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  ٔمسٔٝ -1

ٝ   عطنٝ  ايٗ  كٕٙساٖٚ ٘ظط ا٘سي  التهبز ٚرٛز زاقتٝ  اظ زيطثبظ زض عّٓ  وٝ  اظ ؾإاالتي  يىي     ذهٛز رّهت   ضا ثه

ٝ   ّٔهت   چطا ثطذي  وٝ  ثٛزٜ  ، ايٗ اؾت  وطزٜ ٝ   ٞهب تٛؾهع    ، ٚ زض ٔفٟهٛٔي  ٔب٘هسٜ  زيٍهط ـمرهط ٚ عمهت     ٚ ثطذهي   يبـته

   آٔٛظقي  زض ؾغٛح  اذتالؾ  ٌطـتٙس وٝ قىُ  ٞبيي ، تئٛضي ؾإاَ  ايٗ  ثٝ  ا٘س. زض پبؾد يبـتٝ  تط تٛؾعٝ تط، وٓ ٔهغّح

   ، يىهي  اؾبؼ  ا٘س. ثط ايٗ ثطقٕطزٜ  ٚ انّي  ٟٔٓ  ٞبي اظٔإِفٝ  وكٛضٞب ضا يىي  ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  ٚ ورؿ  زض وٓ  ٚ قىبؾ

ٝ   تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي  التهبزي ي ٚ تٛؾعٝ  حطٚت  اـعايف  ٞبي اظ ضٞربـت ٝ    يبـته ٝ   ٌهصاضي  ٘رهع ؾهطٔبي    زض ؾهطٔبي

ُ    ٞهبي  . اوخط تئٛضي اؾت  قسٜ  زازٜ  كررمت  ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ ا٘جبقت  آٖ  ٚ ٔتعبلت  ا٘ؿب٘ي ٝ   رسيهس قهى  زض   ٌطـته

ٝ  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي  التهبزي ٔٛضز ضقس ٚ تٛؾعٝ ُ   ٞهبي  تئهٛضي   ، اظ رّٕه ٝ  1، ٘ره    ثهط ٔعيهت    ٔجتٙهي   وه

ٝ  ٜ ثهط قهبِٛز    يب ؼرطٔؿتمرٓ  ثبقٙس، ٔؿتمرٓ ٔي 3قٛٔپرتط   ذالق  ٚ ترطيت 2  ٚثّٗ  تٛضيؿترٗ ٔب٘سٌي عمت    ؾهطٔبي

   ا٘ؿهب٘ي  ٘رهطٚي   زض وٕرهبثي   قىي  ٞرچ  وٝ  ، زض حبِي اؾتٛاض٘س. ثب ٚرٛز ايٗ  ثطذٛضزاض اظ آٖ  ا٘ؿب٘ي  ٚ ٘رطٚي ا٘ؿب٘ي

 ٞهط ضٚظ    ٚرٛز ٘ساضز، ِٚي ايطاٖ  چٖٛ  اي يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  زض وكٛضٞبي  ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  ثبالي  ثطذٛضزاض اظ ؾغٛح

ٗ   ، پعقىبٖ ،ٟٔٙسؾرٗ عّْٛ  ٔرتّؿ  ٞبي حٛظٜ  اظ ا٘سيكٕٙساٖ  ٚؾرعي  حزٓ  قبٞس ذطٚد ُ   ٚ  اظ ايه  وكهٛضٞب    لجره

ٖ  ٔتحسٜ  ايبالت  چٖٛ  اي يبـتٝ تٛؾعٝ  زض وكٛضٞبي  البٔت  زاليّي  ثٝ  وٝ  ٞؿترٓ  زض وكهٛض    ، اضٚپب، وب٘بزا ضا ثط ٔب٘هس

  ٞبي زٞٙس، ٚ ثطٚ٘ي ٔي  ذٛز تطررح

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. Catching Up theories  2. Theorstein Veblen 3. Joseph A. Schumpeter 



  2ـطاض ٔؽعٞهب   عٙٛاٖ  تحت  اظ آٖ  وٝ  پسيسٜ  ذٛاٞٙس ثطز. ايٗ  ٕٞطاٜ  وكٛضٞب ثٝ  آٖ  ٔطزٔبٖ  ضا ثطاي  ٚؾرعي 1  ٔخجت

   رّربضزٞب ٚاحس پهِٛي ٔ  زازٖ اظ وكٛض ٚ اظ زؾت  ذبضد  ثٝ  ّٔي  ٞبي شذبيط ٚ ؾطٔبيٝ  ا٘تمبَ  ٔعٙبي  قٛز، ٚ ثٝ يبز ٔي

   ثٝ  ، أطٚظٜ ثركتط اؾت  ي تٛؾعٝ  ٞبي ـطنت ضـتٗ  اظ زؾت  آٖ  ٚ ٔتعبلت  ا٘ؿب٘ي  زض ٘رطٚي  ٌصاضي ؾطٔبيٝ  ي ٞعيٙٝ

 ٞب ضا وٙهس ٚ   آٖ  التهبزي  ي ، ـطآيٙس ضقس ٚ تٛؾعٝ زضآٔسٜ  يبـتٝ تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي  اؾبؾي  ٔعضُ  يه  نٛضت

 . اؾت  ذتٝؾب  عمرٓ  زض ٔٛاضزي

   ا٘ؿهب٘ي   ،ؾطٔبيٝ اذرط تٛؾعٝ  ٞبي تئٛضي  ٚيػٜ  ، ثٝ التهبزي  تٛؾعٝ  زض ازثربت  وٝ  ايٗ  ثب ـطو  ٔمبِٝ  زض ايٗ 

 ـهطاض    ي ٚ پسيهسٜ   وكٛضٞب لّٕساز قسٜ التهبزي  ضقس ٚ تٛؾعٝ  ثطاي  ضطٚضي  ٞبي ٔإِفٝ  تطيٗ اظ ٟٔٓ  يىي  عٙٛاٖ  ثٝ

ٝ   تجرٗ  قٛز، ثٝ ٔي  ا٘ؿب٘ي  ي ؾطٔبيٝ اظ ا٘جبقت  ، ٔب٘ع ايزبز وطزٜ َ ـطآيٙس اذتال  ٔؽعٞب زض ايٗ  ـهطاض ٔؽعٞهب ٚ     ضاثغه

ٝ   . ضٚيىهطزي  اؾهت   قهسٜ   التهبز وكٛض پطزاذتٝ  ثط ضٚي آٖ  ٚ ٘رع پربٔسٞبي  التهبزي  ي ضقس ٚ تٛؾعٝ ٗ   وه    زض ايه

ٝ   ضا وٝ  عٛأّي  زض اثتسا ٔزٕٛعٝ  وٝ  اؾت نٛضت  ايٗ  ثٝ  قسٜ  ضاؾتب ز٘جبَ  وكهٛض ضا    يهه   التههبزي   ضقس ٚ تٛؾهع

 ا٘س. قسٜ  تحّرُ  عٛأُ  ايٗ  ـطاض ٔؽعٞب ضٚي  تبحرطٌصاضي  ي ٘حٜٛ  آٖ  ، ٚ ٔتعبلت زٞٙس ثطضؾي تأحرط لطاضٔي  تحت

 

 ـطاض ٔؽعٞب -1

ٝ     ي پسيسٜ   ٚاظ   يٝاظ نهٛض ـهطاض ؾهطٔب     يىهي   ٚ زض ٚالهع   ا٘ؿهب٘ي   ٘رهطٚي   اظ ٟٔهبرطت   اي ـهطاض ٔؽعٞهب ٔمِٛه

ٝ   التهبزي  ضٚز. زض ازثربت قٕبض ٔي  ثٝ  آٖ  قِك  تطيٗ وب٘ٛ٘ي ٝ  اؾهت   نهٛض ٔرتّفهي    زاضاي  ؾهطٔبي  ،  ـرعيىهي  ؛ؾهطٔبي

ٖ   ٔهٛاضزي   ضاقبُٔ  ـطاض ؾطٔبيٝ  ي نٛض پسيسٜ  تٛاٖ ٔي  اؾبؼ  . ثط ايٗ ا٘ؿب٘ي  ٚ ؾطٔبيٝ  ٔبِي  ؾطٔبيٝ  ( ـهطاض  1  چهٛ

   ٞهبي  ؾطٔبيٝ  قىُ  ثٝ  (ـطاض ؾطٔبي3ٝ،  ٚ اقربءعترمٝ  وبالٞب، رٛاٞطات  قىُ  ثٝ  بيٝ( ـطاض ؾط2ٔ،  ٘مسي  ٞبي ؾطٔبيٝ

ـ  ٔترهم  ٘رطٚي  ٟٔبرطت  ثٝ« ـطاض ٔؽعٞب» (1).  زا٘ؿت  زيٍط ـطاض ؾطٔبيٝ  ٞبي ( ضا4ٜٚ   ا٘ؿب٘ي  ٚ   زيهسٜ   ، آٔهٛظ

 . ـهطاض  (2)قهٛز   ٔهي   قٛ٘س، ٌفتٝ ٔي  وكٛض ذبضداظ   زِرّي  ثٝ  ، وٝ ربٔعٝ  ٔٛضز ٘ربظيه  ٞبي ٚ لبثّرت  ٟٔبضت  زاضاي

ٝ   ثهبالي   ٚ ؾهغٛح   ٚيهػٜ   ٞهبي  ٟٔبضت  زاضاي  وٝ  اقربني  ٟٔبرطت  وكٛضي  اـتسوٝ ٔي  اتفبق  ٔؽعٞبٔٛلعي    ؾهطٔبي

 (3)وٙس.  ٞؿتٙس ضاتزطثٝ  ا٘ؿب٘ي

 ثركهتط( ٚ   اعالعهبت  ٝ ثه   اـهطاز ٔترههم    زؾتطؾهي   زِرُ  )ثٝ  آٌبٞب٘ٝ  ٟٔبرطت  ـطاض ٔؽعٞب ٘ٛعي  ثٙبثطايٗ 

ٝ   اؾت  ـطاض ؾطٔبيٝ  ٚيػٜ قِك  ٚ زض ٚالع  ا٘ؿب٘ي  ثبال ٚ وبضآٔس ؾطٔبيٝ  ثطذٛضزاض اظ ؾغٛح  ا٘ؿب٘ي  ٞسـٕٙس ٘رطٚي    وه

ٝ   رهبيي  ثبقس، يعٙي  تط ٔي  يبـتٝ تٛؾعٝ   وكٛضٞبي  ثٝ  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  اظ وكٛضٞبي  ا٘تمبَ  ايٗ  ٔعٕٛالً رٟت    وه

 . ٔتهٛضاؾت ثطايف ثٟتطي  رب قطايظ وٙس زض آٖ ٔي طـطز اؾتٙجب
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ٓ   زا٘ف  وٝ  اؾت  ايٗ  ٚ أطٚظ ربٔعٝ  ٚيىٓ ثرؿت  لطٖ  ٞبي اظ ٚالعرت  يىي  ٗ  ٟٔه  ٚ زض  التههبزي   ٔٙجهع   تهطي

 ا٘هس. زض   ٘بٔرهسٜ «  التهبززا٘ف»ضا   . التهبز ٘ٛيٗ اؾت  آٖ  ٚ اؾتٕطاض ثرف  التهبزي  تٛؾعٝ ُ عبٔ  تطيٗ ثٙربزي  ٚالع

ٝ  اؾهت   وطزٜ  ذٛز رّت  وكٛضٞب ضا ثٝ  ٕٞٝ  تٛرٝ  ، وٝ التهبز زا٘ف ٜ   ، تٛؾهع  ٚ   وكهٛض زض ٌهطٚ زا٘هف     يهه   ٚضـهب

   آٖ  ا٘ؿهب٘ي   ٘رهطٚي   ـىط ٚ ا٘سيكٝ  ٔحتٛاي  حبنُ زضآٔس ؾطا٘ٝ  التهبزي  ؛ زض چٙرٗ وكٛض اؾت  آٖ  ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ

ْ  تىِٙٛٛغي  تحٛالت  زض ؾبيٝ  ثبقس. أطٚظٜ ٔي  ضقسالتهبزي  ؾس ٚ ٔب٘ع  تطيٗ ثعضي  آٖ  ٚ ـمساٖ  وكٛض ثٛزٜ    ، ٔفٟهٛ

َ   رسيهسي   التهبزي  تٛؾعٝ  ٞبي ، ٚ تئٛضي يبـتٝ  ٚتٛؾعٝ  ٘رع ٔتحَٛ  التهبزي  ي تٛؾعٝ  ٚ   ٔحهٛض تىِٙٛهٛغي    حهٛ

   وطزٖ  تِٛرس، زضٚ٘ي  اظ تٛا٘بيي  عجبضت  رسيس، تٛؾعٝ  ا٘س. زض ٔفْٟٛ ٌطـتٝ  قىُ 2، ، زا٘ف آٖ  ٚوّرسي  اؾبؾي  ٔإِفٝ
ٝ   وبالٞهبي   ؾبذت  ، ٘ٝ اؾت  ـٙي  اثساعبت  ؾطيع  وبضٌرطي  ٚ ثٝ 3 ُ   پركهطـت ٓ   ٚ ثٕهت   ٔهبٞٛاضٜ   اظ لجره ٗ  اته    .ثٙهبثطاي

   رسيهس اؾهتفبزٜ    ٞهبي  وٙهس ٚ يهب اظتىِٙٛهٛغي     رسيس اثهسا    يب تىِٙٛٛغي  وٝ  اؾت  يبـتٍي  زض ٔطظ تٛؾعٝ  وكٛضي

 ثبقهس، ٚ زض   رسيس، ٔهي   ٞبي تىِٙٛٛغي  ، تِٛرس ٚ يبالتجبؼ اثسا   تٛا٘بيي  ٔفْٟٛ  ثٝ  تٛؾعٝ  . أطٚظٜ(4)وٙس   وبضثطزي

