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تبسيخ دسيبفت90/3/20:

*
،1
تبسيخ پزيشؽ90/5/2:

چکیذه
ثب تَجِ ثِ اّويت اًشطي الکتشيکي ٍ گبصٍئيل ثِ ػٌَاى دٍ ًْبدُ هْن دس ثخؾ کـابٍسصي ،دس
ايي هغبلؼِ ثب اػتفبدُ اص الگَي تلحيح خغبي ثاشداسي ،تَاثاغ تاباابي گبصٍئيال ٍ ثاش دس ثخاؾ
کـبٍسصي عي دٍسُ صهبًي  1365-86 ٍ 1353-86ثشآٍسد ؿذُ ٍ ػَاهل هؤثش ثش تابابي آًْاب هاَسد
تجضيِ ٍ تحليل قشاس گشفتِ اػتً .تبيج هغبلؼِ ًـبى هيدٌّذ کِ هْنتشيي ػَاهل اثشگزاس ثشتابابي
گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي ،ػغح صيش کـت هحلَالت ٍ قيوت ّؼتٌذ .هْنتشيي ػَاهال اثشگازاس
ثش تابابي ثش دس ثخؾ ،اسصؽ افضٍدُ ثخؾ ،دسجِ حشاست َّا ٍ قيوت ثش هيثبؿٌذ .اص آًجاب کاِ
ؿشط اػبػي افضايؾ کبسايي اًشطي ،قيوتگزاسي هٌبػت کليِ حبهلّبي اًاشطي ٍ ّذفوٌاذ کاشدى
يبساًِّب هيثبؿذ ،ثٌبثشايي ثبيذ حبهلّبي اًشطي ثِ ؿاکل هٌبػاجي قيواتگازاسي ؿاًَذ تاب صهيٌاِ
ؿکَفبيي تکٌَلَطيّبي جذيذ دس ثخؾّب ٍ اص جولِ ثخؾ کـبٍسصي فشاّن ؿَد.
Q11 , Q1 JEL
واژه هاي کلیذي
الگَي تلحيح خغبي ثشداسي ،ثخؾ کـبٍسصي ،تبثغ تابابي اًشطي.

 به ترتیب دانشیار و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.som_naghavi@yahoo.com
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پیشگفتار
ثخؾ کـبٍسصي اص جولِ ثخؾّبي ػوذُ اقتلبدي ٍ تأهييکٌٌاذُ ًيبصّابي اػبػاي جبهؼاِ
هيثبؿذ کِ دس ثشًبهِّبي تَػؼِ اقتلبدي ثؼذ اص اًاالة ػؼي ؿذُ اص اٍلَيت ٍ هحاذٍديت ٍياظُاي
ثشخَسداس ثبؿذ(اهيٌي فشد .)1380،ايي ثخؾ ثب تَجِ ثِ ػْن قبثل هالحظِاي کِ دس تَليذ ًبخابلق
هلي ٍ دسآهذّبي كبدساتي داسد ،دس ّوييجْت ٍ هَقؼيت کلي فشايٌذ تَػؼِ اقتلبدي ثخلَف دس
کـَسّبي جْبى ػَم داساي ًاؾ اػبػي هيثبؿذ .ثخؾ کـبٍسصي اص ًظش داسا ثَدى پتبًؼايلّابي
تَػؼِ قبثل تَجِ ًظيش هيليَىّب ّکتابس اساااي هؼاتؼذ کـابٍسصي ،اهکابى اػاتفبدُ اص هيليبسدّاب
هتشهکؼت آة اص هٌبثغ ػغحي ٍ صيشصهيٌي ،قبثليات افاضايؾ ػولکاشد هحلاَالت صساػاي ٍ ثاب ي ٍ
ّوچٌيي ثب تَجِ ثِ ًاؾ ايي ثخؾ دس اّذاف اػاتشاتظي ّوچاَى ايجابد اهٌيات ازايي ،ايجابد
اؿتغبل ٍ تَػؼِ كبدسات يشًفتي ،اص اّويت ثباليي ثشخَسداس هيثبؿذ .ثب تَجِ ثاِ هاَاسد فاَ الصم
اػت اثضاس سؿذ دٌّذُ ثخؾ کـبٍسصي هَسد تَجِ ٍ ػٌبيت خبكي قشاس گيشد .يکاي اص اياي اثضاسّاب،
هٌبثغ اًشطي اػت کِ دس ؿکلدّي تَاًوٌذيّبي ػبصًذگي کـَس ًاؾ ثاِػاضايي ايفاب هايًوبيٌاذ
(ػبػَلي ٍ كبلحٍ .)1386،اثؼتگي ًبگؼؼتٌي ،ػويق ٍ گؼتشدُ ثِ ايي هٌبثغ ايجبة هايًوبياذ کاِ
تالؽ ٍ کَؿؾّبي هؼتوش ٍ هجذاًِ ٍ ّوِ جبًجِاي ثِ هٌظَس فشاّن آٍسدى ساُکبسّبي کبسآهاذ دس
جْت ثْيٌِ ػبصي تَليذ ٍ هلشف اًشطي ٍ تؼييي قيوت هٌبػت ثشاي آى اًجبم ؿَد .هَاَع هلاشف
اًشطي دس ايشاى ٍ ثِ خلَف ثخؾ کـبٍسصي سا ثبيؼتي اص هؼبئل هْن اقتلبد کـَس داًؼات .ثخاؾ
کـبٍسصي يکي اص هْنتشيي هلشف کٌٌذُّبي اًشطي الکتشيکي ٍ هْنتشيي فشآٍسدُ ًفتايً ،فاتگابص
هيثبؿذ(تشاصًبهِ اًشطي ،ػبلّبي هختلف)ً .فتگبص ،دس ثخؾ کـبٍسصي ثاشاي ػاَخت هبؿاييآالت
کـبٍسصي ٍ پوپّبي آثيبسي هَسد اػتفبدُ قشاس هيگياشد .دس اياي ثخاؾ ،ػيبػات تغيياش ػاَخت
پوپّبي آثيبسي دس هضاسع کـبٍسصي اص ًفت گبص ثِ ثش  ،هَجت گشديذُ کِ هلشف ًفتگبص دس ثخؾ
کـبٍسصي ًيض سًٍذ ًضٍلي يبثذ کِ اًتظبس هي سٍد ايي سًٍذ ًضٍلي ثب تذاٍم اجشاي اياي ػيبػات اداهاِ
يبثذ .ثش ايي اػبع عي ػبلّابي  ،1376-84هتَػاظ کابّؾ ػابالًِ هلاشف ًفاتگابص دس ثخاؾ
کـبٍسصي ثشاثش  0.8دسكذ ثَدُ اػت(تشاصًبهِ اًشطي،ػبلّبي هختلف).
اًشطي الکتشيکي دس ثخؾ کـبٍسصي ،ثشاي ثِ کبس اًذاختي هَتَس پوپ ّبي چبُّبي کـبٍسصي
ٍ گشم کشدى ٍ سٍؿٌبيي گلخبًِّب ٍ هشاکض پشٍسؽ دام ٍ عيَس اػاتفبدُ هايگاشدد .دس ػابل 1384
ثخؾ کـبٍسصي ثب هلشف  16.4هيليبسد کيلَ ٍات ػبػت حذٍد  12.1دسكذ اص کل ثاش هلاشفي سا
ثِ خَد اختلبف دادُ اػت .تب پبيبى ايي ػبل ثايؾ اص  124984حلااِ چابُ کـابٍسصي هجْاض ثاِ
پوپّبي ثشقي گشديذُاًذ کِ هلشف ثش آىّب دس ايي ػبل ثبلغ ثش 16.7هيليابسد کيلاَ ٍات ػابػت
ثَدُ اػت ٍ تب پبيابى ػابل  1382هجوَػاب" ثاِ هياضاى ّ 582202اضاس ليتاش دس هلاشف گبصٍئيال
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كشفِجَيي ؿذُ اػت .سًٍذ هلشف ثش دس ثخؾ کـابٍسصي ،سًٍاذي كاؼَدي هايثبؿاذ(تشاصًبهاِ
اًشطي ،ػبلّبي هختلف) .دس صهيٌِ اقتلبد اًشطي چٌذيي هغبلؼِ دس داخل ٍ خابس كاَست گشفتاِ
اػت.
