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تعيين کننده هاي عرضه و تقاضاي بازار برنج ايران
اثٛاِفضُ قب ٜآثبزي* ٔ ،طيٓ اؾٕقيُ ثيٍي
تبضيد پصيطـ91/02/06 :
تبضيد زضيبفت90/08/22 :
چکيده
ثط٘ح ثٝفٛٙاٖ يىي اظ ٟٔٓتطيٗ الالْ ؾجس ٔهطفي ذب٘ٛاضٞبي ايطا٘ي اؾت  ٚزض تأٔيٗ أٙيتت ذتصايي
خبٔق٘ ٝمكي ٕٟٔي ضا ايفب ٔيوٙس .اظ ايٗ ض ٚزِٚت ثٙٔٝؾٛض تٙؾيٓ ثبظاض  ٚوٙتطَ ليٕتتٞ ،تط ؾتبِٝ
ثركي اظ ٔٙبثـ ٔحسٚز اضظي وكٛض ضا ثٚ ٝاضزات ثط٘ح اذتهبل ٔيزٞسِ .تصا ٞتسف پتػٞٚف ابرتط
ثطضؾي فٛأُ تقييٗوٙٙسٜي فطر ٚ ٝتمبربي ثتط٘ح ايتطاٖ عتي زٚضٜي  1360-1386اؾتت .ثتسيٗ
ٔٙؾٛض الساْ ث ٝترٕيٗ تبثـ فطر ٝزض لبِت اٍِٛي تقسيُ خعئي ٘طال ٚ ٚتبثـ تمبرتبي ثتط٘ح ٌطزيتسٜ
اؾت .ثط اؾبؼ ٘تبيح ترٕيٗٚ ،اوٙف فطر ٝوكبٚضظاٖ زض ثطاثط تغييطات ليٕت ثؿيبض ا٘تسن اؾتت ٚ
افعايف ليٕت تأثيط چٙسا٘ي ثط فطرٝي ايتٗ ٔحهت٘ َٛرٛاٞتس زاقتت  ٚؾيبؾتت ٔساذّتٌٝطا٘تٝي
زِٚت(ٚاضزات) زض ثبظاض ايٗ ٔحه َٛثط اٍ٘يعٜي تِٛيس وكبٚضظاٖ اثط ٔٙفتي زاقتت ٝاؾتتٕٞ .يٙتيٗ
ثطاؾبؼ ٘تبيح ثٝزؾت آٔس ،ٜأىبٖ افعايف تِٛيس ايٗ ٔحهت َٛاظ عطيتك افتعايف ؾتغر ظيطوكتت
تمطيجب ٔٙتفي اؾتِ .صا افعايف زض تِٛيس ثبيس ثط افتعايف فّٕىتطز زض ٞىتتبض ٔتٕطوتع ٌتطزز٘ .تتبيح
ابنُ اظ ترٕيٗ تبثـ تمبرب ٘يع ٔؤيس ايٗ ٔغّت اؾت و ٝافطاز زض ضفتبض ٔهطفي ذٛز وٕتط ث ٝليٕت
تٛخ ٝزاض٘س  ٚتهٕيٌٓيطي ثطاي ٔهطف ايٗ ٔحهت َٛثيكتتط تحتت تتبثيط زضآٔتس افتطاز ٔتيثبقتس.
ٕٞيٙيٗ فٛأّي اظ خّٕ ٝخٕقيت ،فبزات ٔهطفي افطاز ٚ ٚاضزات ٘يع زض اٍِٛي ٔهطفي افتطاز ٘متف
زاض٘س .ثٙبثطايٗ تبويس ثط افعايف فّٕىطز زض ٞىتبض  ٚانتال اٍِتٛي ٔهتطف ثتط٘حٔ ،تيتٛا٘تس رتٕٗ
نطفٝخٛيي اضظي ث ٝأٙيت ذصايي وكٛض ٘يع وٕه وٙس.
طبقهبندی C32, D11, R22, Q11 : JEL
ياژٌَاي كليذي :ايطاٖ ،فطر ٚ ٝتمبرب ،اٍِٛي تقسيُ خعئي ٘طال ،ٚثط٘ح ،تٙؾيٓ ثبظاض.

 -1اؾتبزيبض زا٘كىس ٜالتهبز  ٚفّ ْٛاختٕبفي زا٘كٍب ٜثٛفّي ؾيٙب ٕٞساٖ.
 -2وبضقٙبؼ اضقس فّ ْٛالتهبزي زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي اضان.
* ٘ٛيؿٙسٜي ٔؿئٔ َٛمبِshahabadia@gmail.com :ٝ
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پيشگفتار
أطٚظ ٜيىي اظ ٟٔٓتطيٗ ٔؿبئُ خٛأـ ثكطي تأٔيٗ ٘يبظٞبي ذتصايي افتطاز آٖ خبٔقتٔ ٝتيثبقتس .ثتب
تٛخ ٝث ٝض٘ٚس ض ٚث ٝافعايف خٕقيت خٟبٖ ٔ ٚحسٚز ثٛزٖ أىب٘بت تِٛيس ٔٛاز ذصايي ،ايٗ ٔؿئّ ٝضٚظ
ث ٝضٚظ اثقبز ٌؿتطزٜتطي ث ٝذٛز ٔيٌيطز .زض ايٗ ٔيبٖ فطرٝي ذالت زض ؾجس ٔهطفي ذب٘ٛاضٞب يه
ٔقيبض اؾبؾي زض تأٔيٗ أٙيت ذصايي خبٔقٔ ٝيثبقس .ثط٘ح يىي اظ ذالت ٔٔ ٟٓهطفي ا٘ؿبٖ اؾتت ٚ
پؽ اظ ٌٙسْ ،زٔٚيٗ ذّ ٝتأٔيٗوٙٙسٜي  35تتب  80زضنتس وتبِطي اتسٚز ٔ 3يّيتبضز ٘فتط زض آؾتيب
ٔيثبقس(فعيعي .)1385،فٕسٜي تِٛيس ثط٘ح زض وكٛضٞبي زضابَ تٛؾق ٝزض ظٔيٗٞتبيي ثتب ا٘تساظٜي
وٕتط اظ يه ٞىتبض نٛضت ٔيٌيطز  ٚظ٘سٌي اسٚز ٔ 250يّي ٖٛوكتبٚضظ زض آؾتيب ثت ٝوكتت ثتط٘ح
ٚاثؿت ٝاؾت(فٕبزظاز ٚ ٜزِيطي چٛالثي .)1386،ث ٝزِيُ إٞيت ثط٘ح زض ؾجس ٔهطفي ثيف اظ ٘يٕي
اظ خٕقيت خٟبٖ زض  113وكٛض ،ؾبَ  2004تٛؾظ ٔدٕـ فٕٔٛي ؾبظٔبٖ ُّٔ ثٙبْ ايتٗ ٔحهتَٛ
٘بٍٔصاضي قس ٜاؾت و ٝايٗ أط ابوي اظ تأويس ثط ٘مف وّيسي ثتط٘ح  ٚزذسذتٞٝتبي خٟتب٘ي ٘ؾيتط
أٙيتتت ذتتصايي ،وتتبٞف فمتتط ،افتتؼ ؾتتٙتٞتتبي فطٍٙٞتتي  ٚتٛؾتتقٝي پبيتتساض اؾتتت(فرطايي ٚ
٘ٛضٚظي .)1386،زض ايطاٖ ٘يع ايٗ ٔحه َٛزض ضغيٓ ذصايي ذب٘ٛاضٞب خبيٍبٚ ٜيػٜاي زاضز ،ثٝعٛضيوتٝ
ٔهطف ؾطا٘ٝي آٖ اظ  28.55ويٌّٛطْ زض ؾتبَ  1350ثت 46/5 ٝويّتٌٛطْ زض ؾتبَ  1386ضؾتيسٜ
اؾت .تب ؾبَ  1350ثط٘ح زض ايطاٖ ثٝفٛٙاٖ يه وبالي ِٛوؽ ث ٝقٕبض ٔيضفتت ،أتب ثت ٝتتسضيح ثتٝ
زاليّي اظ خّٕ ٝافعايف ليٕت ٘فت زض زٝٞي  ،50افعايف زؾتٕعز ٘يتطٚي وتبض ثتٚٝيتػ ٜزض ثرتف
نٙقت ،ثبال ضفتٗ لسضت ذطيس ٔطزْ ٌ ٚؿتطـ قٟط٘كيٙئ ،هطف ايٗ ٔحه َٛافعايف چكٌٓيطي
يبفت(پطٕٔٞٚ ٝىبضاٖ .)1389،ايٗ زض ابِي اؾت و ٝتِٛيس ثط٘ح ثب ٔكىالت ظيبزي ٕٞتطا ٜثتٛز ٜوتٝ
ثركي اظ آٖ ث ٝؾبذتبض تِٛيس  ٚثرف زيٍط ثٔ ٝطااُ پؽ اظ تِٛيتس تتب تجتسيُ آٖ ثت ٝثتط٘ح ؾتفيس
ٔطثٛط ٔيثبقس .وٛچه ثٛزٖ لغقبت ظٔيٗٞبي ظيطوكتٞ ،عيٝٙي ثبالي تِٛيس ،فمساٖ ٔعيت ٘ؿتجي
زض تِٛيس ،ربيقبت ثتبالي وبضذب٘تٞٝتبي قتبِيوتٛثي  ٚاؾتتفبزٜي ٘بٔٙبؾتت اظ ٔحهتٛالت ختب٘جي،
ذكىؿبِي  ٚاپيسٔي آفبت  ٚثيٕبضيٞب اظ ايٌٗٛٔ ٝ٘ٛاضز ثٝقٕبض ٔتيض٘ٚس(پطٔتٌ ٚ ٝيال٘پتٛض.)1388،
ٔكىالت ٔتقسز زض ثرف تِٛيس ٔ ٚهطف ؾطا٘ٝي ثبالي ثط٘ح٘ ،مف زِٚت ضا زض ثتبظاض ايتٗ ٔحهتَٛ
ثؿيبض پطضً٘ ؾبذت ٚ ٝؾجت قس ٜتب ٕٝٞؾبِ ٝثركي اظ ٘يبظ ٔهطفوٙٙسٌبٖ اظ عطيك ٚاضزات تتأٔيٗ
ٌطزز .ثطضؾي ؾيبؾتٞبي زِٚت زض ظٔيٝٙي ٚاضزات ايٗ ٔحه٘ َٛيع ثب ٘بوبضايي ضٚثٝض ٚثتٛز ٜاؾتت
و ٝاظ آٖ خّٕ ٝث ٝفمساٖ ٕٞبٍٙٞي زض تِٛيس ٚ ٚاضزات  ٚفمساٖ ثط٘بٔٝضيعي زض ٚاضزات ثط٘ح ٔيتتٛاٖ
اقبض ٜوطز(٘دفي .)1379،إٞيت ثط٘ح زض ضغيٓ ذصايي ثيف اظ ٘يٕي اظ خٕقيت خٟبٖ ٔٛختت قتسٜ
و ٝتبؤ ٖٛٙغبِقبت ٔتقسزي زض زاذُ  ٚذبضج وكتٛض ثتط ضٚي فطرت ٚ ٝتمبرتبي ايتٗ ٔحهت َٛثتب
اؾتفبز ٜاظ تىٙيهٞبي ٔرتّف التهبزؾٙدي نٛضت ٌيطز.
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فرطائي ٛ٘ ٚضٚظي( )1386ث ٝثطآٚضز ٔسَ تهحير ذغتبي تمطيتت ذغتي ؾيؿتتٓ تمبرتبي تمطيجتب
ايسٜآَ ثطاي ا٘ٛاؿ ٔتفبٚت ثط٘ح قبُٔ پبوؿتب٘ي ،تبيّٙسي ،ؾبيط ثط٘حٞبي ذبضخي  ٚثط٘ح ايطا٘تي عتي
زٚضٜي ٔ 1360-1383يپطزاظز .يبفتٞٝبي ايٗ تحميك ٘كبٖ ٔتيزٞتس وت ٝاؿبؾتيتپتصيطيٞتبي
ٔتمبعـ ٞيىؿي ثط٘حٞبي ٚاضزاتي پبوؿتب٘ي  ٚتبيّٙسي خٟت خبيٍعيٙي وٕجٛز ثتط٘ح زاذّتي ثتطاي
ٔهطف تٛؾظ زِٚت ٚاضز ٔيق٘ٛسِ ،صا ٔىُٕ ثٛزٖ آٟ٘ب ثٝزِيُ شائمٝي ٔهطفوٙٙسٌبٖ ٕ٘يثبقس.
٘ٛضي( )1385اثط اذالَٞبي ٔٛخٛز زض ثبظاض ثط٘ح ضا ثط فطرت ،ٝتمبرتب ٚ ٚاضزات ايتٗ ٔحهتٔ َٛتٛضز
تدعي ٚ ٝتحّيُ لطاض زاز ٜاؾت .ثسيٗ ٔٙؾٛض ث ٝثتطآٚضز تٛاثتـ فطرت ،ٝتمبرتب ٚ ٚاضزات عتي زٚضٜي
 1355تب 1381پطزاذت ٝاؾتٚ .ي اظ ٔسَ ذغي ٍِتبضيتٕي خٟتت ثتطآٚضز تتبثـ تمبرتب  ٚاظ اٍِتٛي
تقسيُ خعئي ٘طال ٚخٟت ثطآٚضز تبثـ فطر ٝاؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٜاؾت٘ .تبيح ثٝزؾت آٔس ٜاظ ايتٗ ٔغبِقتٝ
ثيبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝوكف ليٕتتي  ٚزضآٔتسي تمبرتبي ثتط٘ح ثتٝتطتيتت ٔ 0/13 ٚ -0/11تيثبقتس.
ٕٞيٙيٗ وكف ليٕتي فطر ٝضا  0/06ثطآٚضز ٕ٘ٛز ٜاؾت.
وٕيدب٘ي ٕٞ ٚىبضاٖ( )1385اثط ؾيبؾتٞبي ثرف وكبٚضظي ثط ٔحهٛالت فٕس ٜثطاؾتبؼ ترٕتيٗ
تٛاثـ فطر ٚ ٝتمبرب عي زٚض ٜظٔب٘ي  1350-1378ضا ٔٛضز تدعي ٚ ٝتحّيُ لطاض زازٜا٘تس .ثطضؾتيٞتب
٘كبٖ ٔيزٞس و ٝؾيبؾتٌصاضيٞبي ٔطتجظ ثب تِٛيس زاذّي ٚ ٚاضزات ٔحهٛالت وكبٚضظي ثب اذتالَ
 ٚثيثجبتي فطاٚا٘ي ٔٛاخ ٝثٛزٞ ٚ ٜييٍب ٜثٝزضؾتي زض خٟت إبيت اظ ايٗ ثرف فُٕ ٘ىطز ٜاؾتت.
ثؿيبضي اظ ؾيبؾتٞب ٕٞي ٖٛليٕتٌصاضيٛٔ ،ا٘ـ تقطفٝاي  ٚذيطتقطفتٝاي ،اضظي ،تدتبضي  ، ... ٚاثتط
ٔٙفي رس إبيتي ثط تِٛيسوٙٙسٌبٖ زاقت ٚ ٝثٝنٛضت ٔبِيبت پٟٙبٖ ثط ثرف وكبٚضظي فُٕ ٕ٘ٛزٜ
اؾت.
لبزضي  ٚتطوٕب٘ي( )1382ث ٝثطضؾي فٛأتُ ٔتؤثط ثتط فطرت ٚ ٝتمبرتبي ثتط٘ح ثتطاي زٚضٜي ظٔتب٘ي
 1345-1379پطزاذتٙس .تبثـ تمبرب ثب اؾتفبز ٜاظ يه ٔسَ ٍِبضيتٕي ؤ ٝتكىُ اظ تمبرتبي ؾتطا٘،ٝ
زضآٔس ؾطا٘ ٚ ٝليٕت فٕسٜفطٚقي ثٛز ،ثطآٚضز قس ٜاؾت .تبثـ فطر٘ ٝيع ثتط اؾتبؼ اٍِتٛي تقتسيُ
خعئي ٘طال ٚثطآٚضز قس ٜاؾت .ثطاؾتبؼ ٘تتبيح ايتٗ ٔغبِقت ،ٝاؿبؾتيت ليٕتتي  ٚزضآٔتسي تمبرتب
ثٝتطتيت ٔ 0/22 ٚ -0/05يثبقس  ٚاؿبؾيت ليٕتي فطر ٝثطاثط  ٚ 0/06اؿبؾيت فطر٘ ٝؿجت ثتٝ
فٙبٚضي ٘يع ثطاثط ٔ 0/57يثبقس.
لب٘ـ( )1381زض ٔغبِقٝاي ث ٝثطآٚضز  ٚترٕيٗ تبثـ تمبربي ثط٘ح زض ايطاٖ عي زٚضٜي 1348-1378
پطزاذت ٝاؾت٘ .تبيح ثٝزؾت آٔس ٜزض ٔٛضز تمبربي ثط٘ح ،ثيبٍ٘ط آٖ اؾت و 90 ٝزضنتس اظ تغييتطات
زض ٔهطف ايٗ ٔحه َٛتبثقي اظ ليٕت  ٚزضآٔس ٔهطفوٙٙسٌبٖ ٔيثبقس و ٝايٗ أتط تأييسوٙٙتسٜي
تأثيط ٔٙفي ليٕت  ٚتأثيط ٔثجت زضآٔس ٔهطفوٙٙسٌبٖ ثط ٔهطف ثط٘ح ٔيثبقس.