   ٔٛرٛز اؾهت   ٞبي آٚضي ٚ ـٗ  التزض ٔحهٛ  زض پي  پي  ثٟجٛزٞبي ٔتضٕٗ  ٞٓ  وٝ  اؾت  ٔساٚٔي  ـطآيٙس وكؿ  ٚالع

ٖ   پرف  آٖ  ٚ ٔتعبلت (5)رسيس   آٚضي ـٗ  ٞبي ضٚـ  يبـتٗ  ؾٛي  ثٝ ثٙربزيٗ  ٞبي حطوت  ٔؿتّعْ  ٚ ٞٓ  لّٕهطٚ    ثهطز

ٝ   ( وٝ )ؾبثك  ضٚيىطز اتحبز رٕبٞرط قٛضٚي  . زض ايٗ اؾت تىِٙٛٛغي  ؾطحسي ُ   ٞهبي  زض زٞه    رهعٚ وكهٛضٞبي    لجه

 زض   تٛاـمي ؾبظز، ِٚي ٔي  اتٓ  ثطز ٚ ثٕت ـضب ٔي  ثٝ  ٔبٞٛاضٜ  أطٚظٜ  وٝ  قس، ثب ٚرٛز ايٗ ٔي  ٔحؿٛة  ثؿربضپركطـتٝ

   اـ التههبزي   ؾبذت  قٛز؛ چطاوٝ ٔي  يبـتٝ  ؾٍٙبپٛض تٛؾعٝ  وٝ  ٚرٛز ٘ساضز، زض حبِي  ضٚؾرٝ  ثٛزٖ  ٔٛضز پركطـتٝ

ٓ   وٝ  اؾت  عٛضي اـ التهبزي  ؾبذت  ظ٘س. يعٙي رسيس پرٛ٘س ٔي  ٚ اثساعبت  ضا ثب تىِٙٛٛغي  رّهٛ    تحهٛالت   پهبي   ٞه

   وبٔپرٛتط ٞٓ  اؾت  ٕٔىٗ  ، حبَ اؾت  يبـتٝ  تٛؾعٝ  ٌرطز،پؽ وبض ٔي  ٚ ثٝ  رسيس ضا زضٚ٘ي  ٞبي ضٚز ٚ تىِٙٛٛغي ٔي

ٗ   ثرف  چرعي  يبـتٍي تٛؾعٝ  أطٚظٜ  وٝ  ٔفْٟٛ  ايٗ  ٘ىٙس. ثٝ  اثسا  ٗ   ٚ يهب تٛا٘هبيي    اظ زاقهت ٝ پ  ؾهبذت ٗ  ركهطـت    تهطي

 .(6)  وبالٞب اؾت

ٝ   زض ذهسٔت   زا٘هف   ٚ ٔسيطيت  ثطزاضي ثٟطٜ  لطٖ»ضا   ٚيىٓ ثرؿت  لطٖ  ٝ «  تٛؾهع ٝ   ٔطثهٛط   ٚ ربٔعه  ضا   آٖ ثه

ٝ  ٔي  آٔبزٜ  ٚيىٓ ثرؿت  لطٖ  ذٛز ضا ثطاي  وٝ  ا٘س. وكٛضٞبيي ٟ٘بزٜ  ـطاٌرط ٘بْ  ي ربٔعٝ  ٚ   عٙههط زا٘هف    وٙٙس،ثبيس ثه

ٝ    تٛرٝ  زض ربٔعٝ  اظ آٖ  اضيثطز ثٟطٜ  ي ٘حٜٛ ـ  ـطاٌرهط ـطزاـطآيٙهس تِٛرهس، رهصة      ي وٙٙهس. زض ربٔعه ٝ   ، ٌهطز    ٚ ثه

ٝ   التههبزٔتىي  (7)لهطاض زاضز.    ٕٔىٗ  ؾغح  زض ثبالتطيٗ  زا٘ف  وبضٌرطي  ،  ٚ ٘هٛآٚضي   ٔؽهع )ٔؽهع ثهط(، ذاللرهت      ثه

 ٚ  ثط زا٘ف  ٔجتٙي  ٞبي ٔحٛض، ؾبظٔبٖ  زا٘ف  ي ربٔعٝ

 

 

 

 

 

 

  
1. Knowledge – Intensive    2. Knowledge 

3. Internalize     4. Learning Society 



   ٚتىِٙٛهٛغي   ـطاٌرهط زا٘هف    ٞهب، ؾهطضيعٞبي   ٚ تِٛرهس ـطنهت    ثهط، ذّهك    زا٘ف  يىپبضچٝ  ٞبي ، تىِٙٛٛغي اعالعبت

 ـطاٌرط ٞؿتٙس.  ي ربٔعٝ  ايٗ  ٞبي ٔإِفٝ

   ٔحٛض زا٘هف  حَٛ  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي  التهبزي  ي رسيس ضقس ٚ تٛؾعٝ  ٞبي ، ٘ظطيٝ عٛض وّي  ثٝ 

   عٙٛاٖ  ضا ثٝ  ا٘ؿب٘ي  ٚ ؾطٔبيٝ زا٘ف  ، ا٘جبقت ٌطـتٝ  رسيس قىُ  ٞبي اظ تىِٙٛٛغي  ثطزاضي ٚ ثٟطٜ  اثسا   آٖ  ٚ ٔتعبلت

ٗ  پركطـتٝ أطٚظٜ  وٝ  )وكٛضٞبي  تىِٙٛٛغي  لّٕطٚ ؾطحسي  ثٝ  ٘رُ  ضٞربـت ٝ    تىِٙٛهٛغي   تهطي  وهبض    ٞهب ضا تِٛرهس ٚ ثه

 ـمط،   زض ذٛض ٚ ِٔٛس، وبٞف  ، ايزبز اقتؽبَ ،ضقس التهبزي ٞب ثط قٕطزٜ آٖ  التهبزي  ي تٛؾعٝ  ٌرط٘س( ٚ پٛيبيي ٔي

 ٚ   ا٘ؿههب٘ي ٚ ؾههطٔبيٝ  ٔفرهس اظ زا٘ههف   ٌرههطي ثٟتههط ضا زض ٌهطٚ ثٟههطٜ   ٚ عّٕىطزالتهههبزي  تههط ٔٙهبثع  عبزال٘ههٝ  تٛظيهع 

 ا٘س. زا٘ؿتٝ  ثطذٛضزاض اظ آٖ ٘ؿب٘يا  زض ٘رطٚي  ٌصاضي ؾطٔبيٝ
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ٝ  اؾبؾهي   اظ ٔٛا٘هع   ـطاض ٔؽعٞهب، يىهي    ٚيػٜ  ، ثٝ آٖ  ٔتعبلت  ٚ ـطاض ؾطٔبيٝ  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  ٟٔبرطت     ي تٛؾهع

   ٘ٛعي  ـطاض ٔؽعٞب، وٝ  ي سٜپسي ٌرطي ثط قىُ  حبوٓ  ضٚز. ٔٙغك قٕبض ٔي  ثٝ  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي  التهبزي

ٖ   ا٘ؿهب٘ي   ٘رطٚي  قٛز، ٚ ٟٔبرطت ٔي تّمي  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  اظ وكٛضٞبي  ثطزاضي ٚ ؾطٔبيٝ 1  ٘كتي  .  اؾهت   يىؿهب

ٖ   ٚ ارتٕبعي  التهبزي  ٞبي تعبزَ  ٘بثطاثط ٚ عسْ قطايظ  ي ٚاؾغٝ  ـطاض ٔؽعٞب ثٝ  ٚ ٞٓ  ٟٔبرطت  ٞٓ  وكهٛضٞب، ٚ    ٔرهب

ٖ   ثهطاي   زض وكٛض ٔجساء ٚ تالـ  ٘بٔغّٛة قطايظ  ضٞب وطزٖ  زض ضاؾتبي ٝ   ضؾهرس ٜ    قهطايظ   ثه  ـهطز    ثٟتهط )اظ زيهسٌب

ٝ   ٟٔهبرطت  2، ٌبِجطايت  وٙت اـتس. ربٖ ٔي  ٟٔبرط( زض وكٛضٔمهس اتفبق ٖ   ضا ثه  ـمهط ٚ ثٟجهٛز     ثهطاي   زضٔهب٘ي   عٙهٛا

   ٘رهطٚي  (8)قهٛز.   ٔي  مط زض وكٛض ٟٔبرط ـطؾتـ  تعبزَ  قسٖ  قىؿتٝ  ٔٛرت  زا٘س وٝ اـطاز ٔي  التهبزي ٚضعرت

ْ   ثرٙٙس، پؽ ٔي  آٔٛظـ  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  اظ وكٛضٞبي  ٚ يب ذبضد  زض زاذُ  وٝ  ا٘ؿب٘ي ُ   اظاتٕهب    ٚ وؿهت   تحههر

   طتٟٔهبر   ثٝ  الساْ  اؾبؼ  پطزاظ٘س ٚ ثط ايٗ زيٍطٔي  وكٛض ذٛز ٚ وكٛضٞبي  ظ٘سٌي  قطايظ  ٔمبيؿٝ  ، ثٝ الظْ  تزطثٝ

 وٙٙس. ٔي  زيسٜ  زض وكٛض آٔٛظـ  ٚ يب ٔب٘سٖ

ُ   ي ٚ تكسيس پسيسٜ  ٌرطي ٚ ( زض قىُ  ، ؾربؾي ، ارتٕبعي )التهبزي  ٔرتّفي  عٛأُ   ا٘هس   ـطاض ٔؽعٞبزذره

   عٛأُ  وٝ  ٔفْٟٛ  ايٗ  زاز؛ ثٝ تٛضرح  وكف -ـكبض   عٛأُ  عٕٛٔي  ٔسَ  ٞب ضا ثط اؾبؼ آٖ  تٛاٖ ٔي  عٛض وّي  ثٝ  وٝ

ٗ  ٔي  تطورت 3  وكف  ثب عٛأُ  اي پرچرسٜ  ي ضٚيٝ  يه  ـكبض ـطاض ٔؽعٞب ثط اؾبؼ ٝ   ٔهي   قٛ٘س ٚ تعهر ٝ   وٙٙهس وه    چه

  زض ثطضؾي  ٚ ٕٞىبضا٘ف 4  وٙس. وبضيٍٙتٖٛ  ٟٔبرطت  وؿي
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ٝ    ٘ترزٝ  ايٗ  ثٝ OECD 1  كٛضٞبيو  ـطاض ٔؽعٞب ثٝ  حزٓ    ٞهبي  ،ـطنهت  ظ٘هسٌي   زض ورفرهت   اذهتالؾ   ضؾهرس٘س وه

   زض ٟٔبرطت  وٝ  ثٛزٜ  ـكبض ٚوكف  ٟٔٓ  اظ عٛأُ  قؽّي  زض زؾتٕعز ٚ أٙرت  ، اذتالؾ ـطظ٘ساٖ  ثٟتط ثطاي  اقتؽبَ

ٝ    ٘كبٖ  قبٖ پػٚٞف ٞب زض ا٘س.آٖ زاقتٝ  ٘مف OECD  وكٛضٞبي  ثبالتط ثٝ  تحهرالت  اـطاز زاضاي  تمطيجهبً    زاز٘هس وه

ٖ   وكٛض عٕسٜ  پٙذ  ، ثOECDٝ وكٛضٞبي  ثٝ  ٟٔبرطت  ٞبي رطيبٖ  زضنس حزٓ 93 ٝ  آٔطيىب، وب٘بزا، إِٓهب  ٚ   ، ـطا٘ؿه

ٖ   ٘بوهبـي   اظ لجرُ  عٛأّي 2  ـسايٛٔي (9)تط ٞؿتٙس  ثؿربض لٛي  وكف ٞب عٛأُ زض آٖ  ، وٝ اؾت  اؾتطاِرب ثٛزٜ    ثهٛز

   ٘بپصيطي  ، ا٘عغبؾ زا٘كٍبٞي  اِتحهرالٖ ـبضغ  تحهرّي  ثب ضقتٝ  زض ذٛض ٚ ٔتٙبؾت  ٔكبؼُ ، ـمساٖ پػٚٞكي  تأىب٘ب

ٓ  زض وكهٛضٞبي   قؽّي  أٙرت  ، ـمساٖ پبيرٗ  قؽّي  ، تحطن پبيرٗ  ٚ زؾتٕعزٞبي  ، حمٛق زِٚتي  اقتؽبَ ٘ظبْ  تهط   وه

ٖ   يبـتٝ  تٛؾعٝ ٝ   ثهبالتط، أىب٘هبت    ٘ساضز ظ٘هسٌي ٚ زضآٔهس، اؾهتب    حمهٛق   ٚ ثبالتط ثهٛز  ظيهبز،    پػٚٞكهي  ٞهبي  ٚ ثٛزره

 ضا اظ   يبـتٝ  تٛؾعٝ  زض وكٛضٞبي عبِي  تحهرّي  ٔساضن  ثٟتط اـطاز زاضاي  ، ٔٛلعرت تط ثٛضٚوطاتره پبيرٗ  ؾطذٛضزٌي

 .(10)قٕبض٘س  ـطاض ٔؽعٞب ثطٔي  انّي  زاليُ

ُ   ثٝـطاض ٔؽعٞب ضا   انّي  زاليُ  اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ  ثطذي  ٖ 1  چٟبض عبٔه ٝ  تحمرمهبتي   ـضهبي   (ـمهسا  زض   پركهطـت

 ،  يبـتٝ  تٛؾعٝ  زض وكٛضٞبي وبض ٚ ظ٘سٌي  ثرف  ٚ ضضبيت  ٔغّٛة  ٔحرظ  ( أرس ث2ٝ،  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي

   ٘هبٔغّٛة   ( قطايظ4ٚ   يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ زض وكٛضٞبي  زيسٜ  ٚ آٔٛظـ  اـطاز ٔترهم  اظ ٟٔبضت  اؾتفبزٜ  ( عس3ْ

 .(11)زا٘ٙس  ٔي ، ٔطثٛط يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  زض وكٛضٞبي  ظ٘سٌي

