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چكيدٌ
ٛذفٛ :ذف ائ ّقبٍ ٚاػتخشاج ٍّ٘فٛٚبي اكَي ّغَ٘ثيت خشيذاسآ متت دإـيبٛي فبسػي
اػت.
سٗؽؿٖبػي :ثشاي ٕيٌ ث ٚائ ٛذف اص سٗؽ پظٗٛؾ تحَيٌ ّحت٘اي ت٘كيفي اػتفبد ٙؿذ ٙمٚ
ىشدآٗسي داد ٙثب اػتفبد ٙاص تحَيٌ ّحت٘اي ّت٘ٓ ٗ ّلبحجٕ ٚيْ ٚثبص إدبُ ؿذ ٙاػت.
يبفتٛٚب :يبفتٛ ٚب ٕـبٓ داد م ٚدٗ ٍّ٘ف ٚدسآّذ ٗ قيْت اص خَِّْٜ ٚتشئ ٗ پش ثؼبّذتشئ
ٍّ٘فٛٚبي ّغَ٘ثيت ٗ پغ اص آٓ ّيضآ ػشض ٚمبال ٗ دس ٕٜبيت تقبضب اػت ،دس حيغ ٚاػتخشاج ّفبٛيِ
اص ّلبحج ٚػٍّ٘ ٚفٜٕ ٚبيي :ميفيت ّحت٘ا ،اػتجبس متبة ٗ ٕيبص اعالػبتي؛ ث ٚػٖ٘آ ّقٍ٘ٛٚبي ٕٜبيي
إتخبة ؿذٕذ ،دس ٕٜبيت اٍٗ٘يت ٛشيل اص ٍّ٘فٛٚب ٕؼجت ث ٚدييش ٍّ٘فٛٚب ثب اػتفبد ٙاص تنٖيل
ّؼبدالت ػبختبسي ثشاػبع ثبس ػبَّي ٛش ٍّ٘ف ٚإدبُ ؿذ م ٚيبفتٛٚب حنبيت اص اٍٗ٘يت ثبالي ٍّ٘فٚ
قيْت متبة ٗ پغ اص آٓ ث ٚتشتيت ّيضآ ػشضٕ ،ٚيبص اعالػبتي ،ميفيت ،اػتجبس ٗ ،دس ٕٜبيت ّيضآ
تقبضب داؿت ٚاػت ٗ غبٍت تلْيِىيشٕذىبٓ ّيضآ تقبضب سا ػبَّي تحت تبثيش ٍّ٘فٛٚبي دييش ّؼشفي
مشدٙإذ.
ثحث ٗ ٕتيدٚىيشيٕ :تيدٜٕ ٚبيي ائ ّقبٍ ٚاسائّ ٚذٍي ّفّٜ٘ي اص ّيضآ ٗ ٕح٘ ٙاستجبط ٍّ٘فٛٚب
ّغَ٘ثيت خشيذاسآ متبةٛبي فبسػي اػت.
مَيذ ٗاطٛٙب :ثبصاس اعالػبتيّ ،غَ٘ثيت ،متبة دإـيبٛي ،ثبصاس متبة ،خشيذاس متبة
 . 1دإـد٘ي دمتشي ػَُ٘ اعالػبت ٗ دإؾؿٖبػي دإـيب ٙتٜشآ (ٕ٘يؼٖذّ ٙؼئً٘)eltemasi@ut.ac.ir .
 . 2دإـيبس دإـنذ ٙػَُ٘ اعالػبت ٗ دإؾؿٖبػي دإـيب ٙتٜشآFahimnia@ut.ac.ir .
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1

