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تاریخ پذیزش0232/10/13 :

چکيده
يىي اظ زغسغِ ّبي هْن التهبزي وكَض وِ زض ثطًبهِّبي چْبضم ٍ پٌدن تَؾؼِ التهبزي -اختوبػي ًیع تجلَض يبفتِ گؿتطـ
تدبضت ٍ حضَض هؤثط ٍ پبيبپبي زض التهبز خْبًي اؾت .اهب ّوَاضُ ايي ًىتِ هغطح ثَزُ وِ چگًَِ هيتَاى لدسضت ضلبثدت ثدب
ضلجبي ذبضخي ضا وؿت يب اضتمب ثركیس .چٌبىچِ ثتَاى ضيكِّدبي ػدسم ضلبثدتپدصيطي ٍ ػَاهدت تكدىیتزٌّدسُ ٍ هدؤثط ثدط
ضلبثتپصيطي ضا قٌبؾبيي ًوَز ،هيتَاى ضاّىبضّبيي زض خْت افعايف لسضت ضلبثتپصيطي زض قطوتّبي فؼبل زض فضبي وؿت
ٍوبض وكَض پیكٌْبز ًوَز .نٌؼت فَالز ،ثِػٌَاى يه نٌؼت هبزض ،زض تَؾؼِ التهبزي ٍ پَيبيي ّدط وكدَض ًمدف هدؤثط ايفدب
هيوٌس .اظ اييضٍ ،ثطضؾي ٍخَز يب ػسم ٍخَز هعيت ًؿجي زض ايي نٌؼت اهطي الظم اؾت .يىي اظ ػَاهلي وِ ثٍِاؾغِ افعايف
لیوتّبي توبم قسُ ثط ضلبثتپصيطي تأثیطگصاض اؾت ّعيٌِّبي هجبزلِ اؾت ،لصا يىي اظ اّساف ؾیبؾتّبي ضلدبثتي ثٌگدبُّدب
وبّف ّعيٌِّبي هجبزلِ اؾت وِ اثط ذَز ضا زض وبّف لیوتّب ًكبى هي زّسً .وًَِ هَضز ثطضؾي زض ايدي تحمیدك قدطوت
فَالز هجبضوِ اؾت ٍ ثطاي پبؾرگَيي ثِ ؾَاالت تحمیك اظ قبذم ّعيٌِ هٌبثغ زاذلي ( )DRCاؾتفبزُ قسُ اؾت.
ًتبيح ثِزؾت آهسُ اظ ايي تحمیك ثطاي ؾبل ً 1390كبى هيزّس وِ ايي قطوت زض حبل حبضط زض ّط ؾِ گطٍُ هحهدَل
هٌترت (گطم ٍ اؾیسقَيي ،ؾطز ٍ پَقفزاض ٍ ؾبيط) زاضاي هعيت ًؿجي اؾت ٍلدي ودبّف ّعيٌدِ هجبزلدِ ثدِعدَض هتَؾدظ
ثیكتطيي تأثیط ضا زض تغییطات قبذم ّعيٌِ هٌبثغ زاذلي ،زض هحهَالت ؾطز ٍ ووتطيي هیعاى تغییطات ضا زض هحهَالت گطم ٍ
اؾیسقَيي زاضا هيثبقس.
کليد واژههاّ :عيٌِ هجبزلِ ،هعيت ًؿجي ،ضلبثتپصيطيّ ،عيٌِ هٌبثغ زاذلي ،قطوت فَالز هجبضوِ
طبقه بندي L11, L61, F14, B25, D23 :JEL
 ايي همبلِ هؿترطج اظ پبيبىًبهِ وبضقٌبؾي اضقس ثب ػٌَاى «ثطضؾي ًمف ّعيٌِّبي هجبزلِ زض ضلبثتپصيطي نٌؼت فَالز (هغبلؼِ هَضزي :قطوت
فَالز هجبضوِ انفْبى) ،اؾت وِ زض زاًكىسُ ػلَم ازاضي ٍ التهبز زاًكگبُ انفْبى اًدبم گطفتِ اؾت.
 .1استبديبر گزوه اقتصبد دانطگبه اصفهبى
 .2استبديبر گزوه اقتصبد دانطگبه اصفهبى
 .3استبد گزوه اقتصبد دانطگبه اصفهبى
 .4دانطجوي کبرضنبسي ارضد توسعه اقتصبدي وبزنبهه ريشي دانطگبه اصفهبى
(*نويسنده هسئول)