ٝ  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي  اظ ٔكىالت  يىي  ُ   زض ٚالهع   ، وه  ـطاضٔؽعٞهب ٘رهع     ٚ اؾبؾهي   انهّي   اظ عٛأه

ٝ   پهػٚٞف   ا٘هسن   ٞهبي  ٚ ٘رعـطنهت   قؽّي  ٞبي ٚ ـطنت  اـطاز ٔترهم  ٔربٖ  تعبزَ  قٛ٘س، عسْ ٔي  ٔحؿٛة    )وه

ٝ  ٞرچ ثبقس. يعٙي ٘رع ٔٛحط ثبقس( ٔي  قىبؾ  ايٗ  تٛا٘س زض پط وطزٖ ٔي ٗ   ٕٞهبٍٞٙي   ٌٛ٘ه  ٚ   قهؽّي   ٞهبي  ـطنهت   ثهر

 قهٛ٘س )ٔهبظاز    ٕ٘هي   وكٛضٞب رهصة   زض التهبز ايٗ  زا٘كٍبٞي اِتحهرالٖ ـبضغ  ٚرٛز ٘ساضز ٚ چٖٛ  آٔٛذتٍبٖ زا٘ف

 قٛز.   ٔي  ٞب ـطاٞٓ آٖ  ٟٔبرطت  ثطاي  ٔرٙٝ(،ِصا ظ زا٘كٍبٞي  اِتحهرالٖ ـبضغ  ي عطضٝ

   . يعٙي اؾت  3قسٖ   رٟب٘ي  پسيسٜ  اؾت  آٚضزٜ  ـطاض ٔؽعٞب ـطاٞٓ  ضا ثطاي  ظٔرٙٝ  ، أطٚظٜ وٝ  اظ زيٍط عٛأّي 

 ، پربٔس  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  زضوكٛضٞبي  ٚيػٜ  ، ثٝ زيسٜ  ٔبٞط ٚ آٔٛظـ  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  ـطاض ٔؽعٞب ٚ ٟٔبرطت  زض ٚالع

   ٞهبي  تىِٙٛهٛغي   پركهطـت   زض ٘ترزٝ  ثبقس وٝ ٔي رٟب٘ي  ٌٛيبتط زٞىسٜ  ٚ زض ٔفٟٛٔي  قسٖ  ٘بپصيط رٟب٘ي  ارتٙبة

 . اؾت  قسٜ  حبنُ 4( IT)  ٚ اضتجبعبتي  اعالعبتي
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ٗ  وهب٘ٛ٘ي   ٚ زض ٚالهع   ـطاض ؾطٔبيٝ  اظ ا٘ٛا   قس ـطاض ٔؽعٞب يىي  ذبعط ٘كبٖ  وٝ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ  ٝ   آٖ قِهك   تهطي    ثه

ٜ   ٔٙفهي  پصيطز، احهطات   نٛضت  ٚ قىّي  ٞط عّت  ثٝ  ـطاض ؾطٔبيٝ  ي ، پسيسٜ عٛض وّي  ضٚز. ثٝ قٕبض ٔي  ٚ   ٔهست   وٛتهب

ْ   ٌصاضز ٚ زض نهٛضت  ٔي  ثط ربي  التهبزي  ضا ثط ٔتؽرطٞبي  ثّٙسٔستي    زض رٟهت   نهحرح   ٞهبي  اتربشؾربؾهت   عهس

ْ    ٘طخ ثستط ذٛاٞس قس. اـعايف  التهبزي  ٔتؽرطٞبي  ، ٚضعرت آٖ  وٙتطَ    ٘هطخ   ، اـهعايف  ، ثرىهبضي  اضظ، تكهسيس تهٛض

   ٚ وهبٞف   ٔست آحبض وٛتبٜ  ٞب اظ رّٕٝ پطزاذت  ي ٔٛاظ٘ٝ  زضحؿبة  ٚ ايزبز وؿطي  ٌصاضي ؾٛز ؾطٔبيٝ  ، وبٞف ثٟطٜ

ٝ    ثّٙسٔهست   پربٔهسٞبي   تطيٗ زضآٔس، ٟٔٓ  تٛظيع  تط قسٖ ٚ ٚذرٓ  ٔبِربتي پبيٝ  ، ـطؾبيف ضقس التهبزي    ـهطاض ؾهطٔبي

 ٞؿهتٙس. ٔتعبلجهبً     عطح  ٘رع لبثُ  ـطاض ؾطٔبيٝ  ٞبي اظ ٔإِفٝ  يىي  ثب ـطاض ٔؽعٞب ثعٙٛاٖ  زض اضتجبط وٝ (12)ثبقٙس.  ٔي

 قٕطز:  ضاثطذٛاٞرٓ  وكٛض اؾت  ثطاي  ثباليي  ارتٕبعي  ٞبي ٞعيٙٝ  زض ثطزاض٘سٜ  ـطاض ٔؽعٞب وٝ  ٔٙفي  ٞبي ثطٚ٘ي ثطذي

 

  ( ـطاض ٔؽعٞب ٚ ضقس التهبزي1-4

َ  . زض وّرٝ اؾت  تجررٗ  ضقس لبثُ  ٞبي يتئٛض  ثط اؾبؼ  ـطاض ٔؽعٞب ٚ ضقس التهبزي  ثرٗ  ي ضاثغٝ     ٞهبي  ٔهس

 . اظ ايٙطٚ ـهطاض   اؾت  ؾطٔبيٝ ا٘جبقت  ، ٔؿتّعْ ٘رؿت  وكٛض، زض ٔطحّٝ  يه  التهبزي  ، ضقس ٚ تٛؾعٝ ضقس التهبزي

ٖ     ضا وٙس ٔهي  وٙس ٚ ضقس التهبزي ايزبز ٔي  اذتالَ  ؾطٔبيٝ  زض ـطآيٙس ا٘جبقت  ؾطٔبيٝ  زض   وٙهس. ـهطاض ٔؽعٞهب چهٛ

 ،  اظ ٔهبزي   اعٓ  ظيبزي  ٞبي ٌصاضي زض احط ؾطٔبيٝ  وٝ  اؾت ( ثؿربض وبضآٔس ٚ پطثبظزٜ )ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  ذطٚد  ي ثطزاض٘سٜ

ٝ   ظيهبزي   ٔٙفهي   ٞهبي  ٚ ثطٚ٘ي  قسٜ  ٔحؿٛة  التهبزي  ٘كتي ، ٘ٛعي اؾت  قسٜ  حبنُ  ٚ ا٘ؿب٘ي  ٔبِي    نهٛضت   ضا ثه

ٓ  1. ٞبورٛ  ا٘س ذٛاٞس زاقت ٘ىطزٜ  ٟٔبرطت  وٝ  ٞبيي ٚ آٖ  ؾتوكٛض ٟٔبرط ـط ثطاي  ضقس التهبزي  وبٞف   2  ٚ وهر

ٝ   ٔهإحطي   ا٘ؿهب٘ي   ضقس ؾطٔبيٝ  ـطاض ٔؽعٞب ٘طخ  زاز٘س وٝ ( ٘كب1995ٖ)    ٔب٘ٙهس ضا وهبٞف   ٔهي   زض وكهٛض ثهبلي    وه

 (13)ذٛاٞس قس.  زض ضقس ؾطا٘ٝ  زائٕي  وبٞف  يه  زٞسٚ اظ ايٙطٚ ٔٙزط ثٝ ٔي

 وٙٙهس:   زٚ احط ضا اظ يىسيٍطٔتٕبيع ٔي  ضقس التهبزي  تبحرط ـطاض ٔؽعٞب ضٚي  زض ثطضؾي  بٖاظ ٘ٛيؿٙسٌ  ثطذي 

ٝ    ا٘ؿهب٘ي  ٘رهطٚي   ٟٔهبرطت   وٙس أىبٖ ٔي  ثربٖ  وٝ 3ـطاض ٔؽعٞب،  آيٙسٜ  ٚ ٘بظط ثٝ  ( احط ثبِم1ٜٛ    ثطذهٛضزاض اظ ؾهطٔبي

ٝ   ثبالتط ا٘جبقهت   ض ٚوبضايياظ وكٛ  زض ذبضد  ثبالتط آٔٛظـ  ٞبي ثبظزٞي  زِرُ  ، ثٝ ا٘ؿب٘ي  ،  زض ذهبضد   ا٘ؿهب٘ي   ؾهطٔبي

 )زض  زض آٔٛظـ  ٌصاضي  ؾطٔبيٝ  اـعايف  ثبعج
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 اظ   ثعضي  قٛز وٝ ٔي ٘بقي  ٚالعرت  اظ ايٗ  وٝ 1ـطاض ٔؽعٞب،  ( احط ثبِفع2ُقٛز.  ٔي  ـطؾت  ( زض وكٛض ٟٔبرطت آيٙسٜ

ٝ   ربٔعٝ  قسٖ  ذبِي  وٙٙس ٚثبعج ٔي  اظ وكٛض ٟٔبرطت  ٞب، ثبالذطٜ آٖ  ٕٞٝ  ٘ٝ  ٞب، ٚ اٌط چٝ زيسٜ  آٔٛظـ    اظ ؾهطٔبي

ٝ   اؾت  ـطاض ٔؽعٞب ظٔب٘ي  ؾٛزٔٙسي قطط  وٙٙس وٝ ٔي  ٞب ذبعط ٘كبٖ ٘ٛيؿٙسٜ  قٛ٘س. ايٗ ٔي  ا٘ؿب٘ي  ضقهس    ٘هطخ   وه

 (14)ثبقس.  ٘جٛز ٟٔبرطت زض حبِتضقس   اظ ٘طخ  اظ ـطاض ٔؽعٞب ثرف  ٘بقي

   ظيط ذالنٝ ؾبزٜ  اٍِٛي  زض لبِت  تٛاٖ ضا ٔي  التهبزي  ـطاض ٔؽعٞب ثط ضقس ٚ تٛؾعٝ  تبحرط ٔٙفي  عٛض وّي  ثٝ 

 (.5-1وطز )ٕ٘ٛزاض 

 

  التهبزي  ضقس ٚ تٛؾعٝ  اظ تبحرط ـطاض ٔؽعٞب ضٚي  ؾبزٜ  اٍِٛي  ( يه5-1ٕ٘ٛزاض 
 

 
 

 

 

 

 

  
1. Ex – Post Drain effect 



  ٔب٘سٌي عمت  اظ ٔعيت  ٌرطي زض ثٟطٜ  ( ـطاض ٔؽعٞب ٚ ٘بضؾبيي2-4

ٖ   ٞهبي  تىِٙٛهٛغي   ثركهتط ثهط تمّرهس ٚ التجهبؼ      التههبزي   اذرط تٛؾعٝ  ٞبي اؾتطاتػي     اظوكهٛضٞبي   ٔهسض

 زض لّٕهطٚ    لطاض ٌطـتٗ  ٔفْٟٛ ثٝ  يبـتٍي  تٛؾعٝ  اؾبؼ  اؾتٛاض٘س. ثط ايٗ  ٘رُ  ٞبي تئٛضي  عٛض وّي  ٚ ثٝ  يبـتٝ تٛؾعٝ

ٗ   تٛؾعٝ  ٘رع،ثطاي  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي  ثبقس. ثٙبثطايٗ ٔي  تىِٙٛٛغي  ؾطحسي ٝ    ، ثبيؿهتي  يهبـت    ذهٛز ضا ثه

   اظ ٔعيهت   ٌرهطي  ، ثٟهطٜ  تىِٙٛهٛغي   لّٕطٚ ؾهطحسي   ثٝ ٘رُ  اظ ضاٞجطزٞبي  ثطؾب٘ٙس. يىي  تىِٙٛٛغي  لّٕطٚ ؾطحسي

ٝ   وكهٛضٞبي   التهبزي  تٛؾعٝ  ؾغٛح  ٔربٖ تفبٚت  وٝ  ٔفْٟٛ  ايٗ  ؛ ثٝ اؾت  قبٖ ٔب٘سٌي عمت ٝ  تٛؾهع ٓ   يبـته  تهط   ٚ وه

ٖ   ٔي  زٞس، وٝ ٞب لطاض ٔي ضا زض اذتربض آٖ  اي قسٜ  ا٘جبقتٝ قٙبذتي ـٗ  ٞبي ـطنت  يبـتٝ  تٛؾعٝ ٝ   آٖ  تٛا٘ٙهس ثهسٚ    وه

   پركطـتٝ  رسيس ٔٛرٛز زض وكٛضٞبي  ٞبي تىِٙٛٛغي  تمّرس ٚ التجبؼ  قٛ٘س، ثٝ  پػٚٞف ؾٍٙرٗ  ٞبي ٞعيٙٝ  ٔتحُٕ

ٝ   تىِٙٛٛغي  اظ ؾطضيعٞبي  ٌرطي ثٟطٜ  ٚ زض ؾبيٝ (15)ثپطزاظ٘س  ٗ   ٘بقهي   ٞهبي  ٚ نهطـ ٗ   قهىبؾ   اظ ايه    قهٙبذتي   ـه

 قٛ٘س.  چرطٜ  ٔب٘سٌي  عمت  ثطٔكىُ

ٗ    تبورس ظيبزي  اذرط ضقس التهبزي  تئٛضيه  ٞبي ٔسَ  ٝ   ٛضٞبياظ وكه   آٚضي ثط ؾهطضيع ـه ٝ  تٛؾهع ٝ   يبـته    ثه

ٖ   يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي  أط ثٝ  ايٗ  زاض٘س؛ چطا وٝ  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي    زٞهس تهب قهىبؾ    ٔهي  أىهب

ٝ   نهٛضت  تزطثهي   ٔغبِعهبت   تط وٙٙس. ٘تبيذ تط وٓ يبـتٝ  تٛؾعٝ  ذٛز ضا ثب وكٛضٞبي  آٚضي ـٗ  ٚ  1وهٛ    تٛؾهظ   ٌطـته

