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 0 حقیقی مًسًی محمدَاشم ،2امیزی مزیم

 ایراى ؼیراز، هرٍدؼت، داًؽگبُ گبز، ٍ ًفت التفبد دکتری داًؽدَی 1

 ایراى فبرض، طجیعی عهٌبث ٍ کؽبٍرزی آهَزغ ٍ تحمیمبت هرکس علوی ّیئت عضَ ٍ دکتری 2

 

 چکیدٌ

ثبؼرد  ثرِ تجررع آى ًیرس یرربفتي    ای ثررای ّوررِ کؽرَرّبی خْربى هرری   اًررشی در دًیربی اهرررٍزی، دارای خبیگربُ ٍ اّویرت ٍیررصُ    

  ِ -ّرربی التفرربدی ٍ ظیبظرری دارای اّویررت هرری ریررسیرًٍررد هفرررر اًرررشی در کؽررَرّبی هیتلررا ثرررای ثعرریبری از ثرًبهرر

ٍری ثرِ  ترریي هعرب پ شیؽررفت التفربدی خَاهرع ؼرٌبهتِ ؼردُ اظرت  ثْررُ         کری از اـرلی  ثٌربثرایي اًررشی ثرِ عٌرَاى ی    ؛ ثبؼد

ّرربی اختٌرربة ًبشرر یر در ثرًبهررِ تَظررعِ  ّررر   ٍری اًرررشی ٍ ثْجررَد ٍ ارتمرربه آى ثررِ عٌررَاى یکرری از  رررٍرت  هفررَؾ ثْرررُ

             ِ  اری هربلؿ  گر کؽَری هطرر  اظرت  در ایري شرصٍّػ ثرِ ثررظری ااررات ًبؼری از تاییررات ؼربهؿ لیورت اًررشی، ظررهبی

ؼرَد ٍ ّونٌریي ثرب اظرتفبدُ از هرد  رؼرد ظرَلَ ٍ ظرَاى         ٍری اًررشی شرداهترِ هری   ٍ ظْن ارزغ افسٍدُ ثرر ًررر رؼرد ثْررُ    

ؼررَد  ثرررای در هٌتیجرری از کؽررَرّبی اٍشررخ شرداهتررِ هرری  2211-2222ی ٍری اًرررشی در دٍرُثررِ ثررظرری ّوگرایرری ثْرررُ 

ّربی اارر گر ار ثرر ًررر رؼرد       اظرتفبدُ ؼردُ اظرت  ثراظربض ًتربیح ؼربهؿ       1یّربی تربثلَی  ّب از دادُایي تدسیِ ٍ تحلیپ دادُ

ٍری اًررشی دارًرد، ّونٌریي هؽریؿ ؼرد کرِ       ٍری اًررشی هرَرد اظرتفبدُ در شرصٍّػ اارر هعٌربداری ثرر ًررر رؼرد ثْرر          ثْر

ی  ترری  دارًرد، ثرب ظررعت ثیؽرتری )ًررر رؼرد ثرب تر        )ظرط  هردیریتی  رعیا    ترری کؽَرّبیی کرِ عررق از هجرداه شربییي    

 ؼًَد هدت ًسدیخ هیثِ ظط  شبیدار ثلٌد

 

  تبثلَیی ّبی دادُ اًرشی، ٍریثْرُ ٍری،ثْرُ  ّوگرایی،َای کلیدی:  ياصٌ
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 مقدمٍ -2

ثبؼرد  ثرِ تجررع آى ًیرس یرربفتي    ای ثررای ّوررِ کؽرَرّبی خْربى هرری   اًررشی در دًیربی اهرررٍزی، دارای خبیگربُ ٍ اّویرت ٍیررصُ    

ِ   رًٍررد هفرررر اًرررشی در کؽررَرّبی هیت    ّرربی التفرربدی ٍ ظیبظرری دارای اّویررت    ریررسیلررا ثرررای ثعرریبری از ثرًبهرر

ترریي هعرب پ شیؽررفت التفربدی خَاهرع ؼرٌبهتِ ؼردُ اظرت، طرَری کرِ           ثٌبثرایي اًرشی ثرِ عٌرَاى یکری از اـرلی    ؛ ثبؼد هی

           ِ شی ٍ خرَیی در هفررر اًرر   هطبلعِ رًٍرد تحرَ ت ظربهتبر ظیعرتن اًررشی، ثررظری ًَظربًبت هفررر ٍ لیورت اًررشی، ـررف

ثبؼررد کررِ از اّویررت هبـرری ثرهَردارًررد  اهرررٍزُ ٍ ررعیت     ٍری اًرررشی از خولررِ هررَاردی هرری  ّونٌرریي افررسایػ ثْرررُ 

التفرربدی یررخ کؽررَر ًررِ تٌْررب تحررت ترربایر عولکرررد رفتبرّرربی التفرربدی آى کؽررَر اظررت ثلکررِ تحررت ترربایر عولکرررد        

ایر هٌفری ثرر عولکررد یرخ کؽرَر داؼرتِ ثبؼرد         تَاًرد ترب  ثبؼد ٍ عدم تَخِ ثرِ ایري رٍاثری هری    کؽَرّبی هدبٍر هَد ًیس هی

ٍری آى ل ا ثب تَخرِ ثرِ ایري هعرئلِ، هجحرر ّوگرایری تَخرِ التفربدداًبى را ثرِ هرَد خلرت کررد  لر ا ثحرر اًررشی ٍ ثْررُ                

ٍری اًرررشی، عَاهررپ ثبؼررد ثررظرری ّوگرایرری ثْرررُ ثررِ هٌرررَر رؼررد ٍ تَظررعِ التفرربدی کؽررَرّب  زم ٍ لبثررپ تَخررِ هرری   

ِ د ثْرررُاارگرر ار ثررر ًرررر رؼرر یبفتررِ ٍ در ٍری اًرررشی ٍ کعررت هٌرربفع ثیؽررتر از طریررك اًرررشی، ثرررای کؽررَرّبی کوتررر تَظررع

 ای ثرهَردار اظت حب  تَظعِ از خولِ کؽَرّبی اٍشخ از اّویت ٍیصُ

ّرربی ترربثلَیی هررَرد ثررظرری لرررار  ٍری اًرررشی ثررب تبکیررد ثررر رٍغ دادُ ثررر ایرري اظرربض در شررصٍّػ حب ررر ّوگرایرری ثْرررُ  

ؼرَد،  حعرت ظربزهبًدّی هجبحرر، شرط از همدهرِ، هررٍری ثرر هجربًی ًررری ٍ ادثیربت تحمیرك ثیربى ثیربى هری               گیرد  ثر هی

ِ     ظپط ثِ الگَی تحمیرك، تیوریي هرد     ؼرَد ٍ در ًْبیرت ًتربیح همبلرِ     ّرب شرداهترِ هری   ّربی هرَرد اظرتفبدُ ٍ تحلیرپ یبفتر

 گردد ارا ِ هی

 ادبیات تحقیق -0

ٍ ّوگرایرری آى، هطبلعرربت اًدرربم ؼرردُ  در هٌرربطك هیتلررا خْرربى درثرربرُ ایرري  ٍری اًرررشی ثررب ٍخررَد اّویررت هَ ررَ  ثْرررُ