مقدمٍ
اعالػبت ْ٘ٛاسٕ ٙقـي اػبػي دس تلْيِ ىيشي ٛابي اقتلابدي ،ػيبػاي ٗ اختْابػي داؿاتٗ ٚ
خ٘اٛذ داؿت .ت٘خ ٚث ٚاعالػبت ثٗ ٚيظ ٙدس خ٘اّؼي م ٚخ٘اٛبٓ پيـشفت ثيـتش ٗ ػشيغ تاش ٛؼاتٖذ
اص اٍضاّبت اػت ،ثش ْٛئ اػبع دس مـ٘سٛبي ت٘ػؼ ٚيبفتّ ٚجحث ثبصاسٛبي اعالػبتي ثب دٗ سٗينشد،
 )1ث ٚػٖ٘آ ّنبٕي فيضيني يب غيش فيضيني (ّدابصي ياب اٍنتشٕٗيناي) ثاشاي تجابدً اعالػابت؛ ٗ )2
ثبصاسٛبي اعالػبتي ث ٚػٖ٘آ اثضاسي ثاشاي تلاْيِ ىياشي ٗ پايؾ ثيٖاي ٛابي ٕضديال ثاٗ ٚاقؼيات
(ثبصاسٛبي پيؾ ثيٖي) ّغشح ث٘د ٙإذ ،اّب ّتبػفبٕ ٚاكغالح ثبصاسٛبي اعالػبتي دس ادثيبت اقتلبدي ٗ
اعالػبتي ايشآ مْتش ث ٚچـِ ّي خ٘سد.
دس ٕظبُٛبي اقتلبدي ٗ اختْبػيٛ ،ش فشدي ػقبيذ ٗ احؼبػبت ٗ ٕظشات ّختق ث ٚخ٘د سا داسد؛
مٛ ٚشيل اص إٜٓب ثٕ٘ ٚث ٚخ٘د اعالػبت فشدي ثٚؿْبس ّيآيٖذ ٗ غبٍت افشاد اص ثشآيٖذ ايأ اعالػابت
اقذاُ ث ٚتلْيِىيشي ّي مٖٖذ .ثٖبثشائ ٗخ٘د اثضاس ّٖبػاجي ما ٚقابدس ثا ٚخْاغآٗسي ٗ تفؼايش ايأ
اعالػبت پشامٖذ ٙثبؿذ ّيت٘إذ دس عشاحي ٗ يب ث ٚثيبٓ دييش ،اػتخشاج كحيح ػيبػتٛب دس ػاغ٘ح
مالٓ ّ٘ثش ثبؿذ (ّتضاع.)2011 ،1
يني اص ساٛنبسٛب ٗ اثضاسي م ٚثشاي ائ ّّ ِٜيت٘إذ عشاحي ٗ اػتفبد ٙؿ٘د ثبصاسٛبي اعالػبتي
(ثٗٚيظ ٙدس ساػتبي تلْيِىيشي) ٛؼتٖذ مّ ٚيت٘إذ ث ٚفؼبالٓ ثبصاس دس تلْيِىيشي كحيح ٗ
ثّ٘ٚقغ ّ٘ثش ثبؿذ .دس ح٘ص ٙثبصاسٛبي اعالػبتيٕ ،ظشي ٚسفتبس ّلشف مٖٖذ ٙثشاػبع ّغَ٘ثيت  ،قبثٌ
ثشسػي اػتٕ .ظشي ٚسفتبس ّلشف مٖٖذ ٙث ٚت٘ضيح ػ٘اٌّ ّ٘ثش ثش تلْيْبت ّلشفمٖٖذىبٓ دسثبسٙ
خشيذ مبالٛب ٗ خذّبت ّيپشداصٕذ.
ٛش ّلشفمٖٖذ ٙثشاػبع قيْت مبال ،ػغح دسآّذ خ٘د ،قيْت مبالٛبي ّـبث ٗ ٚػَيقٗ ٚ
تشخيحبت خ٘د ٕؼجت ث ٚمبال يب خذّتي خبف ،دسثبس ٙخشيذ ّقذاس مبال يب خذّتي تلْيِ ّيىيشد.
ٕظشي ٚسفتبس ّلشفمٖٖذ ٙت٘ضيح ّيدٛذ م ٚائ ػ٘اٌّ چيٕ٘ ٚإذاصٙىيشي ؿٕ٘ذ تب ثت٘آ پيؾثيٖي
مشد م ٚتغييش دس يني اص ائ ػ٘اٌّ تب چ ٚإذاص ٙثش ّقذاس تقبضب تبثيش ّيىزاسد (ميٖيْب)25 ،1380 ،؛
اكَيتشئ ثٖيبٓ دس ٕظشي ٚسفتبس ّلشفمٖٖذّ ،ٙفّ ُٜ٘غَ٘ثيت يب ْٛبٓ ػ٘دّٖذي ّجتٖي ثش تقبضبي
ّلشفمٖٖذ ٙاػتٕ .ظشيّ ٚغَ٘ثيت اثتذا ت٘ػظ ى٘ػٔ )1854( 2آٍْبٕي ّغشح ؿذ ٗ ػپغ ثب تؼبٍيِ
اقتلبددإبٕي چ٘ٓ مبسً ّٖيشٍ ،3ئ٘ٓ ٗاٍشاع ٗ )1874( 4خٕ٘ض )1871(5ث ٚمْبً سػيذ؛ اٍجت ٚائ
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ّف ُٜ٘دس ّؼٖبي ّلغَح آٓ (ّغَ٘ثيت) اٍٗئ ثبس ت٘ػظ فيَؼ٘ف إيَيؼي ثٖبُ خشّي ثٖتٜبُ
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( )1831-1748عشح ؿذ؛ اّب ىؼتشؽ آٓ دس اقتلبد ثب ى٘ػٔ آغبص ؿذ .دس ٕظشيّ ٚغَ٘ثيت ى٘ػٔ
دٗ ّف ُٜ٘ػْذٗ ٙخ٘د داسدّ :غَ٘ثيت ٕٜبيي ٗ ّغَ٘ثيت مٌ ،عجق تؼشيف "ّغَ٘ثيت مٌ"ّ 2قذاس
ّغَ٘ثيتي اػت م ٚؿخق اص داؿتٔ ٗ يب ّلشف مبالٛب ٗ خذّبت ث ٚدػت ّي آٗسد .دس ائ ٕظشيٚ
ػالٗ ٙثش ّغَ٘ثيت مٌّ" ،غَ٘ثيت ٕٜبيي يب اضبفي"ٕ 3يض ّغشح ّيؿ٘د م ٚػجبست اص آٓ ّقذاس اص
ّغَ٘ثيت اػت م ٚاص ّلشف يل ٗاحذ ثيـتش مبال ث ٚدػت ّي آيذ.
ٕظشيّ ٚغَ٘ثيت ،اغَت ثشاي ت٘كيف سفتبس ّلشفمٖٖذىبٓ اػتفبدّ ٙيؿ٘د .ثشاػبع ٕظشيٚ
تلْيِىيشي ،اٍٗ٘يت إتخبة يل فشد ّٖغقي ّيت٘إذ ث٘ػيَ ٚتبثغ ّغَ٘ثيت اٗ ت٘ضيح داد ٙؿ٘د،
تبثؼي م ٚثٛ ٚشيل اص ىضيٖٛٚبي إتخبة اختلبف دادّ ٙيؿ٘دٕ ٗ ،تد ٚآٓ ػذدي اػت مٚ
ٕـبٓدٖٛذّ ٙغَ٘ثيت آٓ مبال ثشاي ّلشفمٖٖذ ٙاػت ٗ ،عجيؼتب ٛش ّلشفمٖٖذ ٙمبال يب خذّتي سا
إتخبة ّيمٖذ م ٚػذد ّغَ٘ثيت آٓ ثبالتش ثبؿذ (ٍ٘سم٘صمي ،ميشيٖ٘ٗيچ)2015 ،4؛ ثٖبثشائ ّغَ٘ثيت سا
ّيت٘آ سضبيت مَي فشد اص مبال يب خذّت ّلشفي تؼشيف مشد (طٕو. )2015،5
ػالٗ ٙثش ّ٘اسد ّغشح ؿذ ٙدس ائ ٕظشيّ ٚف ُٜ٘تؼبدً ّلشف مٖٖذٕ ٙيض اص اْٛيت ٗيظ ٙاي
ثشخ٘سداس اػت ،م ٚتؼبدً ػجبستؼت اص :چٖبٕچ ٚفشد ثشاي حذامثش ػبختٔ ّغَ٘ثيت خ٘د تالؽ مٖذ،
دسآّذ خ٘د سا ث ٚك٘ستي ثشاي خشيذ مبالٛبي ّختَف ت٘صيغ ّي مٖذ م ٚثيـتشئ ّغَ٘ثيت سا ثٚ
دػت آٗسدّ .ي ى٘ئيِ م ٚدس ائ حبٍت ّلشف مٖٖذ ٙدس حبً تؼبدً اػت.