ٝ   وكهٛضٞبي  ٚ تٛؾعٝ  پػٚٞف  ؾطٔبيٝ  ٔٛرٛزي  اـعايف  س وٝزٞٙ ٔي  ٘كبٖ 2ّٞپٕٗ  ٝ   تٛؾهع    اـهعايف   ثبعهج   يبـته

   پػٚٞف  ؾطٔبيٝ  ٔٛرٛزي  ثب ثركتطيٗ  ٔتحسٜ  ضاؾتبايبالت  قٛز، ٚ زض ايٗ ٔي  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي  وبضايي

ٗ   ثهطزاضي  أب ثٟطٜ (16)زاضز.   يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي تبحرط ضا ثط وبضايي  ثركتطيٗ  ٚ تٛؾعٝ ٗ   قهىبؾ   اظ ايه    ـه

ْ   رٟهب٘ي   تىِٙٛهٛغي  ٚ ؾطضيعٞبي  قٙبذتي ٗ   ثطذهٛضزاضي   ٔؿهتّع  زض   ٔترههم   ا٘ؿهب٘ي   وكهٛضٞب اظ ٘رطٚيهي    ايه

ٗ   ثهطزاضي  ـطاض ٔؽعٞب ثٟطٜ  ٚ پسيسٜ  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  چٙرٗ  ـمساٖ  . ثٙبثطايٗ اؾت  ٔرتّؿ ٞبي حٛظٜ    ٞهبي  ـطنهت  اظ ايه

 ؾبظز. ٔي  ضا عمرٓ  تىِٙٛٛغي  ٚ قىبؾ  قٙبذتي ـٗ

 

  ذالق  ( ـطاض ٔؽعٞب ٚ ـطايٙس ترطيت3-4

ُ   ؼطثي  وكٛضٞبي  ؾطيع  ضقس التهبزي  ٔبٞرت  وٝ  قٛٔپرتط ٍٞٙبٔي  ٖ   ضا زض اٚايه ٓ   لهط  وبٚيهس،   ٔهي  ثرؿهت

 ٚ يهب   3  تىِٙٛهٛغيىي   ضاوهبضايي   ٚ آٖا  وٝ  اؾت  اي اظ پسيسٜ  ٘بقي  زاضي ؾطٔبيٝ  ضقس رٟب٘ي  اعظٓ  ثرف  وٝ  زضيبـت

ٖ   اظ زٚض ذهبضد   رسيس ٚ زض ٘ترزٝ تىِٙٛٛغي  اثسا   زض پي  پي  ـطايٙسٞبي  حبنُ  ، وٝ(17)٘بٔرس  4پٛيب   وبضايي    قهس

 .(18)  اؾت  ثٛزٜ  نٙعتي  ٚ ـطايٙس رٟف  لسيٕي  ٞبي تىِٙٛٛغي
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ٖ   ي ٚاؾغٝ  ثٝ  وٝ  ٟ٘بز، ـطايٙسي  ٘بْ 1  ذالق  ـطايٙس ضا ترطيت  قٛٔپرتط ايٗ ُ   وبضآـطيٙهب ٝ   قهى    آٖ  ٚپٛيهبيي   ٌطـته

 ضقهس ٚ    وٝ  تاؾ  اؾتطاتػي ايٗ  قٛٔپرتط زض ثطزاض٘سٜ  ذالق  ترطيت  . زض ٚالع اؾت  وبضآـطيٙب٘ٝ  ٞبي ـعبِرت  ٔؿتّعْ

   ربٔعٝ  ٔٙسي ثٟطٜ  عٛضوّي  ٚ ثٝ  آٖ  ي زٞٙسٜ اـطاز تكىرُ  ٚ ٘ٛآٚضي  ذاللرت  ٔؿتّعْ  ّٔت  يه  التهبزي  ي تٛؾعٝ

 . وبض آٔساؾت  ا٘ؿب٘ي  ثطذٛضزاض اظ ؾطٔبيٝ  ا٘ؿب٘ي  اظ ٘رطٚي

ٝ   لسيٕي  اظ زا٘ف  رسيسي  رسيس ٚ يب تطورت  ِٔٛس، زا٘ف  وبضآـطيٗ  ٝ  وهبٔالً ثهسيعي    ٞهبي  قهرٜٛ   ضا ثه    اضايه

ٖ  وٝ  اي ضقس ايزبز وٙٙس. ربٔعٝ  رسيس ثطاي  ٞبي ضا ثٟجٛز ٚ عطنٝ  وٙس، تب عّٕىطز التهبزي ٔي    ترطيهت   اظ عهبٔال

ٝ   ٔهي   ـهطزي   ي ٔخبثٝ  ثٝ ٌفت  تٛاٖ ٔي  تعجرطي  قٛز، ثٝ ٔي  ترّرٝ  اـ ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  عٛض وّي  ٚ ثٝ  ذالق    ٔب٘هس وه

ٝ   ٞهبيي  وكهس ٚ ٘رهع وهٙف    ٔهي  ٘فهؽ   وٝ  حبَ  زض عرٗ  وٝ  ٔفْٟٛ  ايٗ  ثبقس؛ ثٝ  قسٜ  ٔؽعي  ي زچبض ضطثٝ    ضا عطضه

ٝ   وٙس وٝ ٔي  ٔؽعي  ضطثٝ  ضا زچبض ٘ٛعي  ذٛاٞس ثٛز. ـطاض ٔؽعٞب وكٛض ٔؽعـطؾت  عٕالً ٔٙفعُ  وٙس ِٚي ٔي    ٞطٌٛ٘ه

 ا٘ساظز. ٔي  تعٛيك  ضا ثٝ  التهبزي  س ٚ تٛؾعٝٚ ـطايٙس ضق  ضاعمرٓ  تِٛرسي  ٞبي ـطنت  ٚ ذّك  ، ٘ٛآٚضي اثسا 

 

  ٚ تٛؾعٝ  ( ـطاض ٔؽعٞب ٚ ضوٛز تحمرك4-4

 ضٚ٘سضقهس زضآٔهس     . ثطضؾي اؾت«  ٚ تٛؾعٝ  پػٚٞف«  التهبزي  ي ضقس ٚ تٛؾعٝ  انّي  ٞبي اظ ٔحطن  يىي 

ٝ   قسٜ  زازٜ  ثب زضنس ترهرم  آٖ  ٚ ٔمبيؿٝ  رٟبٖ  ٔرتّؿ  وكٛضٞبي ٝ ٚ تٛ  تحمرهك   ثه ٖ  ؾهع ٗ   ي زٞٙهسٜ   ،٘كهب    ايه

ٝ   . وكهٛضٞبي  اؾهت  ٚ پهػٚٞف   زضآٔس ثركتط، تحمرهك   ٚ وؿت  تِٛرس ٔٛـك  ي الظٔٝ  وٝ  اؾت  ٚالعرت ٝ  تٛؾهع    يبـته

   ٚ تٛؾعٝ  تحمرك  ذٛز ضا ثٝ  ّٔي  زضنس اظتِٛرس ٘بذبِم 2/2  عٛض ٔتٛؾظ  زاض٘س ثٝ  عٕٛٔبً زضآٔس ثباليي  وٝ  نٙعتي

ٝ   تحمرك  ثٝ  اظ زضآٔس ّٔي  قسٜ  زازٜ  زضنس ترهرم ٔتٛؾظ  وٝ  اؾت  زض حبِي ٗ ا٘س. اي زازٜ  اذتهبل  زض   ٚ تٛؾهع

 زٞهس   ٔي  ٘كبٖ  ٔرتّؿ  وكٛضٞبي  زضآٔس ّٔي  تغجرمي  . ثطضؾي(19)  زضنس اؾت65/0  تٛؾعٝ  زض حبَ  وكٛضٞبي

ٗ   عء وكٛضٞبيا٘س، ر زازٜ  اذتهبل  ٚ تٛؾعٝ  تحمرك  ضا ثٝ  ثركتطي ٔٙبثع  وٝ  وكٛضٞبيي ٝ    ثب ثركهتطي    زضآٔهس ؾهطا٘

   ي قهسٜ  نهٙعتي   تهبظٜ   وكهٛضٞبي   ٔهٛحط زض ٔٛـمرهت    زض ٔٛضز عٛأُ  قسٜ  ا٘زبْ  ٞبي ثطضؾي  ٘رعٞؿتٙس. ٕٞچٙرٗ

ٗ   زض ٔٛـمرت  ثؿربض ٟٔٓ  عٛأُ  اظ رّٕٝ  زٞس وٝ ٔي  آؾرب ٘كبٖ  قطلي  رٙٛة ٝ   ايه  ثؿهربض    ٌهصاضي  وكٛضٞب،ؾهطٔبي

 .  اؾهت   وبض ٘ؿهجتبً ٔهبٞط ثهٛزٜ     ٚ٘رطٚي  ٚ تٛؾعٝ  پػٚٞف  ٞبي تٛا٘بيي  آٚضزٖ  ، ـطاٞٓ ا٘ؿب٘ي  ض ٔٙبثعٞب ز آٖ  ٌؿتطزٜ

   ٚ تٛؾعٝ  زض تحمرك  ٌصاضي ؾطٔبيٝ  وٝ  اؾت  وكٛضٞبيي اظ رّٕٝ  قطلي  رٙٛة  آؾربي  وكٛضٞبي  اظ ثرٗ  رٙٛثي وطٜ

  زضنس تِٛرس ٘بذبِهي 35/0ضا اظ حسٚز 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. Creative destruction 



ٖ   ٚٔتٙبؾهت   ضؾهب٘سٜ  1988زضنس زض  9/1ٚ  1985زضنس زض  5/1، 1980زضنس زض  6/0  ثٝ 1975زض   ّٔي    ثهب آ

ٝ   ضٚ٘هس نهعٛزي    اـ ٘رع زضآٔس ّٔي ٖ  363)اظ   اؾهت   زاقهت ٝ  1975زالض زض   ٔرّرهٛ ٖ  148095 ثه  زالض زض   ٔرّرهٛ

ٗ  التهبزي  تٛؾعٝ  يٞب تبيرس تئٛضي  زض ضاؾتبي  ٔهبزيك  . ايٗ(20)( 1988 ٝ     ثربٍ٘ط ايه ٝ   أهط ٞؿهتٙس وه    ي تٛؾهع

 .  اؾت  ٚ پػٚٞكي  آٔٛظقي ٞبي اظ ظطـرت  ثٟرٙٝ  ٚ اؾتفبزٜ  ا٘ؿب٘ي  ي تٛؾعٝ  پبيساض ٔؿتّعْ

ٝ   ٚ ثطذٛضزاضي  ٔترهم  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  زاقتٗ  ٔؿتّعْ  ٚ پػٚٞف  تحمرك   . ضوهٛز   اؾهت  ا٘ؿهب٘ي   اظ ؾهطٔبي

ٝ     ٔتعبلت  پػٚٞكي  ٞبي ـعبِرت ٝ    ٚ ٘هٛآٚضي   اثهسا    ـهطاض ٔؽعٞهب ظٔرٙه ٖ   ٚ ٘رهع ٟ٘بزيٙه    ؾهطضيعٞبي   ٚٞهسايت   وهطز

ٝ   ٔي  ضا زض وكٛضٞبزأٗ  تٟٙب ضوٛز تِٛرس ٚ ثرىبضي  ٘ٝ  ٌرطز وٝ ٔي  ضا اظ ربٔعٝ  قٙبذتي ـٗ ٖ   ظ٘هس ثّىه    ضلبثهت   تهٛا

ٝ  ٔي قسيساً پبيرٗ  التهبز رٟب٘ي  حضٛض زض عطنٝ  ٞب ضا ٘رع ثطاي آٖ ٗ   ضٚز. ٔزٕٛعه ُ   ايه    زض ضاؾهتبي   ٍٕٞهي   عٛأه

 ذٛاٞٙس وطز.  عُٕ  التهبزي  ضـبٜ  وبٞف  ٚ زض ٟ٘بيت التهبزي  ٚ تبذرط زض تٛؾعٝ  ضقس التهبزي  وبٞف

 

  ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  زض ا٘جبقت  ( ـطاض ٔؽعٞب ٚ ٘بضؾبيي5-4

ٝ   ظيبزي  ٞبي ٍ٘طا٘ي  يبـتٝ تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي  ٝ    ٔٙفهي   ٔهسٞبي ثهب پرب   زض ضاثغه  ضقهس   ضٚي  ـهطاض ؾهطٔبي

ٝ   ثركتطاؾت  ٔطاتت  ـطاض ٔؽعٞب ثٝ  ثٝ  ٞب ٘ؿجت ٍ٘طا٘ي  زاض٘س. ايٗ  قبٖ زضآٔس ٚ ضـبٜ  ، تٛظيع التهبزي  ـهطاض    ، چهطا وه

ٝ   ٞبي .زض تئٛضي وكٛضٞب اؾت  اظ ايٗ  زض ثؿربضي  ٔٙبثع  تطيٗ اظ وٕربة  يىي  ذطٚد  ٔؽعٞب رطيبٖ  ،  التههبزي   تٛؾهع

   ٔٙجهع   ذطٚد  وٙس. ـطاض ٔؽعٞب )رطيبٖ ٔي  ضاثبظي  ٘مف  تطيٗ ٟٔٓ  ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  اذرط، ا٘جبقت  ٞبي تئٛضي  ٚيػٜ ٝ ث

ٝ   وٙهس. ا٘جبقهت   ايزهبز ٔهي    اذتالَ  آٖ  ٚ ا٘جبقت  ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ  ( زض ـطايٙس تكىرُ ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  وٕربة    ؾهطٔبي

 ٞط   وٝ  رسيسي  زا٘ف  ٞط ـطز )يعٙي  تٛؾظ  ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  ا٘جبقت  ٚ ٘طخ ٌرطز ٔي نٛضت  آٔٛظـ  اظ عطيك  ا٘ؿب٘ي

   ٞهبي  ٔعٕٛالً اظ٘ؿُ  )وٝ  عٕٛٔي  زا٘ف  ـعّي  ( ؾغح1:  اؾت  عبُٔ  اظ ؾٝ  آٚضز( تبثعي ٔي  ثسؾت  ربٔعٝ ـطز زض يه

