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محاسبه کطصهاي قيمتي و درآمذي تقاضاي گردضگري داخلي ضهر اصفهان
در سالهاي  88و ( 09قبل و بعذ از اجراي يارانه)
دکتر جواد ميرمحمذ صادقي
اؾشبز -زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس ذٕيٙي قٟط

مهنازرضازاده
ٔسضؼ زا٘كٍب ٜػبٕٔ ّٖٕي وبضثطزي ا٘شربة

چکيذه

ثطاي ثطآٚضز سمبيب ثطاي ٞطوساْ اظ دٙغ وبالي غصأ ،حُ

ٌطزقٍطي ٘مف ٕٟٔي زض الشهبز ػٛإٔ ايفب ٔيىٙس  ٚقٙبؾبيي

البٔز ،ايبة  ٚشٞبة ،ثبظزيس اظ ٘مبٌ زيس٘ي  ٚؾٛغبر

سمبيبي آٖٔ ،يسٛا٘س ث ٝسهٕيٌٓيطيٞبي سٛؾٗٝي الشهبزي

ٔحبؾج٘ ٚ ٝيع وكفٞبي ليٕشي سمبيب ٔ ٚربضػي (زضآٔسي)

وٕه قبيب٘ي ثٕٙبيس .اظ َطفي لب٘ٞ ٖٛسفٕٙسي يبضا٘ٞٝب ثٝ

سمبيب ثطاي آٟ٘ب ٔحبؾج ٝقس ٜاؾز.

ٖٛٙاٖ يىي اظ قبذمسطيٗ ثط٘بٔٞٝبي الشهبزي  ٚاػشٕبٖي

٘شبيغ ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝوكف ليٕشي سمبيبي غصأ ،حُ

زِٚز سجٗبر  ٚسبطيطار ٌ٘ٛبٌ٘ٛي زض ثط٘بٔ ٝضيعيٞبي آيٙسٜ

البٔز ،ايبة  ٚشٞبة ،ثبظزيس اظ ٘مبٌ زيس٘ي  ٚؾٛغبر ثٝ

ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقز .أب ٞسفٕٙسي يبضا٘ٞٝب ٞعي ٝٙؾفط ٔطزْ

سطسيت زض سبثؿشبٖ ؾبَ 1388ثطاثط ثب ،-0/058 ،-0/264

ضا زض زاذُ وكٛض ثبال ثطز ٚ ٜثس ٖٚثط٘بٔٝضيعي زِٚز ٔيشٛا٘س

 ٚ -0/132 ٚ -0/043 ،-0/760وكف ٔربضػي (زضآٔسي)

اططار ٔٙفي ثط ٌطزقٍطي زاقش ٝثبقسٞ .سف اظ ايٗ سحميك

سمبيب ث ٝسطسيت 0/534 ٚ 0/516 ،0/035 ،0/904 ،1/040

ٔحبؾج ٝوكفٞبي ليٕشي  ٚزضآٔسي ٌطزقٍطي زاذّي زض

ٔيثبقسٕٞ .چٙيٗ وكف ليٕشي سمبيبي غصأ ،حُ البٔز،

قٟط انفٟبٖ لجُ  ٚثٗس اظ اػطاي يبضا٘ٞٝب ٔيثبقس .اَالٖبر ثٝ

ايبة  ٚشٞبة ،ثبظزيس اظ ٘مبٌ زيس٘ي  ٚؾٛغبر ث ٝسطسيت زض

وبض ضفش ٝاظ ٘ٔ ٔٛمُٗي قبُٔ يه ٕ٘ٝ٘ٛي 500ذب٘ٛاض ٌطزقٍط

سبثؿشبٖ ؾبَ  1390ثطاثط ثب ٚ 0/777 ،1/111 ،0/526 ،-0/333

زاذّي اؾز و ٝحسالُ يه قت زض قٟط انفٟبٖ زض سبثؿشبٖ

 ٚ 0/973وكف ٔربضػي (زضآٔسي) سمبيب ث ٝسطسيت ،0/587

 ٚ1388يب سبثؿشبٖ  1390البٔز زاقشٝا٘سٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ .ضز ُٔبِٗ ٝثٝ

ٔ 0/165 ٚ 0/426 ،0/563 ، /308يثبقس ايٗ اضلبْ ٘كبٖ ٔيزٞس

نٛضر سهبزفي َجمٝثٙسي قس ٜا٘شربة قس ٚ ٜاَالٖبر اظ

و ٝزض ؾبَ ٕٝٞ 1388ي وبالٞب اظ ٘ٓط وكف ليٕشي سمبيب،

َطيك ٔهبحج ٝقفبٞي ثب ؾطدطؾز ذب٘ٛاض ٚسىٕيُ دطؾكٙبٔٝ

وٓ وكف ٔيثبقٙس  ٚثب سٛػ ٝث ٝوكفٞبي ٔربضػي ،وبالي

ػٕٕآٚضي ٌطزيس ٜاؾز .ثطاي ثطآٚضز سبثٕ سمبيبي

غصا يه وبالي ِٛوؽ  ٚثمي ٝوبالٞبي يطٚضي ٔيثبقٙس.

ٌطزقٍطي اظ ٔسَ آيسظ (ؾيؿشٓ سمبيبي سمطيجبً ايسٜآَ )1ثٝ
قىُ ٔسَ ضٌطؾي ،ٖٛاؾشفبز ٜقس ٜاؾز .ضٌطؾيٖٞٛبي ٔؼعا
)1- AIDS (An Almodt Ideal Demand System

 ٚزض ؾبَ  1390سٟٙب وبالي غصا يه وبالي ِٕٔٗٛي  ٚاظ ٘ٓط

ٌطزقٍطي زاذّي ثٔ ٝمساض لبثُ ٔالحٓ ٝػب٘كيٗ ٌطزقٍطي

وكف ليٕشي يه وبالي وٓ وكف ٔيثبقس أب ثمي ٝوبالٞب اظ

ذبضػي قس ٚ ٜاظ ذطٚع اضظ ػٌّٛيطي ٔيوٙس  ٚطب٘يبً ،سٛؾٗٝ

ٌ٘ ٔٛيفٗٔ 2يثبقٙس .أب اظ ٘ٓط وكفٞبي ٔربضػي ٕٝٞ

ٌطزقٍطي زاذّي ثبٖض ثٟجٛز سٛظيٕ زضآٔس ٔيقٛزٕٞ .چٙيٗ

وبالٞب اظ ٘ ٔٛيطٚضي ٔحؿٛة ٔيق٘ٛس .زض ايٗ سحميك اظ

اظ ٘ٓط اػشٕبٖي ٌطزقٍطي زاذّي ثبٖض ٔيقٛز و ٝقٙبذز

ٔربضع ٌطزقٍط ث ٝػبي زضآٔس آٟ٘ب اؾشفبز ٜقس ٜاؾز.

ٔطزْ يه وكٛض اظ چٍٍ٘ٛي ظيؿز ،ثبٚضٞب  ٚفط ٚ ًٙٞؾٗٙ

کلمات کليذيٌ :طزقٍطي زاذّي ،ؾيؿشٓ سمبيبي سمطيجبً
ايسٜآَ(آيسظ)،

وكف

ليٕشيسمبيب،

وكفٔربضػي

(زضآٔسي) سمبيب.
 -۱مقذمه
ٌطزقٍطي يىي اظ نٙبيٕ دطؾٛزي اؾز و ٝثؿيبضي اظ
وكٛضٞبي ز٘يب زض آٖ ؾطٔبيٌٝصاضي وطزٜا٘س .نٗٙز
ٌطزقٍطي اظ ٘ٓط ايؼبز قغُ  ٚزضآٔس ٘مف ثؿيبض ٔٛططي زض
الشهبز زاضز (اِيٛرَ .)6 :1379 ،3جك ٌعاضـ (ثال٘ه:2008،4
 )1زض ؾبَ 2006نٗٙز ٌطزقٍطي زضنس لبثُ ٔالحٓٝاي
10/3زضنس اظ سِٛيس ٘بذبِم ّٔي ػٟبٖ ضا ث ٝذٛز اذشهبل
زاز ٜاؾزٌ .طزقٍطي زاذّيٌ ،طزقٍطاٖ يه وكٛضو ٝزض
زاذُ ٕٞبٖ وكٛض ٔؿبفطر ٔيوٙٙس ضا قبُٔ ٔيقٛز ٚيىياظ
ا٘ٛأ ٌطزقٍطي اؾز (ػٕكيسيٌ .)4 :1382،طزقٍطي
زاذّي ٕٞب٘ٙس ا٘ٛأ زيٍط ٌطزقٍطي ثبٖض ايؼبز زضآٔس ٚ

ؾبوٙبٖ ٘ٛاحي ٔرشّف وكٛض ذٛزقبٖ افعايف يبفش ٚ ٝث ٝآطبض
ّٔي  ٚفطٍٙٞي ٌصقش ٝذٛز آقٙب ق٘ٛس .ثسيٟي اؾز و ٝايٗ
فطآيٙس ،سحىيٓ ّٔي ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقز (ال٘سثطي،6
 .)10 :1389اظ َطفي ٔيسٛا٘س حصف يبضا٘ٞٝب  ٚثبالضفشٗ
ٞعيٞٝٙبي ٌطزقٍطي ؾجت افعايف سٛلٗبر ٔكشطيبٖ زض
اؾشفبز ٜاظ ذسٔبر ٌطزقٍطي ذٛاٞس قس  ٚايٗ ٔؿبِ ٝؾجت
ذٛاٞس قس ٔكشطيبٖ ٞط ٘ ٔٛذسٔبسي ضا اظ ثٍٙبٜٞبي ٌطزقٍطي
دصيطا ٘جٛز ٜو ٝايٗ ٔؿبِ ٝذٛز ؾجت افعايف ضلبثز زض ايٗ
نٗٙز قس ٚ ٜنٗٙز ضا ث ٝؾٕز حطفٝاي قسٖ ثيكشط  ٚافعايف
ويفيز ذسٔبر ديف ذٛاٞس ثطز .زض ٚالٕ ٖطيٝوٙٙسٌبٖ
وبالٞب  ٚذسٔبر ٌطزقٍطي زض لجبَ افعايف ليٕزٞب ٔؼجٛض٘س
سب ثطاي ػصة سمبيب  ٚحفّ ثبظاض ،ويفيز ذٛز ضا ثٟجٛز ثركيسٜ
ٕٛٞ ٚاض ٜثطسط اظ ضلجب ُٖٕ ٕ٘بيٙس و ٝزض زضاظٔسر ٔٙؼط ثٝ
ثٟجٛز وّي ٔحهٛالر ٌطزقٍطي  ٚزؾشيبثي ث ٝيه ٘ٓبْ
ويفيز ػبٕٔ زض ٌطزقٍطي ذٛاٞس قس.

