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اثزپذيزي سياستهاي حمايتي كشاورسي بز توليد بزنج در ايزان
فيضدبمض فبصات ثبعيىبوي*  ،آعك آطعي
تبعيز پظيغك91/08/02 :
تبعيز صعيبـت91/04/17 :
چکيده
ثب تًخٍ ثٍ اَميت ثشل ونبيعػي صع تًليض ي ايدبص امىيت ؼظايي ،اوثغ ونًعَبي خُبن ي اػ خملهٍ
ايغان اػ عاٌَبي مشتلؿ ايه ثشل عا مًعص دمبيت لغاع ميصَىض .وگبَي ثهٍ عيوهض تًليهض ،ميهغؾ ي
ياعصات صع ونًع ونبن مهيصَهض وهٍ ثهٍعؼه عمهض تًليهضات ،ايهغان َمچىهبن يىهي اػ ثؼعتتهغيه
ياعصوىىضتبن ثغسي اػ مذيًالت ػعاعي صع خُبن افت .لظا ايه پغفل يخًص صاعص وٍ فيبفتَهبي
دمبيتي تب چٍ دض تًاوقتٍ افت مًخت اـؼايل تًليض ي عملىغص مذيًالت ػعاعي صع ونهًع تهغصص.
اػايهعي صع ايه مطبلعٍ ،ميؼان ول دمبيت صاسلي( )AMSثغوح طي صيعٌي  1368-1388مذبفهجٍ
مضٌ ي ثب افتفبصٌ اػ عيك عليت تغودغي َقيبئً ،يخًص عاثطٍي عليت ثيه ميؼان دمبيتَب ي ميؼان
عمض تًليض مًعص آػمًن لغاع تغـتٍ افتَ .مچىيه ثهب ثُهغٌتيهغي اػ الگهًي تيهذيخ سطهب ،عياثه
ثلىضمضت ثيه متؽيغَب ثغعفي تغصيض .وتبيح تذميك دبوي اػ آن افت وٍ عمض دمبيهتَهب ثهغ عمهض
تًليض ثغوح ي عمض عملىغص تًليض تإثيغي وضامتٍ افت .ايه صع دبلي افت وٍ عمض دمبيتَب مًخهت
عمههض فههطخ ػيههغ ونههت ايههه مذيههً صع صيعٌي مطبلعههٍ مههضٌ افههت .ثىههبثغايه تدضيههض و ههغ صع
فيبفتَبي دمبيتي ثٍمى ًع اوتمب يبعاوٍَب اػ مغدلٍي تًليض ثهٍ فهبيغ مغادهل و يهغ ثبػاعيهبثي ي
تًػيع پينىُبص ميتغصص .ثغاي اثغپظيغي ثينتغ ،فيبفهتَهبي دمهبيتي پينهىُبص مهيتهغصص ي ايهه
فيبفتَبي دمبيتي معطًؾ ثٍ اـؼايل عم لىغص تهغصص .يعهع ليمهت تنهميىي ثهبالتغ ثهغاي اعلهب
پغمذيً وقجت ثٍ ليمت ثبػاعي اعلب فىتي ي َمچىيه وقجت ثٍ ليمت ثبػاعي اعلب پغميهغؾ ،اػ
خملٍي ايه الضامبت افت .اػ طغـي پينىُبص ميمًص تب فيبفتَبي دمبيتي وُبصٌاي ثب َضؾ ثُجًص
تىىًلًؽي تًليض يعع ي ثٍ مغدلٍي اخغا صعآيض.
طبقهبندی F13, Q18, Q17: JEL
ٍاصُّاي كليذي :فيبفتَبي دمبيتي ،مبسو  ،AMSعاثطٍ عليت ،عيك َقيبئً ،الگًي تيذيخ سطب.