ـ   ـهطز ضٚي   وٝ  ( ٔمساض ظٔب٘ي2ضؾس(،  ٔي  اضث  ثٝ  پركرٗ ـ 3وٙهس ٚ   ٔهي   نهطؾ   آٔهٛظ ٖ   ( تعهسازآٔٛظ    زٞٙهسٌب

ٗ   وهبٞف   . ـهطاض ٔؽعٞهب ثبعهج   (21)ثطذٛضزاض٘س(   ا٘ؿب٘ي  اظ ؾطٔبيٝ  وٝ  )اـطازي  ٚ تعهساز اـهطاز    1  ٘ؿهّي   ؾهطضيعثر

ٗ    ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ ا٘جبقت  اِٚرٝ  قٛز. اٌط ٘طخ ٔي  ا٘ؿب٘ي  ثطذٛضزاض اظ ؾطٔبيٝ  زٞٙسٜ  آٔٛظـ  ثبقهس،    زض وكهٛض پهبير

   ا٘هس وهبٞف   زض وكهٛض ٔب٘هسٜ    ضا وٝ  عٕط اـطازي  عَٛ ي قسٜ  تٙعيُ  زضآٔس ٚ ٔغّٛثرت  ٘س ٔزٕٛ تٛا ـطاض ٔؽعٞب ٔي

ٝ   پٛيبيي  زٞس. ـطاض ٔؽعٞب ؾطضيعٞبي ٝ   وه ُ   ا٘ؿهب٘ي  اظ ؾهطٔبي ُ   ٔهي   حبنه    آتهي   ٟ٘هبيي   ٚضي ٚ ثٟهطٜ   قهٛز ضا ٔرته

  ٚيػٜ  ، ثٝ ا٘ؿب٘ي  زض ؾطٔبيٝ  ٌصاضي ؾطٔبيٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. Intergenerational soillover 



ٝ   ايٗ  زٞس، وٝ ٔي  ، ضا وبٞف ٚ تٛؾعٝ  زض تحمرك  ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٝ   ـطايٙس ٘رع ثه ٝ  ذهٛز ـطايٙهس ا٘جبقهت     ٘ٛثه    ؾهطٔبي

ٝ   اظ ا٘جبقت  ٘بقي  ٔمربؼ  ٞبي ا٘ساظز، ٚ نطـٝ تبذرط ٔي  ضا ثٝ  ا٘ؿب٘ي  . (22)ا٘هساظز   ضا اظاعتجهبض ٔهي    ا٘ؿهب٘ي   ؾهطٔبي

ٗ   ؾطيع  ٞبي ثط احط٘ٛآٚضي  ، وٝ التهبز رٟب٘ي  ٔحرظ  وكٛضٞب زض يه  وٝ اٌط لطاض ثبقس  أطٚظٜ ـ   آٚضي ـه    زؾهترٛ

ٖ  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  ٚ ٟٔبضت  زا٘ف  ٚلفٝ ثي زاضز وٝ  وٙٙس، ضطٚضت  ، ضلبثت اؾت  ؾبثمٝ ثي  تؽررطي  ضا ثهبال ثجط٘هس ٚ     قهب

 .(23)  اؾت  ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  جبقتٚ ا٘  ٌرطي  قىُ  زضضاؾتبي  ٔٙبثع  ترهرم  وبض ٘رع ٔؿتّعْ  ايٗ

 

  يبـتٝ وٕتط تٛؾعٝ  اظ وكٛضٞبي  ٌطـتٗ  ٔزب٘ي  ( ـطاض ٔؽعٞب ٚ ؾٛاضي6-4

ـ  ٌصاضي ؾطٔبيٝ  ٞبي ٔرّربضزٞب زالض ٞعيٙٝ  ضـتٗ  اظ زؾت  ـطاض ٔؽعٞب ثبعج  ي پسيسٜ  وٝ  زض حبِي     زض آٔهٛظ

   ا٘ؿهب٘ي   ٘رطٚٞهبي   ٔخجهت  ٞهبي  ثهبالتط ٚ ثطٚ٘هي    ٚضي اظ ثٟهطٜ   بقي٘  ثبِمٜٛ  ٚ ٘رع زضآٔسٞبي  ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ  ٚ ا٘جبقت

ٓ   زض وكهٛضٞبي   ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  ثطذٛضزاض اظ ايٗ ٝ   وه ٝ   تهط تٛؾهع  ٚ   ٔخجهت   ٞهبي  ثطٚ٘هي   قهٛز،زضثطزاض٘سٜ  ٔهي   يبـته

   ٚ ٘كهتي   ثهطزاضي   ؾطٔبيٝ  ٘ٛعي  وٝ  پسيسٜ  .ايٗ ٚ ٟٔبرط پصيط اؾت  يبـتٝ  تٛؾعٝ  وكٛضٞبي  ثطاي  ظيبزي  زضآٔسٞبي

 ،  ذٛاٞس زاقت  ز٘جبَ  ٞب ضا ثٝ آٖ  ؾبوٙبٖ  قسيس ضـبٜ  قٛزٚ اـت ٔي  تّمي  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  اظ وكٛضٞبي  التهبزي

ٖ    ٚ ثبظيبـهت   والٖ  ؾٛزٞبي  ٚ ٟٔبرطپصيط ٔتضٕٗ  يبـتٝ  تٛؾعٝ  وكٛضٞبي  ثطاي    . ثهب ٟٔهبرطت   اؾهت   آقهىبض ظٔهب

ٝ   ٞهي  اظ ثهبظزٜ   ، ثركهي  تٛؾعٝ  زض حبَ  وكٛضٞبي  ترهمٔ ٚ ٘رطٚٞبي  عّٕي  ٘رجٍبٖ    ٔٙهبثع   ضٚي  ٌهصاضي  ؾهطٔبي

   ٚتطثرهت   آٔٛظقهي   ٞهبي  زض ٞعيٙٝ  ثباليي  ٔرعاٖ  وكٛضٞب ثٝ  قٛز ٚ آٖ ٔي  ٔٙتمُ  يبـتٝ  تٛؾعٝ  وكٛضٞبي ثٝ  ا٘ؿب٘ي

   ثركهي   يبـتٝ  تطتٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي ٖ زٞٙسٌب  ٔبِربت  وٝ  ٔفْٟٛ  ايٗ  وٙٙس؛ ثٝ ٔي  رٛيي نطـٝ  ٔترهم  ٘رطٚٞبي

ٗ   ٚ ٟٔبرط پصيط ضأي  يبـتٝ  تٛؾعٝ  وكٛضٞبي  ٚ آٔٛظقي  تحمرمبتي  ٞبي اظ ٞعيٙٝ ٖ  ٔهي   پسيهسٜ   پطزاظ٘هس. اظ ايه    تهٛا

 يبز وهطز. ٔهخالً ٚظيهط      يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  اظوكٛضٞبي  يبـتٝ  تٛؾعٝ  وكٛضٞبي  ٌطـتٗ 1  ٔزب٘ي  ؾٛاضي  عٙٛاٖ  تحت

  5/7وكهٛض،    آٖ  ( ثٝ يىؿبَ  )زض عَٛ  ايطا٘ي  ٔترههي  ٘رطٚٞبي ٟٔبرطت  اظ ثبثت  زاضز وٝ ٔي  وب٘بزا اعالْ  برطتٟٔ

ٓ    ٔمرٓ  ٘فط ايطا٘ي 600  حطٚت  قٛز وٝ ٔي  ٌفتٝ  . ٕٞچٙرٗ اؾت وب٘بزا ثٛزٜ  ٘فع  ٔرّربضز زالض ثٝ ُ   آٔطيىهب اظ ضله    وه

 .(24)  ثركتطاؾت  ايطاٖ  ثٛزرٝ

ْ   ٚ ؼرط٘مسي  ٘مسي  ٞبي وٕه  وٝ  ٌفت  ثتٛاٖقبيس   ٝ   وكهٛضٞبي   اعغهبيي   ٞهبي  ٚ ٘رهع ٚا ٝ   تٛؾهع ٝ  يبـته    ثه

ٗ   ثبقهس. أبپربٔهسٞبي    ٔزهب٘ي   ؾهٛاضي   ايٗ  ٞعيٙٝ  رجطاٖ  زض ضاؾتبي  تب حسٚزي  يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  وكٛضٞبي    ايه

  ثركتطي  ٔطاتت  ثٝ  ٞبي ٙٝٞعي  قٛ٘س ٚ زضثطزاض٘سٜ ٕ٘ي  رب ذتٓ  ٕٞرٗ  ثٝ  ٔزب٘ي  ؾٛاضي

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. Free ridding 



ٝ  اٚ زض يهه   وٝ  . ظٔب٘ي اؾت  ـطاٚا٘ي  ٔخجت  ٞبي ثطٚ٘ي  زاضاي  ٔترهم  . يه وكٛضٞب اؾت  آٖ  ثطاي    نهٙعتي   ربٔعه

 تط  وٓ  ٞبيوكٛض  ثرٗ  ـبنّٝ  قٛزوٝ ٔي  ثبعج  حبَ  قس، ٚ زض عرٗ  وكٛض ٔرعثبٖ  ٞب ٘هرت ثطٚ٘ي  ٌرطز، ايٗ لطاض ٔي

 تهط   وٓ  وكٛضٞبي  وٝ  ٘رع ثركتط قٛز. ٔٛلعي قبٖ ٚاثؿتٍي  ٔرعاٖ  آٖ  ثركتط ٚ ٔتعبلت  يبـتٝ  ٚ تٛؾعٝ  يبـتٝ  تٛؾعٝ

ٝ   ثتٛا٘هس ثهب پطزاذهت     وكس تب ربٔعٝ ٔي  ٞبعَٛ قٛ٘س، ؾبَ ٔي  تٟي  ٔترهم  اظ ٘رطٚٞبي  يبـتٝ  تٛؾعٝ    ٞهبي  ٞعيٙه

ٗ   ٔخجهت   ٞهبي  ثطٚ٘هي   زيٍط چٖٛ  وٙس.اظ عطـي  ا ربيٍعيٗثبال ض  ثب ٟٔبضت  ٘رطٚٞبي  ٌعاؾ ٝ    ايه    وكهٛضٞبي   اـهطاز ثه

ٝ   وكهٛضٞبي   ٞب ثطاي آٖ  ثط ضٚي  قسٜ  نطؾ ٞبي قٛز ٚ ٞعيٙٝ ؾطاظيط ٔي  پركطـتٝ ٝ   پركهطـت  ٘كهرٙٙس،   حٕهط ٔهي    ثه

ٝ   وكهٛضٞبي   ثرٗ  ٚ قىبؾ  زازٜ  وكٛضٞب ضا اـعايف زض آٖ  ؾطا٘ٝ  ٞي ثبظزٜ ٝ يبـ  تٛؾهع ٓ   ته ٝ   ٚ وه ٝ   تهط تٛؾهع  ضا   يبـته

   اظٔعيهت   ثطزاضي ٚ ٘رع ثٟطٜ  ٚ ذاللرت  ٘ٛآٚضي  ٞبي قٛز تب ظٔرٙٝ ٔي  ذٛز ثبعج  ٘ٛثٝ  وبض ثٝ  ؾبظز. ايٗ تطٔي ٌؿتطزٜ

ٝ   آٖ  ٞهبي  زچهبض ضوهٛز قهٛز ٚٚاثؿهتٍي      يبـتٝ  تط تٛؾعٝ وٓ  زض وكٛضٞبي  رٟب٘ي  ٚ ؾطضيعٞبي  ٔب٘سٌي عمت    ٞهب ثه

 ثركتط قٛز.  ـتٝپركط  وكٛضٞبي
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ٖ    ي پسيسٜ  ٚ زأٙٝ  ٚؾعت  زض ذهٛل  قسٜ  اضايٝ  ٚ ؼرطضؾٕي  ضؾٕي  آٔبضٞبي     ٌٛيهبي   ـطاض ٔؽعٞهب زضايهطا

ٝ    ٔترههم   ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  ذطٚد  رطيبٖ  أطٚظٜ  وٝ  اؾت  ٚالعرت  ايٗ  ثهبال ٚ ثؿهربض     ا٘ؿهب٘ي   ٚ ثطذهٛضزاض اظؾهطٔبي

   ، التهبزي ؾربؾي  ٔعضُ  يه  نٛضت  ٚ ، ثٝ ، ٟٔٙسؾبٖ ، پػٚٞكٍطاٖ ٞب، پعقىبٖ اؾبترس زا٘كٍبٜ  ٕٞچٖٛ  وبضآٔسي

 ـطاض   آٔبض ضؾٕي  . ٞط چٙس وٝ اؾت  ضا زض وكٛض ثطاٍ٘ررتٝ  ظيبزي ٞبي ٞب ٚ ٍ٘طا٘ي ، ثرٓ زض وكٛض زضآٔسٜ  ٚ ارتٕبعي

 ٚ   آٔهبض رهعٚ اؾهطاض ٘ظهبٔي      ايٗ  وٝ  اؾت  ايٗ  زِرُ  ثٝ  ٘ٝ  ايٗ، )ٚ  ٘كسٜ  اضايٝ  ٚٔعتجطي  ٔطاوع ضؾٕي  ٔؽعٞب تٛؾظ

ٝ    ثبقٙس ثّىٝ  ٚ يبؾربؾي  التهبزي ٝ     تٟٙهب ثه ٖ   ذهبعط ثععهس ـبرعه  ٞهب   ٌهعاضٜ   ثطذهي   ثبقهس( ِٚهي   ٔهي   آٖ  آٔرهع ثهٛز

 . ٚظيهط  (25)س وٙٙ ٔي ٟٔبرطت  ذبضد  وكٛض، ثٝ  ٘فط اظ اـطاز ٔترهم 5/2  ضٚظا٘ٝ  عٛض ٔتٛؾظ  ثٝ  زٞٙس وٝ ٔي ٘كبٖ