ٍری اًرررشی در هیرربى کؽررَرّبی اٍشررخ هَ رَ  ثعرریبر هحرردٍد اظررت ٍ تررب کٌرَى ّررید هطبلعررِ ای در هررَرد ّوگرایرری ثْررُ   

     ِ التفربدی   ٍری اًررشی ٍ ّوگرایری درآهرد ٍ رؼرد    ّربی تئَریرخ ّوگرایری ثْررُ    ـَرت ًگرفتِ اظت  ثرب تَخرِ ثرِ ایٌکرِ شبیر

ٍری هرَاّین شرداهرت   ثبؼرد، اثتردا ثرِ هطبلعربت اًدربم ؼردُ در ثربة ّوگرایری درآهرد ٍ ّوگرایری ثْررُ           هٌبطك هؽربثِ هری  

ٍری اًرررشی در خْرربى ـررَرت گرفتررِ، اؼرربرُ هیتفررری ثررِ هطبلعرربت  ٍ  رروي ثیرربى هطبلعرربتی کررِ در ثرربة ّوگرایرری ثْرررُ 

 ـَرت گرفتِ در داهپ ٍ هبرج هَاّین داؼت 

 لعات خارجیمطا -2 -0

در ثرربزُ  OECD  در هطبلعررِ ای تحررت عٌررَاى ّوگرایرری هفرررر اًرررشی ثرریي کؽررَرّبی       2213) 1هٌررو ٍ ّوکرربراى 

زا ّوگرایرری ٍ ثررب ثررِ کرربرگیری آزهررَى ّرربی ریؽررِ ٍاحررد ثررب لحرربد دٍ ؼکعررت ظرربهتبری درٍى       2212-1969زهرربًی 

 ا هَرد تبیید لرار دادًد کؽَر عضَ ظبزهبى ّوکبری التفبدی ٍ تَظعِ ر 25هفرر ظراًِ اًرشی ثیي 

ٍری گ ارًرد ٍ از ایري رٍ افرسایػ ثْررُ    کٌٌرد کرِ التفربدّب ثرِ طرَر هتمبثرپ ثررّن اارر هری           ثیبى هری 2227) 2هَلدر ٍ گرٍت

ثبؼرد ثلکرِ در هربرج از ایري ثیرػ یرب کؽرَر ًیرس اارگر ار اظرت  ایري            ًِ تٌْب در تَظعِ یخ ثیػ یرب یرخ کؽرَر هرَار هری     

 14ٍری اًرررشی ٍ ًیرررٍی کرربر در ظررط  ثیؽرری در ّرربی ترربثلَیی ثررِ ثررظرری ّوگرایرری ثْرررُدادُ همبلررِ ثررب اظررتفبدُ از رٍغ

ِ  1972-1997دٍرُ زهرربًی  در OECD کؽررَر عضررَ   ّرربی تحمیررك ًؽرربًگر آى اظررت کررِ ّوگرایرری    هرری شررردازد  یبفترر

 ثبؼد را هیٍری ّر کؽَر ثِ ظوت ظط  شبیدار ثلٌد هدت هَد ّوگتبیید ؼدُ اغلت از ًَ  ؼرطی ثَدُ ٍ ثْرُ

                                                           
1
 -Meng,M, payne. J.E & J.lee 

2
 - Mulder and Groot 
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کٌررد کررِ تَظررعِ التفرربدی ٍ هؽررکیت زیعررت هحیطرری      در همبلررِ هررَد اؼرربرُ هرری 2225) 1آظرربهی هیکتررب ٍ هَلرردر   

ّرربی خْرربًی زیرربدی را هٌدررر ؼرردُ اظررت  در حبلیکررِ هفرررر اًرررشی ثررِ عٌررَاى یررخ شیبهررد ثرررای کؽررَرّبی         شیبهررد

َ     ؛ ؼَدیبفتِ هحعَة هی تَظعِ ثبؼرد  در ایري همبلرِ    ترر هری  ظرعِ ثعریبر شرر اّویرت    اهب ایري هْرن ثررای کؽرَرّبی در حرب  ت

ثیررػ ـررٌعتی طرری دٍرُ   12کؽررَر در حررب  تَظررعِ ٍ   32کؽررَر، ؼرربهپ  56ٍری اًرررشی در ثررِ آزهررَى ّوگرایرری ثْرررُ 

ٍری اًرررشی ثررِ ؼررَد  در ایرري تحلیررپ ثررِ هحبظررجِ ًرررر رؼررد هتَظرری ظرربلیبًِ ثْرررُ    شرداهتررِ هرری 1971-1995زهرربًی 

ؼرَد کرِ   ؼرَد  در ایري همبلرِ ظرَا ت اظبظری هطرر  هری       ٍری اًررشی شرداهترِ هری   ِ ٍ ثْررُ هٌرَر آزهرَى الگَّربی تَظرع   

ٍری اًررشی در حررب  کربّػ اظرت یرب ؼررکبر ثریي کؽرَرّبی رّجرر ٍ شیرررٍ        ّربی ثریي کؽررَری در عولکررد ثْررُ    آیرب تفربٍت  

اگرر نٌریي   کٌٌرد شرط   ثبؼرد  آیرب کؽرَرّبی غیرر کربرای اًررشی ثرِ ظرَی رّجرراى هرَد خْرػ هری            در حب  گعرترغ هری  

-ّربی شبًرپ تبییرد هری    ٍری ثرب اظرتفبدُ از دادُ  اظت ثب نِ ظرعتی ٍ ثرب اظرتفبدُ از نرِ اثسارّربیی  ثرب آزهرَى ّوگرایری ثْررُ        

ترر  ثبؼرد، ثرب هؿ در کؽرَرّبیی کرِ در ظرط  اٍلیرِ شربییي       ّرب ًعرجتب ثرب  هری    ٍری اًرشی در ّورِ ثیرػ  ؼَد کِ رؼد ثْرُ

ـررَرت کؽررَرّبی شیرررٍ ثررِ ظررَی التفرربدّبی شیؽرررفتِ  لی لرررار دارًررد  در ایرريٍری اًرررشی ثلٌدهرردت تعرربداز ظررط  ثْرررُ

ٍری اًررشی هبًردگبر ٍ شبیردار    ّربی ثریي کؽرَری در ثْررُ    رظرد کرِ تفربٍت   ًوبیٌد  ّر نٌرد در زهربًی ثرِ ًررر هری     خْػ هی

            ِ ًیربز تَخرِ ٍیرصُ     ثبؼد ٍ ّونٌیي اًتؽبر تکٌَلرَشی ٍ ااررات ظررریس علرن ٍ داًرػ هحلری ّعرتٌد ترب خْربًی  ایري اؼربرُ ثر

 کبر در کؽَرّبی هیتلا دارد ٍری اًرشی ٍ ًیرٍیثِ شرداهتي ثِ ثعد فضبیی اًتؽبر تکٌَلَشی در رؼد ثْرُ

