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 بختنم یاهروشک نیب رد یداصتقا دشر رب فلتخم یاهریغتم ریثأت یسررب
 ییولبات یاه هداد شور اب یمالسا

 1ریه یرقابریم رصانریم
 ناریا ،نارهت ،رون مایپ هاگشناد ،داصتبارایداتسا ،داصتبا هدکشناد

 26/0/2391 :هلاقم شریذپ خیرات   49/1/2391 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
     نهیا .تهسا هدهش یهسررب ییولبات یاه هداد شور اب یداصتقا دشر رب ،فلتخم یاهریغتم و لماوع یراذگ ریرأت  وضوم هلاقم نیا رد
  زا فهلتخم  یاههریغتم ری رأهت  زا ،رهضاح  ههلاقمرد . دوهش یم بوسحم لماوع یراذگریرات درونرب یارب اه شور نیرتدمنراک زا ،شور
-9395 هرود  رد یداهصتقا دشر رب (زرا خرن تاناسون ،مروت ،یجرار میقتسم یراذگ هیامرس ،داصتقا ندوب زاب ،یتلود جراخم) هلمج
         ناتهسبرع ،ناهمع ، کارهم ،رهصم ،یالاهم ،تهیوک ،ندرا ،یانودهنا ،نارهیا ) هعهسوت لاح رد یمالسا بختنم یاهروشک نیب ،2695
      ههک ،تهسا نن زا یکاهح ههلاقم جیاهتن  .تهسا هدش هدافتسا ییولبات یاه هداد شور اب (یبرع هدحتم تاراما و هیکرت ،لاگنس ،یدوعس
  یرتهشیب  یراذهگ ری رأهت    ،هعهسوت لاهح رد یمالهسا بختنم یاهروشک نیب رد ،یداصتقا دشر یور رب یجرار میقتسم یراذگ هیامرس
  رهب     (زرا خرهن تاناهسون ،مروهت ،یجراهر میقتسم یراذگ هیامرس ،یتلود جراخم) هلمج زا ریغتم راهچ هک ،تسا نن رگید هجیتن .دراد
       ،یهسررب دروهم یاهروهشک یداهصتقا دهشر یور رهب ،یداصتقا ندوب زاب ریغتم طقف .دهد یم ناشن ار یتبثم ریرأت ،یداصتقا دشر یور
 .دشاب یم یفنم ررا یاراد
 JEL O1، O43،N1:یدنب هقبط .
 
 ییولبات یاه هداد ،یداصتقا دشر ،ریغتم :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
         یتالاضعمابدنتسه هاتفای هعاسوترتمک اایو هعاسوت لااحرد یاهرواشکءزج هاک تهج نیا هب یمالسا یاهروشکرتشیب
 نیااذااال ،دناااشاب یااامور هااابور یدااااصتبا داااشر لزاااان یااااه خرااان و هناراااسدمآرد نییااااپ حیاااس نوااانمه
    و عیراس یدااصتبا داشر دنمزاین تالکشم لی ب نیا زا ییاهر یارب نییاپ هعسوت یاراد یاهروشکریاسدننامهاهروشک
   ییااپورا یاهرواشک رد یدالیم مهدجیه و مهدزه نرب زا یداصتبا هعسوت ثحا م ا(1391،ی سامهط) دنتسه رمتسم
      یتارمعتاسم فیعاض یاهرواشک بحااصت ااب مأوت اهروشک نیا رد یروانف دشر و ندش یتعنص راشف ادیدرگ حریم
 یاهروشک ،اهروشک زا فیط ود و هدش قیمع هدنام بقع و هتفرشیپ بیب ود نیب فاکش هاتوک ینامز رد ات دش ثعاب
    هوراگ ود هاب عاماوج و اهروشک یدنب میسقت ادریگ لکش ناهج رد (هتفاین هعسوت ای) هدنام بقع یاهروشک و هتفرشیپ
    داشر خران هاب صخشم روط هب و یداصتبا درکلمع رب ،یزیچ ره زا ل ب ،هعسوت لاح ردو هتفای هعسوت زیامتم ًاا یرقت
 ی ااه  مااظن   هایلک هایلوا فده ،الاب یداصتبا دشر خرن هب یبایتسد ،لیلد نیمه هب ،تسا ینت م اهنآ تدم دنلب یداصتبا
 ا درایگ ی ام     راراب هاجوت دروام عاماوج یداصتبا روما میظنت یارب هک تسا ییاه شالت یمامت بولیم هیقنو یعامتجا
 ری ثأات یداصتبا دشر و یراذگ هیامرس رب هک دنا هدندمآرب یلماوع فشک یپ رد ناناد داصتبا هک تسا یدیدم یاه لاس
   داشر دراکلمع  تواازت ، دانک ی ام  عیراست ار یداصتبا دشر و کیرحت ار یراذگ هیامرس یلماوع هچ :هلمجزا ؛دنراذگ
  ناوانع  هاب    ،رواشک راه دااصتبا ربرثوم لماوع یسررباتسار نیا رد ؟دوش یم یشان اجک زا فلتخم یاهروشک یداصتبا
     هاب خاساپ یاراب یدااصتبا دشر رب یداصتبا نالک یاهریغتم ریثأت یسررب ادوش یم یقلت مهم و یلصا تالوقم زا یکی
  رایاسب یا  هلئاسم ،هن ای تسا یدیزم یتسایس رازبا یراجت راودا رد یداصتبا نالک یاهریغتم تارییغت ایآ هک لاؤس نیا
    زا هاک تافای تداش ینامز زا یداصتبا یاه هیرظن یلصا روحم ناونع هب دشر یاه هیرظن هب هجوت اددرگ یم یقلت مهم
 دشر تیزیک و نازیم رد شحاف فالتخا رگید فرط زا و یتعنص یاهروشک یداصتبا دشر خرن نیب توازت فرط کی
       یاهرواشک زا یاخرب رد داشر گانهآ هاک یناامز نی اننمه ادیدرگ هظحالم هعسوت لاح رد یاهروشک نیب یداصتبا
       یدااصتبا داشر یااهوگلا و تافرگرارب نااناد دااصتبا صاخ هجوت دروم ،دشر لماوع و للع ،دیدرگ هتسهآ یتعنص
 ادیدرگ یحارط
  هعاسوت و دشر رد اه نآ توازتم یاهریسم و یداصتبا هافر و هنارس دمآرد رد فلتخم یاهروشک ناوارف رایسب توازت
      نآ هاب خاساپ هاک تاسا یامهم  تاعواضوم هلمج زا یداصتبا هعسوت و دشر رد اه نآ توازتم یاهریسم و یداصتبا
    طاسوت هداش هائارا یا  هعاسوت  یااه تسایس تسکش اب اتسا هدوب یداصتبا ناققحم و نارکزتم یاه هغدغد زا هراومه
    یاهرواشک نیاب رد دواجوم ی ااه  تواازت  نیاب رد هدش حریم یداصتبا یاه یروئت یناوتان زین و یللملا نیب یاهداهن
  سااسارب ، ااه توازت نیا یگدنهد حیضوت لا ند هب هک تسا ییاه شرگن هلمج زا یسایس و یداهن دشر یروئت ،ناهج
     هعاسوت لکاشم عافر یاراب یلیلحت یبوچراچ هئارا رد عوضوم نیا تیمها هب هجوت اب ادنشاب یم اهروشک یاهراتخاس
 ل اماوع ری ثأات   قایقحت و یاسررب ،روشک کی ناراذگ تسایس یارب هلئسم نیا یسایس یاهدمایپ زین و اهروشک یگتفاین
      داشر حیاس راب لاماوعریثات هلئاسم هلاقم نیا رد اتسار نیمه رد اتسا رادروخرب یناوارف تیمها زا یداصتبا دشررب
 ،داصتقا ندوب زاب ،يتلود جراخم ) لمااش فلتخم یاه صخاش ساسا رب ییولبات یاه هداد شورزا هدازتسا اب یداصتبا