ْ   310  ٔعبز1379َٚ  1378  زٚ ؾبَ  ـطاض ٔؽعٞب ضا عي  ضلٓ  آٚضي ٚ ـٗ  ، تحمرمبت عّْٛ  وٙهس   ٔهي   ٞعاض ٘فهط اعهال

ٗ   زٞس وٝ ٔي ٘كبٖ  پَٛ  إِّّي ثرٗ  نٙسٚق  تٛؾظ  ٌطـتٝ  نٛضت  . ٔغبِعبت(26) ٖ   وكهٛضٞبي   زض ثهر  ، آؾهرب   رٟهب

ٗ   عهبِي   هرالتتح  اـطاز زاضاي  ٟٔبرطت  ٘طخ  ثركتطيٗ ٖ    آؾهربيي   وكهٛضٞبي   ٚ زضثهر ٗ   ٘رهع ايهطا  زضنهس    ثركهتطي

 .(27)ضا زاضز   عبِرٝ  اـطاز ثب تحهرالت  ٟٔبرطت

َ  176  ، اظ ٔزٕهٛ   اؾالٔي  ا٘مالة  اظ پرطٚظي  پؽ  زٞٙس وٝ ٔي  آٔبضٞب ٘كبٖ     عّٕهي  آٚض إِپربزٞهبي   ٔهسا

 زض   ايطا٘هي   ٞعاضزا٘كهزٛي  70  اؾهت   قهسٜ   ثرٙهي  ٘ساض٘س. پرفزض وكٛض حضٛض   اوٖٙٛ  ٘فط آ٘بٖ 163تعساز   رٟبٖ

ٝ   ؾبَ  وب٘بزا وٝ ا٘س. ٚظيط ٟٔبرطت تحهرُ  ثٝ  ٔكؽَٛ  ؼطثي  زوتطا زض وكٛضٞبي  ٞبي زٚضٜ ـ   ٌصقهت   7500  وكهٛض

 ضا  ٞبيي ٟٔبرطت  ثٛز، چٙرٗ  پصيطـتٝ  ٔرعثب٘ي  ضا ثٝ  ٘فط ايطا٘ي



   . زض يهه (28)  اؾهت  وب٘بزا ثهٛزٜ   ٘فع  ٔرّربضز زالض ثٝ 5/7ـطايٙس   ايٗ  ؾبظز وٝ ئ  ذبعط ٘كبٖ  وطزٜ  اضظيبثي  ٔخجت

ٜ   زا٘كزٛيبٖ  اؾالٔي  ا٘زٕٗ  تٛؾظ  وٝ  ٘ظط ؾٙزي ٖ   زا٘كهٍب َ   تٟهطا ْ 78  زض ؾهب  زضنهس   7/83  اؾهت   قهسٜ   ا٘زهب

ٝ   ٟٔهبرطت   قهطايظ   ثٛزٖ  ٚ ـطاٞٓ أىبٖ  زض نٛضت  ا٘س وٝ وطزٜ  ذبعط ٘كبٖ  آٔبضي  ربٔعٝ  زا٘كزٛيبٖ  اظ   ذهبضد   ثه

 (29)ضٚ٘س. وكٛض ٔي

   ـطاض ٔؽعٞب زض وكٛض ضا٘كبٖ  آٔرع پسيسٜ اظ اثعبز ـبرعٝ  اي ٌٛقٝ  ، وٝ تهٛيط ٔصوٛض اظ التهبز ايطاٖ 

   ٚ ـطاٞٓ  ٔؿرط تٛؾعٝ پرٕٛزٖ  رٟت  زيٍطي  اظ ٞط ظٔبٖ  وكٛض ثرف  أطٚظٜ  قٛز وٝ ٔي  تطؾرٓ  زٞس، زض حبِي ٔي

   . ٚالعرت وبضآٔس ٘ربظٔٙس اؾت  ا٘ؿب٘ي ثطذٛضزاض اظ ؾطٔبيٝ  ا٘ؿب٘ي  ٚ ٘رطٚي  ٔترهم  ٘رطٚٞبي  ، ثٝ ثؿتط آٖ  وطزٖ

   وكٛض ضخ  ٚ حطٚت  ا٘ؿب٘ي  زض ٔٙبثع  ثعضٌي  ٞبي ربيي اظ وكٛض، رب ثٝ  ٔترهم  ٘رطٚٞبي  زض احط ذطٚد  وٝ  اؾت  ايٗ

 ٚ   عُّ  عّجس ثب ثطضؾي ضٚ ٔي . اظ ايٗ ذٛاٞس زاقت  هبز وكٛض زض پيالت ثطاي  ثؿربض ٔٙفي  ٞبي ذٛاٞس زاز ٚ ثطٚ٘ي

   ثطذٛضز وطز ٚ ظٔرٙٝ  ٚ ٔإحط ثب آٖ  عٛض نحرح  ، ثٝ آٖ  ٚ پربٔسٞبي  ٚ عٛالت  پسيسٜ ايٗ  ٌرطي قىُ  ٞبي ظٔرٙٝ

 . ؾبذت  ضاـطاٞٓ  آٖ  تعسيُ
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   وكهف  -ـكهبض  عٕٛٔي  ٔسَ  ثط اؾبؼ  تٛاٖ ـطاض ٔؽعٞب زض وكٛض ضا ٘رع ٔي  ي زٞٙسٜ  قىُ  عٛأُ  ٔزٕٛعٝ 

 اظ ـطايٙهس    ثركهي   ٔترههم  ٘رطٚٞبي  ثٝ  زض وكٛض ثب ـكبض آٚضزٖ  عٛأّي  ؾطي  يه  وٝ  ٔفْٟٛ  ايٗ  زاز؛ ثٝ  تٛضرح

ٗ    اظٔطظٞهبي   زيٍهط ٘رهع زض ذهبضد     عٛأُ  ؾطي  زٞٙس ٚ يه ٔي  ـطاض ٔؽعٞب ضا قىُ ُ    وكهٛض ايه    ـطايٙهس ضا تىٕره

ٝ   عٛأّي  ٔزٕٛعٝ  عٛض وّي  ثبقٙس.ثٝ ٚ  ٔي ،ـطٍٞٙي ، التهبزي ؾربؾي  اثعبز ٔرتّؿ  زاضاي  عٛأُ  وٙٙس. ايٗ ٔي    وه

   عٛض ذالنٝ  ثٝ  تٛاٖ ا٘س ضا ٔي ايفب ٕ٘ٛزٜ  اؾبؾي  ( اظ وكٛض ٘مف اؾالٔي ـطاض ٔؽعٞب)زض ثعس اظ ا٘مالة  زٞي زض قىُ

 طز:ظيط ثطقٕ  نٛضت ثٝ

  آٖ  ٔتعبلت  تحٕرّي  ٚ رًٙ  اؾالٔي  ( ا٘مالة1 

  تحمرمبتي -  زض زا٘كٍبٟٞب ٚ ٔطاوع عّٕي  ـطٍٞٙي  ( ا٘مالة2 

 وكٛض   ٚ ٔسيطيت  زض أٛض عّٕي  وبضقٙبؾبٖ  تعٟس عّٕي  ثٝ  ٘ؿجت  تعٟس ايسئِٛٛغيه  زاقتٗ  ( اِٚٛيت3 

 آٟ٘ب  عّٕي  ٚ ربيٍبٜ  ارتٕبعي  ٔٛلعرت  قٕطزٖ  إٞرت ٚ وٓ  ٚ پػٚٞكٍطاٖ  ٔترههبٖ  ا٘سن  ( حمٛق4 

 زض ؾبيط وكٛضٞب  ثب ٔطاوع عّٕي  وٓ  ٚ اضتجبعبت  ٘بوبـي  ٔغبِعبتي  ، ـطنتٟبي تحمرك  ا٘سن  ( أىب٘بت5 

 وكٛض زض ذبضد  ٚ عّٕي  تحمرمبتي وبضٞبي زازٖ ا٘زبْ ثٟتطثطاي ثبالتطٚـطنتٟبي زضآٔسٞبي ( ا٘تظبضوؿت6 

 زض وكٛض  ظ٘سٌي  پبيرٗ  ٚ ٘رع اؾتب٘ساضزٞبي  ذٛز ٚ ـطظ٘ساٖ  قؽّي  آيٙسٜ  ثٝ  ٘ؿجت  ي( ٘باعٕرٙب7٘ 

ٝ   ٚ تعطو  ٚ ٔس٘ي  ؾربؾي  ٔٛرٛز زض حمٛق  ( ٘بضؾبيرٟبي8   ٚ   ـهطزي   ٔهٛضز زض حمهٛق   ثهي   ٞهبي  ٚ ٔساذّه

 اـطاز  ارتٕبعي



ٝ   زؾتطؾهي   زض ذٛض زض وكٛض، عسْ  تحمرمبتي -  عّٕي  ـضبي  ( ـمسا9ٖ  ٝ   ٚ پػٚٞكهي   عّٕهي   ٔٙهبثع   ثه    ثه

 اظ وكٛض  زض ذبضد  تحمرمبتي -  ثب ٔطاوع عّٕي  ثؿربض ضعرؿ  ٚ اضتجبط  ٍٞٙبْ

اظ  وبضآٔهس ٚ ٔٙبؾهت    اؾهتفبزٜ   ٚ عسْ  پػٚٞكي -  عّٕي  ٞبي ثؿربض ٘بوبضآٔس زض حٛظٜ  اٍ٘رعقي  ( ٘ظب10ْ 

  اـطاز ٔترهم  ٚ ترههٟبي  ٟٔبضت  

  ضا٘تي  ٔسيطيتي  ٚ ٘ظبْ  ٘تي( ؾبذتبض التهبز ضا11 

 وكٛض  ، ارتٕبعي ـطٍٞٙي  ثب ٘ظبْ  ٚ ٔحممبٖ  اظ ٔترههرٗ  ثطذي  ٚ ـطٍٞٙي  ارتٕبعي  تغبثك  ( عس12ْ 

ٝ  ثعهس اظ ا٘مهالة    ؾبِربٖ  قسيس زض عي  ارتٕبعي -  ؾربؾي  ( تحٛالت13   اذرهط ٚ    حجبترٟهبي  ثهي   ٚيهػٜ   ، ثه

  اظ ضٚقٙفىطاٖ  ثؿربضي  ثبظزاقت

ٚ تحههرُ    ثب ضقس اـهطاز ٔترههم    التهبزي  ٔرتّؿ  ٞبي زض ثرف  ٌصاضي ؾطٔبيٝ  ثرٗ  تٙبؾت  ( عس14ْ 

 اظ وكٛض  وطزٜ 

 15  ٚ ) 

ٖ   زض رٕهع   اذرط ذٛز، وٝ  اظ ؾرٙطا٘رٟبي  زض يىي  آٚضي ٚ ـٗ  ، تحمرمبت ٚظيط عّْٛ  ٜ  پػٚٞكهٍطا    پػٚٞكهٍب

 ٚ   ـىهطي   اعٕرٙبٖ  عسْ  ٘ٛعي ، احؿبؼ ٌفت ٔي  ؾرٗ  ضيبضربتٚ   ٘ظطي  ـرعيه  ٔطوع تحمرمبت  ثٙربزي  زا٘كٟبي

ٗ   اؾت  آٟ٘ب زا٘ؿتٝ  ٟٔبرطت  ضا زِرُ  ٘رجٍبٖ  زض ثرٗ  ارتٕبعي ـ   ٚ تهأٔر    ٚ ٘ربظٞهبي   ارتٕهبعي   ٔٙعِهت   ٌٚؿهتط

 ثهب ٔطاوهع     وكٛضٔبٖ  ٚ پػٚٞف  ٔطاوع عّٕي  اضتجبط رب٘جٝ ٕٞٝ  ٚ ٌؿتطـ  پػٚٞبٖ  ٚ زا٘ف  ، ٔحممبٖ اؾتبزاٖ  ٔبزي

ٗ   رّهٌٛرطي   وبضٞبي ضاٜ ٔخبثٝ  ضا ثٝ  زض رٟبٖ  قبذم  ٚ پػٚٞكي  عّٕي َ   اظ ايه    . ضؤؾهبي (30)ا٘هس   ثطقهٕطزٜ   ا٘تمهب

 ، ذهبعط   وهطزٜ   زض زا٘كٍبٟٞب اعتهطاو   ٚ ضٚا٘ي  ـىطي  ٘بأٙي  تساْٚ  ذٛز ثٝ ٘كؿت  ٚؾٛٔرٗ زا٘كٍبٟٞب ٘رع زض چُٟ

ٜ   ؾبِٟبي  ثحطاٟ٘بي  تساْٚ  زِرُ  ثٝ  ٘رجٍبٖ ٟٔبرطت  وطز٘س وٝ  ٘كبٖ ٝ   تّهد   ٞهب ٚ ذهبعطات   اذرط زض زا٘كهٍب    ربٔعه

ٝ   اؾت  ٞبيي اظ چبِف  يىي  عّٕي  ٞبي آظازي  زض تحمك  ٚ ـىطي  ضٚا٘ي  اظ٘بأٙرٟبي  عّٕي    ثطٚظذاللرتٟهبي   ٔهب٘ع   وه

ٖ   زيٍطي  رٕع  ٕٞچٙرٗ (31).  اؾت  قسٜ  زا٘كٍبٞربٖ  ٚ ـطٍٞٙي  ، ارتٕبعي عّٕي ٜ   اظاؾهتبزا    زض ثطضؾهي   زا٘كهٍب

 ا٘س. آٟ٘ب  زا٘ؿتٝ  زض زاذُ  يبـتٝ  ٚ تىٛيٗ  تِٛرسٚالعي  ـطاض ٔؽعٞب ضا زض ٘جٛز ٟ٘بزٞبي  انّي  ـطاض ٔؽعٞب، ضيكٝ  پسيسٜ

ُ   ٚ نٙعت  ـٙبٚضي  ٞط ٌٛ٘ٝ  ، ضقس ٚ حربت پرسايف  زض وكٛض،أىبٖ  ٚاضزات  لٛي  تؿّظ  زِرُ  ثٝ  ٔعتمس٘س وٝ    انهر