 -1وبعمىبؿ اعمض التيبص ونبيعػي ي پؾيَنگغ مًفقٍ پؾيَلَبي ثغوبمٍعيؼي ،التيبص ونبيعػي ي تًفعٍ عيفتبيي.
 -2وبعمىبؿ اعمض التيبص ونبيعػي.
* وًيقىضٌي مقئً ممبلٍhamedbarikani@gmail.com :
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پيشگفتار
دمبيت اػ ثشل ونبيعػي عهغيعتي اختىهبة وبپهظيغ ثهًصٌ وهٍ تذمهك آن مىهبـع تمهبمي لنهغَب ي
ثشلَبي التيبصي خبمعٍ عا تذت تبثيغ لغاع ميصَض(دقيىي ي افپغيگ .)1998 ،ثغ ايه افهبؿ صع
ثينتغ ونًعَبي خُبن ثضين دمبيت اػ ثشل ونبيعػي ،ثشل عمضٌاي اػ ونهبيعػان ي عيفهتبييبن
ثب صعآمض پبييه ثب منىالت خضي عيثغي سًاَىض ثًص .ثٍييؾٌ آوىٍ ايه ونًعَب ثٍمى ًع تبميه امىيهت
ؼظايي ،ثب افتفبصٌ اػ اَغ ياعصات ي صسبلت مقتمي صع ليمت مذيًالت ونبيعػي افبفي ،فعي صع
پبييه وگٍ صامته ليمت صع خُت دمبيت اػ ميغؾوىىضتبن مُغي صامتٍاوض(دقهيىي ي تغمهيؼي،
 .)1388ثب تًخٍ ثٍ آوىٍ فيبفتَبي دمبيتي ثبع مبلي فىگيىي عا ثغ صيك صيلت ايدهبص مهيومبيهض،
َضـمىض ثًصن ي ثٍ وتيدٍ عفيضن ايه مشبعج ،ثقيبع مُ سًاَض ثًص .دب فؤا افبفي ايهه افهت
وٍ فيبفتَبي دمبيتي صع ايغان ي صيگغ ونًعَب تب چٍ دض تًاوقتٍ ثبعث اـؼايل تًليهض صع ثشهل
ونبيعػي مًص ي آيب اَضاؾ فيبفتتظاعان ،تإميه تغصيضٌ افت؟ مطبلعبت ىهًعت تغـتهٍ صع مهًعص
مذيً ثغوح صع اوضيوؼي ي فغيالوىب دبوي اػ اـؼايل تًليض ايه مذيً صع اثغ اخغاي فيبفتَهبي
دمبيتي ليمتي ثغاي مذيًالت ي وُبصٌَهب مهيثبمهض(تبوبياعصاوب ي ايچبيفهىي .1992 ،وهً ي يبوهگ،
 .1994تبوبمي ي ًَومب  .2009يًميُيقًَ .)2012 ،مچىيه مًاَضي اػ تبثيغ ثبالي فيبفهتَهبي
دمبيتي ثغ فطخ ػيغ ونت طعت صع ايبالت متذضٌ يخًص صاعص(ًَن ي عايبن 1974 ،ي ميلؼ ي وهبعتغ،
 .)2011مطبلعبت ىًعت تغـتٍ صع ايغان ويؼ ونهبن مهيصَهض وهٍ فيبفهتَهبي دمهبيتي صع مهًعص
مذيًالتي چًن تىض  ،چؽىضع لىض ،پىجٍ ي تهب دهضيصي ثهغوح وتًاوقهتٍ افهت اوگيهؼٌي الػ ثهغاي
اـؼايل تًليض ايه مذيًالت عا صع ونبيعػان ثٍ يخًص آيعص(وًعي وبئيىي ي پضعا  1372 ،ي عدمتهي،
 .)1379ثٍو غ ميعفض فيبفتَبي دمبيتي ليمتي ي ؼيغليمتي ،صع تغؼيت تًليضوىىهضتبن ثشهل
خُت فغمبيٍتظاعي ثينتغ ثغ عيي ػميهَبي مًخًص وبمًـك ثًصٌ ي ايه فيبفتَب ثينهتغ ثهب َهضؾ
سىثيفبػي ـنبع تًعمي اعمب مضٌ ثغ وُبصٌَبي تًليض ثٍوبع عـتٍ افت(فالمي ي امهغالي.)1380 ،
صليل چىيه امغي عا ميتًان ثٍ مىفي ثًصن وغر افهمي دمبيهت 1ثغسهي مذيهًالت مبوىهض تىهض ،
چؽىضع لىض ي تًمت مغغ وقجت صاص(ودفي .1379 ،ودفي .1380 ،ودفي .1381 ،ثقتبوي ي ىبصلي،
َ .)1381مچىيه وتبيح ثغسي مطبلعبت ،ونبن صَىضٌي عض دمبيهت ثهغ افهبؿ مهبسو دمبيهت
صاسلي )AMS( 2اػ مذيًالتي مبوىض تىض  ،ثغوح ،پىجٍ ،چؽىضع لىهض ،فهًيب ،وشهًص ،فهيت ػميىهي،
تًمت مغغ ي تًمت لغمؼ افت وٍ صليل صيگهغي ثهغ عهض تبثيغپهظيغي فهطخ ػيغونهت ،تًليهض ي
عملىغص آوُب اػ فيبفتَبي دمبيتي افت(فالمي1379 ،؛ ممنبصي.)1385 ،
1. Nominal Protection Rate
2. Aggregate Measurement of Support
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مطبلعبت ونبن ميصَض وٍ تىُب صع فب  1387دضيص  6صعىض اػ دمبيتَهبي ثشهل ونهبيعػي صع
لبلت معيبع ولي دمبيت اػ ايه مذيً ىًعت تغـتٍ افت(آطعي .)1387 ،ثغ افهبؿ آمهبع مًخهًص،
ميؼان تًليض ثغوح صع فب  1387معبص  2/2ميليًن ته ثًصٌ افت .ايهه ميهؼان صع فهب  1389ثهٍ
عل  2/5ميليًن ته عفيضٌ افت(ـبئً .)2011 ،ميؼان ياعصات ايه مذيهً صع ـبىهلٍي فهب َهبي
 1387-1389معبص  1/2ميليًن ته ثًصٌ افت .ثٍ عجبعت صيگهغ ياعصات ايهه مذيهً دهضيص 50
صعىض تًليض صاسلي آن ثًصٌ ي  33صعىض ميغؾ ثهغوح ونهًع اػ طغيهك ياعصات تهبميه مهضٌ افهت.
َمچىيه  1/4صعىض اػ اعػك صالعي ول ياعصات صع صيعٌي مظوًع متعلك ثٍ مذيً ثغوح ثًصٌ افت
(تمغن خمًُعي افالمي ايغان .)1390 ،آمبع مظوًع ونبن ميصَض وٍ ثغوح ،مذيهًلي افهتغاتؾيه
ثًصٌ ي اػ و غ تإميه ويبػ ؼظايي صاعاي اَميت ثباليي ميثبمض .اػ طغـيَ ،ؼيىٍي(يبعاوٍ) لبثل تًخُي
ىغؾ دمبيت اػ ايه مذيً ميمًص .اػ طغـي عليغؼ دمبيتَبي اودهب مهضٌ اػ ايهه مذيهً ي
اـؼايل تًليض ثغوح صع ونًع ،ثٍصليل عمض تمبعبي وبمي اػ اـؼايل خمعيتَ ،مچىبن ثشل ثؼعتهي
اػ ميغؾ صاسلي اػ طغيك ياعصات ايه مذيً تبميه ميمًص .ثب تًخٍ ثٍ مًاعص مظوًع ايه فهًا صع
اطَبن ايدبص ميمًص وٍ آيب فيبفتَبي دمبيتي تًاوقتٍ افت مذغن مىبفجي ثغاي اـهؼايل تًليهض
ثغوح صع ونًع ثبمض يب سيغ؟ ثغاي عيمه مضن ايه مًعهً ثبيقهتي چگهًوگي عاثطهٍي ميهبن ايهه
فيبفتَب ي ميؼان عمض تًليضات صاسلي ونبيعػي مهًعص ثغعفهي لهغاع تيهغص تهب پبفهز ايهه فهًا
منشو تغصص .خُت ويل ثٍ ايه مميًص ويؼ ميثبيقت ميؼان دمبيهتَهب ثهٍىهًعت ممهبصيغ ومیهي
صعآيىض .ثضيه مى ًع صع ايه مطبلعٍ اثتضا ميؼان دمبيتَبي صاسلي اػ مذيً ثغوح ،مذبفجٍ مضٌ ي
صع اصامٍ ،يخًص عاثطٍي عليت اػ فًي دمبيتَب ثٍ فمت ميؼان تًليض ،عملىهغص ي فهطخ ػيغونهت
آن مًعص ثغعفي لغاع ميتيغص.
لبثل طوغ افت وٍ صع ميبن مطبلعبت پينيه ،مطبلعٍاي وٍ ثٍطًع مقتمي ثٍ ثغعفي يخًص عاثطهٍي
عليت ثيه ميؼان دمبيتَب ي عمض تًليض مذيًالت ونبيعػي ثپغصاػص ،يخًص وضاعص .لهيىه صع مهًعص
اثغ فيبفتَبي دمبيتي ثغ تًليضات ثشل ونبيعػي مطبلعبت تقتغصٌاي اودب تغـتٍ افت .صع ايهه
مطبلعبت ثغ افبؿ اَضاؾ مًعص و غ مذمك ،اؼلت فيبفت دمبيتي ثٍعىهًان يىهي اػ متؽيغَهبي ثهغ
ميؼان يب اعػك تًليض ،صع وىبعفبيغ متؽيغَبي اثغتظاع ،ياعص الگًي اوتشهبثي مطبلعهٍ تغصيهضٌ وهٍ صع
اوثغ مًاعص ويؼ تىُب دمبيت ليمتي ي يب دمبيت وُبصٌاي ،ثٍطًع خضاتبوٍ مهًعص ثغعفهي لهغاع تغـتهٍ
افت.
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موادها و روشها
ثغاي آوىٍ ثتًان وليٍي دمبيتَبي صاسلي منمً تعُضات وبَني مغثًط ثٍ عنًيت صع فهبػمبن
تدبعت خُبوي عا لذبظ ومًص؛ مًاـمتىبمٍي ونبيعػي صيع اعيتًئهٍ مبسيهي تذهت عىهًان مدمهً
ميؼان ولي دمبيت( )AMSعا معغـي ومًصٌافت .مدمً ميؼان ولي دمبيت ،تمهبمي دمبيهتَهبي
صاسلي اػ ثشل ونبيعػي ،اع اػ ليمت دمبيتي ،اعطبي يبعاوٍ ثٍ وُبصٌَبي تًليض ثشل ونبيعػي ي
پغصاستَبي مقتمي دمبيتي ثٍ ونبيعػان ي فبيغ دمبيتَبيي اػ ايه لجيل عا صع ثغ ميتيغص .عيك
مذبفجٍ  AMSثٍ مغح ػيغ ميثبمض:
()1
AMSi = (Pdi - Pwi ) Qsi + Vsi
1

وٍ صع آن  Pwiليمت سهبعخي مذيهً  Pdi ،iليمهت تنهميىي مذيهً  Q si ،iميهؼان سغيهض
تنميىي مذيً  iي  Vsiمدمً اعػك سبلو وليٍي دمبيتَبي معبؾ ونضٌ اػ مذيً  iمبمل
دمبيتَبي وُبصٌاي ي پغصاستَبي ؼيغمقتمي ميثبمض.
ثب تًخٍ ثٍ َؼيىٍي اخغاي فيبفتَبي دمبيتي صع ونًع ،وٍ ثقيبعي اػ آوُهب مهبمل دمبيهتَهبي
منمً تعُضات وبَني فبػمبن تدبعت خُبوي افت(دمبيتَبي صاسلهي) ي ثهب عىبيهت ثهٍ لهًاويه
فبػمبن تدبعت خُبوي وٍ دد ػيبص ايهتًوٍ دمبيتَب عا(خضاي اػ مقبئل فيبفي) مهبوعي ثهغ فهغ
عاٌ ملذك مضن ونًعَب ثٍ ايه فبػمبن ميصاوض ،صع ايهه مطبلعهٍ مهبسو  AMSثهٍعىهًان مجىهبي
مذبفجٍي ميؼان ومي دمبيتَب اوتشبة تغصيض تب ثغعفي مًص وٍ آيب ايه دمبيهتَهب ،تًاوقهتٍ اثهغ
مثجتي ثغ تًليض مذيًالت ونبيعػي ي عمض آن صامتٍ ثبمض ي آيب فيبفتتظاعان عا ثهٍ اَهضاؾ سهًص
عفبوضٌ افت يب سيغ؟
قيوت هحصَالت در هحاسبات AMS
صع مًعص مذبفجٍي دمبيت ليمتي ،متًف ليمت تنميىي ،ثٍعىًان ليمت دمبيتي صع و غ تغـتهٍ
مضٌ افت .ثغاي ليمت خُبوي ويؼ متًف ليمت  CIFياعصاتي ثٍ صالع مض و غ لهغاع تغـتهٍ افهت.
ثبتًخٍ ثٍ ايىىٍ صع ثغعفي عاثطٍي عليت ثيه ميؼان دمبيتَب ي تًليض ثهغوح ،اػ آمهبع مهلتًن ي وهٍ
ثغوح افتفبصٌ مضٌ افت؛ لظا متًف ليمت تنميىي ثغوح ثب عغيت(صي فً )(2/3وٍ عهغيت تجهضيل
ملتًن ثٍ ثغوح ففيض ميثبمض) ثٍ ليمت ملتًن تجضيل تغصيض .تعضيل مًعص امبعٌ ،ثغاي ليمتَبي
 CIFياعصاتي ويؼ اودب مض(فالمي.)1379 ،

1. Reduction Commitments
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هقذار ًْادُّاي یاراًِاي ٍ AMS
صع ثشل ونبيعػي ،وًصَبي ـقفبت ،ايعٌ ،فمً ي علؿولَب خؼء وُبصٌَبيي َقتىض وهٍ ثهٍ آوُهب
يبعاوٍ پغصاست ميمًص .اطالعبت مغثًط ثٍ ممبصيغ ميغؾ ايه وُبصٌَب اػ آمبعوبمٍي اصاعٌي ول آمبع ي
اطالعبت يػاعت خُبص ونبيعػي تذت عىًان "فيقت َؼيىٍي تًليهض مذيهًالت ونهبيعػي" اسهظ
مضٌافت .صع مذبفجٍي دمبيت يبعاوٍاي اػ مذيًالت ،ـغً تغصيهض وهٍ وهل وُهبصٌي ميهغـي صع
تًليض مذيًالت ،ثٍ ليمت يبعاوٍاي صع استيبع ونبيعػان لغاع تغـتٍ افت .اتغ چٍ ثغسي اػ وُهبصٌَهب
تًف ػاععيه اػ ثبػاع آػاص تُيٍ ميمًص ،ليىه ليمت ؼبلت ايه وُبصٌَهب صع اىهل مجىهبي ثهبػاع آػاص
وضامتٍ ي وُبصٌَبي يبعاوٍاي َقتىض وٍ ثيه ػاععيه ثٍ ليمتَبي آػاص مجبصلٍ ميتغصوض .اػ آودهب وهٍ
مذبفجٍي ول دمبيتَبي ثشل صع مًعص ملتًن مًعص و غ افت ،لظا مى هًع ومهًصن وهل ميهغؾ
وُبصٌَب ثب ليمتَبي يبعاوٍاي منىلي ايدبص وشًاَض ومًص .صع مًعص ميغؾ اوًا فمً ي علؿولَهب
ايه ـغً ممىه افت سبلي اػ امىب وجبمض ،ليىه ثٍ صليل عض يخًص اطالعبت صليكتغ ،ايه ـهغً
صع ايه مًاعص ويؼ اعمب تغصيضٌ افت .صع عيه دب اعمب ـغً مظوًع ممىه افت يبعاوٍي صعيبـتي
ػاع ثبثت وُبصٌَب عا تب دضيصي ثيل اػ آوچٍ وٍ صع يالع ثًصٌ افت ثٍ دقبة آيعص(فالمي.)1379 ،
الػ ثٍ تًعيخ افت وٍ خُت مذبفجٍي ول دمبيت ؼيغ ليمتي اػ مذيً ملتًن ،دمبيهتَهبي
اعمب مضٌ ثغاي ملتًن صي ي آثي خضاتبوٍ مذبفجٍ ي فپـ ممبصيغ مغثًط ثٍ دمبيتَهبي وهل اػ
خمع دمبيتَبي مذبفجٍ مضٌ ثغاي ملتًن صي ي آثي ثٍصفت آمضٌ افت.
قيوت سوَم ٍ علفكشّا(ًْادُّاي ٍارداتي)
ثب تًخٍ ثٍ ايى ىٍ فمً ياعصاتهي مهًعص ويهبػ مذيهًالت ونهبيعػي ثهبلػ ثهغ  200لله  ،آن َه ثهب
ليمتَبي متفبيت ميثبمىض ي اطالعبت مغثًط ثٍ ليمت  CIFياعصاتي ثٍ تفىيه اوًا فمًمي وهٍ
صع َغيه اػ مذيًالت مًعص افتفبصٌ لغاع ميتيغص ،صع صفتغؿ وجًص؛ ثٍ وبچبع اطالعهبت مغثهًط ثهٍ
ول ميؼان ياعصات فبليبوٍي فمً ي ول مجلػ پغصاستي ثٍ صالع ،مجىبي مذبفجٍي ليمت لت مغػ َغ
يادض ف ميغـي صع ثشل ونبيعػي لغاعتغـت .ايهه ليمهت صع مذبفهجٍي يبعاوهٍي فهمً ثهغاي
َمٍي مذيًالت ،ثضين تًخٍ ثٍ وً فمً ميغـي ،لبثل افتفبصٌ افتَ .مهيه عيك ثهغاي ليمهت
لت مغػ علؿول ويؼ ثٍوبع عـتٍ افت .اطالعبت مغثًط ثٍ ايه صي تغيٌ اػ ليمتَب اػ مغوت سضمبت
دمبيتي ونبيعػي تغصآيعي تغصيض.
سَخت ٍ AMS
صع ـغآيىض وبمت ،صامت ي ثغصامت مذيًالت ،فًست عمضتبً صع افتذيهب آة مهًعص ويهبػ خُهت
آثيبعي اػ چبٌ ي افتفبصٌ اػ سضمبت مبميهآالت ونبيعػي مًعص ميغؾ لغاع ميتيغص .اػ آودهبيي وهٍ
اطالعبت لبثل اعتمبص ثغاي ميؼان فًست صع َغ َىتبع ثٍ تفىيه َغ مذيً يخهًص وهضاعص ،صع ايهه
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تذميك ثب افتفبصٌ اػ و غات وبعمىبفبن يػاعت خُبص ونبيعػي ي ثغعفيَبي ىًعت تغـتهٍ ،ميهؼان
فًست ميغـي تًف مبميه آالت ي مًتًعَبي آة صع َغ َىتبع مذبفجٍ تغصيض .ثغاي ثغآيعص ميؼان
فًست مًعص ويبػ ثغاي افتذيب آة ،اثتضا متًف ميؼان آة مًعص ويبػ ثغاي يه َىتبع اػ مذيهً
ملتًن ثب افتفبصٌ اػ و غات وبعمىبفي تعييه تغصيض .فپـ عمه ثُغٌتيغي اػ اطالعبت مغثًط ثهٍ
صعىض آثي وٍ اػ چبٌ تبميه ميمًص(ثغ افبؿ اطالعبت مىتنغٌي اصاعٌي ول آمبع ي اطالعهبت يػاعت
خُبص ونبيعػي صعسيًه فيقت َؼيىٍي تًليض مذيًالت ونهبيعػي) ،وهل آة الػ ثهغاي يهه
َىتبع اػ مذيً وٍ اػ مىبثع ػيغػميىي افتشغاج ميمًص ثٍصفت آمض .فهپـ ثهب تًخهٍ ثهٍ ميهؼان
فًست الػ صع افتذيهب َهغ متغمىعهت آة اػ مىهبثع ػيغػميىهي( 0/282ليتهغ) ثهغ افهبؿ و هغ
وبعمىبفبن ،ول فًست مًعص ويبػ ثغاي افتذيب آن لقمت اػ آثي وٍ صع مذيً ملتًن اػ چهبٌ
ثبيض تإميه مًص ،ثٍصفت آمض.
صع مًعص ميؼان فًست مًعص ويبػ مبميهآالت افتفبصٌ مضٌ صع وبمت ،صامت ي ثغصامت َغ َىتهبع اػ
مؼاع ملتًن ،اثتضا ميغؾ فًست مبميهآالت ثٍ تفىيه َغيه اػ عمليهبت مبمهيىي متىبفهت ثهب
ميؼان فبعت وبع ،ثغ افبؿ اطالعبت ـىي مبميهآالت مغثًطٍ تعييه مض .فهپـ عمليهبت مبمهيىي
الػ ثغاي ونت َغ َىتبع اػ مذيً ملتًن منشو تغصيض .آنتبٌ ميؼان ول فًست مهًعص ويهبػ
مبميهآالت ثغاي اودب وليٍي عمليبت مبميىي الػ ثغاي وبمت ،صامت ي ثغصامهت يهه َىتهبع اػ
مؼاع ملتًن ثب خمع فًست مًعص ويبػ تهته عمليبت ثٍصفت آمض .ايه مذبفجبت ثهب َمىهبعي ي
و بعت وبعمىبفبن يػاعت خُبص ونبيعػي ىًعت تغـت وهٍ ثهٍعلهت مذهضيص ثهًصن فهغي ػمهبوي
صاصٌَب ،ثب و غ ايه وبعمىبفبن ،ميبوگيىي اػ مذبفجبت وٍ ثب يالعيت ويؼ تطبثك صامت ،ثٍعىهًان وهل
فًست ميغـي صع عمليبت مبميىي صع و غ تغـتٍ مض .صع ايه مطبلعٍ ـغً مض وٍ وليٍي عمليبت
ثٍىًعت مبميىي اودب ميمًص ،چغا وٍ تفىيه عمليبت مبميىي ي ؼيغ مبميىي ثٍ صليل عض يخًص
اطالعبت ميقغ وجًص.
ًزخ ارس در هحاسبِ AMS
خُت تجضيل ليمتَبي فغمغػ ثٍ يادض پً صاسلي ،وغرَبي متفبيت اعػ ثغاي صيعٌي مطبلعٍ مهًعص
افتفبصٌ لغاع تغـت .افتفبصٌ اػ وغرَبي متفبيت اعػ يععيت عيوض دمبيتَهبي صيلهت عا اػ مذيهً
ملتًن ثيه فب َبي  1368-1388ثُتغ منشو ميومبيض .ثٍعاليٌ ،ثٍوبعتيغي وغرَهبي مشتلهؿ
اعػ ايه امىبن عا ـغاَ ميفبػص تب ثتًان يععيت ول دمبيت صيلهت اػ ايهه مذيهً عا ثهب وهغر اعػ
سبىي وٍ ثٍ و غ مىبفت ميعفض ،اعػيبثي ومًص .وغرَبي اعػ مًعص افتفبصٌ صع ايه مطبلعٍ ،وغرَهبي
اعػ عفمي ي ثبػاع آػاص صع َغ فب ثًصٌ وٍ تًف ثبوه مغوؼي ثٍطًع فبيبوٍ مىتنغ ميتغصص.
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پـ اػ مذبفجٍي مبسو  AMSثغاي مهلتًن ي صع دبلهتَهبي مشتلهؿ وهٍ متؽيغَهبي فهمت
دمبيت عا تنىيل ميصَىض ي خمعآيعي ممبصيغ مغثًط ثٍ متؽيغَبي ميؼان تًليض ي عملىغص صع يادض
فطخ ي فطخ ػيغونت ملتًن وٍ متؽيغَبي فمت تًليض عا مبمل ميتغصوهض ،ثهب افهتفبصٌ اػ عيك
عليت تغودغي َقيبئً ،1ثٍ ثغعفي يخًص عاثطٍي عليت 2ثيه ميؼان دمبيتَب ي ميؼان عمهض تًليهض
مذيً ملتًن پغصاستٍ ميمًصَ .مچىيه عاثطٍي عليت ثيه ميؼان دمبيت صع دبلتَبي مشتلؿ
(ثغ دقت وغر اعػَبي متفبيت) ي ميؼان عملىغص ي فطخ ػيغونت مذيً ملتًن ويؼ مًعص ثغعفي
لغاع سًاَض تغـت ي ثب ثُغٌتيغي اػ الگًي تيذيخ سطب ،3عياث ثلىضمضت 4ثيه متؽيغَب ثغعفي مي-
ميتغصص.
دادُّا ٍ هعزفي هتغيزّا
صع ايه مطبلعٍ مبسو  AMSثب ادتقبة يبعاوٍي فًست صع صي دبلت وغر اعػ عفمي ي وغر اعػ ثبػاع
آػاص ،مًعص مذبفجٍ لغاع تغـتٍ ي مدمًعٍ آوُب ثٍعىًان متؽيغَبي تغيٌ مغثهًط ثهٍ دمبيهت وبميهضٌ
ميمًوض .متؽيغَبي مًعص افتفبصٌ صع مض ثٍىًعت ػيغ تعغيؿ ميتغصوض:
 :ams1ميؼان ول دمبيت صاسلي صع وغر اعػ عفمي ،ثب صع و غتغـته يبعاوٍ فًست.
 :ams2ميؼان ول دمبيت صاسلي صع وغر اعػ ثبػاع آػاص ،ثب صع و غتغـته يبعاوٍ فًست.
 : amsh1ميؼان ول دمبيت صاسلي صع َىتبع ثهغ دقهت وهغر اعػ عفهمي ،ثهب صع و غتهغـته يبعاوهٍ
فًست.
 : amsh2ميؼان ول دمبيت صاسلي صع َىتبع ثغ دقت وهغر اعػ ثهبػاع آػاص ،ثهب صع و غتهغـته يبعاوهٍ
فًست.
 :prodميؼان ول تًليض فبالوٍ مذيً .
 :growthعمض فبالوٍ ميؼان تًليض مذيً .
 :yieldميؼان عملىغص صع يادض فطخ.
 :yield1عمض فبالوٍ ميؼان عملىغص صع يادض فطخ.
 :areaميؼان فطخ ػيغونت مذيً .
 :area1عمض فبالوٍ ميؼان فطخ ػيغونت مذيً .
تمبمي ايه متؽيغَب ثغاي ملتًن مذبفجٍ مضٌ ي صع آػمًنَب مًعص افتفبصٌ لغاع تغـتٍاوضَ .مبنتًوٍ
وٍ ـغمً  AMSونبن ميصَض ،صع مذبفجٍي دمبيتَبي ولي ،ليمتَهبي صاسلهي آن مذيهً ،
1. Hsiao’s Granger Causality Test
2. Causality relationship
3. Error Correction Model
4. Long Run Relationship
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ليمت ياعصاتي يب ىبصعاتي آن مذيً ي ممضاع مجبصلٍ مضٌ(ميؼان سغيض تنميىي) ثهغاي مذبفهجٍي
دمبيتَبي ليمتي مًعص ويبػ ميثبمض .ثٍ عاليٌ ممهبصيغ ميهغؾ وُهبصٌَهبي يبعاوهٍاي صع تًليهض َهغ
مذيً ي ميؼان يبعاوٍ صع َغ يادض وُبصٌ ويؼ ثغاي مذبفجٍي دمبيهتَهبي ؼيهغليمتهي الػ افهت.
عاليٌ ثغ ايه ثغاي تجضيل ليمتَبي فغ مغػ ثٍ يادض پً صاسلي ،اطالعبت مغثهًط ثهٍ وهغر اعػ الػ
ميثبمض .صاصٌَبي مًعص ويبػ مطبلعٍ اػ طغيك مطبلعٍي وتبثشبوٍاي ي اػ اصاعات ،فبػمبنَب ،مغوتَهب
ي يػاعتشبوٍ َبيي َمچهًن يػاعت خُهبص ونهبيعػي ،مهغوت سهضمبت دمهبيتي ونهبيعػي ،مهغوت
پنتيجبوي صا ي طيًع ،مغوت ثبػعتبوي صيلتهي ،فهبػمبن تعهبين عيفهتبيي ي اصاعٌي تمهغن ونهًع
تغصآيعي تغصيضٌ افت.
َمچىيه ثٍمى ًع ثغعفي عاثطٍي ثلىضمضت ميهبن متؽيغَهبي دمبيهت اػ يهه طهغؾ ي متؽيغَهبي
تًليض ،عملىغص ي فطخ ػيغ ونت ،الگًي تيذيخ سطب( )ECMثغآيعص ميتغصص .خُت ثغآيعص الگًي
تيذيخ سطب ،ثٍ خؼء سطبي دبىل اػ عتغؿ ومًصن متؽيغ ياثقتٍ( )Yثهغ عيي متؽيهغ مقهتمل()X
وٍ اػ ثغآيعص الگًي ػيغ ثٍ عيك دضالل مغثعبت معمًلي ثٍصفت ميآيض ،ويبػ ميثبمض:
()2
Y = α 0 + α1X + e1
وٍ صع آن  e1خؼء سطبي مًعص و غ ميثبمض .ميتًان الگًي تيذيخ سطبي مًعص و هغ عا ثهٍىهًعت
ػيغ ثغآيعص ومًص:
()3
dY = β 0 + β1dX + β 2 (le1 ) + e t
نتايج و بحث
ثٍمى ًع ثغعفي عاثطٍي عليت ثيه ميؼان دمبيتَب ي تًليض ي َمچىيه ثهغآيعص عاثطهٍي ثلىضمهضت
آوُب ،ثبيقتي اػ ايقتبيي 1فغيَبي ػمبوي اطميىبن دبىل ومًص .آػمًن ايقتبيي متؽيغَهبي الگهً ثهب
افتفبصٌ اػ ثقتٍي وغ اـؼاعي مبػ  2ي آػمًن صيىي-ـًلغ تعمي يبـتٍ ،3اودب تغـت وٍ وتبيح دبىهلٍ
صع خضي ( )1آمضٌ افت .متؽيغَبي ايقتبَ ،مغاٌ ثب متؽيغَبي ؼيغايقتب اػ مغتجٍي يه پـ اػ يىجبع
تفبعلتيغي ،ميتًاوىض خُت ثغعفي عاثطٍي عليت ثيه ميؼان دمبيتَب ي تًليض مًعص افتفبصٌ لهغاع
تيغوههض .ثغافههبؿ خههضي ( ،)1متؽيغَههبي  amsh1 ،ams2 ،ams1ي  amsh2اػ تههغيٌ متؽيغَههبي
دمبيت ي متؽيغَبي  yieldي  areaاػ تغيٌ متؽيغَبي تًليض ؼيغايقتب اػ مغتجهٍي اي ي متؽيغَهبي
 prod ،growth ،yield1ي  area1اػ متؽيغَبي تًليض ايقتب ميثبمهىضَ .مهبنتًوهٍ وهٍ پهيلتهغ

1. Stationary
2. Shazam
3. Augmented Dicky Fuller
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مطغح تغصيض ،متؽيغَبي الگًي َيقبئً ميثبيقت ايقتب ثبمهىض .لهظا اػ متؽيغَهبيي وهٍ ؼيغايقهتب اػ
مغتجٍي اي ميثبمىض ،يىجبع تفبعلتيغي ومًصٌ ي متؽيغَبي ايقتب َ ثٍ َمهبن ىهًعت ياعص الگهً
مي مًوض .صع اصامٍ ،پـ اػ يه ثبع تفبعلتيغي اػ متؽيغَبي ؼيغايقتبي مغتجٍي اي  ،عاثطٍي عليت
ثيه متؽيغَبي تغيٌ دمبيت ي تًليض ثغعفي لغاع تغـت وٍ وتبيح دبوي اػ عض يخًص عاثطٍي عليهت
ثيه متؽيغَبي مظوًع ثًص .خضاي مغثًطٍ ثٍ صليل خلًتيغي اػ اػصيبص دد مطبلت ،آيعصٌ ونضٌاوض.
امب ثب تًخٍ ثٍ ـغً اثتضايي مطبلعٍ مجىي ثغ آوىٍ دمبيتَبي صيلت مهيتًاوىهض ثهغ عيي متؽيغَهبي
مغثًط ثٍ تًليض اثغتظاع ثبمىض ،ثب ايدهبص تؽييغاتهي صع متؽيغَهب ثهٍ ثغعفهي مدهضص عاثطهٍي عليهت
پغصاستٍ مض .ايه تؽييغات ثٍىًعت تغـته لگبعيت طجيعي اػ متؽيغَب اودب مض .اػ آودب وٍ لگهبعيت
يه متؽيغ صع يالع ميؼان وغر عمض آن متؽيهغ عا ثيهبن مهيوىهض ،لهظا صع ايهه مغدلهٍ اػ متؽيغَهبي
 yield1،growthي  area1وٍ ثٍتغتيت عمض تًليض ،عمض عملىغص ي عمض فطخ ػيغونت ميثبمهىض،
لگبعيت طجيعي تغـتٍ ونض .صع ايه مغدلٍ اثتضا ميثبيقهت پبيهبيي يهب وبپبيهبيي متؽيغَهبي لگهبعيت
تغـتٍ مضٌ تعييه تغصص تب منشو مًص وٍ وضا متؽيغَب ميتًاوىض ياعص الگًي َيقبئً مضٌ ي مًعص
آػمًن عليت لهغاع تيغوهض .خُهت اودهب آػمهًن ايقهتبيي(پبيبيي) متؽيغَهبي لگهبعيتمي ،اػ آػمهًن
صيىي -ـًلغ تعمي يبـتٍ افتفبصٌ مض وٍ وتبيح آن صع خضي ( )2آمضٌ افت .ثب تًخٍ ثٍ وتبيح آػمًن
صيىي -ـًلغ تعمي يبـتٍ اػ متؽيغَبي الگً صع دبلتي وٍ اػ آوُب لگبعيت طجيعي تغـتهٍ مهضٌ افهت1؛
َمچىيه عض امىبن تفبعلتيغي اػ متؽيغَبي لگبعيتمي ثٍمى ًع ايقتب ومًصن آوُب اػ يهه مغتجهٍ،
لظا عاثطٍي عليت ثيه متؽيغَبيي وٍ پـ اػ لگبعيت تغـته ايقتب ثًصوض مهًعص آػمهًن لهغاع سًاَهض
تغـت.
رابطِي عليت بيي هيشاى كل حوایت داخلي ٍ هيشاى سطح سیزكشت
وتبيح دبىل اػ آػمًن عليت َقيبئً ي َمچىيه تعييه تعضاص يلفهٍي ثُيىهٍ صع دهبلتي وهٍ متؽيهغ
مقتمل وغر عمض فطخ ػيغونت( )log areaي متؽيغ ياثقتٍ وغر عمض دمبيت صع وغر اعػ ثبػاع آػاص
ثب ادتقبة يبعاوٍي فًست( )log ams2ثبمىض صع خضي ( )3آمضٌ افت .ثب تًخٍ ثهٍ خهضي ـهًق،
الگههًي ( )1ثههب  FPEثغاثههغ ثههب  0/22يالههع صع فههطغ اي يفههتًن اي اػ فههمت عافههت خههضي ،
ونبنصَىضٌي الگًي صاعاي تعهضاص يلفهٍي ثُيىهٍي متؽيهغ  log ams2ثهًصٌ ي دهبيي يهه يلفهٍ
ميثبمض .ثب اعبـٍ مضن يلفٍَبي متؽيغ  log areaثٍ الگًي مظوًع ،صع وُبيت الگًي ( )3ثهب FPE
ثغاثغ ثب  0/1006ثٍعىًان الگًيي ثب تعضاص يلفٍي ثُيىٍي متؽيغ مقتمل اوتشبة مهيمهًص .ايهه الگهً
مبمل يه يـمٍ متؽيغ ياثقتٍ ي فٍ يلفٍ متؽيغ مقتمل ميثبمض .ثب ممبيقٍي ميؼان مهبسو FPE
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مغثًط ثٍ الگًَبي ( )1ي ( ،)5يخًص عاثطٍي عليت اػ فًي  log areaثٍ فمت  log ams2تبييض
ميمًص .ثب آػمًن معىيصاعي عغايت متؽيهغ مقهتمل الگهً ي اوتشهبة ثهيه الگهًي مميهض ي وبمميهض،
ميتًان پي ثٍ يخًص عاثطٍي عليت ثغص .صع ايه دبلت الگًي ( )5خضي ( ،)3الگًي وبمميض ي الگهًي
(َ )1مبن خضي  ،الگًي مميض ميثبمض .صع اودب ايه آػمًن ـغعيٍ  H0عجبعت افت اػ ىهفغ ثهًصن
عغايت متؽيغ مقتمل الگً ثٍطًع َمؼمبن(الگًي مميض) ي ـغعيٍ  H1مشبلؿ ىفغ ثًصن آوُهب(الگًي
وبمميض) ميثبمض .ممبصيغ آمبعٌَبي  1Fمغثًط ثٍ معىهيصاعي عهغايت متؽيغَهبي مهًعصو غ( )18/3ي
يالض )71/36(2مذبفجبتي ي ممبيقٍي آن ثب ممبصيغ ثذغاوي ،دبوي اػ آن افت وهٍ ـغعهيٍ (H0ىهفغ
ثًصن َمؼمبن عغايت يلفٍَبي متؽيغ مقتمل) عص ميمًص .ثٍ عجبعت صيگغ معىيصاعي ايهه عهغايت
مًعص تإييض لغاع تغـتٍ ي الگًي( )5خضي ( )3الگًيي ثُيىٍ افهت .لهظا مهيتهًان تفهت وهٍ متؽيهغ
 log areaعلت متؽيغ  log ams2ميثبمض.
تيًع ثغ ايه افت وٍ ثب اـؼايل فطخ ػيغونت ميؼان دمبيتَب ويؼ اـؼايل مييبثض .تؽييهغ عالمهت
عغايت يلفٍَبي متؽيغ مقتمل(وغر عمض فطخ ػيغونت) ايه فًا عا ايدهبص مهيوىهض وهٍ آيهب صع
ثلىضمضت اثغ مثجت فطخ ػيغونت ثغ دمبيت سًص عا ونبن ميصَض؟ ثغ ايه افبؿ ،الگهًي تيهذيخ
سطب ثغاي ايه صي متؽيغ صع دبلتي وٍ وغر عمض دمبيت متؽيغ ياثقتٍ ي وغر عمهض فهطخ ػيغونهت
متؽيغ مقتمل الگً ثبمض ،ثغآيعص ميتغصص .مغط الػ خُت ثغآيعص الگهًي تيهذيخ سطهب َه خمهع
ثًصن صي متؽيغ مًعص و غ مي ثبمض .ثب تًخٍ ثٍ تئًعي مجىي ثغ ايىىٍ صع ىًعت ايقتب ثًصن صي متؽيغ،
متؽيغَب َ خمع ميثبمىض(اوگل ي تغاودغ ،)1978 ،منىلي اػ ايهه لذهبظ يخهًص وهضاعص .صع الگهًي
تيذيخ سطبي مًعص امبعٌ d)logams2( ،متؽيغ ياثقتٍ الگً ي تؽييغات(تفبعل مغتجهٍ اي ) متؽيهغ
وغر عمض فطخ ػيغونت d (log area) ،تؽييغات (تفبعل مغتجٍ اي ) متؽيغ وهغر عمهض دمبيهت،
 le1يلفٍ اي خؼء سطبي دبىل اػ الگًي ( )2ي   2عهغيت تعهضيل مهيثبمهىض .وتهبيح دبىهل اػ
ثغآيعص الگًي ـًق صع خضي ( )4ونبن صاصٌ مضٌ افت .آمبعٌي صيعثيه -ياتقه 3ي خبعن ثغا 4ونهبن
اػ وغمب ثًصن 5ي عض يخًص سًصَمجقتگي 6اخؼاي اسال صاعوض .ثغ افبؿ خضي ( ،)4عغيت متؽيغ
) d (log areaوٍ ثيبوگغ اثغ وًتبٌ مضت استالالت وغر عمض فطخ ػيغونت ثغ وغر عمهض دمبيهت
افت ،معىبصاع وجًصٌ ي دبوي اػ آن افت وٍ صع وًتبٌ مضت ايه تؽييغات ثغ وغر عمهض دمبيهت مهؤثغ

وميثبمضَ .مچىيه عغيت متؽيغ  ، le1وٍ ونبنصَىضٌي فغعت تعضيل متؽيغ ياثقتٍ الگً ثٍ فهمت
1. F- statistic
2. Wald statistic
3. Durbin-Watson
4. Jarque-Bera
5. Normality
6. Autocorrelation
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دبلت پبيضاع صع ثلىض مضت ميثبمض ،ثغاثغ ثب  -0/31ثًصٌ وٍ ثب تًخٍ ثٍ ميهؼان آمهبعٌي  tمذبفهجبتي

معىبصاع وميثبمض .لظا َيچتًوٍ عاثطٍي ثلىض مضت ثيه صي متؽيهغ ) d (log areaي ) d (log ams2
صع دبلتي وٍ وغر عمض فطخ ػيغونت متؽيغ ياثقتٍ الگً ثًصٌ يخًص وضاعص.
خضي ( )5ونبنصَىضٌي وتبيح الگًي َقهيبئً صع دهبلتي افهت وهٍ  log areaمتؽيهغ ياثقهتٍ ي
 log ams2متؽيغ مقتمل الگً ثبمىض .ثغ افبؿ خضي ( )5الگًي ( )3ثهب صامهته ومتهغيه ممهضاع
 FPEثٍعىًان الگًي مبمل تعضاص يلفٍ ثُيىٍ متؽيغ ياثقتٍ ي الگًي ( )5ويؼ ثب َميه معيبع ثٍعىًان
الگًي تعييهوىىضٌي تعضاص يلفٍَبي ثُيىٍي متؽيغ  log ams2اوتشبة ميتغصص .صع ثيه صي الگهًي
مظوًع ،الگًي ( )5صاعاي ميؼان  FPEومتغي ثًصٌ ي ثٍعىًان الگًي وُبيي اوتشبة مهيتهغصص .ايهه
الگً وٍ مبمل فٍ يلفٍي متؽيغ  log areaي يه يلفهٍي متؽيهغ  log ams2مهيثبمهض ،ادتمهب
يخًص عاثطٍي عليت اػ فًي وغر عمض دمبيت ثٍ فمت وغر عمض فطخ ػيغ ونت عا ونبن ميصَهض.
ثب آػمًن معىيصاعي عغايت متؽيغ مقتمل الگً ي اوتشبة ثيه الگًي مميض ي وبمميض ،ميتًان پهي ثهٍ
يخًص عاثطٍي عليت ثغص .صع ايه دبلت الگًي ( )5خهضي ( ،)5الگهًي وبمميهض ي الگهًي (َ )3مهبن
خضي  ،الگًي مميض ميثبمض .صع اودب ايه آػمًن ـغعيٍ  H0عجبعتقت اػ ىفغ ثًصن عغايت متؽيهغ
مقتمل الگً ثٍطًع َمؼمبن(الگًي مميهض) ي ـغعهيٍ  H1مشهبلؿ ىهفغ ثهًصن آوُهب(الگًي وبمميهض)
ميثبمض .ممبصيغ آمبعٌَهبي  Fمغثهًط ثهٍ معىهيصاعي عهغايت متؽيغَهبي مهًعصو غ ( )1/86ي يالهض
( )3/47مذبفجبتي ي ممبيقٍي آن ثب ممبصيغ ثذغاوي ،دبوي اػ آن افت وٍ ـغعهيٍ ( H0ىهفغ ثهًصن
َمؼمبن عغايت يلفٍَبي متؽيغ مقتمل) عص مي مًص .ثٍ عجبعت صيگغ معىيصاعي ايه عهغايت مهًعص
تإييض لغاع تغـتهٍ ي الگهًي( )3خهضي ( )5الىهًيي ثُيىهٍ افهت .لهظا مهيتهًان تفهت وهٍ متؽيهغ
 log ams 2علت متؽيغ  log areaميثبمض.
ثب تًخٍ ثٍ عض تؽييغ عالمت عغايت يلفٍَبي متؽيغ  log ams 2ي تىُب ثٍ خُهت ثغعفهي عاثطهٍي
ثلىض مضت ثيه صي متؽيغ وغر عمهض دمبيهت ي وهغر عمهض فهطخ ػيغونهت ،الگهًي تيهذيخ سطهب
( )ECMصع دبلتي وٍ متؽيهغ  log areaمتؽيهغ ياثقهتٍ ي  log ams 2متؽيهغ مقهتمل ثبمهىض،
ثغآيعص تغصيض .صع ايهخب الػ ثٍ يبصآيعي افت وٍ ثٍ صليل ايقتب ثًصن َغ صي متؽيغ ،مبوعي ثغ فغ عاٌ
ثغآيعص الگًي  ECMاػ لذبظ َ خمع ثًصن متؽيغَب يخًص وضامتٍ افت .صع الگًي تيذيخ سطهبي
مًعص امبعٌ d (log area) ،متؽيغ ياثقتٍ الگً ي تؽييغات(تفبعل مغتجٍ اي ) متؽيغ وغر عمض فهطخ
ػيغونت d (log ams2 ) ،تؽييغات(تفبعل مغتجٍ اي ) متؽيغ وهغر عمهض دمبيهت le1 ،يلفهٍي اي