 610 ...یداصتقا دشررب فلتخم یاهریغتم ریثأت یسررب

       هعاسوت لااح رد یمالاسا باختنم یاهرواشک نیاب رد ( زرا خران تاناسون ،مروت ،يجراخ میقتسم یراذگ هيامرس
     یراظن تاایبدا هاب هالاقم مود شخب ادوب دهاوخ تروص نیا هب شخب نیا زا دعب هلاقم ثحا م همادا ادوش یم یسررب
     هواحن صواصخ رد دواجوم باناوج موس تمسب رد ادراد صاصتخا هنمیز نیا رد هتفرگ تروص تاعلایم و ثحب
     جیااتن و هالاقم رد ثاحب دروام ی ااه صخاش و اهرامآ ،نومزآ شور ،نومزآ دروم لدم ،دشر رد لماوع شقن دروآرب
  صااصتخا  یرایگ    هاجیتن هاب هامتاخ رد و  ااه هداد  لایلحت و هیزجت هب زین هلاقم مراهچ شخب ادش دهاوخ نایب هلصاح
 ادبای یم
 ينابم رب یرورم
    و یدااصتبا هاافر حیاس و هنارس دمآرد ،یداصتبا دشر رد ناهج یاهروشک ناوارف فالتخا زا یکاح دوجوم یاهرامآ
   نایا نیای ت یارب دشر داصتبا تایبدا رد یزلتخم یاه یروئت متسیب نرب مود همین زا اتسا یرباربان نیا یشیازفا دنور
  یدانب هتسد هورگ هس رد ناوت یم ار اه یروئت نیا هک دنتفرگ لکش نآ رب رثؤم لماوع و دشر یامعم لیلحت و اه توازت
 :درک
 (2031 ،رامود ؛3931 ،دوراه) امود – دوراه نیزنیکوئن دشر لدم -1
 (2131 ،ناوس ؛2131 ،رلوس) ناوس – ولوس یکیسالک وئن دشر لدم -6
 (1131 ،ساکوک ؛2131 ،رمور) ساکول – رمور یاز نورد دشر یاه لدم -9
  هاب هعسوت و قیقحت رد یراذگ هیامرس و یرو هرهب اقترا و دشر ،یناسنا و یکیزیف هیامرس تشا نا زا اه یروئت نیا رد
  ااما ا دواش یم هدرب مان یداصتبا هافر رد اهروشک ناوارف توازت لیلد و یداصتبا دشر هدننک نییعت یلصا لماوع ناونع
     تااعلایم سااسارب دانچره ارایز دندوب ناوتان یداصتبا دشر رد اهروشک ناوارف توازت لیالد نیی ت رد اه یروئت نیا
  ااما دنراد هتفای هعسوت یاهروشک اب ییارگمه و ندیسر یارب یناوارف هوقلاب ناوت ریقف یاهروشک دشر یبرجت و یرظن
     ناوتاان داشر هداننک تایامح لماوع ندوب یفاکان و یدمآراکان ،نادقف لیلد هب دشر ت ثم جیاتن داجیا رد اهروشک نیا
 ا(1446،کیردور) دنا هدوب
      گانج زا داعب لواپ یاللملا نیاب قودنص و یناهج کناب دننامه یلام و یلوپ یللملا نیب یاهداهن سیسأت اب نیننمه
   داننامه یازلتخم  یااه ی ژتارتاسا        ،رایقف یاهرواشک یگتفااین هعاسوت لکاشم لاح یاراب زین اهداهن نیا ،مود یناهج
 (دعب هب یدالیم 4131 ههد) یراتخاس تالیدعت و (یدالیم 4231 ههد) تادراو نیشناج یداصتبا هعسوت یاهدرکیور
      و لئااسم هاکلب داندوب ناوتاان رایقف یاهروشک هعسوت و دشر لکشم عفر رد اهنت هن زین اهدرکیور نیا ادنداد هئارا ار
 هژیوب یداصتبا تفرسپ و یرباربان ورقف شرتسگ هب ناوت یم نآ هلمج زا هک دندروآ راب هب ار یرگید یناوارف تالکشم
    رایز یارحاص هاقینم هنارس یلم دمآرد یدالیم 4131-6446 هرود رد هک یروط هب درک هراشا ییاقیرفآ یاهروشک رد
 ا(0446،یناهج کناب) تفای شهاک دصرد 10 اقیرفآ
       شرتاسگ زاین و رایقف یاهرواشک رادایاپان و نییااپ یداصتبا دشر نیی ت رد یداصتبا دشر یاه یروئت یناوتان زا سپ
  دااصتبا و  یدااهن ی ااه  لدام   هاب هاک تفرگ لکش داصتبارد دشر یاه یروئت زا مراهچ جوم یناهج حیس رد یرباربان
   اهرواشک تواازت (4331 ثرون) ارگداهن نانادداصتبا هدیقع هب ا(1446 ناوو نادونسا) دنتشگ فورعم دشر زا یسایس
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  لاماوع ( دواش یم دیکات نآ رب دشر یاه یروئت زا لوا درکیور هس هک) یژولونکت و یکیزیف هیامرس ،یناسنا هیامرس رد
    و داشر هداننک نیایعت نیداینب ای قیمع لماع اهداهن و دنشاب یم یداصتبا هعسوت و دشر هدننک نییعت یحیس و میقتسم
  هائارا   یاراب ار یبوچرااچ  ناوات ی ام  هاک تسا نیداینب لماوع نیا تخانش اب اهنت ساسا نیا رب ادنتسه عماوج هعسوت
  دوا هب   داهناشیپ داننام یی ااه  لمعلاروتاسد و  ااه هی اصوت زا رتارف اه بوچراچ نیا هک دومن یحارط یتسایس یاه هیصوت
  هاب ار  یااه  تاسایس  نایا هوقلاب هتساوخان یزنم جیاتن ریخ ناوت یم نآ هیساو هب هک دشاب یم روشک کی رد یژولونکت
 ادناسر نکمم لبادح
  هنیشیپ
    خران یتاا ث یاب ریثأت یسررب هب سویلیسوج -نسناهوج یعمجمه شور زا یریگهرهب اب (3191) یراشف و ینورزاک
  خران یتا ثیب هک دندیسر هجیتن نیا هب و هتخادرپ 0291-0191 یاه لاس یط ناریا یلخاد صلاخان دیلوت رب زرا یعباو
    نارااکمه و ینورزااک یراگید هعلایم رد اتسا هتشاد ناریا یلخاد صلاخان دیلوت رب رادینعم و یزنم ریثأت زرا یعباو
  یراذاگ   هیامراس راب زرا خران یتا ث یب ریثأت یسررب هب سویلیسوج -نسناهوج یعمجمه شور زا هدازتسا اب (1191)
  یازنم ریثأت زرا خرن یتا ثیب هک دنسریم هجیتن نیا هب و هتخادرپ 4191-1191 یاه لاس یط ناریا رد یجراخ میقتسم
 ادراد یجراخ میقتسم یراذگهیامرس رب رادینعم و
  نارایا داصتبا رد اه تخادرپ زارت و زرا خرن رب رثؤم لماوع» ناونع اب 4391 لاس رد یا هلاقم (4391) یدمحم و یوقت
 ندوب یلوپ ناوت یمن هکنیا هب هجوت اب داد ناشن هدش ماجنا یرامآ یاه نومزآ جیاتن هک دندومن هئارا «یلوپ تفایهر اب ار
 یا هی اشاح  لراتنک و یجراخ شخب کسیر شهاک روظنم هب دیاب یلوپ ماقم اذل ،درک در ار هایس رازاب زرا خرن تاناسون
      هاگن تاباث صواصخ رد یمیماصت یلواپ ماقم تسا رتهب هت لا ادهد دشر نآ یاضاقت اب بسانتم ار لوپ هضرع یزرا
 ا داهد یم تسد زا مروت لرتنک یارب ار دوخ یتسایس رازبا تروص نیا رد اریز ،دریگن یصاخ رادقم رد زرا خرن نتشاد
  را تعم    لواپ ااب یاهرواشک لوپ هضرع زا رتمک ار یلوپ ماقم لخاد هب جراخ زا مروت لاقتنا زا یریگولج روظنم هب هت لا
 ادهد شیازفا (اپورا هیداحتا ،اکیرمآ)
  واضع  یاهرواشکرد یداصتبا دشر و یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس لباقتم رثا یسررب هب (9391) ناراکمه و هدازیلع
 ی ااه هداد شور  ااب  یدااصتبا  داشر  راب  یجرااخ میقتسم یراذگ هیامرس ریثأت دندومن یعس اه نآ ادنتخادرپ تشه ید
  راراب  هاعلایم دروم بختنم یاهروشک یارب نامزمه تالداعم لدم بلاب رد 4146-1331 ینامز هرود رد (لناپ) ی یکرت
    تاشا نا یجرااخ میقتاسم یراذگ هیامرس نونمه ییاهریغتم رثا نامزمه هلداعم 1 تروص هب هعلایم دروم لدم ادنهد
  یدااصتبا  داشر  راب (3sls) یا  هالحرم   هاس تااعبرم لبادح شور زا هدازتسا اب ار تادراو و تارداص صلاخان هیامرس
 و  رااک  یوراین  داداعت ،اهدزمتسد دشر خرن ،یمسر زرا خرن لماش زین هدازتسا دروم یاهریغتم ریاس ادنک یم یریگ هزادنا
 و    یجرااخ میقتاسم یراذاگ  هیامراس نیب رادانعم و ت ثم هیبار دوجو زا یکاح هدمآ تسد هب جیاتن ادشاب یم یگنیدقن
 اتسا یسررب دروم هنومن رد یداصتبا دشر
    رد یجرااخ میقتاسم یراذاگ  هیامراس و یاعباو زرا خرن یتا ثیب ۀیبار یسررب هب یاهعلایم رد (0446) اتاروا و اتویک
 زرا     خران شیازافا هاک داهدیم ناشن هعلایم جیاتن ادناهتخادرپ بذج لدم زا هدازتسا اب (4331-4446) نپاژ و اکیرمآ
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 FDI و یعباو زرا خرن یتا ثیب نایم ۀیبار یلو دوشیم اکیرمآ رد یجراخ میقتسم یراذگهیامرس شیازفا ثعاب یعباو
 ادشابیم یزنم ،روشک ود ره رد
     ،نییااپ دامآرد حیاس ااب یاهروشک رد یداصتبا دشر رادقم هچ هک لاؤس نیا هب خساپ یارب (6446) 1زمادآ درانیر-
  نیاب راد ینعم طا ترا رگنایب لدم دروآرب جیاتن و داد ماجنا یقیقحت ،دش دهاوخ اهروشک نیا رد یرباربان شهاک ثعاب
  یااه  هاتفای     سااسا راب اتاسا یربارباان شهاک و (فرصم) دمآرد طسوتم هلیاسوب هداش یرایگ هزادنا یداصتبا دشر
   یوااگلا رد دااشر ششاک ،یداصاتبا دشر یریگ هزادنا یارب یرایعم ناونع هب ،دمآرد طسوتم نتفرگ رظنرد اب ،زمادآ
     هااب هانومن لاک و ،نییااپ و طاسوتم دامآرد حیس اب یاهروشک ،نییاپ دمآرد حیس اب یاهروشک یارب قوف یحیرصت
       اای یانیج بیراض و یدااصتبا داشر نیاب سوکعم هایبار رگناایب هاک دشاب یم -4ا634 و -4ا104 ،-4ا101 بایترت
 ادشابیم یرباربان