ٗ  ٔي  ثٍرطز ٔٙتفي  ثٟطٜ  اـطاز ٔترهم  ٚاؾتعسازٞبي  ثتٛا٘س اظ ذاللرت  وكٛض وٝ زض ٗ   قٛز. ثٙهبثطاي  ٚ   ٔترهههر

ٝ   ؛ يب ثطٚ٘س ٚ يب ايٗ ذٛاٞٙس زاقت  زض پرف  ٞب زٚضاٜ وطزٜ  تحهرُ ٗ      وه  اظ   ٌهطٜٚ   زض وكهٛض ثٕب٘ٙهس ٚ ثپٛؾهٙس. ايه

ٖ   اضد  ٚ زض ٔمبثُ ٝ ضٚي ثي  اظ ٚاضزات  ضاٞىبض ضا، زض رٌّٛرطي اؾتبزاٖ ٝ   ٟ٘هبز ٗ   ذاللرهت   ثه  تِٛرهس   ٟ٘بزٞهبي   ٚ تىهٛي

 (32)زا٘ٙس. اظ آٟ٘ب ٔي  زضيػ ثي  ٚ حٕبيت  ٚالعي

 ا٘س: قسٜ  ٚ تحّرُ  ـطاض ٔؽعٞب تكطيح  ٞبي اظ ظٔرٙٝ  ٔتعبلجبً ثطذي 



 ٚ وبضآٔس زض وكٛض  ٔٙبؾت  ٚ پػٚٞف  تحمرمبتي  ـضبي  ( ـمسا1-6ٖ

   ٔتعبلهت   ٚا٘تمبزي  ضلبثتي  ـضبي  ٚ ـمساٖ  پػٚٞكي -  عّٕي  ـضبي  ٔؽعٞب اظ وكٛض ـمساٖـطاض   اظ عُّ  يىي 

   پػٚٞف  ثٛزرٝ  ( ٘ؿجت1  ٟٔٓ  قبذم وكٛض اظ ؾٝ  زض يه  ٚ پػٚٞكي  تحمرمبتي  ـضبي  اضظيبثي  ثبقس. ثطاي ٔي  آٖ

ُ   وكٛض ثٝ  پػٚٞف ثٛزرٝ  ٘ؿجت  ٚ يب قبذم  ّٔي  تِٛرس ٘بذبِم  وكٛض ثٝ ٝ   وه  تعهساز    ( قهبذم 2وكهٛض،    ثٛزره

ٝ  تحمرهك   وبض زض عطنٝ  ثٝ  ٔكؽَٛ  پػٚٞكٍطاٖ    پػٚٞكهي   ( اعتجهبضات  ٚ ذهٛنهي   )زِٚتهي   ( تطورهت 3ٚ   ٚ تٛؾهع

ٓ   قبذم  ٔربٍ٘رٗ 1998  يٛ٘ؿىٛ زض ؾبَ  آٔبض ٚاعالعبت  وٙٙس. ثط اؾبؼ ٔي  اؾتفبزٜ  اظ   پػٚٞكهي   اعتجهبضات   ؾهٟ

ٗ   وٝ  زضنس ثطآٚضز قسٜ 91/0  رٟبٖ ُ زض و ّٔي  تِٛرس ٘بذبِم ٓ   ثركهتطي ٝ   ٔطثهٛط   آٖ  ضله   4/3وكهٛض ؾهٛئس )    ثه

ٗ  اؾهت   ٚ ٔبِتب )نفط زضنس( ثهٛزٜ   ضٚا٘سا، پب٘بٔب، لطلرعؾتبٖ  وكٛضٞبي  ثطاي  ٔمساض آٖ  تطيٗ زضنس( ٚوٓ    . ٔمهساضاي

ٝ   ٘ؿهجت   وٝ  قسٜ  زضنس ثطآٚضزٜ 5/0  ايطاٖ  ثطاي  قبذم ُ   ثه ٖ   وه ٝ ضت  رٟهب ٝ   70  جه  . (33)  اؾهت  اظ نهس ضا زاقهت

   وُ  ثطاي  ٘فط رٕعرت  ٔرّرٖٛ زض يه  ٚ پػٚٞف  وبض تحمرك  ثٝ  تعساز پػٚٞكٍط ٔكؽَٛ  قبذم  ٔربٍ٘رٗ  ٕٞچٙرٗ

ٝ  وكٛض غاپٗ  ؾٝ  وٝ  ٘فط ثٛزٜ 1269ثطاثط  1998  ز٘رب زض ؾبَ  ٚ  4000٘فهط،   6309ثهب    تطترهت   ، ايؿّٙس ٚآٔطيىب ثه

   قهبذم   . ايٗ اؾت  ضا زاقتٝ  ٚضعرت  ٘فط ثستطيٗ 8ا٘س ٚربٔبيرىب ثب  ضا احطاظ وطزٜ  تب ؾْٛ  اَٚ  بيٞ ٘فط ضتجٝ 3732

ْ   . زض ٔهٛضز قهبذم  (34)  اؾهت   ضا زاقتٝ 100اظ  72  ضتجٝ  رٟبٖ  زضوُ  وٝ  قسٜ  ٘فط حجت 521  ايطاٖ  ثطاي  ،  ؾهٛ

ٝ   ، ثبيس ذبعط ٘كبٖ پػٚٞكي  اعتجبضات  زض تبٔرٗ  ذهٛني  ٚثرف  زِٚت  ؾٟٓ  تطورت  يعٙي    ضٚ٘هس اـهعايف    وطز وه

ٝ   اظ ضقهس تحمرهك    حبوي  زض ٞط وكٛضي  زِٚت  ؾٟٓ  ٚ وبٞف  ذهٛني ثرف  ؾٟٓ    وكهٛض اؾهت    زض آٖ  ٚ تٛؾهع

   ذهٛنهي   ثرف زضنس ٚ ؾٟٓ 21/54  پػٚٞف  اعتجبضات  زِٚتٟب زض تبٔرٗ  ؾٟٓ  حبضط ٔربٍ٘رٗ  . زض حبَ ٚثبِعىؽ

   ذهٛنهي   ثرهف   زضنهس ثهطاي   2/9ٚ  زِٚت  زضنس ثطاي 6/90  قبذهٟب زض ايطاٖ  . ٔمبزيط ايٗ زضنس اؾت 79/45

 وكٛض   قبذهٟب ثطاي  ايٗ  . ٚضعرت(35)اظنس ضا زاضز  82  ضتجٝ  رٟبٖ  ثب وكٛضٞبي  زض ٔمبيؿٝ  وٝ  اؾت  قسٜ  حجت

 . اؾت  قسٜ  زازٜ  ( ٘كب7ٖ-1)  زض رسَٚ

 

 زض وكٛضه زضنس / ٘فط  ٔٙترت  ؾبِٟبي  ثطاي  تحمرمبتٚ   پػٚٞف  ( ٕ٘بٌطٞبي7-1  رسَٚ
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ٖ   اضد  ثؿهربض ٘بوبضآٔهس ٚ زض ٚالهع     زض ثبال ثربٍ٘ط ؾبذتبض پػٚٞكهي   قسٜ  اضايٝ  قٛاٞس آٔبضي  ٝ  ٟ٘ٙهبز  أهط    ثه

ٝ   اِتبِرؿ ٚ حك  حمٛق  پطزاذت  ٚ ٘ظبْ  قياٍ٘رع  ٚ ٘ظبْ  زض وكٛض اؾت  ٚ پػٚٞف  تحمرك  ٚ   ٔترههم   ٘رطٚٞهبي  ثه

ٝ   اؾهت   أط ايٗ  ٞب ضا ثٟجٛز ثركس.ٚالعرت ثتٛا٘س ؾبذتبض اٍ٘رعٜ  وٝ  ٘رؿت  اي ٌٛ٘ٝ  ثٝ  پػٚٞكٍطاٖ ٝ   وه  زض   ٔتأؾهفب٘

ٝ     ٚتِٛرس ـىهطي   پػٚٞكي  ٔحهٛالت  وبضآٔس ثطاي  لرٕتي  ٘ظبْ  وكٛض يه    إٞرهت   اِتهأِرؿ  حهك   ٚرهٛز ٘هساضز، ثه

ـ   ٚ پػٚٞف  تحمرك  زض حٛظٜ اٍ٘رعقي  ٘ظبْ  عٛض وّي  قٛز ٚ ثٝ ٕ٘ي  زازٜ  چٙسا٘ي    ٚ ظطـرهت   اؾهت   ثؿربض ٔرهسٚ

ٗ   زض يهه   پػٚٞكهي   ـعبِرتٟبي  لبزض ثٝ  وٝ  آ٘ب٘ي  ضا٘ساضز. ثٙبثطايٗ  رسي  پػٚٞف  وبضٞبي  ثطاي  الظْ  ؾهبذتبض    چٙهر

 قٛ٘س.  وٙٙس اظ وكٛض ذبضد ٔي  ؾعي  اؾت  ٟٔٓ  ذرّي  ثط ايكبٖ  ٚ پػٚٞكي  عّٕي  ٘رؿتٙس ٚوبضٞبي  ٘بوبضآٔسي

 

 وكٛض  زا٘كٍبٟٞب ٚ ٔحممبٖ  ذطيس اؾتبزاٖ  لسضت  ٚ وبٞف  ا٘سن  ( حمٛق2-6

ٖ   زض ٟٔهبرطت   ـكبض ٚ وكف  اظ عٛأُ  قس يىي  عٙٛاٖ  وٝ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ   وكهٛض   ٚ ٔترههم   عّٕهي   ٘رجٍهب

ٖ   ٔترهم  نا٘س  ٚ ٔعايبي  حمٛق ٝ   زض وكهٛضٞبي   زض وكٛض ٚ ٔمساض ثهبالتط آ ٝ   تٛؾهع  .  ٟٚٔهبرط پهصيط اؾهت     يبـته

ٝ   زض وكٛض، لسضت  ٔترههبٖ  ا٘سن  ٚ ٔعايبي  اظ حمٛق  ٌصقتٝ ٝ  ذطيس آٟ٘ب ٘رع ثه  ثهبال زض وكهٛض     تٛضٟٔهبي   ٚاؾهغ

ٜ   ذطيس اؾتبزاٖ لسضت  زٞٙس وٝ ٔي  . آٔبضٞب ٘كبٖ اؾت  پرسا وطزٜ  وبٞف  ٕٞٛاضٜ  تهب   1362  ؾهبِٟبي   عهي   زا٘كهٍب

 ٚ   ؛ ٔخالً حمٛق اؾت  يبـتٝ  ثركتط وبٞف  ٔطاتت  ثٝ  اظ آٖ  لجُ ؾبِٟبي  ثٝ  زضنس ٚ ٘ؿجت 45  عٛض ٔتٛؾظ  ثٝ 1377

  10667حهسٚز    ثٝ 1377  ، زض ؾبَ ثٛزٜ  تٛٔبٖ 19274حسٚز  1362  زضؾبَ  وٝ  اؾتبز زا٘كٍبٜ  يه  ٚالعي  ٔعايبي

 وٙهس   ٔهي   زضيبـهت   وٝ  ثب حمٛلي  اؾتبز زا٘كٍبٜ  يه  أطٚظٜ  ؛ يعٙي اؾت  يبـتٝ  ( تمّر1361ُ حبثت  رٕتل  )ثٝ  تٛٔبٖ

ٗ   ضا ذطيساضي 1362  زض ؾبَ  اـ ٔٛرٛز زض ؾجس وباليي  وبالٞبي  تٛا٘س ٘هؿ تٟٙبٔي ٝ   اؾهت  زض حهبِي   وٙس. ايه    وه

ٝ  10تهب  9  زٚضٜ  يهه   ٘ٙس آٔطيىب، ثهطاي ٔب  وبض زض وكٛضي  ؾبثمٝ  ثب چٟبض ؾبَ  اؾتبز زا٘كٍبٜ  يه  زض   ، چرهعي  ٔبٞه

 ٌرطز. زالض ٔي 73287حسٚز 

ٖ   زا٘كٍبٜ  ٚ ٘بچرع اؾتبزاٖ  ا٘سن  حمٛق  عٛض وّي  ثٝ   ذطيهسآٟ٘ب زض    لهسضت   زض وكهٛض ٚ وهبٞف    ٚ ٔحممهب

   ثبقس. ايٗ آٟ٘باظ وكٛض ٔي  ٚدذط  انّي  اظ زاليُ  يىي  قبٖ اؾتب٘ساضز ظ٘سٌي  آٔسٖ  پبيرٗ  آٖ  ٚ ٔتعبلت  تٛضْ  ٘ترزٝ

ٖ  اؾهتب٘ساضز ظ٘هسٌي    ذطيس ذٛز ٚثبال ثطزٖ  لسضت  وبٞف  رجطاٖ  ثطاي  زا٘كٍبٜ  اؾتبزاٖ  وٝ  قسٜ  أط ثبعج ٝ   قهب    ثه

ٝ   آظاز، پربْ  زض زا٘كٍبٟٞبي  تسضيؽ  ؾبعبت  اـعايف ْ    ٘هٛض ٚ ٔطاوعٔتفطله  اظ   ذهبضد   رهب٘جي   ـعبِرتٟهبي   ٚ ٘رهع ا٘زهب

ٖ   زا٘ف  يبزٌرطي  ورفرت  آٖ  ٚ ٔتعبلت  تسضيؽ ورفرت  وبٞف  ثبعج  ٞٓ  آٚض٘س وٝ  يضٚ  زا٘كٍبٜ  ذٛاٞهس    آٔٛذتٍهب

   ٔزهبضي   آٟ٘ب ثٝ  ٞب ٚ تحمرمبت آٔٛذتٝ  ٚ ٞسايت  ٚ پػٚٞف  تحمرك  ذٛاٞس قستب ـطنتٟبي  ٔٛرت  وٝ  آٖ  قس ٚ ٞٓ