Email: agoogerdchian@yahoo.com
Email: amiri1705@gmail.com
Email: komail38@yahoo.com
Email: hkhoshayand@yahoo.com
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 .1هقذهِ
ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زض يه خبهؼِ ّیچ وؽ ًويتَاًس ثِتٌْبيي توبم ًیبظّبي ذَز ضا تَلیس ٍ تأهیي ًوبيس،
زض افطاز ايي توبيت ثٍِخَز هي آيس وِ ثب زيگطاى ثِ هجبزلِ ثپطزاظًس .ايي توبيت ثِ هجبزلِ زض هیبى هدطزم
اؾت وِ هٌدط ثِ تمؿین وبض ٍ ترههي قسى اهَض ،ايدبز تفبٍت زض هیبى هكبغت ،ثدطٍظ اؾدتؼسازّب ٍ
ثبلوآل افعايف تَلیس ٍ ثطٍت هيقَز (اؾویت.)1357 ،1
ايي ايسُ هجٌبي قىت گیطي ازثیبت گؿتطزُ ًظطيِ التهبزي ،ثِذهَل زض ظهیٌِ تدبضت ثیيالولدت
اؾت .زض ضاثغِ ثب تدبضت وكَضّب اثتسا ًظطيِ هعيت هغلك آزام اؾویت هغطح قس .ػهبضُ ايدي ًظطيدِ
آى اؾت وِ ّط وكَض زض تَلیس وباليي وِ هيتَاًس آى ضا ثب ًفط ؾبػت وبض ووتطي تَلیس وٌس ترهدم
هي يبثس ٍ آى ضا ثب وبالّبيي وِ زيگطاى زض آى هعيت زاضًس هجبزلِ هيوٌس (هحتكدنزٍلتكدبّي:1381 ،
 .)12اظ آىخب وِ ايي وبض ثبػث هيقَز وبالّب اضظاىتط تَلیس ٍ ههطف قَزً ،فغ عطفیي هجبزلِ زض پیدسا
وطزى ترهم ٍ اًدبم زازى هجبزلِ اؾت .زض اًتمبز ثِ ايي ايسُ گفتِ قس وِ اگط يه وكَض ثتَاًس ّوِ
وبالّب ضا ًؿجت ثِ وكَضّبي زيگط ثب ًفط ؾبػت (ّعيٌِ) ووتطي تَلیس وٌس ،آيب زض ايينَضت هجبزلِاي
نَضت ًرَاّس گطفت؟ زض پبؾد ثِ ايي هؿألِ ًظطيِ هعيت ًؿجي ضيىبضزٍ هغطح قس .ثط ايدي اؾدبؼ،
ّط وكَض زض تَلیس وباليي ترهم پیسا هي وٌس وِ ثتَاًس آى ضا زض همبيؿِ ثب ؾدبيط وكدَضّب ثدِ عدَض
ًؿجي اضظاًتط تَلیس وٌس (ضحیوي ثطٍخطزي .)26 :1390 ،يؼٌي ،اگط زض وكَض  Aثطاي تَلیدس يده ٍاحدس
ثیكتط اظ  Xثطحؿت ػَاهت تَلیس ثبيس اظ تَلیس يه ٍاحس  Yنطفًظط قَز ٍ زض وكدَض  Bاظ زٍ ٍاحدس
 ،Yآًگبُ  Aثب تَلیس  ٍ Xنبزض وطزى آى ثِ ٍ ٍ Bاضز وطزى  Yاظ  ،Bهيتَاًس ًفغ ثیكتطي وؿت وٌس
حتي اگط زض تَلیس ّط زٍ وبال هعيت هغلك زاقتِ ثبقس.
زض ازثیبت فَق وِ ثرف لبثتتَخْي اظ ازثیبت التهبزي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ فمدظ ثدِ هٌدبفغ
حبنت اظ هجبزلِ تَخِ قسُ اؾت .زض ايي ضاثغِ ،عیف ٍؾیؼي اظ وؿبًي وِ ثِ پیطٍي اظ اؾویت زض ايي
ثبة للن ظزُاًس ثِ ّعيٌِ ثط ثَزى فطآيٌس هجبزلِ تَخْي ًساقتِاًس .اگط پصيطفتِ قَز ودِ فطايٌدس هجبزلدِ
زاضاي ّعيٌِ اؾت ،آىگبُ ثبيس انالحبت لبثتتَخْي زض ًظطيِ التهبزي اًددبم گیدطز ٍ ػولىطزّدبي
التهبزي هتفبٍتي ًیع لبثت اًتظدبض اؾدت (ًدَض  .)56 :1377 ،2هغبلؼدِ حبضدط ،فدطو ندفط ثدَزى
ّعيٌِّبي هجبزلِ ضا وٌبض هيگصاضز ٍ تالـ زاضز اضظيبثي ضٍقٌي اظ هیعاى ٍ ًمف ّعيٌِّبي هجبزلدِ زض
ضلبثتپصيطي نٌؼت فَالز اضايِ ًوبيس.
زض ؾبل ّبي لجت اظ اًمالة اؾدالهي ثدب تَخدِ ثدِ ؾیبؾدت خدبيگعيٌي ٍاضزات ،زٍلدت الدسام ثدِ
ؾطهبيِگصاضيّبي والى زض ظهیٌِّبيي وطز وِ وكَض زض آىّب ثؼضبً فبلس هعيت ًؿدجي ثدَز .اظ عدطف
زيگط ،خٌگ تحویلي ٍ تحطينّبي التهبزي ثؼس اظ اًمالة ًیع هَخت اؾتوطاض ايي فطايٌس قس .اظ ؾدَي
1. Smith
2. North
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زيگط ،ثِ زلیت آىوِ الظهِي ٍضٍز ثِ ثبظاضّبي خْبًي ٍ هٌتفغ قسى اظ ازغبم زض التهبز خْدبًي تَلیدس
ثط هجٌبي هعيتّبي التهبزي وكَض اؾت؛ حبل قٌبذت نٌبيغ ٍ ظهیٌدِّدبيي ودِ وكدَض زض آىّدب اظ
هعيت الظم ثطذَضزاض اؾت اهطي ضطٍضي ثًِظط هيضؾس (قبُهحوسي .)14 :1386 ،ايي زض حبلي اؾدت
وِ زضگیط قسى تسضيدي نٌبيغ وكَض ثب ًظبم خْبًي ايي اهىبى ضا ثِ التهبز هلي هيزّس وِ ثِتدسضيح
ثِ ؾوت ترههي قسى حطوت وٌس ٍ نٌبيغ فبلس پَيبيي الظم ضا اظ التهدبز هلدي حدصف ًوبيدس .ايدي
پػٍّف ثِزًجبل اضظيبثي ضلبثتپصيطي نٌؼت فَالز اؾت ٍ ثسييهٌظَض قطوت فَالز هجبضوِ ثدِػٌدَاى
هغبلؼِ هَضزي اًتربة قسُ اؾت .اظ آىخبيي وِ ثبال ثَزى لیوتّبي تودبم قدسُ ثدِػٌدَاى يىدي اظ
ػَاهت ػسم ضلبثتپصيطي قٌبذتِ هيقَزّ ٍ ،عيٌِّبي هجبزلدِ ًیدع يىدي اظ ػَاهدت افدعايف زٌّدسُ
لیوتّب هيثبقس زض ايي پػٍّف ؾؼي قسُ اؾت وِ ايي ًَع ّعيٌدِّدب زض قدبذم هحبؾدجِ وٌٌدسُ
ضلبثتپصيطي قٌبؾبيي قًَس تب ؾْن ايي ّعيٌِّب زض ايي قبذم هحبؾجِ گدطزز .ثدطاي ثطضؾدي ايدي
ؾْن ٍ پبؾرگَيي ثِ ؾؤاالت تحمیك اظ قبذم ّعيٌدِ هٌدبثغ زاذلدي ( 1)DRCثدطاي ؾدبل 1390
اؾتفبزُ قسُ اؾت .ايي هغبلؼِ ثِزًجبل پبؾرگَيي ثِ زٍ ؾَال هغطح قسُ ظيط اؾت.
آيب هحهَالت قطوت فَالز هجبضوِ ثب تَخِ ثِ قبذم ّعيٌِ هٌبثغ زاذلي ،اظ ضلبثتپدصيطي
ثطذَضزاض ّؿتٌس؟
ّعيٌِّبي هجبزلِ چِ ؾْوي زض ضلبثتپصيطي قطوت فَالز هجبضوِ زاضز؟
ثط ايي اؾبؼ ،زض ثرف ثؼس ازثیبت هَضَع هغطح ٍ زض ازاهدِ ضٍـ تحمیدك قدبهت الگدَي هدَضز
اؾتفبزُ ،هحبؾجبت تحمیك ٍ تجییي ضاثغِ ّعيٌِ هجبزلِ ثب قبذم  DRCاضائِ هيقَز .ثردف چْدبضم
همبلِ ثِ ذالنِ ٍ ًتیدِگیطي پطزاذتِ ٍ زض ثرف پبيبًي پیكٌْبزات وبضثطزي اضائِ قسُ اؾت.
 .2ادبيات تحقيق
زض هَضز انت ٍخَز ٍ اّویت ّعيٌِّبي هجبزلِ تؼبضضي ٍخَز ًساضزٍ ،لي التهبززاًبى پبؾدد ندطيو ٍ
ضٍقٌي زض هَضز چیؿتي ّعيٌِّبي هجبزلِ ًساضًس ٍ زض اضائِ تؼطيف ٍاحسي اظ آى ًبوبم هبًسُاًس ٍ اؾبؾبَ
تفبٍت زيسگبُّب ثِ ًحَي اؾت وِ ثًِظدط ًوديضؾدس زض ًْبيدت ثدِ تؼطيدف ٍاحدسي هٌتْدي قدَز.
ّعيٌِّبي هجبزالتي اغلت زض ثْتطيي حبلت هجْن ٍ زض ثستطيي حبلت ًبهفَْم هيثبقدٌس (آلدي:1991 ،
.)1
ّعيٌِّبي هجبزلِ ثِزلیت هكىالت خوغآٍضي اعالػدبت ،اضتجبعدبت ،قدطايظ حدبون ثدط لدطاضزاز ٍ
اثْبهبت هَخَز زض حك ٍ حمَلي وِ اهىبى زاز ٍ ؾتس آى ٍخَز زاضز ايدبز هيقَز (آلچیي ٍ زهؿدتع، 2

1. Domestic Resource Costs
2. Alchin and Demestez
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ّ .)1972بًؿي )1987(1ازػب هيوٌس ّعيٌِّبي هجبزلِ قبهت توبم ّعيٌِّبيي اؾت وِ لبثلیت اختٌبة
اظ آظهَى ّبي التهبزي ضا زاضًس .يؼٌي ضٍقي ًجَزى هفْدَم ثبػدث قدسُ اؾدت ودِ التهدبززاًبى ّدط
ّعيٌِاي ضا وِ زض چْبضچَةّبي هتساٍل ًويگٌدسّ ،عيٌِ هجبزلِ هحؿَة وٌٌس.
وَظ 2زض "هبّیت ثٌگبُ" ّعيٌِّبي هجبزلِ ضا تحت ػٌَاى ّعيٌِّبي اؾتفبزُ اظ ؾبظٍوبض لیودتّدب
تؼطيف وطزُ اؾت .ثب ايٌىِ وَظ ثٌیبىگصاض ايي ثحث هحؿَة هيقَز ٍلي وٌت اضٍ 3ثدطاي اٍلدیي ثدبض
انغالح ّعيٌِ هجبزلِ ضا ثِوبض ثطز ٍ هیبى ّعيٌِ هجبزلِ ٍ ّعيٌِ تَلیدس تودبيع لبيدت قدس .اظ ًظدط ٍي
ّعيٌِّبي هجبزلِ ثب تغییط ضٍـ ترهیم هٌبثغ تغییط هيوٌسٍ ،لي ّعيٌِّبي تَلیس ٍاثؿتِ ثِ فٌدبٍضي
ٍ ؾاليك ثَزُ ٍ زض توبم ؾیؿتنّبي التهبزي يىؿبى اؾت (ًهیطيالسم.)216 :1386 ،
زهؿتعّ 4عيٌِّبي هجبزلِ ضا ّوبى ّعيٌِّبي زاز ٍ ؾدتس هديزاًدس ٍ هديگَيدسّ :عيٌدِ هجبزلدِ ضا
هيتَاى تحت ػٌَاى ّعيٌِّبي زاز ٍ ؾتس حمَق هبلىیت تؼطيف ًوَز (زهؿدتع .)64 :1988 ،آلدي 5زض
همبلِ ذَز اييگًَِ هغطح هيوٌس وِ ّعيٌِّبي هجبزلِ ثِذبعط فمساى تؼبضيفي وِ لبثلیت اخدطا زاقدتِ
ثبقٌس ايدبز هيقَزٍ .ي ّعيٌِّبي هجبزالتي ضا ّعيٌِ ايدبز ٍ حفظ حمدَق هبلىیدت هديزاًدس (آلدي،
.)1 :1991
تمؿینثٌسيّبي خسيسّ ،عيٌِّبي التهبزي ضا ثِ زٍ گطٍُ ّعيٌِّبي تجسيت ٍ ّعيٌدِّدبي هجبزلدِ
تمؿین هيوٌٌس (ذبلسي ٍ حؿیٌي ثِ ًمت اظ هبتیؿي .)83 : 1384 ،6وِ ّعيٌِّبي تجسيتّ ،عيٌدِّدبي
تجسيت ػَاهت تَلیس ثِ هحهَل يب هربضج هؿتمین تَلیس هيثبقس .اضٍ ًیع هیبى ّعيٌدِ هجبزلدِ ٍ ّعيٌدِ
تَلیس توبيع لبيت قسُ اؾت ،اظ ًظط ٍي ّعيٌِّبي هجبزلِ ثب تغییط ضٍـ ترهیم هٌبثغ تغییط هيوٌدس،
ٍلي ّعيٌِّبي تَلیس ٍاثؿتِ ثِ فٌبٍضي ٍ ؾاليك ثَزُ ٍ زض توبم ؾیؿتنّبي التهبزي يىؿدبى اؾدت.
ًَض ًیع ثیبى هيوٌس فطآيٌس فؼبلیتي يه ثٌگبُ تجسيت ًْبزُّبي تَلیس اػن اظ وبض ٍ ؾدطهبيِ ثدِ يده
وبالي لبثت فطٍـ زض ثبظاض هيثبقس .ايي فطآيٌس ًیبظهٌس ندطف ّعيٌدِّدبيي اؾدت ودِ تؼیدیيوٌٌدسُ
ٍيػگيّبي فیعيىي يه وبال اظ لجیت اًساظُ ،ضًگٍ ،ظى ،تطویت قیویبيي ٍ ...هيثبقس ودِ ايدي ّودِ
هتأثط اظ اًتربة فٌبٍضي ٍ فٌَى تَلیسي ٍ ًیع ذهَنیبت ثبظاض ٍ هكتطيبًي اؾت وِ ّسفگصاضي قدسُ
اؾت (ًَض .)56 :1377،
ثطاؾبؼ تؼبضيف شوط قسُ زض هَضز ّعيٌِّبي هجبزلِ ،هيتَاى ايي ّعيٌِ ّب ضا زض خسٍل ( )1ثِعَض
ذالنِ هؼطفي ًوَز.