 يسانش شور

   نوامزآ لدام حیرشت هب سپس ادراد صاصتخا نآ اب ط ترم تاعوضوم و قیقحت یارجا شور هب قیقحت شخب نیا رد
   داهاوخ هاتخادرپ اه شور نیا یارجا یگنوگچ و نویسرگر لیلحت و یگتس مه یاه نومزآ لماش ،قیقحت یاه هیضرف
    ثاحب دروام ،تا اساحم نیا ماجنا یارب هدش هتفرگراکب یاهلدم و قیقحت یاهریغتم ه ساحم هوحن ،نیا رب هوالع ادش
 ادریگ یم رارب
    مااجنا زا ساپ اداشاب یم یا هنیمز و یدروم قیقحت شور و یدربراک تاقیقحت عون زا هعلایم نیا :قیقحت شور عون 
     زا ساپ و داش داهاوخ جارختاسا رظن دروم لدم یلخاد و یجراخ تایرشن و تالاقم زا مزال یاه یسررب و تاعلایم
   لایلحت هاب 6   زوایویا رازافا مران و یجنس داصتبا یاه لیلحت و هیزجت زا هدازتسا اب هدش صخشم طباور یبرجت یسررب
 ادوش یم هتخادرپ اه هداد
    یراظن یناا م تانرتنیا و یا    هاناخباتک تااعلایم زا هدازتاسا اب ادتبا قیقحت نیا رد :تاعالطا یروآدرگ رازبا و شور
 ادش دهاوخ هدازتسا یناهج کناب ینامز یرس یاه هداد زا نیمخت یارب تاعالطا و رامآ نیننمه و هدش یروآ عمج
   ،دااصتبا ندواب زاب ،یتلود جراخم) یداصتبا نالک یاهریغتم لماش شهوژپ نیا یرامآ هعماج :یرامآ هنومن و هعماج
  راب هک دشاب یم هعسوت لاح رد یمالسا بختنم یاهروشکرد (زرا خرن تاناسون ،مروت ،یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس
 ادش دهاوخ دروآرب دشر یور
 ادوش یم لماش ار 9391 تیاغل 6191 یاه لاس ینامز هزاب اب یرامآ هعماج لک مه یرامآ هنومن
 بختنم یمالسا یاهروشک رد یداصتبادشر رب یداصتبا نالک یاهریغتم ریثأت یسررب :يعوضوم ورملق

 دشاب یم 9391 ات 6191 لاس زا هنالاس تروص هب ینامز هرود :ينامزورملق

   ،راصم ،یزلاام ،تیوک ،ندرا ،یزنودنا ،ناریا) هعسوت لاح رد بختنم یمالسا یاهروشک قیقحت نیا رد :يناکمورملق
 ادریگ یم رارب یسررب دروم (یبرع هدحتم تاراما و هیکرت ،لاگنس ،یدوعس ناتسبرع ،نامع ،شکارم

                                                                                                                                                               
1 Adams, 2002 
2 - eviwes & stata software 
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  هداش هدازتسا هریغتم دنچ ییخ نویسرگر لدم زا اه هیضرف نومزآ یارب قیقحت نیا رد :اه هداد لیلحت و هيزجت شور
   و لاناپ یااه   هداد شور اداتبا هامادا رد ادشاب یم لناپ یاه هداد شور قیقحت نیا رد هدازتسا دروم یرامآ شور اتسا
  ندواب راد     یانعم و لدام لاک ندواب راد     یانعم هاب طوابرم یااه نومزآ سپس اددرگ یم حیرشت نآ هب طوبرم یاهنومزآ
     نویاسرگر تااضورزم هاب طوابرم ی ااه  نوامزآ    حیراشت زا ساپ زاین رخآ رد ادوش یم هداد حیضوت لقتسم یاهریغتم
 هعلایم نیا رد تسا رکذ هب مزال اددرگ یم نایب قیقحت یاه هیضرف شریذپ ای در دروم رد یریگ میمصت هوحن ،کیسالک
 اتسا هدش هتفرگ هرهب Eviews یاهرازفا مرن زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب
 ادراد یراد انعم ریثأت یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب يتلود جراخم :قیقحت یاه هیضرف

 دراد یراد انعم ریثأت یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب داصتقا ندوب زاب -

 دراد یراد انعم ریثأت یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب يجراخ میقتسم یراذگ هيامرس -

 دراد یراد انعم ریثأت یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب مروت -

 دراد یراد انعم ریثأت یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب زرا خرن تاناسون -

 ایمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب يتلود جراخم ریثأت نییعت :قیقحت فادها

 یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب داصتقا ندوب زاب ریثأت نییعت -

 یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب يجراخ میقتسم یراذگ هيامرس ریثأت نییعت -

 یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب مروت ریثأت نییعت -

 یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب زرا خرن تاناسون ریثأت نییعت -

 هدز نی امخت 1146  تایاغل 6446   یناامز هزااب و (ی یکرت یاه هداد) 1اتید لناپ تروصب هدش یفرعم لدم :قیقحت لدم
 :ددرگ یم یدنب لومرف لیذ تروص هب و ادوش یم

𝐺𝐷𝑃��= 𝛼0 + 𝛽1 𝐶𝐸𝐺�� + 𝛽2 𝐷𝑂𝑃�� + 𝛽3 𝐸𝑅�� +𝛽4𝐹𝐷𝐼�� + 𝛽5𝐼𝑁𝐹�� + 𝜀��                 
 t لاس رد ما i روشک یلخاد دیلوت نازیم :��𝐺𝐷𝑃:نآ رد هک 

𝐸𝑅��: روشک زرا خرن تاناسون i لاس رد ما t 

DOP��: روشک رد داصتبا ندوب زاب هجرد i لاس رد ما t 

CEG�� :روشک رد تلود یفرصم جراخم i لاس رد ما t  
INF�� :روشک مروت i لاس رد ما t  
𝐹𝐷𝐼��: روشک یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس i لاس رد ما t 
𝜀��: لدم لالخا یازجا 

 اه هداد لیلحتو هيزجت

 یرامآ یاه لیلحت

  تاحیاضوت ساسا رب اتسا هدش هدازتسا یگتس مه بیرض لومرف زا ییخمه هیبار ییاسانش یارب :يطخ مه نومزآ
    راگا ادیداش اای یوب و طسوتم ،فیعض ییخ مه ادشاب هتشاد دوجو تسا نکمم تلاح هس رد ییخمه ،موس لصف

                                                                                                                                                               
1 - panel data 
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   زا یتاسیاب و تاساهریغتم نآ نیب دیدش ییخ مه هدنهد ناشن دشاب دصرد 40 زا رتشیب ریغتم ود نیب یگتس مه هیبار
 ادوش فذح لدم

 نمریپسا يگتسبمه بيرض 1-3 لودج
 CEG DOP ER FDI INF 
      
      
CEG  1.000000 -0.224521  0.136804 -0.151961 -0.032548 
DOP -0.224521  1.000000 -0.397581  0.341629 -0.236620 
ER  0.136804 -0.397581  1.000000 -0.212774  0.300312 
FDI -0.151961  0.341629 -0.212774  1.000000  0.027393 
INF -0.032548 -0.236620  0.300312  0.027393  1.000000 

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 اتسا هدازتسا دروم یاهریغتم نیب دیدش ییخ مه دوجو مدع هدنهد ناشن یگتس مه نومزآ جیاتن
      واچ نیال نیوال شور هاب ییاانام نومزآ جیاتن ،دش هداد حیضوت موس تمسب رد هننآ ق ط رب :اهریغتم ييانام نومزآ
 ادوش یم شرازگ
      ندواب اانام زا اداتبا یتاسیاب میواشن بذاک نویسرگر راچد لدم نیمخت رد هکنیا یارب :لدم یاهریغتم ييانام نومزآ
    نویاسرگر لکاشم ااه   نیامخت ،دناشاب اانام اهریغتم هننانچ امینک لصاح نانیمطا میا هدرک دراو لدم رد هک ییاهریغتم
    یااهریغتم و هتاسباو رایغتم نیب یگتشا نامه هیبار دیاب ،دنشا ن انام اهریغتم هننانچ یلو اتشاد دنهاوخن ار یگتخاس
  هدازتاسا (LLC   ) واچ و نیال ،نیوال دحاو هشیر نومزآ زا لدم یاهریغتم ییانام شجنس یارب امینک یسررب ار لقتسم
   هدازتاسا دروام  یجناس داصتبا تاعلایم رد یا هدرتسگ روط هب هک تسا ییاه نومزآ زا یکی LLC نومزآ ادومن میهاوخ
 اتسا هدش شرازگ ریز لودج رد LLC شور هب لدم یاهریغتم دحاو هشیر نومزآ زا لصاح جیاتن ادریگ یم رارب

 لدم یاهریغتم یارب LLC دحاو هشير نومزآ جياتن :ييانام نومزآ 2-3 لودج
 حیس

 ریغتم
 أد م زا ،رع ینامز دنور و أد م زا ،رع

 -0ا39
 (4ا444)

 -9ا91
 (4ا444)

lnPerGDP 

 -6ا14
 (4ا314)

 4ا026
 (4ا12)

CEG 

 -0ا20
 (4ا444)

 -1ا10
 (4ا904)

DOP 

 -1ا11
 (4ا24)

 4ا063
 (4ا61)

ER 

 -0ا90
 (4ا444)

 -0ا09
 FDI (4ا444)

 -0ا2
 (4ا444)

 -3ا91
 (4ا444)

INF 

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم       ادنشابیم نومزآ لامتحا شزرا رگنایب زتنارپ لخاد دادعا

 و أد م زا ،رع نتفرگ رظن رد اب و حیس رد ،لدم یاهریغتم یمامت هک دوشیم هدهاشم ،6-0 لودج جیاتن هب هجوت اب
 13     ناانیمطا حویاس رد بایترت هاب هک ER و CEG زج هب) دنشابیم انام دصرد کی یراد ینعم حیس رد ،ینامز دنور
   هاب جیااتن ساسا رب ادوشیم در دحاو هشیر دوجو رب ین م رزص هیضرف نیاربانب ا(دنتسه راد ینعم دصرد 43 و دصرد
      هامه هاک دراک ناایب ناوات یام ،LLC    داحاو هاشیر نوامزآ زا هدازتسا اب لدم یاهریغتم ییانام یسررب زا هدمآ تسد
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    لکاشم رااچد ااه      لدام نیامخت رد هاک تافرگ هاجیتن ناوت یم ساسا نیا رب و دنشابیم انام حیس رد لدم یاهریغتم
 ادش میهاوخن یگتخاس نویسرگر
     رد ااهریغتم ییاانامان هاب هاجوت اب (1 اتسا هدش هدازتسا یگتشا نا مه نومزآ زا لیلد ود هب :وئاک يگتشابنا مه نومزآ
  شور نایا یلو ادومن مادبا اهریغتم ندومن انام هب ت سن یریگ لضازت شور زا هدازتسا اب یتسیاب ینامز یرس یاه هداد
   دروام ییاانام ث  ایح زا یاعمجمه تروص هب ار لدم هلئسم نیا زا یریگولج یارب ادوش یم هداد نتفر تسد زا ثعاب
       راراب یاسررب دروام ندواب اانام راظن زا ار لالخا یازجا ،اهریغتم یسررب یاج هب شور نیا رد امیهد یم رارب نومزآ
  هاب یزاین رگید و تسا انام هتشا نا مه تروص هب لدم هک دوش یم ریسزت نینچ ،دندوب انام لالخا یازجا رگا امیهد یم
       زا هداش بااختنا یااهریغتم نیاب رد تدامدنلب طاباور دوجو صیخشت یارب (6 اتسین هداد کت کت زا یریگ لضازت
 هیضرف و تسا یگتشا نا مه دوجو مدع نومزآ نیا رزص هیضرف ادوش یم هدازتسا یگتشا نا مه ای یعمجمه یاه نومزآ
 ادراد تلالد یگتشا نا مه دوجو رب کی

