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 چکيذُ

اظ خولِ ون وطثي  يالتهبزحطوت ثِ ؾوت تَؾؼِ اظ َطیك پبیساضي هحيٍ ظیؿت زض زِّ گصقتِ تَخِ ثِ 

ٍ وبليجطُ ًوَزى  يَطاحثب اؾتفبزُ اظ تحميك حبيط ثٌبثطایي . وكَضّب ثَزُ اؾت ياّساف هْن والى التهبز

ي اػوبل هبليبت ّب ؾيبؾت يثِ ثطضؾالسام  2اي تحليل ایؿتبي همبیؿِ ثِ ووه ضٍـ 1ظا زضٍى ضقس الگَیه 

زض خْت ي ؾجع ّب پيكگيطي ٍ وبّف آلَزگي ٍ پطزاذت یبضاًِ ثِ ًْبزُ آٍضي اضتمبي في، ثط ههطف اًطغي

زٍلت لبزض اؾت زّس وِ  هي ًتبیح حبنل اظ ایي تحميك ًكبى. اؾت ًوَزُ ثطاي التهبز ایطاى يوٌتطل آلَزگ

ضاُ حل ثْيٌِ زض یه اًتربة ؾوت وبضگعاضاى التهبزي ضا ثِ ػولىطز ي هٌبؾت ّب ؾيبؾتوِ ثب اتربش 
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 هقذهِ. 1

زازُ هَضز تْسیس لطاض  ضا يثكطخَاهغ ويفيت ظًسگي ، التهبزي اهطٍظُ اثطات ظیؿت هحيُي ضقس

زض خْت حطوت ثِ ؾوت  يیّب ؾيبؾتاظ َطیك اتربش پبیساضي هحيٍ ظیؿت  ثٌبثطایي. اؾت

هَضز تَخِ  يالتهبزهرتلف ي ّب ثْجَز وبضایي اًطغي زض ثرفهبًٌس ون وطثي  يالتهبزتَؾؼِ 

ؾبظهبى . زض زِّ اذيط ثب هفَْم خسیسي ثِ ًبم ضقس ؾجع ضٍثطٍ ّؿتينزض ایي هيبى . اؾت گطفتِلطاض 

زاًس وِ تحت آى  اي هي ضقس ؾجع ضا تمَیت ضقس التهبزي ٍ تَؾؼِ 1ّوىبضي ٍ تَؾؼِ التهبزي

ي َجيؼي لبزض ثِ اضائِ ذسهبت ظیؿت هحيُي ثب تىيِ ثط ضفبُ ّب زاضایي اَويٌبى حبنل قَز وِ

ضقس ؾجع ضا ثِ نَضت اؾتفبزُ وبضا اظ  2زض ثطًبهِ ظیؿت هحيُي ؾبظهبى هلل. ذَاٌّس ثَز خبهؼِ

 ایدبز ووتطیي هيعاى وطثي ٍ آة ٍ َّاي لبثل ثطگكت زض وٌبض ضقس اختوبػي فطاگيط تؼطیف، هٌبثغ

ایي تؼبضیف اظ ًظط  چِ وِاگط. (2012، 3ٍ تَؾؼِ يالتهبز يگعاضـ ؾبظهبى ّوىبض) قَز هي

لِ یىؿبى بي التهبزي زض ًتيدِ ضقس ؾجع ٍ ّوچٌيي تَخِ ثِ ثؼس اختوبػي هؿّب فطنتتوطوع ثط 

، قَز وِ ػجبضت اظ لجَل ًيبظ ثِ ضقس التهبزي هي ٍلي ًىبت هكتطوي زض آًْب هكبّسُ، ًيؿتٌس

ؾؼِ پبیساض ثِ قٌبذت ضٍقي اظ اضتجبٌ ثيي تَؾؼِ التهبزي ٍ هحيٍ ظیؿت ٍ ّوچٌيي ًيبظ ثِ تَ

ي هحيٍ ظیؿت ثِ ذهَل ثب پصیط ي َجيؼي ٍ تَخِ ثِ اًؼُبفّب ؾطهبیِ هٌظَض وبّف ترطیت

 . ثبقٌس هي تَخِ ثِ تغييطات قطایٍ آة ٍ َّایي زض خْبى

زٍلت اوثط وكَضّبي زض ، نطفِ ًظط اظ ؾُح تَؾؼِ التهبزي ٍ تبحسٍزي هَلؼيت ؾيبؾي

ي ًؿجي زض تَؾؼِ هٌبَك ّب ٍ هعیت ّب فطنتیبفتي حبل تَؾؼِ زض یه السام زاذلي ثِ زًجبل 

، پيسا وطزى هٌبثغ هبلي ثطاي اًطغي ؾجع، ایي الساهبت زاذلي قبهل هبليبت ثط وطثي. هرتلف ّؿتٌس

 يّب اًطغيهطثٌَ ثِ تَؾؼِ ي ّب َطح، ي هطثٌَ ثِ ذسهبت اوَؾيؿتنّب َطح پطزاذت ثطاي

 يتؼييي اثعاضّبایي تحميك  يّسف انلي ضاؾتب ایزض . ثبقس هي ٍ هسیطیت هٌبثغ َجيؼي پصیط تدسیس

. ثبقس هي ساضیپب يه ضقس التهبزیثِ  يبثیزض خْت زؾت  يل ضفتبض ثرف ذهَنیتؼس يثطاالظم 

ثرف ظا،  زضٍىثرف ؾَم ثِ َطاحي الگَي ضقس، ثرف زٍم ثِ پيكيٌِ تحميك، هُبلت زض ازاهِ
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ثِ  پٌدنٍ ثبالذطُ ثرف  يوٌتطل آلَزگي ّب ؾيبؾتثِ ثطآٍضز پبضاهتطّبي الگَ ٍ تحليل  چْبضم

 . هُبلت ٍ پيكٌْبزات ذَاّس پطزاذت ثٌسي خوغ

 

 پيطيٌِ تحقيق. 2

ٍلي ، پيكيي زاضزاي  لِ ضقس التهبزي زض ازثيبت ٍ هَيَػبت التهبزي تبضیرچِباگط چِ وِ هؿ

. گطزز ثطهيهيالزي  1980ي ظیؿت هحيُي آى ثِ زِّ ّب لِ ضقس التهبزي زض وٌبض خٌجِبتَخِ ثِ هؿ

ًظط گطفتي پيبهسّبي خٌجي ظیؿت هحيُي ثِ ؾجت اًجبقت تحليل ضقس التهبزي زض وٌبض زض

اٍاذط لطى ثيؿتن  اظهؿيط ضقس ثْيٌِ ٍ ضفبُ زض چبضچَة الگَّبي ضقس ؾجع ثيكتط  زض ََلآلَزگي 

لِ بهؿچِ وِ زض زیسگبُ ؾٌتي اظ اگط. ُ اؾتسیگط هُطحثِ هٌظَض تجييي هؿيط ضقس پبیساض هيالزي 

هحيٍ ظیؿت اػتمبز ثط آى ثَز وِ ثيي ضقس التهبزي ثبالتط ٍ حفبظت اظ هحيٍ ظیؿت یه  ضقس ٍ

ي التهبزي تَؾؼِ پبیساض ٍ ّب زض ََل ؾبلْبي اذيط تدعیِ ٍ تحليل، ضاثُِ هؼىَؼ ٍخَز زاضز

زض . ى لطاض گطفتِ اؾتبي ظیؿت هحيُي زض چبضچَة الگَّبي ضقس هَضز تَخِ هحممّب ؾيبؾت

چبضچَة ثؿيبضي اظ هُبلؼبت ثب ٍاضز وطزى هتغيطّبي ظیؿت هحيُي هبًٌس آلَزگي یب ويفيت ایي 

ي هٌبؾت زض خْت ّب ؾيبؾتٍ ثطضؾي  ّب هحيٍ ظیؿت زض الگَّبي ضقس السام ثِ تَؾؼِ ایي الگَ

ظا هحيٍ ظیؿت اظ  ضقس زضٍى ّبي ًظطیِزض چبضچَة . یبثي ثِ یه ضقس پبیساض ًوَزُ اًس زؾت

 اظ تَليس ػَاهل ٍضي اظ وبًبل تبثغ ضفبُ اختوبػي ٍ ثْطُ  چَى هُجَػيت هحيٍ ظیؿت َطیك هؿبئلي