اقشغبَ ٔي قٛز .اَالٖبر ثطاي ٌطزقٍطي زاذّي ثٔ ٝطاست

اؾشبٖ انفٟبٖ ثب ٔؿابحشي حاسٚز 107۰090ويّأٛشط ٔطثإ ،زض
ؾبَ 1385ػٕٗيز آٖ ثبِغ ثط ٘ 4۰559۰256فاط ثاٛز ٜاؾاز .ثاط

و ٝاَالٖبر ثطاي ٌطزقٍطي ذبضػي زض ٔٛلٕ ٌصض

اؾاابؼ آذااطيٗ سمؿاايٕبر وكااٛضي زض ؾاابَ 1386ايااٗ اؾااشبٖ
قبُٔ  22قٟطؾشبٖ 96 ،قٟط 45 ،ثرف 124،زٞؿاشبٖ ٔ ٚطواع

وٕشط اظ ٌطزقٍطي ذبضػي اؾز .ايٗ أط اظ ايٗ ػٟز ٞؿز
ٌطزقٍطاٖ اظ ٔطظٞب ضاحزسط ٔيسٛا٘س ػٕٕآٚضي ٌطزز ،زض

آٖ قٟطانفٟبٖ اؾز.

حبِي و ٝثطاي ٌطزقٍطي زاذّي ػٕٕآٚضي اَالٖبر ثٝ

سفبٚر اضسفبٖبر ٔٙبَك ٔرشّف اؾشبٖ اظ ؾُح زضيب ٔٛػت

ؾرشي ا٘ؼبْ ٔيدصيطز .اِجش ٝزض وكٛضٞبئي ٔظُ آٔطيىب ،وب٘بزا

س ٔٛٙآة ٛٞ ٚا (ثبض٘سٌي ،زضػ ٝحطاضر ،ضَٛثز ٘ؿجي ٚ

 ٚاٍّ٘ؿشبٖ ُٔبٌِٗ ٝطزقٍطي زاذّي اظ إٞيز ذبني

غيط )ٜاؾشبٖ ٌطزيس ٜاؾز.

ثطذٛضزاض اؾز (وٛدط .)81 :1380 ،5اظ ٘ىبر زيٍط لبثُ سٛػٝ
زض ضاثُ ٝثب نٗٙز ٌطزقٍطي زاذّي ايٗ اؾز و ٝاٚالً،

 - 2زض الشهبز  ٚسئٛضي ٔهطفوٙٙس ،ٜوبالي ٌيفٗ وباليي اؾز و ٝاٌط ليٕز آٖ افعايف يبثس ٔطزْ اظ آٖ ثيكشط ٔهطف ٔيوٙٙس و ٝلب٘ ٖٛسمبيب ضا ٘مى ٔيوٙس.
3- James Elliott
4- Jennifer Blanc
5- Cooper
6- Lundberg

قٟطانفٟبٖ ث ٝزِيُ زاقشٗ آة ٛٞ ٚاي ٔٗشسَ ٘ ٚمبٌ زياس٘ي

ٌطزقٍطاٖ ٔطثٔ ٌٛيقٛز .وكف ليٕشي سمبياب ثاطاي ثبظزياس

ثؿاايبض ،زضٔياابٖ قااٟطٞبي وكااٛض اظ ٔٛلٗيااز ٔٙبؾااجي ثااطاي

اظ ػعيطٔ ٜبِز لبثُ ٔالحٓ ٝثٛز ٜاؾز .وكف ٞبي زضآٔاسي

ٌطزقٍطي ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜؾبال٘ ٝػٕٕ وظيطي اظ ٔطزْ ٘مبٌ
ٔرشّف وكٛض  ٚػٟبٖ اظ آٖ ثبظزياس ٔايوٙٙاس .اظ سٗاساز واُ
 560،43ػبشثاٞٝاابي فطٍٙٞااي ساابضيري َجيٗااي اؾااشبٖ ،حااسٚز
 000،7آٖ ٔطث ٌٛث ٝقٟطؾشبٖ انفٟبٖ ٔيثبقس .اظ ػّٕ٘ ٝمبٌ-
زيس٘ي ٔيسٛاٖ ثٖ ٝبِيلبدٔ ،ٛؿؼس أبْٔ ،ؿؼس ػبٕٔ انفٟبٖ،
ٔؿؼس قايدُِافاِّّاٙٔ ،ٝبضػٙجابٖٞ ،كاز ثٟكاز ،آسكاٍبٚ ٜ

ثيكشط ثطاي ػعيط ٜلجطؼ  ٚوكٛض اؾذب٘يب لبثاُ ٔالحٓا ٝثاٛزٚ ٜ
ثطاي ػعيطٔ ٜبِز ٘بچيع ثٛز ٜاؾز.
و ٚ ٗ٘ٛايىطٖ )114 :2001( 9سمبيب ثطاي ٌطزقٍطي زاذّي
زض ثيٗ ذب٘ٛازٜٞبي ؾٛئسي ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س .زض ايٗ
سحميك ٞعيٞٝٙب زض زٔ ٚطحّٔ ٝحبؾجٌ ٝطزيس ٜاؾز .زض ٔطحّٝ
أ َٚمساض دِٛي و ٝذب٘ٛازٜٞبي ؾٛئسي نطف ٌطزقٍطي

چّٟؿش ٖٛاقبض ٜوطز .اظ ٘ٓاط اقاشغبَ ٔؿاشميٓ ٘ياع ٔايساٛاٖ ثاٝ
331،1دطؾٞ ُٙشُٞب 674 ،دطؾ ُٙزفشط ذسٔبر ٔؿابفطسي135 ،

زاذّي ٔيوطز٘س ثسؾز آٔس ٚ ٜزض ٔطحّ ٝزٞ ْٚعيٞٝٙبي

دطؾٕٟٔ ُٙب٘ذصيطٞب  146ٚدطؾٚ ُٙاحس ثيٗضاٞي اؾشبٖ انفٟبٖ

ٌطزقٍطي ضا ثَ ٝجمبر ٔرشّف ٞعيٝٙاي سٛضيؿز اظ لجيُ

اقبض ٜوطز و ٝاياٗ دطؾا ُٙثاٌ ٝطزقاٍطاٖ زاذّاي  ٚذابضػي
ذسٔبر اضائٔ ٝيوٙٙس (زفشط آٔبض  ٚفٗآٚضئ :هبحج ٝقافبٞي
ثب وبضقٙبؾبٖ  .)1388اَالٖبر حبنُ اظ ايٗ سحميك ٔايسٛا٘اس
ث ٝسهٕيٕبر نحيحسط زض سٛؾٌٗ ٝطزقٍطي زض قٟط انافٟبٖ
وٕه وٙس .ايٙه ثب سٛػا ٝثا ٝإٞياز ٌطزقاٍطي زاذّاي ٚ

ٞعيٞٝٙبي البٔز ٙٔ ٚعَٞ ،عيٞٝٙبي ذٛاضٚثبض ٛٔ ٚاز غصايي،
ٞعي ٝٙضؾشٛضاٖٞ ،عيٞٝٙبي ذطيس (ؾٛغبر) ٞ ٚعيٞٝٙبي ايبة
 ٚشٞبة سمؿيٓ وطز٘س .ثطاي سحّيُ اظ ٔسَ غيطذُي آيسظ
(ؾيؿشٓ سمبيبي سمطيجبً ايسٜآَ )10اؾشفبزٕٛ٘ ٜزٜا٘س .زازٜٞبي
ٔٛضز ٘يبظ زض ايٗ دػٞٚف سٛؾٍ ثب٘ه اَالٖبر ٌطزقٍطي ٚ

يطٚض ر ٌؿشطـ ايطاٍ٘اطزي ثأ ٝظبثا ٝضاٞىابضي ٔاٛطط ثاطاي
ض٘ٚك الشهبزي ،سالـ قس ٜثب اؾاشفبز ٜاظ دطؾكاٙبٔ ،ٝاَالٖابر
ػٕٕآٚضي  ٚثا ٝسحّياُٞابي آٔابضي  ٚثاطآٚضز سابثٕ سمبيابي
ٌطزقٍطي زاذّي قٟط انفٟبٖ دطزاذش ٝقٛز.

زضآٔسي ثطاي ذب٘ٛازٜٞبي ٔرشّف ٘ؿجز ث ٝسمبيبي

ٔاااطٚض  ٚدااابيٙي )6 :2007( 7زض سرٕااايٗ سمبيااابي ذااابضػي

ٌطزقٍطي زاذّي ثطاثط ٚاحس ثٛز ٜاؾز .ثسيٗ ٔٗٙي وٝ

ٌطزقٍطي وكٛضٞبي ًٖاُٙٔ ٛما ٝاسحبزيا ٝاضٚداب ثا ٝوكاٛض

ٌطزقٍطي زاذّي ثٖٛٙ ٝاٖ يه وبالي يطٚضي ثٛز ٜاؾز.