 وئاک يگتشابنا مه نومزآ 4-3 لودج
 ریغتم یت هرامآ یت هرامآ لامتحا

  0.2525 
 

 28.1810   
 

 (وئاک) هتفای میمعت رلوف یکید نومزآ

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

  لدام ييانام و تدم دنلب هطبار دوجو زا ار ام عوضوم نيا و دراد تياکح لدم یاهریغتم يگتشابنا مه زا جياتن

 .دزاس يم نئمطم

 ادوب دهاوخ لباقم تروصب موس لصف میهازم ق ط نومزآ ،رف :تباث تارثا اي عطاقم یرادانعم نومزآ
{𝐻0=Pooled model 

{𝐻1=Panel model 
 )رمیل F نومزآ) گنیلوپ اي يبیکرت یاه هداد صیخشت نومزآ 3-3 لودج

 تباث تارثا هرامآ لامتحا

1111/1  

19.42793 
 

 F نومزآ

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم
 

 توازتم عطاقم رد لدم ینعی ادوش یم در ،تسا تباث تارثا دوجو مدعرگنایب هک 𝐻0هیضرف ،F هرامآ لامتحا هب هجوتاب
   ادنوش لیلحت و هیزجت لناپ تروص هب یتسیاب و دنشاب یم رگیدمه زا
  ااه    لدام نیامخت یاراب بسانم شور دیاب ادتبا میزادرپب تمسب نیا رد اه لدم نیمخت هب هکنآ زا ل ب :نمساه نومزآ
    نایا هاب اددراگ  یام نومزآ لدم دروآرب یارب یلناپ یاههداد شور زا هدازتسا موزل ادتبا تمسب نیا رد اددرگ صخشم
    دروام رد اات دزااس   یام ردااب ار ام نومزآ نیا رگید ترا ع هب ادوشیم هتزگ هورگ تارثا ندوب رادینعم نومزآ ،نومزآ
-یم تروص F نومزآ هرامآ هلیسو هب هک -نومزآ نیا رد امینک تواضب یسررب دروم یاهروشک ندو ن ای ندوب نگمه
   شور زا هدازتاسا یانعم هب رزص هیضرف در ور نیا زا و هدوب یسررب دروم یاه روشک ندوب نگمه ،رزص هیضرف -دریگ
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   جیااتن اداشاب  یام 1 هداش عیمجت یلومعم تاعبرم لبادح شور زا هدازتسا رگنایب رزص هیضرف در مدع و یلناپ یاههداد
 اتسا هدش شرازگ ریز لودج رد قیقحت نیا رد هدش هتفرگ راکب لدم یارب نومزآ نیا

 هورگ تارثا ندوب راد ينعم نومزآ جياتن 5-3 لودج
 هرامآ عون هرامآ رادقم یدازآ هجرد هطوبرم لامتحا

 F 6121 (11 و 111) 1111.1

1111.1 11 241 𝜒2 

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

  یاکی 9 یفدااصت تارثا شور و 6تباث تارثا  شور ینعی یلناپ یاههداد نیمخت شور ود نیب زا دیاب دعب ی هلحرم رد
      نوامزآ هراامآ زا ،(یفدااصت تاراثا ااب ای و تباث تارثا اب) یلناپ یاههداد رد نیمخت شور نییعت یارب ادوش باختنا
   جیااتن اداشاب  یام تاباث تارثا شور زا هدازتسا رگنایب ،رزص هیضرف در ،نومزآ نیا ساسا رب ادوشیم هدازتسا 0نمساه
 :تسا هدمآ ریز لودج رد لدم یارب نمساه نومزآ هب طوبرم

 نمساه نومزآ جياتن 6-3 لودج
 هرامآ عون هرامآ رادقم یدازآ هجرد هطوبرم لامتحا

 𝜒2 61ا64 1 541.1

 
 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

   اددراگ دروآراب تباث تارثا شور هب دیاب لدم دصرد 13 نانیمطا حیس رد هک تسا نآ زا یکاح نمساه نومزآ جیاتن
   ادواش نیایعت زین نیمخت زا یشان یاهایخ أشنم دیاب دش دییأت عطاقم رد ینگمهان دوجو هکنیا زا دعب رگید ترا ع هب
  هاک  داهد ی ام     نااشن نماساه نوامزآ هاجیتن  هاک  ادواب میهاوخ هجاوم یفداصت و تباث ،رثا ود اب ،ییاهایخ نینچ رد
 ی رات  باسانم    نویاسرگر یاراد تاباث تاراثا زا هدازتسا و ادوش یم در یفداصت تارثا ندوب بسانم رب ین م 𝐻0هیضرف
       دایلوت تاراییغت راب تاسا هتاسناوتن یفدااصت یاه كوش یسررب دروم نامز یط رد هدش یحارط لدم رد ادوب دهاوخ
 ادراذگب ینادنچ رثا (یداصتبا دشر) هنارس یلخاد صاخان
 هدازتسا دوشن دییات ،ورف نیا رگا اتسا مهم کیسالک ،ورف دییأت ییخ نویسرگر رد هک دش ناونع موس تمسب رد
 ادشاب یم لالخا یازجا سنایراو یناسمه ،ورف نیا زا یکی اتسین ریذپ ناکما ییخ نویسرگر زا
     راراب رظندام دایاب فالتخم عطاقم یور رب  نویسرگر ماجنا رد هک یدراوم زا رگید یکی :5يناسمهان سنايراو نومزآ
  اداشاب یم عیاش رایسب یعیقم یاه هداد دروم رد لکشم نیا ادشاب یم نویسرگر یایخ یازجا سنایراو یناسمهان دریگ
            و هدایدرگ ضاقن ااهایخ سناایراو ندواب تاباث ،راف ترواص نایا رد داشاب سناایراو یناسمهان راچد لدم رگا
   زا یاکی امیانک  یام هدازتسا آراک نز نیمخت ناونع هب GLS نز نیمخت زا و دوب دهاوخ آراکان و بیرا OLS یاه نیمخت
 رد  اتاسا 2  تایاو نوامزآ دریگ یم رارب هدازتسا دروم یناسمهان سنایراو صیخشت رد هدرتسگ روط هب هک ییاه نومزآ

                                                                                                                                                               
1 Pooled Least Square 
2 Fixed Effect 
3 Random Effect 
4 Hausman 
5 Heteroskedasticity 
6 White’s Heteroskedasticity Test 
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  ریدااقم ادشاب یم سنایراو یناسمهان دوجو زا یکاح فلاخم ،رف و سنایراو یناسمه رب لاد رزص ،رف نومزآ نیا
 اتسا ریز رارب هب شهوژپ نیا رد هدش دروآرب لدم یارب تیاو نومزآ هرامآ

 (سنايراو يناسمه نومزآ) تياو نومزآ جياتن :7-3 لودج

 هرامآ عون هرامآ رادقم هطوبرم لامتحا

 F 1ا61 4ا444
 𝜒2 31ا14 4ا444

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 هجاوم یناسمهان سنایراو لکشم اب دصرد 33 نانیمطا حیس رد لدم ،تیاو نومزآ جیاتن ساسارب هک دوش یم هظحالم
       لدام رد ینااسمهان سناایراو ریثأات ندراک یاثنخ یارب عطاقم یاه نزو زا ییاهن یاه نیمخت رد لیلد نیمه هب اتسا
 ادوش یم هیصوت GLS ینزو یایخ تاعبرم لبادح شور زا هدازتسا سپ ادومن میهاوخ هدازتسا
     نوامزآ زا رواظنم    نیداب اداشاب یم یگتس مهدوخ  دوجو  مدع  کیسالک  ،ورف رگید  زا :يگتسبمهدوخ مدع نومزآ
 ادوش یم هدازتسا  یرفداگ  شورب

 يگتسبمه دوخ دوجو مدع نومزآ 8-3 لودج
 یگتس مهدوخ دوجو مدع نومزآ ود یاک هرامآ ود یاک هرامآ لامتحا

4/4444 233.7807 
 

 یرفداگ شورب

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 ادرادن دوجو یگتس مه دوخ لدم رد ،لالخا یازجا نایم ود یاک هرامآ لامتحا هب هجوت اب
    اهدناماسپ عایزوت ندواب لامرن ییخ نویسرگر زا هدازتسا یارب کیسالک ،ورف رگید زا :اه هداد ندوب لامرن نومزآ
 ادوش یم هدازتسا ارب-ویکراج نومزآ زا روظنم نیا یارب ادشاب یم
       يماامت لدام هاک دوامن ااعدا ناوات يم دشاب لامرن اهاطخ يناوارف عيزوت رگا :اهاطخ عيزوت ندوب لامرن نومزآ

  عايزوت رگا رگيد فرط زا اما .تسا لماک لدم رگيد ترابع هب اي و دنک يم جارختسا اه هداد زا ار دیفم تاعالطا

         یاراب هدازتاسا دروام نوامزآ اتاسین لاماک لدام هاک دومن اعدا ناوت یم دنکن یوریپ لامرن عیزوت زا اهایخ یناوارف
   نااشن نوامزآ نیا رد رزص ،رف ادوب دهاوخ 1ارب-كراج ی هرامآ شهوژپ نیا رد اهایخ عیزوت ندوب لامرن صیخشت
      ادواب داهاوخ ااهایخ عایزوت ندواب لامرنریغ رگناشن رزص ،رف در و دنرادروخرب لامرن عیزوت زا اهایخ هک دهد یم
  یاراب یفاک دهاوش هک دهد یم ناشن و تسا 4ا61 هطوبرم لامتحا و 4ا39 یلعف لدم رد ارب-كراج نومزآ هرامآ رادقم
 ادرادن دوجو اهایخ عیزوت ندوب لامرن در

 
 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

                                                                                                                                                               
1 Jarque-Bera 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2002 2015
Observations 168

Mean       3.77e-15
Median  -0.009432
Maximum  2.321468
Minimum -2.431418
Std. Dev.   0.990981
Skewness  -0.044699
Kurtosis   2.778559

Jarque-Bera  0.399197
Probability  0.819060
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 ادنشاب یم لامرن عیزوت یاراد لدم لالخا یازجا هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
   تاسدب نویاسرگر تیاهن رد ی یکرت یاه هداد هب طوبرم یاه نومزآ و کیسالک ،ورف یسررب اب :لدم يياهن نیمخت
 ادوش یم شرازگ ریز حرش هب دشاب یم دییأت دروم یرامآ و یملع ظاحل زا هک هدمآ

 يياهن نومزآ :11-3 لودج
 ریغتم اتب بيرض درادناتسا فارحنا t نومزآ t نومزآ لامتحا

1111/1  1440.142 0.006326 9.110666 C 

1111/1  1440.142 3.08E-14 3.55E-12 CEG 

1111/1  -75.74374 6.04E-05 -0.004578 DOP 

1111/1  8.363320 3.18E-07 2.66E-06 ER 

1111/1  8.363320 0.000244 0.015162 FDI 

1111/1  18.81076 0.000102 0.001923 INF 

1111/1  P F-statistic 2.039425 : D.W 0.999884 R-squared 

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 ادوش یم یدنب لومرف ریز تروص هب ینویسرگر لدم تیاهن رد
 (0-1) 

𝐿𝑁𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃��=9.110666 +  3.55E − 12𝐶𝐸𝐺��−0.004578 𝐷𝑂𝑃�� +  2.66E − 06𝐸𝑅�� + 0.015162𝐹𝐷𝐼�� + 0.001923𝐼𝑁𝐹�� 
 اتسا هداد صاصتخا دوخ هب ار 9.110666 ددع و دشاب یم ت ثم أد م زا ،رع-:يحیضوت یاهریغتم يسررب
−3.55E بیرض اب تلود یفرصم جراخم ریغتم-   ،تالود یفرصم جراخم دصرد کی شیازفا اب هک دهد یم ناشن 12
−3.55E نازیم هب (یداصتبا دشر) هنارس صلاخان دیلوت  اتفای دهاوخ شیازفا دصرد 12
      (یدااصتبا داشر) هناراس صلااخان دایلوت رب یزنم رثا یاراد 0.004578− بیرض اب یداصتبا ندوبزاب هجرد ریغتم-
  هاب   (یدااصتبا داشر) هنارس صلاخان دیلوت ،یداصتبا ندوبزاب هجرد دصرد کی شیازفا اب هک دهد یم ناشنو ادشاب یم
 اتفای دهاوخ شهاک دصرد 0.004578− نازیم
−2.66E بیرض اب زرا خرن ریغتم-      هناراس صلااخان دایلوت ،زرا خران  رد داصرد کی شیازفا اب هک دهد یم ناشن 06
−2.66E نازیم هب (یداصتبا دشر)  اتفای دهاوخ شیازفا دصرد 06
        هیامراس رد داصرد کای شیازافا ااب هاک داهد یم ناشن 0.015162بیرض اب یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس ریغتم-
 ادبای یم شیازفا دصرد 0.015162نازیم هب (یداصتبا دشر) هنارس صلاخان دیلوت ،یجراخ میقتسم یراذگ
   مروات رد داصرد   کای شیازافا   ااب اهاک دهد یم ناشن 0.001923 بیرض اب (هدننک فرصم یاهب صخاش) مروت ریغتم-
 ادبای یم شیازفا دصرد 0.001923 نازیم هب (یداصتبا دشر) هنارس صلاخان دیلوت ،(هدننک فرصم یاهب صخاش)
       ییالااب یگدانهد حیاضوت ترداب هداش بااختنا یحیضوت یاهریغتم هک دهد یم ناشن 33/4 رادقم اب نییعت بیرض -
 ادنا هتشاد (یداصتبا دشر) هنارس صلاخان دیلوت هب ت سن
 اتسا یگتس مهدوخ عفر هدنهد ناشن عوضوم نیا ادشاب یم 94/6 نوستاو نیبرود هرامآ-
   لاامتحا ندواب نییاپ زا عوضوم نیا اتسا حیحص و تسرد هدش لیکشت نویسرگر لک هک دهد یم ناشن زین F هرامآ-
 ادشاب یم صخشم 14/4 زا هرامآ نیا
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 اهداهنشیپ هئاراو یریگ هجیتن
    یدااصتبا داشر راب نالک یاهریغتم ریثأت یبایزرا زا تسترا ع هک قیقحت یلک فده هب هجوت اب هلاقم زا شخب نیا رد
     و هداش هدروآ نآ زا هدامآ تاسدب یرایگ هجیتن و شهوژپ زا ییاه صالخ ،قیقحت یاه هیضرف یسررب اب ادتبا ،دشاب یم
 ادنا هدش هئارا تیعضو دو هب تهج یدربراک یاهداهنشیپ و اهراکهار نآ زا سپ
    تاسدب جیااتن هاب هجوت اب لصف نیا رد دیدرگ زاربا لوا لصف رد هک ییاه هیضرف هجوت اب :قیقحت یاه هیضرف يسررب
 ادوش یم هتخادرپ اهنآ مقس و تحص یسررب هب ،هدمآ
    هاب هاجوت ااب  ادراد یراد اانعم ریثأت یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب يتلود جراخم :لوا هیضرف
 ادشاب یم راد ینعم و ت ثم رثا نیا اتسا دییأت دروم هیضرف نیا هدمآ تسدب جیاتن
   نااشن جیااتن دراد یراد انعم ریثأت یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب داصتقا ندوب زاب :مود هیضرف

 ادوش یمن عباو دییأت دروم مود هیضرف سپ ادراد یزنم ریثأت یداصتقا دشر یور رب داصتقا ندوب زاب هک دهد یم

  جیااتن  دراد یراد اانعم ری ثأات   یمالاسا باختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب زرا خرن تاناسون :موس هیضرف

   ااب زاین  یرایگ  هاجیتن نیا ادبای یم شیازفا مه یداصتقا دشر دنک ادیپ شیازفا زرا خرن هچره هک دهد یم ناشن قیقحت
 اتسا رادانعم و ت ثم رثا نیا ادشاب یم راگزاس قیقحت هیضرف
 یراد انعم ریثأت یمالسا بختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب يجراخ میقتسم یراذگ هيامرس :مراهچ هیضرف
 ادشاب یم راد ینعم و ت ثم رثا نیا اتسا دییأت دروم هیضرف نیا هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب ادراد
  اانعم ری ثأات   یمالاسا باختنم یاهروشک رد یداصتقا دشر یور رب ( هدننک فرصم  یاهب  صخاش) مروت :مجنپ هیضرف
 ادشاب یم راد ینعم و ت ثم رثا نیا اتسا دییأت دروم هیضرف نیا هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب ادراد یراد
 :هک تسا نیا رگناشن قیقحت نیا زا لصاح جیاتن :یریگ هجیتن

 ادراد ت ثم ریثأت (یداصتبا دشر) هنارس صلاخان دیلوت رب تلود یفرصم جراخم ریغتم 
 ادشاب یم یزنم رثا یاراد (یداصتبا دشر) هنارس صلاخان دیلوت رب یداصتبا ندوبزاب هجرد ریغتم
 اادراد ت ثم ریثأت (یداصتبا دشر) هنارس صلاخان دیلوترب زرا خرن ریغتم
 ادراد ت ثم ریثأت (یداصتبا دشر) هنارس صلاخان دیلوترب یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس ریغتم
 ادراد ت ثم ریثأت (یداصتبا دشر) هنارس صلاخان دیلوت رب (هدننک فرصم یاهب صخاش) مروت ریغتم
   هیامراس رایغتم هک دوش یم صخشم قیقحت لدم رد هدازتسا دروم یاهریغتم یراذگ ریثأت بیارض یسررب اب :یدنب عمج
  یراذاگ  هیامراس هنوگ ره ادراد ار ت ثم ریثأت نیرتشیب (یداصتبا دشر) هنارس صلاخان دیلوترب یجراخ میقتسم یراذگ
  یراذاگ  هیامراس اتسا یراکیب خرن ندمآ نییاپ نآ یایازم زا یکی ادوش یم داصتبا یاه خرچ ندمآرد تکرح هب ثعاب
  و هعاسوت لاح رد یاهروشک نازرا یورین ادنشاب یم راک یورین دنمزاین دیلوت یارب یعون هب مادک ره یجراخ و یلخاد
  راجنم هک FDI بلج یارب تهج نیدب اتسا یجراخ ناگدننک دیلوت یارب یوب رایسب یشزیگنا لماع کی هتفاین هعسوت
 ،یداصتبا ییاراک شیازفا و (لوپ پاچ اب مزال هیامرس نیمأت مدع) مروت شهاک ،روشک هب هیامرس بسانم مجح دورو هب
  یااه  یژوالونکت دورو  ااب دیدج لغاشم داجیا ،نآ عیزوت و دیلوت زا تیامح رد هکلب دیلوت دنیارف رد اهنت هن شناد لاقتنا
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 هیبار دمآ تسد هب قیقحت نیا زا هک یرگید هجیتن ادوش یم یداصتبا دشر بجوم تیاهن رد و لاغتشا شیازفا و دیدج
  و هدواب بلاغ تارداص رب تادراو ریثأت هک دنک یم نایامن نیاو ،تسا یداصتبا دشر رب یداصتبا ندوب زاب هجرد یزنم
    شیازافا اای و تاهج رییغت یارب اتسا هدوب ناشتارداص زا رتشیب یسررب دروم یاهروشک رثکا تادراورگید ترا ع هب
   یاراب ینودام ی ااه همانرب مزال ،روظنم نیمه یاربو دوش تیوقت اهروشک یلخاد تادیلوت دیامن یم یرورض ،تارداص
 ادوش میظنت یلخاد تالوصحم تیزیک و راک یورین صصخت و تراهم شیازفا
  اهرواشک نیا هکنیا مه و فرط کی زا هعسوت لاح رد یمالسا بختنم یاهروشک نیب رد هباشم یداصتبا راتخاس ربانب
   یدااصتبا هاافر و دشر هب ندیسر و یتاق ط هلصاف شهاک و یعامتجا تلادع تیاعر هلمج زا كرتشم فادها لا ند هب
  رد نآ كدانا رایسب ریثأت و یتلود شخب رد یرو هرهب ندوب نییاپ رب تیانع اب و ،دنشاب یم هعماج رد نوگمهو نزاوتم
 و  ااه  تایلباب      رواخارف هاب یاصوصخ شاخب تایلاعف یاه هنیمز و ددرگ کباچ یتلود شخب دیامن یم یرورض ،دشر
  رد شیواخ شقن اب لداعتم و بسانتم دمآرد هب دارفا مومع یبایتسدوو هدیدرگ هعسوت و تیوقت هقینم ره یاه لیسناتپ
 ادشاب رسیم ،دشر یریگ لکش
 :قیقحت جياتن ساسا رب یدربراک یاهداهنشیپ و اهراکهار 

  یااه   هانیمز ددراگ   یام داهناشیپ  یدااصتقا دشر یور رب يتلود جراخم رتمک ریثأت هجرد اما و ت ثم ریثات هب هجوت اب-
 و    اددراگ راوامه رتاشیب دشر هب ندیسر و یرو هرهب یاقترا و شیازفا یاتسار رد اهروشک رد یصوصخ شخب تیوقت
 اددرگ دودحم یصوصخ شخب ینار نورب ای ینیشناج رثا هنیمز نیننمه
  یزاکرم کناب و تلود ددرگ یم داهنشیپ ادریذپ تروص هدننازیگنا یاه یزیر همانرب یجراخ ناراذگ هیامرس بذج یارب-
 دبای شهاک روشک رد یراذگ هیامرس کسیر ات دنروآ دوجو هب ار یییارش
 تادراو  صخالااب       ،هایور یاب تادراو یوالج تاسا مزال یدااصتبا داشر رب داصتبا ندوب زاب یزنم ریثأت هب هجوت اب-
  یروراض روظنم نیمه یارب و دبای شیازفا تارداص و دوش هنفرگ ًاالماک دنراد هباشم یلخاد دیلوت هک یفرصم یاهالاک
 ادوش ارجا لوصحم تیزیک یاقترا و راک یورین رد تراهم ندرب الاب یارب ییاه همانرب هک تسا
    یاقلت تا ثم تامالع و لانگیس کی یترا ع هب و تسا مزال ییزج رایسب مروت ،یداصتبا دشر یارب هکنیا هب هجوت اب-
   هایور یاب شیازفا زا و ادبای شیازفا هعماج رد مروت اب ماگمه اهدزمتسد یداصتبا قنور رد ددرگ یم داهنشیپ ،ددرگ یم
 ادوش یریگولج مروت
 نی رباانب  ،تاسا یتزن ریغ تارداص رب راذگ ریثأت یلصا لماوع زا یکی ریغتم نیا یاه هناکت و زرا خرن هکنیا هب هجوتاب-
 .دشاب راذگرثا و اشگهار رایسب دناوت یم یقینم و حیحص یزرا ماظن کی بلاب رد نآ حیحص میظنت