ثذئ تشتيت ّغَ٘ثيت مٌ ٗقتي حذامثش ّي ؿ٘د مّ ٚغَ٘ثيت ٕبؿي اص آخشئ ٗاحذ پً٘ ثشاي
مَي ٚمبالٛبي خشيذاسي ؿذّ ،ٙؼبٗي ثبؿذٕ .ؼجت ّغَ٘ثيت ٕٜبيي ثش قيْتّ ،قذاس ّغَ٘ثيتي م ٚفشد
اص آخشئ سيبً ّلشفي مؼت ّي مٖذ سا ٕـبٓ ّي دٛذ (ّحتـِ دٍٗتـبٛي) 26 ،1390،
دس ٛش ّؼبَّٚاي سضبيت خشيذاسآ ٗ فشٗؿٖذىبٓ ّ ِٜاػت ٗ ْ٘ٛاس ٙفشٗؿٖذىبٓ ث ٚدٕجبً خَت
سضبيت خشيذاسآ ٛؼتٖذ ٍزا ّؼئَّ ٚغَ٘ثيت ٗ ٍّ٘فٛٚبي ايدبد آٓ ّيت٘إذ فشٗؿٖذىبٓ سا دس اسائٚ
ٛشچ ٚثٜتش مبالٛب ٗ ث ٚتجغ آٓ ّغَ٘ثيت ٗ سضبيت ٛشچ ٚثيـتش ّلشفمٖٖذىبٓ يبسي ْٕبيذ؛ ٍزا ٛذف
ٗ ّقل٘د اكَي ائ ّقبٍٕ ٚيض تؼيئ ٍّ٘فٛٚبي اكَي ّغَ٘ثيت خشيذاسآ متبةٛبي دإـيبٛي فبسػي
اػت .دس ائ ّقبٍٍّ٘ ٚفٛٚبيي ٕظيش ٗضؼيت ػيبػي ،اقتلبدي ٗ اختْبػي ث ٚػٖ٘آ ػ٘اٌّ يب
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ّتغييشٛبي ّذاخَٚىش صّيٖٚاي دس ٕظش ىشفت ٚؿذ ٗ ٙدس ٗاقغ دس پغصّيٍّٖ٘ ٚفٛٚبي ّ٘ثش اكَي قشاس
خ٘اٖٛذ ىشفت ،ثٖبثشائ ائ ٍّ٘فٛٚب ثٚػٖ٘آ ٍّ٘فٛٚبي اكَي ّ٘سد ثشسػي ٕخ٘اٖٛذ ث٘د.
دس ٕتيد ٚػئ٘اً اػبػي ائ ّقبٍ ٚسا ّيت٘آ چٖئ اػالُ مشدٍّ٘ :فٛٚبي اكَي ايدبد ّغَ٘ثيت دس
ّيبٓ خشيذاسآ متت دإـيبٛي فبسػي مذاّٖذ؟
دس اداّ ٚث ٚپبسٙاي اص تحقيقبت ك٘ست ىشفت ٚدس ح٘صّ ٙغَ٘ثيت اؿبسّ ٙيؿ٘د :ميِ ،آٍٖجبي ٗ
سٗػي )2002( 1دس ّقبٍٚاي ثب ػٖ٘آ "ّذٍؼبصي تٖ٘ع تقبضبي ّلشفمٖٖذىبٓ" ث ٚداليٌ خشيذٛبي
ّتٖ٘ع ّلشفمٖٖذىبٓ پشداخت ٚاػت ٗ ،دس ٗاقغ ٍّ٘فٛٚبيي مّ٘ ٚخت ّيؿ٘د تب ّلشفمٖٖذىبٓ ثٚ
تٖ٘ع دس خشيذ ساغت ثبؿٖذ سا ّ٘سد ثشسػي قشاس داد ٙاػت؛ تٖ٘ع دس خشيذ ثب ّغَ٘ثيت ٕؼجت ػنغ
داسد ث ٚائ ّف ُٜ٘م ٚاىش مباليي حذامثش ّغَ٘ثيت سا ث ٚخشيذاس خ٘د اسائٕ ٚنٖذ ،خشيذاس ث ٚدٕجبً
ػبيش مبالٛب خ٘اٛذ سفتّ .شصٗك )2006( 2دس ّقبٍٚاي ثب ػٖ٘آ "ّذً تئ٘سي ّغَ٘ثيت ثشاي إتخبة
اثضاس" ث ٚثشسػي ٍّ٘فٛٚبي إتخبة اثضاس ٗ ٕح٘ ٙاستجبط آٓ ثب تبثغ ّغَ٘ثيت پشداخت ٚاػت .ث ٚائ
ّف ُٜ٘م ٚتبثغ ّغَ٘ثيت اقتلبدي افشاد تذٗئ ؿذ ٗ ٙدس ٗاقغ ػٍّ٘ ٚف ٚاكَي ّغَ٘ثيت يؼٖي ٛضيٖ،ٚ
دسآّذ ٗ ػشض ٗ ٚتقبضب سا دس تبثغ قشاس داد ٙاػت؛ ٕتيد ٚتحقيق اٗ ٕـبٓ داد م ٚػ ٚػبٌّ اكَي
ّغَ٘ثيت يؼٖي دسآّذٛ ،ضيٖ ،ٚػشض ٗ ٚتقبضب ،استجبط ّؼتقيِ ثش إتخبة اثضاس ّختَف داسٕذ.
خ٘صفضيل ٗ ىبػي٘س )2015( 3دس ّقبٍٚاي ثب ػٖ٘آ "ّذًٛبي ّجتٖي ثش ّغَ٘ثيت ٗ ّؼبيٌ
تلْيِىيشي ثشاي إتخبة فشايٖذٛبي ؿجنٚاي" ف٘ايذ ثشسػي تلْيِىيشي كحيح سا دس ايدبد
ّغَ٘ثيت اػتفبد ٙمٖٖذىبٓ اص ؿجنٛٚب ّ٘سد ثشسػي قشاس داد ٙاػت ٗ إ٘اع تلْيِىيشي ٗ ّيضآ تبثيش
إٜٓب سا اسائْٕ٘ ٚد ٙاػت ،اٗ دس تحقيق خ٘د ٕـبٓ داد مٛ ٚشچ ٚفشايٖذٛبي ؿجن ٚايّ ،غَ٘ثيت ثيـتشي
سا دس ّيبٓ مبسثشآ ايدبد مٖٖذ ،مبسثشآ تْبيٌ ثيـتشي ث ٚاػتفبد ٗ ٙپشداخت ٗخ ٚثشاي إٜٓب خ٘اٖٛذ
داؿتّ .بينَجبػت ،ؿبسح ٗ تٕ٘نٌ )2016( 4دس ّقبٍ ٚاي ثب ػٖ٘آ "اٍي٘سيتِ ٛبي امتـبفي مبسآّذ
ثشاي حذامثشػبصي ّغَ٘ثيتّ ،ـنالت قيْت ىزاسي ّحلً٘" پيـٖٜبداتي ثشاي ثٜج٘د اٍي٘سيتِ ٛبي
امتـبفي ّـنالت قيْت ىزاسي ثٜيٖ ،ٚم ٚت٘ػظ داثؼ٘ٓ ٗ مبٍيؾ 5اسائ ٚؿذ ٙإذ ،اسائْٕ٘ ٚد ٙإذ .إٜٓب
إٜٓب اقذاّبت ثٜج٘دي ثخؾ خ٘د سا سٗي اٍي٘سيتِ ٛبي داثؼ٘ٓ ٗ مبٍيؾ اسائ ٚمشد ٙإذ تب إٜٓب سا اثش
ثخؾ تش مٖٖذ ،إٜٓب ائ مبس سا ث٘ػيَ ٚتدضي ٗ ٚتحَيٌ خضئيبت ػذدي اٍي٘سيتِ ٛبي قجَي إدبُ دادٙ
إذ ٗ ثب دس ٕظش ىشفتٔ ّغَ٘ثيت حذامثشي ّلشف مٖٖذىبٓ ،ائ خضئيبت سا تغييش داد ٗ ٙدس ثشخي
ّ٘اسد ٕيض إٜٓب سا ىؼتشؽ داد ٙإذ ٗ دس ٕتيد ٚاٍي٘ستيْي سا ثشاي قيْت ىزاسي ثذػت آٗسد ٙإذ مٚ
1

. Kim, Allenby & Rossi
. Marzouk
3
. Jozefczyk & Gasior
4
. Myklebust, Sharpe & Tunçel
5
. Dobson and Kalish
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ثشاػبع آٓ حذامثش ّغَ٘ثيت ثشاي ّلشف مٖٖذ ٙايدبد ّي ؿ٘د .ىيي )2015( 1دس پبيبٓ ٕبّ ٚخ٘د ثب
ػٖ٘آ "ػقالٕيت ٗ ّغَ٘ثيت ّ٘سد إتظبس" ث ٚثشسػي ٕظشيّ ٚغَ٘ثيت ّ٘سد إتظبس ٗ ّقبيؼ ٚآٓ ثب
ّذًٛبي تلْيِىيشي ّٖغقي پشداختٕ ٗ ٚـبٓ داد ٙاػت مّ ٚلشفمٖٖذىبٓ ثيؾ اص إٓن ٚثشاػبع
فبمت٘سٛبي ّختَف تلْيِىيشي ّٖغقي ػٌْ مٖٖذ ث ٚدٕجبً دػتيبثي ثّ ٚغَ٘ثيت ّ٘سد إتظبس خ٘د
ٛؼتٖذ ،چشامٕ ٚظشيّ ٚغَ٘ثيت خٖجٛٚبي ّختَف خؼْي ٗ سٗإي افشاد سا ّذٕظش قشاس ّيدٛذ ٗ
حذامثش سضبيتْٖذي إٜٓب سا دس ٕظش داسد .ثٖبثشائ اٗ ٕـبٓ ّيدٛذ مّٖ ٚـأ تلْيِىيشي ّٖغقي،
ّغَ٘ثيت ّلشف مٖٖذ ٙاػت ٗ ائ دٗ ثب  ِٛاستجبط ّؼتقيِ داسٕذ.
دس ّيبٓ ّقبالت ٗ پيـيٖٛٚبي فبسػي اغَت پيـيٖٛٚبي ثبصيبثي ؿذ ٙثّ ٚؼبيٌ اقتلبد ٕـش
پشداختٚإذ م ٚاص آٓ خَّْ ٚيت٘آ ث ٚپبيبٕٓبّّ ٚغَجي ( )1390اؿبس ٙمشدٗ ،ي دس پبيبٓ ٕبّ ٚخ٘د ،تبثيش
ّثجت تح٘الت فشٖٛيي ،ػيبػي ٗ اختْبػي دس ػشض ٗ ٚتقبضبي متبة ٗ تبثيش ّثجت ػيبػتٛبي
دٍٗت دس ثٜج٘د اقتلبد ٕـش سا ٕـبٓ داد ٙاػتْٛ .چٖئ فٜيْيفش ٗ حيذسي ( )1393دس ّقبٍٚاي ثب
ػٖ٘آ "ثشسػي اثؼبد اقتلبدي ٕـش متبة اٍنتشٕٗيني اص ديذىبٕ ٙبؿشآ ايشإي" ٕـبٓ دادٙإذ مٕ ٚيبص
ّخبعتِّٜ ،تشئ ػبٌّ ّ٘ثش دس تشغيت ٕبؿشآ ث ٚػْت ٕـش متبة اٍنتشٕٗيني ث٘د ٙاػت.
ْٛبٓ ٕغ٘س م ٚاص پيـيٖٛ ٚبي اسائ ٚؿذ ٙثش ّي آيذ ،غبٍت تحقيقبت دس خل٘ف ّغَ٘ثيت ثٗ ٚيظ ٙدس
ح٘ص ٙثبصاس متبة ،ث ٚثشسػي ثبصاس ٕـش اختلبف داسد ٗ ْٛچٖئ دس تحقيقبت إدبُ ؿذ ٙدس ّجحث
ّغَ٘ثيت ٕيض ثيـتش اص ّٖظش ت٘اثغ سيبضيبتي ّ٘سد ثشسػي قشاس ىشفت ٚإذ ٗ تحقيقي م ٚثب اثؼبد ٗ ٛذف
ائ ّقبٍْٛ ٚخ٘إي داؿت ٚثبؿذ ثبصايبثي ٕـذ ٙاػت.
ٍزا دس ائ ّقبٍ ٚػؼي ثشآٓ اػت ،تب ثب فشم متبة ث ٚػٖ٘آ يال مابالي اعالػابتي خل٘كاي،
ثبصاس متبة ث ٚػٖ٘آ يل ثبصاس اعالػبتيّ٘ ،سد ّغبٍؼ ٚقشاس ىيشدٍ ٗ ،زا اص آٓ خٜت م ٚائ ّقبٍا ٚثاٚ
دٕجبً ٍّ٘فٛ ٚبي ّغَ٘ثيت دس خشيذاسآ متت فبسػي دإـيبٛي اػتّ ،يت٘آ ٕتيد ٚثذػت آّاذ ٙاص
ائ ّقبٍ ٚسا ث ٚػٖ٘آ يني اص ٍّ٘فٛ ٚبي اثجبت ؿذ ،ٙدس ح٘ص ٙثبصاس متبة ٗ اٍجتاّ ٚغَ٘ثيات اػاتفبدٙ
مٖٖذىبٓ متبة ٛبي دإـيبٛي ث ٚؿْبس آٗسد.