1. Hansen
2. Coase
3. Arrow
4. Demestez
5. Allen
6. Mathiesen
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جذٍل  :1اًَاع ّزيٌِ هبادلِ
اًَاع ّشيٌِ هبادلِ
ّعيٌِّبي
پیف اظ ٍلَع
ّعيٌِّبي
پؽ اظ ٍلَع

تؼاريف

ّعيٌِ خؿتدَ ٍ
اعالػبت

ولیِ ّعيٌِّبيي وِ زض خْت خوغآٍضي اعالػبت ثبظاض نطف هيقًَس (ًَض )1973 ،

ّعيٌِ هصاوطُ

ولیِ ّعيٌِّبيي وِ زض خْت ضؾیسى ثِ ًمبط هكتطن زض ذهَل ػَاهت غیط لیوتي ٍ لیوتي ثِعَض
آقىبض ٍ ًْبى نطف هيقَز ٍ ّعيٌِّبي هصاوطُ يه هجبزلِ ضا تكىیت هيزٌّس (ًَض )1986 :

ّعيٌِ تضویي
لطاضزاز ٍ اخطا

ولیِ ّعيٌِّبيي وِ عطفیي هجبزلِ ثطاي هحبفظت ذَز زض ثطاثط ضفتبضّبي فطنتعلجبًِ عطف همبثت
نطف هيوٌس ٍ ّعيٌِّبي تضویي اخطا ًبهیسُ هيقًَس (ّبثع)1997 :1

هٌجغًَ :ض (ًَ ،)1973ض (ّ ،)1986بثع ()1997

ّعيٌِّبي تدبضت ٍ ثِعَض وليتط ّعيٌِ ّبي هجبزلِ ثِ عطق هرتلفي لبثت ثطضؾي اؾت .زض يده
زؾتِثٌسي ولي هيتَاى ضٍـّبي ثطضؾي ّعيٌِّبي هجبزلِ ضا ثِ ضٍـّدبي هؿدتمین ٍ غیطهؿدتمین
زؾتِثٌسي ًوَز .زض ضٍـّبي غیطهؿتمین ،تالـ هيقَز ثدِ عدطق هرتلدف قدَاّسي زض ذهدَل
اًساظُ هغلك ٍ ًؿجي ايي ّعيٌِّب خوغآٍضي قَز .ثطاي هثبل ٍيلیبهؿَى 2ثِ خبي اًساظُگیطي هؿتمین
ّعيٌِ هجبزلِ هسلي ذالنِ قسُ 3عطاحي ًوَز وِ ثط هجٌبي آى ضاخغ ثِ اًساظُ ًؿجي ّعيٌِّبي هجبزلدِ
زض ضٍـّبي هرتلف اًدبم يه وبض لضبٍت هيوٌس .اظ ايي ضٍـ هحممبى هتؼسزي پیطٍي ًوَزُاًدس ٍ
ثطاي هغبلؼِ هَضَػبت هرتلفي (اظ تدبضت ثیيالولت گطفتِ تب هؿألِ تأهیي هبلي ثٌگبُ) آى ضا ثدِ ودبض
ثطزُاًس .زض ايطاى ًیع ايي ثٌیبى ًظطي ثطاي هغبلؼِ تدبضت فطـ زؾتجبف (ػلي ًهیطيالدسمٍ )1387 ،
نبزضات ظػفطاى (اهیطي ٍ چكوي )1391 ،ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت.
4
زؾتِ زٍهي وِ زض لبلت ضٍـّبي غیطهؿتمین خبي هيگیطز هدسلّدبي خبشثدِ اؾدت (پلؿدىي،
 .)2000ايسُ هسل خبشثِ ايي اؾت وِ هیعاى تدبضت زٍ وكدَض هكدبثِ ًیطٍيدي اؾدت ودِ زٍ خدطم زض
فیعيه ًیَتٌي ثط يىسيگط ٍاضز هيوٌٌس؛ ّط چِ فبنلِ زٍ وكَض (هؿبفت ثیي زٍ خطم)ووتط ثبقسّ ٍ ،ط
چِ اًساظُ التهبزّب (اخطام) ثیكتط ثبقس ،تدبضت (ًیطٍيي وِ زٍ خطم ثط يىسيگط ٍاضز هديوٌٌدس) ثیكدتط
اؾت .هیعاى تدبضتي وِ ثط هجٌبي ايي الگَ پیفثیٌي هيقَز هیعاى تدبضت ايدسُآل اؾدت ٍ ّدط چدِ
تدبضت ووتط اظ ايي هیعاى ايسُآل ثبقس تدبضت هفمَزُ هحؿَة هيقَز .تدبضت هفمَزُ ثٌب ثدِ ثطذدي
تحلیتّب ػالهتي
6
5
اظ هیعاى ّعيٌِّبي تدبضت اؾت (اًسضؾي ٍ ٍيي وَح  2004 ،زض ايي ثبضُ ثحث هفهلي وطزُاًس) .