 ذٛاٞس قس.  ضقس التهبزي  وبٞف  ٔٙزط ثٝ  تأط ٘رع زض ٟ٘بي  ايٗ  ثبقس وٝ  زض وكٛضٚرٛز ٘ساقتٝ  تِٛرسي



 زض وكٛض  وطزٜ  تحهرُ  ا٘ؿب٘ي  ( ٔبظاز ٘رطٚي3-6

ْ  اؾهت   ـطاض ٔؽعٞب زذرُ  ي پسيسٜ  زٞي زض قىُ  وٝ  اظ عٛأّي  يىي  ٗ   تٙبؾهت   ، عهس ٝ   ثهر    ٚتمبضهبي   عطضه

 ٔٛحط ٚ   ٌصاضيٟبي ؾطٔبيٝ ـمساٖ  زِرُ  ثٝ  وٝ  ٔفْٟٛ  ايٗ  ؛ ثٝ زض وكٛض اؾت  ٚ ٔترهم  وطزٜ  تحهرُ  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي

ٝ   ٚ ٔترهم  وطزٜ  اـطازتحهرُ  ثطاي  اقتؽبَ  ا٘سن  التهبز ٚ ـطنتٟبي  ٔرتّؿ  زض ثركٟبي  الظْ    عهٛض وّهي    ٚ ثه

 اظ ٘رطٚٞهب    ، ثؿهربضي  ٚ ٔترهم  وطزٜ  تحهرُ  ا٘ؿب٘ي ٘رطٚي  وبضٌرطي  ٚ ثٝ  التهبز وكٛض زض رصة  پبيرٗ  ظطـرت

   آٟ٘ب يب ثبيس ثب ثرىهبضي   وٙٙس؛ ثٙبثطايٗ  عطضٝ  ذٛز ضا زض ربٔعٝ  وٙٙس تب ٟٔبضتٟب ٚاؾتعسازٞبي ضا پرسا ٕ٘ي ٖ آ  ٔزبَ

 ٚ يهب    ٌرهطي  ثٟطٜ  وٙٙس. عسْ  ٟٔبرطت  قطايظ  ثٛزٖ  ـطاٞٓ  زض نٛضت  وٝ  وٙٙس ٚ يب ايٗ  ٘طْ ٚ پٙزٝ  زض وكٛض زؾت

   ارتٕبعي ثبظزٜ  ثّىٝ  ـطزي  تٟٙب ثبظزٞي  زض وكٛض ٘ٝ  ٚ ٔترهم  وطزٜ  رُٚ ٘بوبضآٔس اظ اـطاز تحه  ٘بوبـي ٌرطي ثٟطٜ

ُ   ا٘ؿهب٘ي  ٘رهطٚي   ثهط ضٚي   ٌهصاضي  زض ؾطٔبيٝ  ٔٙبثع  اتالؾ  اظ ٘ٛعي  آٚضز ٚ ٘كبٖ ٔي  آٟ٘ب ضا ٘رع پبيرٗ    وهطزٜ   تحههر

 ض وكٛض ذٛاٞس قس.ز  قسٖ ٚ ٔترهم  تحهرُ  ـطنتي  ٞبي ٞعيٙٝ  اـعايف  ذٛز ٔٙزط ثٝ  ذٛاٞس ثٛز، وٝ

ُ    وّٕهي   اـهعايف   اذرط زض رٟهت   زٚ زٞٝ  يىي  زض عي  زِٚت  ؾربؾتٟبي  ـ   وهطزٜ   اـهطاز تحههر    ٌٚؿهتط

ٖ   ٞط ٚظاضترب٘ٝ  وٝ  ٔستي  وٛتبٜ  ٞبي زٚضٜ  زض لبِت  عبِي  آٔٛظـ  ٞبي زٚضٜ ـ  زيهسٜ  تهساضن   ٚ ؾهبظٔب ٗ   ، آٔهٛظ    ضهٕ

 ٚ   عههطؾ  ٚ  اظ يههه  ٔهٛضزي   عههبِي ٞههب ٚ ٔطاوههع آٔٛظقهي  آٔٛظقهىسٜ ٞههب ٚ  زٚض، زا٘كهىسٜ   اظ ضاٜ  ، آٔههٛظـ ذهسٔت 

ٝ     رصة  وكٛض زض رٟت التهبزي  ٚ ظطـرت  تٛاٖ  اـعايف  رٟت  ا٘سن  ٌصاضي ؾطٔبيٝ    ٔهبظاز ٘رهطٚي    آٟ٘هب ٔٙزهط ثه

ٞ  اؾت  قسٜ  ٔترهم  قبؼّرٗ  زؾتٕعز ٚالعي  ٚ وبٞف ثرىبضي  ذٛز ٔٛرت  قس؛ وٝ  وطزٜ  تحهرُ  ا٘ؿب٘ي  س . قهٛا

َ  117148اظ   زِٚتي  عبِي  ٔطاوع آٔٛظـ  تعساززا٘كزٛيبٖ  زٞٙس وٝ ٔي  ٘كبٖ  آٔبضي ٝ  1361  زض ؾهب   579070  ثه

ٜ   تعساز ٞٓ  )ٚ ٕٞرٗ  پرسا وطزٜ  اـعايف 1375 ٘فط زض ؾبَ ُ   زض زا٘كهٍب ٝ  ا٘هس( زض حهبِي   وهطزٜ  ٔهي   آظاز تحههر    وه

ٖ   ضيبَ 7/2458  ثٝ  ٔرّربضز ضيبَ 5/1841اظ   ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٔرعاٖ ٝ  7/9311اظ   زضآٔهس ّٔهي    ٚ ٔرهعا   1/12948 ثه

ـ   ٘بْ  ضقسحجت  ٚ ٘طخ  ّٔي  ٌصاضي ضقس ؾطٔبيٝ  ٘طخ  ثرٗ  تٙبؾت  عسْ  ٘ٛ   يه  ، وٝ اؾت  ضؾرسٜ  ضا   عهبِي   زض آٔهٛظ

ُ    ٘رطٚي  ٚ تمبضبي  عطضٝ  تٙبؾت  عسْ  زِرُ  ثٝ  زٞس. ٕٞچٙرٗ ٔي  ٘كبٖ    ثرىهبضي   ، ؾهغح  وهطزٜ   وهبض اـهطاز تحههر

ـ   وبض زاضاي  ٘رطٚي َ   4اظ   عهبِي   آٔهٛظ ٝ 1375  زضنهس زض ؾهب َ  9/16  ثه َ  8/20ٚ  1379  زض ؾهب   1380  زض ؾهب

 . اؾت  پرسا وطزٜ  اـعايف

 

 ٚ ـطاض ٔؽعٞب  ( ؾبذتبض التهبز ضا٘تي4-6

 .اظ ضٚيىهطز   اؾتزض وكٛض   ضا٘تي  ٚ ٔسيطيتي  ـطاض ٔؽعٞب ؾبذتبض التهبزي  انّي  اظ عُّ  يىي  ٌفت  تٛاٖ ٔي 

 تِٛرس وبالٞب،  ( رٟتR&D)  ٚ تٛؾعٝ  زض تحمرك  وطزٖ  ٚ ٞعيٙٝ  ٌصاضي ، ؾطٔبيٝ التهبزي



ٓ   رسيهس يىهي    ذسٔبت  ي تِٛرس، ٚ اضايٝ  ضٚقٟبي ٗ  اظ ٟٔه ٗ   تهطي ٝ   اؾهت   ضٚقهٟبيي   ٚ ٔهإحطتطي    ٚاحهسٞبي  زض آٖ  وه

ٝ   التهبزي ثٍٙبٟٞب ٚ ٚاحسٞبي  ظٛض تكٛيكٔٙ  پطزاظ٘س. ٔعٕٛالً ثٝ ٔي  ضلبثت  ثب يىسيٍط ثٝ  التهبزي ٝ   ٔجهبزضت   وه    ثه

   ؾهبيط ثٍٙبٟٞهب اظ زؾهتبٚضزٞبي     اظاؾهتفبزٜ   ٔٙظٛض رٌّٛرطي  وٙٙس ٚ ٘رع ثٝ ٔي  ٚ تٛؾعٝ  زض تحمرك  ٌصاضي ؾطٔبيٝ

 ٚ   اٌهط زِٚهت    ٕ٘بيٙس. حبَ ٔي  ا٘حهبضي  ٔزٛظٞبي  اعغبي ثٝ  اظ وكٛضٞب الساْ  ( ثؿربضي ٌطـتٗ  ٔزب٘ي  آٟ٘ب )ؾٛاضي

   ؾهطي   ٚ ايزهبز يهه    نهٛضي   ٔزٛظٞهبي   ؾطي  يه  ٚوبضآٔس ضا ثب اعغبي  ـطايٙس ذالق  وكٛض ايٗ  ؾربؾي  ٔسيطيت

ٝ   زض تحمرهك   ٌهصاضي  ؾطٔبيٝ  ثطاي  اي ٘رع اٍ٘رعٜ  التهبزي  وٙس، ثٍٙبٟٞب ٚٚاحسٞبي  ٔرتُ  ٔٛا٘ع  ٘رٛاٞٙهس    ٚ تٛؾهع

ٝ    كٚ تحمر  پػٚٞف  ٞبي ٚ عٕالًظٔرٙٝ  زاقت ٝ   قهٛ٘س. وهبٞف   ٔهي   ٘رع ثهبضوٛز ٔٛاره  ٚ   زض تحمرهك   ٌهصاضي  ؾهطٔبي

ٝ     ٚ ٘هٛآٚضي   ذاللرهت   ٚ وهبٞف   وبضآـطيٙبٖ  وبٞف  ٔٙزط ثٝ تٛؾعٝ ٖ    ٔهي   ثبعهج   ذٛاٞهس قهس وه    قهٛز تهب ٔهسيطا

   وبضآـطيٗ ٚ  اـطازٔترهم  نٛضت  قٛ٘س. زض ايٗ  رٛ اظ زٚض ذبضد ٔتطنس ٚ ضا٘ت  ٔسيطاٖ  ٘فع  ثٝ  ذالق  ٚوبضآـطيٙبٖ

 زض   ٘ساض٘هس ؾهعي    آٖ  عطضٝ  ثطاي  اي قٛ٘س ٚ يباٍ٘رعٜ ٔي  ٔٛارٝ  ترههٟب ٚ ٟٔبضتكبٖ  عطضٝ  ثب ٘جٛز تمبضب ثطاي  وٝ

 وطز:  ظيط تجررٗ  ؾبزٜ  ٔسَ  زضلبِت  تٛاٖ ـطايٙس ضا ٔي  اظ وكٛض ذٛاٞٙس وطز. ايٗ  ذطٚد

 

 
 

 ـطاض ٔؽعٞب  التهبزي  پربٔسٞبي -7

ٝ   اظضٚيىطزٞهبي   وهطز. يىهي    ـطاض ٔؽعٞب ضا ثط التهبز وكٛض اظ چٙس ضٚيىطز ثطضؾهي   ٔسٞبيپرب  تٛاٖ ٔي     وه

 وهبض ؼرهط ٔهبٞط      ٘رطٚي  وٝ  زضوكٛضي  ٟٔبرطت  وٝ  اؾت  ٚرٛز زاضز ايٗ  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  ٟٔبرطت  ثٝ  ٔعٕٛالً ٘ؿجت

ٝ   وكٛض اـعايف  زض آٖ  س ؾطا٘ٝٚتِٛر  ؾطا٘ٝ  ؾطٔبيٝ  ٔرعاٖ  قٛز وٝ ٔي  زٞس ٔٛرت ٔي  ذٛز ضا اظ زؾت    پرسا وٙس؛ ثه

  تطي تعساز اـطاز وٓ  ثٝ  ٚ تِٛرس ّٔي  ٔٙبثع  وٝ  ٔفْٟٛ  ايٗ



ٝ     ٘رطٚي  ٘جبيس اظ ٟٔبرطت  ٔب٘ٙس ٔىعيه  وكٛضي  تطترت  ايٗ  قٛ٘س؛ ثٝ ٔي  ؾطقىٗ  . (36)ٔٙسثبقهس   وهبض ذهٛز ٌّه

ٝ    قبٞسوبٞف  تسضيذ  ثٝ  ٟبرط ـطؾت، وكٛض ٔ وبض ٔبٞط ٚ ٔترهم  ٘رطٚي  ثب ٟٔبرطت  ثطعىؽ ٜ  تِٛرهس ؾهطا٘    ، ضـهب

 ذٛاٞس ثٛز.  اـ ٚ ضقس التهبزي  التهبزي

ْ  ايٗ  ؛ ثٝ اؾت  زٌٚب٘ٝ  ـطاض ٔؽعٞب ٚرٛز زاضز ضٚيىطزي  ي پسيسٜ  ثٝ  ٘ؿجت  وٝ  ضٚيىطز زيٍطي  ٝ   ٔفٟهٛ  اظ   وه

ٝ   ٔي  أط ثبعج  ثط٘س،ايٗ ٔي  ٕٞطاٜ  ثٝذٛز ضا ٘رع   ـطظ٘ساٖ  ٟٔبرطت  ٍٞٙبْ  اـطاز ٔترهم  چٖٛ  عطؾ  يه    قهٛز وه

 قٛز   رٛيي ( نطـٝ ٚ ثٟساقت  )ٔب٘ٙس آٔٛظـ عٕٛٔي  زض وبالٞب ٚ ذسٔبت  ٌصاضي ؾطٔبيٝ  ثطاي  زِٚتي  ٞبي زض ٞعيٙٝ

ٜ   زض رٟهت   قسٜ  رٛيي نطـٝ  ٔٙبثع  وطزٖ  ٞعيٙٝ )اظ عطيك  اـطاز ثبلرٕب٘سٜ  ضـبٜ  اـعايف  ذٛز ٔٙزط ثٝ  وٝ  آٟ٘هب(    ضـهب

   زض آيٙسٜ  ثبِمٜٛ  ـعبَ  قٛز وكٛض اظ ٘رطٚي ٔي  ثبعج  قبