه ثٌگبُ التهبزي زض اضائِ ذسهبت ذَز وبضايي
ٍ ضربيت ثيوِقسگبى ضا جلت ًوبيس .اظ ؾَي زيگط ،تفىيه ٍؼبيف حَظُّبي هتٌَؾ ٍ هرتلف هَجَز زض ًؽبم تأهيياجتوبـي ٍ قفبب ًوَزى آًْب
زض ؾبظهبىّبي ٍاثؿتِ (زض ؾِ للوطٍ ثيوِاي ،حوبيتي ٍ اهسازي) هيتَاًس وبضايي ّعيٌِّبي توأهيي اجتووبـي ضا افوعايف زّوس .ثؿوط ٍ تَؾوفِ
ضاّجطزّبي اهَض ثيوِاي ثِ ًيطٍّبي قبغل زض وكَض ،انالح ًؽبم هبلي اظ ظطيك تفبزل هيبى هٌبثؿ ٍ ههبضب نٌسٍقّبي ثيوِ اجتوبـي ،تفووين
پَقفّبي ثيوِاي الظم ،ايجبز ًؽبم اظالـبتي جبهؿ ثيوِاي ثطاي ول جوفيت وكَض ثٍِيػُ زض هٌبظك هحطٍم ٍ ثرف ضٍؾتبيي هيتَاًس وبضايي
ًؽبم ثيوِاي ضا ثْجَز ثركس .تؿْيل زض ثطًبهِضيعي ،تهوينگيطيً ،ؽبضت ٍ اضظيبثي ثرفّبي هرتلف ًؽبم تأهيياجتوبـي ٍ پيفثيٌي ًيبظّبي
آتي جوفيت قبغل اظ ًؽط ًيبظ ثِ ذسهبت هعلَة ثيوِاي هي تَاًس گبم هتجتي زض ضاؾتبي ثْجَز ايي ًؽبم زض وكَض ثبقسّ .وبٌّگي ؾيبؾوتّوبي
ًؽبم تأهيي اجتوبـي ثب ؾيبؾتّبي والى التهبزي زض قطايط ضًٍك ٍ ضوَز التهبزي هيتَاًس زض افعايف ضفبُ گبم ؾبظًسُاي ثبقس.
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The Analysis of Social Security expenditure on labor productivity and Economic growth in
Iran
Bijan Baseri Ph.D1
Pouria Emady M.A2
Abstract
The main purpose of this paper is to investigate the social security expenditure on labor
productivity and economic growth in Iran. Social security's plays a crucial role in employment
productivity and contributes to economic growth indirectly. This article concentrates on the
measurement of social security expenditure effect on labor productivity and economic growth in
Iran during 1975-2006. Based on ARDL methods, we found a positive and significant relation
between per capita social security expenditure and labor productivity. The estimated coefficient
In short run is tow percent (0.02) and in long run is five percent (0.05). The magnitudes of
estimated coefficient are low level in two cases. Based this findings, the government should
enhance quality of social security services in labor market to increase labor productivity and
improve economic growth.
JEL Classification: o40, J24, H55
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