وطٚاؾي َي ؾبَٞبي  1994-2004ث ٝايٗ ٘شيؼ ٝضؾيسٜا٘س واٝ

ٞسف اظ ٔؿبفطر زاذّي زض ذب٘ٛازٜٞبي ؾٛئسي ثيكشط زيساض

سمبيبي ٌطزقٍطي ث ٝوكٛض وطٚاؾي ثب ٔشغياط زضآٔاس ضاثُاٝ

اظ الٛاْ  ٚآقٙبيبٖ ثٛز ٜاؾز .زي ّٕٔٞ ٚ ٛىبضاٖ)1: 1999( 11

ٔؿشميٓ  ٚثب ٔشغياط ٘ابآضأيٞابي ؾيبؾاي ضاثُاٗٔ ٝىاٛؼ زاضز.

سمبيبي ٌطزقٍطي ذبضػي ثطيشب٘يبي وجيط ثطاي وكٛضٞبي

ٖال ٜٚثط ايٗ ٔشغيطٞبي ٞعيٞٝٙبي حُٕ ٘ ٚمُ ٘ ٚطخ ٚالٗي اضظ

ٕٞؿبي ٝػٛٙثي (اؾذب٘يب ،فطا٘ؿ ٚ ٝدطسغبَ) ثب اؾشفبز ٜاظ زازٜٞبي

زاضاي سبطيط ٔٗٙي زاض ثط سمبيبي ٌطزقٍطي ٕ٘يثبقس.

ؾطي ظٔب٘ي ٔ ٚ 1969-97سَ آيسظ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض

ٔاب٘ؼي ٚ ٖٛزيٍاطاٖ )45 :2004( 8ثاب اؾاشفبز ٜاظ ٔاسَ آياسظ ٚ

زازٜا٘س٘ .شبيغ سحميك ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝسمبيبي ٌطزقٍطي

زازٜٞبي ؾبَٞبي  1973-2000سمبيبي ٌطزقاٍطاٖ اٍّ٘يؿاي

ثطيشب٘يبي وجيط ثطاي اؾذب٘يب ثيكشط اظ سمبيب ثطاي فطا٘ؿ ٝافعايف

ثطاي ثبظزيس اظ ػعائط ٔبِز  ٚلجاطؼ  ٚوكاٛض اؾاذب٘يب ضا ٔاٛضز

يبفش ٚ ٝثطاي دطسغبَ سمبيب سغييط چٙسا٘ي ٘ىطز ٜاؾز .يبفشٝ

ُٔبِٗاا ٝلااطاض زاز٘ااس٘ .شاابيغ ٘كاابٖ ٔاايزٞااس واا ٝلؿاإشي اظ

زيٍط وكف ٔربضػي سمبيب ثطاي ٕٝٞي وكٛضٞب ٔظجز ثٛزٜ

حؿبؾاايزٞاابي ليٕشااي سمبيااب ٌطزقااٍطي ثاا٘ ٝاأ ٔٛمهااس

اؾز.

ٔؿبفطر ث ٝنٛضر ؾطي ظٔب٘ي اظ ؾبَ 1990سب  1996فطآٞ
قس ٜاؾز٘ .شبيغ سحميك ٔٛضز ٘ٓط ٘كبٖ ٔيسٞس و ٝوكف

7- Mervar & Payne
8- Mangion
9- Coenen & Eekeren
)10- An Almost Ideal Demand System (AIDS
11- De Mello

ؾايطيٛدِٛٛؼ  ٚؾاايٙىّيط )1541 :1993( 12زض ُٔبِٗاا ٝذااٛز ثااب

ايااٗ دػٞٚكااٍطاٖ ضز فطياايٝي ٍٕٙٞااي ضا ٘بقااي اظ زض ٘ٓااط

اؾشفبز ٜاظ ؾيؿشٓ سمبيبي سمطيجبً ايسٜآَ ث ٝسرٕيٗ سبثٕ سمبيبي

ٍ٘طفشٗ ٔشغيطٞبي زيٍطي ث ٝػع ليٕزٞب ٔ ٚربضع وُ وا ٝثاط

ٌطزقٍطي وكٛضٞبي آٔطيىب  ٚاضٚدبي غطثاي ثا ٝوكاٛضٞبي

سبثٕ سمبيب ٔٛطط ٞؿشٙسٔ ،ايزا٘ٙاس .زض ٔطحّاٝي ؾا ْٛزيشاٚ ٖٛ

حااٛظٔ ٜسيشطا٘ااَ ٝااي ؾاابَٞاابي  1992-1975دطزاذشااٝا٘ااس.

ِٔٛجبيط ،ؾيؿشٓ سمبيابي اياسٜآَ ضا ثاب اٖٕابَ لياٛز ٍٕٙٞاي ٚ

يبفشٞ ٝبي انّي ايٗ ُٔبِٗ ٝحابوي اظ آ٘ؿاز وا ٝوكافٞابي

سمبضٖ ،ثطآٚضز ٕ٘ٛزٜا٘س٘ .شبيغ حبنُ اظ آظٔ ٖٛسمابضٖ حابوي

ٞعي ٝٙسرٕيٗ ظز ٜقس ٜاذشالف لبثُسٛػ ٚ ٝلبثُ ٔالحٓٝاي ضا

اظ ضز فطييٝي سمبضٖ زض اٍِٛي ؾيؿشٓ سمبيبي سمطيجابً اياسٜآَ

زض سطػيحبر سمبيبي ٌطزقٍطي ثيٗ وكٛضٞبي ٔجسا ٔ ٚمهس

ٔيثبقس .ايٗ دػٞٚكٍطاٖ ٕٞچٙيٗ ثطضؾي وطز٘اس ساب چا ٝحاس

ضا ٘كبٖ ٔيزٙٞاسٕٞ .چٙايٗ وكاف ٞابي ليٕشاي سمبياب ثيابٍ٘ط

قبذم اؾش ٖٛث ٝقبذم ٚالٗاي ليٕاز ٘عزياه اؾاز .آٟ٘اب

إٞيز ليٕز ٞابي ٔاٛطط وكاٛضٞب زض سٗيايٗ سرهايم ٞعيٙاٝ

سبويس ٔيٚضظ٘س و٘ ٝعزيىي ايٗ زٔ ٚبٞياز زازٜٞاب  ٚسغيياطار

ٌطزقٍطي وكٛضٞبي ٔجسا ث ٝوكٛضٞبي ٔمهس ٔيثبقس.

زض ليٕزٞبي ٘ؿجي ثؿشٍي زاضز .آٟ٘ب زض دبيبٖ ٘شيؼٔ ٝيٌيط٘اس

زيشِٛٔ ٚ ٖٛجبيط )322 :1980( 13ؾيؿشٓ سمبيبي سمطيجبً اياس ٜآَ

و ٝايٗ اٍِ ،ٛاثعاض لٛي ثطاي آظٔ ٖٛفطييٞٝب ٕٞ ٚچٙيٗ ثؿاٍ

ضا اؾشرطاع وطز٘س .آٟ٘ب دؽ اظ ٔٗطفي اٍِٛي ذٛز ث ٝثاطآٚضز

 ٚسٛؾٗ ٝسحّيُ ٔشٗبضف ضفشبض ٔهطف وٙٙسٔ ٜيثبقاس  ٚاْٟابض

آٖ دطزاذشٙس .اٍِ ٛثب اؾشفبز ٜاظ زازٜٞبي ؾبال٘ ٝاٍّ٘ؿشبٖ ثاطاي

ٕ٘ٛزٜا٘س ؤ ٝشغيطٞبي زيٍطي ػع ٔرابضع واُ  ٚليٕازٞابي

زٚضٜي  1954-74ثطاي ٞفز ٌط ٜٚاظ وبالٞب قبُٔ ذاٛضان،

ػبضي ثط سبثٕ سمبيب سبطيط زاض٘س.

دٛقابن ،ذاسٔبر ذابٍ٘ي ،ؾاٛذزٛ٘ ،قايس٘يٞاب  ٚسٙجاابو،ٛ

وطيٕبئي ( )1 :1387ث ٝسرٕيٗ سبثٕ سمبيبي ٌطزقٍطي زاذّي ٚ

حُٕ ٘ ٚماُ  ٚاضسجبَابر  ٚزض ٟ٘بياز ،ؾابيط وابال  ٚذاسٔبر

ذبضػي ثطاي َجيٗز ٌطزي 15زض ٌيالٖ دطزاذش ٝاؾز .ضٚـ

ٔٛضز ثطآٚضز لطاض ٌطفز .زض ٔطحّٝي ا ،َٚاٍِ ٛثاب اؾاشفبز ٜاظ

ٔٛضز اؾشفبز ٜزض ايٗ ُٔبِٗ ٝثطاي سرٕيٗ سبثٕ سمبيبي

قبذم اؾش 14ٖٛثاطاي ٞطياه اظ وبالٞاب  ٚثاَ ٝاٛض ٔؼاعا ثاب

ٌطزقٍطي زاذّي ٌيالٖ ،زازٜٞبي سطويجي ؾطي ظٔب٘ي -

اؾشفبز ٜاظ ضٚـ حسالُ ٔطثٗبر ٕٔٗاِٛي ثاطآٚضز قاس٘ .ٜشابيغ

ٔمُٗي (زازٜٞبي سبثّٛئي) َي ؾبَٞبي 1375 -85زض ٔٛضز 21

حبنُ اظ ايٗ ثطآٚضز ٘كبٖ ٔيزٞاس وا ٝذاٛضان  ٚدٛقابن،

اؾشبٖ ٔٙشرت ٚ 16ثطاي ثرف ذبضػي اٍِٛي ذٛز سٛييحي ثب

وبالٞبيي يطٚضي  ٚزيٍط وبالٞب ،وبالٞبي ِاٛوؽ اؾاز .زض

ٚلفٞٝبي سٛظيٗي 17ثطاي زٚضٜي ظٔب٘ي 1363 -84اؾز٘ .شبيغ

ايٗ ثطآٚضز اظ 64يطيت ثطآٚضز قاس ٜسٟٙاب 22ياطيت ثاب ٔٗٙاب

٘كبٖ زاز و ٝزض ثرف زاذّي ،اظ ثيٗ ٖٛأُ ٔٛضز ُٔبِٗ ٝثط

ثٛز٘س  ٚثؼع ذٛضان ،وكفٞبي ليٕشي وبالٞابي زيٍاط سٟٙاب

سمبيبي اوٛسٛضيؿٓ زاذّي (ػٕٗيز اؾشبٟ٘بي ٔجساء ،قطايٍ

22يطيت ثب ٔٗٙاب ثٛز٘اس .زض ٔطحّاٝي ز ،ْٚؾيؿاشٓ ٔٗبزِا ٝثاٝ

آة ٛٞٚائي ،ليٕز حُٕ ٘ ٚمُ اظ اؾشبٖ ٔجساء سب اؾشبٖ ٌيالٖ،

ٔٗبزِ ٝثب فطو ٚػاٛز ٍٕٙٞاي ثابض زيٍاط ثاطآٚضز قاس٘ .شابيغ

ليٕز ٔؿىٗ ،ليٕز ايبة  ٚشٞبة ٞ ٚعي ٝٙسجّيغبر ٚثبظاضيبثي)،

حبنُ اظ آظٍٕٔٙٞ ٖٛي٘ ،كبٖ زاز و ٝثطاي چٟبض ٌط ٜٚوابال

سبطيط ٔشغيط ٞعيٝٙي سجّيغبر  ٚثبظاضيبثي ٞ ٚعيٝٙي ايبة  ٚشٞبة

ايٗ فطيي ٝدصيطفشا٘ ٝكاس .اظ ؾاٛي زيٍاط ،آٟ٘اب ثاب اٖٕابَ لياس

اظ ٘ٓط آٔبضي ٔٗٙيزاض ٘جٛزِٚ ٜي سبطيط ؾبيط ٔشغيطٞب ٔٗٙيزاض

ٍٕٙٞي ذٛز ٕٞجؿشٍي ديبدي ضا زض ٔٗبزالر ٔكابٞس ٜوطز٘اس.

ثٛزٜا٘س.
12- Syriopoulos & Sinclair
13- Deaton & Muellbauer

14- Stone s Index
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)17- 1Atou Regression Distributed Logs (ARDL

زض ثرااف ذاابضػي ٘يااع ٔيطٞاابي ليٕشااي ،زضآٔااسي  ٚسٗااساز

افاعايف سِٛياس ٘بذابِم ػٟااب٘ي ثبٖاض افاعايف  %45سمبياابي

ٌطزقٍطاٖ ذبضػي ٚضٚي ثٌ ٝيالٖ زض زٚض ٜلجُ ثاط سمبيابي

ٌطزقٍطي زض ايطاٖ ٔيقٛزٕٞ .چٙيٗ سمبياب ثاطاي ؾافط  ٚثاٝ

اوٛسٛضيؿآ ٌايالٖ سبطيطٌابض  ٚاظ ٘ٓاط آٔابضي ٔٗٙايزاض ثااٛزٜ
اؾز.
ظيطن ثبـ ( )131 :1384ث ٝسحّيُ ثابظاض ٌطزقاٍطي زاذّاي
قٟط انفٟبٖ دطزاذش ٝاؾز .سحمياك ٔاٛضز٘ٓط ثاط اؾابؼ ضٚـ
ُٔبِٗٔ ٝيسا٘ي ثٛز ٚ ٜزازٞ ٜبي سحمياك ٔاٛضز ٘ٓاط ثا ٝناٛضر
ٔمُٗي ثطاي حؼٓ ٕ٘٘400 ٝ٘ٛفط  ٚثب اؾشفبز ٜاظ دطؾكٙبٔ ٝػٕٕ
آٚضي قس ٜاؾز٘ .شبيغ سحميك ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝاظ ٘ٓط آٔابضي
ضاثُٝي ٔٗٙيزاضي ثيٗ قبذم سٛؾٗ ٚ ٝػٕٗياز اؾاشبٖٞاب ثاب
سٗااساز ٌطزقااٍطاٖ ٚضٚزي ثاا ٝقااٟط اناافٟبٖ ٚػااٛز زاضز ٚ
اؾشبٖ ٞبي سٛؾٗ ٝيبفش ٚ ٝدطػٕٗيزٌ ،طزقاٍط فطؾاز ٞؿاشٙس.
أب ايٗ ضاثُ ٝثب ٔيعاٖ ٔؿبفز ُٔبثمز ٘ساضز  ٚسٟٙب ٘عزيه %10
ٌطزقٍطاٖ اظ ٔٙبَمي آٔاسٜا٘اس وا ٝوٕشاط اظ  400ويّأٛشط ثاب
انفٟبٖ فبنّ ٝزاض٘سٌ .طزقاٍطاٖ زاذّاي چٙاساٖ اظ ٚياٗيز
ٌطزقٍطي انافٟبٖ ضيابيز ٘ساض٘اس  ٚآٖ ضا وٕشاط اظ ذاٛة
اضظيبثي وطز ٜا٘س .سكٛيك زٚؾاشبٖ  ٚالاٛاْ ٞآ ٕٟٔشاطيٗ ٖبٔاُ
سطغيت آ٘بٖ ثطاي ؾفط ث ٝانفٟبٖ ثٛز ٜاؾز ٗٔ ٚشمس٘س و ٝسٟيٝ
فاايّٓ  ٚثط٘بٔاا ٞٝابي سّٛيعياا٘ٛي ٔااٛططسطيٗ سجّيااغ ثااطاي ػااصة
ٌطزقااٍطاٖ اؾاازٕٟٔ .شااطيٗ ٔكااىالر ٌطزقااٍطاٖ زاذّااي
ٌطا٘ي ليٕشٟب  ٚؾذؽ ٚيٗيز سطافياه  ٚدبضويٙاً  ٚوٕجاٛز
آٔٛظـ ضإٙٞبيبٖ ٌطزقٍطي ثٛز ٜاؾز.
ٔٛؾبئي ( )225 :1383ث ٝسرٕيٗ سبثٕ سمبيبي سٛضيؿٓ ذابضػي
19

زض ايطاٖ ثب اؾشفبز ٜاظ ٔسَ ٔيبٍ٘يٗ ٔشحاطن ٚ 18اسٛضٌطؾايٛ

سجاإ آٖ زضآٔااس اضظي حبنااُ اظ آٖ زض زٚضٔ ٜااٛضز ثطضؾااي
قسيسأ سحز سبطيط ٔؿبئُ أٙيشي  ٚسحٛالر زاذّي ثٛز ٜاؾز.
حجيجي ( )91 :1382ث ٝثطآٚضز سبثٕ سمبيبي ٌطزقٍطي
ذبضػي ث ٝايطاٖ ثب اؾشفبز ٜاظ ٔسَ حسالُ ٔطثٗبر ِٕٔٗٛيٚ 20
حسالُ ٔطثٗبر سٕٗيٓ يبفش 21ٝسٛؾٍ زازٜٞبي ؾطي ظٔب٘ي-
ٔمُٗي زض ؾبِٟبي  1350-80دطزاذش ٝاؾزٌ .طزقٍطاٖ ٔٛضز
ثطضؾي وكٛضٞبي إِٓبٖ ،ايشبِيب ،اٍّ٘ؿشبٖ ،دبوؿشبٖ ،غادٗ،
ؾٛئيؽ ،فطا٘ؿ ،ٝوٛيز ٙٞ ٚسٚؾشبٖ ثٛزٜا٘سٔ .شغيطٞبي سبطيط
ٌصاض ثط سمبيبي ٌطزقٍطي ،زضآٔس ؾطا٘ ،ٝليٕزٞبي ٘ؿجي ٚ
ٔشغيط ٔؼبظي ٚل ٔٛا٘مالة  ٚػ ًٙزض ايطاٖ َي ؾبِٟبي -67
 1357ثٛز ٜاؾز٘ .شبيغ ٘كبٖ زاز ؤ ٝشغيط ٔؼبظي ا٘مالة ٚ
ػ ًٙاظ ٘ٓط آٔبضي ٔٗٙبزاض  ٚزاضاي ٖالٔز ٔٛضز ا٘شٓبض ثٛزٜ
اؾزٔ .شغيط زضآٔس ؾطا٘ ،ٝليٕزٞبي ٘ؿجي٘ ،طخ اضظ ،حؼٓ
سؼبضر ثطاي ثًٗي وكٛضٞب اظ ٘ٓط آٔبضي ٔٗٙبزاض ثٛز ٜأّب
ثطاي ثًٗي وكٛضٞبي زيٍط زاضاي ٖالٔشي ٔربِف ٖالٔز
ٔٛضز ا٘شٓبض ثٛز ٜاؾز.
سفبٚر سحميك حبيط ثب ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ قس ٜلجّي ايٗ اؾز واٝ
اٚالً ثطاي ٌطزقٍطي زاذّي قٟط انفٟبٖ ٘ ٚياع ثاب اؾاشفبز ٜاظ
زازٜٞبي ٔمُٗي ٔ ٚسَ آيسظ ا٘ؼبْ قس ٜاؾز.
 -2دادهها و روش تحليل

دطزاذشٖٛ ٚ ٝأُ ٔؤطط ثط سمبيبي ؾفط ث ٝايطاٖ  ٚؾٞ ٟٓط يه

 ۱-2دادهها
زازٜٞبي ػٕٕآٚضي قس ٜزض ايٗ سحميك اظ ٘ ٔٛزازٜٞبي ٔمُٗي

اظ آٟ٘ب ضا ثطضؾي وطز ٜاؾز .ثب سٛػ ٝث ٝاَالٖبر سمبيب ثاطاي

 ٚاظ ٘ٔ ٔٛيسا٘ي ٔيثبقس و ٝاظ َطيك ٔهبحج ٝحًٛضي ٚ

ثيف اظ ؾ ٝزٔ ،ٝٞسَ ثطآٚضزي ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝياه زضناس
افعايف زض ٘ؿجز قابذم ثٟابي وابالي ذاسٔبر ٔهاطفي زض
ايطاٖ ث ٝقبذم ثٟبي وبال  ٚذسٔبر ٔهطفي زض ػٟابٖ%25 ،
سمبيبي ٌطزقٍطي ث ٝايطاٖ ضا وبٞف ٔيزٞس  ٚياه زضناس

دطوطزٖ دطؾكٙبٔ ٝاظ سٗساز 500ذب٘ٛازٜٞبي ٌطزقٍط ،و ٝزض
سبثؿشبٖ ٕٞ ٚ 1388چٙيٗ ٌطٞٚي زيٍط و ٝزض سبثؿشبٖ  1390اظ
قٟط انفٟبٖ زيسٖ  ٚحسالُ 24ؾبٖز زض آ٘ؼب البٔز زاقشٙس
ػٕٕآٚضي قس ٜاؾز.
)18- Moving Average (MA
)19- Auto Regressive (AR
)20- Ordinary Least Squares (OLS
)21- Generalized Least Squares (GLS

 2 -2مباني نظري سيستم تقاضاي تقريباا اياذه آل و
محاسبه کطصها
22

ايٗ زٖٙ ٚهط ،سبثٕ ٔربضع ضا ثٌٝ٘ٛ ٝاي ثيبٖ وطز وُّٛٔ ٝثيز
 ٚليٕزٞب لبثُ سفىيه ثبقٙس (غياليي.)59 :1380 ،

ؾيؿشٓ سمبيبي سمطيجابً اياسٜآَ ضا زيشاِٛٔ ٚ ٖٛجابيط ٔٗطفاي ٚ

ايٗ ٔٗبزِ ٝثهٛضر ٔٗبزِٔ )1( ٝيثبقس:

ؾذؽ ثطاي سحّيُ ضفشبض ٔهطفوٙٙاس ٜاظ آٖ اؾاشفبزٕٛ٘ ٜز٘اس.

()1

ايٗ ُٔبِٗ ٝدبي ٝسٕبٔي ُٔبِٗبر زض زٞٝٞبي  1980ث ٝثٗس قس ٚ

و ٝزض سبثٕ (٘ u ،)2كبٌٖط ُّٔٛثيز اؾز و ٝثيٗ نفط  ٚياه

زض ظٔيٞ ٝٙبي ٔشٗسزي اظ ػّٕ ٝسئٛضي سمبيب (وبال  ٚذسٔبر)،

اؾز ) ، (0 ≤u≤1نفط ٚياٗيز ظ٘اسٌي زض حاسالُ ٔٗيكاز

سؼبضر ثيٗإُِّ  ٚسٛظيٕ زضآٔس ٔاٛضز اؾاشفبز ٜلاطاض ٌطفاز.

(فمطا)  ٚيه ،ظ٘سٌي ططٚسٕٙسا٘ا( ٝضفاب )ٜضا ثيابٖ ٔايوٙاس p ٚ

Lnc(u, p)  (1  u) Lna(p u Lnb(p)

ثيٛظي 23زض ؾبَ 1994اقابضٔ ٜايوٙاس واَ ٝاي 12ؾابَ (-91

ثطزاض ليٕز اؾزٕٞ ،چٙيٗ )ٞ a(pعيٙاٗٔ ٝيكاز ٘ b(p) ٚكابٖ

 )1980اظ اٍِااٛي ؾيؿااشٓ سمبياابي سمطيج ابً ايااسٜآَ ٔ237طسجااٝ

زٙٞسٜي ٞعي ٝٙضفب ٜاؾاز .ثٙابثط لياس ٍٕٙٞاي a(p) ,b(p) ،واٝ

اؾشفبز ٜقس ٜاؾز  ٚاظ ثطضؾي ٔ207مبِ٘ ٝيع ّٔٗ ْٛقس ٜوا ٝزض

سٛاثٗي اظ ليٕزٞب اؾز ثبيس ث ٝقىّي سٗطيف ق٘ٛس و ٝحبنُ

 89وبض سؼطثي اظ ايٗ اٍِ ٛزض سحّيُ سمبيب اؾشفبز ٜقس ٜاؾز.

) c(u,pو ٝذٛز يه سطويت ذُي اظ ) a(p), b(pاؾز ثٙبثطايٗ

َي زٚض٘ )1991 -2002( ٜيع ثط ايٗ ُٔبِٗبر (ذهٛنبً اظ ثٗاس

) b(p) ٚ a(pث ٝنٛضر ٔٗبزالر ( )3( ٚ )2سٗطيف ٔيق٘ٛس:

٘ٓطي) ،افعٚز ٜقس ٜاؾز .ثٙبثطايٗ ٔيسٛاٖ ث ٝثطسطي ٘ؿجي اياٗ
ؾيؿشٓ سمبياب ثاط ؾابيط ؾيؿاشٓ ٞابي سٛاثإ سمبياب اقابض ٜواطز
(نٕسي.)158 :1383 ،
اوظط ؾيؿشٓٞبي سمبيب ثب اؾاشفبز ٜاظ ياه فاطْ سجٗاي ذابل ٚ
ٔٗيٗ ٔب٘ٙس ؾيؿشٓ ٔربضع ذُي ،24ؾيؿاشٓ ضساطزاْ ٚ 25ؾيؿاشٓ
سطا٘ؿّٛي 26سٛاثٕ سمبياب ضا اؾاشرطاع ٔايٕ٘بيٙاسِ .ايىٗ ٔمياس
وطزٖ سطػيحبر ٕٝٞي ٔهطف وٙٙاسٌبٖ ثا ٝياه فاطْ سجٗاي

()2

k

()3

ٕ٘ٛز٘س .زض ايٗ ؾيؿاشٓ ضػحابٖٞابي افاطاز اظ ياه فاطْ سجٗاي
ٔكرم ديطٚي ٕ٘اي وٙاس ثّىا ٝسطػيحابر ٔهاطفوٙٙاس ٜزض
لبِت سٛاثٕ ٍِابضيشٕي سٕٗايٓ يبفشأ ٚ ٝؿاشمُ اظ ليٕاز ثا٘ ٝابْ
 PIGLOG27سٗييٗ ٔيق٘ٛس (ضيبيي دٛض .)9 :1384 ،وا٘ ٝكابٖ
زٙٞسٜي سبثٕ ٔربضػي ٞؿشٙس و ٝزض آٟ٘ب حسالُ ٔرابضع الظْ

سبثٕ ٞعي ٝٙآيسظ ث ٝنٛضر ٔٗبزِ )4( ٝث ٝزؾز ٔيآيس:
Lnc(u, p)  0    k Ln p
K
K
k

()4

سبثٗي اظ ُّٔٛثيز  ٚليٕزٞبؾز أب ِٔٛجبيط ث ٝزِيُ ٘بٕٞرٛا٘ي

*
1
p
   Ln p Ln p  u   p
Kj
0
K
j
2K j
k k



ثٙبثطايٗ ؾأ ٟٓرابضع ثطاثاط ثاب ٔكاشك ػعئاي ٍِابضيشٓ ٔرابضع
٘ؿجز ثٍِ ٝبضيشٓ ليٕز وبالي  iاْ ٔيثبقاس .ثاب ٌاطفشٗ ٔكاشك
ػعئااي اظ ضاثُااٝي (٘ )2ؿااجز ثااٗٔ Ln pi ٝبزِاا )5( ٝثسؾااز
ٔيآيس:
k

ثطاي ثسؾز آٚضزٖ ؾاُح ٔٗيٙاي اظ ُّٔٛثياز زض ليٕازٞابي
ٔفطٚو سٗطيف ٔيق٘ٛس ،سكىيُ يبفشٝا٘س .سبثٕ ٔربضع )c(u,p

p
Lnb (p)  Lna (p)    p
0k k

ثب ػبيٍعيٙي ايٗ سٛاثٕ ليٕشي زض سبثٕ ٞعئ ٝٙهطف وٙٙس،)1( ٜ

ٔٗيٗ غيط ُٔٙمي اؾز .زيشِٛٔ ٚ ٖٛجابيط زض ؾابَ  1980ػٟاز
ضفٕ اياٗ ٔكاىُ ؾيؿاشٓ سمبيابي سمطيجابً اياسٜآَ ضا اؾاشرطاع

Lna (p)  0    k Ln p
K
K
*
1
    Ln p Ln p
K
j
2 K j Kj

()5

p
w i  i   ij Ln p j  i u 0  p k
j
k
*
*
1
,
) ij  2 ( ij   ji

22- Deaton & Muellbauer
23- Buse
)24- Linear Expenditure System (LES
25- Rotterdam System
26- Translog System

)27- Price Independent Generalized Logarithmic Function (PIGLOG

أب اظآ٘ؼب و ٝثاطاي ٔهاطف وٙٙاسٜاي وا ٝثا ٝز٘جابَ حاساوظط

ذُي اؾز .أب اظ آ٘ؼبئي و ٝثاطاي ثاطآٚضز آٖ ثأ ٝكابٞسار

ُّٔٛثيز اؾازٔ ،رابضع واُ ( )xثاب ) c(u,pثطاثاط اؾازِ .اصا

ظياابزي احشياابع اؾااز ،زض ايااٗ سحميااك ٘يااع ٕٞب٘ٙااس ثؿاايبضي اظ

ٔيسٛاٖ ضاثُٝي ( )2ضا ثا ٝناٛضر سابثٕ ُّٔٛثياز غيطٔؿاشميٓ
٘ٛقز .حبَ اٌط ايٗ ُّٔٛثيز ضا و ٝسبثٗي اظ ليٕز ٔ ٚرابضع
وُ اؾز زض ضاثُٝي ( )5لطاض ٌيطز آٍ٘ب ٜؾٔ ٟٓربضع  wiثٝ
نٛضر سبثٗي اظ ليٕزٞب ٔ ٚربضع وُ ثسؾز ٔيآيس ،ضاثُ-ٝ
ي ( ،)6ؾيؿشٓ سمبيابي سمطيجابً اياس ٜآَ ٔاي٘بٔٙاس وا ٝزض اياٗ
سحميك اظ آٖ اؾشفبز ٜقس ٜاؾز:
i, j  1,2,...,5

()6

x
) wi  i   ij Ln p j  i Ln ( p
j

و ٝزض آٖ  wiؾٞ ٟٓعيٝٙي وبالي iاْ (٘ؿجز ٞعيٝٙي وبالي iاْ
ث ٝوُ ٞعيٝٙي ٌطزقٍطي)p j ،

ثطآٚضز آٖ ث ٝنٛضر ذُي اؾز ثطاي سحماك اياٗ ٔٓٙاٛض ثاٝ
ػبي قبذم ٚالٗي ليٕز اظ قبذم اؾش ٖٛاؾشفبزٔ ٜايقاٛز
(ضيبيي دٛض.)12 :1384 ،
ٕٞچٙيٗ اظ ياطائت ثاطآٚضز قاسٗٔ ،ٜبزِاٝي ( )9وكافٞابي
ليٕشي سمبيب  ٚاظ ٔٗبزِٝي ( )10وكفٞابي ٔرابضع (زضآٔاس)
سمبيب ثسؾز ٔيآيس:
i  1,....,5

()9

ليٕز وبالي jاْٞ x ،عي ٝٙوُ

ٔؿبفطر ذب٘ٛاض ثا ٝقاٟط انافٟبٖ γ ij ،βi ،αi ،ياطائت ٔاسَ
ٔيثبقٙس  p ٚقبذم ليٕز ٔيثبقس وا ٝاظ ضاثُا )7( ٝثسؾاز
ٔيآيس:
Lnp  0    k Ln p
K
K

()7

ُٔبِٗبر نٛضر ٌطفشٔ ٝؼجاٛض ثا ٝذُاي واطزٖ اياٗ ٔاسَ ٚ

1
Ln
Ln

2 j k  Kj p K p j



i  1,...,5

()10



 ij 


1


  i
ii
 Wi 





 i 

1

i


 Wi 

زض ايٗ سحميك ضٌطؾيٗٔ ٖٛبزِٝي ( )6ثطاي ٘ 5ا ٔٛوابال (غاصا،
ؾٛغبرٔ ،حُ البٔز ،ثبظزيس اظ ٘مبٌ زيس٘ي  ٚايبة  ٚشٞابة)
ث ٝنٛضرٔؼعا سرٕيٗ ظز ٜقس ٚ ٜدؽ اظ ثطآٚضز ضٌطؾيٖٞٛب،
اظ يطائت ثطآٚضز قس ٚ ٜثب اؾشفبز ٜاظ ٔٗبزِاٞٝابي ()10( ٚ )9

لطاض زازٖ قبذم ليٕاز ( )7زض اٍِاٛي ( )6ؾيؿاشٓ سمبيابي

وكفٞبي ليٕشي ٔ ٚربضػي سمبيب ٔحبؾجٌ ٝطزيس ٜاؾز.

غيطذُي ثٛزٖ وٕشط زض ُٔبِٗبر سؼطثي اؾشفبزٔ ٜيقٛز ،ظيطا

 -3متغيرهاي موردمطالعه و نحوهي انذازهگيري آنها

سمطيجبً ايس ٜآَ غيطذُي ثسؾز ٔيآيس .28اظ ايٗ ؾيؿشٓ ثّٖ ٝز
ثطآٚضز دبضأشطٞبي ايٗ ٔسَ ٘يبظ ث ٝآٔبض ػبٕٔ  ٚوبّٔي زاضز.
زيشِٛٔ ٚ ٖٛجبيط ثطاي ضفٕ ايٗ ٔكىُ قبذهي ضا ٔٗطفي
ٕ٘ٛز٘سو ٝاظ آٖ ثٖٛٙ ٝاٖ قبذم اؾش 29ٖٛيبز ٔيقٛز ث ٝػبي
اؾشفبز ٜاظ  pزض ٔٗبزِٝي ( )7اظ * pزض ٔٗبزِٝي ( )8اؾشفبزٜ
ٔيقٛز و p* ٝقبذم ليٕز اؾشٔ ٖٛيثبقس.
()8

*
Ln p   wi Ln p
i
i

ثااب اؾااشفبز ٜاظ ايااٗ قاابذم ،ؾيؿااشٓ سمبياابي سمطيج ابً ايااسٜآَ
ذُي 30ث ٝزؾز ٔيآيس .ؾيؿشٓ سمبيبي سمطيجبً ايسٜآَ زض فاطْ
وّي ذٛز  ٚثب سٛػ ٝث ٝقبذم ليٕز ٚالٗاي ،ياه ٔاسَ غياط
 - 28ايٗ ٔسَ ث ٝاٍِٛي  (Static AIDS) SAIDSايؿشب ٔٗطٚف اؾز.

 ۱-3متغيرهاي وابسته
ؾٞ ٟٓطوساْ اظ ٔربضع غصا ،ايبة  ٚشٞبة ،ؾٛغبرٔ ،حُ
البٔز ،ثبظزيس ٘مبٌ زيس٘ي زض ايٗ ٔؿبفطر ث ٝقٟط انفٟبٖ اظ
ٞعيٝٙي وُ ايٗ ٔؿبفطر ث ٝقٟط انفٟبٖٞ .ط وساْ اظ ؾٞ ٟٓب
زض ضٌطؾئ ٖٛؼعا ثٖٛٙ ٝاٖ ٔشغيط ٚاثؿشٛٓٙٔ ٝض ٔيقٛز.
 2-3متغيرهاي مستقل
ٔشغيطٞبيي ٔؿشمُ ٖجبضسٙس اظ ٔشغيط ليٕز ذٛز وبال ٔ ٚشغيط
ٔربضع وُ ٔؿبفطر سٗسيُ قس ٜو ٝث ٝنٛضرٞبي ظيط
ا٘ساظٌٜيطي ٔيقٛز:

 2)30- Linear Almost Ideal Demand System (LAIDS

اِفٔ :شغيط ليٕز وبال ثطاي غصا ٔ ٚحُ البٔز ،ث ٝنٛضر

وبالي يطٚضي ٔيثبقٙس .زض ثيٗ آٟ٘ب ٔمساض وكف ٔربضػي

ٔربضع ؾطا٘ ٝضٚظا٘ٞ ٝطوساْ اظ ايٗ ز ٚوبال  ٚثطاي ايبة ٚ

(زضآٔسي) غصا اظ ٕٝٞي وبالٞب ثيكشط ،ايبة  ٚشٞبة اظ ٕٝٞ

شٞبة ،ؾٛغبر ٘ ٚمبٌ زيس٘ي ث ٝنٛضر ٔربضع ؾطا٘ ٝايٗ

وبالٞب وٕشط  ٚوكف ٔربضػي (زضآٔسي) وبالٞبي ثبظزيس اظ

وبالٞب ا٘ساظٌ ٜيطي قس .ةٔ :شغيط ٔربضع وُ ٔؿبفطر سٗسيُ

٘مبٌ زيس٘ي  ٚؾٛغبر ٘عزيه ثٔ ٓٞ ٝيثبقس .ايٗ ثساٖ ٔٗٙب

قس ،ٜثٙٔ ٝعِٝي ٔربضع سرهيم زاز ٜقس ٜسٛؾٍ ٌطزقٍط

ٔيثبقس و ٝو ٝثب افعايف يه زضنس زض ٔربضع (زضآٔس) وُ

ثطاي ٔؿبفطر ث ٝانفٟبٖ ٚ ،اظ سمؿيٓ وُ ٔربضع ا٘ؼبْ قس ٜزض

ٌطزقٍط زاذّي قٟط انفٟبٖٔ ،مساض سمبيب ثطاي غصا ثيكشط ٚ

ٔؿبفطر انفٟبٖ ثط قبذم ليٕز اؾش 31ٖٛثسؾز آٔس ٜاؾز.

ثطاي ايبة  ٚشٞبة وٕشط اظ ؾبيط وبالٞب افعايف ٔييبثس.

 -4يافتههاي پژوهص
 ۱-4تحليلهاي رگرسيوني سال ۱388
زض ايٗ لؿٕز ٘شبيغ حبنُ اظ ثطآٚضز ضٌطؾيٖٞٛبي ثب ٔسَ

 2-4تحليلهاي رگرسيوني سال ۱309
زض ايٗ لؿٕز ٘شبيغ حبنُ اظ ثطآٚضز ضٌطؾيٖٞٛبي ثب ٔسَ
آيسظ اضائٔ ٝيٌطزز.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاضلبْ ػس٘ 1 َٚكبٖ ٔيزٞس ،اظ ٔ 35شغيط ثاطآٚضز

آيسظ 32اضائٔ ٝيٌطزز.

قسٔ 29 ،ٜشغيط اظ ٘ٓط آٔبضي زض ؾُح ٙٗٔ %5بزاض ٞؿشٙس.

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاضلبْ ػس٘ 1 َٚكبٖ ٔيزٞس ،اظ ٔ 35شغيط ثطآٚضز

وكف ليٕشي سمبيب ثطاي غصا ،البٔز ،ايبة  ٚشٞبة ،ثبظزيس اظ

قسٔ 33 ،ٜشغيط اظ ٘ٓط آٔبضي زض ؾُح ٙٗٔ 5بزاض ٞؿشٙس.

ٔىبٖ ٞبي زيس٘ي  ٚؾٛغبر ث ٝسطسيت ،1/111 ،0/526 ،-0/333

وكف ليٕشي سمبيب ثطاي غصا ،البٔز ،ايبة  ٚشٞبة ،ثبظزيس اظ

ٔ 0/973 ٚ 0/777يثبقٙس  ٚايٗ ٘كبٖ ٔيزٞس وبالي غصا ياه

ٔىبٖٞبي زيس٘ي  ٚؾٛغبر وٕشط اظ ٚاحس يٗٙي وبالٞب وٓ

وبالي ِٕٔٗٛي  ٚاظ ٘ٓط وكف ليٕشي يه وبالي وٓ وكاف

وكف  ٚث ٝسطسيت ٚ -0/043 ،-0/760 ،-0/058 ،-0/264

ٔيثبقس.

ٔ -0/132يثبقٙسٖ .الٔز وكفٞب ٘يع اظ ٘ٓط سئٛضي ٔٛضز

وكف ٔربضػي (زضآٔسي) سمبيب ثطاي وبالٞبي غصا ،البٔز،

ا٘شٓبض ثٛز ٜاؾز.

ايبة  ٚشٞبة ،ثبظزيس اظ ٔىبٖٞبي زيس٘ي  ٚؾٛغبر ٔظجز

وكف ٔربضػي (زضآٔسي) سمبيب ثطاي وبالٞبي غصا ،البٔز،

ٔيثبقس ٔ ٚجيٗ ايٗ ُّٔت اؾز وٞ ٝط دٙغ وبالي ٔٛضز

ايبة  ٚشٞبة ،ثبظزيس اظ ٔىبٖٞبي زيس٘ي  ٚؾٛغبر ٔظجز

ُٔبِٗ ٝاظ ػّٕ ٝوبالٞبي ِٕٔٗٛي ٞؿشٙس  ٚث ٝسطسيت ثطاثط

ٔيثبقس ٔ ٚجيٗ ايٗ ُّٔت اؾز وٞ ٝط دٙغ وبالي ٔٛضز ُٔبِٗٝ

ٔ 0/165 ٚ 0/426 ،0/563 ،0/308 ،0/587يثبقٙس .زض ثيٗ

اظ ػّٕ ٝوبالٞبي ِٕٔٗٛي ٞؿشٙس  ٚث ٝسطسيت ثطاثط ،1/040

آٟ٘ب ٔمساض وكف ٔربضػي (زضآٔسي) غصا اظ ٕٝٞي وبالٞب

ٔ 0/534 ٚ 0/516 ،0/035 ،0/904يثبقٙس .ثب ايٗ سفبٚر و ٝثب

ثيكشط  ٚؾٛغبر اظ  ٕٝٞوبالٞب وٕشط ٔيثبقس .ايٗ ثساٖ ٔٗٙب

افعايف يه زضنس ٔربضع (زضآٔس) ٌطزقٍطاٖ ،سمبيب ثطاي

ٔيثبقس و ٝو ٝثب افعايف يه زضنس زض ٔربضع (زضآٔس) وُ

وبالي غصا ثيكشط اظ يه زضنس افعايف  ٚثطاي زيٍط وبال

ٌطزقٍط زاذّي قٟط انفٟبٖٔ ،مساض سمبيب ثطاي غصا ثيكشط ٚ

وٕشط اظ يه زضنس افعايف ٔييبثس .وبالي غصا ثطاي

ثطاي ؾٛغبر وٕشط اظ ؾبيط وبالٞب افعايف ٔييبثس.

ٌطزقٍطاٖ زاذّي قٟط انفٟبٖ وبالي ِٛوؽ  ٚوبالٞبي ٔحُ
البٔز ،ايبة  ٚشٞبة ،ثبظزيس اظ ٔىبٖٞبي زيس٘ي  ٚؾٛغبر
31- Stone Index
)32- AIDS (An Almodt Ideal Demand System

ػس :)1( َٚيطائت سرٕيٗظز ٜقسٔ ٜشغيطٞبي ٔؿشمُ ثطاي سبثٕ سمبيبي ٌطزقٍطي زاذّي قٟطانفٟبٖ اظ ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ 500ضزُٔبِٗ ٝزض سبثؿشبٖ  ،1388ثباؾشفبز ٜاظ ٔٗبزِ)6( ٝ
1

ٔشغيط ٚاثؿشٝ

غصا

البٔز

ايبة  ٚشٞبة

ثبظزيس اظ ٔىبٖ

ؾٛغبر

زيس٘ي
يطائت ثطآٚضز

يطائت ثطآٚضز

يطائت ثطآٚضز

يطائت ثطآٚضز

يطائت ثطآٚضز

قسٜ

قسٜ

قسٜ

قسٜ

قسٜ

(آٔبضٜي )t

(آٔبضٜي )t

(آٔبضٜي )t

(آٔبضٜي )t

ٔشغيط ٔؿشمُ

(آٔبضٜي )t

***

ٍِبضيشٓ َجيٗي قبذم ليٕز غصاي ٌطزقٍط

2
* * * 0/184
)(22/90

()-7.97

ٍِبضيشٓ َجيٗي قبذم ليٕز البٔز ٌطزقٍط

* * *0/072
)( 14/94

* * * 0/146
)(30/28

* * * 0/003
)( 6/68

ٍِبضيشٓ َجيٗي قبذم ليٕز ايبةٚشٞبة

* * * 0/056
)( 9/35

* * *0/039
)( 6/57

* * *0/002
)(4/34

ٌطزقٍط

-0.070

* * * 0/004
)( 6/04

* * * 0/028
)( 5/33

* * * 0/056
)( 7/47

* * *0/020
)( 6/33

* * *0/041
)( 9/06

-.0..0
()-.05..

0/005
)( 0/903

ٍِبضيشٓ َجيٗي قبذم ليٕز ثبظزيساظٔىبٖ

* * * 0/024
)( 4/35

* * * 0/015
)( 2/74

* * *0/002
)( 4/51

* * * 0/063
)(17/13

* * * 0/016
)( 3/05

ٍِبضيشٓ َجيٗي قبذم ليٕز ؾٛغبر ٌطزقٍط

* * *0/030
)( 5/47

* * * 0/025
)( 4/63

* * * 0/004
)( 8/75

* * * 0/026
)( 7/30

* * * 0/104
)(20/33

* * 0/017
)(2/42

* * 0/015
)( 2/13

* * *0/009
)( 16/34

* * * 0/033
)( 7/40

* * *0/061
)( 9/49

* * *0/280
)(8/60

* * * 0/394
)(12/09

* * * 0/066
)(26/04

* * *0/260
)(12/13

* * *0/371
)(12/27

R

0/743

0/780

0/656

0/575

0/766

 Rسٗسيُ يبفشٝ

0/738

0/775

0/648

0/565

0/761

زيس٘ي ٌطزقٍط

ٍِبضيشٓ ٘ؿجز ٔربضع وُ ث ٝقبذم ليٕز اؾشٖٛ
ٖطو اظ ٔجسا

2
2

آٔبضF ٜ
سٗساز ٔكبٞسار

***

132/852

***

500

162/120
500

***

87/220
500

***

61/904
500

***

149/844
500

 -۱سهم مخارج هر يک از پنج کاالي گردضگر از کل مخارج گردضگر.
 *** -2و ** به ترتيب از نظر آماري در سطح  ۱و  5معني دار است.
منبع :محاسبه ضذه از داده هاي تحقيق

 3-4نتيجه گيري از مقايسه يافتههاي سال  88و 09

ِٕٔٗٛي ث ٝوبالي ٌيفٗ سجسيُ قس ،ٜثسيٗ ٔٗٙب وا ٝثاب افاعايف

اػطاي ٞسفٕٙسي يبضا٘ٞ ٝب اظ ِحبِ سبطيطار ليٕز ٖ ٚىؽ إُِٗ

ليٕز آٖ ،سمبيب ثطاي ايٗ وبالٞب ثيكشط ٔيٌطزز.

آٖ ثط ٌطزقٍط ثط ضٚي وبالي غصا سبطيط چٙسا٘ي ٘ساقشٕٞ ٝب٘ٙس

ؾ ٝديف قطٌ الظْ ػٟز ا٘ى ٝايٗ ٚيٗيز ضخ زٞس:

لجُ اظ حصف يبضا٘ٞ ٝب ثٛز ٜيٗٙي َجك لاب٘ ٖٛسمبياب ثاب افاعايف

 -1وبالي ٔٛضز ثحض ثبيس وبالي دؿز ثبقس.

ليٕز آٌٖ ،طزقٍط وٕشط اظ لجُ ٔهطف ٔيٕ٘بيس أب ثاط ضٚي

ٖ -2سْ ٚػٛز وبالٞبي ػب٘كيٗ يطٚضي اؾز.

ؾبيط وبالٞب ثبٖض ٘مى لب٘ ٖٛسمبيب قاس ٚ ٜوبالٞابي البٔاز،

 -3وبالٞب ثبيس زضنس اؾبؾي اظ زضآٔاس ذطياساضاٖ ضا سكاىيُ

ايبة  ٚشٞبة ،ثبظزيس اظ ٔىبٖٞبي زيس٘ي  ٚؾٛغبر اظ وبالي

زٙٞس أب ٘ ٝآٖ زضنسي اظ زضآٔس ذطياساضاٖ واٞ ٝيچىاساْ اظ
وبالٞبي ِٕٔٗٛي ٚاثؿشٔ ٝهطف ٕ٘يق٘ٛس.