ي یزض ااظ هُبلؼبت اًدبم قسُ  يثرك. لطاض زّس تَاًس التهبز ضا تحت تبثيط هي، تَليس تبثغ وبًبل

 . ذالنِ قسُ اؾت (1)زض خسٍل ٌِ يظه

زض ّبي ضقس ؾجع  ب تَخِ ثِ هُبلؼبت اًدبم قسُ ٍ ػسم ٍخَز هُبلؼبتي زض ظهيٌِ ؾيبؾتث

 اؾتفبزُ اظ یهثطاي التهبز ایطاى، ایي تحميك ؾؼي زاضز وِ ثب خْت وٌتطل آلَزگي هحيٍ ظیؿت 

اػوبل هبليبت  ثْجَز ويفيت هحيٍ ظیؿت هبًٌسّبي هرتلف  ثِ ثطضؾي ؾيبؾت ظا س زضٍىالگَي ضق

ّبي ؾجع  آٍضي پيكگيطي ٍ وبّف آلَزگي ٍ پطزاذت یبضاًِ ثِ ًْبزُ ًطغي، اضتمبي فيثط ههطف ا

 ثپطزاظز.  ثطاي التهبز ایطاى
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 خالصِ هطالعات اًجام ضذُ. 1جذٍل 

 سال رٍش کطَر هَرد هطالعِ هطالعِ

يقوبل يىبیآهط 1گطٍؾوي ٍ وطٍگط وَظًتؽ يُيؿت هحیظ يهٌحٌ   1991 

ّوطاُ ثب ضقس  يؿت ثَزُ ٍ زض هطاحل ثؼسیٍ ظيت هحيفيف افت ویقبّس افعا يِ ضقس التهبزياٍلزض هطاحل : دِ هُبلؼِيًت

 . وٌس هي سايؿت ثْجَز پیٍ ظيت هحيفيو يالتهبز

 1994 ظا زضٍى ضقس يالگَ بفتِیتَؾؼِ  يوكَضّب 2فىؽّب 

 . ٌِ ٍخَز زاضزيطضقس ثْيثِ هؿ يبثياهىبى زؾت يوٌتطل آلَزگ يّب تيٍفؼبل يكطفت تىٌَلَغيثب ٍخَز اهىبى پ: دِ هُبلؼِيًت

 1995 ظا زضٍى ضقس يالگَ بفتِیتَؾؼِ  يوكَضّب 3اؾوَلسظ

 . ثبقس هي پبن يّب يتَؾؼِ تىٌَلَغ هٌبؾت ٍ يگصاضِ یؾطهب، يُيؿت هحیظ ّبي ؾيبؾت ياخطا ساضیضقس پب الظهِ : دِ هُبلؼِيًت

4هْتسي
 1996 ظا زضٍى ضقس يالگَ بفتِیتَؾؼِ  يوكَضّب 

اظ ضفبُ  يه ؾُح ثبالتطیثِ  يبثيٌِ هَخت زؾتيس ثْيب ؾَثؿیبت يٍ هبل يهمساض يّبوٌتطل يجيبؾت تطويؾ : دِ هُبلؼِيًت

 . گطزز هي بت هدعايب هبلیس يبؾت ؾَثؿيؾ ياخطا ؿِ ثبیزض همب ياختوبػ

5آًگ
 2007 يگطًدط تيػل فطاًؿِ 

 يه َطفِ اظ ؾَی يه ضاثُِ ػلیؿت ثَزُ ٍ یٍ ظيهح يٍ آلَزگ يهست ههطف اًطغت ثلٌس يػل يضقس التهبز : دِ هُبلؼِيًت

 . س زض وَتبُ هست ثطلطاض اؾتيثِ ضقس تَل يههطف اًطغ

 2007 َىيضگطؾ پبوؿتبى 6ػبلن ٍ ّوىبضاى 

 . قسُ اؾتؿت یٍ ظيهح يف آلَزگیثبػث افعا يٍ قست اؾتفبزُ اظ اًطغ يس ًبذبلم زاذليف زض تَلیافعا : دِ هُبلؼِيًت

 2011 ظا زضٍى ضقس يالگَ يوطُ خٌَث 7لي

ي ّب ؾيبؾتثطضؾي تبثيط  يثطابًي زض فطایٌس ضقس التهبزي ؿثب تبويس ثط ًمف ؾطهبیِ اً يًظطچبضچَة ي یتسٍ« دِ هُبلؼِيًت

 . ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل ي ٍگصاض ؾطهبیِ، ههطف، ضقس ؾجع ثط هؿيط ثْيٌِ هحهَل

 1383 يت گطًدطيػل طاىیا ٍ ؾؼبزت ينبزل

 يي ضاثُِ ػليّوچٌ. ؿت ٍخَز زاقتِ اؾتیٍ ظيت هحیترط يت ثِ ؾَيه َطفِ اظ ضقس خوؼی يه ضاثُِ ػلی، «دِ هُبلؼِيًت

 . طاى ثطلطاض اؾتیزض ا يؿت ٍ ضقس التهبزیٍ ظيت هحیي ترطيزٍ َطفِ ث

 1387 وَظًتؽ يُيؿت هحیظ يهٌحٌ طاىیا یياؾىَ يثطل

ثب زضآهس ؾطاًِ ثبال ٍ هتَؾٍ ثبال ثِ وبّف اًتكبض  یيٍ زضآهس ؾطاًِ زض وكَضّب يتدبض يآظازؾبظف یافعا« دِ هُبلؼِيًت

 قَز هي س وطثي هٌدطياوؿ يف اًتكبض گبظ زیي ثِ افعایيي ٍپبیيثب زضآهس ؾطاًِ هتَؾٍ پب يس وطثي ٍزضوكَضّبيگبظزضاوؿ

 1387 وَظًتؽ يُيؿت هحیظ يهٌحٌ بًِيذبٍضه يوكَضّب يويٍ اثطاّ يپَضوبظو

                                                           
1 Grossman and Krueger 
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4 Mohtadi 
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7
 Lee 
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 . خالصِ هطالعات اًجام ضذ1ُجذٍل اداهِ 

 سال رٍش کطَر هَرد هطالعِ هطالعِ

وِ ثطاي  ًسًكبى زازؿت یٍ ظيهح يي آلَزگيط خبًكيس وطثي ثِ ػٌَاى هتغياوؿ يثب زض ًظط گطفتي اًتكبض گبظ ز« دِ هُبلؼِيًت

 . قَز هي سیيتبوَظًتؽ  يُيؿت هحیظ يِ هٌحٌيفطي يتحت ثطضؾ ي ًوًَِ

 1387 َؼيليخَلؿ -َّبًؿيی يّن اًجبقتگ طاىیا يگلؼصاً يثطلٍ  يثْجَز

. سوطثي قسُ اؾتياوؿ يبض ؾطاًِ گبظ زكاًت يزضنس 92/0ف یثبػث افعا يف زض قست اؾتفبزُ اظ اًطغیه زضنس افعای« دِ هُبلؼِيًت

َل يه زضنسیف یي ثبافعايّوچٌ  . بفتِ اؾتیف یزضنس افعا 3/1س وطثي هؼبزل ياوؿ يز اًتكبض ؾطاًِ گبظ، ؾطاًِ يس ًبذبلم زاذليزضت

 1391 بفتِین يضقس تؼو يالگَ طاىیا يّطات

زضنس اؾت 15 يبت ثط آلَزگيٌِ هبليعاى ًطخ ثْيه «دِ هُبلؼِيًت .  