. Gee
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ريش شىاسی
ثب ت٘خ ٚثٛ ٚذف ائ ّقبٍ ٚم ٚاػتخشاج ٍّ٘فٛٚبي اكَي ّغَ٘ثيت خشيذاسآ متت دإـيبٛي
فبسػي اػت ،دادٛٙبي ّذٕظش اص دٗ عشيق ىشدآٗسي ؿذٙإذ )1 :دادٛٙبي ىشدآٗسي ؿذ ٙاص ّت٘ٓ
ّختَف ٗ  )2دادٛٙبي ىشدآٗسي ؿذ ٙاص عشيق ّلبحج ٚثب خشيذاسآ متت دإـيبٛي.
سٗؽ ػْذّ٘ ٙسد اػتفبد ٙدس ائ پظٗٛؾ دس ٗاقغ سٗؽ تحَيٌ ّحت٘اي ت٘كيفي خ٘اٛذ ث٘د ٗ
اثضاس ّ٘سد اػتفبد ٙثشاي ثخؾ اًٗ دادٛٙبي ىشدآٗسي ؿذّ ٙت٘ٓ ّختَف خ٘اٛذ ث٘د ٗ ثشاي ثخؾ
دُٗ ىشدآٗسي دادٛٙب اص عشيق ّلبحجٕ ٚيْ ٚثبص خ٘اٛذ ث٘د ،ثذئ تشتيت م ٚثشخي اص ٍّ٘فٛٚبي
اػتخشاج ؿذ ٙاص ّت٘ٓ ثٚػٖ٘آ ٍّ٘فٛٚبي پبي ٗ ٚيب اعالػبت اثتذايي دس اختيبس ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ قشاس
ىشفت ٗ ٚثشّجٖبي إٜٓب اص ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ خ٘اػتّ ٚيؿ٘د تب ػبيش ػ٘اٌّ ّذٕظش خ٘د سا اسائ ٚمٖٖذ.
فشايٖذ ٕٜبيي اػتخشاج ٍّ٘فٛٚب ثب تحَيٌ ّحت٘ا ث ٚائ تشتيت خ٘اٛذ ث٘د م ٚاثتذا ثب ّغبٍؼّ ٚت٘ٓ
ّختَف اػِ اص فبسػي ٗ التئ ػيبٚٛاي اص مَيذ ٗاطٛٙب يب ث ٚػجبست دييش ّفبٛيِ اػتخشاج ؿذٗ ،ٙ
ثشاػبع ثؼبّذ إٜٓب ث ٚػٖ٘آ ٍّ٘فٛٚبي ّشتجظ ّذٕظش قشاس ىشفت ٚاػت ٗ ،ػپغ ّلبحجٕ ٚيْ ٚثبص اص
خشيذاسآ متت دإـيبٛي إدبُ ؿذ ٙمّ ٚتٔ ّلبحجٛ ٚب ثشاػبع ّـبثٜت اكغالحبت ٗ ٍّ٘فٛٚبي
اػالّي دس ٛش ّلبحج ٚتحَيٌ ّيؿٕ٘ذ ٗ ٍّ٘فٛٚبي ثذػت آّذ ٙاص آٓ مٖبس ٍّ٘فٛٚبي اػتخشاج اص
ّت٘ٓ قشاس ىشفت ٚاػت ٗ ،دس ٕٜبيت عشحي رٖٛي اص استجبط ٍّ٘فٛٚب ثب  ِٛاسائ ٚؿذ ٙاػت.
خبّؼّ٘ ٚسد ٕظش دس ائ ّقبٍ ٚدإـد٘يبٓ (غيش پضؿني) ،ث ٚػٖ٘آ ػْذٙتشئ خشيذاسآ متت
دإـيبٛي ٛؼتٖذ ٗ ثب ت٘خ ٚث ٚىؼتشدىي ائ خبّؼ ،ٚمتبةٛبي ػٕ ٚبؿش ثضسه دإـيبٛي :إتـبسات
ػْتٕ ،ـش دإـيبٛي ٗ إتـبسات دإـيب ٙتٜشآ ّذٕظش قشاس ىشفت ٗ ثشاي ْٕٕ٘ ٚىيشي اص خشيذاسآ
اص سٗؽ ْٕٕ٘ٚىيشي عجقٚاي ثشاػبع ّ٘ض٘ع ثٖذي متبةٛب اػتفبد ٙؿذ ،ث ٚائ تشتيت م ٚمتبةٛب ثٚ
ػ ٚعجق ٚاكَي تقؼيِ ثٖذي ؿذٕذ :متبةٛبي ػَُ٘ إؼبٕي ،متبةٛبي فٖي ٗ ّٖٜذػي ٗ ،متبةٛبي
ٖٛش ٗ ّؼْبسي ٗ ،خشيذاسآ متبةٛب ثشاػبع ّيبٕيئ ّشاخؼبٓ ث ٚفشٗؿيبٛٙبي ّشمضي ٛش ٕبؿش دس
عً٘ يلٛفت ٚإتخبة ؿذ ثذئ تشتيت ،دس مٌ اص  200خشيذاس دس ّذت ػّ ٚبّٜ( ٙشّبٍ 1394 ٙغبيت
آرسّبّ )ٙلبحجٕ ٚيْٚثبص ٗ اٍجت ٚم٘تب ٙإدبُ ؿذ.
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یافتٍَا
يبفتٛٚبي ائ ّقبٍ ٚث ٚچٖذ ثخؾ قبثٌ تقؼيِ ٛؼتٖذ:
ٍّ٘ .1فٛٚبي حبكٌ اص ّغبٍؼّ ٚت٘ٓ ّختَف ،يبفتٛٚبي ائ ثخؾ اص ّغبٍؼ ٚثيؾ اص ّ 50قبٍٚ
فبسػي ٗ التئ اػتخشاج ؿذ ٙاػت م ٚدس خذًٗ ؿْبس 1 ٙث ٚثؼبّذ ٛش يل اص ائ ٍّ٘فٛ ٚب دس
ّقبالت ّ٘سد ّغبٍؼ ٚاؿبس ٙؿذ ٙاػت:
خذًٗ ٍّ٘ .1فٛٚبي ّغَ٘ثيت اػتخشاج ؿذ ٙاص ّت٘ٓ
تعداد مىابع