ػس :)2( َٚيطائت سرٕيٗ ظز ٜقسٔ ٜشغيطٞبي ٔؿشمُ ثطاي سبثٕ سمبيبي ٌطزقٍطي زاذّي قٟط انفٟبٖ اظ ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ 500ضزُٔبِٗ ٝزض سبثؿشبٖ  ،1390ثباؾشفبز ٜاظ ٔٗبزِ)6(ٝ
1

البٔز

ايبة  ٚشٞبة

ثبظزيس اظ ٔىبٖ زيس٘ي

ؾٛغبر

غصا

ٔشغيط ٚاثؿشٝ

يطائت ثطآٚضز قسٜ

يطائت ثطآٚضز قسٜ

يطائت ثطآٚضز قسٜ

يطائت ثطآٚضز قسٜ

(آٔبضٜي )t

(آٔبضٜي )t

(آٔبضٜي )t

(آٔبضٜي )t

ٍِبضيشٓ َجيٗي قبذم ليٕز

***0/144

***

***

يطائت ثطآٚضز
قسٜ

ٔشغيط ٔؿشمُ

(آٔبضٜي )t

- 0/106

- 0/040

***

-0/018

***

- 0/067

غصاي ٌطزقٍط

()10/19

()-12/16

()-8/71

()-4/78

()-7/28

ٍِبضيشٓ َجيٗي قبذم ليٕز

***-0.070

***0/117

0/000

**-0/005

***- 0/106

البٔز ٌطزقٍط

(-)7.94

()21/64

()0/04

()-2/16

()-2/88

-0.70

***

***

0/072

-0/003

-0/008

ايبةٚشٞبة ٌطزقٍط

()-9/15

()-3/68

()28/79

()-1/34

()-1/51

ٍِبضيشٓ َجيٗي قبذم ليٕز

-0/015

-0/006

-0/001

***0/032

**-0/014

ثبظزيساظٔىبٖ زيس٘ي ٌطزقٍط

()-1/67

()-1/02

()-0/41

()13/38

()-2/37

ٍِبضيشٓ َجيٗي قبذم ليٕز

***- 0/073

***- 0/031

***- 0/015

***- 0/010

***0/104

ؾٛغبر ٌطزقٍط

()-3/39

()-6/41

()-6/03

()-4/85

()20/49

ٍِبضيشٓ َجيٗي قبذم ليٕز

***

- 0/017

***

***

***

***

***

-0.106

-0.055

-0.015

-0.011

-0.045

()- 27.27

()- 23.11

()- 11.59

()- 10.42

()- 17.89

***0.943

***0.626

***0.131

***0.126

***0.296

()22.25

()23.95

()9.49

()11.21

()10.68

R

0.853

0.774

0.757

0.488

0.729

 Rسٗسيُ يبفشٝ

0.723

0.771

0.752

0.479

0.724

آٔبضF ٜ

***157.843

***202.120

***183.378

***56.268

***158.735

سٗساز ٔكبٞسار

500

500

500

500

500

ٍِبضيشٓ ٘ؿجز ٔربضع وُ ثٝ
قبذم ليٕز اؾشٖٛ
ٖطو اظ ٔجسا

2

2
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ثٙبثطايٗ ٔيشٛاٖ ٌفز ثٗس اظ اػطاي لب٘ٞ ٖٛسفٕٙسي يبضا٘ٞ ٝب ،سجسيُ قسٖ وابالي ٕٔٗاِٛي ثاٌ ٝايفٗ ٕٔىاٗ اؾاز سٛػياٝ
الشهبزي ٘ساقش ٝثبقس  ٚسٟٙب افعايف ثيكشط ليٕز آٖ وبالٞب ٔٙؼط ث ٝافعايف زضآٔس ثطاي ٖطيٝوٙٙسٌبٖ وبال ٔيٌطزز .اظ
ِحبِ سبطيطار سغييطار زضآٔسي ٌطزقٍطٞ ،يچٌ ٝ٘ٛسغييطار اظ لجُ  ٚثٗس اظ ٞسفٕٙسي يبضا٘ٞٝب نٛضر ٍ٘طفشٕٞ ٚ ٝب٘ٙاس
لجُ اظ اػطا لب٘ ٕٝٞ ٖٛوبالٞب اظ ِٕ٘ٛٗٔ ٔٛي ٔيثبقٙس  ٚثب افعايف يه زضنس زض ٔربضع (زضآٔس) وُ ٌطزقاٍط زاذّاي
قٟط انفٟبٖٔ ،مساض سمبيب ثطاي  ٕٝٞوبالٞب افعايف ٔييبثس  ٚثطاي وبالي غصا ثيكشط اظ ؾبيط وبالٞب افعايف ٔييبثس.
 -5پيطنهادات
اِف -ثب سٛػ ٝث ٝايٙى ٝوبالٞبي البٔز ،ايبة  ٚشٞبة ،ثبظزيس اظ ٔىابٖٞابي زياس٘ي  ٚؾاٛغبر ،اظ ٘ا ٔٛوبالٞابي ٌايفٗ
ٔيثبقس  ،افعايف ثيكشط ليٕز وبال ٔٙشٟي ث ٝافعايف زضآٔس ثطاي ٖطي ٝوٙٙسٌبٖ وبال ٔيٌطزز أب الظْ ث ٝشوط اؾاز واٝ
ويفيز وبالٞب  ٚذسٔبر ثطاي ٌطزقٍط اظ لجُ اظ اػطاي لبٟ٘ٓٔ ٖٛسط ٌكش ٝاؾز .ثطاي ٔظبَ اٌاط ليٕاز ثّايٍ ثبظزياس اظ
ٔىبٖٞبي زيس٘ي افعايف يبثس  ٚزضآٔس حبنُ اظ فطٚـ ثّيٍٞبي ٚضٚزي افعايف يبفش ٚ ٝايٗ افعايف زضآٔس ٔايسٛا٘اس ثاٝ
سٕٗيطار ايٗ ٔىبٖٞب اذشهبل يبثس .اِجشٔ ٝيسٛاٖ اظ ٘ٓط فطٍٙٞي ثطاي وٕه ث ٝثًٗي اظ ٌطٜٞٚب ٔظُ زا٘فآٔٛظا٘ي واٝ
لهس ثبظزيس اظ ٘مبٌ زيس٘ي قٟط ضا زاض٘س سرفيف ٚيػ ٜزض ٘ٓط ٌطفز.
زِٚز ٔيسٛا٘س ثطاي وٕه ث ٝنٗٙز ٌطزقٍطي ثب حٕبيز اظ ٞشُٞبٔ ،طاوع البٔشيٚ ،ؾبيُ ٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚماُ ،ناٙبيٕ
زؾشي  ٚؾٛغبر انفٟبٖ اظ َطيك اضائ ٝذسٔبر اٖشجبضي  ٚفطا ٓٞوطزٖ سؿٟيالر اظ ٔحُ اٖشجبض ديفثيٙي قاس ٜزض لابٖ٘ٛ
ٞسفٕٙس وطزٖ يبضا٘ٞٝب  ٚاُٖبي ٚاْ ثب٘ىي ثب ثٟط ٜوٓ  ٚوبؾشٗ اظ ٔطاحُ  ٚسكطيفبر ظٔاب٘جط  ٚقاطايٍ ؾارز سؿاٟيالر
اضائ ٝوٙس و ٝايٗ أط ثبٖض ايؼبز ضلبثز ثيٗ ٞشُ زاضأٖ ،طواع البٔشي٘،بٌٚابٖ حٕاُ ٘ ٚماُٙٞ ،طٔٙاساٖ  ٚافاعايف ويفياز
ذسٔبر ٌطزقٍط  ٚػصة آٖ ضا زض دي زاضزٕٞ .چٙيٗ ايؼبز سؿٟيالر ثطاي ٞشُزاضاٖ ٔ ٚطاوع البٔشي ثطاي اؾاشفبز ٜآٟ٘اب
اظ ا٘طغيٞبي غيط فؿيّي ٔب٘ٙس ا٘طغي ذٛضقيسي ٌ ٚط٘ ٝآطبض ٘بقي اظ اػطاي ٞسفٕٙس وطزٖ يبضا٘ٞٝب ٔٛػت سكسيس ضواٛز
ٔٛػٛز  ٚسحّيُ ضفشٗ سٛاٖ ٔبِي نبحجبٖ ؾطٔبي ٝزض نٗٙز ٌطزقٍطي ٞ ٚشّساضي ٔيقٛز.
وٕه ٘مسي اظ ثٛزػ ٝوكٛض ث٘ ٝبٌٚبٖ حُٕ ٘ٚمُ ثطاي ػجطاٖ وبٞف سمبيبي ٌطزقٍط اظ افعايف ٞعي ٝٙضفاز  ٚآٔاس.
ٕٞچٙيٗ حٕبيز ذب٘ٛاضٞب ثب ثؿشٞ ٝبي حٕبيشي اظ ػّٕ ٝوٕه ٞعيٙا ٝؾافط  ٚافاعايف ؾإٟي ٝثٙاعيٗ ٔهاطف ذب٘ٛاضٞاب اظ
ِحبِ سبٔيٗ افعايف ٞعي٘ ٝٙبقي اظ حصف يبضا٘ٞ ٝب ثطاي ٔؿبفطر يه ٘يبظ ثطاي ؾالٔز ذب٘ٛاز ٚ ٜث ٝز٘جبَ آٖ الشهبز ؾبِٓ
ضا ث ٝز٘جبَ زاضز ٚ .ايؼبز ٕ٘بيكٍبٟٞبي اضظاٖ ليٕز  ٚسرفيفٞبي فهّي ثطاي سكٛيك ٌطزقٍطي زاذّي زض ايطاٖ.
ة -يٕٗ ا٘ؼبْ سحميك فٛقٔ ،حمميٗ ثب ديكٟٙبزاسي اظ َاطف ٔؿابفطيٗ ضٚثاط ٚقاس٘س وا ٝثاَ ٝاٛض ذالنا ٝزض ظياط اضائاٝ
ٔيٌطزز:
ٔ -1ؿبفطاٖ ٖٕٔٛبٌ ٔشمبيي وؿت اَالٖبر ثيكشط زض ضاثُ ٝثب ٔىبٖٞبي زيس٘ي  ٚسٛػي ٝثيكشط آٟ٘ب زض چٍٍ٘ٛي ضؾايسٖ ثاٝ
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