 1391 ظا زضٍى ضقس طاىیا اؾتبزظاز

زضنس اظ ول  1/2، 1400ساض تب ؾبل یضقس پب طيلطاض گطفتي زض هؿ يقسُ ثطا يَطاح يالگَ يٌيف ثيثط اؾبؼ پ: «دِ هُبلؼِيًت

ط اظ یپص سیتدس يّب يس اًطغيتَل يزضنس 26ي هؿتلعم ضقس ؾبالًِ یوِ ا. س قَزيط تَلیس پصیتدس يّب يلِ اًطغيس ثِ ٍؾیثب ياًطغ

 . ثبقس هي 1400تب ؾبل  1389ؾبل 

 ؿٌسگبىیًَتَؾٍ  يگطزآٍض : هٌجغ

 

 سا درٍى رضذ سثش يالگَ. 3

ثب زض التهبز ایطاى  يثطا( 2011) 1لي ِ قسُ تَؾٍیي اضاظا زضٍى ضقس الگَيي ثرف ثب ثؿٍ یزض ا

س آًْب ياظ تَل يًبق يزضآهسّبَزُ ٍ ت زٍلت ثيي فؿيلي زض هبلىّب اًطغيي هْن وِ یًظط گطفتي ا

ن وِ ين ًكبى زّیلهس زاض، زّس هي زٍلت ضا ثِ ذَز اذتهبل ياظ زضآهسّباي  ذَز ثرف ػوسُ

هٌبؾت السام ثِ  يّب ؾيبؾتلبزض اؾت ثب اتربش  يهطوع ضیع ثطًبهِه یچگًَِ زٍلت ثِ ػٌَاى 

زض وٌبض تَخِ ثِ وٌتطل  يه ضقس التهبزیسى ثِ يزض خْت ضؾ يل ضفتبض ثرف ذهَنیتؼس

 . سیًوب يُيؿت هحیٍ هؿبئل ظ يآلَزگ

 ي الگَيتذٍ. 3-1

 ياقتصاد يّا فعاليتضزح . 3-1-1

 يؿت ثب توطوع ثط ضٍیٍ ظيٍ هح يي ضقس التهبزيث يبیاضتجبٌ پَ، يثِ هٌظَض ؾبزگي الگَ یزض ا

 يىیس يتَل ٌسیفطازض  يهٌبثغ اًطغ يثطاٍ اظ آى نَضت گطفتِ  يًبق يٍ آلَزگ ياؾتفبزُ اظ اًطغ

                                                           
1 Lee  
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دبز یب ّوبى ایًمف ثس آى  يگطیثِ ػٌَاى ًْبزُ ٍ ز يًمف ذَة آى وِ ّوبى اؾتفبزُ اظ هٌبثغ اًطغ

وِ هحيٍ ظیؿت   آًدباظ . زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت، ثبقس هي ي هٌبثغیاظ اؾتفبزُ اظ ا يًبق يآلَزگ

ثِ ضا  يآلَزگ يثرف ذهَن 2ثبقس هي ضٍثط1ٍثِ ػٌَاى یه وبالي ػوَهي ثب تطاغزي هكتطوبت

زض ًمُِ  4ياختوبػ ضیع ثطًبهِ اؾت وِ يي زض حبلیا. وٌس هي هحؿَة 3يه ػبهل ذبضخیػٌَاى 

ضا ثِ ََض وبهل  يهٌبثغ اًطغ يگيط وبضِ اظ ث يًبق يهٌظَض حساوثط وطزى ضفبُ خبهؼِ آلَزگهمبثل ثِ 

ساض ٍ فطٍقٌسُ ضا زض یذط يبزیه التهبز ثؿتِ ثب تؼساز ظی. ؾبظز هي ذَز ٍاضز يّب يگيط نيتهو زض

وبض ذَز ضا وِ ثِ  يطٍياظ ً يپؽ اًساظ ٍ ؾْو، عاى ههطفيذبًَاضّب زض هَضز ه وِن یطيگ هي ًظط

 ّب ثٌگبُزض همبثل  ٍ ٌسیًوب هي يگيط نيتهو، زٌّس هي اذتهبل يِ اًؿبًیف ؾطهبیب افعایس ياهط تَل

. پطزاظًس هي يگصاضِ یس ٍ ؾطهبيعاى تَليه، سيػَاهل تَل يطيوبضگِ عاى ثيزض هَضز ه يگيط نيتهو ثِ

 ىتِیز ّب ثٌگبُي ًوَزُ ٍ ثِ ييضا تؼ يوت اًطغيزٍلت ل. گطزز هي ت زٍلتيس ًهياظ تَل يؾْن اًطغ

وبض ضا اظ  يطٍيً ٍضي ثْطُ زضط ييتغ يتىٌَلَغ يّب پيكطفتثبثت فطو ًوَزى  ثب ٍخَز .وٌس هي

 . ن زازيهَضز تَخِ لطاض ذَاّ يِ اًؿبًیعاى ؾطهبيط زض هييك تغیَط

 خاًَار يگيز نيلِ تصواهس. 3-1-2

 يِ اًؿبًیت ول ؾطهبيي تطتیثس، زاضز يِ اًؿبًیؾطهب h (t)ػًَ زاضز ٍ ّط ػًَ  L (t) ّط ذبًَاض

زٍ هٌظَض  يثطا 5ول ؾطهبیِ اًؿبًيذبًَاض اظ  .H (t) =h (t) *L (t) ّط ذبًَاض ػجبضت اؾت اظ

ِ یاًجبقت ؾطهب يثطا hL (u-1) يگطیٍ ز Wثسؾت آٍضزى زؾتوعز يثطا uhL يىیوٌس  هي اؾتفبزُ

 يقغل يّب وؿت زاًف ٍ ثبال ثطزى هْبضت يك آى نطف ٍلت ثطایاظ ههبز يىیوِ  ياًؿبً

ِ زاضًس وِ آى ضا نطف یاظ هحل اخبضُ ؾطهب RKهؼبزل  يگطذبًَاضّب زضآهسیاظ َطف ز. ثبقس هي

س ثَزخِ يل   ت ثب زض ًظط گطفتي ًطخ اؾتْالنيي تطتیثس. ٌسیًوب هي kp يگصاضِ یؾطهب بی C ههطف

 : ذبًَاض ػجبضت اؾت اظ

 (1 )     ̇  �             

                                                           
1 Tragedy of Commons Problems 

قَز وِ ػسم هٌغ پصیطي زض اؾتفبزُ اظ ثطذي اظ وبالّبي ػوَهي ثِ اؾتفبزُ غيط ثْيٌِ اظ آًْب  تطاغزي هكتطوبت ثِ حبلتي اَالق هي 2

 گطزز.  هٌدط هي
3 External 
4 Social Planner 

  قَز. چكن پَقي هيیؽ ظهبى خْت ؾبزگي زض ًَقتبض اظ ًَقتي اًس اظ ایي  پؽ 5
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 : ذبًَاض ػجبضت اؾت اظ يِ اًؿبًیهؼبزلِ ضقس ؾطهب

 ̇   (   )               (2)   

اظ ًَع ذبًَاض  يت ََل ظًسگيتبثغ هُلَث. اؾت ياًؿبً يطٍيً ٍضي ثْطُ بًگطيث  وِ زض آى 

ثِ    ٍ  يپبضاهتطّب. ًكبى زازُ قسُ اؾت( 3) قوبضُ ؼبزلِي ًؿجي ثبثت ثَزُ ٍ ثب هگطیع ضیؿه

 . ثبقٌس هي يٍ ًطخ ضخحبى ظهبًاي  زٍضُ ييث يٌيبًگط ػىؽ وكف خبًكيت ثيتطت

 (3 ) ∫     
      

   
           

 

 
  

 تٌگاُ يگيز نيلِ تصواهس. 3-1-3

تبثغ ( 4) قوبضُ هؼبزلِ، ىؿبى ٍخَز زاضًسیس يس ثب تَاثغ تَليثٌگبُ تَل يبزیقَز تؼساز ظ هي فطو

وبة زاگالؼ ثط اؾبؼ تطويت ؾطهبیِ فيعیىي ٍ ًْبزُ  ثبقس وِ اظ ًَع تبثغ هي س ول التهبزيتَل

 . ثبقس ، هيگطزز هي ؾطهبیِ اًؿبًي وِ نطف تَليس اًطغي ٍ

 (4 )     ( (     ) 
  (  ) )

 

  ( (   ) )     

 ٍ    يثرف ذهَن يىیعيِ فیؾطهب قبهل يىیعيِ فیول ؾطهب K، س وليتَل Yوِ زض آى 

 سيوِ نطف تَل يوبض هَثط يطٍيعاى ًيه uhL، هَثط ياًطغ BX،    يثرف زٍلت يىیعيِ فیؾطهب

 . ثبقس هي يِ اًطغياظ اؾتفبزُ وبضا اظ هٌبثغ اٍل يهَثط زض التهبز ًبق يٍضثْطُ Bٍ قَزيه

 دٍلت يگيز نيلِ تصواهس. 3-1-4

ك یاظ َط يالتهبز يّب ط ؾبذتیي ظيٍ تبه يضیع ثطًبهِي التهبز یًمف زٍلت زض ا

ي قسُ يتبه ياًطغ يؼيزٍلت اظ هحل فطٍـ هٌبثغ َج يّب زضآهس. اؾت یيط ثٌبیظ يّب يگصاضِ یؾطهب

 يگصاضِ یط زض ؾطهبييتغ( 5) قوبضُ هؼبزلِ. بثسی هي اذتهبل یيط ثٌبیظ يگصاضِ یؾطهب وِ ثِ اهط

ضا  يٍ زٍلت يثرف ذهَنِ یؾطهبًطخ اؾتْالن  يثِ هٌظَض ؾبزگ. زّس هي ضا ًكبى يثرف زٍلت

 . نیا گطفتِ زض ًظط  ىؿبى ٍ هؼبزل ی

 (5 )    ̇    (  )      
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1يآلَدگ. 3-1-5
 

 يوِ آلَزگ نيوٌ هي فطو يؾبزگ ثِ هٌظَض ٍ قسُ يضیع آى َطح يثطا الگَوِ  يثِ اّساف ثب تَخِ

بًگط تبثغ يث( 6) ت تبثغ قوبضُيي تطتیثس. ثبقس هي سيزض اهط تَل ياظ اؾتفبزُ اظ ًْبزُ اًطغ يتٌْب ًبق

ؾُح تىٌَلَغي  D وِ زض آى پبضاهتط ثبقس هي ياظ ههطف اًطغ يجیثِ نَضت يط يس آلَزگيتَل

 . زّس هي هطثٌَ ثِ پبوؿبظي ٍ خلَگيطي اظ آلَزگي ضا ًكبى

(6 )   
 

 
    

  ٍ هحصَل ّا ي سطح ًْادُييتع. 3-1-6

. طزيگ هي ثِ زٍ نَضت اًدبم، 2ىٌَاذتیت ثلٌس هست يزض ٍيؼ ّب ي ؾُح هحهَل ٍ ًْبزُييتؼ

اظ  يًبق يآلَزگ دبزیا ِ شوط قسُ ثسٍى تَخِ ثِيوِ َجك فطٍو اٍل ّب ثٌگبُ يبضياٍل اًتربة اذت

وِ ثب تَخِ ثِ  ياختوبػ ضیع ثطًبهٍِ زٍم اًتربة اًدبم قسُ تَؾٍ  ياًطغ يّب اؾتفبزُ اظ ًْبزُ

 ياهط ثِ هٌظَض ثطضؾي یا. طزيگ هي قىل يدبز آلَزگیزض لبلت ا ياؾتفبزُ اظ اًطغ 3يخبًج يّب بهسيپ

ٍ  يآلَزگ يّب ٌِیًوَزى ّع يثِ زاذل يهوىي زض خْت ٍازاض ًوَزى ثرف ذهَن يّب ؾيبؾت

اػوبل وٌس  یيّب ؾيبؾتثتَاًس  ضیع ثطًبهِاگط  ظیطا، ٌِ هٌبثغ اًدبم گطفتِ اؾتيم ثْياظ تره يطٍيپ

ّط زٍ  ح حبنل اظیگبُ ًتب آى، سیًوب يٌِ آلَزگیًوَزى ّع يضا هدجَض ثِ زاذل يوِ ثرف ذهَن

 اًدبم( 7) ثط اؾبؼ حساوثط ًوَزى تبثغ ؾَز قوبضُ ّب ثٌگبُاًتربة . ىؿبى ذَاّس ثَزیضاُ حل 

 يثبقٌس وِ ثطا هي ت ًطخ زؾتوعز ٍ ًطخ ثْطُيثِ تطت W ٍR، يوت اًطغيل   طز وِ زض آى يگ هي

 . قًَس هي ثٌگبُ زازُ قسُ فطو

 (7 )  MAX  

 ( )   ( (     ) 
  (  ) )

 
  ( (   ) )                (  ) 

ي یضا زازُ قسُ فطو وطزُ ٍ ثس ًطخ زؾتوعز ٍ ًطخ ثْطُ هطثٌَ ثِ يط ظهبًيذبًَاضّب هؿ

ٍ  زّس هي س اذتهبليوِ ثِ اهط تَل ياًؿبً يطٍياظ ً يههطف ٍ ؾْو يطّبيي هتغييت ثِ تؼيتطت

ي ػطيِ ٍ تمبيب یثٌبثط ا، اؾت 4يتؼبزل ػوَه يه الگَیي الگَ یاظ آًدب وِ ا. پطزاظًس هي اًساظ پؽ

                                                           
1 Pollution 
2 Long Run Steady State 
3 Externality 
4 General Equilibrium 
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ي يٍ ّوچٌ ّب ثٌگبُ ياظ ؾَ ِیؾطهب يذبًَاضّب ٍ تمبيب ثطا يِ اظ ؾَیػطيِ ؾطهب، وبض يطٍيً يثطا

ثِ ( 2011) 1يهبًٌس ل. ثِ ذبًَاضّب ثب ول زضآهس ذبًَاضّب ثطاثط ذَاّس ثَز ّب ثٌگبُ يول پطزاذت

ضا هَضز  يتؼبزل ضلبثت، ضفبًُوَزى هؿئلِ حساوثط  يثطضؾ يثِ خب ِ اٍل ضفبُيلً يثطلطاض فطو

ط ضا وِ یلِ ظبهؿ يٌِ تَؾٍ ثرف ذهَنيم ثْيط ترهيي هؿييخْت تؼ. ن زازيذَاّتَخِ لطاض 

 قَز ضا زض ًظط هي ونیهبوع( 11) يال( 9) قوبضُ َزيثب تَخِ ثِ ل( 8) زض آى تبثغ ّسف قوبضُ

وبض وِ ثِ اهط  يطٍياظ ً يؾْو، ؾطاًِي هؿئلِ ػجبضتٌس اظ ههطف یوٌتطل زض ا يطّبيهتغ. نیطيگ هي

ؾَز  يؾبظ وِ ثب خَاة ثسؾت آهسُ اظ حساوثط، هَثط يعاى ًْبزُ اًطغيبثس ٍ هی هي ميس ترهيتَل

ِ یؾطهب، يثرف ذهَن يىیعيِ فیحبلت ػجبضت اظ ؾطهب يطّبيهتغ. ثبقس ، هيىؿبى اؾتی ّب ثٌگبُ

، ي قسُیط ؾطاًِ تسٍیالگَ ثط اؾبؼ همبزي یا. ذَاٌّس ثَز يِ اًؿبًیٍ ؾطهب يثرف زٍلت يىیعيف

 . 2ن ًوَزيطّب اؾتفبزُ ذَاّيط ؾطاًِ هتغیي ثِ ثؼس اظ حطٍف وَچه خْت ًكبى زازى همبزیلصا اظ ا

 (8 )     ∫    ̃ 
      

   
   

 

 

 

 (9 )           ̇   ( (     ) 
  (  ) )

 
  ( (   ) )       (   )  

    (  )  
(10)     ̇    (  )  (   )   

(11)   ̇  ( (   )   )   

. ن ًوَزيذَاّلِ حساوثط ؾبظي فَق اؾترطاج باظ هؿ ضا ي حطوتيلَاً 3لتَىيضٍـ ّوثب اؾتفبزُ اظ 

الظم اؾت وِ ؾُح هتغيطّبي حبلت ( ٍيؼيت یىٌَاذت) تؼبزل ثلٌس هست وِ زض ؾپؽ ثب تَخِ ثِ آى

̃   وبض هَثط يطٍيضا ثط حؿت ً هتغيطّبي خسیس، ثبثت ثبلي ثوبًٌس  
  

 
،    ̃  

  

 
،  ̃   

  
 ٍ  ̃  

 

 
 

 . نيوٌ هي فیتؼطط یضا ثِ نَضت ظاؾترطاج قسُ ي حطوت يَزُ ٍ لَاًتؼطیف ًوضا 

p gx
k kVu y c 1 1-α

= - +σ( -( + )+ζ( +u)
u α α αk k k k   

 
(12 ) 

 
  

x

c 1 y
= (α -V ) -(ρ+σ) ++n+ζ(u-1)

c θ k
 (13) 

                                                           
1 Lee 

 گيطز.  تجسیل هتغيطّبي الگَ ثِ همبزیط ؾطاًِ ثِ هٌظَض زض ًظط گطفتي ًطخ ضقس خوؼيت زض الگَّبي ضقس نَضت هي 2
3 Hamiltonian Approach 
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p

x

p p p

k y c
=(1- V ) - -σ+ζ(u-1)

k k k
  

(14) 

g

x

g g

k y
= V -σ+ζ(u-1)

k k
 

(15) 

h
= ζ(1-u)-n

h
 (16) 

ثِ اؾت وِ ؾْن ًْبزُ اًطغي زض تَليس  VX ٍزضآهس هلي ؾطاًِ  y ٍ ههطف ؾطاًِ cوِ زض آًْب 

 . گطزز هي نَضت ظیط تؼطیف

 (17 ) 

 
 
 
 
 
 

f

1-f

xx
x f

1-f

x

ζ+σ
α

P( BX ) P
V = =

Y ζ+σ
1+

P

 

تَاى  هي سيٍ ثب تَخِ ثِ تبثغ تَل( 16) يال( 12) قوبضُ نفط لطاض زازى هؼبزالت ياظ هؿبٍ

̃   ، ̃ ،  ̃  ، ̃ ،  ̃  ،  الگَ  يطّبيهتغ يط تؼبزلیهمبز
 

   ̃
 

  ٍ (
 

 
وبض  يطٍيثط حؿت ً يوِ ّوگ   (

 . زؾت آٍضزِ اًس ضا ث قسُ فیتؼط هَثط

* *

x

ζ
y = k

α -V
 (18) 

* ζθ-θn -ζ+ρ+σ
u =

ζθ
 (19) 

* *x

x

V ζ σ(1-α) ζθ+α[-θn-ζ+ρ+σ]
c =[ [ ]+ + .k

α α -V α αθ
 (20) 

[ ]
* *x

g

V
k = . y

1
ζ -(ρ+σ) +(n+σ)

θ

 

(21) 

α1 1
* *(1-α)f x1-α 1-α

α -Vα
k = A ( ) ( ) u

α -Vx ζ
 (22) 

* * *
p gk = k - k  (23) 

*
* x

x

V y
x =

BP
 (24) 

 
(25) 

* *1
z = x

D
 (26) 

*
x

*
x

Vx
=

y BP



 95                                    ... دراي  تا استفادُ اس تحليل ايستاي هقايسِکٌتزل آلَدگي  ّاي تزرسي سياست

 يگيط نيؾَز ضا اًدبم زّس چَى زض تهو يلِ حساوثطؾبظبثرَاّس هؿ ياختوبػ ضیع ثطًبهِحبل اگط 

 زض تبثغ، ؾبظز هي ع ٍاضزيضا ً يًْبزُ اًطغ يطيوبضگِ دِ ثيزض ًت يدبز آلَزگیاظ ا يبى ًبقیذَز ظ

   وت يل، يًْبزُ اًطغ يثطا   وت يل يثِ خب( 7) ؾَز قوبضُ
 

  
ثِ . ضا زض ًظط ذَاّس گطفت 

 وِ ًؿجت  يََض

  
ضا  يّط ٍاحس اظ اًطغ يدبز قسُ ثِ اظایا ياظ آلَزگ ياضظـ ذؿبضت ًبق 

ي یعاى اؾتفبزُ اظ ايه، يوت ًْبزُ اًطغيف لیضٍز وِ ثب افعا هي ت اًتظبضيي تطتیثس. زّس هي ًكبى

ظهبى ثطلطاض  ثِ نَضت ّن يؿتیچَى قطٌ هطتجِ اٍل ثب ثٌبثطایي .بثسیًْبزُ ًؿجت ثِ لجل وبّف 

زض    ي حبلت همساض یزض ا. بثسیط ييتَاًس تغ هي عيً ّب ط ًْبزُیًتربة اظ ؾباهؿلوب همساض ، ثبقس

 . گطزز هي فیط تؼطینَضت ظ( 17) قوبضُ هؼبزلِ

 (27 ) 
 
 
 ′
 
 
 

f

1-f

x
x f

1-f

x

ζ+σ
α

P
V =

ζ+σ
1+

P

 

 يیوِ زض ا ثب تَخِ ثِ آى ياختوبػ ضیع ثطًبهٌِِ تَؾٍ يم ثْيط ترهيي هؿيياوٌَى خْت تؼ

 يثِ خب لِ فَقبهؿَز يزض تبثغ ؾَز ٍ ل يؿتیقَز ثب هي زض ًظط گطفتِ يالَزگ يّب ٌِیم ّعيتره

   اظ همساض    
 

  
ي هَيَع وِ زض یثب احتؿبة ا، لِ فَق الصوط ضاباؾتفبزُ ًوَزُ ٍ هدسزا هؿ 

ط یي نَضت همبزیزض ا. حل ًوَز، نیياؾتفبزُ ًوب  ́ اظ   يلِ ثِ خببهطاحل حل هؿ

̃   ،  ̃ ،   ̃  ،  ̃ ،   ̃  ،   يطّبيهتغ
  

،   ̃
  

 ٍ(
 

 
)
  

طّب ثط حؿت يبًگط اًتربة هتغيت ثيوِ ثِ تطت 

 لِ هؼبزالتيٍؾِ ث، ثبقٌس هي ياختوبػ ضیع ثطًبهِىٌَاذت تَؾٍ یت يوبض هَثط زض ٍيؼ يطٍيً

 . سًگطز هي ثطآٍضز( 36) يال( 28) قوبضُ

 (28 ) [ ]
′** **x

g

V
k = . y

1
ζ -(ρ+σ) +(n+σ)

θ

 

 (29 ) 
′

** *

x

ζ
y = k

α -V
 

 (30 )  ** ζθ-θn -ζ+ρ+σ
u =

ζθ

 

 (31 ) ′
′

** **x

x

V ζ σ(1-α) ζθ+α[-θn-ζ+ρ+σ]
c =[ [ ]+ + .k

α α -V α αθ
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 (32 ) ′
′

α 1
** **(1-α)f x 1-α

α -Vα
k = A( ) ( ) u

α -V x ζ
 

 (33 ) ** ** **
p gk =k - k 

 (34 ) 
′ **

** x

x

V y
x =

1
B(P + )

BD

 

 (35 ) 
′**
x

**

x

Vx
=

1y B(P + )
BD

 

 (36 ) ** **1
z = x

D

 

  اجتواعي ريش تزًاهِي تخص خصَصي ٍ گيز هقايسِ ًتايج حاصل اس تصوين. 3-2

همبیؿِ ًتبیح حبنل اظ همبزیط تؼبزلي ثلٌس هست هتغيطّب زض زٍ حبلت ترهيم ثْيٌِ تَؾٍ ثرف 

، یىؿبى اؾت   زّس وِ زض ّط زٍ هَضز همساض تؼبزلي هي ًكبى اختوبػي ضیع ثطًبهِذهَني ٍ 

زض نَضت ٍضٍز یب ػسم ٍضٍز هيعاى آلَزگي زض تهويوبت التهبزي ؾْوي اظ ؾطهبیِ ثٌبثطایي 

یبثس  هي ٍ زض ًتيدِ ؾْوي اظ اى وِ ثِ اًجبقت ؾطهبیِ اًؿبًي ترهيم ثِ اهط تَليس اًؿبًي وِ

وبض هَثط  يطٍيّط ً يچَى هحهَل ؾطاًِ ضا ثط حؿت هحهَل ثِ اظا. هبًس هي يووبوبى ثبثت ثبل

 يحبل ظهبً. ضقس ذَاّس ًوَز( 37) قوبضُ زضآهس ؾطاًِ ثط اؾبؼ ضاثُِ ثٌبثطایي، ف اؾتیلبثل تؼط

قَز  هي ثِ ؾوت نفط ّوگطا ̃   ًطخ ضقس، وٌس هي ىٌَاذت حطوتیت يوِ التهبز ثِ ؾوت ٍيؼ

 تَؾٍ هؼبزلِ uوٌس وِ زض آى همساض تؼبزل ثلٌس هست هي ليه n- ( u (t)-1) � ثِ ؾوت h ٍ ًطخ ضقس

بًگط ًطخ ضقس ثلٌس هست يوِ ث( 37) قوبضُ ثط اؾبؼ ضاثُِ. ًكبى زازُ قسُ اؾت( 19) قوبضُ

ٍ وكف  ياظ ًطخ ضخحبى ظهبً يًعٍل يًطخ ضقس زضآهس ؾطاًِ ثلٌس هست تٌْب تبثؼ، التهبز اؾت

هٌجغ ضقس التهبز زض  ثٌبثطایي، وبض اؾت يطٍيً يثْطُ ٍض اظ ينؼَز يٍ تبثؼ يي ظهبًيث يٌيخبًك