142

تعييه كىىذٌَاي عرضٍ ي تقاضاي بازار بروج ايران

نبزلي تىبؾي( )1379تٛاثـ فطر ٚ ٝتمبربي ٔحه َٛثط٘ح ضا زض لبِت ٔقبزالت ٕٞعٔبٖ فغفي عي
زٚضٛٔ1353-1377 ٜضز ثطاظـ لطاض زاز ٜاؾت .زض ايٗ ٔغبِق ،ٝاظ اٍِٛي ٚاوٙف فطر٘ ٝتطال ٚخٟتت
ثطآٚضز  ٚتحّيُ اٍِٛي ٚاوٙف فطرٝي ثط٘ح قبِيىبضاٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبيح ثتٝزؾتت آٔتس ٜاظ
ايٗ ٔغبِق ،ٝثيبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝاؿبؾيت وٛتبٔ ٜست  ٚثّٙسٔست فطرٝي ثتط٘ح زاذّتي ٘ؿتجت ثتٝ
ليٕتٞبي ثط٘ح زاذّي ،ثٝتطتيت ثطاثط ٔ 0/77ٚ 0/33يثبقسٕٞ .يٙيٗ اؿبؾيت ليٕتي ا٘ٛاؿ ثتط٘ح
زاذّي  ٚ -0/45اؿبؾيت زضآٔسي ثطاي ثط٘ح زاذّي ٘يع ٔ 0/31تيثبقتس .اؿبؾتيت ٔتمتبعـ ٘يتع
ثيبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝز ٚوبالي ٘بٖ  ٚثط٘ح ذبضخي زض ٔهطف خب٘كيٗ ثط٘ح زاذّي ٔيثبقٙس.
فٟيٕيفط(٘ )1371يع زض ٔغبِقٝاي ث ٝثطآٚضز تبثـ تمبرتبي ثتط٘ح ايتطاٖ ثتطاي زٚضٜي 1350-1369
پطزاذت ٚ ٝتٛاثـ تمبرب ضا ثطاي ٔٙبعك قٟطي  ٚضٚؾتبيي ث ٝتفىيه ترٕيٗ ظز ٜاؾت .ثطاؾبؼ ٘تبيح
ثٝزؾت آٔس ٜاظ ايٗ ٔغبِق ،ٝوكف ليٕتي ثطاثط ثب  ٚ -0/684وكف ٔتمبعـ تمبربي ثتط٘ح ثتط ضٚي
ؾيتظٔيٙي ثطاثط ثب ٕٞ ٚ 0/391يٙيٗ وكف زضآٔسي ٘يع ثطاثط ثب ٔ 0/528حبؾتج ٝقتس ٜاؾتت .زض
ايٗ تحميك ،زازٜٞبي ٔطثٛط ثٙٔ ٝبعك ضٚؾتبيي ثٌ٘ٛٝتٝاي ثتٛز ٜوتٔ ٝتسَ ٘تٛا٘ؿتت ٝآٖ ضا تٛخيتٝ
ٕ٘بيسِ .صا ٘تبيح ٔطثٛط ثٙٔ ٝبعك قٟطي ثٙٔ ٝبعك ضٚؾتبيي تقٕيٓ زاز ٜقس ٜاؾت.
ّٔٛآ ( )2010زض ٔمبِٝاي ث ٝثطآٚضز تبثـ ٚاوٙف فّٕىطز ثط٘ح زض وبٔط ٖٚثط اؾتبؼ زازٜٞتبي ؾتطي
ظٔب٘ئ 1961-2006يپطزاظز .زض ايٗ ٔغبِق ٝاظ اٍِٛي تقسيُ خعئي ٘طال ٚخٟت ثطآٚضز تبثـ ٚاوتٙف
فّٕىطز اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبيح ثٝزؾت آٔتس ٜاظ ايتٗ ٔغبِقت٘ ،ٝكتبٖ ٔتيزٞتس وت ٝافعايكتي زٜ
زضنسي زض ليٕت خٟب٘ي ثط ليٕت زاذّي ثط٘ح ،فّٕىتطز ثتط٘ح ضا  1/24زضنتس افتعايف ٔتيزٞتس.
ٕٞيٙيٗ زض ايٗ ٔغبِق ،ٝشضت(ٔ maizeقبزَ ثالَ،شضت ٔيثبقس) ثٝفٛٙاٖ ٔحه َٛخب٘كيٗ وكت
ثط٘ح ِحبػ قس ٜو ٝافعايف ز ٜزضنسي زض ليٕت ٘ؿجي شضت فّٕىطز ثط٘ح ضا  1/28زضنتس وتبٞف
ٔيزٞس .ث ٝفال ٜٚافعايف ز ٜزضنسي زض ٞعيٞٝٙبي زِٚتي ثطاي وكبٚضظي  ٚآثيبضي ٘يع فّٕىطز ثط٘ح
ضا ثٝتطتيت  0/53 ٚ 1/08زضنس افعايف ٔيزٞس.
ٔٛچبپٙسٚا ( )2009زض ٔمبِٝاي ث ٝثطضؾي ٚاوٙف فطرٝي ثرف وكبٚضظي زض ظيٕجب ٜٚثتطاي زٚضٜي
ظٔب٘ي ٔ 1970-1999يپطزاظزٚ .ي زض ايٗ ٔمبِ ٝث ٝثطضؾتي تتأثيط فٛأتُ ليٕتتي  ٚذيطليٕتتي ثتط
فطرٝي ٔحهٛالت وكبٚضظي ٔيپطزاظز٘ .تبيح ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٚ ٝاوتٙف فطرت ٝزض وٛتتبٜٔتست ٚ
ثّٙسٔست ٘ؿجت ث ٝتغييطات ليٕت اؿبؾيت٘بپصيط اؾت  ٚايتٗ أتط ثيتبٍ٘ط آٖ اؾتت وت ٝؾيبؾتت
ليٕتي اثعاض ٘يطٙٔٚسي خٟت افعايف ضقس تِٛيس ٔحهٛالت وكبٚضظي ٕ٘يثبقتس  ٚزض ايتٗ ذهتٛل
ايدبز ٔكٛقٞبي ذيطليٕتي ٘مف وّيسي زض اايبي ثرف وكبٚضظي زض ظيٕجب ٜٚثبظي ٔيوٙس.
ضاادتتي  ٚازٔٚتتي( )2008ثتت ٝثطضؾتتي فطرتت ٚ ٝتمبرتتبي ثتتط٘ح ٔحّتتي زض ٘يدطيتت ٝعتتي زٚضٜي
 1960-2004پطزاذت ٝاؾت .زض ايٗ ٔغبِق ٝاظ ٔسَ تقسيُ خعئي ٘طال ٚثطاي ثطآٚضز ٚاوتٙف فطرتٝ
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اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبيح ايٗ ٔغبِق٘ ٝكبٖ ٔيزٞس و ٝاؿبؾتيت زضآٔتسي تمبرتب ثتطاي ايتٗ زٚضٜ
 ٚ 0/3378اؿبؾيت ليٕتي تمبرب ٘يع ٕٞ ٚ 0/841يٙيٗ اؿبؾيت وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔتست فطرتٝ
ثٝتطتيت ٔ 1/578 ٚ 0/077يثبقس  ٚرطيت تقسيُ خعئي ٘يع  0/049ا٘ساظٌٜيطي قس ٜاؾت.
اوطاٖ  ٚثبيىپي( )2008زض ٔمبِٝاي ث ٝثطآٚضز ٚاوٙف فطرٝي ٔحهتٛالت وكتبٚضظي زض ؾت ٝزؾتتٝ
وّيٝي ٔحهٛالت وكبٚضظيٛٔ ،از ذصايي ٔ ٚحهتٛالت وكتبٚضظي نتبزضاتي زض ذٙتب ٔتيپتطزاظز .اظ
تىٙيه تهحير ذغب  ٚزازٜٞبي ؾبال٘ ٝخٟت ايٗ ثطآٚضز اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبيح ٘كبٖ ٔيزٞس وٝ
تِٛيسوٙٙسٌبٖ زض ثّٙسٔست ٘ؿجت ثٔ ٝكتٛق ٞتبي ليٕتتي زض ٞتط ؾت ٝزؾتتٔ ٝحهتٛالت اؿتبؼ
ٞؿتٙس ،أب زض وٛتبٜٔست تٟٙب تِٛيسوٙٙسٌبٖ ٔحهٛالت وكبٚضظي نبزضاتي ٘ؿتجت ثتٔ ٝكتٛقٞتبي
ليٕتي اؿبؼ ٞؿتٙس.
تي ٕٞ ٚىبضاٖ( )2008زض ٔمبِٝاي ث ٝتدعي ٚ ٝتحّيُ تمبربي ثط٘ح زض ٔبِعي پطزاذتٝا٘س .ثبتٛخ ٝثتٝ
آٖو ٝزض ٔبِعي ٔهطف ؾطا٘ٝي ثط٘ح زضابَ وبٞف ٔ ٚهطف ؾطا٘ٝي ٌٙتسْ افتعايف يبفتت ٝاؾتت،
ؾؤاَ اؾبؾي زض ايٗ ٔمبِ ٝايٗ اؾت و" ٝآيب ثط٘ح زض ٔبِعي وباليي پؿت ٔيثبقتس" وت ٝاظ ؾيؿتتٓ
تمبربي تمطيجبَ ايسٜآَ زض ايٗ ٔغبِق ٝخٟت ايٗ ثطآٚضز اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبيح ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وتٝ
اؿبؾيت زضآٔسي تمبرب ثطاي ثط٘ح  0/7104زض ابِي و ٝاؿبؾتيت زضآٔتسي تمبرتب ثتطاي ٌٙتسْ
ثبالتط اظ اؿبؾيت زضآٔسي ثط٘ح ٔيثبقس ٘ ٚتبيح ثيبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝثتط٘ح زض ٔتبِعي وتباليي پؿتت
٘يؿت.
ز٘ر( )2007زض ٔمبِٝاي ث ٝثطضؾي ٘مف ليٕتتٞتب زض التهتبز ثتط٘ح ٚيتٙتبْ پطزاذتت ٝاؾتتٚ .ي اظ
ٔسَٞبي ا٘تؾبضات فماليي  ٚتقسيُ تغجيمي پٛيب ثطاي ا٘تربة ٔتسَ ٚاوتٙف فطرتٙٔ ٝبؾتت ثتطاي
ثط٘ح ،تحت فطريٞٝبي ٔرتّف ليٕتت ا٘تؾتبضي اؾتتفبز ٜوتطز ٜاؾتت٘ .تتبيح ٘كتبٖ ٔتيزٞتس وتٝ
تهٕيٕبت وكبٚضظاٖ زض ٔٛضز فطر ،ٝثط اؾبؼ اعالفبت ٌصقتتٔ ٝتيثبقتس ٔ ٚتسَ ٚاوتٙف فطرتٝ
ا٘تؾبضات فماليي ث ٝقىُ ا٘تؾبضات ليٕتي تبضفٙىجٛتي يته ٔتسَ التهبزؾتٙدي ٔٙبؾتت زض ٔيتبٖ
ٔسَٞبي ٚاوٙف فطر ٝأتحبٖ قسٔ ٜيثبقسٓٞ .چٙيٗ ثط اؾبؼ ٘تبيح ،فطرٝي ٔحه َٛقسيساَ ثتٝ
ا٘تؾبضات ليٕتي اؿبؼ ٔيثبقس .ثط٘بٔٞٝبي زِٚت زض ايٗ ظٔي ٝٙو ٝقبُٔ ؾيبؾتت ثتبظاض ،ؾيبؾتت
ليٕت  ٚؾيبؾت نبزضات ٔيثبقس ،تأثيط ٔثجت ثط تِٛيس ثط٘ح زاضزٕٞ .يٙتيٗ پيكتطفتٞتبي فٙتي ٚ
تٙؾيٓ ثبظاض ثٝفٛٙاٖ اثعاضي ثبِم ٜٛثطاي افؼ تِٛيس ثط٘ح ٔيثبقس.
ض٘تطيب ،ثي .اؼ( )2003زض ٔغبِقٝاي ث ٝثطضؾي فٛأُ ٔٛثط ثط فطر ٚ ٝتمبربي ثرف ذالت ٙٞتس زض
زٚضٜي  2002-2012پطزاذت ٝاؾت .زض ايٗ ٔغبِق ٝتمبربي ٔٛاز ذتصايي ثتب اؾتتفبز ٜاظ يته ٔتسَ
تمبربي تمطيجبً ايس ٜآَ (AIDS)1ثطآٚضز قس ٜاؾت .ثط اؾبؼ ٘تبيح ثٝزؾتت آٔتس ٜاظ ايتٗ ٔغبِقت،ٝ
1. Almost Ideal Demand System
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اؿبؾيت ليٕتي فطر ٝثطاي ثط٘ح  ٚ 0/1277اؿبؾيتپصيطي ذٛزليٕتي ٔبضقبِي ٞ ٚيىؿي ثطاي
ٔٙبعك ضٚؾتبيي ٞط زٙٔ ٚفي  ٚثؿيبض ٘عزيه ثٔ ٓٞٝيثبقسٕٞ ،يٙيٗ اؿبؾيتپصيطي ذتٛزليٕتي
ٔبضقبِي ٞ ٚيىؿي ثطاي ٔٙبعك قٟطي ٘يع ٔٙفي  ٚاؿبؾيت ليٕتتي ٔبضقتبِي ثيكتتط اظ ٞيىؿتي
ٔيثبقس .اؿبؾيت زضآٔسي ثطاي ٔٙبعك قٟطي  ٚضٚؾتبيي ثٝتطتيت ٔ 0/79 ٚ 0/72يثبقس و ٝايٗ
أط ثيبٍ٘ط رطٚضي ثٛزٖ ايٗ وبال زض ٔٙبعك قٟطي  ٚضٚؾتبيي اؾت.
لٛـ ٘ ٚئٛخي (ٚ )1995اوٙف فطرٌٙ ٝسْ  ٚثتط٘ح ٙٞتس ضا زض ٔمبثتُ ؾيبؾتتٞتبي زِٚتت ٔتٛضز
ٔغبِق ٝلطاض زازٜا٘س .زض ايٗ ٔغبِق ٝفٕس ٜؾيبؾتٞبي ٔساذٌّ ٝطا٘ٝي زِٚت قتبُٔ وٙتتطَ ٚاضزات،
تقييٗ ؾٕٟيٞٝبي اخجبضي فطٚـ ث ٝزِٚت ،تٛظيـ يبضا٘ٝاي ،تقييٗ ليٕت تضتٕيٙي  ٚشذيتطٜؾتبظي
ثٛز٘ .تبيح ث ٝزؾت آٔس ٜابوي اظ تبثيطٌصاضي لبثُ ٔالاؾ ٝليٕت تضتٕيٙي  ٚفٙتبٚضي ثتط فطرتٝي
ٌٙسْ  ٚثط٘ح اؾت و ٝؾ ٟٓفٙبٚضي ثيف اظ ليٕت اضظيبثي قس ٜاؾتٕٞ .يٙيٗ ؾيبؾتتٞتبي اترتبش
قس ٜزض ظٔيٝٙي فٙبٚضي  ٚليٕت ثطاي ٌٙسْ ،اظ تٙبؾت ثٟيٝٙاي زض ٔٛضز ثط٘ح ثطذٛضزاض ٘جٛز ٜاؾت.
ؾبالؾي( )1995زض ٔمبِٝاي ث ٝتدعي ٚ ٝتحّيُ اثط تغييطات ليٕتت ٞ ٚعيٙتٞٝتبي تِٛيتس ثتط ؾتغر
ظيطوكت ثط٘ح زض ايبالت ٔتحس ٜآٔطيىب ثطاي زٚضٜي ظٔب٘ي ٔ 1970-1992يپطزاظز٘ .تبيح ثتٝزؾتت
آٔس ٜاظ ايٗ ٔغبِق ٝثيبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝؾغر ظيطوكت زض وٛتبٔ ٜست ٘ؿتجت ثت ٝتغييتطات ليٕتت ٚ
ٞعيٞٝٙبي تِٛيس اؿبؾيت٘بپصيط٘س .أب اؿبؾيت ٞعيٙتٞٝتبي تِٛيتس ثعضٌتتط اظ اؿبؾتيت ليٕتتي
ٔيثبقسٕٞ .يٙيٗ زض ثّٙسٔست ؾغر ظيطوكت ٘ؿجت ث ٝليٕتت اؿبؾتيت٘بپتصيط ،أتب ٘ؿتجت ثتٝ
ٞعيٞٝٙبي تِٛيس اؿبؾيتپصيط ٔيثبقس.
ثٟبضٔ ٚكب )1991( ٜزض ٔغبِقٝاي ث ٝاضظيبثي تدطثي اظ خبيٍعيٙي ٌٙسْ  ٚثط٘ح زض التهبز ٔبِعي عتي
زٚضٜي ٔ 1960-1987يپطزاظز .زض ايٗ ٔغبِقٔ ،ٝقبزِٝي فطرٝي ثط٘ح اظ اٍِٛي تقسيُ خعئي ٘طالٚ
پيطٚي ٔيوٙس .ليٕت زض ٔقبزِٝي فطر ٝليٕت تضٕيٙي ٔتيثبقتس .زض ٔتبِعي وكتبٚضظاٖ اظ خب٘تت
زِٚت ثب يه ؾيبؾت اسالُ تضٕيٙي إبيت ٔيق٘ٛس  ٚايٗ ليٕت ثتبالتط اظ ليٕتت خٟتب٘ي اؾتت.
٘تبيح ثٝزؾت آٔس ٜاظ ايٗ ٔغبِق٘ ،ٝكبٖ ٔيزٞس وت ٝاؿبؾتيت ليٕتتي فطرت ٝوٛتتبٜٔتست ،0/03
زضابِي و ٝاؿبؾيت ليٕتي فطر ٝثّٙسٔست  0/11ترٕيٗ ظز ٜقس ٜاؾتِ .صا ٔيتٛاٖ ثيبٖ زاقتت
و ٝتِٛيسوٙٙسٌبٖ ثط٘ح ٔبِعيبيي ثٝعٛضوّي ٘ؿجت ث ٝتغييطات ليٕت وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست پبؾترٍٛ
٘يؿتٙسٕٞ .يٙيٗ اؿبؾيت زضآٔسي ٔحبؾج ٝقس ٜثتطاي ٌٙتسْ  ٚثتط٘ح ٔثجتت ٙٔ ٚفتي ٔتيثبقتس
ثٙبثطايٗ ثط٘ح زض ٔبِعي وبالي پؿت اؾت ،زضاتبِي وتٌٙ ٝتسْ وتبالي ٘طٔتبَ ٔتيثبقتسٕٞ .يٙتيٗ
ٔبتطيؽ ليٕت  ٚاؿبؾيتٞبي زضآٔسي ثٝزؾت آٔس ٜاظ تحّيُ تمبرب ٘كبٖزٙٞسٜي ايٗ اؾتت وتٝ
خبيٍعيٙي ثيٗ ٌٙسْ  ٚثط٘ح ٚخٛز زاضز.
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ثب تٛخ ٝث ٝإٞيت ثط٘ح زض اٍِٛي تغصيٝاي ذب٘ٛاضٞبي ايطا٘ي  ٚايدتبز اقتتغبَ  ٚزضآٔتس ثتطاي لكتط
ٚؾيقي اظ تِٛيسوٙٙسٌبٖ  ٚثب تٛخ ٝث ٝإٞيت أٙيت ذصايي  ٚانال ؾبذتبض ثتبظاض ثتط٘ح زض ضاؾتتبي
تٙؾيٓ ثبظاض ثطاي ؾيبؾتٌصاضاٖ التهبزي ،ايٗ ٔغبِق ٝث ٝز٘جبَ تقييٗ فٛأُ ٔ ٚتغيطٞبي تأثيطٌصاض
ثط فطر ٚ ٝتمبربي ٔحه َٛثط٘ح عي زٚضٜي ٔ 1350-1386يثبقس .ظيطا ثب قٙبذت زليك ٘ؿجت ثٝ
فٛأُ تقييٗوٙٙسٜي فطرت ٚ ٝتمبرتبي ثتط٘حٔ ،تيتتٛاٖ تٛنتيٞٝتبي ؾيبؾتتي ٔٙبؾتجي ضا ثتطاي
ؾيبؾتٌصاضاٖ التهبزي زض ضاؾتبي تٙؾيٓ ثبظاض ايٗ ٔحه َٛاضائٕٛ٘ ٝز .ثٝفتال ٜٚزض اوثتط ٔغبِقتبت
نٛضت ٌطفت ٝزض ظٔيٝٙي ثطآٚضز تٛاثـ فطر ٚ ٝتمبرب ث ٝفبُٔ ليٕت زض تبثـ فطر ٚ ٝفٛأُ ليٕت ٚ
زضآٔس زض ثطآٚضز تبثـ تمبرب تٛخ ٝفطاٚا٘ي قس ٜاؾت ،ايٗ زض ابِي اؾت و ٝزض اوثتط ايتٗ ٔغبِقتبت،
تأثيط ؾيبؾتٞبي زِٚت ثط ٚاوٙف فطر ٝوكبٚضظاٖ ٘بزيسٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت و ٝزض پتػٞٚف ابرتط
ؾقي قس ٜاؾت تأثيط ٚاضزات ٘ ٚطخ اضظ ٚالقي ٘يع ٘كبٖ زاز ٜقٛزٕٞ .يٙيٗ زض ثطآٚضز تبثـ تمبرب ٘يع
ؾقي قس ٜتأثيط ٔتغيطٞبي زيٍط اظ خّٕ ٝخٕقيت ٔ ٚهطف ؾتطا٘ ٝثتب يته ٚلفت ٝظٔتب٘ي ثتٝفٙتٛاٖ
ٕ٘بيٙسٜاي اظ ؾّيم ٚ ٝفبزات ٔهطفي افطاز ٔيثبقس ،زض تبثـ تمبرب ٌٙدب٘تس ٜقتٛز وتٔ ٝدٕتٛؿ ايتٗ
فٛأُ ؾجت ٔيٌطزز ث٘ ٝتبيح ٚالـٌطايب٘ٝتطي زض ظٔيٝٙي ثبظاض ايٗ ٔحه َٛزؾتطؾي يبثيٓ.
مواد و روشها
ٔحهٛالت وكبٚضظي زاضاي ٚيػٌي ذبني ٔب٘ٙس فهّي ثٛزٖ  ٚتحت تأثيط لتطاض ٌتطفتٗ ثتٚٝؾتيّٝي
قطايظ عجيقي ٞؿتٙس و ٝايٗ أط فطرٝي آٟ٘تب ضا اظ فطرتٝي وبالٞتبي نتٙقتي ٔتٕتبيع ٔتيوٙتس.
تهٕيٌٓيطي وكبٚضظاٖ ٕٞي ٖٛؾبيط تِٛيسوٙٙسٌبٖ زض ٔٛضز ا٘تربة ٘تٛؿٔ ،متساض تِٛيتس  ٚتطويتت
وبضثطز فٛأُ تِٛيس ،تبثقي اظ ؾٛزآٚضي ٘ؿجي اؾتت .ثت ٝايتٗ زِيتُ ثؿتيبضي اظ ٔحممتبٖ ليٕتت ضا
ثٝفٛٙاٖ فبُٔ ٔ ٟٓزض تهٕيٌٓيطي وكبٚضظاٖ زض ٘ؾط ٌطفتٝا٘س.
ثطاي اساوثط وطزٖ ؾٛز  ٚتقييٗ ٔمساض ثٟي ٝٙتِٛيس ،وكبٚضظ ثب ليٛز ظيبزي ضٚثتٝضٔ ٚتيثبقتس  ٚثتٝ
ؾطفت ٕ٘يتٛا٘س اظ فٛأُ تِٛيس اؾتتفبزٜي ثٟيٙت ٝثتٝفٕتُ آٚضز .اظ خّٕتٝي ايتٗ ليتٛز فجتبضت اظ
ٔحسٚزيت ظٔيٗ ،وٕجٛز آة ،وٕجٛز ٘يطٚي وبض ٚضظيس ٚ ٜذيطٔ ٜيثبقسِ .صا ثب تٛخ ٝثتٔ ٝؿتبئُ ثتبال،
ثطاي ثطضؾي ضفتبض وكبٚضظاٖ اظ اٍِٛي تقسيُ خعئي اؾتفبزٔ ٜيقٛز .زض ايتٗ اٍِت ٛفتطو قتس ٜوتٝ
ثطاي اساوثط وطزٖ ؾٛز تحت قطايظ ٔقيٗ تىِٛٛٙغي ،ليٕت  ٚفٛأُ خٛي ٔمساض ٔكرهي تِٛيتس
الظْ اؾتِ .صا ٔيعاٖ ٔغّٛة ؾغر ظيطوكت  A*tتبثقي ذغي اظ ليٕتت ا٘تؾتبضي ٔحهتٚ (Pet)َٛ
ؾبيط ٔتغيطٞبي ثطٖٚظا) (Ztاؾت:
()1

At*  B0  B1Pt e  B2 zt  ut
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اظ آ٘دب ؤ ٝيعاٖ ٔغّٛة يب تقبزِي ثٝعٛض ٔؿتميٓ لبثتُ ٔكتبٞس٘ ٜيؿتتِ ،تصا اظ فطرتيٝي تقتسيُ
خعئي اؾتفبزٔ ٜيقٛز و ٝآٖ ضا ٔيتٛاٖ ثٝنٛضت ظيط زض ٘ؾط ٌطفت:
()2

) ( At  At 1 )   ( At*  At 1

و ٝزض آٖ )  ( At  At 1تغييط ٚالقي زض ؾغر ظيطوكتت  ( A  At 1 ) ٚتغييتط ٔغّتٛة زض ؾتغر
ظيطوكت  ،  ٚرطيت تقسيُ يب رطيت ٘طال ٚ ٚفىؽ آٖ ؾطفت تقتسيُ ٔتيثبقتس .ؾتطفت تقتسيُ
ٕ٘بيبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝوكبٚضظاٖ ثب چ ٝؾطفتي ٘ؿجت ث ٝا٘تؾبضاتي و ٝاظ آيٙس ٜزاض٘تسٚ ،اوتٙف ٘كتبٖ
ٔيزٙٞس .زض ٔقبزِٝي( )2فطو ٔيقٛز و ٝتغييط ٚالقي زض ؾتغر ظيطوكتت زض ٞتط زٚضٜي ظٔتب٘ي
ٔقيٗ ٔ ،tقبزَ وؿط  رطثسض تغييط ٔٛضز ا٘تؾبض ثطاي آٖ زٚض ٜاؾتت .اٌتط    1ثبقتس ،ثت ٝايتٗ
ٔقٙي اؾت ؤ ٝمساض ٚالقي ٔؿبٚي ٔمساض ٔغّٛة اؾت ،ث ٝفجبضت زيٍط ؾتغر ظيطوكتت ٚالقتي زض
ٕٞبٖ زٚضٜي ظٔب٘ي ث ٝؾغر ظيطوكت ٔغّٛة تقسيُ ٔيقٛز .اٌط    0ثبقس ،ث ٝايٗ ٔقٙي اؾت
وٞ ٝيچ تغييطي نٛضت ٕ٘يٌيطز ،چطا ؤ ٝمساض ٚالقي زض ظٔبٖ ٔ tقتبزَ ٔمتساض ٔكتبٞس ٜقتس ٜزض
زٚضٜي ظٔب٘ي لجُ اؾت:
*
t

At  At 1
أب زض ابِت وّي ،ا٘تؾبض ثط ايٗ اؾت و  ٝثيٗ ايٗ زٔ ٚمساض ) (0    1ثبقس ،چتطا وت ٝتقتسيُ
ث ٝعطف ٔمساض تقبزِي ث ٝفّت چؿجٙسٌي ،وٙسي زض تقسيُ ،رطٚضتٞبي لطاضزازي  ٚذيط ٜثٝنتٛضت
وبُٔ ا٘دبْ ٕ٘يقٛز.
زض ايٗ ٔغبِق ٝؾغر ظيطوكت ثٝفٛٙاٖ ٔتغيط ٚاثؿت ٝزض تبثـ فطرٝي ثط٘ح زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت،
ظيطا وكبٚضظاٖ زض پي تغييط ليٕت ٔحهٛالت وكبٚضظي ،ؾغر ظيطوكت ذٛز ضا تغييط ٔيزٙٞس  ٚزض
ثطضؾيٞبي ٔطثٛط ث ٝفطرٝي ٔحهٛالت وكبٚضظي ٘يع ٔقٕٛالَ اظ ؾغر ظيطوكتت ثتٝفٙتٛاٖ تِٛيتس
ثط٘بٔٝضيعي قس ٜثطاي ؾٙدف ٚاوٙف وكبٚضظاٖ اؾتفبزٔ ٜتيقتٛز(ثبفٙتس ٜايٕتبٖ زٚؾتت.)1372،
ٕٞيٙيٗ زض ايٗ پػٞٚف ثطذي اظ ؾيبؾتٞبي ٔساذٌّٝطا٘ٝي زِٚت زض ثبظاض ايتٗ ٔحهت َٛضا ٔتٛضز
تٛخ ٝلطاض زاز ٚ ٜتأثيط آٖ ثط ٚاوٙف فطر ٝوكبٚضظاٖ ثطضؾي ٔيٌطزز .اظ خّٕٝي ايتٗ ؾيبؾتتٞتب
ٔيتٛاٖ ثٚ ٝاضزات ٘ ٚطخ اضظ ٚالقي اقبضٕٛ٘ ٜز و ٝثت ٝاذتهتبض تٛرتيحبتي زض ٔتٛضز ٞتط يته اضائتٝ
ٔيٌطزز:
 ٚاضزات :ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝتِٛيس زاذّي خٛاثٍٛي تمبربي زاذّي ٘يؿت ،زِٚت ٕٛٞاض ٜثتطاي ايدتبزتقبزَ زض فطر ٚ ٝتمبربي زاذّي اظ اٞطْ ٚاضزات ثط٘ح اؾتفبز ٜوتطز ٜاؾتت .ثطضؾتي ؾيبؾتتٞتبي
ٚاضزاتي زِٚت زض ظٔيٝٙي ثط٘حٕٛٞ ،اض ٜتطزيسٞبيي ضا زض ظٔيٝٙي وبضايي ايٗ ؾيبؾت ايدتبز ٕ٘تٛزٜ
اؾت .زض ٚالـ چٙب٘ي ٝايٗ ؾيبؾت ثط ٔجٙبي ثط٘بٔٝي ٔكرهي ٘جبقس ،رٕٗ وتبٞف اٍ٘يتع ٜتِٛيتس،
ٔٛخت افعايف ٚاضزات زض ثّٙسٔست ذٛاٞس قس.
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 ٘طخ اضظ ٚالقي :اضظـٌصاضي ثيف اظ اس پ َٛزاذّي زض ثطاثط اضظ ذبضخي ،رٕٗ وبٞف ٞعيٞٝٙتبياضظي وكٛض ليٕت وبالٞبي ٚاضزاتي ضا پبييٗ ٔيآٚضز و ٝايٗ أط افتعايف تمبرتب ثتطاي ٚاضزات ضا ثتٝ
ٕٞطا ٜذٛاٞس زاقت  ٚؾجت ٔيقٛز و ٝوبالٞبي ٚاضزاتي ثب ليٕتي ثؿيبض پبييٗتط اظ وبالٞبي زاذّتي
زض اذتيبض ٔهطفوٙٙسٌبٖ لطاض ٌيطز و ٝايٗ أط وتبٞف اٍ٘يتع ٜتِٛيتس زض تِٛيسوٙٙتسٜي زاذّتي ضا
ثٕٞٝطا ٜزاضز.
ثٝعٛضوّي تبثـ ٚاوٙف فطر ٝوكبٚضظاٖ ثٝنٛضت ظيط اؾت:
()3