 مطالعات داخلی-0-0

 یثررظرر OECD ثرررای کؽررَرّبی عضررَ    2228تررب  1993ٍری اًرررشی را طرری دٍرُ    ّوگرایرری ثْرررُ 1391ثْجررَدی )

د ظررٌدی فضرربیی اظررتفبدُ کررردُ اظررت ٍ ّونٌرریي ثررِ تجیرریي الگررَی تاییرررات  کررردُ اظررت  ثرررای ایرري کرربر از رٍغ التفررب

ٍری اًرررشی در ّررب حرربکی از ٍخررَد ّوگرایرری ثْرررُکٌٌرردُ شرداهتررِ اظررت  یبفتررٍِری اًرررشی در کؽررَرّبی ـرربدرآترری ثْرررُ

درـررد از ؼررکبر هیرربى ٍ ررعیت خرربری ٍ ظررط  شبیرردار   275 2ثبؼررد  ثررِ طَریکررِ ظررب ًِ  هرری OECDکؽررَرّبی عضررَ 

رٍد ٍ ّونٌرریي ًترربیح حبـررپ از تیورریي، تبییدکٌٌرردُ فر رریِ ٍخررَد ٍاثعررتگی فضرربیی در هررد      لٌدهرردت از ثرریي هرری ث

 ثبؼد  هی

َ   1387رًدجر ٍ علوری )  ظرَاى ثرِ آزهرَى فر ریِ ّوگرایری تَلیرد ًبهربلؿ ظرراًِ ٍالعری داهلری           -  در نربرنَة هرد  ظرَل

َ  ثریي کؽررَرّبی دی  ى ریؽرِ ٍاحررد دیکرری فرَلر تعوررین یبفتررِ  ٍ تررَزیعی   ّؽررت ثرب اظررتفبدُ ازالگَّرربی ظرری زهرربًی )آزهرر

    ِ دّرد تٌْرب کؽرَرّبی هربلسی ٍ     اًرد  ًتربیح الگرَی ظرری زهربًی ًؽربى هری       )ؼبهؿ ّبی تبیرپ ٍ ٍاریربًط همطعری  شرداهتر

ّرربی تررَزیعی حرربکی از ٍاگرایرری درآهرردی ثررِ  اًررد ثررِ ظرروت آهریکررب ّوگرررا ؼررًَد، از طرفرری ًترربیح رٍغ  ترکیررِ تَاًعررتِ

 ِ عٌَاى کؽَر رّجر  اظت   ظوت آهریکب )ث

ثرررای کؽررَرّبی اظرریهی ثررب اظررتفبدُ از      2228تررب  1982ٍری اًرررشی را طرری دٍرُ    ّوگرایرری ثْرررُ 1387) اثریؽرروی

ٍری ی تیورریي زدُ ؼرردُ ّوگرایرری ثْرررُ ّرربرٍغ التفرربد ظررٌدی فضرربیی هررَرد ثررظرری لرررار داد  ثراظرربض تورربم هررد    

لجتررِ ظرررعت ّوگرایرری در هیرربى ایرري کؽررَرّب ًعررجت ثررِ ظرررعت     ّرربی هٌتیررت ٍخررَد دارد کررِ ا اًرررشی هیرربى کؽررَر 

ّوگرایرری در هیرربى کؽررَرّبی حررَزُ هلرریح فرربرض کوتررر اظررت ٍ ّونٌرریي اارررات فضرربیی از لحرربد آهرربری هعٌرربدار         

 ثبؼد  ًوی

 11 ظررراًِ GDP   در ایرري همبلررِ ثررب اظررتفبدُ از هررد  رؼررد ظررَلَ ٍ ظررَاى، ثررِ ثررظرری ّوگرایرری    1385شررَر )فرٍغرری 

 َ شررردازد  ثرررای ایرري هٌرررَر از ظررِ ًررَ  ّوگرایرری، درٍى کؽررَری، ثرریي      هرری 2224-1972اٍشررخ در دٍرُ  کؽررَر عضرر

گیرررد  ًترربیح حرربکی از تبییررد ّوگرایرری درٍى کؽررَری ٍ شراکٌرردگی در درٍى کؽررَرّبی عضررَ اٍشررخ هررَرد تبکیررد لرررار هرری

                                                           
1
 - Asami Miketa and Mulder 
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ظرراًِ ٍالعری کؽررَرّبی    GDP ثبؼرد ٍ ثرر شبیرِ آزهرَى فر ریِ ّوگرایری ظریگوب، شراکٌردگی        کؽرَری ٍ ثریي کؽرَری هری    

 عضَ اٍشخ در طی زهبى رًٍد ًسٍلی دارد 

 َای تحقیق مدل ي فزضیٍ -3

 ّبی زیر در ثیي کؽَرّبی عضَ اٍشخ ثپردازد: ثب تَخِ ثِ هد  فَق، تحمیك حب ر لفد دارد ثِ ثررظی فر یِ

ٍری اًررشی  یػ در ًررر رؼرد ثْررُ   افرسا ّبی هٌتیت ظرجت  کؽَرلیوت اًرشی در  افسایػد رظثِ ًرر هی: 2فزضیٍ شمارٌ  -1

  ؼَدهی ّبآى کؽَردر

ٍری افرسایػ در ًررر رؼرد ثْررُ    ّربی هٌتیرت ظرجت    کؽَر هبلؿگ اری ظرهبیِ رظد افسایػثِ ًرر هی: 0فزضیٍ شمارٌ  -2

  ؼَدهی ّبدرآى کؽَراًرشی 

ٍری ثْررُ  ًررر رؼرد   در افرسایػ کؽَرّبی هٌتیرت ظرجت   افسایػ در ظْن ارزغ افسٍدُ  رظدثِ ًرر هی :3فزضیٍ شمارٌ  -3

 ؼَد هی ّبآى کؽَراًرشی 

ترری  ٍ عیت تعربد  ثلٌدهردت فبـرلِ ثیؽرتری دارًرد ٍ دارای عررق از هجرداه شربییي         کؽَرّبیی کِ از  :4فزضیٍ شمارٌ  -4

 ؼًَد ّعتٌد ثب ًرر رؼد ثب تری ثِ ظط  شبیبی ثلٌدهدت ًسدیخ هی

 

 ريش تحقیق -4

  1386  ٍ اثریؽرروی )1391) ك ثررِ کرربر ثررردُ ؼرردُ ًریررر هطبلعرربت ثْجررَدیرٍؼرری کررِ ثرررای تیورریي هررد  در ایرري تحمیرر

 ثرررآٍردی ثرررای التفبدظررٌدّررب ٍ رٍغ تدسیررِ ٍ تحلیررپ آهرربری هَخررَد، از تکٌیررخ ّرربی ثبؼررد  ثررب تَخررِ ثررِ ًررَ  دادُهرری

ِ   شربراهتر  ِ از یررخ ّرب اظررتفبدُ ؼردُ اظرت، زیرررا ارزغ کوری هتایرّربی هعررتمپ ٍ ٍاثعرت      ّربی الگررَ ٍ ثررظری آزهرَى فر رری

  را در ثررر 2222-2211زهرربًی )از ظررَی دیگررر، دٍرُ  ٍ ثرَدُ  اٍشررخ عضررَّربی هیتلررا کؽررَرّبی  ظرَ، هرثررَه ثررِ زیرگرررٍُ 

ی التفبدظررٌدؼررَد  در ّرربی ترربثلَیی اظررتفبدُ هرریگیرررد  در نٌرریي حرربلتی ثرررای حفررَ  ًترربیح هٌطمرری، از رٍغ دادُهرری

ثررِ ترتیررت در هیرربى همرربطع )کؽررَر،  ّررب آىهتایرّررب ٍ ارتجرربه شبیررِ، اظررتفبدُ از رٍغ ظررری زهرربًی ٍ رٍغ ثرررغ همطعرری، 

ّربی ترکیجری یرب تربثلَیی، ارزغ هتایرّرب ّرن       ّربی دادُ اهرب در هرد   ؛ ؼرَد ؼرکت یب افراد  ٍ یب در طرَ  زهربى ثررظری هری    

   ؼَدی هیریگ اًدازُدر همبطع خبهعِ آهبری ٍ ّن در طَ  زهبى 

 ؼَد:راثطِ ثِ ـَرت زیر ثیبى هی

 

(1)  
                                                                                   VALUE) Y =  F (EP, ID,  

 

گرر اری هرربلؿ ّررر ظرررهبیِ ًعررجت ID) ؼرربهؿ لیوررت اًرررشی، ) (Ep)ٍری اًرررشی، هجرریي ثْرررُ (Y)در ایرري راثطررِ  9

1)  ثبؼد یارزغ افسٍدُ ه ظْن  VALUE)کؽَر از تَلید ًبهبلؿ داهلی حمیمی ٍ 
WDI ،2

  (ASB   

           ِ گر اری هربلؿ ٍ ظرْن ارزغ    ثٌبثرایي راثطرِ ًْربیی خْرت ثررظری ااررات ًبؼری از تاییررات ؼربهؿ لیورت اًررشی، ظررهبی

       ٍری اًرشی ثِ ـَرت زیر هَاّد ثَد:افسٍدُ ثر رؼد ثْرُ
       

(2                            

                                                           Ln =  +  + β2 LNIN +β3 LNVALUE  

                                                           
1
 - World Development Indicators  

2
 - Annual Statistical Bulletin 
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 یتنلگرربر LNIN لگرربریتن ؼرربهؿ لیوررت اًرررشی،   LNEPًرررر رؼررد ثْرررُ ٍری اًرررشی،   لگرربریتن  LN(Y)کررِ در آى

  ِ ظرْن ارزغ افررسٍدُ   یتنلگرربر LNVALUE گرر اری هربلؿ ّررر کؽرَر از تَلیررد ًبهربلؿ داهلری حمیمرری،     ًعرجت ظررهبی

(GDP   َّر کؽَر از هدو GDP 11   کؽَر عضَ اٍشخ 

 

 وتایج بزآيرد الگً:-5

لجرپ از اًدرربم تیورریي ٍ ثررآٍرد هررد   زم اظررت هبًربیی هتاییرّررب هررَرد ثررظری لرررار گیرًررد ٍ شرط از اطویٌرربى از هبًرربیی       

ّعرتٌد اغلرت ٍخرَد ًردارد، لریکي در ایٌدرب        ثِ ثرآٍرد هرد  ثپرردازین  هؽرکپ هبًربیی در هرد  ّربیی کرِ ثرِ ـرَرت شبًرپ          

 اثتدا ثِ ثررظی هبًبیی هتاییرّبی هد  هی شردازین 

ترَاى عررق از هجرداّبی هیتلرا ثرِ کربر ثررد        ثبیعت هؽریؿ ؼرَد کرِ آیرب ثررای همربطع هیتلرا هری        در هرحلِ ثعدی هی

 یب هیر، کِ ثب اًدبم آزهَى نبٍ ثِ ًتیدِ هَاّین رظید 

ّربی ااررات ابثرت ٍ تفربدفی لبثرپ ثیربى ٍ       هؽریؿ ؼرَد کرِ هرد  در لبلرت کرداهیخ از هرد        ثبیعرت  در هرحلِ ظرَم هری  

 ثررظی اظت کِ ثب اًدبم آزهَى ّبظوي ثِ خَاة هَاّین رظید 

ّرربی تلفیمرری ایعررتب شررط از اًدرربم آزهررَى ّبظرروي ٍ اًتیرربة اارررات ابثررت الرردام ثررِ ثرررآٍرد  رررایت هررد  ثررب  در رٍغ دادُ

 ؼَد هی  SURظبّر ًبهرتجی ) ثِّبی  ىرگرظیَ هد اظتفبدُ از رٍغ 
 

 آسمًن ریشٍ ياحد پاول بزای ماوایی متغییزَا -2 -5

 99هجررداه در ظررط  اطویٌرربى  گرر اری هرربلؿ در حبلررت ٍخررَد عرررق ازثررر اظرربض ًترربیح آزهررَى شبیرربیی، هتاییررر ظرررهبیِ

ٍری اًرررشی، ًرررر رؼررد ثْرررُّرربی ّرربی فیؽررر، لررَیي لرریي، نررَ ٍ شعررراى در ظررط  هبًررب اظررت، ٍ هتایررر  درـررد در آزهررَى

ّرربی فیؽررر، لررَیي لرریي، نررَ ٍ  ؼرربهؿ لیوررت اًرررشی ٍ ظررْن ارزغ افررسٍدُ در حبلررت ٍخررَد عرررق از هجررداه در آزهررَى   

ثرب ٍخرَد عررق ازهجرداه ٍ رًٍرد       ؼرًَد  ّونٌریي ًتربیح آزهرَى شبیربیی هتاییرّرب      گیرری هبًرب هری   ثربر تفب رپ   شعراى ثب یرخ 

ّربی فیؽرر، لرَیي لریي، شعرراى ٍ نرَ       درـرد در آزهرَى   99ر ظرط  اطویٌربى   دّرد کرِ کلیرِ هتاییرّربی هرد  د     ًؽبى هی

تَخرِ ثرِ ٍخرَد اهرتیر در ًتربیح آزهرَى شبیربیی ثبیرد از آزهرَى تفرحی  هطرب در دٍ حبلرت  ثرب               اًرد  ثرب  در ظط  هبًب ؼردُ 

در آزهررَى  عرررق از هجررداه ٍ عرررق از هجررداه ٍ رًٍررد اظررتفبدُ ًوررَد تررب از ًجررَد رگرظرریَى کررب ة اطویٌرربى حبـررپ کرررد    

گررسارُ درًٍرری ثعرردی ّعررتٌد، ّررر گرربُ یکرری از    4گررسارُ آى هیرربًی ثعرردی ٍ   3گررسارُ ٍخررَد دارد، کررِ   7تفررحی  هطررب 

ِ  5ترر از  ّبی درًٍی ٍ هیربًی شربییي  گسارُ ؼرَد  ثراظربض   ی ـرفر هجتٌری ثرر ًجرَد رگرظریَى کرب ة تبییرد هری        % ثبؼرد فر ری

 ثبؼد دی فبلد رگرظیَى کب ة هیگیرین هد  شؽٌْبًتیدِ هی 1ًتبیح هَخَد در خدٍ  

 