 يظـ هساٍم ٍ وبضٍضظآهَ، التيوِ ههساق آى ّوبى ضقس تحه يِ اًؿبًیي هسل ضقس ؾطهبیا

وت يثِ لىٌَاذت یت يزض ٍيؼالتهبز ثلٌس هست ي اظ آًدب وِ ًطخ ضقس يّوچٌ. ثبقس هي ،اؾت

 يثط وبّف ًطخ ضقس التهبز يهجٌ يدِ گطفت وِ اػتمبز ثطذيتَاى ًت هي ،ثبقس ًوي ٍاثؿتِ ياًطغ

ن وِ یيتَخِ ًوب يؿتیثب. تَاًس ًگطاى وٌٌسُ ًجبقس هي ،ضقس ؾجع ّبي ؾيبؾت يطيوبضگِ زض نَضت ث

ِ یؾطهب، هحهَل ؾطاًِ، ههطف ؾطاًِ يطّبيضقس هتَاظى هتغ يّب هسلط یع هبًٌس ؾبيًٌدب یزض ا
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ب ّوبى ًطخ ضقس ی hوبض هَثط يطٍيؾطاًِ ثب ّوبى ًطخ ضقس ً يؾطاًِ ٍ آلَزگ يههطف اًطغ، ؾطاًِ

 . بثٌسی هي فیس ؾطاًِ افعايتَل

 (37 ) y y h y
= g(t)= (t)+ (t)= (t)+ζ(1-u(t))-n

y y yh

 

 (38 ) * * ζ -ρ-σ
g = ζ(1-u(t))-n Þ g =

θ
 

هحهَل ٍ آلَزگي ثِ اظاي ّط ًيطٍي وبض ، ًْبزُ اًطغي، گط همساض هتغيطّبي ههطفیز يؾَاظ 

ًظط گطفتي ثب زض ييّوچٌ. اظ حبلت ضاُ حل ثبظاض اؾت ووتط اختوبػي ضیع ثطًبهِهَثط زض حبلت 

ووتطي التهبز ثِ ؾوت ًؿجت ، اختوبػي ضیع ثطًبهِي آلَزگي زض ليوت ًْبزُ اًطغي تَؾٍ ّب ّعیٌِ

تط قسى ليوت هٌبثغ اًطغي ثِ تؼسیل ضفتبض  گطاى ثٌبثطایيُ ٍ اظ آلَزگي ثِ هحهَل حطوت ًوَز

 . وبّف زض آلَزگي هٌدط ذَاّس قس ٍي هبوعیون وٌٌسُ ؾَز ّب ثٌگبُ

 

 تزاي اقتصاد ايزاى تا استفادُ اس الگَي طزاحي ضذُ ذاريپاي رضذ ّا سياستتحليل . 4

ن يي هَيَع ذَاّیاثِ  ؾَِطاحي قسُ زض لؿوت  ظا زضٍى الگَي ضقس زض ایي لؿوت ثب اؾتفبزُ اظ

ي هٌبؾت وبضگعاضاى التهبزي ضا هدجَض ّب ؾيبؾتچگًَِ زٍلت لبزض اؾت وِ ثب اتربش پطزاذت وِ 

ًؿجت وبّف ثِ اًتربة ضاُ حل ثْيٌِ زض ترهيم هٌبثغ ثطاي ضؾيسى ثِ یه ضقس ؾجع ًوبیس ٍ 

 . ثپطزاظزآلَزگي ثِ هحهَل 

 تزآٍرد پاراهتزّاي هَرد ًياس. 4-1

ثب اؾتفبزُ اظ تحميمبت ، ثطاي هحبؾجِ پبضاهتطّبي الگَي تسٍیي قسُ همبزیط ثطذي اظ پبضاهتطّب

ًبهِ هبض ؾطي ظهبًي ثبًه هطوعي ٍ تطاظاظ آپبضاهتطّب  اظ يط ثطذیهمبزهحبؾجِ  يثطاٍ ؾبیطیي تؼييي 

 ّبي ؾيبؾت يثط ثطضؾ يك حبيط هجٌيّسف تحمثب تَخِ ثِ . این ًوَزُاؾتفبزُ  1389اًطغي ؾبل 

ثطؾبًس ٍ ثب تَخِ  يوت ٍالؼيضا ثِ ل ياًطغ يّب حبهلوت يوِ زٍلت ل يُیزض قطا يوٌتطل آلَزگ

 يثط حطوت ثِ ؾَ يهجٌط ياذ يّب زٍلت زض ؾبل ّبي ؾيبؾتطغن يزض حبل حبيط ػل وِ ثِ آى

 يّب بضاًِیوت آًْب زض ثبظاض قبهل يٌَّظ ل ياًطغ يّب حبهل يثط ضٍ يپطزاذت يّب بضاًِیحصف 

ح فبضؼ يوت ّط ثكىِ ًفت ثط اؾبؼ فَة ذليلاظ  يوت اًطغيثطآٍضز ل يثطا، ثبقس ي هيپطزاذت
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( 1995) 2ليٌچ ٍ ؾٌسضا اظ ضٍـ 1ؾطهبیِ اًؿبًي ٍضي ثْطُ هحبؾجِ پبضاهتط يثطا. اؾتفبزُ قسُ اؾت

 ٍثب اؾتفبزُ اظ اَالػبت ؾطي ظهبًي ثبًه هطوعي  ي ضٍـ ٍیثط اؾبؼ ا. نیا اؾتفبزُ ًوَزُ

 يثطا. 3ي ظزُ قسُ اؾتيتروزضنس  9/8ثطاثط  ؾطهبیِ اًؿبًي ٍضي ثْطُپبضاهتط هؼبزالت الگَ 

ثب ثب تَخِ ثِ غيط ذُي ثَزى تبثغ تَليس ول التهبز اظ الگَضیتن غًتيه ، ترويي يطایت تبثغ تَليس

همبزیط پبضاهتطّب زض خسٍل . قسُ اؾتاؾتفبزُ  1357-1389 يّب هطثٌَ ثِ ؾبل يّب اؾتفبزُ اظ زازُ

 . ًكبى زازُ قسُ اؾت (2)

 

 الگَ يهقاديز پاراهتزّا. 2جذٍل 

 هاخذ هقذار پاراهتز هاخذ هقذار پاراهتز

وكف خبًكييٌي ثييي ؾيطهبیِ    

 فيعیىي ٍ ًْبزُ اًطغي
 ثطآٍضزتحميك 1389/0

 يوت ّط ٍاحس اًطغيل

 (َى تييليه /بضز يليه)
 ثطآٍضز تحميك 26/48

َلييس ًؿيجت ثيِ تطوييت      وكف ت

َثط يطًٍي ٍؾطهبِی فيعیىي   وبض ه
 ثطآٍضزتحميك 7949/0

ول ػَاهل  ٍضي ثْطُ

 تَليس
 تحميك ثطآٍضز 0216/0

 055/0 ًطخ ضخحبى ظهبًي
 ويبضؾي

(1386) 
 037/0 ًطخ اؾتْالن

 ًكبٌ ٍ اهيٌي

(1384) 

 015/0 ضقس خوؼيتًطخ  ثطآٍضزتحميك 74/0 يطیت تبثيط ًْبزُ اًطغي 
هطوع آهبض 

 ایطاى

 ثطآٍضزتحميك 268/0 ًؿجت هحهَل ثِ آلَزگي
ؾطهبیِ  ٍضي ثْطُ

 اًؿبًي
 ثطآٍضز تحميك 089/0

 ثطآٍضزتحميك 55/0 ليوت ّط ٍاحس آلَزگي
ي گطیع يطیت ضیؿه

 يًؿج
79/0 

 اؾتبزظاز

(1391) 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Productivity of Human Capital 
2 Lynch & Sandra 

طُ 3  ( 2011)لي،  زضنس لطاض زاضز 12الي  8ثيي همبزیط ٍضي ؾطهبیِ اًؿبًي  هُبلؼبت اًدبم قسُ زض ؾبیط وكَضّب ًيع حبوي اظ آى اؾت وِ ْث
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 1اي اي هقايسِتتا استفادُ اس تحليل ايس رضذ پايذاري ّا سياستتزرسي تاثيزات . 4-2

 اعوال هاليات تز هصزف اًزصي. 4-2-1

 هبليبتي ثِ اًساظُ  ٍيغ

  
)    ثِ (  ) ليوت اًطغي ضا اظ، ثط ّط ٍاحس اظ ههطف اًطغي 

 

  
)  

تَاى اًتظبض زاقت وِ تهويوبت ثرف ذهَني ثِ ؾوت تؼبزل  هي گبُ افعایف ذَاّس زاز ٍ آى

هؿلن اؾت ثِ خبي . اختوبػي حطوت ًوبیس ضیع ثطًبهِثْيٌِ اختوبػي ثسٍى اػوبل لبًَى تَؾٍ 

 تَاى ثِ اًساظُ  هي اػوبل هبليبت ثط ههطف ًْبیي

 
. ثط هيعاى اٍليِ ػطيِ اًطغي هبليبت ٍيغ ًوَز 

ٍ ثِ  1389ثِ ليوت ؾبل  ثْيٌِهيعاى هبليبت  B  ٍDي ّب پبضاهتطثط اؾبؼ همساض ثطآٍضز قسُ ثطاي 

زّس  هي ایي اهط ًكبى. ثبقس هي هيليبضز ضیبل168/9اظاي ّط هيليَى تي ههطف ًْبیي اًطغي هؼبزل 

زضنس افعایف یبثس تب ػولىطز  20ي اًطغي ثَؾيلِ اذص هبليبت حسٍز ّب حبهل وِ ثبیؿتي ليوت

 . اختوبػي زض ایدبز تؼبزل زض ؾُح ثْيٌِ اختوبػي ثبقس ضیع بهِثطًثرف ذهَني هُبثك ثب ّسف 

 پيطگيزي ٍ کاّص آلَدگي آٍري ارتقاي في. 4-2-2

یي اؾت وِ ثِ ٍؾيلِ آى ثتَاى ّب ؾيبؾتاتربش ، ي خبیگعیي ثدبي اذص هبليبتّب یىي اظ ضٍـ

تَاى اظ َطیك  هي زض چبضچَة الگَي فَق ایي ؾيبؾت ضا. ّعیٌِ ًْبیي اختوبػي ضا وبّف زاز

تَاى ثِ  هي ثطاي ًوًَِ. هَضز ثطضؾي لطاض زاز( D) ًؿجت هحهَل ثِ آلَزگيافعایف يطیت 

ي تحميك ٍ ّب فؼبليت، اًتمبل تىٌَلَغي، 3تمليس ٍ ثْجَز، 2ي یبزگيطي ثِ ووه اًدبم وبضّب ؾيبؾت

، اقبضُ ًوَز وِ ثب افعایف ًؿجت هحهَل ثِ آلَزگي ؾجع ساتيٍ تَل ّب تطٍیح تىٌَلَغي، 4تَؾؼِ

شوط ایي ًىتِ . لبزضًس قىبف ثيي ّعیٌِ ًْبیي اختوبػي ٍ ّعیٌِ ًْبیي ذهَني ضا اظ ثيي ثجطًس

 تَاًس قىبف هصوَض ضا ثِ ََض وبهل پَقف هي تٌْب زض نَضتي D يطٍضي اؾت وِ افعایف

ًؿجت هحهَل ثِ هؼوَال افعایف  اؾت وِ يي زض حبلیا. ثِ ؾوت ثيٌْبیت هيل وٌس Dزّس وِ  هي

تبثيط تغييط زض پبضاهتط ًؿجت هحهَل ثِ ثط ضٍي  هیًوَزاض قوبضُ . ّعیٌِ ثط اؾت، آلَزگي

 هحهَل ؾطاًِ ثطحؿت ًيطٍي وبض هَثط ٍ ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل ضا ثطاي التهبز ایطاى ًكبى

 . زّس هي

                                                           
1 Comparative Static Analysis 
2 Learning by Doing 
3 Lmitation and Improvement 
4 Research and Development (R&D)  
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 تز هحصَل کٌتزل آلَدگي تاثيزافشايص ضزية تکٌَلَصي(. قسوت الف) .1ًوَدار 

 
 

 

 تِ هحصَل يًسثت آلَدگ تز افشايص ضزية تکٌَلَصي کٌتزل آلَدگي تاثيز(. قسوت ب) .1ًوَدار 

 
 ّبي تحميك یبفتِ: هٌجغ

 

قَز افعایف ایي ًؿجت ثب وبّف ّعیٌِ  هالحظِ هي یهََض وِ زض لؿوت )الف( قىل  ّوبى

ًْبیي اختوبػي ؾُح هحهَل ضا زض حبلت ثْيٌِ اختوبػي ضا ثب ًطخ ًعٍلي افعایف ذَاّس زاز. ایي 

زّس وِ ثِ هطٍض هربضج نطف قسُ ثطاي تىٌَلَغي وٌتطل آلَزگي اظ ثبظزُ ًعٍلي  اهط ًكبى هي
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ثيبًگط ضًٍس وبّف ًؿجت آلَزگي ثِ  یه( قىل ًوبیس. ًوَزاض ضؾن قسُ زض لؿوت )ة پيطٍي هي

ثبقس. ضًٍس وبّكي ًؿجت  هحهَل ثب ًطخ ًعٍلي زض ًتيدِ افعایف ًؿجت هحهَل ثِ آلَزگي هي

افعایف ؾُح هحهَل زض ًتيدِ ثْجَز تىٌَلَغي ٍ ثب ٍخَز زّس وِ  آلَزگي ثِ هحهَل ًكبى هي

يعاى افعایف زض تَليس ثيكتط اظ افعایف زض ثِ ّوطاُ آى افعایف زض آلَزگي ًبقي اظ افعایف تَليس، ه

ثبقس. ّوچٌيي ػلت ًعٍلي ثَزى ًطخ وبّف زليمب هتبثط اظ ضًٍس وبّكي افعایف زض  آلَزگي هي

 ثبقس. هحهَل ؾطاًِ هي

، ػالٍُ ثط اتربش تساثيطي زض خْت افعایف ًؿجت هحهَل ثِ آلَزگي ضیع ثطًبهِ گطیز ياظ ؾَ

يع ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل ضا ً( B) يطیت تبثيط ًْبزُ اًطغيٍؾيلِ افعایف زض ِ لبزض اؾت ث

تبثيط تغييط زض يطیت تبثيط ًْبزُ اًطغي ثط ضٍي ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل  (2)ًوَزاض . وبّف زّس

قَز افعایف ایي ًؿجت ثب اؾتفبزُ  هي ََض وِ هالحظِ ّوبى. زّس هي ضا ثطاي التهبز ایطاى ًكبى

ثِ وبّف زض ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل زض ّط زٍحبلت اًتربة ثْيٌِ  ،هَثطتط اظ ػطيِ اٍليِ اًطغي

ّوچٌيي ثِ هطٍض ثب افعایف يطیت تبثيط ًْبزُ اًطغي . گطزز هي اختوبػي ٍ اًتربة ثرف ذهَني

 وبّفاختوبػي ع یض ثطًبهِزٍ حبلت ثرف ذهَني ٍ  زضثيي ًؿجت آلَزگي ثِ هحهَل  قىبف

 . بثسی هي

 

 ضزية اًزصي هَثز تز ًسثت آلَدگي تِ هحصَل تاثيز افشايص در. 2ًوَدار 

 
 ّبي تحميك هٌجغ: یبفتِ
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 ( ي غيزاًزصيّا ًْادُ) ي سثشّا پزداخت ياراًِ تِ ًْاد ُ. 4-2-3

ایي اػتمبز ّؿتٌس وِ اًطغي ٍ ؾطهبیِ خبًكيٌبى يؼيفي ثطاي یىسیگط  ثط بىاگط چِ وِ ثطذي اظ هحمم

اهب ؾيبؾت ، تَاًس ضقس التهبزي ضا هحسٍز ؾبظز هي اًطغيثبقٌس ٍ وويبة قسى  هي زض اهط تَليس

ي غيط اًطغي هبًٌس ّب پطزاذت یبضاًِ ثِ ًْبزُ، تَاًس ثِ خبي اذص هبليبت اتربش قَز هي زیگطي وِ

زض  ي غيط اًطغي ثِ خبي اًطغيّب ثطاي خبیگعیٌي ًْبزُاي  تَاًس اًگيعُ هي ایي ؾيبؾت. ؾطهبیِ اؾت

ایي ضاثُِ ثيبًگط ، ضا ایدبز وٌس( 39) قوبضُضاثُِ همساضي اؾت وِ ثطاثطي   یبضاًِ . گطزز سياهط تَل

ثط ّط ٍاحس ؾطهبیِ ثِ تَليس وٌٌسُ   هؼبزل اي  اؾت ظهبًي وِ زٍلت یبضاًِ  ́  ٍ     ثطاثطي ثيي

هٌدولِ  ّب ثب احتؿبة ایي هَيَع وِ زض ٍيؼيت یىٌَاذت ثبیؿتي ثبظزُ اًَاع زاضایي، پطزاذت ًوبیس

 : لصا ایي همساض ثطاثط اؾت ثب  (   ) ًيطٍي اًؿبًي ثطاثط ثبقس ٍضي ًطخ ثْطُ ٍ ثْطُ

   
   

    
 
 

 
 

 
 

   

    
 
 

 
 

 
  (39) 

تَاًس ثِ خبي اذص هبليبت ثِ  ضیع هي ثطًبهِپبضاهتطّبي ثطآٍضز قسُ ثطاي التهبز ایطاى  ثط اؾبؼ

زضنس ثِ  2/1هؼبزلاي  یبضاًِ، ثِ اظاي ّط هيليَى تي ههطف ًْبیي اًطغيهيليبضز ضیبل  168/9هيعاى 

قَز وِ ثرف  هي ثِ ػجبضتي پطزاذت ایي ؾَثؿيس ثبػث. ي پطزاذت ًوبیسگصاض ًطخ ثْطُ ؾطهبیِ

ذهَني اظ ؾطهبیِ فيعیىي ثيكتطي اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ ههطف اًطغي ضا وبّف زّس ٍ ثسیي تطتيت 

ثب  ّب ثٌگبُقَز وِ  هي اتربش ایي ؾيبؾت ثبػث. زض ؾطهبیِ گطززثبػث افعایف وبضایي اًطغي 

ي ثِ خبي اؾتفبزُ اظ هٌبثغ اًطغي وِ ّوطاُ ثب ایدبز آلَزگي ّؿتٌس اظ هٌبثغ اًطغي گصاض ؾطهبیِ

 . ٍ پبن اؾتفبزُ ًوبیٌس پصیط تدسیس

 

 ّاتٌذي هطالة ٍ پيطٌْاد جوع. 5

تَخِ ثِ ذهَنيت توله  ثب(، 2011) 1قسُ تَؾٍ ليثؿٍ الگَي اضائِ زض اثتسا ثِ زض ایي تحميك 

ؾپؽ ؾؼي ًوَزین وِ ثب اؾتفبزُ اظ . پطزاذتِ این، ي تَؾٍ ثرف زٍلتي زض التهبز ایطاىهٌبثغ اًطغ

ٍ ثسًجبل آى وٌتطل  يل ضفتبض ثرف ذهَنیالظم زض تؼس ياثعاضّب يثِ ثطضؾ، ي قسُضیع الگَي َطح

زگ ي ّب ؾيبؾتثِ وبضگيطي  ثطاي التهبز ایطاى حبوي اظ آى اؾت وًِتبیح ولي ایي تحميك . نیثپطزاظ يآَل

                                                           
1 Lee  
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زگي ثِ هحهَل همبزیط ، ؾجع ثِ هٌظَض زؾتيبثي ثِ یه ضقس التهبزي پبیساض ّوطاُ ثب وبّف ًؿجت آَل

اهب اثطي ثط ، زّس هي وبّف 1ًَاذت ي ضا ًيع زض ٍيؼيت یهگصاض ههطف ٍ ؾطهبیِ، هتغيطّبي تَليس

ِ ث يؿتیثبي اًطغي ّب ليوت حبهل ييچٌ ّن. ثلٌس هست ًساضز ىٌَاذتی ضقس التهبزي زض ٍيؼيت

 ضیع ثطًبهِزضنس افعایف یبثس تب ػولىطز ثرف ذهَني هُبثك ثب ّسف  20ٍؾيلِ اذص هبليبت حسٍز 

ي ثْجَز ّب ؾيبؾتاؾتفبزُ اظ  ،گطیز ياظ ؾَ. اختوبػي زض ایدبز تؼبزل زض ؾُح ثْيٌِ اختوبػي ثبقس

غي وٌتطل  زگي ٍ افعایف يطیت هَثط تىٌَلَغي ًيعتىٌََل تَاًس ثِ اؾتفبزُ وبضاتط اظ هٌبثغ ٍ  هي آَل

ي ؾجع ّب طزاذت یبضاًِپ. یبثي ثِ ضقس پبیساض هٌدطگطزز نطفِ خَیي زض اؾتفبزُ اظ هٌبثغ زض خْت زؾت

. ضٍزي ظیؿت هحيُي ثِ وبض ّب تَاًس ثِ ػٌَاى یه ؾيبؾت خبیگعیي ثطاي اذص هبليبت ثطآالیٌسُ هي عيً

تَاًس ثِ خبي اذص هبليبتي ثِ هيعاى  هي ضیع ، ثطًبهِپبضاهتطّبي ثطآٍضز قسُ ثطاي التهبز ایطاى ثط اؾبؼ

زضنس ثِ ًطخ ثْطُ  2/1هؼبزلاي  یبضاًِ، هيليبضز ضیبل ثِ اظاي ّط هيليَى تي ههطف ًْبیي اًطغي 168/9

ثِ خبي ، يگصاض ثب ؾطهبیِ ّب ثٌگبُقَز وِ  هي اتربش ایي ؾيبؾت ثبػث. ي پطزاذت ًوبیسگصاض ؾطهبیِ

زگي ّؿتٌس اظ هٌبثغ اًطغي تدسیس  .ٍ پبن اؾتفبزُ ًوبیٌس پصیط اؾتفبزُ اظ هٌبثغ اًطغي وِ ّوطاُ ثب ایدبز آَل

ي قسُ یتسٍ يبت ذبنيتحت فطي يالتهبز يط الگَّبیهبًٌس ؾب كيي تحمیقسُ زض ا يَطاح يالگَ

ي اًتربة ثرف يك اذتالف ثيي تحمیزض ا ثِ ػٌَاى ًوًَِ. طزيگ هي ضا زض ثط یيّب تیهحسٍز ثٌبثطایي ٍ

بفت ٍضٍز يتَاى اظ ضّ هي وِ يزض حبل، ك تبثغ ؾَز ٍاضز قسُ اؾتیاظ َط يٍ ثرف زٍلت يذهَن

زگ ي ضقس التهبز يث يبیاضتجبٌ پَ يؾبزگ يي الگَ ثطایي زض ايّوچٌ. ت اؾتفبزُ ًوَزيثِ تبثغ هُلَث يآَل

ي زض یا، اظ آى نَضت گطفتِ اؾت يًبق يٍ آلَزگ ياؾتفبزُ اظ اًطغ يضٍؿت ثب توطوع ثط یٍ ظيٍ هح

زگ يفطاتط اظ هٌبثغ اًطغ يهفَْه يُيؿت هحیظ يّبِ یاؾت وِ ؾطهب يحبل ثب ووتط لبثل  يزاضًس ٍ آَل

ي یل زاضز وِ پطٍؾِ وبّف ایتوب يُيؿت هحیظ يّبِ یاظ ؾطهباي  اؾتفبزُ وطزى ثرف لبثل هالحظِ

ي ظیؿت هحيُي هحتبج زض ًظط ّب ثطضؾي هيعاى تغييط زض زاضایي ثٌبثطایي، ضا ؾطػت ثركس ّب یيزاضا

 .هي ثبقس تط زض الگَّبي پيچيسُ 2ي ظیؿت هحيُي ثِ ػٌَاى هتغيطّبي ٍيؼيتّب گطفتي ؾطهبیِ

ىٌَاذت ثلٌس هست هَضز یت يِ ثِ ٍيؼيت اٍليٌس اًتمبل التهبز اظ هَلؼیي الگَ فطایي زض ايّوچٌ

سُ تط ًمى قسُ ٍ يچيپ يتَاًس زض الگَّب هي بز قسُیبت يّط وسام اظ فطي. لطاض ًگطفتِ اؾت يثطضؾ

 . طزيهَضز تَخِ لطاض گ يمبت ثؼسيكتط ثؿٍ زازُ قسُ ٍ زض تحميثِ ؾَاالت ث یيگَ خْت پبؾد

                                                           
1 Steady State 

2 State Variables 
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اًتمبل تىٌَلَغي پبن ٍ ويفيت هحيٍ الگَي ضقس تؼوين یبفتِ زض الگَي ضقس تؼوين یبفتِ ثب ٍخَز 
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