ln At  1 ln PR(t 1)  2 ln A(t 1)   3 ln RER  4 ln M  

 :Atؾغر ظيطوكت ثط اؿت ٞعاض ٞىتبض
) :PR(t-1قبذم ليٕت فٕسٜفطٚقي ا٘ٛاؿ ثط٘ح  1383;100ثب يه ٚلفٝي ظٔب٘ي
٘ :RERطخ اضظ ٚالقي ثط اؾبؼ ؾبَ پبي1383 ٝ
ٔ :Mمساض ٚاضزات ثط اؿت ٞعاض تٗ
زض ازأ ٝث ٝثطضؾي فٛأُ تقييٗوٙٙس ٜتبثـ تمبربي ثط٘ح پطزاذتٔ ٝيقٛز و ٝفجبضتٙس اظ:
 ليٕت :ثٝعٛضوّي لب٘ ٖٛتمبرب ثيبٖ ٔيزاضز وت ٝثتب ثبثتت ٔب٘تسٖ ؾتبيط قتطايظٔ ،متساض تمبرتب اظٔحه َٛزض يه زٚضٜي ظٔب٘ي ،ثب ليٕت آٖ ضاثغٝي فىؽ زاضز.
 ليٕت ؾبيط وبالٞب(وبالي خب٘كيٗ يب ٔىُٕ) :زض ايٗ ٔغبِق٘ ٝبٖ ثٝفٙتٛاٖ وتبالي خب٘كتيٗ ثتط٘حزاذّي زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
 زضآٔس ؾطا٘ :ٝتغييط زض زضآٔس پِٛي ،زض ابِي و ٝليٕت ٞب ثبثت ثبقتٙس ٔقٕتٛالَ ٔٙتتح ثت ٝتغييتطٔمساض وبالي ذطيساضي قسٔ ٜيقٛز.
 خٕقيت :ثب فطو ثبثت ثٛزٖ ؾبيط قطايظ ا٘تؾبض ٔيضٚز وٚ ٝلتي تقساز ٔهطفوٙٙسٜي ٔحهتِٛيتغييط ٔيوٙس ،تمبرب ثطاي ٔحه َٛثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت تغييط ٔيوٙس.
 ٚاضزات :زِٚت ٕٛٞاض ٜثطاي پط ٕ٘ٛزٖ قىبف فطر ٚ ٝتمبرب اظ اٞطْ ٚاضزات اؾتفبزٔ ٜيٕ٘بيسِ .تصاث٘ ٝؾط ٔيضؾس و ٝثٝزِيُ قىبف ليٕتي ثيٗ ثط٘ح زاذّتي  ٚذتبضخي  ٚپتبييٗ ثتٛزٖ ليٕتت ثتط٘ح
ذبضخي ٚاضزاتي(ث ٝاتىبء ا٘حطاف ٘طخ اضظ ضؾٕي اظ ٘طخ اضظ ٚالقي ثت ٝپكتتٛا٘ٝي نتبزضات ٘فتت) ثتط
ٔهطف تبثيط ٔثجتي زاقت ٝثبقس.
 تمبرب(ٔهطف) ثب يه ٚلفٝي ظٔب٘ي :ثطاؾبؼ زٔٚيٗ فطري ٝزٚظ٘جطي ٔهطف فقّي تٟٙب تحت تأثيطؾغر فقّي زضآٔس ٔغّك ٘ ٚؿجي لطاض ٕ٘يٌيطز ،ثّى ٝاظ ؾغٔ ٛهطف ا٘دبْ قس ٚ ٜتحمك يبفتت ٝزض
زٚضٜٞبي لجُ ٘يع تأثيط ٔيپصيطز.
فطْ وّي  ٚؾبز ٜتبثـ تمبربي ثط٘ح ثٝقط ظيط اؾت:
()4

ln QtD  1 ln PR   2 ln PP  3 ln H   4 ln I  5 ln Q(Dt1)  6 ln M  
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ٔ :QDtهطف ؾطا٘ ٝثط٘ح ثط اؿت ويٌّٛطْ
 :PRقبذم ليٕت ذطز ٜفطٚقي ا٘ٛاؿ ثط٘ح 1383;100
 :PPقبذم ليٕت ذطز ٜفطٚقي ٘بٖ 1383;100
 :Hخٕقيت ثط اؿت ٞعاض ٘فط
 :Iزضآٔسؾطا٘ٚ ٝالقي ث ٝليٕت ثبثت ؾبَ 1383ثط اؿت ٞعاض ضيبَ
)ٔ :QD(t-1هطف ؾطا٘ ٝثط٘ح ثط اؿت ويٌّٛطْ ثب يه ٚلف ٝظٔب٘ي
ٔ :Mمساض ٚاضزات ثط اؿت ٞعاضتٗ
قبيبٖ شوط اؾت ؤ ٝأذص آٔبضي قبذمٞبي ليٕت ،ثب٘ه ٔطوعي خٕٟٛضي اؾالٔي ايتطاٖ ٔ ٚأذتص
آٔبضي ؾغر ظيطوكت ٔ ٚهطف ؾتطا٘٘ ٚ ٝيتع ٚاضزات ثتٝتطتيتت ٚظاضت خٟتبز وكتبٚضظي ٌٕ ٚتطن
خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٔيثبقسٕٞ .يٙيٗ ٔأذص آٔبضٞبي ٔطثٛط ث ٝخٕقيت  ٚزضآٔسؾطا٘٘ ٝيع ٔطوع
آٔبض ايطاٖ ٔيثبقس.
نتايج و بحث
ث ٝزِيُ ؾطي ظٔب٘ي ثٛزٖ ٔتغيطٞبي ٔسَ فطر ٚ ٝتمبربي ثط٘ح ،الظْ اؾتت لجتُ اظ ترٕتيٗ ٔتسَ،
ايؿتبيي ٔتغيطٞب ث ٝوٕه آظٔ ٖٛزيىي -فِٛط تقٕيٓ يبفت ،1)ADF(ٝثطضؾي ٕ٘ٛز .ظيتطا زض ترٕتيٗ
ٔسَٞبي التهبزؾٙديٌ ،بْ ٘رؿت آٖ اؾت و ٝزضخٝي ٕٞجؿتٍي ٞط خّٕ ٝاظ ؾتطي ظٔتب٘ي ضا ثتب
اؾتفبز ٜاظ ٔفٔ ْٟٛب٘بيي يب ايؿتبيي تقييٗ وٙيٓ .ظيتطا زض نتٛضت ٘بٔب٘تبيي ٔتغيطٞتبٔ ،كتىّي ثٙتبْ
ضٌطؾي ٖٛخقّي يب وبشة 2ثطٚظ ٔيوٙس و ٝثٝوبضٌيطي ضٚـ اسالُ ٔطثقبت ٔقٕتِٛي زض ثؿتيبضي اظ
ٔٛاضز ،ث ٝتفؿيط ٘بزضؾت ٘تبيح ٔٙدط ٔي قٛز(٘ٛفطؾتي٘ .)1378،تبيح آظٔت ٖٛضيكتٝي ٚااتس ثتطاي
ٔتغيطٞبي تبثـ تمبرب  ٚفطر ٝزض ؾغر ،تفبرُ ٔطتج ٝأ ٚ َٚطتج ٝزٔ ْٚتغيطٞب زض خس٘ )1(َٚكتبٖ
زاز ٜقس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝآ٘ىٔ ٝتغيطٞبي اؾتفبز ٜقس ٜزض تٛاثـ فطر ٚ ٝتمبرتب ا٘جبقتت ٝاظ ٔطاتتت
ٔرتّفي ٞؿتٙسِ ،صا ثطاي تأييس ضٚاثظ ثّٙسٔست ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔسَ الساْ ث ٝآظٔٞ ٖٛتٓ ا٘جبقتتٍي
ٌطزيس ٜاؾت.
َم جمعي ي ريابط بلىذمذت بيه متغيرَا
زض ايٗ لؿٕت ث ٝثطضؾي ٕٞدٕقي ثيٗ ٔتغيطٞبي تتبثـ تمبرتب  ٚفطرتٝي ثتط٘ح پطزاذتت٘ ٚ ٝتتبيح
آظٔ ٖٛضيكٚ ٝااس ثط ضٚي ٔمبزيط ثبليٕب٘سٜي ٔسَ ترٕيٙي تبثـ تمبرب  ٚفطرٝي ثط٘ح زض خس)2(َٚ
1.Augmented Dickey-Fuller Unit root test
2.Sperieus Regression

تحقيقات اقتصاد كشايرزي/جلذ /4شمارٌ/1بُار(1311صص)131-166

149

آٔس ٜاؾت .ثطاؾبؼ ٘تبيح ٔمبزيط ثبليٕب٘س ٜتبثـ تمبرب  ٚفطرت ٝثتط٘ح زاضاي ضيكتٝي ٚااتس ٘جتٛزٚ ٜ
ثٝفجبضت زيٍط ؾبوٗ ٔيثبقٙس .ثب تٛخ ٝث ٝايٙىٔ ٝمساض آٔبض ٜآظٔ ٖٛاظ ٔمساض ٔىىي ٖٛٙثيكتط اؾتت،
ِصا ٕٞدٕقي زض ثيٗ ٔتغيطٞبي تبثـ تمبرب  ٚفطر ٝثط٘ح ٚخٛز زاضز.
آزمًن َاي تشخيص ))Diagnostics tests
پيف اظ ترٕيٗ ٔسَ فطر ٚ ٝتمبرب ،آظٖٔٞٛبي تكريم و ٝقتبُٔ آظٔت٘ ٖٛطٔتبَ ثتٛزٖ خٕتالت
پؿٕب٘س ،آظٔ٘ ٖٛبٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ ،آظٔ ٖٛذٛز ٕٞجؿتٍي ؾطيبِي  ٚآظٔ ٖٛفتطْ تتبثقي ٔتسَ ضا زض
ذهٛل تٛاثـ فطر ٚ ٝتمبرب ا٘دبْ قس ٜاؾت .آظٔ٘ٛي وت ٝزض ذهتٛل اثجتبت فتطو ٘طٔتبَ ثتٛزٖ
نٛضت ٔيٌيطز ثط اؾبؼ چٍِٛي  ٚوكيسٌي ٔمبزيط ثبليٕب٘سٜٞب اؾتتٕٞ .يٙتيٗ فتال ٜٚثتط آظٔتٖٛ
ٚاضيب٘ؽ ٕٞؿب٘ي ،زض ايٗ ٔغبِق ٝاظ آظٔ ٖٛذٛزٕٞجؿتٍي ٘ LMيع اؾتفبز ٜقس ٜو ٝايٗ آظٔت ٖٛزض
ٚالـ ٕٞبٖ آظٔ ٖٛثطيٛـٌ-بزفطي اؾتٕٞ ،يٙيٗ آظٔ ٖٛضٔعي )( 1تهتطير ٔتسَ ضا ٔتٛضز اضظيتبثي
لطاض ٔيزٞس.
خٟت ثطضؾي تأثيطٌصاضي فٛأُ تمبرب ٕٞي ٖٛقبذم ليٕت ذطز ٜفطٚقتي ثتط٘ح( ،)PRقتبذم
ليٕت ذطز ٜفطٚقي ٘بٖ(ٔ ،)PBهطف ؾتطا٘ ٝثتب يته ٚلفتٝي ظٔتب٘ي ( ،)Q D t-1زضآٔتس ؾتطا٘،)I(ٝ
خٕقيت(ٔ ٚ )Hمساض ٚاضزات(ٔ )Mقبزِٝي تمبرتبي ثتط٘ح ايتطاٖ ضا ثتب اؾتتفبز ٜاظ زازٜٞتبي ؾتبال٘ٝ
ٛٔ 1360-1386ضز ثطاظـ لطاض ٌطفت ٝاؾت.
ثط ايٗ اؾبؼ خس٘ )5(َٚتبيح ترٕيٗ ٔقبزِ ٝتمبرب وبٔالَ ٔٙغجك ثب ٔجباث تئٛضيه  ٚفالٔت تٕبٔي
رطايت ٔغبثك ا٘تؾبض ٔيثبقس .فالٔت ٔٙفي ليٕت ثط٘ح زاذّي ابوي اظ قيت ٔٙفي تمبرتب اؾتت ٚ
ثسيٗ ٔقٙي اؾت ؤ ٝطزْ زض ضفتبض ٔهطفي ذٛز ث ٝليٕت ثط٘ح تٛخٔ ٝيوٙٙس .فالٔت ٔٙفي ٔطثٛط
ث ٝليٕت ٘بٖ ،اىبيت اظ آٖ زاضز و٘ ٝبٖ  ٚثط٘ح زاذّي زض ٔهطف ٔىُٕ يىسيٍط ٔيثبقٙس  ٚثت٘ٝؾتط
ٔيضؾس زِٚت اظ عطيك زازٖ يبضا٘ ٝثٔ ٝهطفوٙٙسٌبٖ ٘بٖ ٕٛٞاض ٜالساْ ث ٝوٙتطَ قسيس ليٕت ٘تبٖ
ٕ٘ٛزٕٛٞ ٚ ٜاض ٜليٕت آٖ ضا زض ؾغر وف  ٚاتي پبييٗتط اظ وف ٍ٘ ٝزاقت ٝاؾت  ٚثٛ٘ ٝفي ليٕتت
٘عزيه ث ٝنفط ٘بٖٛٔ ،خت افعايف لبثُ تٛختٔ ٝهتطف آٖ زض زٚضٜي ٔتٛضز ثطضؾتي قتس ٜاؾتت ٚ
ٓٞچٙيٗ ث٘ٝؾط ٔيضؾس و ٝؾمف ٔهطف ٘بٖ ثيف اظ ايٗ اس ٕ٘يتٛا٘س ثبقسِ ،تصا ثتٝزِيتُ قتىبف
لبثُ تٛخ ٝتغييطات ليٕت ثط٘ح ثب ليٕت ٘بٖٕ٘ ،يتٛا٘يٓ قبٞس ٚاوٙف ٔقىٛؼ ٔهطف ٘بٖ ثب افعايف
ليٕت ثط٘ح ثبقيٓ)ٕٞ .يٙيٗ خٕقيتٔ ،تغيط ٔمساض ٚاضزات  ٚزضآٔس ؾطا٘ ٝتأثيط ٔثجتت ثتط تمبرتبي
ثط٘ح زاض٘س و ٝوبٔال ٔغبثك ا٘تؾبض ٔي ثبقسٔ .هطف ؾطا٘ ٝثتب يته ٚلفت ٝظٔتب٘ي ٘يتع تتأثيط ٔثجتت ٚ

1. Ramsey Reset
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ٔقٙبزاض ثط تمبربي ثط٘ح زاضز .اظ آ٘دب ؤ ٝسَ ث ٝقىُ ٍِبضيتٕي تهطير قس ٜاؾت ،تٕتبٔي رتطايت
ثطآٚضز ٜقس ،ٜاؿبؾيت ٞط يه اظ ٔتغيطٞب ٔيثبقس.
زض ايٗ ٔغبِق ٝاؿبؾيت ليٕتي تمبرب ثطاي ثط٘ح زاذّئ -0/271يثبقس وت ٝثؿتيبضي اظ ٔغبِقتبت
نٛضت ٌطفت ٝزض ايٗ ظٔي ٝٙايٗ ٔٛرٛؿ ضا تأييس ٔيوٙٙس(وٕيدتب٘ي ٕٞ ٚىتبضاٖ1381،؛ ٌيال٘پتٛض ٚ
يعزا٘يِ .)1376،صا ث ٝاظاي يه زضنس افعايف ليٕت ثط٘ح زاذّي(ثب فطو ثبثت ثٛزٖ ؾبيط قتطايظ)،
ٔيعاٖ تمبرب ثطاي ثط٘ح زاذّي ثٝعٛض ٔتٛؾظ  %0/27وتبٞف ٔتييبثتس .زض ٚالتـ اؿبؾتيت پتبييٗ
ليٕتتتي ثيتتبٍ٘ط آٖ اؾتتت وتت ٝاؿبؾتتيت ٔهتتطفوٙٙتتسٌبٖ زض ثطاثتتط تغييتتط ليٕتتت ا٘تتسن اؾتتت ٚ
ٔهطفوٙٙسٌبٖ زض ضفتبض ٔهطفي ذٛز وٕتط ث ٝفالئٓ ليٕتي تٛخ ٝزاض٘س .ث ٝثيبٖ زيٍط نطفب ثب اثتعاض
ليٕت ٕ٘يتٛاٖ تغييطات لبثُ تٛخٟي زض تمبرب پسيس آٚضز.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبيح ابنُ اظ ترٕيٗ ٔسَ ثطاي تبثـ تمبربٔ ،كبٞسٔ ٜيقٛز وٚ ٝلفٝي ا َٚتمبرب تبثيط
ٔثجت ٔ ٚقٙبزاض ثط تمبرب زض ؾبَ خبضي زاضز .يقٙي ايٙىٔ ٝهطف ؾطا٘(ٝتمبرب) ثتطاي ثتط٘ح زض ؾتبَ
خبضي تحت تأثيط ٔؿتميٓ ٔهطف ؾطا٘ٝي ثط٘ح زض ؾبَ ٌصقت ٝاؾت .ث ٝثيبٖ زيٍط ٔطزْ ثط اؿتت
فبزت ،وٕتط تٕبيُ زاض٘س اٍِٛي ٔهطف ذٛز ضا تغييط زٙٞس و ٝزض ٚالـ ٔؤيس زٔٚيٗ فطريٝي تئٛضي
زٚظ٘جطي زض ٔٛضز ٔهطف ٔيثبقس(ظٔب٘ي و ٝفطز ث ٝؾغر زضآٔس ٔكرهي ٔيضؾتس  ٚثتط اؾتبؼ آٖ
ؾغر ظ٘سٌي ذٛز ضا تٙؾيٓ ٔيوٙسٞ ،ط ٌ ٝ٘ٛوبٞف ثقسي زضآٔس ٔٙدط ث ٝوٛقتفٞتبيي زض خٟتت
ٍٟ٘ساضي ثبالتطيٗ ؾغر ثقسي ٔهطف لجُٕٞ ،طا ٜثب وبٞف پؽا٘ساظ ذٛاٞس ٌطزيس).
ٕ ٞيٙيٗ ثط اؾبؼ ٘تبيح ترٕيٗ ،اؿبؾيت زضآٔسي ثطاي ثط٘ح زاذّتي عتي زٚضٜي ٔتٛضز ثطضؾتي
 0/61زضنس ثٛز ٜو ٝايٗ أط ٔؤيس رطٚضي ثٛزٖ وبالي ثط٘ح زض ؾجس ٔهطفي ذب٘ٛاض ايطا٘ي ٔيثبقتس.
٘تبيح وّيٝي ٔغبِقبت تدطثي نٛضت ٌطفت ٝزض ايٗ ظٔي٘ ٝٙيع تأييسوٙٙسٜي ايٗ ٔغّت ٔيثبقس.
فال ٜٚثط ايٗ ،اٌط ليٕت وبالٞبي ٔطتجظ ثب وبالي ٔٛضز٘ؾط تغييط وٙس ،ثتٝلغتـ ضٚي ٔمتساض تمبرتبي
وبالي ٔٛضز ٘ؾط تأثيط ٔتمبثُ ذٛاٞس ٌصاقت .زض ايٗ ٔغبِق ٝتتأثيط تغييتطات ليٕتت ٘تبٖ ثتط ٔمتساض
تمبربي ثط٘ح زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت  ٚاؿبؾيت ٔتمبعـ ثٝزؾت آٔس ٜزض ايٗ ذهٛل ٘يتع ثطاثتط
ٔ -0/19يثبقس و ٝثيبٍ٘ط ٔىُٕ ثٛزٖ ز ٚوبالي ٘بٖ  ٚثط٘ح زاذّي اؾت .تٛٙؿ ذصايي ثط٘ح(ٛ٘ 113ؿ
ذصا ثب ثط٘ح عجد ٔيقٛز)  ٚتغييط شٚق  ٚؾّيم ٚ ٝزض ٘تيدٝي شائمٝي افطاز ٕٞ ٚيٙيٗ ؾيبؾتٞتبي
إبيتي زِٚت اظ ٔهطفوٙٙس ٜاظ عطيك وٙتطَ ليٕت اظ وب٘بَ ٚاضزات  ٚتقييٗ ٘طخ اضظ ث ٝپكتٛا٘ٝي
فطٚـ ثطٚت ٘فت زض تغييط اٍِٛي ٔهطف ثط٘ح  ٚثؿيبضي اظ ٔحهٛالت وكبٚضظي ٘مف ٔؤثطي زاقتٝ
اؾت  ٚزض ٘تيد٘ ٝبٖ ضا ث ٝوبالي ٔىُٕ ثط٘ح تجسيُ ٕ٘ٛز ٜاؾت.
اثط تغييط تقساز ٔهطفوٙٙسٌبٖ(خٕقيت) ٘يع يىي اظ فٛأُ تأثيطٌصاض ثط ٔمساض تمبربي ٞط ٔحهتَٛ
ٔي ثبقسٚ .لتي تقساز ٔهطفوٙٙسٜي ٔحهِٛي تغييط وٙس ،تمبرتب ثتطاي ٔحهت َٛتغييتط ٔتيوٙتس.
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ثطاؾبؼ ٘تبيح ترٕيٗ زض ٔسَ تمبرب اؿبؾيت خٕقيتي تمبرتب ثتطاي ثتط٘ح زاذّتي ثطاثتط ثتب 0/26
ٔيثبقس.
فبُٔ ٔؤثط زيٍط زض تمبربي ثط٘حٚ ،اضزات ايٗ ٔحهٔ َٛيثبقسٚ .اضزات ٔحهٛالت اؾبؾي ٘ؾيط ثط٘ح
ثرف افؾٓ ٚاضزات ثرف وكبٚضظي ضا تكتىيُ ٔتيزٞتس وتٚ ٝاضزات آٖ تمطيجتب زض ا٘حهتبض زِٚتت
ٔيثبقس .ث٘ٝحٛي و ٝزِٚت تأٔيٗ ايٗ ٔحه َٛاؾبؾي ضا ثط فٟس ٜزاضز .ضقس تمبرتب ثتطاي ثتط٘ح ثتٝ
ٔطاتت ثيكتط اظ ضقس تِٛيس آٖ ثٛز ٜو ٝزض ٘تيد ٝثطاي پبؾرٍٛيي ث ٝايتٗ تمبرتبٚ ،اضزات ثت ٝقتست
افعايف يبفت ٝاؾت .فٛأُ ٔتقسزي اظ زيطثبظ ٔٛخت قىٌُيطي چٙيٗ اٍِٛي ٔهتطفي قتس ٜاؾتت.
افعايف زضآٔسٞبي ٘فتي زض اٚايُ ز ٚ 50 ٝٞزض پي آٖ تغييط اٍِٛي ٔهطف ثط٘ح زض اثط قٟط٘كتيٙي،
اظ ٟٔٓتطيٗ فٙبنط ٔؤثط زض ٚاضزات ثط٘ح ثٛزٜا٘س .أب پتؽ اظ پيتطٚظي ا٘متالة اؾتالٔي ،ضقتس ؾتطيـ
خٕقيتي  ٚزذبِت ثيف اظ اس زِٚت زض ثبظاض ثط٘ح ٕٞ ٚيٙيٗ تٛظيتـ ثت ٝنتٛضت وتبالثطي ٘يتع ثتٝ
٘حٛي تغييط اٍِٛي ٔهطف ضا زض پي زاقت ٝوٚ ٝاضزات ضا فع٘ٚي ثركيس ٜاؾت .ثٙتبثطايٗ اظ آ٘دتب وتٝ
ٚاضزات ايٗ ٔحه َٛزض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز ثط اؾبؼ زضآٔسٞبي ابنُ اظ نتبزضات ٘فتت  ٚثتب ٘تطخ اضظ
يبضا٘ٝاي نٛضت ٔيٌيطز  ٚزض ثيكتط ٔٛالـ اتي ثس ٖٚتٛخ ٝث ٝؽطفيت تِٛيتس زاذّتي  ٚثتط اؾتبؼ
تهٕيٕبت  ٚثٛزخٞٝبي اظ پيف تقييٗ قس ٜنٛضت ٔيٌيتطز ،ثٙتبثطايٗ ٔتيتتٛاٖ ثيتبٖ زاقتت وتٝ
ٚاضزات ث ٝافعايف ٔهطف زض وكٛض زأٗ ظز ٜاؾت.
قبيبٖ شوط اؾت و ٝرطيت تقييٗ( )R2ثيبٖ ٔيزاضز ٔتغيطٞبي تٛريحي ٔسَ  82زضنتس تغييتطات
تمبربي ايٗ ٔحه َٛضا تٛرير ٔيزٞسٕٞ .يٙيٗ آٔبضٜي ٔ Fقٙتبزاضي وّتي ضٌطؾتي ٖٛضا تأييتس ٚ
ٔٛضز پصيطـ لطاض ٔيزٞس .آٔبض ٜزٚضثيٗٚ -اتؿ٘ ٖٛيع 2/16اؾت ،زض ايٗ قطايظ اعٕيٙبٖ ٔتييتبثيٓ
ٔسَ فبلس ذٛزٕٞجؿتٍي ٔيثبقس.
ٕٞيٙيٗ خٟت ثطضؾي تأثيطٌصاضي فٛأُ فطرٕٞ ٝي ٖٛليٕت ا٘تؾبضي( ،)Pt-1ؾغر ظيطوكتت ثتب
يه ٚلف ٝظٔب٘ي)ٔ ،(At-1مساض ٚاضزات)٘ ٚ (Mطخ اضظ ٚالقي)ٔ ،(RERقبزِت ٝفطرت ٝثتط٘ح ايتطاٖ ثتب
اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي ؾبال٘ٝي ٛٔ 1360-1386ضز ثطاظـ لطاض ٌطفت ٝاؾت.
ٕٞبٖعٛض و ٝثيبٖ ٌطزيس فٛأُ ٔؤثط ثط فطرٝي ايٗ ٔحه َٛزض لبِت اٍِتٛي تقتسيُ خعئتي ٘تطالٚ
ثطضؾي قس ٜاؾت .تبثـ فطرٝاي و ٝثط اؾبؼ ايٗ اٍِ ٛثطاظـ قس ٜاؾت ،يه تبثـ وٛتبٔ ٜست اؾتت
 ٚرطايت ٘يع ثيبٍ٘ط اؿبؾيتٞبي وٛتبٜٔست ٔيثبقٙس .ثتطاي ثتٝزؾتت آٚضزٖ ٔتسَ ثّٙسٔتست يتب
رطايت تقبزِي ثّٙسٔست ثبيس رطايت وٛتبٔ ٜست ضا ثط رطيت تقسيُ تمؿيٓ ٕ٘ٛز .ختس٘ )5(َٚتتبيح
ابنُ اظ ترٕيٗ تبثـ فطر ٝضا ٘كبٖ ٔيزٞس٘ .تبيح ترٕيٗ ٔٙغجك ثتب ٔجباتث تئٛضيته  ٚفالٔتت
تٕبٔي رطايت ٔغبثك ا٘تؾبض ٔيثبقس.
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فالٔت ٔثجت ليٕت ثط٘ح زاذّي ابوي اظ قيت ٔثجت فطر ٝاؾت و ٝثتب ٚالقيتت وتبٔال ٕٞرتٛا٘ي
زاضز ،ؾغر ظيطوكت ثب يه ٚلف٘ ٝيع تأثيط ٔثجت ثط ؾغر ظيطوكت ؾبَ خبضي زاضز .افعايف ٘طخ اضظ
ٚالقي تبثيط ٔثجت ٔ ٚقٙيزاضي ثتط فطرتٝي ثتط٘ح زاضزٕٞ ،يٙتيٗ ٚاضزات ٘يتع ثتط ٚاوتٙف فطرتٝ
قبِيىبضاٖ تأثيط ٔٙفي زاضز.
ثط اؾبؼ ٔجب٘ي ٘ؾطي فطر ٝوت ٝزض آٖ فتطو قتس ٜثتٛز وكتبٚضظاٖ زض ٞتط زٚضٔ ٜيتعاٖ تِٛيتس ضا
ثٝنٛضت زضنسي اظ تفبٚت ثيٗ ؾغر ظيطوكت(تِٛيس) ثب ٚلف ٚ ٝتِٛيس تقبزِي يب ٔغّتٛة ثتٝنتٛضت
خعئي تقسيُ ٔيوٙٙسِ ،صا ٔمساض  γوبٔال ٔغبثك ثب ٔمساض ٔتٛضز ا٘تؾتبض( )0>γ>1اؾتت  ٚثيتبٍ٘ط آٖ
اؾت و ٝزض ٞط زٚض ٜؾغر ظيطوكت ٚالقي ثٔ ٝيعاٖ  29زضنس ٘ؿجت ث ٝؾتغر ظيطوكتت ٔغّتٛة
تقسيُ ٔيقٛز ،ثٝفجبضت زيٍط ٘ؿجت تغييط زض تِٛيس ٚالقي )  ( At  At 1ث ٝتغييط زض تِٛيس ٔغّٛة
)  ( At*  At 1ثطاثط ثب ٔ 0/29يثبقس  ٚايٗ أط ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٞ ٝط ؾبَ  29زضنتس قتىبف ثتيٗ
ؾغر ظيطوكت ٚالقي  ٚؾغر ظيطوكت ٔغّٛة وبٞف ٔييبثس ٘ ٚكبٖزٙٞسٜي ؾطفت تقسيُ پبييٗ
وكبٚضظاٖ ٔيثبقس  ٚفّت ايٗ أط ضا قبيس ثتٛاٖ زض اتربش ؾيبؾتٞتبي زِٚتت خؿتتد ٛوتطز .ظيتطا
ؾيبؾتٞبي زِٚت زض ايدبز اٍ٘يع ٜثطاي افعايف ؾغر ظيطوكت ٘بٔٛفك ثٛز ٜاؾتٕٞ ،يٙيٗ افعايف
ؾغر ظيطوكت زض ايطاٖ ثٝزِيُ ٔكىُ آة چٙساٖ تٛخيٝپصيط ٘يؿت  ٚيىي اظ ٔكىالتي وٕٛٞ ٝاضٜ
زض ظضافت ثط٘ح ٚخٛز زاقتٔ ٚ ٝب٘ـ ا٘دبْ ثٟتط فّٕيبت ث ٝظضافي ٘ ٚيع اتالف ظٔتيٗ ٞتبي ابنتّريع
خٟت ٔطظثٙسي قبِيعاضٞب ٔيقٛز ،فسْ تؿغير اضاري  ٚوٛچه ثٛزٖ وطتٞتبي ٔتعاضؿ قتبِيعاضي
اؾت .وٛچه ثٛزٖ ا٘ساظ ٜوطتٞبي ظيطوكت ٔ ٚتقسز ثٛزٖ لغقتبت قتبِيعاضٞب ٔٛختت ٌطزيتس ٜتتب
ؾغر لبثُ تٛخٟي اظ ظٔيٗ ٞبي ٔؿتقس نتطف ٔطظثٙتسي  ٚلغقتبت ٔطثتٛط ثت ٝآٟ٘تب ٌطزز(ٔغبِقتٝ
پكتيجبٖ ثبظاض ثط٘ح  .)1389رطيت ؾغر ظيطوكت ٘ؿجت ث ٝتغييطات ؾغر ظيطوكت ثتب يته ٚلفتٝ
ظٔب٘ي  0/75اؾت ،ثسيٗ تطتيت ٔيتٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت و ٝؾغر ظيطوكت زض ؾبَ ختبضي ٘ؿتجت ثتٝ
ؾبَ ٌصقت٘ ٝؿجتب اؿبؾيت٘بپصيط اؾتِ ،صا ثب تٛخ ٝث ٝآ٘ى ٝافعايف ؾغر ظيطوكتت ثتب تٛخت ٝثتٝ
ٔحسٚزيت ٔٙبثـ آثي ٝ٘ ،تٟٙب ٞعي ٝٙفطنت اظ زؾت ضفت ٝظيبزي ذٛاٞس زاقت ،ثّى ٝأىتبٖ افتعايف
تِٛيس ضا زض اس ٔٛضز ا٘تؾبض ٘يع ثٕٞ ٝطا٘ ٜرٛاٞس زاقتِ ،صا خٟت افتعايف تِٛيتس ثبيتس ثتط افتعايف
فّٕىطز زض ٚااس ؾغر تٕطوع ٌطزز.
اؿبؾيت ؾغر ظيطوكت ٘ؿجت ث ٝتغييطات ليٕت ثطاثطٔ 0/04يثبقس و ٝايٗ أط ثساٖ ٔقٙي اؾتت
و ٝث ٝاظاي يه زضنس افعايف زض ليٕت ،ؾغر ظيطوكت 0/04زضنس افعايف ٔييبثس .ؾبيط ٔغبِقتبت
نٛضت ٌطفت ٝزض ايٗ ظٔي٘ ٝٙيتع ايتٗ ٘تيدت ٝضا تأييتس ٔتيوٙٙتس(٘ٛضي ،)1385،لتبزضي  ٚتطوٕتب٘ي
( ،)1382ثٟبض ٔ ٚكب ،)1991(ٜضاادي  ٚازٔٚٚي( .))2008ثٝزِيتُ اؿبؾتيت ثؿتيبض پتبييٗ ؾتغر
ظيطوكت ٘ؿجت ث ٝتغييطات ليٕت ،اظ عطيك افعايف ليٕت ٕ٘يتٛاٖ ا٘تؾبض افعايف لبثُ تتٛخٟي زض
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ؾغر ظيطوكت ضا زاقت .ظيطا تمطيجب زض اوثط ظٔبٖٞب ثٝزِيُ ٚاضزات ٌؿتطز ٚ ٜتقييٗ ٘طخ اضظ ضؾٕي
ثٔ ٝيعاٖ وٕتط اظ ٘طخ اضظ ٚالقي(ث ٝپكتٛا٘ ٝفطر ٝفطاٚاٖ اضظ ٘بقتي اظ نتبزضات ٘فتت) ليٕتت ثتط٘ح
ٚاضزاتي وٕتط اظ ليٕت ثط٘ح زاذّي اؾت  ٚاذتالَٞبي ٔٛخٛز زض ثرف وكتبٚضظي چٙتبٖ ٌؿتتطزٜ
اؾت و ٝافعايف ليٕت زض وٛتبٔ ٜست اٍ٘يع ٜالظْ ثطاي افعايف تِٛيس ضا ثٚٝخٛز ٕ٘يآٚضز(وٕيدتب٘ي
ٕٞ ٚىبضاٖ)ٕٞ .يٙيٗ يىي اظ ٟٔٓتطيٗ زاليّي و ٝاؿبؾيت وكبٚضظاٖ ضا ٘ؿجت ث ٝتغييطات ليٕتت
ث ٝقست وبٞف زاز ٜاؾتٛ٘ ،ؾب٘بت قسيس ليٕت زض ثبظاض ايٗ ٔحهٔ َٛيثبقس.
ٔمساض ٚاضزات ٘يع يىي اظ فٛأُ تأثيطٌصاض ثط ٚاوٙف فطر ٝوكبٚضظاٖ ٔيثبقتس ،ثتب تٛخت ٝثت ٝايٙىتٝ
تِٛيس زاذّي ثط٘ح پبؾرٍٛي تمبرب ٘يؿت ،زِٚت ٕٛٞاض ٜاظ اٞطْ ٚاضزات ثتطاي وتبٞف قتىبف ثتيٗ
فطر ٚ ٝتمبرب اؾتفبزٔ ٜيٕ٘بيس .أب ؾيبؾتٞبي ٚاضزاتي زِٚت زض ظٔيٝٙي ٚاضزات ايٗ ٔحهت َٛثتب
٘بوبضاييٞبيي ضٚثٝض ٚثٛز ٜاؾت و ٝاظ آٖ خّٕٔ ٝيتٛاٖ ث٘ ٝجٛز ثط٘بٔتٝضيتعي زض ٚاضزات ثتط٘ح اقتبضٜ
ٕ٘ٛز .ث ٝؾجت ٚخٛز ٘ساقتٗ ٔتِٛي زض أط ثبظاضيبثي ٔحهتٛالت وكتبٚضظي زض وكتٛض  ٚپتيفثيٙتي
٘بزضؾت اظ قىبف ٔيبٖ فطر ٚ ٝتمبربي ثط٘ح ،ترٕيٗ زضؾتي اظ ٘يتبظ ٚاضزاتتي ثتط٘ح ا٘دتبْ ٍ٘طفتتٝ
اؾتٕٞ ،يٙيٗ ٔيبٖ ظٔبٖ تهٕيٌٓيطي زض ظٔيٙتٚ ٝاضزات  ٚا٘دتبْ آٖ ثت ٝؾتجت تكتطيفبت ازاضي،
فبنّٝي ظٔب٘ي ٚخٛز زاضز وٌ ٝبٚ ٜاضزات  ٚتٛظيـ ثط٘ح ضا ثب ثطزاقت ٔحهٕٞ َٛعٔتبٖ ٔتيؾتبظز ،اظ
ؾٛي زيٍط ٚخٛز ٘ساقتٗ ا٘جبض وبفي ثطاي ٍٟ٘ساضي ثط٘ح ،ؾجت تٛظيـ ثط٘ح يبضا٘ٝاي اظ ضا ٜوبالثطي ٚ
زض پي آٖ وبٞف ليٕت ثبظاض  ٚظيبٖ تِٛيسوٙٙس ٜزض ثطذي اظ ؾبَٞتب قتس ٜاؾتت .ثطضؾتي ٔيتعاٖ ٚ
قيٚ ٜٛاضزات ٕٞ ٚيٙيٗ تٛظيـ آٖ ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝايٗ أط ثٝخبي ايدبز ثجبت ٔٙغمي زض ليٕتٞتب