 وتایج حاصل اس آسمًن تصحیح خطا. 2جديل 

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

  احتوب  آهبرُ آزهَى

-0.659817 0.7453 Panel v-Statistic 

1.923113 0.9728 Panel rho-Statistic 

-0.172848 0.4314 Panel PP-Statistic 

-2.855699 0.0021 Panel ADF-Statistic 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

Statistic Prob  

3.160547 0.9992 Group rho-Statistic 

-2.35 9284 0.0092 Group PP-Statistic 
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-1.074786 0.1412 Group ADF-Statistic 

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

Statistic Prob  

1.100235 0.1356 Panel v-Statistic 

2.778305 0.9973 Panel rho-Statistic 

-3.079781 0.0010 Panel PP-Statistic 

-0.606619 0.2721 Panel ADF-Statistic 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

Statistic Prob  

3.973935 1.0000 Group rho-Statistic 

-8.912523 0.0000 Group PP-Statistic 

-1.485212 0.0687 Group ADF-Statistic 

 

 

 Fآسمًن چاي یا  -0 -5

 ؼَد هد  تلفیك ؼدُ در ثراثر هد  اارات ابثت اًدبم هی یریکبرگ آزهَى نبٍ ثرای ثِ









n211

n210

...:H

...:H

 
 

 Fآسمًن چاي یا  .0جديل 

 اار آزهَى نبٍ آهبرُ هحبظجبتی احتوب 

 Fهمطع عر ی  634132 778 0.0000

                

ِ درـررد از لحرربد آهرربری هعٌرری   99در ظررط  احتوررب  ثرریػ از   Fاز آًدرربیی کررِ آهرربرُ   رد ؼرردُ  H0 دار اظررت، فر رری

ّرربی ّررب ثبیررد عرررق از هجررد ی ترربثلَیی اظررتفبدُ ًوررَد کررِ در ایرري گًَررِ دادُ ّرربثٌرربثرایي ثرررای ثرررآٍرد هررد  ثبیررد ازدادُ 

   1384هیتلفی را در ثرآٍرد لحبد ًوَد )زراه ًصاد ٍ اًَاری، 

 آسمًن َاسمه  -3 -5

ِ  ؼرَد  هؽریؿ  عرت یثب یهر  دٍم هرحلِ در  ٍ بىیر ث لبثرپ  یتفربدف  ٍ ابثرت  ااررات  یّرب  هرد   از خیکرداه  لبلرت  در هرد   کر

 : ؼَد یه بىیث ریز ـَرت ثِ ّبظوي آزهَى یِفر   دیرظ نیهَاّ خَاة ثِ ّبظوي آزهَى اًدبم ثب کِ اظت یثررظ

H 0 =RandomEffects 

H1=FixedEffects 

 

 ابثررت اارررات رٍغ از اظررتفبدُ ًؽرربًگر همبثررپ ِیفر رر ٍ یتفرربدف اارررات رٍغ از اظررتفبدُ بًگریررث آزهررَى يیررا ـررفر ِیفر رر

  ثبؼد یه

 آسمًن َاسمه. 3جديل 

 دٍ -آهبرُ کبی احتوب 
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0.0000 121 229544 

درـرد   99هجٌری ثرر تفربدفی ثرَدى هرد ، در ظرط  اطویٌربى         H0ًتبیح ثیبى ؼدُ در خدٍ  ًؽربى هری دّرد کرِ فر ریِ      

ثرب تَخرِ ثرِ ایري کرِ هرد  ااررات ابثرت ثرِ عٌرَاى            ؼَد  شط در ًتیدِ ثْتریي ًرَ  ثررآٍرد، رٍغ ااررات ابثرت اظرت      رد هی

اظررت ثٌربثرایي تفربٍت کؽرَرّب کررِ ثرِ ٍظریلِ عررق از هجررد ّبی ثرِ دظرت آهردُ ًؽرربى دادُ          ثْترریي هرد  اًتیربة ؼردُ     

  1387 ؼَد  )اؼرر زادُ ٍ هْرگبى،هی

 

 بزآيرد مدل -4 -5
 

گذاری خالص يسُم ارسش افشيدٌ بز مدل اثزات شاخص قیمت اوزصی، وسبت سزمایٍ . وتایج بزآيرد4جديل        

 يری اوزصیوزخ رشد بُزٌ

  

تررَاى ًتیدررِ گرفررت، هتایرّرربی ؼرربهؿ لیوررت اًرررشی ٍ ظررْن ارزغ افررسٍدُ درای ااررر   هرری 4از ثرررآٍرد هررد  در خرردٍ  

ِ هثجررت ٍ هعٌرربداری ثررر ًرررر رؼررد ثْرررُ   بلؿ دارای ااررر هٌفرری ٍ هعٌرربدار  گرر اری هررٍری اًرررشی ّعررتٌد، هتایررر ظرررهبی

 ثبؼد ٍری اًرشی هیرؼد ثْرُ ثبؼد، ّونٌیي هتایر ظْن ارزغ افسٍدُ دارای ثیؽتریي اار ثر ًرر هی

 

 آسمًن َم خطی -5 -5

 ثرای حفَ  اطویٌبى از عدم ٍخَد ّن هطی ثیي هتایرّب آزهَى زیر را اًدبم دادین 

 

 آسمًن َم خطی . وتایج بزآيرد5جديل 

LEP LIN LPRO LVGDP  

0.077673 -0.743830 0.222446 1.000000  LVGDP 

0.271725 0.185954 1.000000 0.222446  LPRO 
0.017489 1.000000 0.185954 -0.743830  LIN 
1.000000 0.17489 0.271725 0.077673  LEP 

 

ثبؼرٌد ٍ ؼرره  زم ثرلررار اظرت )اگرحردالپ      هری  85 2ثب تَخِ ثِ ًتربیح آزهرَى، توربهی اعرداد ثرِ خرس لطرر اـرلی کوترر از          

ثبؼرد ّرن    99 2ترب   95 2ًنرِ حردالپ یرخ آهربرُ ثریي      ثبؼرد ّرن هطری ًربلؿ ٍ نٌب     95 2ترب   85 2یخ آهربرُ ثریي همردار    

 ّن هطی ثیي هتایرّبی هد  ٍخَد ًدارد  یي  ثٌبثراهطی کبهپ ٍخَد دارد 

 

 هتاییر  ریت  t آهبرُ داریهعٌب

0.0000 60.60596 0.210111 LOG(EP) 

0.0000 -32.04380 -0.123728 LOG(IN) 

0.0000 175.6323 1 374237 LOG(VALUE) 

 Fآهبرُ 13997.35 000000.