مًلفٍ َا
دسآّذ

50

قيْت

50

ػشضٚ

48

تقبضب

47

ْٛبٓع٘س م ٚدس خذًٗ ؿْبسٕ 1 ٙـبٓ داد ٙؿذ ٙاػت دٗ ٍّ٘ف ٚدسآّذ ٗ قيْت اص خَِّْٜ ٚتشئ
ٗ پش ثؼبّذتشئ ٍّ٘فٛٚبي ّغَ٘ثيت ٗ پغ اص آٓ ّيضآ ػشض ٚمبال ٗ دس ٕٜبيت تقبضب اسائ ٚؿذ ٙاػت
اٍجت ٚدس ثيـتش ّت٘ٓ ػشض ٗ ٚتقبضب سا دس مٖبس  ٗ ِٛىبٛب ثٚػٖ٘آ يل ّتغييش دسٕظش ىشفتٚإذ.
ٍّ٘ .2فٛٚبي حبكٌ اص ّلبحج ٚاص خشيذاسآ:
ّلبحج ٚاص  200خشيذاس متت دإـيبٛي ثب ائ ػئ٘اً ٕيْ ٚعشاحي ؿذ ٙإدبُ ىشفت ٚاػت :ثٕ ٚظش
ؿْب ػالٗ ٙثش دسآّذ ،قيْتّ ٗ ،يضآ ػشض ٗ ٚتقبضبي متبةٛب چ ٚػ٘اٌّ دييشي ثبػث ّيؿ٘د مٚ
ؿْب اص خشيذ يل متبة سضبيت ثباليي داؿت ٚثبؿيذ؟ يب حبضش ثبؿيذ ثب سضبيت متبة سا ثخشيذ؟
تحَيٌ پبػخٛبي افشاد ّختَف ٕتبيح صيش سا دسپي داؿت ٚاػت:
ػْذّ ٙفبٛيِ اػتخشاج ؿذ ٙاص ّلبحجٛٚب :سضبيت /خـٖ٘دي اص خشيذ :مذّ :غَ٘ثيتٕ -ظش
ؿخليٕ /يبص ػَْيٕ /يبص دسػيّٖ /جغ اّتحبٕي :مذ :ػبٌّ إييضؿي -تبييذ اػتبد /ميفيت ّحت٘ا :مذ:
ميفيت متبة -ػبدىي ف :ِٜمذ :صثبٓ ٗ ٕحٕ٘ ٙيبسؽ /-قيْت پبيئ /حدِ ّٖبػت /تل٘يش ٗ ْٕ٘داس
ٗ  :...مذّ :ـخلبت ظبٛشي -ػئ٘االت مْني /تْشئ ٗ حٌ تْشئ /اسائّ ٚثبً :مذ :اعالػبت
تنْيَي -ؿٜشت ٕ٘يؼٖذٕ ٗ ٙبؿش :مذ :اػتجبس

7

دس ٕٜبيت مذٛبي ث ٚدػت آّذ ٙثب ّح٘سيت ّغَ٘ثيت ،ثّ ٚقٍ٘ٛ ٚبي ٕٜبيي تَخيق ؿذ ٙإذ مٚ
ػجبستٖذ اص :ػبٌّ إييضؿي; ٕيبص اعالػبتي؛ ميفيت متبة ٗ صثبٓ ،اعالػبت تنْيَيّ ،ـخلبت ظبٛشي
ٕحٕ٘ ٙيبسؽ; ميفيت؛ ؿٜشت ٕ٘يؼٖذٕ ٗ ٙبؿش;اػتجبس؛
دس خذًٗ صيش ػئ٘اً ّلبحج ٗ ٚيني اص پبػخٛب ث ٚػٖ٘آ ْٕٕ٘ ٚاسائ ٚؿذ ٙاػت.
خذًٗ ؿْبس .2ٙػئ٘اً ّلبحج ٗ ٚيني اص پبػخٛب
ػئ٘اً :ثٕ ٚظش ؿْب ػالٗ ٙثش دسآّذ ،قيْتّ ٗ ،يضآ ػشض ٗ ٚتقبضبي متبةٛب چ ٚػ٘اٌّ دييشي
ثبػث ّي ؿ٘د م ٚؿْب اص خشيذ يل متبة سضبيت ثباليي داؿت ٚثبؿيذ؟ يب حبضش ثبؿيذ ثب سضبيت
متبة سا ثخشيذ؟
يل پبػخ ْٕٕ٘ :ٚثشاي ّٔ ّؼشفي متبة اص عشف اػتبدٕ٘ ،يؼٖذ ٙمتبة ٗ قيْتؾ خيَي ّْٜٚ
مذ اٍٗي:ٚ