خؼء سطبي دبىل اػ الگًي ( )3ي   2عغيت تعهضيل مهيثبمهىض .وتهبيح دبىهل اػ ثهغآيعص الگهًي
تيذيخ سطب ،صع خضي ( )6ونبن صاصٌ مضٌ افت .آمبعٌي صيعثهيه -ياتقهه ي خهبعن ثهغا ونهبن اػ
وغمب ثًصن ي عض يخًص سًصَمجقتگي اخؼاي اسال صاعوضَ .مبنتًوٍ وهٍ صع خهضي ـهًق ونهبن
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صاصٌ مضٌ افت ،عغيت متؽيغ )  ، d (log ams2ثغاثغ ثب  1/51ي ثيبوگغ اثغ وًتبٌ مضت استالالت وهغر
عمض دمبيت ثغ وغر عمض فطخ ػيغونت ميثبمض .ايه عغيت ثب تًخهٍ ثهٍ ميهؼان آمهبعٌ  tمعىهبصاع
وجًصٌ ي ونبن مي صَض وٍ صع وًتبٌ مضت ايه تؽييهغات ي اسهتالالت ثهغ وهغر عمهض فهطخ ػيغونهت
اثغتظاع وميثبمىض .اػ فًي صيگغ ،عغيت متؽيغ  le1ونبنصَىضٌي فغعت تعضيل متؽيغ ياثقهتٍ الگهً
ثٍ فمت دبلت پبيضاع صع ثلىضمضت افت .ايه عغيت ثغاثغ ثب  -0/60ثًصٌ وٍ ثهب تًخهٍ ثهٍ آمهبعٌي t
مذبفجبتي معىبصاع ي َمچىيه ثيه  0ي  -1ميثبمض .ايه وتبيح ثيبن ميصاعص وٍ اتغ تىبوٍاي ثغ متؽيغ
وغر عمض دمبيت ياعص تغصص ي متؽيغ وغر عمض فطخ ػيغونت عا اػ تعبص سبعج فبػص ،صع َهغ فهب
 0/60اػ عض تعبص صع وغر عمض فطخ ػيغونت طي يه صيعٌ ،صع صيعٌي ثعضي تعهضيل مهيتهغصص.
صع يالع ثيل اػ ويمي اػ ـبىلٍ وغر عمض فطخ ػيغونت اػ تعبص ثلىض مضت ،صع صيعٌ ثعضي تيذيخ
ميمًص ،لظا تعضيل ثٍ فمت تعبص ثب فغعت ثبلىقجٍ ػيبصي ىًعت ميتيغص.
رابطِ عليت بيي هيشاى كل حوایت داخلي ٍ هيشاى تَليذ
وتبيح دبىل اػ آػمًن عليت َقيبئً ي َمچىيه تعييه تعضاص يلفٍ ي ثُيىهٍ صع دهبلتي وهٍ متؽيهغ
مقتمل وغر عمض تًليض(  ) log prodي متؽيغ ياثقتٍ وغر عمض دمبيت ثب ادتقبة يبعاوٍي فهًست
ي صع وغر اعػ ثبػاع آػاص( )log ams2ثبمىض ،صع خهضي ( )7ي ( )8آمهضٌ افهت .وتهبيح ونهبن اػ عهض
يخًص عاثطٍ ميبن ميؼان دمبيت ول صاسلي ي ميؼان تًليض صاعص.
نتيجهگيری و پيشنهادات
ثغعفي عاثطٍي عليت ميبن متؽيغ دمبيت ي فطخ ػيغ ونت ونبن ميصَض وهٍ اـهؼايل دمبيهتَهب
مًخت اـؼايل فطخ ػيغ ونت مضٌ افت .ايه صع دهبلي افهت وهٍ ثهب اـهؼايل فهطخ ػيغونهت ي
طجيعتبً اـؼايل تًليض دبىل اػ آن ،اوت بع ميعيص وٍ ميؼان ول دمبيتَب ويؼ اـهؼايل يبثهض .لهظا ثهب
تًخٍ ثٍ عيوض ىعًصي فطخ ػيغونت ي فپـ اـؼايل تًليهض وبمهي اػ اـهؼايل فهطخ ػيهغ ونهت،
ثشني اػ اـؼايل صع ميؼان دمبيتَب طجيعي ثٍ و غ ميعفض .عض يخهًص عاثطهٍي عليهت اػ طهغؾ
اـؼايل فطخ ػيغ ونت ثٍ اـؼايل دمبيتَب ونبن ميصَهض وهٍ صع طهً صيعٌي مطبلعهٍ ،اـهؼايل
دمبيتَب وتيدٍي تضثيغ صيلت صع ايه ػميىٍ -ي وٍ وتيدٍي طجيعي اـؼايل فطخ ػيغ ونهت -ثهًصٌ
افت .ثغعفي عاثطٍي عليت ميبن متؽيغ دمبيت ي تًليض ونبن ميصَض وٍ دمبيتَب تىُب تًاوقتٍاوض
مًخت اـؼايل فطخ ػيغ ونت تغصوض .وىتٍي افبفي صع مًعص ثغوح آن افت وهٍ ثهغ افهبؿ وتهبيح
مًخًص صع ايه مطبلعٍ ي ثغ سالؾ اَضاؾ فيبفتَبي دمبيتي ،دمبيتَب وتًاوقتٍاوض علهت اـهؼايل
تًليض ي عملىغص ثبمىض ي تىُب ثٍ ػيغ ونت ثغصن ػميهَبي ثينتغ ومه وغصٌاوض.
وتبيح ثٍصفت آمضٌ اػ ايه مطبلعٍ ونبن ميصَض وٍ صع مدمً  ،فيبفتَبي صيلت ي وذهًٌ ثغسهًعص
آن ثب ثشل ونبيعػي ،صع طً فب َبي تظمتٍ ،اَضاؾ صيلت عا تإميه وقبستٍ افت .ثضيه تغتيهت
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صع وگبٌ اي ثٍ و غ ميعفض وٍ دظؾ تضعيدي صسبلتَب ميتًاوض عمه ىغـٍخهًيي صع َؼيىهٍَهبي
صيلت ،مىدغ ثٍ وبَل عض دمبيت اػ تًليضوىىضتبن ثشل ونبيعػي تغصص .امب ثبيض تًخٍ صامت وٍ
صع اعائٍي چىيه عاَىبعي ،وميتًان ىغـبً تًليضوىىضتبن ايه ثشل عا صع و غ تغـت ،چغا وٍ عًالهت
ايه امغ ممىه افت ـنبعَبي ػيبصي عا ثٍ ميغؾوىىضتبن ،وٍ لنغ عمضٌي خبمعٍ َقتىض ،تذميهل
ومًصٌ ي مًخت وبَل عـبٌ آوُب تغصص.
ثغعفي وتبيح فهبيغ مطبلعهبت اػ خملهٍ وهًعي وهبئيىي( ،)1372عدمتهي( ،)1379فهالمي( )1379ي
ممنبصي( )1385ونبن ميصَض وٍ فيبفتَبي دمبيتي صع مًعص مذيًالتي چًن تىهض  ،چؽىهضع
لىض ،پىجٍ ي تب دضيصي ثغوح وتًاوقتٍ افت اوگيؼٌي الػ ثغاي اـهؼايل تًليهض ايهه مذيهًالت عا صع
ونبيعػان ثٍيخًص آيعص .ثغ ايه افبؿ وتبيح مطبلعٍي دبعغ صع عافتبي وتبيح مطبلعهبت لجلهي ثهًصٌ
افت .اتغچٍ صع ثيه مطبلعبت تظمتٍ ،مطبلعٍاي وٍ ثٍطًع مقتمي ثٍ ثغعفي عاثطهٍي عليهت ثهيه
ميؼان دمبيتَب ي عمض تًليض مذيًالت ونبيعػي ثپغصاػص ،يخًص وضامتٍ افت.
ثب تًخٍ ثٍ وتبيح دبىل اػ ايه مطبلعٍ ،عاَىبعَبيي خُت ثُجًص مغاي وىًوي صع ػميىٍي دمبيت اػ
مذيًالت اعائٍ ميتغصص:
َ-1مبن تًوٍ وٍ وتبيح ثغعفي عاثطٍ عليت ثيه متؽيغَبي مغثًط ثٍ دمبيت ي متؽيغَبي مغثًط ثهٍ
تًليض ثغاي مذيً ثغوح ونبن ميصَض ،عض اثغتظاعي مطلًة دمبيتَب ثغ ميؼان تًليض ي عملىهغص،
ي يخًص عاثطٍي عليت ثيه عمض دمبيتَب ي عمض فطخ ػيغونت ثب تًخهٍ ثهٍ مذهضيصيت عغعهٍي
ػميه لبثل ونبيعػي(ثٍعىًان عبمل تًليض) صع ونًع ،تدضيض و غ صع فيبفهتَهبي تًفهعٍي تًليهض
مذيًالت ونبيعػي صع خُهت تًخهٍ ثينهتغ ثهٍ اـهؼايل عملىهغص تًليهض صع يادهض فهطخ(اـؼايل
ثُغٌيعي) صع ثشل ونبيعػي ،ثقيبع عغيعي افت.
-2مًاعصي چًن فغمبيٍتظاعي صيلت صع امًع ػيغ ثىبيي ايه ثشل ثٍييؾٌ صع امغ تذميمبت ثهٍمى هًع
تًفعٍي وُبصٌَبي پغثبػصٌ ثٍ َمغاٌ تؽييغ صع فيبفهتَهبي دمهبيتي ،تًفهعٍ ي تهغييح عيكَهبي
مىبفتتغ وبمت ،صامت ي ثغصامت ي فبػمبنصَي مىبفتتغ تًليض ،ميتًاوىض ومل عبمل ثُهغٌيعي عا
صع عمض تًليض مذيًالت ونبيعػي اـؼايل صَىض.
-3صع عافتبي فيبفت آػاصفهبػي ي دهظؾ يبعاوهٍي وُهبصٌَهب وهٍ اػ ثغوبمهٍ صي تًفهعٍ التيهبصي،
اختمبعي ي ـغَىگي صع صفتًع وبع صيلت لغاع تغـتٍ افت ،ثب تًخٍ ثٍ ثغعفهيَهبي ىهًعت تغـتهٍ،
پينىُبص ميتغصص وٍ اَضاؾ صيگغ اعطبي يبعاوٍ و يغ اـؼايل لضعت علبثت تًليضوىىهضتبن صاسلهي ي
دمبيت اػ آوُب ،تغييح ميغؾ وُبصٌَبي وًيه متىبفت ثب اللي ي مىبطك ونبيعػي ي وبَل َؼيىهٍي
تًليض ي صع وتيدٍ اـؼايل صعآمض ونبيعػان مًعص ثغعفي لهغاع تيهغص ي منهشو مهًص وهٍ فيبفهت
اعطبي يبعاوٍ تب چٍ اوضاػٌ صع عفيضن ثٍ اَضاؾ ـًق ي مُ تغ اػ َمٍ اـؼايل صعآمض ونبيعػان ،مًـهك
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ثًصٌ افت .ثٍ عجبعت صيگغ مىبـع ي ػيبنَبي وبمي اػ پغصاست يبعاوٍ ثٍ وُبصٌَب ثب مىبـع ي ػيهبنَهبي
دبىل اػ اـؼايل ليمت آوُب ممبيقهٍ تغصيهضٌ ي ثهغ آن افهبؿ صع مهًعص اخهغاي َهغ وهضا اػ ايهه
فيبفتَب تيمي تيغي تغصص.
-4ثب تًخٍ ثٍ عض تبثيغتظاعي يبعاوٍي وُهبصٌَهب ي فيبفهتَهبي دمهبيتي ليمتهي ،اتغچهٍ وهبَل
يبعاوٍي وُبصٌَب مىدغ ثٍ وبَل ثبع َؼيىٍاي صيلت ي وبَل عض وبعايي دمبيتَهب سًاَهض تنهت،
ليىه صيلت ميتًاوض ثٍ خبي وبفته تضعيدي اػ يبعاوٍي وُبصٌَبي وًص ميميبيي ي فه  ،ثهٍ تهضعيح
ايه يبعاوٍَب عا اػ مغدلٍي تًليض ثٍ فبيغ مغادل اػ خملٍ ثبػاعيبثي ،تًػيع ي ىبصعات مىتمل وىض.
-5ثغاي مًثغتغ ثًصن فيبفتَبي دمبيتي اػ مذيً ثغوح ،پينهىُبص مهيتهغصص وهٍ فيبفهتَهبي
دمبيتي معطًؾ ثٍ اـؼايل عملىغص تغصص .لظا پينىُبص ميتغصص تب ثٍ مى ًع تغؼيهت ونهبيعػان ثهٍ
وبمت ي تًليض اعلب پغمذيً وٍ مًخت اثغپظيغي ثينتغ فيبفتَبي دمبيتي مهيتهغصص ،ليمهت
سغيض تنميىي چىيه اعلبمي ثبالتغ اػ ليمت ثبػاعي آوُهب ي َمچىهيه ثهبالتغ اػ ليمهت ثهبػاعي اعلهب
فىتي تعييه تغصص .اػ طغـي فيبفتَبي دمبيتي وُبصٌاي ثب َضؾ ثُجًص تىىًلًؽي تًليض يعع ي ثٍ
مغدلٍي اخغا صعآيض.
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پيوستها:
جذٍل ٍ -1ضعيت ایستایي هتغيزّا در سطح
آهارُ دیکي-فَلز