R= 0.999793 R2= 0.999770 DW= 2.165206 
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 آسمًن َمگزایی -6 -5

 

 . وتایج بزآيرد عزض اس مبداء َز یک اس کشًرَای عضً ايپک 6جديل                             

 

ّرربی هردیریتی کؽررَرّب اظررت  کؽررَرّبیی کررِ  تفربٍت عرررق از هجررد  در همرربطع هیتلررا ًؽربى دٌّرردُ اهررتیر در ظررجخ  

ی ثررب ، ٍرٍد تکٌَلررَشی خدیررد   ٍر ثْرررُثبؼررٌد دارای ظررجخ هرردیریتی ثْتررری )از خولررِ  دارای عرررق از هجررد  هثجررت هرری 

 ثبؼٌد هی

 

 ایج بزآيرد وزخ رشد َز یک اس کشًرَای عضً ايپک. وت7جديل 

عررق از هجرداه ٍ ظررْن    در هطبلعرِ حب رر اثتردا فر رریِ ّوگرایری را ثررای تررخ ترخ کؽرَرّبی هٌتیررت هحبظرجِ کرردین          

ای را ثرررای تررخ تررخ تررَاى راثطررِارزغ افررسٍدُ را ثرررای ّوررِ کؽررَرّب ثدظررت آٍردیررن  ثراظرربض هررد  تفررری  ؼرردُ ًورری 

   1391 )ثْجَدی، تَاًد ثِ دلیپ حدن ًوًَِ کن ثبؼد تعریا کرد کِ هی کؽَرّب

هٌطمررِ عضررَ ظرربزهبى اٍشررخ، آظرریبی ؼرررلی )اًرردًٍسی ، آهریکرربی  ترریي )اکررَادٍر،    4حررب  کؽررَرّبی عضررَ اٍشررخ را در 

کٌررین ٍ ظررپط ین هرریًٍرسٍ ی ، آفریمررب )آًگررَ ، الدسایررر، لیجرری  ٍ هبٍرهیبًرِ )ایررراى، کَیررت، لطررر، اهرربرات، عرثعرتبى  تمعرر   

 کٌین ّوگرایی را ثرای ّر هٌطمِ هحبظجِ هی

 

 مىطقٍ عضً ايپک 4. وتایج بزآيرد مدل بزای 8جديل 

 هتایر آظیبی ؼرلی آهریکب آفریمب هبٍرهیبًِ

      -5773650  -4032469 3953080 -7.97E+08 عرق از هجداه 
4.66E+08 1.74 E+09 -46931394 5.99E+10 ًرر رؼد 

             

 4.458338- از هجداه لطرعرق  2.119948- عرق از هجداه الدسایر

 12.14150 عرق از هجداه عرثعتبى 0.020466 عرق از هجداه آًگَ 

 4.991700- عرق از هجداه اهبرات 4.437011 عرق از هجداه اًدًٍسی

 0.041047- عرق از هجداه ًٍسٍ ی 3.227878- عرق از هجداه ایراى

 2.228557- عرق از هجداه اکَادٍر 2.620013- عرق از هجداه کَیت

  3.088506 عرق از هجداه لیجی
 

 0.850875 ًرر رؼد لطر 1.419140 ًرر رؼد الدسایر

 0.953447 ًرر رؼد عرثعتبى 1.461186 ًرر رؼد آًگَ 

 0.877322 ًرر رؼد اهبرات 2.022805 ًرر رؼد اًدًٍسی

 2.054228 ًرر رؼد ًٍسٍ ی 1.401465 ًرر رؼد ایراى

 1.148847 ًرر رؼد اکَادٍر 1.304328 ًرر رؼد کَیت

 2.188839 ًرر رؼد لیجی
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هٌطمرِ عضرَ ظربزهبى اٍشرخ هحبظرجِ ؼردُ کرِ ثررای آهریکرب همردار هثجرت ٍ             4طجك ثرآٍرد هد  عرق از هجرداه ثررای ّرر    

  دّد گرٍُ آظیبی ؼرلی، آفریمب ٍ هبٍرهیبًِ همدار هٌفی را ًؽبى هی 3ثرای 

 

 
 مىطقٍ عضً ايپک  4. َمگزایی در 2ومًدار                                                  

                                

تررر  )ظیعررتن هردیریتی  رعیا   ترر ؼرَد هٌرربطمی کرِ دارای عررق از هجررداه شربییي    هؽرربّدُ هری  1ّوبًگًَرِ کرِ در ًورَدار    

لِ هرَد را از هٌربطمی   کٌٌرد ٍ فبـر  )ًررر رؼرد ثرب تر  ثرِ ظرط  شبیردار ثلٌرد هردت حرکرت هری           ثبؼٌد ثب ظرعت ثیؽتریهی

کٌٌررد ٍ هٌرربطمی کررِ دارای عرررق از هجرداه هثجررت ٍ ثررب تری )ظیعررتن هرردیریتی ثْتررر   ثرب عرررق از هجررداه ثررب تر، کررن هری  

ؼررًَد  ثرِ ایرري ترتیرت ّرنررِ ظرجخ هرردیریتی یرخ کؽررَر     تررری ثرِ ظررط  شبیردار ّوگرررا هری   ّعرتٌد ثررب ًررر رؼررد شربییي   

   1385، شَر)فرٍغی ٍ ًرر رؼد آى کؽَر ثیؽتر اظت  تر ثبؼد، عرق از هجداه آى کؽَر کوتر عیا

 

 بحث ي وتیجٍ گیزی-6

 وتیجٍ گیزی -2 -6

گیررری ٍ شیؽرررفت خَاهررع ـررٌعتی ؼررٌبهتِ ؼرردُ ٍ ًؽرربًگر تررریي عَاهررپ ثرررای ؼررکپاًرررشی ًیررس ثررِ عٌررَاى یکرری از اـررلی

ٍری آى ثررِ اًرررشی ٍ ثْرررُرٍد  لرر ا ثحررر ّرربی شیؽرررفت ٍ لرردرت ظیبظرری ٍ التفرربدی کؽررَرّب ثررِ ؼرروبر هرری   شتبًعرریپ

 ؼَد فر یِ تحمیك ثِ ـَرت زیر ًتیدِ هی 4ثبؼد  هٌرَر رؼد ٍ تَظعِ التفبدی کؽَرّب  زم ٍ لبثپ تَخِ هی

 ثبؼد ٍری اًرشی هثجت ٍ هعٌبدار هیتبایر هتایر ؼبهؿ لیوت اًرشی ثر ًرر رؼد ثْرُ-

ًؽربًگر ایري ثبؼرد کرِ افرسایػ ؼربهؿ لیورت اًررشی، ثبعرر          تَاًرد  ّرب هری  تبهلی درًتبیح ثرآٍردی از طریك تیوریي هرد      

تررَاى ٍری اًرررشی در کؽررَرّبی هٌتیررت عضررَ اٍشررخ ؼرردُ اظررت  ثرررای تجیرریي د یررپ ایرري یبفتررِ هرری  افررسایػ رؼررد ثْرررُ

ٍری اًرررشی )ًعررجت تَلیررد ًبهرربلؿ  گفررت کررِ ثررب ارزاى ثررَدى لیوررت اًرررشی، هفرررر اًرررشی افررسایػ یبفتررِ ٍ ظررط  ثْرررُ   

شی ٍ ًرررر ثٌرربثرایي راثطرِ هثجررت ٍ هعٌربداری ثرریي ؼربهؿ لیوررت اًرر    ؛ یبثرد ْربیی اًرررشی  کربّػ هرری  داهلری ثرِ هفرررر ً  