ثٛ٘ ٝؾبٖٞبي ليٕتي و ٝث ٝظيبٖ تِٛيسوٙٙس ٜثٛز ٜزأٗ ظز ٜاؾت(٘دفي٘ .)1379،طخ اضظ ٚالقي ٘يتع
تأثيط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاض ثط ٚاوٙف فطر ٝوكبٚضظاٖ زاضز .زِٚت اظ ضا ٜپبييٗ ٍ٘ ٝزاقتتٗ ليٕتت اضظ ثتٝ
ضذٓ ٚخٛز تٛضْ زض ثيكتط ؾبَٞب ثط اٍ٘يع ٜتِٛيس ثط٘دىبضاٖ اثط ٌصاقت ٝاؾت .زض ٚالتـ اضظـٌتصاضي
ثيف اظ اس ضيبَ رٕٗ افعايف ٞعيٞٝٙبي اضظي ،ثبفث وبٞف ليٕت وبالٞتبي ٚاضزاتتي ٘ؾيتط ثتط٘ح
قس ٚ ٜقىبف ثيٗ ليٕتٞبي زاذّي  ٚذبضخي رٕٗ افعايف تمبرب ثتطاي ثتط٘ح ٚاضزاتتي ثتط اٍ٘يتعٜ
تِٛيس وكبٚضظاٖ تأثيط ٔٙفي زاقت ٝاؾت .زض ايٗ ٔغبِق ٝاؿبؾيت تغييطات ؾغر ظيطوكتت ٘ؿتجت
ث ٝتغييطات ٘طخ اضظ ٔ 0/14يثبقس.
ٓٞچٙيٗ ثطاؾبؼ ٘ت بيح ترٕيٗ اؿبؾيت ثّٙسٔست فطرت ٝايتٗ ٔحهت٘ َٛؿتجت ثت ٝليٕتت ثتط٘ح
زاذّي ٘يع ثطاثط ثب ٔ 0/137يثبقس .ثطاؾبؼ رطيت تقييٗ(ٔ )R2تغيطٞبي تٛريحي ٔسَ  63زضنتس
تغييطات ؾغر ظيطوكت ايٗ ٔحه َٛضا تٛرير ٔيزٞسٕٞ .يٙيٗ آٔبضٔ F ٜقٙبزاضي وّي ضٌطؾيٖٛ
ضا تأييس ٛٔ ٚضز پصيطـ لطاض ٔيزٞس .آٔبض ٜزٚضثيٗٚ -اتؿ٘ ٖٛيع ٘عزيته ثت ٝفتسز  2اؾتت ،زض ايتٗ
قطايظ اعٕيٙبٖ ٔييبثيٓ ٔقبزِ ٝفطر ٝفبلس ذٛزٕٞجؿتٍي اؾت.
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نتيجهگيري و پيشنهادها
ثط اؾبؼ ٘تبيح ابنُ اظ ترٕيٗ تبثـ تمبربٔ ،يتٛاٖ ثيبٖ زاقت و ٝزضآٔس افطاز ٟٔٓتطيٗ فبٔتُ زض
تمبربي ايٗ ٔحهٔ َٛيثبقس .زض ٚالـ پبييٗ ثٛزٖ اؿبؾيت ليٕتي تمبربٔ ،ؤيس ايٗ ٔغّتت اؾتت
و ٝافطاز زض ضفتبض ٔهطفي ذٛز ث ٝليٕت تٛخ٘ ٝساض٘س  ٚتهٕيٌٓيطي ثطاي ٔهتطف ثتط٘ح ثتط اؾتبؼ
زضآٔس ٔيثبقسٕٞ .يٙيٗ ٔهطف ؾطا٘ ٝثب يه ٚلف ٝظٔب٘ي ضا ٘يع ٔيتٛاٖ فبُٔ ٔؤثط زيٍط زض ٔهتطف
ثط٘ح زا٘ؿت .ث ٝثيبٖ زيٍط ز ٚفبُٔ زضآٔس  ٚفبزت زض ٔهطف ثط٘ح ثؿيبض تأثيطٌصاض٘تس .خٕقيتت ٘يتع
يىي اظ انّيتطيٗ فٛأُ تقييٗوٙٙسٜي ٔهطف ٔيثبقسِٚ .ي ثب تٛخ ٝث ٝآٖو ٝعي ؾبَٞتبي اذيتط
ضقس خٕقيت وبٞف يبفتِ ،ٝصا اظ قست اثطٌصاضي ايٗ ٔتغيط ٘يع وبؾت ٝقس ٜاؾت.
زض تبثـ فطر٘ ٝيع ليٕت ا٘تؾبضي(ليٕت ثب يه ٚلف ٝظٔب٘ي) ،ؾغر ظيطوكت ثب يه ٚلف ٝظٔب٘ي٘ ،تطخ
اضظ ٚالقتي ثتط ٚاوتتٙف فطرت ٝوكتتبٚضظاٖ تتأثيط ٔثجتت ٔ ٚقٙتتبزاض زاضز ،أتب ثتٝزِيتُ ٔكتتىالت زض
ظيطؾبذتٞبي ثرف وكبٚضظي ،ليٕت تأثيط چٙسا٘ي زض ٚاوٙف فطر ٝثتط٘حوتبضاٖ ٘تساضز .زضرتٕٗ
فسْ اعٕيٙبٖ ٛ٘ ٚؾب٘بت قسيس ليٕت ثٝفٛٙاٖ يه فبُٔ ٔتؤثط زض پتبييٗ ثتٛزٖ اؿبؾتيت ليٕتتي
وكبٚضظاٖ ٔيثبقس ٓٞ .چٙيٗ رطيت ترٕيٙي ؾغر ظيطوكت ثتب يته ٚلفت ٝظٔتب٘ي تتأثيط ٔثجتت ٚ
ٔقٙبزاض ثط ٚاوٙف فطر ٝوكبٚضظاٖ زاضز .أب تقسيُ زض ؾغر ظيطوكت ث ٝوٙسي اظ خب٘ت وكتبٚضظاٖ
نٛضت ٔيٌيطز و ٝزاليُ ٔرتّفي اظ لجيُ وٕجٛز ٔٙبثـ آثي ،فسْ تؿغير اضارتي  ٚوٛچته ثتٛزٖ
لغقبت ثط٘ح وبضي ؾجت قس ،ٜزض افعايف تِٛيتس ثت ٝفّٕىتطز زض ٚااتس ؾتغر ثيكتتط تٛختٌ ٝتطزز.
ؾيبؾت ٔساذٌّٝطا٘ ٝزِٚت(ٚاضزات) زض ثبظاض ايٗ ٔحه َٛثط ٚاوٙف فطرت ٝوكتبٚضظاٖ تتأثيط ٔٙفتي
زاقت ٝاؾت.
ثطاؾبؼ ٘تبيح ابنُ اظ اخطاي تحميك ابرط ،پيكٟٙبزات  ٚضاٞىبضٞبي ؾيبؾتي ث ٝقتط ظيتط اضائتٝ
ٔي ٌطزز.
 ذبضج قسٖ ٚاضزات اظ ا٘حهبض زِٚت  ٚفقبَ قسٖ ذغٛط تقطف ،ٝظيطا افٕبَ تقطف ،ٝليٕت وبالٞبيٚاضزاتي ضا افعايف ٔيزٞس تب ثسيٗ ٚؾيّ ٝتِٛيسات زاذّي أىبٖ ضلبثت ثب ٔحهٛالت ٔكتبث ٝذتبضخي
ضا زاقت ٝثبقٙس.
 ثب تٛخ ٝث ٝآ٘ى ٝؾغر ظيطوكت عي زٚضٜي ٔٛضز ثطضؾي تغييط چٙتسا٘ي ٘ساقتت ٝاؾتت ،ثت٘ ٝؾتطٔيضؾس أىبٖ افعايف ؾغر ظيطوكت ا٘سن ثبقسِ ،صا ا٘تؾبض ٔيضٚز افعايف فطر ٝاظ عطيك افتعايف
فّٕىطز تحمك يبثس .اظ ايٗ ض ٚؾطٔبيٌٝصاضي زض ذهٛل پيكطفت فٙبٚضي ٔتيتٛا٘تس ثتٝفٙتٛاٖ يته
ضاٞىبض تٛنيٌ ٝطزز.
 ٚالقي قسٖ ٘طخ اضظ  ٚضٞبؾبظي اؾتفبز ٜاظ ٘طخ اضظ يبضا٘ ٝاي خٟت ٚاضزات وبالٞبي اؾبؾي ،ثبفثوبٞف تمبرب ثطاي ٚاضزات ثط٘حٕٞ ،يٙيٗ افعايف تٛاٖ تِٛيسي  ٚنبزضاتي ٔيٌطزز.
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 ٔكىالت ؾبذتبضي زض فطرٝي ايٗ ٔحه َٛؾجت قس ٜتب اؿبؾيت ليٕتتي فطرتٝي آٖ ثؿتيبضپبييٗ ثبقس  ٚقست اثطٌصاضي ليٕت زض ايدبز اٍ٘يع ٜثطاي تِٛيس وبٞف يبثسِ ،صا رطٚضيؿت اظ وب٘تبَ
ثٟجٛز فٙبٚضي ٘ؿجت ث ٝضفـ ٔكىالت ؾبذتبضي الساْ خسي ٔجصٌ َٚطزز.
 تؿطيـ زض فّٕيبت تؿغير اضاري ،خٟت اؾتفبزٞ ٜطچ ٝثيكتتط اظ ظٔتيٗ ٞتبي ٔؿتتقس وكتت ٚاؾتفبزٞ ٜط چ ٝثيكتط  ٚثٟتط اظ ٔبقيٗ آالت زض ظضافت ثط٘ح.
ثب تٛخ ٝث ٝاؿبؾيت ليٕتي تمبرب ،ثط٘ح ثٝفٛٙاٖ وباليي رطٚضي زض ؾجس ذصايي ذب٘ٛاض ايطا٘ي اؾتت
و ٝتغييطات ليٕت تأثيط چٙسا٘ي زض تمبرب آٖ ٘ساضزِ ،تصا رطٚضيؿتت اظ وب٘تبَ ؾيبؾتتٞتبي وتالٖ
التهبزي ثٙٔٝؾٛض انال ؾبذتبضي تساثيطي زض ذهٛل انال اٍِٛي ٔهطف ا٘سيكيس ٜقٛز.
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پيوست ها:
جذيل-1آزمًن ريشٍ ياحذ معادلٍ عرضٍ ي تقاضاي بروج ايران
آمارٌ ADF

مقاديربحراوي مککيىًن
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جذيل  -2آزمًن ريشٍ ياحذ براي بررسي َمجمعي تابع تقاضا ي عرضٍ بروج
٘بْ ٔتغيط

آٔبض ٜآظٔADFٖٛ
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ٍآزمًن َاي تشخيص در مذل عرض-4جذيل
f

f

f
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 وتايج تخميه معادلٍ عرضٍ ي تقاضاي بروج ايران-5 جذيل
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