الَدل،صيشاهجبٍکوجَ( ،)2008تابابي گبصٍئيل سا ثب اػاتفبدُ اص سٍؽ خَدتَاايح ثبٍقفاِّابي
گؼتشدُ 1دس کـَس آفشيابي جٌَثي دس دٍسُ صهبًي  1978-2005هَسد ثشسػاي قاشاس دادُ ٍ ثاِ اياي
ًتبيج سػيذًذ کِ تابابي گبصٍئيل ًؼجت ثِ تغيياشات قيوات ٍ دسآهاذ ثايکـاؾ اػات .هيکبئيال
( ،)2006ثب اػتفبدُ اص تکٌي ّوگشايي ٍ سٍؽ خَد تَايح ثشداسي ثشاي تابابي گبصٍئيال ٍ دياضل
دس عي دٍسُ  1978 -2003دس يًَبى ًـبى دادکِ تابابي گبصٍئيل دس ثلٌذ هذت ًؼجت ثِ قيوت ٍ
دسآهذ ثيکـؾ اػت ،دس حبلي کِ تابابي ديضل دس ثلٌذهذت ًؼجت ثِ قيوت ثيکـؾ ٍ ًؼجت ثِ
دسآهذ ثبکـؾ اػت .ساهبًبتبى ( ،)1999ثاب اػاتفبدُ اص سٍؽ تلاحيح خغابي ثاشداسي دسچابسچَة
صهابًي  1972-1973تاب  1993-1994دس کـاَس ٌّاذ ًـاابى داد کاِ تاباابي گبصٍئيال ثاِ عااَس
هؼٌيداسي دس اثش افضايؾ تَليذ ًبخبلق داخلاي افاضايؾ هاييبثاذ .افاضايؾ دس ثلٌذهاذت ()2.682
ًؼجت ثِ کَتبُهذت( )1.178ثيـتش هي ؿَد ٍ تابابي گبصٍئيل ثِ عَس ًؼجي ًؼاجت ثاِ تغيياشات
قيوت ّن دس ثلٌذ هذت ٍ ّن دس کَتبُ هذت ثيکـؾ هيثبؿذ .التاًَي ( ،)1994تاباابي گبصٍئيال
دس کَيت سا هَسد ثشسػي قشاس دادُ ًتبيج تخويي ٍي ًـبى داد کِ تبثغ تاباابي گبصٍئيال دس کَتابُ
هذت ًؼجت ثِ قيوت ثيکـؾ اػت .يَسي ( ،)1994تبثغ تابابي ثش دس ثخاؾ کـابٍسصي ثاشاي
ايبالت هتحذُ آهشيکب سا ثشاي دٍسُ  1978تب  1992هاَسد ثشسػاي قاشاس دادُ اػات .دس اياي هغبلؼاِ
تابابي ثش ثخؾ کـبٍسصي ثشاي هلبسف آثيبسي ٍ ػبيش هلبسف ثِ كَست جذاگبًِ دس ًظاش گشفتاِ
ؿذُ اػتً .تبيج هغبلؼِ حبکي اص پابييي ثاَدى کـاؾ قيوتاي کَتابُهاذت دس هابيؼاِ ثاب هااذاس
ثلٌذهذت آى اػتّ .ن چٌيي دسجِ حشاست َّا اثش هثجت ثش هلشف ثش ثشاي آثيبسي ٍ اثش هٌفي ثاش
هيضاى اًشطي الکتشيکي هَسد اػتفبدُ ثشاي ػبيش هلابسف ثخاؾ کـابٍسصي داسد .چبًا ٍ يَّيٌا
( ،)1991ثِ ثشسػي تابابي ثش پشداختِ ٍ ؿَاّذي هجٌي ثش هتغيش ثَدى کـؾّب دس عاَل صهابى
اسائِ ًوَدُاًذ .چبًؼَى ٍ تَتَ ( ،)1983تابابي فشاٍسدُّبي ًفتي اػضبي اٍپ (اکاَادٍس ،اًاذًٍضي،
ايشاى ،ػشثؼتبىًٍ ،ضٍئال) سا ثشاي ػبلّبي  1985تب  1990پيؾثيٌي ًوَدًاذً .تابيج ًـابى داد کاِ
اشيت کـؾ قيوتي تابابي ثٌضيي اص ًظش آهبسي ثيهؼٌبػت ٍ کـاؾّابي دسآهاذي دس داهٌاِاي
ثيي  0/88تب  1.12قشاس داسد .ايي دٍ ًتيجِ ثيبىگش ثيکـؾ ثَدى تابابي ثٌضيي ٍ ًشهبل ثَدى ايي
کبال ثب تَجِ ثِ کـؾ دسآهذي اػت .خبکؼبسي ٍاسدثيلاي ( ،)1385دس هابلاِاي ثاب ػٌاَاى ثشسػاي
کـؾپزيشي تابابي ػَخت دس ثخؾ حوال ًٍاال صيشصهيٌاي کـاَس ،اص سٍؽ ػيؼاتن تاباابي
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تاشيجب" ايذُ آل اػتفبدُ ًوَدُ ٍ ًـبى دادًذ کِ تابابي ثٌضيي ٍ گبصٍئيال دس ثخاؾ حوال ٍ ًاال
جبدُ اي ٍ سيلي ًؼجت ثِ تغييش قيوت ػَخت کنکـؾ هيثبؿذ ٍ کـؾ دسآهذي ػَخت کوتش اص
ٍاحذ هيثبؿذ کِ حبکي اص آى اػت کِ دس اصاي افضايؾ ي دسكذ اسصؽ افضٍدُ تابابي ػاَخت دس
ثخااؾ حواال ٍ ًااال صيشصهيٌااي دس ايااشاى کوتااش اص ياا دسكااذ اف اضايؾ هااي يبثااذ .صساءًااظاد ٍ
قپبًچي( ، )1386دس هابلِ اي ثب ػٌَاى ثاشآٍسد هاذل تلاحيح خغابي تاباابي ثٌاضيي دس اياشاى ،ثاب
اػتفبدُ اص سٍؽ ّوجوؼي يَّبًؼَى -جَػيليَع ساثغِ ثلٌذهذت ٍ هذل تلحيح خغب کِ تغييشات
کَتبُهذت هتغيشّب سا ثِ تؼبدل ثلٌذهذت آًْب استجبط هي دّذً ،ـبى دادًذ کِ تابابي ثٌضيي ًؼاجت
ثِ قيوت ٍ دسآهذ ثيکـؾ اػت .يؼٌي ثٌضيي ي کبالي اشٍسي اػت دس ًتيجِ ػَاهل يش قيوتي
ٍ يش دسآهذي دس کبّؾ هلشف آى تأثيش ٍيظُاي داسًذ .ػجبػي ًظاد ٍ كابدقي ( ،)1378دس هغبلؼاِ
خَد ثِ ثشسػي پبيذاسي تابابي اًشطي يب قيوت ّب ٍ ػغح فؼبليت ّبي اقتلبدي دس ايشاى پشداختاِ
اًذ .دس ايي پظٍّؾ پغ اص ثشآٍسد تبثغ ًابابي حبهل ّبي هختلف اًشطي اص جولاِ ثاش  ،اياي تَاثاغ
الگَػبصي ؿذًذً .تبيج حبکي اص آى اػت کِ کـؾ ّبي قيوتي ٍ دسآهذي ثش دس ايشاى ثاِ هشاتات
کوتش اص ػبيش حبهل ّبي اًشطي هي ثبؿٌذّ .وچٌيي کـؾ ّبي دسآهذي ٍ قيوتي دس کَتابُ هاذت
کوتش اص ٍاحذ ٍ دس ثلٌذ هذت ثضسگتش اص ٍاحذ ّؼتٌذ .لزا هغبلؼِ حباش ثش آى اػت کاِ ثاب هؼشفاي
هتغيشّبي تأثيشگزاس ثش هلشف اًشطي (ثش ٍ گبصٍئيل) کِ ػوذُتشيي هٌبثغ اًشطي هلشفي دس ثخاؾ
کـبٍسصي هيثبؿٌذ ،ثِ ثشآٍسد تبثغ تابابي گبصٍئيل ٍ ثش دس ثخؾ کـبٍسصي ثپشداصد .ثٌابثشايي دس
ثخؾ دٍم هغبلؼِ حباش ،تلشيح هذل هٌبػت ثشاي تبثغ تابابي گبصٍئيل ٍ ثش  ،ثخؾ ػَم ثاشآٍسد
هذل ٍ دس پبيبى ًيض تجضيِ ٍتحليل ٍ ًتيجِگيشي اسائِ خَاّذ ؿذ.