ػبٌّ إييضؿي

ّقٍ٘ ٚثٖذي

ٕيبص اعالػبتي

قيْت

اػتجبس
اػتجبس

دس خذًٗ ؿْبس ، 3 ٙآّبسي اص ّيضآ ت٘خٛ ٚشيل اص ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ ثّ ٚقٍ٘ٛ ٚبي حبكٌ اص
مذىزاسي اؿبس ٙؿذ ٙاػت مّ ٚي ت٘إذ ٕـبٓ دٖٛذ ٙاْٛيت ٛش ػبٌّ اص ديذ ّلشف مٖٖذىبٓ ثبؿذ.
خذًٗ .3ثؼبّذ ٛش يل اص ّقٍ٘ٛ ٚب دس پبػخ ّلبحج ٚؿٕ٘ذىبٓ
ّقٍ٘ٚ

تؼذاد

ٕيبص اعالػبتي

ٕ 195فش

اػتجبس

ٕ 118فش

ميفيت

ٕ 178فش

ْٛبٓ ع٘س م ٚاص يبفتٛ ٚبي خذًٗ پيذاػت ػّ ٚقٍٜٕ٘ ٚبيي م ٚث ٚإٜٓب اؿبس ٙؿذ ٙاػت اص اْٛيت
ثباليي دس ثئ پبػخ دٖٛذىبٓ ثشخ٘سداس ث٘د ٙاػت ،الصُ ث ٚرمش اػت م ٚتؼذاد افشادي م ٚاػالُ ؿذٙ
إذ ثشاػبع ّفبٛيْي م ٚدس پبػخ ٛبي إٜٓب ث٘د ٗ ٙآٓ ّفبٛيِّ ،شتجظ ثّ ٚقٍ٘ ٚاػتخشاخي ٕٜبيي ث٘د،ٙ
اػالُ ؿذ ٙاػت؛ ّثبً اسائ ٚؿذ ٙدس خذًٗ ّ 2ي ت٘إذ ساٛيـب ثبؿذ.
 .3ثخؾ ػُ٘ دس ائ پظٗٛؾ تؼيئ ثبس ػبَّي (دس ٗاقغ ثبس ػبَّي ٛش يل اص ٍّ٘فٛٚب ثشاػبع
ثؼبّذ إٜٓب دس ّت٘ٓ ٗ ّلبحجٛٚب تؼيئ ؿذ ٙاػت) ٛشيل اص ٍّ٘فٛٚب ثشاي تؼيئ ٕحّ٘ ٗ ٙيضآ استجبط
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آٓ ثب ّغَ٘ثيت اػت م ٚثٗٚػيَ ٚتنٖيل ّؼبدالت ػبختبسي ثشاػبع ثبس ػبَّي ٛش ٍّ٘ف ٚاخشا ؿذٙ
اػت ٗ اص ٕتبيح آٓ ّذً رٖٛي ّغَ٘ثيت خشيذاسآ متت دإـيبٛي اسائ ٚؿذ ٙاػت.
بحث ي وتيجٍگيری
ثب ت٘خ ٚث ٚإٓچ ٚدس ّٖبثغ ٗ ّت٘ٓ ّختَف آّذ ٙاػت چٜبس ٍّ٘ف ٚدسآّذ ،قيْت ،ػشض ٗ ٚتقبضب اص
ٍّ٘فٛٚبي اكَي ّغَ٘ثيت ّلشفمٖٖذىبٓ ٛش مباليي ث ٚؿْبس ّيآيٖذ ػالٗ ٙثش ائ چٜبس ٍّ٘فٚ
ٍّ٘فٛٚبيي سا ٕيض ّيت٘آ ث ٚػٖ٘آ ٍّ٘فٛٚبي اختلبكي ّغَ٘ثيت ّلشفمٖٖذىبٓ متت دإـيبٛي
ّغشح مشد م ٚػجبستٖذ اص :ميفيت ّحت٘ا ،اػتجبس متبة ٗ ٕيبص اعالػبتي ،م ٚميفيت ّحت٘ا ؿبٌّ ميفيت
ّضْٕ٘ي ٗ ميفيت ظبٛشي متبة؛ اػتجبس متبة ؿبٌّ اػتجبس ٕ٘يؼٖذٕ ٗ ٙبؿش متبة ٗ ٕيبص اعالػبتي
ؿبٌّ پبػخي٘ ث٘دٓ ّغبٍت متبة ثٕ ٚيبصٛبي ػَْي ٗ دسػي افشاد اػت.
ٕح٘ ٙاستجبط ائ ٍّ٘ف ٚثب  ٗ ِٛاستجبط إٜٓب ثّ ٚقٍ٘ ٚاكَي ائ ّقبٍ ٚيؼٖي ّغَ٘ثيت دس ْٕ٘داس
ؿْبس 1 ٙاسائ ٚؿذ ٙاػت ،ائ ّذً ثشاػبع ٕتبيح حبكٌ اص تحَيٌ دادٛٙبي ىشدآٗسي ؿذ ٙدس عً٘
پظٗٛؾ ،اص عشيق ٕشُ افضاس پي.اً.اع ثذػت آّذ ٙاػتْٛ .بٓع٘س م ٚدس ائ ْٕ٘داس قبثٌ ّـبٛذٙ
اػت :قيْت متبة ثب اغَت ٍّ٘فٛٚب ث ٚخض ٕيبص اعالػبتي ٕؼجت ّؼتقيِ داسد ،دسآّذ ٕيض ساثغ ٚاي دٗ
ػ٘يّ ٗ ٚثجت ثب ّيضآ تقبضب داسد ٍٗي استجبط آٓ ثب قيْت متبة ساثغٚاي ضْٖي ٗ ٕؼجي ّيت٘إذ ثبؿذ
چشا م ٚثٕٚظش ّيسػذ تبثيش ػبيش ٍّ٘فٛٚب دس قيْت ثيؾ اص دسآّذ خ٘اٛذ ث٘دّ ،يضآ تقبضب ٕيض
ٗضؼيتي ّـبثٍّ٘ ٚف ٚقيْت متبة داسد ٗ ،ثٕٚظش ّيسػذ ٍّ٘فٛٚبيي م ٚاص ّلبحج ٚثب خشيذاسآ
اػتخشاج ؿذٙإذ ثيـتش ثش قيْت متبة ّ٘ثش ث٘د ٗ ٙاص ائ عشيق ّ٘خت ّغَ٘ثيت ث٘دٙإذ ٗ ،دس ٗاقغ
ؿبيذ ثت٘آ آٓسا ٍّ٘فٚاي غيش ثب تبثيش غيش ّؼتقيِ اػالُ مشد.
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آّذ ّلشفمٖٖذٙ

تقبضبي متبة

ّغَ٘ثيت ّلشف مٖٖذٙ

ػشض ٚمتبة

ْٕ٘داس ّ .1ذً رٖٛي ّغَ٘ثيت خشيذاسآ متبةٛبي دإـيبٛي
ْٛبٓع٘س م ٚاص تل٘يش ثبال ّـخق اػتّ ،غَ٘ثيت ّلشف مٖٖذٍّ٘ 4 ٙف اكَي داسد م ٚػجبستٖذ
اص :دسآّذ فشد ،ػشض ،ٚتقبضب ٗ قيْت مٕ٘ ٚع استجبط إٜٓب ث ٚؿشح صيش اػت:
دسآّذ استجبط ّؼتقيِ ٗ دٗػ٘ي ٚثب ّيضآ تقبضبي متبة داسد :يؼٖي ٛشچ ٚدسآّذ ثيـتش ّيضآ تقبضب
ثيـتشْٛ ،چٖئ دسآّذ فشد ثب قيْت متبة ٕيض داساي استجبط ٛؼتٖذ ث ٚائ ّف ُٜ٘مٛ ٚش فشد ثخـي اص
دسآّذ خ٘د سا ث ٚپشداخت ٗخ ٚمتبة ّذٕظشؽ اختلبف ّيدٛذ ٍزا ٛشچ ٚقيْت متبة مِتش ثبؿذ ثب
ت٘خ ٚث ٚايٖن ٚفشد ساحتتش ّيت٘إذ ثخـي اص دسآّذ خ٘د سا ث ٚآٓ اختلبف دٛذ ثٖبثشائ ّغَ٘ثيت
ثيـتشي سا دسپي خ٘اٛذ داؿت ،ثئ قيْت متبة ٗ ّيضآ تقبضبي آٓ  ِٛساثغّ ٚؼن٘ع ٗ دٗػ٘يٚ
ٗخ٘د داسد ث ٚائ ّف ُٜ٘مٛ ٚشچ ٚقيْت متبة ثيـتش تقبضبي آٓ مِتش ٗ ثبٍؼنغ ،اّب ّيضآ تقبضب ثٚ
ٗاػغ ٚقيْت متبة ٗ دسآّذ ّلشف مٖٖذ ٙدس ّغَ٘ثيت ّ٘ثش خ٘اٛذ ث٘د؛ ّيضآ ػشض ٚمتبة ٕيض
استجبط ّؼتقيِ دس ّغَ٘ثيت فشدّ ٗ ،يضآ تقبضب ٗ ْٛچٖئ قيْت متبة داسد ثٚع٘سيمٛ ٚشچّ ٚيضآ
ػشض ٗ ٚػشضٚمٖٖذىبٓ ثيـتش ،قيْت متبة مِتش ٗ دس ٕتيد ٚتقبضبي ثيـتش خ٘اٛذ ؿذ؛ ٗ دٗ ٍّ٘فٚ
ميفيت ٗ اػتجبس تب حذٗد صيبدي ثش قيْت تبثيش خ٘اٖٛذ داؿت ٗ اص عشيق آٓ ثش ّيضآ ّغَ٘ثيت ّ٘ثش
خ٘اٖٛذ ث٘د ٗ ٍّ٘فٕ ٚيبص اعالػبتي ثب ٍّ٘فّ ٚيضآ تقبضب دس استجبط ّؼتقيِ اػت ٗ اص عشيق آٓ ثب
ّغَ٘ثيت ّشتجظ خ٘اٛذ ث٘د.
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ثٕ ٚظش ّيسػذ افضايؾ ميفيت متت دإـيبٛي ٗ ْٛچٖئ ثشقشاسي استجبط ٛشچ ٚثٜتش ٗ ثيـتش ّيبٓ
ػشفلٌٛبي آّ٘صؿي دإـيبٛٙب ٗ متت چبح ؿذّ ٙيت٘إٖذ تب حذٗد صيبدي ّغَ٘ثيت خشيذاسآ
متت فبسػي دإـيبٛي سا ثٜج٘د ثخـذ ٗ إٜٓب سا ثؼ٘ي خشيذ آػ٘دٙتش پيؾ ثجشد م ٚائ ّ ِٜخ٘د
ّ٘خت سٕٗقي ٛشچ ٚثيـتش ثبصاس ٕـش متبةٛبي دإـيبٛي خ٘اٛذ ؿذ.
إٓچ ٚدس ائ ّقبٍ ٚاسائ ٚؿذ ٙاػت ثخـي اص فضبي مؼت ٗ مبس ثبصاس ٕـش ث ٚػٖ٘آ يل ثبصاس
اعالػبتي ٗ ثب ّح٘سيت ّغَ٘ثيت ّلشف مٖٖذىبٓ اػت ٗ ػؼي ؿذ ٙدس آٓ اص ديذىب ٙخذيذي ث ٚائ
ّ ِٜپشداخت ٚؿ٘د ،عي ثشسػيٛبي إدبُ ؿذّ ٙقبٍ ٚيب تحقيقي م ٚثب اٛذاف ائ ّقبٍِٛ ٚػ٘يي مبٌّ
داؿت ٚثبؿذ ثبصيبثي ٕـذ ٙاػت ٗ ،تحقيقبت پيـئ م ٚث ٚثشخي اص إٜٓب دس ائ ّقبٍ ٚاؿبس ٙؿذ ٙاػت،
غبٍجب ث ٚؿشايظ ٗ اٍضاّبت ٗ احتيبخبت ثبصاس ٕـش ٗ ٕ ٚثبصاس اعالػبتي ،آٓ  ِٛثيـتش اص ديذىبٕ ٙبؿشآ ٗ
ٕ ٚاص ثبة خشيذاسآ پشداخت ٚإذٍ ،زا ائ ّقبٍ ٚثب تحقيقبت ثبصيبثي ؿذ ٙاي م ٚدس ح٘صٕ ٙـش إدبُ
ؿذّ ٙتفبٗت اػت
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