  ٍری ٍخَد داردرؼد ثْرُ

 ثبؼد ٍری اًرشی هثجت ٍ هعٌبدار هیگ اری هبلؿ ثر ًرر رؼد ثْرُتبایر هتایر ظرهبیِ-

ِ    تَاًرد ًؽربًگر ایري ثبؼرد    ّرب هری  تبهلی در ًتبیح ثررآٍردی از طریرك تیوریي هرد      گر اری هربلؿ ثبعرر    کرِ افرسایػ ظررهبی

ِ     ؼرَد  ثررای تجیریي د یرپ ایري یبفترِ هری       ٍری اًررشی هری  کبّػ در ًررر رؼرد ثْررُ    گر اری  ترَاى گفرت ثرب افرسایػ ظررهبی

گرر اری هرربلؿ ثررِ تَلیررد ًبهرربلؿ داهلرری ، هفرررر ًْرربیی افررسایػ شیرردا هَاّررد کرررد  تَلیررد     )ًعررجت ظرررهبیِ هرربلؿ

ثبؼرد  بثرد ٍلری افرسایػ در هفررر ًْربیی ثیؽرتر از افرسایػ در تَلیرد ًبهربلؿ داهلری هری           یًبهبلؿ داهلی ًیس افرسایػ هری  
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ثٌربثرایي راثطرِ   ؛ یبثرد )تَلیرد ًبهربلؿ داهلری ثرِ هفررر ًْربیی اًررشی  کربّػ هری          ٍری اًررشی ٍ در ًتیدِ ًررر رؼرد ثْررُ   

  ٍری اًرشی ٍخَد داردگ اری هبلؿ ٍ ًرر رؼد ثْرُهٌفی ٍ هعٌبداری ثیي ظرهبیِ

 ثبؼد ٍری اًرشی هثجت ٍ هعٌبدار هیایر هتایر ظْن ارزغ افسٍدُ ثر ًرر رؼد ثْرُتب-

تَاًررد ًؽربًگر ایري ثبؼرد کرِ ثرب افرسایػ تَلیرد ًبهربلؿ داهلرری         ّرب هری  تربهلی در ًتربیح ثررآٍردی از طریرك تیوریي هرد         

)تَلیررد  ر ظررْن ارزغ افرسٍدُ ثٌربثرایي ثرریي هتایر  ؛ کٌرد ٍری اًررشی افررسایػ شیردا هرری  حمیمری در ّرر کؽررَر ًررر رؼررد ثْررُ    

ٍری اًررشی  کؽرَر عضرَ اٍشرخ  ٍ ًررر رؼرد ثْررُ       11ًبهبلؿ داهلی حمیمی ّرر کؽرَر ثرِ تَلیرد ًبهربلؿ داهلری حمیمری        

 .راثطِ هثجت ٍ هعٌبداری ٍخَد دارد

ًررر رؼرد ثیؽرتری  ثرِ ظرط       ) ترر ثرب ظررعت ثرب تری    ترر ٍ ظیعرتن هردیریتی  رعیا    کؽَرّبیی ثب عررق از هجردا شربییي    -

 ؼًَد بیدار ثلٌدهدت ّوگرا هیش

)اًرردًٍسی  ثررب عرررق از هجررداه هٌفرری ٍ  ثراظرربض ًترربیح ثرررآٍرد ؼرردُ، از ثرریي هٌرربطك عضررَ ظرربزهبى اٍشررخ، آظرریبی ؼرررلی 

ترر ثرَدُ ٍ ایري    ثبؼرد، زیررا ظیعرتن هردیریتی در ایري کؽرَرّب  رعیا         دارای ثرب تریي ًررر رؼرد هری    7.97E+08-) شبییي

کٌٌرد   کٌٌرد، ثرب ًررر رؼرد ثرب تری حرکرت هری        ِ ظربیر کؽرَرّب ٍ ثرِ ٍ رعیت شبیردار ًسدیرخ      کؽَرّب ثرای آى کِ هَد را ث

ترر ثرِ ظرط     ّونٌیي طجرك ثررآٍرد هرد  ّرر نرِ عررق از هجرداه کؽرَرّبی هٌتیرت  ثرب تر ثبؼرد، ثرب ًررر رؼرد  شربییي               

تررر، ًرررر دیریتی  رعیا ترر ٍ ظیعررتن هرر کٌٌررد ثٌربثرایي در کؽررَرّب ثررب عررق از هجررداه شرربییي  شبیردار ثلٌدهرردت حرکرت هرری  

ترر، آظربًتر از   تری دارًرد، نررا کرِ تملیرد ٍ تطجیرك فٌربٍری کؽرَرّبی شیؽررفتِ از ظرَی کؽرَرّبی ًعرجتب فمیرر            رؼد ظریع

 هلك فٌبٍری خدید از طریك ًَآٍری ثرای کؽَرّبی شیؽرفتِ اظت 

 

 پیشىُادات -0 -6

ثبؼد گ ار ثر عولکرد التفبدی کؽَرّب هییکی از عَاهپ تبایرٍری اًرشی ثراظبض هطبلعبت اًدبم ؼدُ ٍ ًتبیح ثدظت آهدُ ثْرُ

-ای در رؼد ٍ تَظعِ التفبدی ٍ اختوبعی خَاهع شیدا کردُ اظت  ثب تَخِ ثِ ایٌکِ کؽَر هب ثراظبض ظٌد نؽنٍ خبیگبُ ٍیصُ

ثبؼد، تحمیك خٌَة غرثی هیظبلِ ثِ دًجب  دظتیبثی ثِ خبیگبُ اٍ  التفبدی، علوی، ٍ فٌبٍری در ظط  هٌطمِ آظیبی  22اًداز 

 ٍری اًرشی ـَرت ش یرد کِ عجبرتٌد ازّب ٍ راّکبرّبیی در خْت افسایػ ثْرُاظت کِ ظیبظت  زم فَق اًدبم ؼدُ اظت 

ٍری اًرشی راثطِ هعتمیوی ٍخَد دارد، نرا کِ ثب افسایػ لیوت اًرشی هیساى افسایػ هَار لیوت اًرشی: ثیي لیوت اًرشی ٍ ثْرُ

-گردد  شط یکی از ظبدٍُری هیبّػ یبفتِ ٍ اگر ایي کبّػ اًرشی ّوراُ ثب کبّػ تَلید ًجبؼد ثبعر افسایػ ثْرُهفرر آى ک

ٍری از ایي راُ ثعیبر ثبؼد  الجتِ ثبید تَخِ داؼت کِ افسایػ ثْرٍُری افسایػ لیوت اًرشی هیّب ثرای افسایػ ثْرُتریي راُ

اظت، شط ّر ظیبظتی کِ ثِ دًجب  افسایػ لیوت اًرشی  ثبؼد، ثبید ثب تَخِ ثِ ّبی تَلیدی ٍ لیوتی اًرشی حعبض ثِ کؽػ