مواد و روشها
دس هغبلؼِ حباش ،ثب اػتفبدُ اص هغبلؼِ الَدل ٍّوکبساى( )2008کِ اص هتغيشّبي قيوت ٍ
دسآهذ ثشاي ثشآٍسد تبثغ تابابي گبصٍئيل اػتفبدُ ًوَدُاًذ ،ثب اابفِ ًوَدى چٌذ هتغيش ديگش ثِ
ثشآٍسد تبثغ تابابي گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي پشداختِ ٍ دس قؼوت دٍم ًيض ثِ ثشآٍسد تبثغ ثش دس
ثخؾ کـبٍسصي پشداختِ هيؿَد.
هذل تلشيح ؿذُ ثشاي تبثغ تابابي گبصٍئيل ثِ ؿشح صيش اػت:
lQ g  a1lPg  a2 lYa  a3lS a  a4 lM  et

()1
کِ دس آى:

 : Qgهاذاس هلشف گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي (ّضاسليتش دس ػبل)
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 : Pgقيوت ٍاقؼي گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي ( ليتش /سيبل)
 : Yaتَليذ ًبخبلق داخلي ثخؾ کـبٍسصي ثِ ػٌَاى ؿبخق دسآهذي دس تبثغ تاباب (هيليبسد سيبل)
 : S aػغح صيش کـت هحلَالت کـبٍسصي (ّکتبس).
 : Mاشيت هکبًيضاػيَى دس ثخؾ کـبٍسصي
 : etپؼوبًذ هؼبدلِ هي ثبؿذ.
دس ساثغِ ثب ػبختبس تبثغ تابابي ثش  ،اکثش هحاايي هتغيشّبي قيوت ثش  ،دسآهذ ٍ قيوت
اًشطي ّبي جبًـيي ثش سا ثِ ػٌَاى هتغيش ّبي اكلي جْت ثشسػي کـؾّبي قيوتي ،دسآهذي ٍ
هتابعغ ٍ هتغيشّبي يش اقتلبدي ًظيش تؼذاد هـتشکيي ثش ٍ ؿبخقّبي آة ٍَّايي ًيض سا دس
ًظش گشفتِ اًذ ٍ ثشخي اص هحاايي ديگش ثِ دليل ػذم جبًـيٌي ثش ثب اًشطيّبي ديگش ،ثِ دليل
ػَاهلي اص قجيل کيفيت ،دٍام ،ايوٌي ٍ ثخلَف دػتشػي هتفبٍت ايي اًشطيّب ،اص لحبػ کشدى
هتغيش کبالي جبًـيي اجتٌبة ًوَدُ اًذ (اهيٌي فشد.)1380،
هذل تلشيح ؿذُ ثشاي هلشف ثش دس ثخؾ کـبٍسصي ًيض ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ:
()2
lQe  a1lPe  a2lYa  a3lN  lT
کِ دس آى:
 : Qeهاذاس هلشف ثش دس ثخؾ کـبٍسصي (هيليَى کيلَ ٍات /ػبػت)
 : Peقيوت ٍاقؼي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي (کيلَ ٍات ػبػت /سيبل).
 : Yaاسصؽ افضٍدُ ثخؾ کـبٍسصي ثِ ػٌَاى ؿبخق دسآهذي دس تبثغ تاباب هيليبسد سيبل
 : Nتؼذاد هـتشکيي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي (ّضاس هـتشک).
 : Tهتَػظ دسجِ حشاست َّا (دسجِ ػبًتيگشاد)
 : etپؼوبًذ هؼبدلِ هي ثبؿذ.
ػپغ ثب اػتفبدُ اص الگَي تلحيح خغبي ثشداسي ثِ ثشآٍسد هؼبدالت ثبال پشداختِ ٍ .پغ اص
ثشسػي دس ػغح هتغيشّب ،هـخق ؿذ دس توبم هتغيشّب فشايِ كفش هجٌي ثشسيـِ ٍاحذ سا دس ػغح
هتغيشّب ًويتَاى سد ًوَد .ثٌبثشايي دس ساػتبي پبيبکشدى هتغيشّب اص تفبال هشتجِ اٍل اػتفبدُ ؿذ ٍ
ثب اػتفبدُ اص آصهَى ديکي -فَلش تؼوين يبفتِ ،توبم هتغيشّبي هَسد ثشسػي ،ثب ي ثبس تفبالگيشي
ايؼتب ؿذُاًذ.
جْت ثشسػي تؼييي عَل ٍقفِ ثْيٌِ ثشاػبع آکبئي ٍ ؿَاستض ثيضيي ،تؼذاد ي ٍقفِ ثشاي
الگَي خَد تَايح ثشداسي دس ػغح هؼٌيداسي  5دسكذ تأييذ ؿذُ ٍ ثؼذ اص تؼييي ٍقفِ ثْيٌِ هذل
ٍ اًجبم آصهَى ّن اًجبؿتگي ًيض هيتَاى سٍؽ تلحيح خغبي ثشداسي سا ثشآٍسد ًوَد .دادُّبي ٍ
اعالػبت آهبسي هَسد اػتفبدُ دس ايي هغبلؼِ ،ثِ كَست ػبالًِ اػت کِ اص هٌبثغ آهبسي ؿشکت هلي
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ًفت ايشاى ،ؿشکت هلي پباليؾ ٍ پخؾ فشآٍسدُّبي ًفتي ،ثبً هشکضي جوَْسي اػالهي ايشاى،
ٍصاست جْبد کـبٍسصي ،تشاصًبهِ اًشطي عي ػبلّبي هختلف ،هشکض َّاؿٌبػي ايشاىٍ ،احذ
هکبًيضاػيَى ٍصاست کـبٍسصي اػتخشا ؿذُ اػت .لزا دس قؼوت ثؼذ ًتبيج ثشآٍسد تَاثغ تابابي
گبصٍئيل ٍ ثش ًـبى دادُ ؿذُ ٍ ثِ تجضيِ ٍ تحليل آىّب پشداختِ هيؿَد.
