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 2 زًدُ ببفٌدُ علیرضب ،1سَدا خبهٌِ اصل

 ایشاٖ تجشیض، شیض،جتحمیك دس ػّٕیبت، دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی ت -وبسضٙبسی اسضذ ٔذیشیت غٙؼتی 1
 ایشاٖ تجشیض، ٚ حسبثذاسی، دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی تجشیض، ، التػبددا٘طىذٜ ٔذیشیت استبدیبس( ٔذیشیت،) ػّٕیػضٛ ٞیئت  2

 

 چکیدُ

ٔذیشیتی  یٞب سیبست آٚسی ٔٙبثغ ٔبِی است وٝ دس ثشٌیش٘ذٜ ثخص ٟٕٔی اص ٞبی رٕغ ٞبی ثب٘ىی یىی اص سٚش رزة سپشدٜ

تبحیش ػٛأّی ٕٞچٖٛ:  سیستٓ ثب٘ىی، دس ٞبی ثیطتش ثب یىذیٍش سلبثت داس٘ذ. ٞب دس رزة سپشدٜ ثبضذ. ثیطتش ثب٘ه ٞب ٔی ثب٘ه

. دس ایٗ تحمیك وٙذ ٞبی ثب٘ىی سا ثٝ یه أشی ضشٚسی ثذَ ٔی ثیٙی سپشدٜ ٞبی ثب٘ىی، پیص ٔتغیشٞبی والٖ التػبدی ثش سپشدٜ

ثٛدٜ است تب ثب استفبدٜ اص سٚش پٛیبیی ضٙبسی  ثبضذ سؼی ثش آٖ ٚ سٚش آٖ دس سدٜ تٛغیفی ٔی وبسثشدی وٝ اص ِحبػ ٞذف،

ٞب  ٞبی ثب٘ىی اسائٝ ضٛد تب ثب٘ه ثیٙی سپشدٜ ٔذِی ثشای پیص ثبضذ، سیستٓ وٝ ٔجتٙی ثش تحّیُ سفتبس ٚ تحّیُ حسبسیت ٔی

٘ٝ ػُٕ وٙٙذ. ِزا ثب ٔغبِؼٝ سفتبس ٞش یه اص ٔتغیشٞبی ٔذَ ثب ٞب( ٞٛضٕٙذا سپشدٜ) ٔٙبثغثتٛا٘ٙذ ثب استفبدٜ اص ایٗ ٔذَ دس تزٟیض 

ا٘جبضت ٚ دس ٟ٘بیت ثب وٕه ٘شْ افضاس ٚ٘سیٓ سبختبسی رٟت -ٚ ٕ٘ٛداس رشیبٖ (CLD) حّمٛی -استفبدٜ اص ٕ٘ٛداسٞبی ػّّی

دس ایٗ  .است تحّیُ ٚ ضجیٝ سبصی ٘تبیذ حبغُ اص تػٕیٕبت ٔختّف ایٗ حٛصٜ دس لبِت سٙبسیٛٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘زبْ ٌشفتٝ

ٞب استفبدٜ ضذٜ است. تحمیك حبضش ثشای دٚسٜ  ای ٚ ٔیذا٘ی ثشای ٌشدآٚسی دادٜ ٞبی وتبثخب٘ٝ تحمیك ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛضٛع اص سٚش

خػٛغی( ا٘زبْ ضذٜ است. ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ دس ایٗ -)دِٚتی ٞبی ایشا٘ی ( ثشای وُ ثب٘ه1388 -1399صٔب٘ی )

ثشای ٔػبحجٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ ً ٞب ٚ اسبتیذ ٔزشة ٚ ٔتخػع غشفب ، سٚسبی ضؼت ٚ ٔؼبٚ٘یٗ ثب٘هاص ٔذیشاٖ ٘فش 24 تحمیك

دس ضص سبَ آیٙذٜ سیش غؼٛدی داضتٝ ٚ ثشتشیٗ سٙبسیٛ ثشای افضایص  ٌزاسی دٞذ وٝ سٚ٘ذ سپشدٜ است. ٘تبیذ تحمیك ٘طبٖ ٔی

 ثبضذ. ٔی ٚ حزٓ سپشدٜ دس آیٙذٜ استمبء ٘شخ ثبصپشداخت تسٟیالت ٌزاسی سپشدٜ
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 هقدهِ -1

ٞبی ٔبِی ٚ اػتجبسی دس رشیبٖ أٛس التػبدی  ٞبی تزبسی ٚ ٔٛسسٝ أشٚصٜ ٘مص ٘ظبْ ثب٘ىی ٔتطىُ اص ثب٘ه ٔشوضی ٚ ثب٘ه

ٞب ضشیبٖ اغّی سسب٘ذٖ سشٔبیٝ ٚ پَٛ ثٝ لّت التػبد ٞش وطٛسی  رٛأغ ثسیبس حیبتی ٚ وّیذی است. ثٝ عٛسی وٝ ثب٘ه

 دس ایٜ ػٕذ سٟٓ است، ثب٘ه ثش ٔجتٙی ٞب آٖ ٔبِی سیستٓ وٝ التػبد ایشاٖ ٘ظیش التػبدٞبیی دس ٞب ضٛ٘ذ. ثب٘ه ٔحسٛة ٔی

 ثب حشٚت، سغح ٞش ثب ٞٓ ٞب دِٚت ٚ خب٘ٛاسٞب ،ٞب ثٍٙبٜ ضبُٔ التػبدی ٟ٘بدٞبی داس٘ذ. پزیشی سپشدٜ عشیك اص ٔٙبثغ تزٟیض

 ٚ ٔغٕئٗ ثبصدٜ وٝوٙٙذ ٔی ا٘تخبة سا اسصش وٙٙذٜ رخیشٜ ٞبی داسایی اص تشویجی ٚ وشدٜ ا٘ذاص پس ثٝ الذاْ ٔتفبٚتی ٞبی اٍ٘یضٜ

 اثضاس وٝ است ٘مذیٍٙی ٚ پَٛ ضجٝ اص ثخطی حمٛلی، ٚ حمیمی اص اػٓ اضخبظ ٞبی سپشدٜ وٙذ. ٕٞچٙیٗ ٞب آٖ ػبیذ سا ٔغّٛثی

 ثشٖٚ ػٛأُ ثٝ ٞٓ ثب٘ىی سیستٓ ٞش ثب٘ىی ثشای ٞبی سپشدٜ . رزةضٛد ٔی ٔحسٛة ٚ ثب٘ىی پِٛی سیبستٍزاساٖ ثشای سیبستی

 ثشای ٞب آٖ اص وذاْ ٞش تأحیشٌزاسی ٔیضاٖ ٚ ػٛأُ ایٗ ضٙبخت ِزا ضٛد، ٔی سبصٔب٘ی ٔشثٛط دسٖٚ ػٛأُ ثٝ ٞٓ ٚ سبصٔب٘ی

ص ػٙبغش ثیٙی یىی اص تٕبیالت الیتٙبٞی ثطش ٘یض ثٝ ػٙٛاٖ یىی ا است. دس ایٗ ثیٗ پیص اسبسی ٚ ٟٔٓ صٔیٙٝ ایٗ دس ٔٛفمیت

 ٞبی ظشافتص٘ذ. دس حبَ حبضش،  ٔیآیٙذٜ سا ثب ٞذف وبٞص سیسه تخٕیٗ  ٞبی آٔذ پیصالتػبدی، ٞبی  ٌیشی تػٕیٓ وّیذی

سبصی ٔذ ٘ظش آ٘ب٘ی است وٝ ثٝ د٘جبَ دستیبثی ثٝ اٞذاف  پزیشی ٚ ضجیٝ ثیٙی ػّٕی، سشػت، ا٘ؼغبف پیص ٔٛرٛد دس غحت

ثیٙی دسست ٚ  ، ثالدسً٘ دس اثؼبد ٔتٙٛػی ٘یبصٔٙذ پیصٞب ثب٘ه سشٔبیٝ ٚ ...ٞستٙذ.تؼبِی دس رٟبٖ سلبثتی، حذاوخش وشدٖ 

پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ ٔذِی است وٝ ثب استفبدٜ اص ٔتغیشٞبی ٔٛحش   غحیح، ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔتغیشٞبی دایٙبٔیىی ٞستٙذ. ٔذَ

. وٙذ ٔی ی پیچیذٜ التػبدی اسائٝٞب ٔذَ ثشای یتش غحیح ثیٙی ثبصخٛسد ٚ ٔتغیشٞبی رشیبٖ ٚ ا٘جبضت پیص ٞبی ٚ اسصضی، حّمٝ

لبثُ  ای ثب٘ىی ثٟشٜ ثشد. ثذیٗ تشتیت، ص٘زیشٜ ٞبی سپشدٜ ثیٙی دس ٔسبئُ حیبتی ثب٘ه اص رّٕٝ:پیص تٛاٖ ٔی ثٙبثشایٗ اص ایٗ ٔذَ

ٞب  ثب٘ه ػّٕىشد ارشایی ثب٘ه ثٝ دست خٛاٞذ آٔذ وٝ ایزبد ٔضیت سلبثتی وشدٜ ٚ ٔٙزش ثٝ ثٟیٙٝ وشدٖ ٞبی فشآیٙذاتىب دس 

. ثذیٗ ٔٙظٛس ثب استفبدٜ ثبضذ ٔیثب٘ىی  ٞبی سپشدٜ ثیٙی . دس ایٗ تحمیك ٞذف اغّی، اسائٝ یه ٔذَ وٕی ثٝ ٔٙظٛس پیصضٛد ٔی

 ثب٘ىی ضٙبسبئی ٚ دس لبِت یه ٔذَ پٛیب اسائٝ ٞبی سپشدٜثیٙی  اص وبسثشدٞبی پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ، ٔتغیشٞبی ٔٛحش دس پیص

ة( تحّیُ سٙبسیٛٞب ثب  وٙذ: اِف( ٔغبِؼٝ سفتبس ٞش یه اص ٔتغیشٞبی ٔٛسد ثشسسی دس ٔذَ ٔیریُ سا د٘جبَ  وٝ اٞذاف ا٘ذ ضذٜ

 سبصی سفتبس ٔتغیشٞب. استفبدٜ اص ضجیٝ

 

 ادبیبت تحقیق -2

ٞبی ٔختّف ٚ  ٞب ٚ ثب ٚیژٌی اثضاس تزٟیض ٔٙبثغ، ٚسبیُ ٔتٙٛػی ٞستٙذ وٝ وّیٝ ٚرٜٛ پِٛی ٚ ضجٝ پِٛی ٔطتشیبٖ دس لبِت آٖ

 فػُ اص سْٛ ٔبدٜ ٔٛرت ثٝضٛد.  ٞبی ثب٘ىی اعالق ٔی ٞبی ثب٘ىی ٚ یب حسبة ٞب سپشدٜ ضٛ٘ذ وٝ ثٝ آٖ آٚسی ٔی خبظ اثضاس، رٕغ

 ػٙبٚیٗ اص یه ٞش تحت ٙذتٛا٘ ٞب ٔی ثب٘ه وٝ است ضذٜ پِٛی، ٔمشس ٔٙبثغ تزٟیض ػٙٛاٖ تحت سثب ثذٖٚ ثب٘ىی ػّٕیبت لبٖ٘ٛ دْٚ

ضٛد دس  ا٘ذاص تمسیٓ ٔی اِف( سپشدٜ لشؼ اِحسٙٝ وٝ خٛد ثٝ دٚ ٘ٛع دیذاسی )ربسی( ٚ پس ٕ٘بیٙذ: ٔجبدست سپشدٜ لجَٛ ثٝ ریُ

وٝ ثٝ عٛس ٔؼَٕٛ اٍ٘یضٜ  ٌزاسی ٞبی سشٔبیٝ . ة( سپشدٌٜیشد تزٟیض ایٗ دٚ دستٝ اص ٔٙبثغ ثب٘ىی پشداخت سٛد غٛست ٕ٘ی

ٞبی سٛدی ضٛد وٝ اٍ٘یضٜ  ٞب ٔتٛسُ ثٝ پشداخت ٘شخ وست سٛد ثٛدٜ ٚ ثٙبثشایٗ ثب٘ه ٔزجٛس است ثشای رزة آٖ ٌزاس سپشدٜ

 ٞبی فؼبِیت ثشا٘زبْ دسثب٘ىذاسی ٘ٛیٗ )ػالٜٚ (.1390دس ثب٘ه فشاٞٓ وٙذ )ثٟٕٙذ ٚ ثٟٕٙی، ٌزاسی الصْ سا ثشای افشاد رٟت سپشدٜ

رزة ٔٙبثغ ٔبِی اصعشیك ایزبد ضؼجبت ٚ  (1 :ٌیشد ا٘زبْ ٔیصیش  ٞبی فؼبِیت( ػّٕیبت تزٟیض ٔٙبثغ ٔبِی اصعشیك ٌشی ٚاسغٝ

 ثیٕٝ ٚ ٞبی ضشوت وبسٌضاسی ٔب٘ٙذ ٞبی غیشثب٘ىی ثب خشیذ سبصٔبٖ ٞبی فؼبِیتا٘زبْ  (2 ٚاحذٞبی فشػی دسوطٛسٞبی خبسری

، أٛس ٞب داسایی ٔذیشیت ثبص٘طستٍی، غٙذٚق ثیٕٝ، وبسٌضاسی، اسائٝ خذٔبت ٔبِی غیشثب٘ىی ٔب٘ٙذ( 3 ٔؼبٔالت ّٔىی ٞبی ثٍٙبٜ

 ٞبی ضشوتئٝ خذٔبت ثٝ ااس (5 ثٝ خذٔبت ٔطخػی داس٘ذ اسائٝ خذٔبت ثٝ ٔطتشیبٖ خشدٜ پب وٝ ٘یبص (4 سبختٕبٖ ٚ... ثٝ ٔطتشیبٖ

ٚ فشٚش سٟبْ ٚٔجبدِٝ اثضاسٞبی ٔبِی، اسص ٚ  خشیذ ٌزاسی، سشٔبیٝ دس ای ٔطبٚسٜ تاسائٝ خذٔب (6 دِٚتی ٞبی ثضسي ٚ سبصٔبٖ

 ٞفش٘بٖ،) ٔطتمیٔب٘ٙذ اػتجبسات اسٙبدی ٚاٚساق ثٟبداس  ای تزٟیض ٔٙبثغ پِٛی اصعشیك اثضاسٞبی غیش تشاص٘بٔٝ (7 ٔطتمبت آٖ

ثٝ دٚ دستٝ ػٛأُ دسٖٚ سبصٔب٘ی ٚ ثشٖٚ  تٛاٖ ٔی دس یه تمسیٓ ثٙذی وّی ػٛأُ ٔؤحش ثش رزة ٔٙبثغ ثب٘ىی سا (.1385
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سا ثٟشٜ ٚ... ٘شخ سبصٔب٘ی تمسیٓ ٕ٘ٛد. ػٛأُ ثشٖٚ سبصٔب٘ی ػٛأُ غیش لبثُ وٙتشَ ٔذیشیت ثب٘ه است ٚ ػٛأّی ٘ظیش ٘شخ تٛسْ،

بعی ٚ ثٝ ػٛأُ خذٔبتی، ػٛأُ ٔبِی، ػٛأُ استج تٛاٖ ٔی . ػٛأُ دسٖٚ سبصٔب٘ی سا دس یه تمسیٓ ثٙذی وّیضٛد ٔی ضبُٔ

تأحیش ػٛأُ  تحت ،ػٛأُ ٔؤحش دسرزة ٔٙبثغ ثب٘ىی سؼی ضذٜ است وٝ ػٛأُ فیضیىی تمسیٓ ٕ٘ٛد. دس ایٗ ٔمبِٝ ٚ ا٘سب٘ی

دس  ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٌیشد.ٚ ٕٞچٙیٗ ٔتغیشٞبی ٔختع غٙؼت ثب٘ىذاسی  ثبضذ ٔی لبثُ وٙتشَ ٔذیشیت ثشٖٚ سبصٔب٘ی وٝ غیش

ٞب  تئٛسی وٝ ٔذَ ثش اسبس ایٗ ٞبی ثب٘ىی ثیٙی سپشدٜ استجبط ثب ٔتغیشٞبی ٔٛحش دس پیصٞبی ٔٛرٛد دس  تئٛسی ادأٝ ٔشٚسی ثش

 پشداصیٓ.  اسائٝ ضذٜ، ٔی

دیذٌبٜ  اص سشٔبیٝ اربسٜ ػٙٛاٖ ٞضیٙٝ ثٝ وٝ است؛ ثٟشٜ سیبستٍزاسی، ٘شخ دس التػبدی والٖ ٔتغیشٞبی ٟٕٔتشیٗ اص یىی

 اص تٛاٖ ثٟشٜ ٔی ٘شخ ٚ تٛسْ ثیٗ ساثغٝ ثشسسی ضٛد. ثشای ٔحسٛة ٔی ٌزاس دیذٌبٜ سپشدٜ اص فشغت ٞضیٙٝ ٚ ٌزاس سشٔبیٝ

 ٘شخ تأحیشٌزاسی تٛسْ ثش ٔىب٘یضْ والٖ، التػبد ٔجبحج اسبس ثش ٔٙظٛس ایٗ ثشای رست. والٖ ثٟشٜ التػبد دس ٔٛرٛد ٞبی تئٛسی

 ٔتغیش اِٚیٗ وٙذ، پیذا افضایص ٞب لیٕتسغح  چٙب٘چٝ والٖ، التػبد ادثیبت ٔغبثك .ٌیشد لشاس ٔی ثشسسی ٚ ثحج ٔٛسد ثٟشٜ

 پیذا وبٞص پَٛ حمیمی ػشضٝ ٞب، افضایص لیٕت دیٍش، ثب ػجبست ثٝ است. پَٛ حمیمی تشاص ٞب، سغح لیٕت افضایص تأحیشپزیش اص

 ضٛد. ثش التػبد ٔی دس اختالالتی پَٛ( سجت تمبضبی )ٔبصاد پَٛ حمیمی وبٞص ػشضٝ ٞبی ویٙضی، چبسچٛة تحّیُ دس وٙذ. ٔی

 ایزبد سجت پَٛ ثبصاس دس تمبضبی پَٛ ٔبصاد ثشٚص ضٛد، ثشلشاس تؼبدَ التػبد دس ٔزٕٛع دس وٝ ایٗ ثشای ٚاِشاسی، اسبس تؼبدَ

 ِحبػ اص ثٙبثشایٗ، ضٛد. ثبصاس ٔی ثٟشٜ ٘شخ افضایص ٚ لشضٝ اٚساق وبٞص لیٕت سجت أش ایٗ وٝ ضٛد اٚساق ٔی ثبصاس دس ػشضٝ ٔبصاد

 اص ٔخجت ػّّی تئٛسیه ساثغٝ ِحبػ اص پس، وٙذ. پیذا افضایص ثٟشٜ ٘شخ ٞب سغح لیٕت افضایص ثب وٝ است ثش ایٗ ا٘تظبس تئٛسیه

 التػبد دس سا ثٟشٜ ٘شخ افضایص ٔٛرجبت تٛا٘ذ ٔی تٛسْ افضایص ٘شخ دیٍش، ثیبٖ ثٝ داسد. ٚرٛد اسٕی ثٟشٜ ٘شخ سٕت ثٝ تٛسْ ٘شخ

٘شخ  ٔیبٖ ٔخجتی ساثغٝ ثّٙذٔذت دس وطٛسٞب اص ثسیبسی دس دٞذ وٝ ٔی ٞب ٘طبٖ ثشسسی (.1390ضبدٟٔشی ٚ ٕٞىبساٖ،) وٙذ فشاٞٓ

 .(1392اثٛ٘ٛسی ٚ ٕٞىبساٖ،) است تٛسٔی سٚ٘ذ اص ثبصتبثی تمشیجبً ٘شخ سٛد اسٕی ٔیضاٖ وٝ ربیی تب داسد ٚرٛد تٛسْ ٘شخ ثٟشٜ ٚ

 ثش استذالَ سٚ ایٗ اص ٚ دٞذ افضایص سا ٞب سغح لیٕت تٛا٘ذ ثٟشٜ ٔی افضایص ٘شخ وٝ است ایٗ ثش ا٘تظبس تئٛسیه ِحبػ اص ثٙبثشایٗ

 ػٕذتبً تٛسْ ٘شخ سٚد ٔتغیش ا٘تظبس ٔی ٘ظشی ِحبػ ثٝ (.1930فیطش،) است ٕٔىٗ تٛسْ ثش ثٟشٜ ٘شخ اص ػّّی ساثغٝ وٝ است ایٗ

ا٘تظبس  پَٛ ٔمذاسی ساثغٝ وٙذ. عجك سفتبس ٘مذیٍٙی حزٓ اص ٔستمیٓ تبثؼی ٚ ثٝ غٛست ثٛدٜ ٘مذیٍٙی حزٓ ٔتغیش تأحیش تحت

 ساثغٝ ػّّی سٚد ا٘تظبس ٔی ٔزوٛس ٔجبحج ثٝ تٛرٝ ثب ٞب ضٛد. ػٕٛٔی لیٕت سغح افضایص ٔٛرت ٘مذیٍٙی حزٓ افضایص سٚد ٔی

دس  سا ٘مذیٍٙی دٞٙذ تشریح ٔی ٔشدْ ثیبثذ افضایص ٞب سٛد سپشدٜ ٘شخ وٝ ثبضذ. صٔب٘ی ٘شخ ثٟشٜ ثشلشاس ٚ تٛسْ ٘شخ ثیٗ دٚعشفٝ

 دس سٚد ٚ ثبصی ٔی سفتٝ سٕت سشٌشداٖ ثٝ ٘مذیٍٙی صیشا ضٛد، ٞذایت ٔی ٞب سٕت ثب٘ه ثٝ ٔشدْ ٙبثغٔ ٚ وٙٙذ ٞب ٍٟ٘ذاسی ثب٘ه

 اص صیشا ثٛد، ٘خٛاٞیٓ ٔٛارٝ تٛسٔی سضذ ثب ٚ ضذ خٛاٞذ وطبٚسصی ٞذایت ٚ غٙبیغ التػبدی ٔختّف ٞبی سٕت ثخص ثٝ ٟ٘بیت

 ٚ ِٔٛذ أٗ ٔىب٘ی ثٝ ػٙٛاٖ ٚ اغَٛ ٔجبدی ٞبی ػٙٛاٖ سبصٔبٖثٝ  ٞب ثب٘ه وٙذ. رٌّٛیشی ٔی افضایص ػشضٝ ثذٖٚ تمبضب افضایص

 ٔبِی ٘یبصٞبی تبٔیٗ وٙٙذٜ سٛی دیٍش اص ٚ ٞبی ثب٘ىی سپشدٜ ثٝ غٛست ا٘ٛاع ربٔؼٝ حشٚت ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سٛ یه اص دسآٔذ

٘ضدضبٖ  ٌزاضتٝ ضذٜ ٚدیؼٝ ٞبی ثٝ سپشدٜ ٕٞبٖ ٔحُ اص اػغبیی ا٘ٛاع تسٟیالت ثٝ غٛست ٚرٜٛ وٙٙذٌبٖ ٔػشف ٚ ٌزاساٖ سشٔبیٝ

ٚ  دیٍشی ثبضذ ٔؼَّٛ ٚ تٛا٘ٙذ ػّّت تٛسْ ٔی ٚ سٛد ٘شخ وطٛس ٞش ضشایظ ثٝ ثستٝ اسبس، ایٗ ثش (.2002)ثشصٚصا:ثبضٙذ  ٔی

 ثضسٌی ٕٞچٖٛ ػٛأّی ثٝ ثبضذ ٔؼَّٛ ٚ وذأیه وذأیه ػّّت ایٙىٝ دا٘ست. دیٍشی ٔؼَّٛ یب سا ػّّت یىی لبعؼیت ثب تٛاٖ ٕ٘ی

 سٛد داسد. ٕٞچٙیٗ، ٘شخ ثستٍی وطٛس آٖ خبظ ضشایظ سبیش ٚ ٔبِی ٚ پِٛی ضشیت فضایٙذٜ ضذٜ، ارشا ٔبِی ٚ پِٛی یٞب سیبست

 است آٖ اص ضذٜ حبوی ا٘زبْ ٔغبِؼبت ثبضذ. ٘یض تبحیشٌزاس ٔی پَٛ دسػشضٝ پَٛ ثبصاس دس ٟٔٓ ٔتغیشٞبی اص یىی ػٙٛاٖ ثٝ )ثٟشٜ(

 ػشضٝ آصاد ثبػج افضایص رخبیش اص غیشاستمشاضی رخبیش تفبضُ افضایص ٚ آصادرخبیش  وبٞص عشیك اص سٛد ٞبی ٘شخ افضایص دس وٝ

ثب تٛرٝ  (.1391ثشا٘سٖٛ،) ٌشددپَٛ  ػشضٝ افضایص ثبػج آصاد، رخبیش ٔزشای اص تٛا٘ذ ٔی سٛد  ٞبی  ٘شخ افضایص  ِزا ٌشدد. پَٛ ٔی

لب٘ٛ٘ی دس ثب٘ه ٔشوضی ٍ٘ٝ داس٘ذ ٚ ثب سپشدٜ ٔشدْ سا ثٝ غٛست ٞبی  سپشدٜثشاثش لبٖ٘ٛ ٚظیفٝ داس٘ذ دسغذی اص ٞب  ثٝ ایٙىٝ ثب٘ه

لب٘ٛ٘ی ثیطتش ثبضذ، ٌستشش حزٓ سپشدٜ ٞش چٝ ٘شخ ِزا ثب٘ىی ٚ ٌستشش حزٓ پَٛ ثپشداص٘ذ.  ٞبی فؼبِیت ثٝ ٞب سپشدٜثمیٝ 

تٛا٘ذ ثب  ٔی بثشایٗ، ثب٘ه ٔشوضیثٙ ضٛد، ٔی ثیطتش ٞب ثب٘ه ثبضذ، لذست پَٛ آفشیٙی تش وٓ خٛاٞذ ثٛد ٚ ٞش لذس ایٗ ٘شختش  وٓ پَٛ
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٘شخ سپشدٜ (. اص عشفی اٌش 1386فشری،) دٞذلب٘ٛ٘ی، ضشیت فضایٙذٜ پِٛی، ٚ دس ٘تیزٝ، حزٓ پَٛ سا تغییش  سپشدٜتغییش ٘شخ 

ٕٞچٙیٗ  .ٚ ثٝ تذسیذ احش خٛد سا ثش سضذ حزٓ ٘مذیٍٙی خٛاٞذ ٌزاضت وٙذ ٔی یبثذ، ضشیت فضایٙذٜ پِٛی سضذ لب٘ٛ٘ی وبٞص 

 تٛسظ تسٟیالت اػغب ضذٜدسثبسٜ  .دٞذ وٙذ ٚ آٖ سا یىجبسٜ افضایص ٔی شخ سپشدٜ لب٘ٛ٘ی ضٛن ثٝ ٘مذیٍٙی ٚاسد ٔیوبٞص ٘

، ثٝ ػجبست دیٍش دس التػبدی وٝ ثب٘ه ٔحٛس است ٚ ٔٙبثغ ثخص داس٘ذدس سضذ ٘مذیٍٙی ٘مص ٌفت وٝ،  تٛاٖ ٔی٘یض  ٞب ثب٘ه

ٚ دس ٚالغ ٚظیفٝ ضجىٝ ثب٘ىی سٚ٘ك ثخطی ثٝ تِٛیذ ٚ تضسیك ٘مذیٍٙی است،  ضٛد ٕ٘ی تِٛیذ دس ربیی غیش اص ضجىٝ ثب٘ىی تبٔیٗ

 وٝ سٚد ٔی ا٘تظبس ٕٞچٙیٗ .وٙذ أب ثبیذ ثب ایٗ دیذ ثٝ ٔٛضٛع ٍ٘بٜ وشد وٝ التػبد ٔب ثب٘ه ٔحٛس است ٔی حزٓ ٘مذیٍٙی سضذ

 ػٛأُ تٟٙب ٘ٝ وٝ وشد تٛرٝ ثبیذ اِجتٝ .ثبضذ داضتٝ سپشدٜ حزٓ ثش ٔٙفی تأحیش پَٛ، اسصش وبٞص ػبُٔ ػٙٛاٖ ثٝ تٛسْ ٘شخ

 تأحیش ٌزاسی سپشدٜ ٔیضاٖ ٘یض ٚ ثب٘ىی ٞبی فؼبِیت رّٕٝ اص التػبدی ٞبی فؼبِیت ثش ٘یض ٔتؼذدی سیبسی ػٛأُ ثّىٝ التػبدی

ا٘ذاص  پس ٞبی سٚش اص یىی ٘یض ٞب ثب٘ه ٌزاسی دس سپشدٜ ثبضذ. ٔی خبسد حبضش تحمیك دأٙٝ اص ایٗ ٔٛضٛع ثشسسی وٌٝزاس٘ذ  ٔی

 ثٝ . دا٘ست ٔؤحش أش ایٗ دس سا دیٍش ػٛأُ ٚ سشا٘ٝ ٚالؼی دسآٔذ ،ثٟشٜ ثب٘ىی ٘شخ تٛسْ، ٘شخ ٕٞب٘ٙذ ػٛأّی تٛاٖ ٔی وٝ ثبضذ ٔی

 ٔؤحش ٘یض ٞب آٖ ا٘ذاص پس سغح ثبضذ ثش داضتٝ تأحیش ٞب آٖ ص٘ذٌی عَٛ دس افشاد ٔػشف ٚ دسآٔذ اٍِٛی ثش وٝ ػبّٔی ٞش دیٍش، ثیبٖ

 ٚ ضٛ٘ذ ٔی ٔحسٛة افشاد ثب٘ىی ٞبی سپشدٜ عٛسخبظ ثٝ ٚ پس ا٘ذاص ثشای رب٘طیٗ یه ػٙٛاٖ ثٝ تّٛیحبً وٝ ٞب آٖ چٝ ثٛد. خٛاٞذ

 ثش اتىب ثب ثب٘ىی ٞبی سپشدٜ ثیٙی حبضش پیص تحمیك دس تشتیت، . ثذیٗ(1389ٔٙػف ٚ ٕٞىبساٖ،) تأحیشٌزاس والٖ ٔتغیشٞبی چٝ

 ٞبی ثب٘ىی اضبسٜ ٔی ضٛد. ٞبی ا٘زبْ ضذٜ دس ٔحذٚدٜ سپشدٜ دس ادأٝ، ثٝ پژٚٞص ٌشفتٝ است. ٔتغیشٞبی والٖ التػبدی، غٛست

 ,GLSسٚش  اص استفبدٜ ثب سا ا٘ذاصی پس تبثغ وشٜ وطٛس اص 1965 -1982 ٞبی سبَ ( ثش اسبس اعالػبت1990) 1پیتشص ٚ یٛسف

OLS ا٘ذاص پس ٚ ٔذت داس ٞبی سپشدٜ ٚالؼی ثٟشٜ ٘شخ ثیٗ ٔؼٙی داس ٔخجت ساثغٝ یه وٝ ٘تیزٝ سسیذ٘ذ ایٗ ثٝ ٚ وشدٜ ثشآٚسد 

 تب 1951-52) دٚسٜ دس سا ثب٘ىی دیذاسی( )غیش ٔذت داس ٞبی سپشدٜ حزٓ ثش ٔؤحش ػٛأُ (1993) 2ٌٛسٛأی ٚ داسد. سٙذا ٚرٛد

 افضایص ٚ ثب٘ىی اػتجبسات حزٓ ٚ دسآٔذ غیشوطبٚسصی داد ٘طبٖ ٘تبیذ وٝ وشد٘ذ ثشسسی ٞٙذ تزبسی یٞب ثب٘ه دس سا (81-1980

 وٝ ٕ٘ٛد سؼی ( 1995) 3سأبٔٛستی سشی  .است داضتٝ پس ا٘ذاصٞبی  سپشدٜحزٓ  سٚی ثش ٔؼٙبداسی ٚ ٔخجت احش ضؼت تؼذاد

 تغییشات ثٝ ٘سجت وٝ ٞٙذ وطٛس ٔٛسد ٔذت داس( دس ٚ ربسی ٞبی سپشدٜ)ضبُٔ  ثب٘ىی ٞبی سپشدٜ ثشای التػبدسٙزی ٔذَ یه

 وٛتبٜ ٞبی سپشدٜ ٚسی ثٟشٜ ٘شخ ٚ داخّی ٘بخبِع تِٛیذ وٝ داد ٘طبٖ ٟ٘بیت دس ٚ ٕ٘بیذ است، اسائٝ حسبس التػبدی ٚ سیبسی

دس  ٌزاسی ( ثٝ ثشسسی ػٛأُ ٔٛحش ثش سپشد2008ٜ)4ٞبسٖٚ ٚ ٖٚ ٞضٔی .داسد ٞب سپشدٜ حزٓ ثش ٔؼٙبداسی ٚ تأحیش ٔخجت ٔذت

آثٟیٕبٖ  سٚد. ثٝ ضٕبس ٔی ٌزاسی ُٔ ٔٛحش دس سپشدٜٞبی ٔبِضی پشداختٙذ ٚ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ سسیذ٘ذ وٝ ٘شخ سٛد سپشدٜ یه ػب ثب٘ه

ٞبی ثضسي دِٚتی ٞٙذ، ػٛأّی ٕٞچٖٛ ٘یشٚی ا٘سب٘ی، سغح تحػیالت  ٞبی ثب٘ه ( ثب ٔغبِؼٝ ثشخی ضؼج2009ٝ) 5ٚ ٕٞىبساٖ

ٞبی دِٚت دس  وبسوٙبٖ، ٔحیظ ثب٘ه، ٔحُ استمشاس ٚ ٔٛلؼیت ٔىب٘ی ثب٘ه، تجّیغبت لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات دِٚتی ٚ وبٞص دخبِت

ٌزاستشیٗ ػبُٔ رزة  تشیٗ ٚ احش ٞب ٟٔٓ ا٘ذ ثٝ ػمیذٜ آٖ ضٕشدٜٞبی ٔشدْ ثش أٛس ثب٘ىی سا اص ػٛأُ ٔٛحش ثش رزة سپشدٜ

 ٞبی سپشدٜ حزٓ ثش ٔؤحش ػٛأُ ثشسسی ػٙٛاٖ تحت ٔیذا٘ی تحمیمی دس (1384) ػّیبسی ٞبی افشاد، ٘یشٚی ا٘سب٘ی است.  سشٔبیٝ

 ٘تیزٝ ایٗ ثٝ (1368 -1379) ٞبی سبَ عی وطبٚسصی ثب٘ه ٞبی دادٜ ٚ آٔبس اص استفبدٜ ثب وطبٚسصی، ثب٘ه دس خػٛغی ثخص

 ٞبی سٚش اغالح ٚ ٔىب٘یضٜٞبی  سیستٓ تىٕیُ ٚ تٛسؼٝ عشیك اص ا٘سب٘ی ٘یشٚیٚسی  ثٟشٜ افضایص سٕت ثٝ حشوت وٝ سسیذ

 ضؼت پبداش سیستٓ دادٖ لشاس ٚ ضؼت صیبٖ ٚ سٛد ٚالؼی ٔیضاٖ تؼییٗ ثشای ػّٕی ٚ ساٞىبسٞبی ٔٙبست یبفتٗ ٚ ثب٘ىی ثبصاسیبثی

 ٔٙبثغ رزة ثش ٔٛحش ػٛأُ(، 1388) اسٕبػیُ٘ظشیبٖ ٚ ٔحٕذ  .دٞذ ٔی افضایص سا ثب٘ه ٞبی سپشدٜ سٛدآٚسی، ثش ٔجٙبی

دٞذ دسآٔذ  تخٕیٗ ٘طبٖ ٔی ٘تبیذ ( سا ثشسسی وشد٘ذ.دِٚتی) ٔٙتخت ٚ تخػػی تزبسی ٞبی ثب٘ه دس خػٛغی ثخص ای سپشدٜ
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 رزة ٔیضاٖ احش ٔٙفی سٚی ٔستغالت ٚ أالن ثٟبی ضبخع ٚ اسص ٘شخ ٚ ٔخجت احش تسٟیالت حزٓ ٚ ٚالؼی سٛد ٘شخّٔی، 

 ٔؼٙبداسی آحبس ٘یض پشسُٙ تؼذاد ٚ ضؼت تخػػی دِٚت داسا است. تؼذاد ٚ تزبسی یٞب ثب٘ه ضجىٝ دس خػٛغی ثخص ٞبی سپشدٜ

( دس ضٙبسبیی ٚ ستجٝ ثٙذی ػٛأُ ٔٛحش ثش 1392) ٕٞىبساٖآثبدی ٚ ضشیف  ٔٙبثغ ٔبِی ثخص خػٛغی ٘ذاسد. رزة ٔیضاٖ سٚی

فبصی )ثب٘ه غبدسات استبٖ یضد( ثٝ ایٗ ٘تیزٝ سسیذ٘ذ وٝ ٘حٜٛ  VIKORرزة سپشدٜ ٔطتشیبٖ دس ثب٘ه ثب استفبدٜ اص سٚش 

اص ایٗ ػبُٔ، ثٝ تشتیت ثشخٛسد وبسوٙبٖ ثب ٔطتشیبٖ اص إٞیت ثیطتشی ٘سجت ثٝ سبیش ػٛأُ ٔٛسد ثشسسی ثشخٛسداس است. ثؼذ 

ٔؼیبسٞبیی ٕٞچٖٛ ٘شخ سٛد سپشدٜ، خذٔبت ثب٘ىذاسی اِىتشٚ٘یه دس ستجٝ دْٚ ٚ سْٛ لشاس داضتٙذ. ایٗ ٘طبٍ٘ش آٖ است وٝ ایٗ 

ٞبی تجّیغبت، تسٟیالت پشداختی ٚ  سٝ ٔؼیبس دس رزة سپشدٜ تبحیش ثسضایی داس٘ذ. اص عشف دیٍش دس ا٘تٟبی ایٗ ستجٝ ثٙذی ٔؼیبس

وٙٙذ ٚ ثشای  ؼت ثٛد٘ذ ٚ ایٗ ٔسبِٝ حبوی اص آٖ است وٝ ایٗ سٝ ػبُٔ دس رزة سپشدٜ ٘مص وٕتشی سا ایفب ٔیتؼذاد ض

 دس ثب٘ه داسای إٞیت صیبدی ٘یستٙذ.  ٌزاسی ٔطتشیبٖ ثشای سپشدٜ

 

 رٍش تحقیق -3

ای ٚ  ٞبی وتبثخب٘ٝ ثبضذ ٚ دسآٖ اص سٚش پژٚٞص ثٝ ِحبػ ٞذف، وبسثشدی است ٚ اص ٘ظش ٘حٜٛ ٌشدآٚسی دادٜ ٞب، تٛغیفی ٔی 

ٞبی ٔٛسد استفبدٜ دس  ٞب استفبدٜ ضذٜ است. آٔبس ٚ دادٜ ٞب ٚ اص ٔػبحجٝ ثٝ ػٙٛاٖ اثضاس ٌشدآٚسی دادٜ ٔیذا٘ی ثشای ٌشدآٚسی دادٜ

صا ٚ ٔمبدیش اِٚیٝ  ٔشرغ ٔذَ دس ٌزضتٝ  ضبُٔ سفتبس ٔتغیشٞبی وٕی، ٔمبدیش ٔتغیشٞبی ثشٖٚ ایٗ تحمیك ثشای تجییٗ سفتبس

آٚسی ضذٜ است. ربٔؼٝ  رٕغ 1388 -1393ٔتغیشٞبی ا٘جبضت اص پبیٍبٜ ثب٘ه ٔشوضی رٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس ثبصٜ صٔب٘ی

خػٛغی( ٔی ثبضذ. سٚش تحمیك، سٚضی  –تی ایشا٘ی )دِٚ یٞب آٔبسی وٝ دس ایٗ تحمیك دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ است وّیٝ ثب٘ه

ضٛد. ٔذِی وٝ ثش اسبس فشضیبت پٛیب اص عشیك ٔػبحجٝ ثب خجشٌبٖ ٚ ٔغبِؼٝ  تّفیمی است وٝ ضبُٔ دٚ ثخص ویفی ٚ وٕی ٔی

ٚ فشِٔٛٝ وشدٖ ٔذَ ٚ ضجیٝ  1آیذ، ثخص ویفی سٚش تحمیك، تٛسؼٝ ٔذَ دس ٘شْ افضاس ٚ٘سیٓ آٔبس ٚ ٔشٚس ادثیبت ثٝ دست ٔی

ای استشٔٗ ثشای ٔذَ سبصی ثٝ  ٔشحّٝ 5ایٗ تحمیك ثش اسبس فشآیٙذ  ثبضذ. ٔشاحُ ا٘زبْ ی آٖ، ثخص وٕی سٚش تحمیك ٔیسبص

 ثبضذ. ٔی 1ضشح ضىُ 

 

 
  2پٌج گبم هدل سبزی استرهي :1ضکل

 

ثبضذ، ثٝ  ای اسائٝ ضذٜ، سٚش ا٘زبْ تحمیك ثش ٔجٙبی ٔشاحُ وّی سٚش پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ ٔی ثب تٛرٝ ثٝ اٍِٛی پٙذ ٔشحّٝ

٘حٛی وٝ دس اثتذا ثب استفبدٜ اص ٔغبِؼٝ ٚ ثشسسی ٚضؼیت ٔٛرٛد ثٝ ضٙبخت ٔتغیشٞبی سیستٓ ٔٛسد ٔغبِؼٝ پشداختٝ ضذٜ است. 

، سٚسبی ضؼت ٚ ٔؼبٚ٘یٗ ٔذیشاٖ اص خجشٌبٖ، ٘فش 24ٓ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٚ دسیبفت ٘ظشسپس ثب ثشسسی سفتبس ٔتغیشٞب دس سیست

ٞبی ضفبٞی سٚاثظ ثیٗ ٔتغیشٞب ضٙبسبیی ٚ دستٝ ثٙذی ضذ٘ذ. پس اص  ٞب ٚ اسبتیذ ٔزشة ٚ ٔتخػع اص عشیك ٔػبحجٝ ثب٘ه

ا٘جبضت  -ّّت ٚ ٔؼِّٛی، ٔذَ رشیبٖثیبٖ فشضیٝ پٛیب، ٕ٘ٛداس ػّّت ٚ ٔؼِّٛی ٔشثٛط تٟیٝ ضذٜ پس اص ثشسسی ٚ اغالح ٕ٘ٛداس ػ

 ٞبی سیبضی تىٕیُ ضذٜ ٚ ٔذَ سیبضی ضىُ ٌشفتٝ است.  ا٘جبضت، فشَٔٛ -تٟیٝ ٌطتٝ است. ٕٞضٔبٖ ثب تىٕیُ ٔذَ رشیبٖ

                                                           
1. Vensim  

2. Sterman 
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فضاس ٚ٘سیٓ ارشا ٚ ضجیٝ سبصی ضذٜ ٚ سفتبس ٔذَ ضجیٝ سبصی ضذٜ ثب سفتبس ٌزضتٝ سیستٓ دس  عشاحی ٚ ثٝ وٕه ٘شْ ٔذَ

ٞبی دیٍش تست ٔذَ دس سٚش پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ ٔب٘ٙذ تست حبِت حذی ٔٛسد  . ٕٞچٙیٗ سٚشٚالؼیت ٔمبیسٝ ضذ

سبصی  سبصی ضذٜ اعٕیٙبٖ حبغُ ضذٜ است. پس اص اعٕیٙبٖ اص تٛا٘بیی ٔذَ دس ضجیٝ استفبدٜ لشاس ٌشفتٝ ٚ اص غحت ٔذَ ضجیٝ

ٞب ثشسسی ضذٜ ٚ  ٞبی ثب٘ىی ٘سجت ثٝ آٖ ت سپشدٜسفتبس ٚالؼی سیستٓ ٔٛسد ٔغبِؼٝ، ثب استفبدٜ اص سٙبسیٛٞبی ٔختّف حسبسی

 ا٘ذ. پیطٟٙبدات وبسثشدی اسائٝ ضذٜ

 

 ّبی تحقیق یبفتِ -4

ٞبی ثب٘ىی دس ایٗ تحمیك، سٚش پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ ثٝ دِیُ اسائٝ تػٛیشی  ثیٙی سپشدٜ ثٝ ٔٙظٛس ٔذَ سبصی ثشای پیص

ٞبی ثب٘ىی سا ثٝ  ثیٙی سپشدٜ دلیك ٚ ربٔؼی اص ٚالؼیت ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٌشفتٝ است. ٕٞچٙیٗ چٖٛ تحمیك حبضش ٔسبِٝ پیص

ٞبی ثب٘ىی ٔٛسد تٛرٝ لشاس  ثیٙی سپشدٜ ٞبی ٔذَ ثش پیص دٞذ احش سبصٜ لشاس ٔی غٛست یه فشآیٙذ ٚ دس عَٛ صٔبٖ ٔٛسد ثشسسی

دس ٔسبئّی وٝ ثب سٚش پٛیبیی ضٙبسی  وٙذ. ٌشفتٝ است. ثٙبثشایٗ استفبدٜ اصسٚش پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ تٛریٝ ثیطتشی پیذا ٔی

ایٗ تحمیك ٔشاحُ  دس وٙٙذ. سا ٔطخع ٔیٞبی ػّّت ٚ ٔؼِّٛی سٚاثظ پٛیبی ٔٛرٛد دس ٔسبِٝ  حّمٝضٛ٘ذ،  سیستٓ ثشسسی ٔی

ای وٝ ایٗ ٔذَ ٔفٟٛٔی ٔجیٗ استجبعبت ثیٗ ػٛأُ ٚ ٔتغیشٞبی ٔشثٛط  ثٝ ٌٛ٘ٝ) ثب٘ىیٞبی  ثیٙی سپشدٜ سبخت ٔذَ رٞٙی پیص

 فشآیٙذ استخشاد ٔذَ رٞٙی ٚ تجذیُ آٖ ثٝ سٚاثظ ػّّت ٚ ٔؼِّٛی ٔغبثك سٚش پٛیبیی ضٛد. ٞبی ثب٘ىی ٌشدد( ثیبٖ ٔی ثٝ سپشدٜ

  ضٙبسی سیستٓ ػجبستٙذ اص:

 ضٌبسبیي هطکل ٍ تعریف هسئلِ -ا

ٞبی اغّی وست دسآٔذ ثب٘ه اػغبی تسٟیالت اص  دٞذ ٚ یىی اص ساٜ رزة سپشدٜ، ٔحٛس ٚ ستٖٛ ػّٕیبت ثب٘ىذاسی سا تطىیُ ٔی

اص سپشدٜ ثب٘ىی، سپشدٜ ثبضذ. ٔٙظٛس  ٞب ثٝ ٔٙبثغ سپشدٜ ٔی ثبضذ ِزا الصٔٝ ایٗ أش ٔزٟض وشدٖ ثب٘ه ٞب ٔی ٔحُ رزة سپشدٜ

ضٛ٘ذ وٝ ٍٞٙبْ دسخٛاست ٔطتشی یب ثش اسبس ضشٚط  ٞب ٘یض ٔتؼٟذ ٔی ٌزاس٘ذ ٚ ثب٘ه ٞب ٚدیؼٝ ٔی ٘مذی است وٝ ٘ضد ثب٘ه

٘ظبْ ثب٘ىی ثٝ ػٙٛاٖ سیستٕی ثب ػٛأُ دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی پیچیذٜ داسای ػٙبغشی است وٝ دس  .ٔؼیٙی ٔؼبدَ آٖ سا ثشٌشدا٘ٙذ

ٞبی ٚیژٜ است. ٘ظبْ ثب٘ىی دس ٞش وطٛس ٘مص اسبسی  ذیٍش ٞستٙذ وٝ خٛد، سیستٕی ثب پیچیذٌی ٚ دضٛاسیتؼبُٔ ٔذاْٚ ثب یى

ٞب وٝ ثتٛا٘ٙذ  ٞبی التػبدی ثشای ثب٘ه سبصد. ِزا ایزبد اٍ٘یضٜ ای دس فشآیٙذ تٛسؼٝ ٚ سضذ التػبدی آٖ وطٛس فشاٞٓ ٔی ٚ سبص٘ذٜ

ٞبی  ٞذاف ثّٙذ ٔذت التػبدی وطٛس ثٝ عٛس ٔٙغمی ٚ وبسآٔذ ثٝ فؼبِیتٞبی وّی ٚ ا ٞبی رزة ضذٜ سا ثش اسبس سیبست سپشدٜ

سبصی آٖ دس  ٞبی ثب٘ىی سٚضی ٘ٛیٗ است وٝ ثب پیبدٜ ثیٙی سپشدٜ ثبضذ. پیص صا سٛق دٞٙذ ثسیبس حبئض إٞیت ٔی ِٔٛذ ٚ اضتغبَ

ٞب دس رزة  وٝ أشٚصٜ ٌشیجبٍ٘یش ثب٘هٚ ثسیبسی اص ٔطىالتی  ٞب ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داضت ، ٔضایبی فشاٚا٘ی ثشای ثب٘هٞب ثب٘ه

اِجتٝ تٕبْ ٔٙبفغ لبثُ ا٘تظبس اص  .ٞب دس ٔمبیسٝ ثب ٘شخ تٛسْ، ثشعشف خٛاٞذ ضذ ٞب است اص رّٕٝ پبئیٗ ثٛدٖ ٘شخ سٛد ثب٘ه سپشدٜ

. ثب ٞب است وٝ آٖ ٘یض دس ٌشٚ ضٙبخت ٔتغیشٞبی والٖ التػبدی است سبصی ٔٛفك ٚ ٌستشش آٖ دس ثب٘ه آٖ، ٔٙٛط ثٝ پیبدٜ

ػٛأُ ٔٛحش ثشآٖ سا ٔٛسد ضٙبسبیی ٚ ثشسسی لشاس داد. ثٙبثشایٗ ٞذفی وٝ  تٛاٖ ثشخٛسداسی اص ٍ٘بٞی سیستٕی ثٝ ایٗ پذیذٜ ٔی

ٞب  ٞبی ثب٘ىی ثشاسبس ٔتغیشٞب ٚ ػٛأُ ٔٛحش دس رزة سپشدٜ ثیٙی سپشدٜ ایٗ پژٚٞص ثٝ د٘جبَ آٖ است، اسائٝ ٔذِی ثشای پیص

ثٝ ٔٙظٛس  ٌشدد. ٞبی ثب٘ىی ثشای اِٚیٗ ثبس اص پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ استفبدٜ ٔی ثیٙی سپشدٜ پیصسبصی  ثبضذ وٝ ثشای ٔذَ ٔی

ای ادسان ٔب اص  ٞب ا٘تخبة افك صٔب٘ی ثٝ عٛس لبثُ ٔالحظٝ ضٙبسبیی اٍِٛٞبی سفتبس ٚ سبختبسٞبی ثبصخٛسدی ثٝ ٚرٛد آٚس٘ذٜ آٖ

ثب٘ىی دس ٌزضتٝ ٚ  ٞبی سپشدٜ عشاحی ضٛد وٝ ٘حٜٛ اسصیبثی ایٝ افك صٔب٘ی ثبیذ ثٝ ٌٛ٘دٞذ.  ٔسئّٝ سا تحت تبحیش لشاس ٔی

افك صٔب٘ی  .ٔٙبست یب ٘بٔٙبست سا تٛضیح دٞذ ٞبی چٍٍٛ٘ی ٚضؼیت آٖ دس آیٙذٜ ثٝ دِیُ ارشای ثٝ ٔٛلغ ٚ یب ثب تؼٛیك سیبست

آخشیٗ آٔبس اسائٝ ضذٜ تٛسظ  ٞبی ثب٘ىی، ٔشثٛط ثٝ ایٗ پژٚٞص ثٝ دِیُ ٔحذٚدیت دس ٌشدآٚسی آٔبس ٚ اعالػبت ٔشثٛط ثٝ سپشدٜ

ٞبی ثب٘ىی سا  حزٓ سپشدٜ ٔیضاٖ 1ٕ٘ٛداس ٌشدد. ثبضذ سا ضبُٔ ٔی ( وٝ ثٝ غٛست سبِیب٘ٝ ٔی1388-1393) دٚسٜ 6 ثب٘ه ٔشوضی دس

 دٞذ. ( ثٝ غٛست سبِیب٘ٝ دس وطٛس ایشاٖ سا ٘طبٖ ٔی1388-1393عی سبِٟبی )
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 ( 1388-1393لْبی )ّبی ببًکي كطَر ایراى طي سب حجن سپردُ: 1ًوَدار 

 

 بیبى هرز سیستن -2

سپس ثب استفبدٜ  ٔٙظٛس عشاحی ٔذَ تحمیك، اثتذا وّیٝ ٔؼیبسٞبی ٔٛرٛد دس ادثیبت ٘ظشی ثب دلت ثشسسی ٚ استخشاد ٌشدیذ.ثٝ 

 است ضذٜ تالش سبصی، ٔذَ ایٗ دس ٞب اضبفٝ ٌشدیذ. ٞب حزف ٚ تؼذادی ثٝ آٖ تؼذادی اص آٖ ٚ خجشٌبٖ، ٔتخػػیٗ اص ٘ظش اسبتیذ،

 سبصی ی ٔذَ حٛصٜ ٚ ٔشص ثٙبثشایٗ، ثب٘ىی ٔؤحش٘ذ. ٞبی سپشدٜثیٙی  دس پیص ٘ٛػی ثٝ وٝ ٌیش٘ذ لشاس ٔذ٘ظش ٔتغیشٞبیی ٚ ػٛأُ وٝ

ثب ثشسسی ادثیبت ٔٛضٛع ٚ ٘یض دس ٘ظشٌیشی ٔستٙذات ٔشتجظ  است. ثب٘ىی ٞبی سپشدٜدخیُ ثش  ػٛأُ ثٝ ٔحذٚد پژٚٞص، ایٗ دس

 ٌشد٘ذ: ٔؼشفی ٔی 1ٌزاس ضٙبسبیی ٚ دس لبِت ٕ٘ٛداس ٔشص ٔذَ ٚ ثٝ تشتیت رذَٚ ضٕبسٜ  ٔتغیشٞبی تبحیش ثب٘ىی،ٞبی  ثب سپشدٜ

 ًوَدار هرز هدل : 1جدٍل

 زا هتغیرّبی درٍى زا هتغیرّبی برٍى هتغیرّبی در ًظر گرفتِ ًطدُ

 سپشدٜ ثب٘ىی یٔٛاص ثبصاس دس ثٟشٜ ٘شخ حٛادث غیشٔتشلجٝ

 ٘شخ رزة سپشدٜ یثب٘ى ثٟشٜ ٘شخ ٌزاسیسشٔبیٝی ٍ٘شش ثٝ ضیٜٛ

 سپشدٜ لب٘ٛ٘ی یٔشوض ثب٘ه یخبسر یٞب ییداسا سیبست دِٚت

 ٘شخ سپشدٜ لب٘ٛ٘ی یٔشوض ثب٘ه ثٝ دِٚت یثذٞ سیسه ٘مذیٍٙی

 ٘شخ ثبصپشداخت تسٟیالت التیتسٟ سیسه اػتجبسی

 - تیرٕؼ تغییش دس لٛا٘یٗ ٔبِیبتی

ضیٜٛ ٍ٘شش ربٔؼٝ ٘سجت ثٝ پس 

 ا٘ذاص

 - دسآٔذ سشا٘ٝ

اسصش پَٛ وطٛس دس ثبصاسٞبی 

 رٟب٘ی

 - دسآٔذ سشا٘ٝ ٚالؼی

 - دسآٔذ ّٔی -

 - سضذ التػبدی -

 - ٘شخ تٛسْ -

 ستٓیس اص بٖیٔطتش یتٕٙذیسضب -

 یثب٘ى

- 

 - ٘مذیٍٙی -

 - ٘شخ سضذ ٘مذیٍٙی -

 - ضشیت فضایٙذٜ پِٛی -

 - پبیٝ پِٛی -

 - ػشضٝ پَٛ -
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 فرضیِ پَیبتدٍیي  -3

ی سٚاثظ ٔذَ ػّّت ٚ ٔؼِّٛی ٚ ٘یض سبختبس ثبصخٛسدی ٔذَ اص ٕ٘ٛداس  ، ثشای اسائ1ٝدس رذَٚ  ثب تٛرٝ ثٝ ٔتغیشٞبی ٔؼشفی ضذٜ

ثش اسبس ٔسئّٝ ٌشدد.  حّمٛی وٝ اثضاس لبثُ ا٘ؼغبف ٚ ٔفیذی ثشای تشسیٓ ثبصخٛسدٞبی سیستٓ ٞستٙذ، استفبدٜ ٔی -ػّّی 

ٚ ٘یض سبختبس ثبصخٛسدی ٔذَ دس لبِت ٕ٘ٛداس ػّّی  ٞب آٖ ٔتغیشٞبی ٔؼشفی ضذٜ چٍٍٛ٘ی سٚاثظ ٔیبٖ ثب٘ىی ٚءاغّی یؼٙی سپشدٜ

 .ثبضذ ٔی 2حّمٛی ثٝ غٛست ٕ٘ٛداس ضىُ  –

 
 حلقَی سپردُ ببًکي -ًوَدار علّي: 2ضکل

 

ٞبی اغّی ٔٛحش دس  حّمٝادأٝ ٔىب٘یضْ احشٌزاسی  دس حّمٝ ٔخجت ٚرٛد داسد. 3حّمٝ ٔٙفی ٚ  3حّمٛی فٛق  –دس ٕ٘ٛداس ػّّی

 ا٘ذ: ٔذَ ٘طبٖ دادٜ ضذٜ
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+

+

+
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+
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+
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+
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- +
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+
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درآهد سرانو ًاقعی
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+

حلقِ تقَیتي اٍل :3ضکل دٍمتقَیتيحلقِ: 4ضکل   

 

حلقِ تقَیتي سَم :5ضکل  

سپرده تانک

نقدینگی

نرخ تٌرم

B1

درآهد سرانو ًاقعی

+

+

-

+

دلي اٍلحلقِ تعب: 6ضکل  
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ضٛد، سپشدٜ ثب٘ه ثٝ ػٙٛاٖ ٔسئّٝ اغّی ٔذَ تحت تبحیش ٔتغیشٞبی سضبیتٕٙذی ٔطتشیبٖ،  ٔالحظٝ ٔی 2عٛسوٝ دس ضىُ  ٕٞبٖ

دی، رٕؼیت، ثبضذ. ٔتغیشٞبی ٘شخ ثٟشٜ دس ثبصاس ٔٛاصی، ٘شخ ثٟشٜ ثب٘ىی، سضذ التػب دسآٔذ سشا٘ٝ ٚالؼی ٚ اختالف ٘شخ ثٟشٜ ٔی

ثبضٙذ. ٔتغیش ٘مذیٍٙی ٔتبحش اص سپشدٜ ثب٘ىی ثٛدٜ  دسآٔذ ّٔی ٚ دسآٔذ سشا٘ٝ ٘یض ثغٛس غیش ٔستمیٓ ثب سپشدٜ ثب٘ىی دس استجبط ٔی

ی دسآٔذ سشا٘ٝ ٚالؼی ٚ ٘شخ ثٟشٜ ثب٘ىی اص عشیك  ٌزاسد. ٘شخ تٛسْ ثٛاسغٝ ٚ ثب ػشضٝ پَٛ افضایص یبفتٝ ٚ سٚی ٘شخ تٛسْ احش ٔی

ٌزاسد. ٔتغیش سپشدٜ لب٘ٛ٘ی سا وٝ ثبػج وبٞص ثخطی اص سپشدٜ  خ ثٟشٜ ثب ثبصاس ٔٛاصی سٚی سپشدٜ ثب٘ىی تبحیش ٔیاختالف ٘ش

صای تسٟیالت  ضٛد. ٔتغیش ثشٖٚ ثب٘ىی ضذٜ ٚ اص عشفی ثب افضایص ضشیت فضایٙذٜ پِٛی ٚ ػشضٝ پَٛ ثبػج افضایص ٘مذیٍٙی ٔی

ٌشدد. ٚ دس ٟ٘بیت ٔتغیش پبیٝ پِٛی سا وٝ ثش ػشضٝ پَٛ تبحیش ٌزاس است ٚ اص  ثبػج افضایص سپشدٜ ثب٘ىی ٚ افضایص ٘مذیٍٙی ٔی

ٌیشد ثٝ ٔذَ اضبفٝ ضذٜ است. ػالٜٚ ثش  ٞبی خبسری ثب٘ه ٔشوضی ٚ ثذٞی دِٚت ثٝ ثب٘ه ٔشوضی تبحیش ٔی ٔتغیشٞبی داسایی

ضت ثٝ غٛست ا٘جب –سیّٝ ٕ٘ٛداس رشیبٖ سبختبس ثبصخٛسد ٔذَ، ثٝ ٔٙظٛس وٕی سبصی ٚ ضشح سفتبس ٔسئّٝ سبص، فشضیٝ پٛیب ثٝ ٚ

 ٌشدد. تؼییٗ ٔی 9ضىُ 

 
 اًببضت سپردُ ببًکي -ًوَدار جریبى :9ضکل

 

ٔتغیشٞبی  ا٘ذ. لب٘ٛ٘ی ٚ ٘مذیٍٙی ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیش ا٘جبضت دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ ءسپشدٜ ثب٘ىی، ءثش اسبس ضىُ فٛق ٔتغیشٞبی سپشدٜ

تسٟیالت ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیشٞبی ٘شخ تؼشیف   ٘شخ سضذ ٘مذیٍٙی ٚ ٘شخ ثبصپشداخت لب٘ٛ٘ی، ء٘شخ سپشدٜ ٘شخ رزة سپشدٜ،

دسآٔذ سشا٘ٝ ٚ  دسآٔذ ّٔی، ٘شخ ثٟشٜ ثب٘ىی، اختالف ٘شخ ثٟشٜ، پَٛ،ءػشضٝ پِٛی،ءپبیٝ پِٛی،ءضشیت فضایٙذٜ ٔتغیشٞبیی چٖٛ، ضٛ٘ذ. ٔی

سپزده تانکی

نزخ جذب سپزده
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نزخ رشد نقدینگی
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-
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+

+

+

+
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+
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ضزیة فشاینده پٌلی

++

-

تسيیالت

+
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+

+

-
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+
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+
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-

+
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سیستن تانکی
-

+

نزخ سپزده قانٌنی
+

-

نزخ تاسپزداخت

تسيیالت

+

+

نقدینگی

نرخ تٌرم

نرخ تيره تانکی

اختالف نرخ تيره

+

+

-

B2

سپرده قانٌنی

ضریة فساینده پٌلی

عرضو پٌل

-

+

+

سپرده تانک
-

+
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نرخ تٌرم

نرخ تيره تانکی
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+

+

-
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سپرده تانک
-

+

-

حلقِ تعبدلي دٍم :7ضکل تعبدلي سَمحلقِ: 8ضکل    
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  التػبدی، سضذ  ا٘ذ ٚ ٔتغیشٞبی ٘شخ ثٟشٜ دس ثبصاس ٔٛاصی،ٜ دسآٔذ سشا٘ٝ ٚالؼی ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیشٞبی وٕىی دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذ

ٞبی خبسری ثب٘ه ٔشوضی ٚ ثذٞی دِٚت ثٝ ثب٘ه  تسٟیالت، داسایی  سضبیتٕٙذی ٔطتشیبٖ اص سیستٓ ثب٘ىی،  ٘شخ تٛسْ،  رٕؼیت،

 ثبضٙذ. ٔشوضی رضء ٔتغیشٞبی حبثت ٔذَ ایٗ تحمیك ٔی

 

 ضبیِ سبزی -4

ٞب ٚ سٚاثظ  ی پٛیب ثٝ یه ٔذَ ضجیٝ سبصی، استجبط ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔسئّٝ اص عشیك فشَٔٛ فشضیٝدس ایٗ ٔشحّٝ ثشای تجذیُ 

سفتبس ٔذَ ضجیٝ سبصی ضذٜ  ء٘طبٖ دٞٙذٜ 2ٕ٘ٛداس  ا٘ذ. ضذٜ ٔطخع سیبضی ٚ ثٝ ضىّی وٝ لبثُ ارشا دس ٘شْ افضاس ٚ٘سیٓ ثبضذ،

 .ثبضذ ٔی (1388 -1393ثب٘ىی دس ثبصٜ صٔب٘ی ) ٞبی سپشدٜ حزٓ

 

 
 ( 1388 -1393ّبی ببًکي در ببزُ زهبًي ) ضبیِ سبزی حجن سپردُ: 2ًوَدار

 

 آزهَى هدل -5

تب ثب تىیٝ ثش  حػَٛ اعٕیٙبٖ اص دلت ٔذَ دس تؼشیف سٚاثظ ٚ فشِٔٛٝ وشدٖ آٖ است، سبصی پٛیبیی سیستٓ، اػتجبس سٙزی دس ٔذَ

دس ایٗ تحمیك آصٖٔٛ ٔذَ دس لبِت ٔمبیسٝ ثب ٕ٘ٛداس ٔشرغ ٚ  ٕ٘ٛد.آٖ ثتٛاٖ ثٝ سفتبس ٔذَ ثٝ ػٙٛاٖ تػٛیشی اص ٚالؼیت استٙبد 

 ضٛد. تست حبِت حذی ا٘زبْ ٔی

 

 هقبیسِ بب ًوَدار هرجع -5-1

ٞبی ٚالؼی ثٝ دست  ، ثب اٍِٛی سفتبسی وٝ ثب استفبدٜ اص داد3ٜسبصی ضذٜ، ٔغبثك ٕ٘ٛداس  ثشای ا٘زبْ ایٗ تست سفتبس ٔذَ ضجیٝ

تٛسظ ٔطبٞذٜ ضىُ ٕ٘ٛداسٞب دس دٚسٜ صٔب٘ی یىسبٖ ا٘زبْ ضذٜ است. دس ایٗ سٚش فشاص ٚ ، 4ٕ٘ٛداس  ٔغبثك آٔذٜ است،

ٞبی  سبصی ضذٜ دس ضىُ وّی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ تغییشات آٖ دس ٔمبعغ صٔب٘ی خبظ ٚ ٍٞٙبْ ثشٚص ضه ٞبی ٔذَ ضجیٝ فشٚد

ٔطبثٝ ثٝ سفتبس سیستٓ )حزٓ  "جبسبصی دس تحمیك حبضش تمشی ٚاسدٜ ثٝ سیستٓ ثب ٚالؼیت ٔمبیسٝ ضذٜ است. ٘تبیذ ضجیٝ

 ثبضذ. سبصی ا٘زبْ ضذٜ ٔی ٞبی ثب٘ىی( دس د٘یبی ٚالؼی ثٛدٜ وٝ ایٗ تبییذی ثش غحت ٔذَ سپشدٜ
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 ( 1388-1393) زهبًيّبی ببًکي در ببزُ  سبزی حجن سپردُ ضبیِ: 3ًوَدار

 

 
 ( 1388-1393ّبی ببًکي كطَر ایراى طي سبلْبی ) ًوَدار هرجع حجن سپردُ :4ًوَدار

 

 تست حبلت حدی -5-2

ٞبی حذی ثشسسی ضذٜ ٚ ٔیضاٖ حسبسیت ٔذَ دس ثشاثش ایٗ تغییشات ٔغبِؼٝ  دس ایٗ تست سفتبس ٔتغیشٞبی اغّی ٔذَ دس حبِت

ضذٜ است. ا٘زبْ ایٗ تست ٘طبٖ داد وٝ ثب غفش دس ٘ظش ٌشفتٗ  ٔمذاس ٘شخ ثبصپشداخت تسٟیالت دس ٔذَ ٟ٘بیی، ٔمذاس سپشدٜ 

 ٌیشد. ضیت ٔٙفی ثٝ خٛد ٔی 5ٕ٘ٛداس ثب٘ىی ٔغبثك 

 

 
 ًوَدار تست حبلت حدی  :5ًوَدار 
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 ّبی ببًکي بیٌي سپردُ پیص -6

پٛیبی سیستٓ ٚ اػتجبس سٙزی   فشضیٝ ثیٗ ٔتغیشٞب ٚ تذٚیٗ ػّّی ثب٘ىی ٚ سٚاثظ ٞبی سپشدٜثؼذ اصضٙبسبیی ٔتغیشٞبی ٔٛحش ثش 

 ٞبی سپشدٜثیٙی  دس ساستبی ٞذف پژٚٞص وٝ پیص سبصی ضذٜ اص عشیك ٔمبیسٝ ثب ٕ٘ٛداس ٔشرغ، تست حبِت حذی. ٔذَ ضجیٝ

(ثٝ غٛست ٕ٘ٛداس 1394-1399سبَ آیٙذٜ ) 6ثب٘ىی ثٝ سٚش پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ ثشای  ٞبی سپشدٜ ثیٙی پیص ،ثبضذ ٔی ثب٘ىی

 .ثبضذ ٔی 6

 

 
 ّبی ببًکي بِ رٍش پَیبیي ضٌبسي سیستن  بیٌي سپردُ پیص :6وَدارً

                   

  ّب طراحي ٍ ارزیببي سیبست -7

ٚ سٙبسیٛٞبی ٔختّف  ٞب سیبست ثبصخٛسدی تؼشیف ضذٜ ثشای ٔذَ ثٝ ثشسسی ٞبی دس ایٗ لسٕت اص پژٚٞص ثب استفبدٜ اص ٔىب٘یضْ

 ٞبی سپشدٜی ٔختّف ثش افضایص ٞب ثذیٗ ٔٙظٛس ثشای ثشسسی احش سٙبسیٛٞب ٚ سیبست .ٓپشداصی ٔی دس صٔیٙٝ افضایص سپشدٜ ثب٘ىی

سبصی ثب  ایٗ وبس اص عشیك ضجیٝ .ضٛد ٔی سبصی، ٘تبیذ حبغُ اص آٖ تزضیٝ ٚ تحّیُ ٔغشح ٚ ثب ا٘زبْ ضجیٝ ٞبیی ثب٘ىی، فشضیٝ

ثب٘ىی ثػٛست  ٞبی سپشدٜسبصی ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ آٔبسٞبی ٔشثٛط ثٝ  ٚاحذ صٔب٘ی ضجیٝ .ٌیشد ٔی غٛستٚ٘سیٓ افضاس  استفبدٜ اص ٘شْ

 سا دس ثش (1394-1399) صٔب٘ییؼٙی ثبصٜ سبَ آیٙذٜ  6 ایٗ ٔذت صٔبٖ، ، یه سبِٝ ا٘تخبة ضذٜ است.ٌشدد ٔی سبال٘ٝ اػالْ

 .ٌیشد ٔی

 بًکيّبی ب سپردُ سٌبریَی كبّص ًرخ سپردُ قبًًَي در خصَظ : 1سٌبریَ 

ٌزاس است وبٞص ٘شخ سپشدٜ لب٘ٛ٘ی تٛسظ ثب٘ه ٔشوضی است، ثب دس ٘ظش  سپشدٜ ثب٘ىی تبحیش ثش حزٓیىی اص ٔتغیشٞبیی وٝ 

تغیشی ٘خٛاٞذ وشد ٚ دس  1395وٝ حزٓ سپشدٜ تب اٚایُ  ضٛد ٔی ثیٙی سٚی ٘شخ سپشدٜ لب٘ٛ٘ی، پیص 02/0ٌشفتٗ وبٞص ٘سجی 

 ىی ٔٛارٝ خٛاٞیٓ ضذ.ٞبی ثؼذ ثب افضایص حزٓ سپشدٜ ثب٘ دٚسٜ

 
 ّبی ببًکي  كبّص ًرخ سپردُ قبًًَي در خصَظ سپردًُتیجِ سٌبریَی  :7ًوَدار
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 ّبی ببًکي سٌبریَی افسایص رضبیتوٌدی هطتریبى در خصَظ سپردُ : 2سٌبریَ 

( ثب 1394-1399ٞب ) وٝ دس تٕبْ دٚسٜ ضٛد ٔی ثیٙی پیص 8ثب افضایص سغح سضبیت ٔطتشیبٖ اص سیستٓ ثب٘ىی عجك ٕ٘ٛداس 

 ٔٛارٝ ضٛیٓ. ٌزاسی سپشدٜافضایص سغح 

  

 
 ّبی ببًکي افسایص رضبیتوٌدی هطتریبى در خصَظ سپردُ ًتیجِ سٌبریَی :8ًوَدار

 

 ّبی ببًکي سٌبریَی افسایص ًرخ ببزپرداخت تسْیالت در خصَظ سپردُ:  3سٌبریَ

اص ٔٛاسدی است وٝ سٚی سپشدٜ ثب٘ىی تبحیشٌزاس است. چٙب٘چٝ دس آیٙذٜ ثبصپشداخت  ثبصپشداخت تسٟیالت ثٝ ثب٘ه ٘یض یىی دیٍش

 ٌزاسی سپشدٜ ( ثب افضایص سغح1394-1399ٞب ) وٝ دس تٕبْ دٚسٜ ضٛد ٔی ثیٙی تسٟیالت ثب سشػت ثیطتشی ا٘زبْ پزیشد پیص

 ٔٛارٝ ضٛیٓ.

 

 
 ّبی ببًکي ظ سپردُافسایص ًرخ ببزپرداخت تسْیالت در خصًَتیجِ سٌبریَی : 9ًوَدار

 

 گیری بحث ٍ ًتیجِ -5

ایٗ  دس .ثبضذ ٔی ثب٘ىی ٞبی سپشدٜ ثیٙی ٔذَ تٛسؼٝ دادٜ ضذٜ دس ایٗ ٔغبِؼٝ یه تالش اِٚیٝ ثشای تحّیُ ػٛأُ ٔؤحش ثش پیص

ٞبی  ٘تبیذ تست ثب٘ىی اص سٚش پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ استفبدٜ ضذٜ است. ٞبی سپشدٜثیٙی  ٔمبِٝ ثشای ٔذَ سبصی پیص

ثب تغییش ٞش  آٖ سا تبییذ وشدٜ ٚ سفتبس ٔتغیشٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ دس ایٗ تحمیك ثٝ دست آٔذ. ٞبی غحت خشٚری اػتجبسسٙزی ٔذَ،

ثشتشیٗ سٙبسیٛ ثب  ثب٘ىی ٘سجت ثٝ ایٗ سٙبسیٛٞب ثشسسی ضذ. ٞبی سپشدٜحسبسیت  یه اص ٔتغیشٞب سٙبسیٛٞبیی تذٚیٗ ٌشدیذ ٚ

ٌزاسی ٚ حزٓ سپشدٜ  ثبضذ وٝ ثب استمبء آٖ سٚ٘ذ سپشدٜ ثٛط ثٝ ٘شخ ثبصپشداخت تسٟیالت ٔیتٛرٝ ثٝ ٘تبیذ ثذست آٔذٜ سٙبسیٛ ٔش

ثب تٛرٝ ثٝ  ا٘ذ. ٞبی ثب٘ىی ٌشدآٚسی ضذٜ وّیٝ سٙبسیٛٞب دس خػٛظ افضایص سپشدٜ 10دس ٕ٘ٛداس دس آیٙذٜ افضایص خٛاٞذ یبفت.

 ِزا اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس٘ذ.ایٙىٝ وّیٝ ٔتغیشٞب ثش سٚی سٚ٘ذ تغییشات حزٓ سپشدٜ تبحیش داس٘ذ 
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 ًتبیج توبم سٌبریَّب در خصَظ افسایص سپردُ ببًکي :11ًوَدار

 

ثب٘ىی سا ثٝ غٛست یه وُ دس ٘ظش  ٞبی سپشدٜ ،ثبضذ ٔی ٔذَ اسائٝ ضذٜ دس ایٗ تحمیك وٝ ثش ٔجٙبی سٚش پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ

وٝ  دٞذ ٔی ٘تبیذ تحمیك ٘طبٖ ٌشفتٝ ٚ سؼی داضتٝ تب ٔتغیشٞبی اغّی تبحیشٌزاس ثش آٖ سا ضٙبسبیی ٚ ٔٛسد ٘ظش لشاس دٞذ.

سٛی دیٍش دس  اص .ثبضذ ٔی ٚ حزٓ سپشدٜ دس آیٙذٜ استمبء ٘شخ ثبصپشداخت تسٟیالت ٌزاسی سپشدٜ ثٟتشیٗ سٙبسیٛ ثشای افضایص

ی ٞب ٞبی ثب٘ه سپشدٜثب٘ىی سا ثٝ غٛست رضئی ٚ تٟٙب  ٞبی سپشدٜ( 1388) دیٍشاٖمبت پیطیٗ، ٔب٘ٙذ تحمیك ٘ظشیبٖ ٚ تحمی

تزبسی ٚ تخػػی دِٚتی سا دس ٘ظش ٌشفتٝ است ٚ ثش اسبس ٘ظشیٝ تمبضبی پَٛ ٔیّتٖٛ فشیذٔٗ ٚ ادثیبت ٔشثٛط ثٝ پس ا٘ذاص ثٝ 

 خػٛغی ٞبی سپشدٜ ٔیضاٖ سٚی ٔؼٙبداس ٚ ٔخجت تبحیشٞب  ثب٘ه اػغبیی تتسٟیال ٔیضاٖ ایٗ ٘تیزٝ سسیذٜ است وٝ افضایص

ا٘جبضت، تسٟیالت ثٝ وٕه ٘شخ  –داسد. دس حبِی وٝ دس سٚش پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ، ثب استفبدٜ اص ٕ٘ٛداس رشیبٖ  ٞب ثب٘ه

. ِٚی ٘تبیذ اػالْ ضذٜ ضٛد ٔی ثبصپشداخت تسٟیالت )ثبصپشداخت اغُ تسٟیالت + سٛد آٖ( ٔٛرت افضایص حزٓ سپشدٜ ثب٘ىی

 وٙٙذ. دٞذ وٝ تسٟیالت پشداختی دس رزة سپشدٜ ٘مص وٕتشی سا ایفب ٔی ( ٘طبٖ ٔی1392) ٕٞىبساٖضشیف آثبدی ٚ  تٛسظ

ٞبی  ثیٙی سپشدٜ تٛاٖ چٙیٗ استٙجبط وشد وٝ پیص ٞبی ثب٘ىی ٔی اص ٘تبیذ ثٝ دست آٔذٜ ٚ ثشسسی ٔذَ ٟ٘بیی سپشدٜثٙبثشایٗ 

پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ، ثٝ ػٙٛاٖ یه سیستٓ وُ ٍ٘ش ٔضایبی فشاٚا٘ی ثٝ د٘جبَ داسد وٝ دس غٛست تٛرٝ ثٝ ػٛأُ ثب٘ىی ثٝ سٚش 

ٞب  ثیٙی ٔٙبست آٖ، ثب٘ه ٞب ٘یض أیذٚاس ثٛد ٚ ثٝ د٘جبَ پیص ٞبی ثب٘ىی، ٔی تٛاٖ ثٝ پیبدٜ سبصی ٔٛفك آٖ دس ثب٘ه ٔٛحش ثش سپشدٜ

ٞبی ثب٘ىی، تٟٙب ثب  ثیٙی سپشدٜ خٛاٞٙذ ضذ. ثٙبثشایٗ ٘تیزٝ اغّی حبغُ ایٙىٝ، پیصٔٙذ  اص ٔضایب ٚ پیبٔذٞبی ٔخجت آٖ ثٟشٜ

پژٚٞص حبضش ثٝ ٔسئٛالٖ ثب٘ه ٘طبٖ  ٌشدد. سٚیىشدی ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ ثب دس ٘ظشٌیشی تٕبٔی ٔتغیشٞبی تبحیشٌزاس ثش آٖ فشاٞٓ ٔی

داس٘ذ ٚ تبحیش ٞش وذاْ ثٝ چٝ ٔیضاٖ ثٛدٜ ٚ وذاْ  ٞبی ثب٘ىی چٝ ػٛأُ ٚ ٔتغیشٞبیی ٚرٛد ثیٙی سپشدٜ دٞذ وٝ دس رٟت پیص ٔی

 ٘ٛاحی ٘یبص ثٝ تٛرٝ ثیطتشی داسد تب ثتٛاٖ ثش ٔجٙبی آٖ دست ثٝ الذأبت الصْ صد.

 ضٛد: ٞب اسائٝ ٔی ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ ثٝ دست آٔذٜ ٚ سٙبسیٛٞبی ٔغشح ضذٜ پیطٟٙبدات صیش ثشای ٔذیشاٖ ثب٘ه

 ٜثب٘ىی دس وّیٝ سٙبسیٛٞبی ٔٛرٛد تبحیش ٞشیه اص ػٛأُ ثػٛست ٔٛاصی ٚ دس  ٞبی ثب تٛرٝ ثٝ سٚ٘ذ غؼٛدی حزٓ سپشد

ٞب ثش سٚی حزٓ  ضٛد ثٝ وّیٝ سٙبسیٛٞب تٛرٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ اص تبحیش ٔستمیٓ آٖ ساستبی حبِت پبیٝ لشاس داسد. ِزا پیطٟٙبد ٔی

 ٞب غبفُ ٘طٛ٘ذ. سپشدٜ

 ٌزاسی ٚ حزٓ  ٘ىی تبحیش ثسضایی دس افضایص سپشدٜ، سضبیتٕٙذی ٔطتشیبٖ اص سیستٓ ثب2ثب تٛرٝ ثٝ ٕ٘ٛداس سٙبسیٛی

ضٛد  سبصد. پس پیطٟٙبد ٔی سپشدٜ خٛاٞذ داضت، ایٗ ٔسئّٝ إٞیت صیبد تٛرٝ ثٝ سضبیتٕٙذی ٔطتشیبٖ سا ٕ٘بیبٖ ٔی

 ٞب تٛرٝ ٕ٘بیٙذ. وٝ ثیص اص پیص ثٝ افضایص سضبیتٕٙذی ٔطتشیبٖ دس ساستبی افضایص حزٓ سپشدٜ

 ٘ یض ثش اسبس سٙبسیٛ ثغٛس غیش ٔستمیٓ ٚ ٔؼىٛس ثب حزٓ سپشدٜ ساثغٝ داسد، یؼٙی ثب وبٞص ٔتغیش ٘شخ سپشدٜ لب٘ٛ٘ی

ٞب ایٗ ٔسئّٝ سا  ضٛد ٔذیشاٖ ثب٘ه ٞبی ثب٘ىی افضایص خٛاٞذ یبفت. فّزا پیطٟٙبد ٔی ٘شخ سپشدٜ لب٘ٛ٘ی، حزٓ سپشدٜ

 ٞبی ثب٘ىی ِحبػ ٕ٘بیٙذ. ثیٙی سپشدٜ دس پیص
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 ض ثغٛس ٔستمیٓ ثش حزٓ سپشدٜ تبحیش داسد، یؼٙی ثب افضایص ٘شخ ثبصپشداخت ٔتغیش ٘شخ ثبصپشداخت تسٟیالت ٘ی

ٞب تبحیش ثبصپشداخت تسٟیالت  ضٛد ٔذیشاٖ ثب٘ه تٛاٖ حزٓ سپشدٜ ثب٘ىی سا افضایص داد. فّزا پیطٟٙبد ٔی تسٟیالت ٔی

 ٞبی ثب٘ىی ٘بدیذٜ ٍ٘یش٘ذ. سا دس خػٛظ افضایص سپشدٜ

ػذْ ٚرٛد اعالػبت وبفی دسثبسٜ ٔتغیشٞبی ضىُ دٞٙذٜ ٔسئّٝ ثٛدٜ است ثٝ  ت ایٗ تحمیك،ٟٔٓ تشیٗ ٔحذٚدی ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ 

ا٘ذ ٚ اص آٖ عشیك وبسا ثٛدٖ سٚش  ٘حٛی وٝ ٔحممبٖ ثٝ دِیُ ٘جٛدٖ اعالػبت وبفی فمظ ثٝ ٔتغیشٞبی التػبدی ثسٙذٜ وشدٜ

صٔیٙٝ غٛست خٛاٞذ  ٞبی آتی وٝ دس ایٗ ای پژٚٞصثش ا٘ذ. ٞبی ثب٘ىی ٘طبٖ دادٜ ثیٙی سپشدٜ پٛیبیی ضٙبسی سیستٓ سا ثشای پیص

اسائٝ ضذٜ تىٕیُ ٌطتٝ ٚ ٔذَ وبّٔی  ٔذَ ضٛدوٝ دس غٛست ٚرٛد اعالػبت وبفی اص ٔتغیشٞبی ٔختّف، ٔی پیطٟٙبد ٌشفت،

ٚ تش  ضٛد. ثذیٟی است تٛسؼٝ ٔذَ دس اثؼبد ٔختّف ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ اعالػبت دلیك ٞبی ثب٘ىی اسائٝ  ثیٙی سپشدٜ ثشای پیص

تٛا٘ذ ٔٛضٛع تحمیمبت آیٙذٜ ثبضذ.  صای ثیطتش دس ٔذَ ٔی تش ٚ ٌستشش ٔشص سیستٓ ٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔتغیشٞبی ثشٖٚ ضفبف

سفبسضی وشدٖ ٔذَ ٔغبِؼٝ سبصی ٚ ٍ٘شش والٖ ثٝ سیستٓ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ضٕٗ  ٕٞچٙیٗ ثٝ دِیُ ػذْ ِحبػ تبخیشٞب دس ضجیٝ

سبصی ٚ تحت سٙبسیٛٞبی  ٚ ثشسسی سفتبس سیستٓ  ثب ٘ظش ٌشفتٗ تبخیشٞب دس ضجیٝ ثب ٍ٘بٜ خشد ضٛد ٔی پیطٟٙبد ٞب ثب٘ه حبضش دس

 ٔختّف ثٝ تست ٚ ثبصٍ٘شی ٔذَ اسائٝ ضذٜ ثپشداص٘ذ.
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