 ّب ٍ عَاهپ تَلید هَرد ثررظی ٍ هطبلعِ دلیك لرار گیرد تبایر آى ثر لیوت دیگر ًْبدُ

-ی ثْرُّبی تَظعِ راّکبرّبتَاًد زهیٌِّبیی ثب دٍ رٍیکرد هیٍری اًرشی: نٌیي ظیبظتظیبظت ّبی تؽَیمی در زهیٌِ ثْرُ

ّبی ٍری اًرشی ثب ثٌگبُّبی ثْرُّبی  کؽَر فراّن آٍرد  ًیعت آًکِ دٍلت ثِ طَر هعتمین در طر ٍری اًرشی را در ثٌگبُ

ظبزی هفرر اًرشی از ّبی شرّسیٌِ ثْیٌِّبی هبلی طر التفبدی کؽَر هؽبرکت ًوبید  ایي ثداى هعٌبظت کِ ثیؽی از ّسیٌِ

ّبی اًرشی ؼَد، تبهیي گردد  از آًدب کِ لیوت حبهپظبزی اًرشی کعت هیِ در ًتیدِ ثْیٌِظَی دٍلت ٍ از طریك هٌبثعی ک

-ّبی ـبدراتی کِ ثِ دلیپ اًدبم فعبلیتالوللی اظت، در ًتیدِ ایدبد ظرفیتّبی ثیيدر داهپ کؽَر ثِ هراتت کوتر از لیوت

اهب راّجرد دٍم در ؛ ظبزی اًرشی هْیب هَاّد گردیدثْیٌِ ّبیگردد، اهکبى تبهیي هبلی شرٍشٍُری در کؽَر حبـپ هیّبی ثْرُ

ٍری اًرشی، آى اظت کِ دٍلت ثب اتیب  تداثیر هبـی، ثِ طَر غیر هعتمین ریعخ هبلی ّب ثِ ظوت ثْرُراظتبی حرکت ثٌگبُ

تمب ب را در ثبزار  ّبی عر ِ ٍظبزی اًرشی را کبّػ دّد  در ایي راّجرد، دٍلت ثدٍى آى کِ تعبد اخرای راّکبرّبی ثْیٌِ

ّب، ّسیٌِ تجلیابت ٍ ٍر در زهیٌِ اًرشی تبهیي کٌد  ایي ثیػ از ّسیٌِّبی تَلید را ثرای ـٌبیع ثْرُتاییر دّد، ثیؽی از ّسیٌِ

ّب از اثسارّبی اًگیسؼی هبـی هبًٌد خَایس  ثْرُ ٍری ّبی التفبدی اظت  ثرای اخرای ایي راّجرد، دٍلتاطی  رظبًی ثٌگبُ
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ٍری اًرشی، کٌٌد  ایي ثداى هعٌبظت کِ دٍلت ثب ثرگساری خَایس هلی ثْرُّبی اطی  رظبًی هعتجر اظتفبدُ هیی ٍ ظیعتناًرش

ّبی تجلیابتی ٍ شردازد، ّسیٌِّبی هَفك هیّبی هرخعی کِ ثِ هعرفی ظبزهبىّبی اًرشی ٍ یب ایدبد ٍة ظبیتتَظعِ ثرنعت

 دٌّد ٍری اًرشی را کبّػ هیرُّبی هَفك در ثیػ ثْاطی  رظبًی ؼرکت

ّب، ثِ ّب ٍ هحدٍدیتای اظت کِ ثب اعوب  خریوِّبی ثبزدارًدٍُری اًرشی: هدوَعِ ظیبظتّبی تٌجیْی در زهیٌِ ثْرُظیبظت 

ر ای از اظتبًداردّب ٍ هعیبرّب دّب، هدوَعِدًجب  تاییر در الگَی رفتبر هفرر کٌٌدگبى اًرشی اظت  در راظتبی ایي ظیبظت

کٌٌدگبى ٍ حتی ٍاردکٌٌدگبى تدْیسات اًرشی هلسم ثِ رعبیت کٌٌدگبى، تَلیدگردد ٍ کلیِ هفررزهیٌِ هفرر اًرشی تدٍیي هی

 گردًد ٍ در ـَرت تیطی ازآى، ثب آًْب ثرهَرد گردیدُ ٍ یب فعبلیت آًْب هحدٍد هَاّد ؼد ایي اظتبًداردّب هی

ٍری اًرشی  زم اظت ظیبظتگ اراى ٍ ی اًرشی: ثِ هٌرَر دظتیبثی ثِ اّدار ثْرٍُررظبًی در زهیٌِ ثْرُظبزی ٍ اطی آگبُ 

ّبی گیری کبرآهد از حبهپّب ٍ افراد را در زهیٌِ ثْرُّبی ظبزهبىّب ٍ آگبّیگیراى کیى کؽَر ثِ ًحَ هَاری تَاًوٌدیتفوین

ّبی تاییر ًگرغ ثَدُ ٍ از ظَی دیگر در ثر ثرًبهِ ّب از یخ ظَ ثبید هجتٌیاًرشی هدیریت ًوَدُ ٍ تَظعِ دٌّد  ایي ظیبظت

خْت تاییر رفتبر هفرر کٌٌدگبى تعریا کردًد  فرٌّو حبکن ثر خبهعِ ایراى یکی از عَاهپ هَار ثر تمب بی ثب ی اًرشی در 

ر ثعضب ایي تلمی رٍد  کؽَر ایراى دارای هٌبثع عرین ًفت ٍ گبز اظت، ثب ٍخَد ایي  هبیر ظرؼبر در کؽَظط  هلی ثِ ؼوبر هی

خَیی در هفرر اًرشی نٌداى  رٍری ًیعت ٍ ثبیعتی ایي هعئلِ ثِ عٌَاى یخ هسیت ًعجی را ثِ ٍخَد آٍردُ اظت کِ ـرفِ

ّبی هفرر اًرشی ّب ٍ هبًَارّب از ٍ عیت ثحراًی ؼبهؿظبزی ثٌگبُّبی هیتلا التفبدی اظتفبدُ ًوَد  آگبُکؽَر در ثیػ

ّبی آیٌدُ در  هبیر اًرشی کؽَر ٍ احیبی بًی ٍ تَخیِ آًْب ًعجت ثِ هَ َ  ظْین ثَدى ًعپّبی خْکؽَر ًعجت ثِ ؼبهؿ

 گؽب ثبؼد  تَاًد در ایي راظتب گرُخَیی حبکن ثر خبهعِ ایراى در همَلِ هفرر اًرشی هیفرٌّو ـرفِ
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Abstract 

Energy in today's world has a special place for all countries of the world. As a result, finding energy 

consumption in different countries is important for many economic and political programs. Therefore, energy is 
known as one of the most important issues in the economic development of societies. This paper provides an 

empirical analysis of energy productivity convergence with panel data for 11 OPEC countries, converting 2000-

2011. The concept of productivity convergence has its roots in traditional neoclassical growth theory with its 

central notion of a transitional growth path to a steady state. The Solow-swan model postulates convergence of 

per capita income driven by the assumption of diminishing returns to capital accumulation at the economy wide 

level. The teorical model derived in this paper shows how energy productivity is affected by energy price, share 

of value added and investors. 

It is shown that rising energy price and share of value added have positive effect and the investors has negative 

effect. 
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