   عبانم
  یاملع   همانلاصف ،یدااصتبا  داشر  راب نآ   ریثأات یاسررب و یداصتبا یاهتخاسریز رد یراذگ هیامرس ،(4391) یلع ،یدئاب و اضر ،نایر کا

 موس هرامش ،لوا لاس ،یداصتبا هعسوت و دشر یاه شهوژپ ،یشهوژپ
   ،یراداقم دااصتبا همانلصف ،«ناریا دروم :رقف رب یداصتبا دشر و داصتبا ندوب زاب ریثأت یسررب :(4391) همغن ،یقیقح عراز و اضر ،نایر کا 

 ا16-41 ،6 هرامش ،1 هرود
 ا301 هرامش ا11 لاس ،ریبدت اهتفاین هعسوت یاهروشک رد یجراخ یراذگ هیامرس نایرج ا(2191) یداه ،یرومیت ایدهم ،یرزبا



 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 010

 تعنص شخب یراجت تانایرج رب یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس ریثأت دروآرب ا(1391) هفوکش ،یلبان و نیسح ،یمیرک ،میرک ،یناجیابرذآ
 ا32-03 صص الوا هرامش الوا لاس ایزیر همانرب و هعسوت داصتبا ایداصتبا یراکمه و هعسوت نامزاس وضع یاهروشک رد

 ا1 ا   دااصتبا موالع همانلاصف اناریا رد تمیب و دیلوت رب زرا خرن تاناس ون نراقتمان تارثا ا(2191) ااااادسا ،شو نیزرف انیسح ،روپ رغصا
 ا391-021 صص

  ،زتیلگیتاسا فزوج و ریم دلارجراتساریو ،زادنا مشچ رد هدنیآ :هعسوت داصتبا ناماگشیپ رد ،هعسوت فادها هرابرد ،(6191) کیشوئاک ،وساب
 01211 صص ،لوا پاچ ،ین رشن ،نارهت ،(یکمرا) دازآ اضر مالغ مجرتم
 اموس پاچ  ،تمس تاراشتنا ،«روحم تلادع دشر و مالسا» :(1391) ؛رصان ،نایناهج
  یاط) ناریا رد رقف یششک درکیور اب رقف و یداصتبا دشر هیبار یسررب» :(0191) هزیرظ ،یلیلج و سا ع ،ینارآ یراصع ،نیسح ،یبداص

1 ،راهب ،41 هرامش ،یناگرزاب همانشهوژپ همانلصف ،«(9191 – 9291 یاه لاس  ا441-90 ،119
 صص ا61 هرامش ا01 لاس ایداصتبا شرازگ ایجراخ میقتسم یراذگ هیامرس و هعسوت لاح رد یاهروشک ا(1191) یداهریما ،شخب جات

 ا16-06
  همانلاصف ا"(یلوپ تفایهر کی) ناری ا داصتبا رد اهتخادرپ زارت و زرا خرن رب رثؤم لماوع یسررب ا(4391) یضترم ،یدمحم ایدهم ،یوقت

 ا11-60 صص ا1 هرامش ا1 هرود ا(قباس یداصتبا یاه یسررب) یرادقم یداصتبا
 ا   یدااصتبا رواما هدکاشهوژپ   انارایا رد یاعباو زرا خرن راتفر دروآرب یشهوژپ حرط ا(0191) اضردیمح ،یرح ادیجملا د ع دیس ،یئالج

 اییاراد و یداصتبا روما تارزو هب هتسباو
 ادامتعا همانزور افیس دمحا همجرت انویزنیک دعبام نالک یرویت ا(0331) لواپ ،نوسدیوید
 انارهت ،ناریا یرادکناب یلاع هسسؤم اهرهب و زرا خرن تاناسون کسیر تیریدم ا(3091) یدهم ،یدیشر
 ایصخش گالبو ؟تسیچ مروت ا(6391) یضترم ،یوضر
 یلام تیریدم و یرادباسح یصصخت گالبو اGDP)یلخاد صلاخان دیلوت ا(4391) ر کا ،یئاضر یراوز
 انای ت یتنرتنیا هناخباتک اتسیچ مروت ا(4391) هزطاع ،یرکش
91) یرهش یباقش دیحو ،یلعزیل ،یدمص   هالجم  انارایا داصتبا یجراخ تراجت شخب یرسک رب یعباو زرا خرن و هلدا م هیبار ریثأت ا(13

 ،49 هرامش ،یداصتبا یاه شهوژپ
    اهاسونایبا و ییایاسآ باختنم یاهروشک یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس رثا ا(0191) هلا حور ،یکباب امیرک ،یناجیابرذآ الیمک دیس ،ی یط

 ا361-411 صص ا9 هرامش ا19 دلج اناهزصا هاگشناد یشهوژپ هلجم
 ا0626 هرامش اداصتبا یایند همانزور اتزن و یلخاد صلاخان دیلوت ا(1391) دامع ،یمیظع
  لااس ا  یدااصتبا موالع همانشهوژپ اناریا یدروم هعلایم :یمسا زرا خرن هب ت سن یلوپ تفایهر ا(3191) دیجم ،یراشف ااضریلع ،ینورزاک

 الوا همین ،1 هرامش ،مهن
 امولعلارباب هدکشهوژپ ازرا خرن رب رثؤم لماوع ا(1191) نیسح ،رادولج رگشزک
 ا200 هرامش ا41 لاس ایر خ یلیلحت همان هتزه ایجراخ میقتسم یراذگ هیامرس بذج رب راذگریثات لماوع ،1391 ،هناسفا ،یوسوم
   موالع هدکاشناد    اداابآ زورایف هاگاشناد اناریا رد یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس یسررب ا(2191) شونهم ،یرئاب ااضر یلعدیس ،یوسوم

 ایداصتبا
 61-16 ص ،(0)6 هرامش ،یرادقم داصتبا هیرشن ،یجنس داصتبا رد ی یکرت یاه هداد دربراک ،(0191) ا ،یراونا و م ،داژن ءارز
 امود دلج ،مود پاچ ،هاگشناد پاچ و تاراشتنا هسسؤم :نارهت ،یمشیربا دیمح همجرت ،یجنس داصتبا ینا م ،(1091) روماد ،یتارجگ
  ،یدااصتبا  تااقیقحت  هالجم  ،نارایا یداصتبا دشر رد یتلود و یصوصخ شخب یاه یراذگ هیامرس ریثأت هسیاقم ،(1091) میهاربا ،یجرگ

 01 هرامش ،نارهت هاگشناد
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  واضع   یاهرواشکرد یدااصتبا دشر و یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس لباقتم رثا ،(9391) دمحم ،یرزعج و دیجم ،یئاباب و دمحم ،هدازیلع
 2 هرامش ،مود لاس ،یداصتبا و یلام یاه تسایس همانلصف ،تشه ید

 ،« راقف ی ااه  صخااش رب ندش یناهج راثآ» :(1191) هنازرف ،یرهاط و دیعس ،ینادزی ،دیمح ،یدمحم ،دمحم ،هدوشخب ،هللا تمعن ،یوسوم
 ا316-306 ،06 هرامش ،یعامتجا هافر یشهوژپ همانلصف
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