1. Hobbs
2. Williamson
3. Reduced Form Model
4. Gravity Models
5. Anderson and Wincoop

 .6اظ ايي ضٍـ ثطاي هحبؾجِ ّعيٌِّبي تحطين ٍ ؾبيط هَاًغ تدبضي تؼطفِاي ٍ غیطتؼطفِاي اؾتفبزُ قسُ اؾت.
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يه زؾتِ اظ ضٍـ هحبؾجِ هؿتمین وِ چبضچَة ايي هغبلؼِ ًیع ّؿتّ ،عيٌِّبي هجبزلِ ضا ثط اؾدبؼ
نَضتّبي هبلي يه يب چٌس ثٌگبُ ذبل هحبؾجِ هيوٌٌس .ثطاي هثبل ،هيتَاى ثدِ هغبلؼدِ ودبهدَ ٍ
قوؽ ( )1376اقبضُ وطز .آىّب زض تحمیك ذَز ثب توطوع ثط قطوت پكدن قیكدِ ايدطاى ّعيٌدِّدبي
هجبزلِاي ضا وِ ثٌگبُ عي ؾبلّبي اٍلیِ زِّ  1370هتحودت قدسُ ثطاؾدبؼ ندَضتّدبي هدبلي آى
هحبؾجِ ٍ زؾتِثٌسي ًوَزُاًس.
ضٍـ زيگط ،هحبؾجِ ّعيٌِّبي تدبضت اؾت وِ اظ ًبحیِ هحیظ وؿتٍوبض ،نبحجبى وؿدت ٍ ودبض
ضا هتأثط هي وٌس .زض ايي ضٍـ ثطاي هثبل هؿألِ ايي اؾت وِ ثجت يه قطوت زض چِ هدستي ٍ ثدب چدِ
ّعيٌِاي هوىي اؾت .نبحت قطوت اظ چِ ضاُّبيي ٍ ثب چِ ّعيٌِاي هيتَاًس فؼبلیت ذدَز ضا تدأهیي
هبلي وٌس ٍ اگط وبضگطي ضا ثطاي فؼبلیت الظم ًساقت ثب چدِ ّعيٌدِاي هديتَاًدس ػدصضـ ضا ثرَاّدس.
هحبؾجِ ّعيٌِّب زض ايي ضٍـ ثِ ؾِ عطيك هوىي اؾت:
ً )1ظزسٌجي؛ زض ايي ضٍـ هحممبى اظ نبحجبى وؿت ٍ وبض ضاخدغ ثدِ هؿدبيت ٍ هكدىالتي ودِ اظ
ًبحیِ هحیظ وؿتٍوبض ثط آىّب تحویت هيقَز ؾؤال هديوٌٌدس .ثدطاي هثدبل ،ثبًده خْدبًي ثطپبيدِ
اًسيكِّبي زؾَتَ 1اظ اٍاذط زِّ  1990ثِ تحلیت هحیظ وؿتٍوبض زض وكَضّبي هرتلدف پطزاذدت ٍ
گعاضـ ؾبالًِ تَؾؼِ خْبًي  2005ضا ثِ فضبي ثْتط وؿتٍودبض اذتهدبل زاز .زض ايدي گدعاضـ ثدِ
تحلیت هحیظ وؿت ٍ وبض ٍ تدأثیط آى ثدط ػولىدطز التهدبزي پطزاذتدِ اؾدت .ثدطاي قدٌبذت هَاًدغ
وؿتٍوبض اظ ّ 30عاض ثٌگبُ زض  53وكَض زض حبل تَؾؼِ ًظطؾٌدي ثِػوت آهس.
ؾبظهبى هسيطيت نٌؼتي ايطاى ًیع زض ؾبل  1380ثب اؾتفبزُ اظ ايي ضٍـ فضبي وؿتٍوبض وكَض ضا
هحبؾجِ وطز .زض ايي ثطضؾي فضبي وؿتٍوبض زض ايطاى زض همبيؿِ ثب  56وكَضي وِ فضبي وؿتٍوبض
آًْب تَؾظ هدوغ خْبًي التهبز اًساظُگیطي قسُ ثَز ووتطيي اهتیبظ ضا ثِزؾت آٍضز.
 )2هحاسبِ ّشيٌِّا بز هبٌاي هز قاًَى؛ ثبًه خْبًي اظ ؾدبل  2000گطٍّدي ثدب ػٌدَاى «اًددبم
وؿت ٍ وبض» تأؾیؽ ًوَزُ ٍ اظ ؾبل ّ 2004ط ؾبلِ وكَضّبي هرتلدف ضا ثطاؾدبؼ ؾدَْلت اًددبم
وؿت ٍ وبض زؾتِثٌسي هي وٌس .هجٌبي وبض ايي گطٍُ هط لبًَى اؾت .ثطاي هثدبل آًْدب ايدي پطؾدف ضا
هغطح هي وٌٌس وِ عجك لبًَى ثطاي تأؾیؽ يه قطوت چٌس هطحلِ ثبيس ؾپطي قَزّ ،ط هطحلدِ چدِ
ّعيٌِّبيي زاضز ٍ عي ًوَزى توبم ايي هطاحت ثِ چٌس ضٍظ ظهبى ًیبظ زاضز.
 )3سٌجش ػولي؛ زض ايي ضٍـ ثِ خبي تىیِ ثط لبًَى؛ ّعيٌِ اًدبم ودبض هطحلدِ ثدِ هطحلدِ ٍ ثدِ
نَضت هیساًي هحبؾجِ هيقَز .ايي ضٍـ وِ هجٌبي وبض ايي هغبلؼِ ًیع ّؿت پیفتدط زض ايدطاى ًیدع
هجٌبي هغبلؼبت ثَزُ اؾت .ثطاي هثبلً ،هیطي ٍ ًبزضاى (ّ )1384عيٌِ تأهیي هبلي ثٌگبُّبي وَچده
ضا هحبؾجِ وطزُاًسً .مي ػؿگطي ( )1387زض عطح تحمیمي ذَز ّعيٌِّدبي هجبزلدِ ضا زض اًجدَُؾدبظي

1. Dessoto
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هحبؾجِ ًوَزُ اؾت .ندفسض حؿدیٌي (ً )1386یدع ّعيٌدِ زضيبفدت اػتجدبضات زض ثردف وكدبٍضظي ضا
هحبؾجِ وطزُ اؾت.
 .3رٍش تحقيق
 .3-1الگَي هَرد استفادُ
التهبززاًبى ًئَوالؾیه زض خطيبى نٌؼتيقسى يه وكَض زضحبلتَؾؼِ ،ثیف اظ ّط چیدع ثدِ ودبضايي
تَلیس اظ ًظط ّعيٌِ تأویس هيوٌٌس .آىّب هؼتمسًس فمظ وباليي ثبيس تَلیس قَز وِ زض ؾدغو ثدیيالوللدي
زاضاي ثطتطي زض ّعيٌِ تَلیس ثبقس .زض غیط ايينَضت ٍاضزات آى وبال همطٍى ثِ نطفِتط ذَاّس ثَز ،لصا
زض تحمیك حبضط ضٍـ ّعيٌِ هٌبثغ زاذلي ( )DRCهَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتدِ اؾدت .ثدط ايدي اؾدبؼ
تالـ قسُ اؾت ثطآٍضزي اظ اضظـ هٌبثغ زاذلي اؾدتفبزُ قدسُ زض تَلیدس هحهدَالت هدتودغ فدَالز
هجبضوِ ثِ زؾت آيس ٍ ّعيٌِ فطنت اظ زؾت ضفتِ ثب ووتطيي ّعيٌِ وؿت ّط ٍاحس اضظ ذبضخي اضظيدبثي
قًَس (ولیِ ًْبزُّبي ٍاؾغِاي زض لیوتّبي خْبًي ٍ ػَاهت تَلیس ثط اؾبؼ ّعيٌِ فطندت ٍالؼدي).
ثٌبثطايي هفَْم ّعيٌِ هٌبثغ زاذلي هطثَط اؾت ثِ ّعيٌِ فطنت اظ زؾت ضفتِ ٍالؼي هٌبثغ زاذلي ودِ
نطف تَلیس يب (نطفِخَيي) يه ٍاحس ًْبيي اضظ هيقَز (ثْىیف ثِ ًمت اظ ثطًٍَ.)5 :1378 ،
هغبثك هٌغك  ،DRCزض هحبؾجِ آى ثبيس ّعيٌِّبي فطنت زاذلي وؿت يده ٍاحدس اضظ ذدبضخي
هحبؾجِ قَز .ثٌبثطايي ،زض نَضت وؿط  DRCثِ هٌبثغ زاذلي ثىبض گطفتِ قسُ زض تَلیس يده ٍاحدس اظ
وبالي  Jتَخِ هيقَز .ضاُحت اٍلیِ وِ ثطًٍَ ٍ وطٍگط 1آى ضا تَؾدؼِ زازًدس ،اؾدتفبزُ اظ يده الگدَي
تؼبزل ػوَهي ٍ حت آى ثِ هٌظَض يبفتي ضطايت فٌي ٍ تَلیس اؾت .اهب ايي ضٍـ ثب العاهدبت اعالػدبتي
زقَاضي هَاخِ اؾت ٍ ضطايت ثِزؾت آهسُ اظ ايي عطيك تٌْب زض ؾغو ثركدي لبثدت حهدَل اؾدت.
ثسيي تطتیت اظ يه عطف ثب ووجَز اعالػبت زلیك ٍ ثٌْگبم ضٍثطٍ اؾت ٍ اظ عطف زيگط هؿدألِ هدَضز
ًظط ،اضظيبثي ٍاحسّبي هٌفطز ٍ ؾٌدف لبثلیت آىّب زض نحٌِ ضلبثت زاذلي ٍ التهدبز خْدبًي اؾدت،
وِ ًیبظهٌس هؼیبض  DRCزض ؾغو وباليي ،ثِخبي ثركي اؾدت .ثٌدبثطايي ثطضؾدي ٍاحدسّبي تَلیدسي
هٌفطز ٍ زضيبفت ّعيٌِّبي ثبلفؼت آىّب ثِنَضت هؿتمین ٍ ؾپؽ تؼسيت ايي ّعيٌِّب ثطاي اًؼىدبؼ
ّعيٌِ فطنت اظ زؾت ضفتِ هٌبثغ زاذلي ضطٍضتي ًساضز .حبل آىوِ زض ضٍـقدٌبذتي خسيدس  DRCاظ
ّعيٌِّبي حؿبثساضي ٍاحسّبي التهبزي اؾتفبزُ هيقدَز (گدطيياٍي ٍ هیلٌدط . )1990 ، 2ايدي ضٍـ
هحبؾجِ  DRCتَؾظ گطيياٍي ٍ هیلٌط زض هبزاگبؾىبض ٍ پطویٌع )1997( 3زض چیي اؾتفبزُ قسُ اؾدت.