آهارُ دیکي-

ٍضعيت

هحاسباتي

فَلز بحزاًي

ایستایي

1/58
1/78

-2/57
-2/57

(I ) 1
(I ) 1

1/58

-2/57

(I ) 1

1/73

-2/57

(I ) 1

-3/13
-2/57
-3/13
-2/57

(I ) 0
(I ) 0
(I ) 1
(I ) 0
(I ) 1
(I ) 0

ًام هتغيز

شزح

ams1
ams2

prod
growth
yield
yield1

ول دمبيت صاسلي صع وغر اعػ عفمي
ول دمبيت صاسلي صع وغر اعػ ثبػاع آػاص
ول دمبثت صاسلي اػ ملتًن صع يادض فطخ
ثب وغر اعػ عفمي
ول دمبيت صاسلي اػ ملتًن صع يادض فطخ
ثب وغر اعػ ثبػاع آػاص
ميؼان ول تًليض فبالوٍ
ميؼان فبالوٍ عمض تًليض
متًف ميؼان فبالوٍ عملىغص صع َىتبع
ميؼان عمض فبالوٍ عملىغص صع َىتبع

-3/46
-5/17
-1/83
-3/84

area

ميؼان ول فطخ ػيغونت فبالوٍ

-2/45

-3/13

area1

ميؼان عمض فبالوٍ فطخ ػيغونت

-3/85

-2/57

amsh1
amsh2

مإسظ :يبـتٍ َبي تذميك
) :I(2) ،I(1) ،I(0ثٍ تغتيت ونبنصَىضٌ ايقتبيي ،ؼيغايقتبيي اػ مغتجٍ  1ي ؼيغايقتبيي اػ مغتجٍ 2

جذٍل ٍ -2ضعيت ایستایي هتغيزّا پس اس گزفتي لگاریتن
ًام هتغيز

log ams 1
log ams 2
log amsh 1
log amsh 2
log prod
log yield
log area

شزح
لگبعيت
لگبعيت
لگبعيت
لگبعيت
لگبعيت
لگبعيت
لگبعيت

ams 1
ams 2
amsh 1
amsh 2
prod
yield
area

آهارُ

آهارُ

ٍضعيت

دیکي-فَلز هحاسباتي

دیکي-فَلز بحزاًي

ایستایي

-0/23

-2/57

(I ) 1

11/69

3/78

(I ) 0

-0/31

-2/57

(I ) 2

10/04

3/78

(I ) 1

-2/83

-3/13

(I ) 0

-2/48

-3/13

(I ) 1

-3/26

-3/13

(I ) 0

مإسظ :يبـتٍ َبي تذميك
) :I(2) ،I(1) ،I(0ثٍ تغتيت ونبنصَىضٌ ايقتبيي ،ؼيغايقتبيي اػ مغتجٍ  1ي ؼيغايقتبيي اػ مغتجٍ 2
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جذٍل  -3الگَي ّسيائَ جْت تعييي تعذاد ٍقفِ بْيٌِ (هتغيز ٍابستِ)log ams2 :
تعذاد ٍقفِ

الگَي بزآٍردي

شوارُ الگَ

*0/22

() 1

0/27

() 2

0/28

() 3

log ams 2 =α1 + log ams 2 (1,1) + e t1
log ams 2 =α 2 + log ams 2 (1,2) + e t 2
log ams 2 =α 3 + log ams 2 (1,3) + e t 3

1
3

0/106

()1-1

log ams 2 =α 4 + log ams 2 (1,1) + log area (1,1) + e t 4

4

**0/1006

()1-2

0/1007

()1-3

log ams 2 =α 5 + log ams 2 (1,1) + log area (1,2) + e t 5
log ams 2 = α 6 + log ams 2 (1,1) + log area (1,3) + e t 6

5

FPE

log ams 2 - log area

2

6

مإسظ :يبـتٍَبي تذميك
* ي ** :ثٍ تغتيت الگًي صاعاي ومتغيه ممضاع  FPEخُت تعييه تعضاص يلفٍ ثُيىٍ ثغاي متؽيغ ياثقتٍ ي پـ اػ ياعص وغصن يلفٍَبي متؽيغ
مقتمل

جذٍل ً -4تایج بزآٍرد الگَي تصحيح خطا
ًام هتغيز

شزح

Constant

عغً اػ مجضؤ

d log area

تؽييغات وًتبٌ مضت متؽيغ وغر عمض فطخ ػيغونت

le 1

0/21
()0/09

يلفٍ اي خؼء سطبي عتغفيًن  log ams2ثغ

عيي log area
JB;3/54

مإسظ :يبـتٍَبي تذميك

ضزایب بزآٍرد شذُ

DW;1/98

R 2 ;0/283

1/82
()1/22
-0/04
()0/15

R 2 ;0/395

آهارُ t
2/34
1/49
-0/31
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جذٍل  .5الگَي ّسيائَ جْت تعييي تعذاد ٍقفِ بْيٌِ (هتغيز ٍابستِ) log area :
تعذاد ٍقفِ

الگَي بزآٍردي

شوارُ الگَ

1
2

FPE

log area - log ams 2

0/43 E-02

() 1

log area = α1 + log area (1,1) + e t1

0/51 E-02

() 2

*0/42 E-02

() 3

log area = α 2 + log area (1,2) + e t 2
log area = α 3 + log area (1,3) + e t 3

0/43 E-02

() 4

**0/39 E-02

()3-1

log area = α 4 + log area (1,4) + e t 4
log area = α 5 + log area (1,3) + log ams 2 (1,1) + e t 5

0/43 E-02

()3-2

0/46 E-02

()3-3

log area = α 6 + log area (1,3) + log ams 2 (1,2) + e t 6
log area = α 7 + log area (1,3) + log ams 2 (1,3) + e t 7

3
4
5
6
7

مإسظ :يبـتٍَبي تذميك
* ي ** :ثٍ تغتيت الگًي صاعاي ومتغيه ممضاع  FPEخُت تعييه تعضاص يلفٍ ثُيىٍ ي پـ اػ ياعص وغصن يلفٍَبي متؽيغ مقتمل.
خضي  .10وتبيح ثغآيعص الگًي تيذيخ سطب

جذٍل ً -6تایج حاصل اس تخويي الگَي تصحيح خطا
ًام هتغيز

شزح

Constant

عغً اػ مجضؤ

d log ams 2

تؽييغات وًتبٌ مضت متؽيغ وغر عمض دمبيت ول ثب يبعاوٍ
فًست

0/05
()0/03

ثغ عيي

-0/60

Le1
DW;1/79
JB;3/65
مأسظ :يبـتٍَبي تذميك

يلفٍ اي خؼء سطبي عتغفيًن log area
log ams2

R 2 ;0/35

R 2 ;0/42

ضزایب بزآٍرد شذُ
0/001
()0/01

()0/20

آهارُ t
0/12

1/51

-2/94
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جذٍل  .7الگَي ّسيائَ جْت تعييي تعذاد ٍقفِ بْيٌِ (هتغيز ٍابستِ) log prod :
FPE

تعذاد ٍقفِ

log prod - log ams 2

0/38 E-02

() 1

*0/34 E-02

() 2

0/385 E-02

() 3

**0/42 E-02

()3-1

0/422 E-02

()3-2

0/426 E-02

()3-3

الگَي بزآٍردي

شوارُ الگَ

log prod = α1 + log prod(1,1) + e t1
log prod = α1 + log prod(1,2) + e t1
log prod = α1 + log prod(1,3) + e t1

1
2
3

log prod = α 2 + log prod(1,3) + log ams 2 (1,1) + e t 2
log prod = α 3 + log prod(1,3) + log ams 2 (1,2) + e t 3
log prod = α 4 + log prod(1,3) + log ams 2 (1,3) + e t 4

4
5
6

مإسظ :يبـتٍَبي تذميك
* ي ** :ثٍ تغتيت الگًي صاعاي ومتغيه ممضاع  FPEخُت تعييه تعضاص يلفٍ ثُيىٍ ثغاي متؽيغ ياثقتٍ ي پـ اػ ياعص وغصن يلفٍَبي متؽيغ مقتمل.

جذٍل  .8الگَي ّسيائَ جْت تعييي تعذاد ٍقفِ بْيٌِ (هتغيز ٍابستِ)log ams2 :
تعذاد ٍقفِ

الگَي بزآٍردي

شوارُ الگَ

*0/209E +13

() 1

0/218E +13

() 2

0/223E +13

() 3

log ams 2 = α1 + log ams 2 (1,1) + e t1
log ams 2 = α1 + log ams 2 (1,2) + e t1
log ams 2 = α1 + log ams 2 (1,3) + e t1

1

**0/232E +13

()3-1

0/252E +13

()3-2

log ams 2 = α 2 + log ams 2 (1,3) + log prod(1,1) + e t 2
log ams 2 = α 2 + log ams 2 (1,3) + log prod(1,2) + e t 2

5

0/279E +13

()3-3

log ams 2 = α 2 + log ams 2 (1,3) + log prod(1,3) + e t 2

6

FPE

log ams 2 - log prod

مإسظ :يبـتٍَبي تذميك
* ي ** :ثٍ تغتيت الگًي صاعاي ومتغيه ممضاع  FPEخُت تعييه تعضاص يلفٍ ثُيىٍ ثغاي متؽيغ ياثقتٍ ي پـ اػ ياعص وغصن يلفٍَبي متؽيغ مقتمل.

2
3
4
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