نتايج و بحث
دسساػتبي ثشسػي ٍتؼييي ثشداسّبي ّوگشايي ٍػاپغ تؼيايي ساثغاِ تؼابدلي ثلٌذهاذت ثايي
هتغيشّبي الگَّب اص سٍؽ يَّبًؼَى اػتفبدُ ؿذُ اػت .آصهَى ّناًجبؿتگي ثيي هلاشف گبصٍئيال ٍ
ػبيش هتغيشّب ٍ ّوچٌيي هلشف ثش ٍ ػبيش هتغيشّبً ،ـبى داد ثش اػبع آهبسُ اثش ٍ آصهَى حاذاکثش
هاذاس ٍيظُ 1ثشداس ّوجوؼي دس هذل ّب ٍ جَد داسد (جذٍل.)2ٍ1
ثشاي تحليل ثلٌذ هذت تبثغ تابابي ثش ٍ گبصٍئيل اص سٍؽ تلحيح خغابي ثاشداسي اػاتفبدُ
هي ؿَد .ثِ کو ايي سٍؽ هيتَاى تأثيش هتغيشّبي هؤثش ثش تاباابي گبصٍئيال ٍ ثاش سا دس کَتابُ
هذت ٍ ثلٌذهذت ثب ّن هابيؼِ کشد .ثخلَف اص ايي جْت کِ هي تَاى آصهَى ًوَد آيب اگش هتغيشي
دس کَتبُهذت ثش تابابي گبصٍئيل تأثيش هٌفي داؿتِ ،دس ثلٌذ هذت ًيض اياي ٍااؼيت اداهاِ خَاّاذ
داؿت يب خيش؟
(D( LQ)  0.078 * [( LQ(1)  0.87 * LP(1)  1.3 * LM (1)  2.6 * LGDP(1)  0.9 * LS (1) )4
)) 30.1)]  0.44 * D( LQ(1))  017 * D( LP(1))  0.16 * D( LGDP(1)  0.014 * D( LS (1
)) 0.011* D( LM (1

اشيت تؼذيل دس هؼبدلِ ثبال ًـبى هيدّذ کِ هتغيش تابابي گبصٍئيل دس ّش دٍسُ ثاِ اًاذاصُ
 0.078ثِ ػوت تؼذيل هيسٍد ،ثِ ػجبست ديگش دس ّش دٍسُ حذٍد  7.8دسكذ اص ػاذم تؼابدل ايجابد
ؿذُ ثيي هابديش هلشف گبصٍئيل اص سًٍذ ثلٌذهذت آى اص ثيي هيسٍدّ .نچٌايي اياي ااشيت ًـابى
هيدّذ کِ هاذاس تابابي گبصٍئيال هؼلاَل هتغيشّابي ػاوت ساػات (ػاغح صياش کـات ،قيوات،
هکبًيضاػيَى ،تَليذ ًبخبلق داخلي ثخؾ کـبٍسصي) هي ثبؿذّ .وبى عَس کِ اص سٍاثظ ثبال هـاخق
اػت ،هتغيشّبي هؼتال تـکيل دٌّذُ تبثغ تابابي گبصٍئيل ،داساي تأثيشات هتفبٍتي ثش هتغيش تابثغ
ّؼتٌذ .سؿذ هاذاس تابابي گبصٍئيل دس ي دٍسُ گزؿتِ ،تأثيش هؼتايوي ثش هاذاس هلشف گبصٍئيل
دس دٍسُ حبل داسد .يؼٌي تغييشات هاذاس هلشف گبصٍئيل تحت تأثيش هاذاس هلشف دٍسُّبي گزؿاتِ
قشاس هيگيشد .ثٌبثشايي ًويتَاى هاذاس هلشف سا هجشد اص تحاَالت آى دس دٍسُ گزؿاتِ هاَسد تَجاِ
قشاس داد .چشا کِ هاذاس هلشف گبصٍئيل دس دٍسُ ّبي گزؿتِ  ،خَد دس ثشگيشًذُ ػبيش ػَاهل هؤثش ثش
تابابي گبصٍئيل دس دٍسُّبي ثؼذ اػت .ػَاهلي هبًٌذ يبساًِّب ،قيوت جْبًي ػَخت ،تکٌَلاَطي ٍ ...
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کِ ّوِ ايي ػَاهل ثش هيضاى هلشف گبصٍئيل دس ثخؾ تأثيش داسًاذ .ايٌکاِ تکٌَلاَطي جذياذي ٍاسد
ؿَد کِ ًيبص ثِ هلشف گبصٍئيل دس ثخؾ سا تحت تأثيش قشاس دّاذ ياب ايٌکاِ تغيياشات قيوات ّابي
جْبًي (كبدساتي ٍ ٍاسداتي) ػَخت ،تغييشاتي سا ثش هاذاس تابابي گبصٍئيل دس ثخؾ ايجبد کٌٌذ.
قيوت ثِ ػٌَاى هْنتشيي ػبهل تؼيييکٌٌذُ ػشاِ ٍ تاباب دس ػيبػاتگازاسي اًاشطي ًااؾ
ثؼضايي ايفب هيًوبيذ ٍ ّوَاسُ اػوبل قيوتّبي هختلف اثشات قبثل تَجْي ثاش اقتلابد کـاَس داسد.
هتغيش سؿذ قيوت ٍاقؼي گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي ثب ي ٍقفِ دس کَتبُهذت ثِ عَس يشهؼاتاين
تابابي گبصٍئيل سا تحت تبثيش قشاس هيدّذ کِ ثب تئَسي ًيض ػابصگبس اػات .چاشا کاِ ّشچاِ قيوات
گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي ثِ داليل هختلف هبًٌذ پشداخات يبساًاِ ػاَخت ٍ ياشُ کوتاش ثبؿاذ،
گبصٍئيل ثيـتشي اص جبًت کـبٍسصاى تاباب هيؿَد .اکٌَى دس اياشاى تَصياغ ػاَخت هاَسد احتياب
کـبٍسصاى اص عشيق تؼبًٍيّبي سٍػتبيي كَست هيگيشد.
هتغيش سؿذ تَليذ ًبخبلق داخلي ثخؾ کـبٍسصي ثب ي ٍقفاِ ثاش تاباابي گبصٍئيال دس اياي
ثخؾ اثش هؼتاين هيگزاسدّ .ش چِ دسآهذ کـبٍسصاى افضايؾ يبثذ ،تابابي گبصٍئيال دس اياي ثخاؾ
افضايؾ هييبثذ .عجق هغبلؼِ اي کِ ساهبًبتبى دس ٌّذ ثشاي تابابي گبصٍئيل اًجبم داد ًـابى داد کاِ
دس کَتبُ هذت ثب افضايؾ تَليذ ًبخبلق داخلي دس کل اقتلبد ،تاباب ثشاي گبصٍئيل ثِ ػشػت افضايؾ
هي يبثذّ .وييعَس ّشچِ هيضاى هلشف اًشطي دس ثخاؾ کـابٍسصي افاضايؾ يبثاذ ،دسآهاذ ٍ اسصؽ
افضٍدُ ايي ثخؾ ًيض افضايؾ هييبثذ .عَسيکِ هيضاى هلشف اًشطي ثيـتش ي کـَسً ،ـابىدٌّاذُ
سؿذ اقتلبدي آى کـَس اػت ٍ هلشف صيابد اًاشطي تجاذيل ثاِ اسصؽ افاضٍدُ ثيـاتشي هاي ؿاَد
(تشاصًبهِ اًشطي.)1382،
هتغيش سؿذ اشيت هکبًيضاػيَى ثبي ٍقفاِ ًياض دسکَتابُ هاذت ،داساي اثاش يشهؼاتاين ثاش
تابابي گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي اػت .ثِ ػجبستي ثْتش ّشچِ دس ثخؾ کـبٍسصي هيضاى اػاتفبدُ
اص هبؿيي آالت افضايؾ يبثذ ،هيضاى اػتفبدُ اص گبصٍئيل دس ثخؾ کـابٍسصي دس کَتابُهاذت کابّؾ
هييبثذ .ػلت ايي اهش هيتَاًذ افضايؾ کبسايي ٍ ثبصدّي هبؿييآالت کـبٍسصي دس ثخؾ ثبؿذ کِ ايي
اهش هٌجش ؿذُ اص گبصٍئيل ثشاي تأهيي ػَخت هبؿيي آالت اػتفبدُ ثْيٌِ ؿاَد .ثاِ ػجابستي ديگاش،
ّشچِ دس ثخؾ کـبٍسصي دسجِ هکبًيضاػيَى (اػتفبدُ اص هبؿيي آالت جذيذتش) افضايؾ يبثذ ،هيضاى
هلشف گبصٍئيل دس ثخؾ دس کَتبُهذت کبّؾ هييبثذ.
هتغيش سؿذ ػغح صيش کـت هحلاَالت کـابٍسصي ،داساي تاأثيش هؼاتاين ثاش سؿاذ تاباابي
گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي هيثبؿذ ،چشا کِ ّش چِ کـبٍسصاى ،ػغح صيش کـت هحلَالت خَد سا
ثِ هٌظَس تَليذ ثيـتشافضايؾ دٌّذ ،ثبيذ اص هبؿيي آالت ثيـتشي جْت اًجبم ػوليبت کبؿت ،داؿت
ٍ ثشداؿت اػتفبدُ ًوبيٌذ .لزا ثشاي تأهيي ػَخت ايي هبؿيي آالت کِ گبصٍئيال هايثبؿاذ ٍ ػواذُ
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هلشف آى ثِ ػٌَاى ػَخت هلشفي هبؿيي آالت ٍ هَتَسّبي آة هيثبؿذ ،گبصٍئيل ثيـتشي تابااب
هيؿَد .پغ ػغح صيش کـت هحلَالت ي ػبهل ثؼيبس هْن اثش گزاس ثش تاباابي گبصٍئيال اػات.
کبسثشد هبؿيي آالت کـبٍسصي هي تَاًذ هٌجاش ثاِ افاضايؾ تَلياذ ٍ دسآهاذ کـابٍسصاى ٍ دس ًْبيات
افضايؾ دسآهذ دس ثخؾ کـبٍسصي ؿَد .لزا کـبٍسصي کِ ّاذف خاَد سا حاذاکثش کاشدى تَلياذ ثاِ
هٌظَس پبػخگَيي ثِ ًيبصّبي ثيـتش کشدُ اػت ،ثب اػاتفبدُ ثيـاتش اص هبؿايي آالت ثاشاي ػاَخت
هلشفي ايي دػتگبُّب گبصٍئيل ثيـتشي سا تاباب هيکٌذ .اص عشف ديگش ثب افاضايؾ ػاغح صيشکـات
هحلَالت ،کـبٍسص ثشاي آثيبسي هحلَالت خَد ثِ آة ثيـتشي ًيبص داسد .کـبٍسصاًي کِ اص چبُّابي
ديضلي ثشاي اػتحلبل آة اػتفبدُ هيکٌٌذ چَى ػَخت هَتَسّابي اياي چابُّاب ػوَهاب گبصٍئيال
هيثبؿذ ،ثٌبثشايي ّوشاُ ثب افضايؾ ػغح صيش کـت گبصٍئيل ثيـتشي تاباب هيکٌٌذ.
ّوبى عَس کِ اص سٍاثاظ ثلٌذهاذت هـاخق اػات ،ااشايت ثلٌذهاذت ًـابى هايدٌّاذ کاِ
هتغيشّبي ػوذُ ايي هغبلؼِ کِ دس کَتبُهذت تأثيش هٌفي ٍ هثجت داسًذ ،دس ثلٌذ هذت آثبس هؼکَػي
ثش تابابي گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي داسًذ .اشيت هتغيش قيوت ٍاقؼاي گبصٍئيال دس ثلٌاذ هاذت،
داساي اثش هثجت ثش هاذاس تابابي گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي اػاتّ .وابى عاَس کاِ رکاش ؿاذ دس
ثخؾ کـبٍسصي يبساًِّبي صيبدي ثِ اًشطي ثِ خلَف گبصٍئيل ٍ ثش ٍ تاشيجب ؿاجِ هجابًي تؼلاق
دادُ هيؿَد .اص ي ثؼذ ايي قيوتّبي ؿجِ هجبًي ثبػث هيؿًَذ کِ ديگاش کـابٍسصاى ًؼاجت ثاِ
تغييشات قيوت گبصٍئيل صيبد حؼبع ًجبؿٌذ ٍ ثب ثبال سفتي قيوت ثاِ خابعش پشداخات يبساًاِ هااذاس
هلشف گبصٍئيل دس ثخؾ سا افضايؾ دٌّذ ٍ اص ثؼذ ديگش ،قيوتّبي ػَثؼيذداس اًشطي هَجت اتاالف
ٍ هلشف صيبد اًشطي ٍ پبييي آهذى ثْشُ ٍسي هيؿًَذ .قيوتّبي ػَثؼيذداس اًاشطي دس کـاَسّبي
دس حبل تَػؼِ ٍ هي جولِ ايشاى يکي اص هَاًغ اكلي دس ثبال ثاشدى ثابصدّي اًاشطي اػات .لازا اياي
قيوتّب هبًغ ٍسٍد تکٌَلَطي جذيذ ٍ ًْبيتاب افاضايؾ ثابصدّي هبؿاييآالت دس ثخاؾ کـابٍسصي ٍ
جبيگضيٌي ػَخت آىّب هيؿَد .لزا ّشچِ دس ثلٌذهذت ثاِ ػٌاَاى يا ػيبػات ،قيوات ػاَخت
(گبصٍئيل) افضايؾ يبثذ ٍ ثِ ػجبستي ثْتش يبساًِّب هحذٍد ٍ هحذٍدتش ٍ تؼذيل ؿًَذ ،چاَى اياي اهاش
هؼتلضم داؿتي تَاًبيي هبلي قبثل تَجْي دس کـَس اػت ٍ اكَال کـَسّبيي کِ اص ًظش هٌابثغ هابلي
دس حذ اؼيفي ّؼتٌذ ػيبػت حزف ػَثؼيذ ٍ افضايؾ قيوت اًشطي ثِ ػَْلت قبثل اجشا ًجاَدُ ٍ
اص عشفي دس ثخؾ کـبٍسصي ايشاى ًيض کـبٍسصاى سيؼ پزيشؽ تکٌَلَطي جذيذ سا ًويپزيشًذ .لازا
توبم ايي اهَس هبًغ اص ٍسٍد تکٌَلَطي ّبي جذياذ دس ثخاؾ کـابٍسصي ؿاذُ ٍ ثاِ دًجابل آى هابًغ
افضايؾ ثبصدّي هبؿيي آالت ٍ جبيگضيٌي ػَخت آىّب دس ثخؾ کـبٍسصي ؿذُ ٍ اياي اهاش هَجات
افضايؾ ثيسٍيِ هلشف اًشطي ٍ ثِ تجغ هلشف گبصٍئيل دس ايي ثخؾ هيؿاَد .ثٌابثشايي حازف ٍ ياب
کبّؾ ػَثؼيذ ػَخت ٍ افضايؾ قيوتّب خَد ي ساُ ثشاي جلَگيشي اص اتالف ٍ اػشاف اًاشطي دس
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ّش کـَس ٍ ثِ تجغ آى ٍسٍد تکٌَلَطي جذيذ ثِ آى کـَس اػت .اص عشفي افاضايؾ قيوات ثاِ ػٌاَاى
اثضاسي ثِ هٌظَس کٌتشل ٍ ثْيٌِ ػبصي هلشف ايي فشآٍسدُ ًويتَاًذ ثِ عَس ًبهحذٍد اداهِ يبثذ ،چشا
کِ پيبهذّبي ًبهغلَثي هبًٌذ افضايؾ تَسم سا ثِ دًجبل خَاّذ داؿت .اص عشف ديگاش دس ثلٌاذ هاذت،
جوؼيت ثِ ػٌَاى ي ػبهل اثشگزاس ثش تابابي اًشطي ّ ،ش چِ افضايؾ يبثذ ،ثخؾ کـبٍسصي هؼتلضم
پبػخگَيي ثِ ًيبصّبي ثيـتشي ثَدُ ٍ ًْبيتب حتي ثب افضايؾ قيوت ًيض ،هلشف اًشطي دس ايي ثخاؾ
افضايؾ هي يبثذ .ثٌبثشاييّ ،ذفوٌذ کشدى يبساًِ ّب ػبهل ثؼايبس هْواي دس ثابال ثاشدى ثْاشُ ٍسي دس
ثخؾ کـبٍسصي هي ثبؿذ .اشيت تَليذ ًبخبلق داخلي ثخؾ کـبٍسصي کِ دس کَتبُهذت اثش هثجتي
ثش تابابي گبصٍئيل داسد دس ثلٌذهذت اثش يش هؼتاين ثش تابابي گبصٍئيل داسدّ .شچِ کِ ثاِ ػاوت
ثلٌذ هذت هي سٍين عجق پيؾ ثيٌي ؿَساي جْبًي اًشطي کاِ ّاذف آى حال هؼابئل هٌغااِ اي ٍ
جْبًي هشثَط ثِ اًشطي اػت ،ثب افضايؾ تَليذ ًبخبلق داخلاي دس اقتلابد ،تاباابي اًاشطي کابّؾ
هييبثذ .دس کـَسّبي كٌؼتي ًظيش آهشيکب ٍ اًگلؼتبى دس دّاِ  ٍ 1920هبقجال آى دياذُ ؿاذُ کاِ
سًٍذ هلشف اًشطي دس ايي کـَسّب ًضٍلي ثَدُ اػت .يؼٌي ساثغِ ّويـگي ثيي هيضاى تابابي اًشطي
ٍ هيضاى سؿذ تَليذ ًبخبلق داخلي ثش حؼت قيوت ثبثتّ ،ويـِ كحيح ثِ ًظش ًوي سػذ کِ ػلات
آى هيتَاًذ پيـشفت تکٌَلَطي ٍ کبّؾ جوؼيت دس اياي کـاَسّب ثبؿاذ .ثاِ عاَس کلاي دٍ ػبهال
افضايؾ اسصؽ افضٍدُ ثِ اصاء ّش ٍاحذ اًشطي هلشفي ٍ تغييشات ػبختبسي اقتلبد ثبػث کبّؾ ؿاذت
اًشطي هيؿًَذ .ػبهل اٍل ًبؿي اص دػتبٍسدّبي ثْشٍُسي اقتلبد اػات کاِ ثبػاث افاضايؾ ثابصدّي
اًشطي هي ؿًَذ .لزا دس ايشاى کِ کـَسي دس حبل تَػؼِ اػت ٍ ثخؾ کـبٍسصي آى ثِ ػٌَاى يکاي
اص هْنتشيي ثخؾ ّبي اقتلبدي ايي کـَس اػت ،دس ثلٌذ هذت ّوشاُ ثب افضايؾ اسصؽ افضٍدُ دس ايي
ثخؾ ٍ پيـشفت ًَآٍسيّب دس ثخؾ کـبٍسصي اص عشيق پيـشفت دس عشاحي هبؿايي آالت جذياذ ٍ
جبيگضيٌي ػَخت آى ّب ٍ افضايؾ ثبصدّي هبؿيي آالت هيتَاى اًتظبس داؿت کِ اص هلشف گبصٍئيل
دس ايي ثخؾ کبػتِ ؿذُ ٍ ساثغِ يش هؼتاين ثيي هلشف اًاشطي ٍ تَلياذ ًبخابلق داخلاي ثشقاشاس
هي ؿَد .پغ پيـشفت هذاٍم تکٌَلَطي ًاؾ هْوي دس تاباابي اًاشطي داؿاتِ ٍ کابسايي تَلياذ ٍ
هلشف اًشطي سا ثبال ثشدُ ٍ اثشات صيؼت هحيغي اًشطي سا کبّؾ هيدّذ .لزا اگش دسآهذ افشاد ًبؿاي
اص افضايؾ ػغح فٌبٍسي ٍ تَليذ ثب اسصؽ افضٍدُ ثبال ثبؿذ ،هوکي اػت هلشف ػَخت کابّؾ يبثاذ.
ػبهل ديگش ثشاي تَجيِ ايي ساثغِ هؼکَع ،ايٌکِ هلشف ثش دس ثخؾ کـبٍسصي ي جبًـيي ثشاي
گبصٍئيل هحؼَة هيؿَد .لزا ػيبػت ثش داس کشدى چبُّابي آة کـابٍسصي ،خاَد ثبػاث کابّؾ
هلشف گبصٍئيل دس ايي ثخؾ هي ؿَد .ثٌبثشايي ّشچِ دسآهذ دس اياي ثخاؾ افاضايؾ يبثاذ ،هلاشف
گبصٍئيل دس ايي ثخؾ کبّؾ هييبثذ ٍ ثب دسآهذ ثيـتش هي تَاى اص جبيگضييّبي گبصٍئيل هبًٌذ ثاش
اػتفبدُ ًوَد.
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اشيت ػغح صيش کـت هحلَالت کـبٍسصي ّن دس کَتبُهذت ٍ ّن دس ثلٌذهاذت داساي اثاش
هؼااتاين ٍ اااشيت هکبًيضاػاايَى دس ثلٌذهااذت داساي اثااش هؼااتاين ٍ دس کَتاابُهااذت داساي اثااش
يشهؼتاين ثش تابابي گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي هيثبؿٌذ.
تابع تقاضاي برق:

() 5

)D( LQ)  0.54 * [( LQ(1)  0.2 * LP(1)  0.31 * LN (1)  6.4 * LT (1
)) 1.4 * LY (1)  20]  0.5 * D( LQ(1))  0.16 * D( LP(1))  0.20 * D( LY (1
 0.15 * D( LN (1))  1.59 * D( LT (1))  0.06

اشيت تؼذيل دس هؼبدلِ ثبال ًـبى هيدّذ هتغيش تابابي ثش دس ّش دٍسُ ثِ اًذاصُ  0.54ثاِ
ػوت تؼذيل هي سٍد .ثِ ػجبست ديگش دس ّش دٍسُ حذٍد  54دسكذ اص ػذم تؼابدل ايجابد ؿاذُ ثايي
هابديش هلشف ثش اص سًٍذ ثلٌذهذت آى اص ثيي هيسٍد ّوچٌيي ًـبى هيدّاذ کاِ هااذاس تاباابي
ثش هؼلَل هتغيشّبي ػوت ساػت (دسجِ حشاست َّا ،قيوت ،اسصؽ افضٍدُ ثخؾ کـبٍسصي ،تؼاذاد
هـتشکيي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي) اػت .هتغيشسؿذ هلشف ثش دس ثخؾ کـابٍسصي ثاب سؿاذ يا
دٍسُ قجل خَد دس کَتبُهذت ،ساثغِ هثجت داسد .پغ ًوي تَاى اثش هاذاس هلشف دٍسُ قجل ثش سا ثش
هلشف ثش دس دٍسُ حبل ًبديذُ گشفت .هتغيش هلشف ثش ثب سؿذ ي دٍسُ قجل قيوت ساثغِ هٌفي
داسدّ .ش چِ قيوت ثش دس ثخؾ کـبٍسصي ثِ دليل پشداخت يبساًِّب کبّؾ يبثذ ،هاذاس هلشف ثش
دس ايي ثخؾ ًيض افضايؾ هي يبثذ .هتغيش سؿذ هلشف ثش ثب سؿذ ي دٍسُ قجل اسصؽ افضٍدُ ثخاؾ
کـبٍسصي ساثغِاي هٌفي داسد .دليل ايي اهش ايي هيتَاًذ ثبؿاذ کاِ ّاش چاِ دس کَتابُهاذت اسصؽ
افضٍدُ ثخؾ کـبٍسصي افضايؾ يبثذ ،ثِ دليل پيـاشفت ًاَآٍسيّاب دس ثخاؾ کـابٍسصي ٍ افاضايؾ
ثبصدّي ٍػبيل هَسد اػتفبدُ دس ثخؾ ،هلشف ثش دس ثخؾ ًيض کبّؾ هييبثذ .هتغيشسؿاذ هلاشف
ثش ثب ي دٍسُ قجل سؿذ تؼذاد هـتشکيي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي دس کَتبُ هاذت ساثغاِاي هثجات
داسد .ثٌبثشايي ّشچِ تؼذاد کـابٍسصاى دس ثخاؾ کـابٍسصي جْات هلابسف گًَابگَى (گاشم کاشدى
گلخبًِّب ،پوپبط آة جْت آثيبسي ٍ ػبيش هلبسف )افضايؾ يبثذ ،هلشف ثاش دس ثخاؾ ًياض افاضايؾ
هي يبثذ .اص عشف ديگش ايي ساثغِ ًـبىدٌّذُ اػتفبدُ يشثْيٌِ اص ثش دس ثخاؾ کـابٍسصي تَػاظ
کـبٍسصاى ًيض هيتَاًذ ثبؿذ .سؿذ ي دٍسُ قجل هتغيش دسجِ حشاست ّاَا تاأثيش هؼکاَع ثاش سؿاذ
تابابي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي داسد.
ّوبىعَس کِ اص ساثغِ ثلٌذهذت هـخق اػت ،اشايت ثلٌذهذت ًـبى هي دٌّذ هتغيشّابي
ػوذُ ايي تحايق کِ دس کَتبُ هذت تاأثيش هٌفاي ٍ هثجات داسًاذ ،دس ثلٌذهاذت آثابس هؼکَػاي ثاش
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تابابي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي داسًذ .اشيت هتغيش قيوت ٍاقؼي ثش دس ثلٌذ هذت داساي تاأثيش يش
هؼتاين ثش هاذاس تابابي ثش دس ثخؾ اػت .ػلت آى هيتَاًذ ايي ثبؿذ کِ ثِ دليل آاليٌاذُ ثاَدى
هلشف ػَخت ّبي فؼيلي تَػظ هَتَسّبي ديضلي جْت پوپبط آة کـبٍسصي کِ گبصّبي آاليٌذُاي
ّوچَى هًََکؼيذ کشثي،اکؼيذ گَگشد،اکؼيذاصت سا تَليذ ٍ دس َّا هٌتـش هي ػبصد ٍ تأثيشات هضش
ٍ هٌفي آى ثش ػالهت اًؼبى ،آلَدگي هْنتشي تَػظ ايي ػَختّب ثٍِجَد هيآيذ کِ ػجبست اػات
اص آلَدگي آة ٍ خبک دس اثش سيضؽ گبصٍئيل ٍ سٍ ي دس هحل ايؼتگبُّبي پوپبط کِ ػوَهب دس داخل
هضاسع قشاس داسًذ ٍ اص عشف ديگش عي تحايابت كَست گشفتِ ثشسػي ؿذُ اػت کِ ّضيٌِ پوپابط آة
دس ثخؾ کـبٍسصي تَػظ پوپ ّبي ديضلي چٌذيي ثشاثش پوپبط آة ثب پواپ ّابي ثشقاي اػات .لازا
ّشچِ دس ثلٌذ هذت قيوت ثش کبّؾ يبثذ چَى ثش ثِ ػٌَاى ي جبًـيي هٌبػت ثاشاي گبصٍئيال
دس ثخؾ کـبٍسصي هحؼَة هي ؿَد ،هلشف آى افضايؾ خَاّذ يبفت .اشيت تَليذ ًبخبلق داخلي
ثخؾ کـبٍسصي کِ دس کَتبُ هذت داساي تأثيش يشهؼتاين ثش تابابي ثش هيثبؿاذ ،دس ثلٌاذ هاذت
تأثيش هؼتاين ثش تابابي گبصٍئيل داسدّ .ش چِ اسصؽ افضٍدُ ثخؾ کـبٍسصي افضايؾ يبثاذ ،تاباابي
ثش ًيض دس ثخؾ افضايؾ هي يبثذ .اص آىجبيي کِ دس ثخؾ کـبٍسصي ثش ػَختي ثؼيبس تويض ثاشاي
هلبسف ايي ثخؾ اػت ،اًتظبس هي سٍد کِ ّوَاسُ دس ثلٌذ هذت ثب افضايؾ اسصؽ افضٍدُ اياي ثخاؾ
تؼذاد ثيـتشي اص چبُّبي کـبٍسصي ثش داس ؿذُ ٍ هلشف ثش افاضايؾ يبثاذ .اص عشفاي ثاب افاضايؾ
اسصؽ افضٍدُ ثخؾ کـبٍسصي ،فؼبليتّبي ايي ثخؾ ًيض افضايؾ يبفتِ ٍ ايي اهش ثبػث هيؿاَد کاِ
هلشف ػَخت دس ثخؾ کـبٍسصي ثشاي تأهيي ايي ّذف افضايؾ يبثذ .يؼٌي ثِ عَس کلي اثش افضايؾ
اسصؽ افضٍدُ ثخؾ کـبٍسصي ثش هلشف ػَخت ،هثجت اػت .اهب اگش افضايؾ دسآهذ کـبٍسصاى ًبؿاي
اص افضايؾ ػغح فٌبٍسي ٍ تَليذ ثب اسصؽ افضٍدُ ثبال ثبؿذ ،هوکي اػت هلشف ػَخت کابّؾ يبثاذ.
ٍلي دس کـَسّبي دس حبل تَػؼِ ّوشاُ ثب افضايؾ دسآهذ ،هلاشف ػاَخت ًياض افاضايؾ هاي يبثاذ.
اشيت هتغيش تؼذاد هـتشکيي ثش ّن دس کَتبُ هاذت ٍ ّان دس ثلٌاذ هاذت داسي تاأثيش هثجات ثاش
تابابي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي هيثبؿذ .ثٌابثشاييٍ ،صاست ًياشٍ هايتَاًاذ اص عشياق هحاذٍديت دس
ٍاگزاسي تؼذاد ٍ ًَع کٌتَس ثش  ،اص ًظش ٍلتبط ،جْت تؼذيل ٍ کٌتشل هلشف ثش اقذام کٌاذ .هتغياش
دسجِ حشاست َّا ،دس کَتبُهذت داساي تأثيشي هٌفي ثشتاباابي ثاش دس ثخاؾ ثاَد ،دس ثلٌذهاذت
داساي اثش هؼتاين ثش تابابي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي داسد .ثب تَجِ ثِ اياي کاِ ثايؾ اص  90دسكاذ
ثش هلشفي دس ايي ثخؾ دس صيش ثخؾ صساػت ٍ دس الکتشٍ پوپ ّبي هَسد اػتفبدُ جْت پوپبط آة
چبُّبي کـبٍسصي ثِ هلشف هي سػذ ،لزا اشيت دسجِ حشاست َّا هثجت هي ثبؿاذّ .شچاِ دسجاِ
حشاست َّا افضايؾ يبثذ ،هلشف ثش دس ايي ثخؾ ًيض افضايؾ هي يبثذ کِ ايي اهش هي تَاًذ ثاِ اياي
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دليل ثبؿذ کِ دس ثؼيبسي اص ػبل ّب ثِ خبعش کبّؾ ًضٍالت جَي ٍ ثبال سفاتي دسجاِ حاشاست ّاَا
اػتفبدُ ثش ًيض دس ثخؾ ثشاي هلبسف هختلف افضايؾ يبفتِ اػت.
نتیجهگیري و پیشنهادها
ثب تَجِ ثِ تَاثغ تابابي گبصٍئيل ٍ ثش دس ثخؾ کـبٍسصي ايشاى دس هغبلؼِ حباشً ،تبيج صياش
حبكل ؿذ.
تبثغ تابابي گبصٍئيل ثخؾ کـبٍسصي دس کَتبُهذت ٍ ثلٌذهذت ،تحت تأثيش تأثيشات هؼتاين
هتغيشّبي ػغح صيشکـتّ ،وچٌيي اثش هؼتاين هتغيش تَليذ ًبخبلق داخلاي ثخاؾ کـابٍسصي دس
کَتبُ هذت ٍ اثش يشهؼتاين ايي هتغيشدس ثلٌذهذت ،اثش يشهؼتاين هتغيش قيوت دس کَتبُ هذت ٍاثش
هؼتاين دس ثلٌذهذت هيثبؿذ .اص هْنتشيي ػَاهل هؤثش ثشتابابي گبصٍئيل دس ثخؾ کـبٍسصي ايشاى،
هتغيشّبي ػغح صيشکـت ،تَليذًبخبلق داخلي ثخؾ ٍ اشيت هکبًيضاػايَى هاي ثبؿاٌذ .دس تابثغ
تابابي ثش  ،هْن تشيي ػَاهل اثشگزاس ثش هاذاس تابابي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي دسجِ حشاست ّاَا،
اسصؽ افضٍدُ ثخؾ هي ثبؿٌذ .هتغيشّبي قيوت ،اسصؽ افضٍدُ ثخؾ کـبٍسصي ٍ دسجِ حشاست ّاَا
دس کَتبُهذت اثش يشهؼتاين ٍ هتغيش تؼذاد هـتشکيي ثش دس کَتابُهاذت داساي اثاش هؼاتاين ثاش
هاذاس تابابي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي هي ثبؿٌذ .اهب دس ثلٌذهذت هتغيشّابي اسصؽ افاضٍدُ ثخاؾ،
تؼذاد هـتشکيي ثش  ،دسجِ حشاست َّا داساي تأثيش هؼتاين ٍ هتغيش قيوت ٍاقؼي ثاش داساي تاأثيش
يشهؼتاين ثش هاذاس تابابي ثش دس ثخؾ کـبٍسصي داسًذ .ثب تَجِ ثِ ًتبيج تخويي تابثغ تاباابي
گبصٍئيل هـبّذُ هي ؿَد ،يکي اص ػَاهل اثشگزاس ثش تابابي گبصٍئيل ،ػاغح صياش کـات هحلاَالت
کـبٍسصي هيثبؿذ .ثب تَجِ ثِ ايٌکِ ايي هتغيشداساي تأثيش هؼتاين ثاش تاباابي گبصٍئيال دس ثخاؾ
کـبٍسصي هي ثبؿذ ،يؼٌي ثب افضايؾ ػاغح صياش کـات هحلاَالت ،تاباابي گبصٍئيال ًياض ثيـاتش
هيؿَد .لزا ثبتَجِ ثِ ايٌکِ افضايؾ ػغح صيش کـت هحلَالت کـبٍسصي ثاِ خلاَف هحلاَالت
اػتشاتظي  ،اهشي اشٍسي اػت ،اص عشف ديگش هابيؼِ قيواتّابي جْابًي ثاش ٍ گبصٍئيال ًـابى
هيدٌّذ کِ ًؼجت قيوتّبي جْبًي گبصٍئيل ثِ ثش  ،ثيـتش ثاِ ًفاغ گبصٍئيال افضايـاي ثاَدُ ٍ اص
عشف ديگش ثشاي جلَگيشي اص اثشات صيؼت هحيغي هلشف گبصٍئيل ٍ ّوچٌايي ثاشاي جلاَگيشي اص
ٍاسدات ايي ًَع ػَخت دس ثؼضي ػبلْب ،لزا توبم ايي هؼابئل ثيابًگش اياي ٍاقؼيات هايثبؿاٌذ کاِ
ثش داس کشدى چبُ ّبي آة دس ثخؾ کـبٍسصي ثؼيبس اص ًظش اقتلبدي هااشٍى ثاِ كاشفِ اػات ٍ اص
عشف ديگش ايي اهش ًِ تٌْب هَجت کبّؾ هلشف گبصٍئيل دس ثخؾ هيؿاَد ثلکاِ هضايابي ديگاشي
هبًٌذ ؿٌبػبيي ٍ جلَگيشي اص فؼبليت چبُّبي ثذٍى پشٍاًِ ،اهکبى کٌتشل ثش ثشداؿت آة اص چبُّب ثاب
تَجِ ثِ هيضاى اًشطي الکتشيکي هلشف ؿذُ ًيض داسد .ثٌبثشايي ٍظيفاِ دٍلات اياي اػات کاِ ثاب دس
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اختيبس قشاس دادى ٍام ّبي کن ثْشُ کـبٍسصاى خشدُپب ٍ ػبيش سا هَسد حوبيت خَد قاشاس دادُ ٍ آىّاب
سا ثِ ايي ػوت ػَ دٌّذ .ديگش ايٌکِ ثِ هٌظَس کٌتشل ثْيٌِ هلشف گبصٍئيل هيتَاى ػيبػت ثبال
ثشدى ثْشٍُسي هلشف ايي فشآٍسدُ سا دس ثخؾ کـبٍسصي اص عشيق ثبال ثشدى کبسايي هَتَسّبي ديضلي
اجشا ًوَد.
ثبؿذ کِ ثب ايي گبمّب ٍ قيوتگزاسي هٌبػت حبهلّبي اًشطي ٍ ّذفوٌاذ کاشدى يبساًاِّاب دس
هلشف اًشطي دس اقتلبد كشفِجَييّبي هغلَثي كَست گيشد ٍ اص عشفي هَججبت ثبالسفتي ثْشٍُسي
دس ثخؾ کـبٍسصي فشاّن ؿَد.
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