1. Bruno and Kruger
2. Green oy and Milner
3. Perkins
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ّسف انلي ايي اؾت وِ همساض  DRCوباليي ثِعَض زلیك ٍ ًعزيه ثِ ٍالؼیت اظ ضاثغِ ظيدط ثسؾدت
آيس.
()1

هشينه فزصت داخلي
نزخ ارس هؤثز ) ارسش افشوده جهبني به پول خبرجي(

اهب ضٍـ ًَيي هحبؾجِ  DRCوِ زض تحمیك حبضط هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتدِ اؾدت ثدط گطفتدِ اظ
ضٍـ ؾیف ( )1379هيثبقسٍ .ي زض پبيبىًبهِ زوتطي ذدَز ثدب ػٌدَاى «ضٍـقٌبؾدي ٍ وبضثطزّدبي
تحلیت ّعيٌِ هٌبثغ زاذلدي ( :)DRCاضظيدبثي يده ضّیبفدت خسيدس» پدؽ اظ هؼطفدي ضّیبفدتّدبي
هحبؾجبتي  DRCهٌغجك ثط اعالػبت ؾیؿتن حؿبثساضي نٌؼتي ،السام ثِ هحبؾجِ ايي قبذم ودطزُ
اؾت .ايي قبذم ثِ ًحَي اؾت وِ ثطذي اظ الالم ّعيٌِّبي هجبزلِ زض آى پٌْدبى اؾدت ٍ تحمیدك
هَضزًظط لهس آقىبضؾبظي ايدي ّعيٌدِّدب ضا زاضز .قدبذم  DRCثطاؾدبؼ هغبلؼدِ ؾدیف ()1379
ثِنَضت ظيط هحبؾجِ هيقَز:
()2

) (
+

)(

*

ثِعَضيوِ:
ّ :Aعيٌِّبي ؾطثبض تَلیس ثطاي يه ٍاحس اظ هحهَل (ثِ ضيبل)؛
ّ :Mعيٌِّبي غیطتدبضي ثطاي يه ٍاحس اظ هحهَل (ثِ ضيبل)؛
 :Bضطيت تؼسيت ّعيٌِ زؾتوعز ًیطٍي وبض ثطاي ترویي ّعيٌِ فطنتي آى؛
ّ :Cعيٌِ زؾتوعز هؿتمین ًیطٍي وبض ثطاي يه ٍاحس اظ هحهَل (ثِ ضيبل)؛
 : Eضطيت تؼسيت ّعيٌِ ؾطهبيِ اؾتفبزُ قسُ ثطاي ترویي ّعيٌِ فطنتي آى ٍ يب ًطخ ؾبيِاي؛
 :Fاضظـ وت ؾطهبيِ قطوت (ثِ هیلیَى ضيبل)؛
ّ :Gعيٌِ وت ؾطثبض تَلیسي زض يه ؾبل ثطاي ّوِ هحهَالت (ثِ هیلیَى ضيبل)؛
 :A/Gؾْن تٌبؾجي ّعيٌِّبي ؾطثبض ثطاي يه ٍاحس اظ هحهَل (ثِ ضيبل)؛
 :F.Eوت ّعيٌِ ؾطهبيِ ثطاي ّوِ هحهَالت زض يه ؾبل (ثِ هیلیَى ضيبل)؛
ّ :(A/G)E.Fعيٌِ فطنتي ؾطهبيِ ثطاي يه ٍاحس اظ هحهَل (ثِ ضيبل)؛
 :Hلیوت خْبًي هحهَل (ثِ زالض)؛
 :Iاضظـ هَاز ههطفي ٍ وبالّبي ٍاؾغِاي ههطف قسُ ثطاي يه ٍاحس هحهَل (ثِ ضيبل)؛
 :Jاضظـ وت هَاز ههطفي ٍ وبالّبي ٍاؾغِاي ههطف قسُ ثطاي ّوِ هحهَالت زض يه ؾدبل (ثدِ
هیلیَى ضيبل)؛
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 :Kاضظـ وت هَاز ههطفي ٍ وبالّبي ٍاؾغِاي ههطف قسُ ثطاي ّوِ هحهَالت زض يه ؾبل (ثدِ
هیلیَى زالض)؛
 :I/Jؾْن تٌبؾجي هَاز ههطفي ٍ وبالّبي ٍاؾغِاي ههطف قسُ ثطاي يده ٍاحدس اظ هحهدَل (ثدِ
ضيبل)؛
 :(I/J).Kوت اضظـ هَاز ههطفي ٍ وبالّبي ٍاؾغِاي ههطف قسُ ثطاي يه ٍاحس اظ هحهدَل (ثدِ
ضيبل)؛
ً :Lطخ اضظ هؤثط ٍالؼي زالض (ثِ ضيبل)؛
حبل هيتَاى گفت:
 :DRCثِ ايي هفَْم اؾت وِ هٌبثغ هَضز اؾتفبزُ ثِ قىت وبضا ثْطُثطزاضي قسُاًس ٍ زض ًتیددِ
وبالي تَلیس قسُ زض ضلبثت خْبًي زاضاي هعيت ًؿجي اؾت.
 :DRCثِ ايي هفَْم اؾت وِ اضظـ هٌبثغ زاذلي اؾتفبزُ قسُ ثِ ّوبى هیدعاى لبثدت ذطيدس زض
ثبظاضّبي ثیيالوللي اؾت ٍ هعيتّب ثطاثطًس.
 :DRCثِ ايي هفَْم اؾت وِ زض نحٌِ ثیيالوللدي ،ودبال زاضاي ػدسم هعيدت ًؿدجي اؾدت ٍ
ضلبثتپصيط ًويثبقس.
اعالػبت هطثَط ثِ هحبؾجِ قبذم ّعيٌِ هٌبثغ زاذلي ثب هطاخؼِ ثِ حؿدبثساضي ندٌؼتي قدطوت
فَالز هجبضوِ خوغآٍضي گطزيسُ اؾت .ثطاي هحبؾجِ قبذم  DRCثبيس اظ لیوتّبي ؾبيِاي ًْبزُّب
اؾتفبزُ گطزز ،ثِ ايي هٌظَض ثطاي هحبؾجِ لیوت ؾبيِاي زؾتوعز ًیطٍي وبض اظ ضطيت تؼسيت ٍ 0/75
ثطاي هحبؾجِ لیوت ؾبيِاي ؾطهبيِ اظ ضطيت تؼسيت  10/24اؾتفبزُ قسُ اؾدت .ثدِهٌظدَض هحبؾدجِ
لیوت ؾبيِاي هَاز اٍلیِ ٍ هَاز ٍاؾغِاي ههطف قسُ اظ لیوت ؾیف 2ثِػالٍُ ّعيٌدِ حودت ٍ ًمدت
آىّب اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثطاي لیوت ؾبيِاي ثدطق اظ لیودت ثدطق زض وكدَض تطویدِ زض ؾدبل ،2011
( 4400ضيبل) اؾتفبزُ قسُ ٍ لیوت ؾبيِاي گبظ ًیع ثب تَخِ ثِ لیوت نبزضاتي آى ثِ وكَض تطویدِ زض
ؾبل  37/5( ،1390ؾٌت ثِ اظاي ّط هتطهىؼت) هحبؾجِ قسُ اؾت .ثِهٌظَض هحبؾجِ لیوت ؾدبيِاي
ًطخ اضظ ًیع اظ ًطخ حمیمي اضظ اؾتفبزُ هيقَز وِ اضظـ ثطاثطي پَل يه وكَض ضا ثب تَخدِ ثدِ لدسضت
ذطيس آى هَضز اضظيبثي لطاض هي زّس .اعالػبت هطثَط ثِ ايي ؾدٌبضيَ ًیدع اظ آهدبض هطثدَط ثدِ REER
وكَضّب وِ زض پبيگبُ آهبضي نٌسٍق ثیيالوللي پَل زضج قسُ اؾترطاج قسُ اؾت.

 .1ايي ضطيت تؼسيت ثط گطفتِ اظ هغبلؼِ الِهطاز ؾیف اؾت.
2. SIF
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 .3-2هحاسبات تحقيق ،تبييي رابطِ ّشيٌِ هبادلِ با شاخص DRC
پؽ اظ هحبؾجِ قبذم  DRCثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ هؼطفي قسُ زض ثردف لجدت ،ثدطاي تؼیدیي ؾدْن
ّعيٌِّبي هجبزلِ ٍ زض خْت ّوبٌّگي ايي قبذم ثب ازثیبت زؾتگبُ ًظطي ٍ ازثیبت هَضَع ،قبذم
ثطاؾبؼ ّعيٌِّبي هجبزلِ ٍ تجسيت ثٌگبُ ؾبظهبىزّي ذَاّس قس.
()3

ّعيٌِ ّبي تجسيت ّط ٍاحس هحهَل

ّعيٌِ ّبي هجبزلِ ّط ٍاحس هحهَل

ًطخ اضظ هَثط ) اضظـ افعٍزُ خْبًي ثِ پَل ذبضخي(

زض ايي قبذم؛ هغبثك ثب هجبحث ثرف ًظطيّ ،عيٌِّبي التهبزي ثِ زٍ گطٍُ ّعيٌِّبي هجبزلدِ
ٍ ّعيٌِّبي تجسيت تمؿین گطزيس .پؽ اظ قٌبؾبيي هتغیطّبي ّعيٌِ هجبزلِ زض قطوت فَالز هجبضودِ ٍ
گطزآٍضي اعالػبت هطثَط ثِ ايي قبذمّب ٍ ،تفىیه ايي ّعيٌِّب اظ ّعيٌِ ّبي تجسيت زض هحبؾدجِ
قبذم ضلبثت پصيطي ،هیعاى ؾْن ايي ّعيٌِّب زض قبذم  DRCهكرم ذَاّس قس وِ ثِ نَضت
ظيط اؾت:
()4

هشينه هبي هببدله هز واحد هحصول
نزخ ارس هؤثز ) ارسش افشوده جهبني به پول خبرجي(

سهن هشينه هبي هببدله در ضبخص

چَى ايي ّعيٌِّب ثِعَض وبهت لبثت حصف اظ ؾیؿتن ذطيس ،تَلیس ٍ تَظيدغ قدطوت فدَالز هجبضودِ
ًويثبقس ،لصا زض ازاهِ ثب عطح چٌس ؾٌبضيَ زض خْت وبّف زضنسي اظ ايي ّعيٌِّب ثدِ ثطضؾدي ًمدف
ّعيٌِّبي هجبزلِ زض هیعاى وبّف قبذم هدَضزًظط ٍ ثدسيي تطتیدت افدعايف لدسضت ضلبثدتپدصيطي
هحهَالت قطوت فَالز هجبضوِ پطزاذتِ قسُ اؾت.
الف) هحاسبِ شاخص DRC

ثب تَخِ ثِ خسٍل ( )2هكبّسُ هيقَز وِ اضظـ ٍالؼي ّط زالض ثِ ضيبل ثب تَخدِ ثدِ اعالػدبت ؾدبل
 2011ثطاثط ثب  19467ضيبل اؾت.
جذٍل ً :2زخ سايِاي ارس بز اساس ًزخ ارس هؤثز ٍاقؼي
اضظـ اؾوي زالض ثِ ضيبل

10616

 REERضيبل

159/444

 REERزالض

86/948

اضظـ ٍالؼي ّط زالض ثِ ضيبل

19467

هٌجغ :پبيگبُ آهبضي  ٍ )2011( IMFهحبؾجبت تحمیك

ثطاؾبؼ ًطخ ؾبيِاي اضظ ثِزؾت آهسُ ،قبذم ّعيٌِ هٌبثغ زاذلي ثطاي ؾدِ گدطٍُ اظ هحهدَالت
قطوت فَالز هجبضوِ هغبثك خسٍل ( )3هحبؾجِ هيگطزز.
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جذٍل  :3هحاسبِ شاخص DRC
DRC

هحصَل
هحهَالت گطم ٍ اؾیَقَيي
هحهَالت ؾطز

0/46
0/22

هحهَالت پَقفزاض ٍ ؾبيط

0/18

هٌجغ :يبفتِّبي تحمیك

ثطاي هحبؾجِ ٍ ٍضٍز ؾْن ّعيٌِّبي هجبزلِ زض قبذم  DRCاثتسا ثبيس هتغیطّبي ّعيٌدِ هجبزلدِ
ثٌگبُ هؼطفي قًَس .ايي ّعيٌِّب زض خسٍل ( )4آٍضزُ قسُ اؾت.
جذٍل  :4اقالم ّشيٌِ هبادلِ شزکت فَالد هبارکِ
ًَع ّشيٌِ
ّعيٌِ آگْي زض خطايس وثیطاالًتكبض خْت ذطيس هَاز اٍلیِ ٍ لغؼبت ٍ...
ّعيٌِ ذطيس ثطذي الالم هٌجغ اعالػبتي ًظیط وتبةّب ٍ اهثبلْن ٍ ذسهبت هكبٍضُاي ٍ ًظبضتي
ّعيٌِ ؾفتِ ٍ ضوبًتًبهِّبي ثبًىي لطاضزازّبي ذطيس
ّعيٌِ حكالَوبلِ هكبٍضُ حمَلي قطوت زض هَضز ػمس لطاضزازّبي قطوت
ّعيٌِ ثبظضؾي وبال
ّعيٌِّبي حكالؼوتوبضي تطذیم وبال اظ گوطن وكَض
پطزاذت ّسيِ ثِ ؾبظهبىّبي زٍلتي
ّعيٌِ ذَاة ؾطهبيِ زض ثبًه
ّعيٌِ ذَاة ؾطهبيِ زض اًجبض
ّعيٌِ اًجبضزاضي ٍ اؾتْالن ٍ اظ ثیي ضفتي هَاز ههطفي ذطيساضي قسُ هبظاز ثط ًیبظ
ّعيٌِّبي تأذیط زض تحَيت هحهَل
ّعيٌِ آگْي اؾترسام پطؾٌت زض ضٍظًبهِّ ،عيٌِ آظهَىگیطي ،ههبحجِ ٍ آهَظـ
ّعيٌِ ؾطوبضگطاى
ّعيٌِ ثجت ٍ ازاضُ قطوت زض چیي
ّعيٌِ عطاحي ٍ ًظبم عجمِثٌسي هكبغت
ّعيٌِّبي ًبقي اظ خؿتدَي پیوبًىبضاى تؼویطاتي ٍ ؾبظًسُ تدْیعات تَلیسي
ّعيٌِّبي خصة ًكسُ

دليل اًتخاب
ّعيٌِ وؿت اعالػبت
ّعيٌِ وؿت اعالػبت
ّعيٌِ هصاوطُ ٍ ػمس لطاضزاز
ّعيٌِ هصاوطُ ٍ ػمس لطاضزاز
ّعيٌِ اخطا ٍ ًظبضت
ّعيٌِ احطاي لطاضزاز
ّعيٌِ خؿتدَ ٍ اعالػبت
ّعيٌِ هصاوطُ
ّعيٌِ ايدبز قسُ ثِ زلیت ًب اعویٌبًي هحیغي
ّعيٌِ اخطا
ّعيٌِ اخطا
ّعيٌِ وؿت اعالػبت ٍ ػمس لطاضزاز
ّعيٌِ ًظبضت
ّعيٌِ ايدبز قسُ ثِ زلیت ًب اعویٌبًي هحیغي
ّعيٌِ وؿت اعالػبت
ّعيٌِ وؿت اعالػبت
ّعيٌِ اخطا

هٌجغ :يبفتِّبي تحمیك

پؽ اظ اًساظُگیطي الالم ّعيٌِ هجبزلِ زض ايي ثرف ؾْن ايي ّعيٌِّب اظ وت ّعيٌِّدبي ندَضت
گطفتِ زض قطوت فَالز هجبضوِ زض يه ؾبل ثطاي وت هحهَالت هحبؾجِ هيقدَز .ودت ّعيٌدِّدبي
قطوت فَالز هجبضوِ ثطاي تَلیس هحهَالت زض ؾبل  1390ثطاثدط ثدب  30874606هیلیدَى ضيدبل ثدَزُ
اؾت .خوغ ّعيٌِّبي هجبزلِ ثطاثط ثب  2308809هیلیَى ضيبل اؾت .يؼٌي  0/075اظ ّعيٌِّبي ندَضت
گطفتِ زض قطوت هطثَط ثِ ّعيٌِّبي هجبزلِ اؾت.
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چَى ايي ّعيٌِّب ثطاي ّط گطٍُ اظ هحهَالت ثِنَضت خساگبًِ زض اذتیبض هغبلؼدِ لدطاض ًگطفدت ،ثدِ
هٌظَض تفىیه ايي ّعيٌِ ّب ثطاي ّط ٍاحس (يه تدي) اظ ّدط گدطٍُ هحهدَل اظ زضندس فدطٍـ ايدي
هحهَالت اؾتفبزُ هيگطزز.
جذٍل ّ :5شيٌِ هبادلِ هزبَط بِ ّز گزٍُ هحصَل بِصَرت تفکيک شذُ
ّشيٌِ هبادلِ بزاي

هيشاى فزٍش اس

ّشيٌِ هبادلِ

کل هحصَالت

ّز هحصَل

بزاي ّز ٍاحذ

(هيليَى ريال)

(ّشار تي)

(ريال بز تي)

3771

413147
413207

درصذ اس

کل ّشيٌِ

فزٍش

هبادلِ

گزم ٍ اسيذشَيي

67/48

2308809

1557975

سزد

24/34

2308809

561974

1360

پَششدار ٍ سايز

8/18

2308809

188860

457

413260

جوغ

100

-

2308809

-

-

ًَع هحصَل

هٌجغ :گعاضـ هدوغ ػوَهي ؾبلیبًِ قطوت فَالز هجبضوِ ٍ هحبؾجبت تحمیك

ثب تَخِ ثِ خسٍل (ّ )5عيٌِّبي هجبزلِ ثطاي ّط تي هحهَالت گطم ٍ اؾیسقَيي ثطاثط ثب 413147
ضيبل ،ثطاي ّط تي هحهَالت ؾطز ثطاثط ثب  413207ضيبل ٍ ثطاي ّط تي هحهَالت پَقفزاض ٍ ؾبيط
ثطاثط ثب  413260ضيبل اؾت.
ب) تؼييي سْن ّشيٌِ هبادلِ در شاخص DRC

پؽ اظ هحبؾجِ ّعيٌِ هجبزلِ ثطاي ّط ٍاحس (يه تي) اظ گدطٍُ هحهدَالت ،ؾدْن ايدي ّعيٌدِّدب زض
قبذم  DRCثطاي ّط گطٍُ اظ هحهَالت ثب تَخِ ثِ فطهَل ( )4هغبثك خسٍل ( )6اؾت.
جذٍل  :6سْن ّشيٌِ هبادلِ در شاخص DRC
ًَع هحصَل

سْن ّشيٌِّاي هبادلِ در شاخص DRC

گزم ٍ اسيذشَيي

0/06

سزد

0/04

پَششدار ٍ سايز

0/03

هٌجغ :هحبؾجبت تحمیك

ثب تَخِ ثِ خسٍل ( )6ؾْن ّعيٌِ هجبزلِ زض قبذم  DRCثطاي هحهَالت گطم ٍ اؾیسقدَيي زض
ؾٌبضيَي اٍل ًطخ اضظ ثطاثط ثب  17زضنس ٍ ثط اؾبؼ ؾٌبضيَي زٍم ًطخ اضظ ثطاثط ثب  6زضنس اؾت .ثدطاي
هحهَالت ؾطز ثب تَخِ ثِ ؾٌبضيَي اٍل ٍ زٍم ًطخ اضظ ثِتطتیت ثطاثط ثب  0/04 ٍ 0/11اؾدت ٍ .ثدطاي
هحهَالت پَقفزاض ٍ ؾبيط ثب تَخِ ثِ ؾٌبضيَي اٍل ًطخ اضظ ثطاثط ثب  ٍ 0/07ثب تَخِ ثِ ؾٌبضيَي زٍم
ثطاثط ثب  0/03اؾت.
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ج) تأثيز کاّش ّشيٌِّاي هبادلِ بز شاخص  DRCدر سٌاريَّاي هختلف

چَى ًويتَاى وت ّعيٌِّبي هجبزلِ ضا اظ ؾیؿتن ذطيس ،تَلیس ٍ تَظيغ ثٌگبُّب حصف وطز ،ثسيي هٌظَض
ؾِ ؾٌبضيَ زض خْت وبّف ايي ّعيٌِّب زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .زض ؾدٌبضيَ اٍل ودبّف  %30ايدي
ّعيٌِّب زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت ٍ زض ؾٌبضيَّبي زٍم ٍ ؾَم ًیع ثِتطتیدت ودبّف  %50 ٍ %40ايدي
ّعيٌِّب هسًظط اؾت.وِ ًتبيح آىّب زض خساٍل ( )7تب ( )9لبثت هكبّسُ اؾت.
جذٍل  :7هحاسبِ  DRCبا تَجِ بِ سٌاريَ اٍل؛ يؼٌي کاّش  33درصذي ّشيٌِّاي هبادلِ
 DRCبذٍى در ًظز گزفتي

 DRCبا در ًظز گزفتي

ّشيٌِ هبادلِ

ّشيٌِ هبادلِ

0/46

0/45

سزد

0/22

0/21

4/6

پَششدار ٍ سايز

0/18

0/175

2/8

ًَع هحصَل
گزم ٍ اسيذشَيي

درصذ تغييز در شاخص
DRC
2/2

هٌجغ :هحبؾجبت تحمیك

ثب تَخِ ثِ يبفتِّبي تحمیدك زض خدسٍل ( ،)7هديتدَاى هكدبّسُ ودطز ودِ ودبّف  30زضندسي
ّعيٌِّبي هجبزلِ هَخت وبّف  DRCاظ 0/46ثِ  0/45ثطاي هحهدَالت گدطم ٍ اؾیسقدَيي قدسُ.
ثطاي هحهَالت ؾطز ٍ پَقفزاض ًیع قبذم  DRCثِ تطتیدت اظ  0/18 ٍ 0/22ثدِ 0/175 ٍ 0/21
وبّف يبفتِ اؾت.
جذٍل  :8هحاسبِ  DRCبا تَجِ بِ سٌاريَ دٍم؛ يؼٌي کاّش  43درصذي ّشيٌِّاي هبادلِ
 DRCبذٍى در ًظز گزفتي

 DRCبا در ًظز گزفتي

ّشيٌِ هبادلِ

ّشيٌِ هبادلِ

گزم ٍ اسيذشَيي

0/46

0/44

درصذ تغييز در شاخص
DRC
4/4

سزد

0/22

0/2

9/1

پَششدار ٍ سايز

0/18

0/171

5

ًَع هحصَل

هٌجغ :هحبؾجبت تحمیك

خسٍل (ً )8كبىزٌّسُي ايي اؾت وِ ثب وبّف  40زضنسي ّعيٌِّبي هجبزلِ زض ؾٌبضيَ زٍم ًدطخ
اضظ ،زضنس افعايف ضلبثتپصيطي ثطاي هحهَالت گطم ٍ اؾیسقدَيي ،هحهدَالت ؾدطز ٍ هحهدَالت
پَقفزاض ثِتطتیت ثطاثط ثب  5 ٍ 9/1 ، 4/4زضنس ثَزُ اؾت.
جذٍل  :9هحاسبِ  DRCبا تَجِ بِ سٌاريَ سَم؛ يؼٌي کاّش  53درصذي ّشيٌِّاي هبادلِ
 DRCبذٍى در ًظز گزفتي

 DRCبا در ًظز گزفتي

ّشيٌِ هبادلِ
0/46

ّشيٌِ هبادلِ
0/42

8/7

سزد

0/22

0/19

13/7

پَششدار ٍ سايز

0/18

0/161

10/6

ًَع هحصَل
گزم ٍاسيذشَيي

هٌجغ :هحبؾجبت تحمیك

درصذ تغييز در شاخص
DRC
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زض ًْبيت خسٍل ( )9ثِ هحبؾجِ تغییطات قبذم  DRCزض اثط ودبّف  50زضندسي ّعيٌدِّدبي
هجبزلِ پطزاذتِ اؾت .خسٍل فَق ًكبى هيزّس زض ايي ؾدٌبضيَ ضلبثدتپدصيطي ثدطاي ايدي ؾدِ گدطٍُ
هحهَل ثِتطتیت ثِ اًساظُ  8/7؛  10/6 ٍ 13/7زضنس افعايف يبفتِ اؾت.
حبل اگط اثط وبّف ّعيٌِّبي هجبزلِ زض ؾٌبضيَّبي هرتلدف ثدطاي هحهدَالت هرتلدف ثدب ّدن
همبيؿِ قَز ،هالحظِ هيقَز وِ ثیكتطيي هیعاى تغییطات زض قبذم  DRCهطثدَط ثدِ هحهدَالت
ؾطز ٍ ووتطيي هیعاى تغییطات  DRCهطثَط ثِ هحهَالت گطم ٍ اؾیسقَيي اؾت.
ًتيجِگيزي
نٌؼت فَالز ،ثِ ػٌَاى يه نٌؼت هبزض ،زض تَؾؼِ التهبزي ٍ پَيبيي وكَضّب ًمف هؤثط ايفب هيوٌس.
اظ ايي ضٍ ،ثطضؾي ٍخَز يب ػسم ٍخَز هعيت ًؿجي زض ايي نٌؼت اهطي الظم اؾت .يىي اظ ػَاهلي ودِ
ثٍِاؾغِ افعايف لیوتّبي توبم قسُ ثط ضلبثتپصيطي تأثیطگصاض اؾت ّعيٌِّدبي هجبزلدِ اؾدت ،.لدصا
اؾتطاتػي ثٌگبُّب ثطاي وبّف ّعيٌِّبي هجبزلِ يىي اظ اّساف ؾیبؾتّبي ضلبثتي اؾت وِ اثط ذدَز
ضا زض وبّف لیوتّب ٍ ؾبيط هٌبفؼي وِ ثطاي ههطف وٌٌسُ ايدبز هيقَزً ،كدبى هديزّدس .زض ايدي
هغبلؼِ ايي هَضَع زض اضتجبط ثب قطوت فَالز هجبضودِ زض ؾدبل  1390هدَضز ثطضؾدي ٍ اضظيدبثي لدطاض
گطفت.
ًتبيح هحبؾجبت ايي هغبلؼِ ًكبى هدي زّدس ،زض قدطايظ هَخدَز زض قدطوت فدَالز هجبضودِ ثدطاي
هحهَالت گطم ٍ اؾیسقَيي همساض قبذم  DRCثطاثط  0/46اؾت .زض ايي حبلت چَى اًساظُ قبذم
ػسزي وَچهتط اظ ٍاحس اؾت ،پؽ قطوت زض ايي هحهَل زاضاي هعيت ًؿجي اؾت .ثِ تؼجیدط زيگدط
ثِ اظاي ّط ٍاحس اضظ ذبضخي ثب تَلیس هحهَالت گطم ٍاؾیسقَيي زض زاذدت ٍ 0/54احدس ندطفِخدَيي
اضظي ٍخَز زاضز .ثطاي هحهَالت ؾطز قبذم  DRCثطاثط ثب  0/22اؾت وِ ايي ضلدن ًیدع حدبوي اظ
ٍخَز هعيت ًؿجي زض تَلیس ايي گطٍُ هحهَالت اؾت .يؼٌي ،قطوت زض تَلیس ايدي هحهدَالت اظ 22
زضنس هٌبثغ زاذلي اؾتفبزُ وطزُ ٍ لصا نطفِخَيي اضظي حبنت اظ تَلیدس هحهدَالت ؾدطز زض زاذدت
ثِخبي ٍاضزات  78زضنس ٍاحس اضظ ذبضخي ثَزُ اؾت .ثطاي هحهَالت پَقفزاض ٍ ؾبيط ايي قدبذم
وَچىتط اظ يه اؾت .ضلن  0/18ثطاي قبذم  DRCزض ايي حبلت ًكبى هيزّس وِ زض نَضت تَلیدس
ايي هحهَالت زض زاذت ثِخبي ٍاضز وطزى آًْب اظ ذبضج ثِ هیعاى ٍ 0/82احس نطفِخَيي اضظي ٍخدَز
ذَاّس زاقتً .تیدِ هحبؾجبت ّوچٌیي ًكبى هيزّس ؾْن ّعيٌِّبي هجبزلِ ثطاي هحهدَالت گدطم
ٍاؾیس قَيي ثطاثط ثب  0/06ثطاي هحهَالت ؾطز ثطاثط ثب  ٍ 0/04زض هَضز هحهَالت پَقفزاض ٍ ؾبيط
ًیع ضلن  0/03ثَزُ اؾت.
ًیع ،ثب تَخِ ثِ ؾٌبضيَّبي زض ًظط گطفتِ قسُ ثطاي وبّف ّعيٌِ هجبزلِ زض قطوت فدَالز هجبضودِ
هيتَاى گفت:
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زض ؾٌبضيَ اٍل ثب وبّف  30زضنسي ّعيٌِّبي هجبزلدِ قدبذم  DRCاظ  0/46ثدِ  0/45ثدطاي
هحهَالت گطم ٍ اؾیسقَيي ،وبّف يبفتِ ٍ ًكبى اظ وبّف  2/2زضنسي ايدي قدبذم زاضز .ثدطاي
هحهَالت ؾطز ٍ پَقفزاض ًیع قبذم  DRCثِتطتیت اظ  0/18 ٍ 0/22ثِ  0/175 ٍ 0/21ودبّف
يبفتِ اؾت .يؼٌي ضلبثتپصيطي ثطاي ايي زٍ هحهَل ثِ هیعاى  2/8 ٍ 4/6زضنس افعايف يبفتِ اؾت.
زض ؾٌبضيَ زٍم يؼٌي وبّف  40زضنسي ّعيٌِّبي هجبزلِ؛ قبذم  DRCثدطاي هحهدَالت گدطم ٍ
اؾیسقَيي اظ  0/46ثِ  ٍ 0/44ثطاي هحهَالت ؾطز ايي قبذم اظ  0/22ثِ  0/2ضؾیسُ اؾدت .ثدطاي
هحهَالت پَقفزاض ًیع اظ  0/18ثِ  0/171وبّف يبفتِ اؾت .يؼٌي ثب وبّف  40زضندسي ّعيٌدِ-
ّبي هجبزلِ زض ؾٌبضيَ زٍم ًطخ اضظ ،زضنس تغییطات قبذم  DRCثطاي هحهَالت گطم ٍ اؾیسقَيي،
هحهَالت ؾطز ٍ هحهَالت پَقفزاض ثِتطتیت ثطاثط ثب  4/4؛  5 ٍ 9/1زضنس ثَزُ اؾت.
زض ؾٌبضيَ ؾَم ثب وبّف  50زضنسي ّعيٌِّبي هجبزلِ؛ قبذم  DRCثطاي هحهدَالت گدطم ٍ
اؾیسقَيي اظ  0/46ثِ  0/42وبّف يبفتِ اؾت؛ هیعاى ايي وبّف ثطاي هحهَالت ؾدطز اظ  0/22ثدِ
 0/19ثَزُ اؾت ٍ .ثطاي هحهَالت پَقدفزاض ًیدع اظ  0/18ثدِ  0/161ودبّف يبفتدِ اؾدت .يؼٌدي
ضلبثتپصيطي ثطاي ايي ؾِ گطٍُ هحهَل ثِتطتیت ثِ اًساظُ  8/7؛  10/6 ٍ 13/7زضنس افعايف يبفتدِ
اؾت.
پيشٌْادات کاربزدي
ثِ هسيطاى قطوت فَالز هجبضوِ تَنیِ هيقَز ثب تَخِ پبيیي ثَزى هعيت ًؿجي زض تَلیدس هحهدَالت
گطم ،وِ ًبقي اظ تىٌَلَغي پبيیي تَلیس اؾت ،ؾیبؾتّبي قطوت ضا زض خْت ثْجَز تىٌَلدَغي تَلیدس
ثِ هٌظَض وبّف ههطف اًطغي ٍ ؾدَذت ٍ تَلیدس هحهدَالت ثدب ثدبظزّي ثدبالتط ٍ ویفیدت ثیكدتط
خْتزّي وٌٌس.
ٍخَز وؿتٍوبض ؾٌتي زض ثبظاض آّيآالت ثب چبلفّبي ػوسُاي ضٍثطٍ ثَزُ اؾدت ٍ زض ػدیي حدبل
اهىبى اضائِ قفبف اعالػبت زض هؼبهالت ٍخَز ًساضز .ثبظاض آّيآالت حدن ثدباليي اظ هؼدبهالت ضٍظاًدِ
وكَض ضا ثِذَز اذتهبل هيزّس ٍ ّویي وؿتٍوبض ؾٌتي هَخت قسُ تب لیوتّدب ثدِزلیدت حضدَض
ٍاؾغِّب ٍ ؾبيط ّعيٌِّبي غیطضطٍضي ثؿیبض ثبالتط ثِ ههطفوٌٌسُ تحویت قَز .اهدطٍظ ؾدبزُتدطيي
ثبظاضّبي الىتطًٍیىي ثب ذطيسّبي الىتطًٍیىي زض اًَاع ٍ الؿبم وبالّب نَضت هيگیدطز ودِ ثدب اخدطا ٍ
ػوليؾبظي ّطچِ ؾطيغتط عطح هلي ثبظاض َّقوٌس آّيآالت هيتدَاى هؼدبهالت زض ايدي ثدبظاض ضا ًیدع
الىتطًٍیىي وطز ٍ ثِعَض لبثت هالحظِاي اظ ّعيٌِّبي هجبزلدِ وبؾدت ٍ ّچٌدیي اظ عطيدك ودبّف
لیوت توبم قسُ هحهَالت ثِ ضلبثتپصيطي ثبالتطي زؾت يبفت.
تهویوبت هرتلفي وِ قطوت زض ظهیٌِ اًجبضزاضي وبالّب ،هؿبيت ودبضگطاى ،زؾدتوعزّب ٍ ًظدبيط
اييّب هيگیطز ثب فضبي وؿتٍوبض زاذلي ثٌگبُ هطتجظ اؾت .ثدب هطاخؼدِ ثدِ اضلدبهي ودِ زض هدَضز
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ّعيٌِّبي هجبزلِ ثِزؾت آهس (تٌْب الالهي وِ ثطايكبى اضلبهي زض هساضن هبلي قطوت ٍخَز زاقت
ٍ ًِ وت ّعيٌِّبي هجبزالتي) هؼبزل  7/5زضندس اظ ودت ّعيٌدِّدبي ندَضت گطفتدِ هطثدَط ثدِ
ّعيٌِّبي هجبزلِ ثَزُ اؾت .لصا ثطاي وبّف ّعيٌِّبي هجبزلِاي ودِ هطثدَط ثدِ هحدیظ زاذلدي
اؾت ،هسيطيت اخطايي قطوت ثبيس ايدي ّعيٌدِّدب ضا قٌبؾدبيي ودطزُ ٍ ثدٍِؾدیلِ تْیدِ ٍ اخدطاي
ثطًبهِّبي اؾتطاتػيه ٍ ػولیبتي وطزى آىّب ؾؼي زض وبّف ايي ّعيٌِّب ًوبيس.
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هٌابغ
اؾویت ،آزام ()1357؛ ثطٍت هلت ،تطخوِ (ؾیطٍؼ اثطاّینظازُ) ،اًتكبضات پیبم ،تْطاى ،چبح اٍل.
اهیطيّ ،بزي ٍ چكوي ،ػلي ()1391؛ «تحلیت ازغبم ػوَزي زض ثٌگبُّدبي ندبزضوٌٌسُ وكدوف ثدب التهدبز
ّعيٌِ هجبزلِ» ،فهلٌبهِ پػٍّكٌبهِ ثبظضگبًي ،قوبضُ .125-151 :62
حؿیٌي ،ؾیسنفسض؛ ذبلسي ،هحوس ٍ لطثبًي ،هحوس ()1389؛ «اضظيبثي اثط ّعيٌِ هجبزلِ ثط زؾتطؾي وكدبٍضظاى
ثِ ثبظاض ضؾوي اػتجبضات زض ايطاى» ،التهبز وكبٍضظي ٍ تَؾؼِ ،قوبضُ .39-54 :70
ؾیف ،الِهطاز ()1379؛ ضٍـقٌبؾي ٍ وبضثطز تحلیت ّعيٌِ هٌبثغ زاذلي :اضظيبثي يه ضّیبفت خسيس ،پبيبىًبهدِ
زوتطي ،زاًكىسُ ػلَم ازاضي ٍ التهبز ،زاًكگبُ انفْبى.
ػؿگطيً ،مي ()1391؛ «ّعيٌِّبي هجبزلِ زض فطايٌس ؾبذت اًجَُ هؿىي زض ايطاى» ،فهدلٌبهِ ضاّجدطز ،قدوبضُ
.107-123 :46
لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَؾؼِ التهبزي ،اختوبػي ٍ فطٌّگي خوَْضي اؾالهي ايطاى ،هطوع پػٍّفّدبي هدلدؽ
قَضاي اؾالهي.1390-1394 ،
وبهدَ ،وبهطاى؛ قوؽ ،هدیس ()1376؛ قٌبذت ّعيٌِّبي هجبزالتي ٍ ثطضؾي چگًَگي وبّف آىّدب زض يده
ثٌگبُ تَلیسي :هَضز قطوت پكن قیكِ ايطاى ،پبيبىًبهِ وبضقٌبؾي اضقس ،ؾبظهبى هسيطيت نٌؼتي تْطاى.
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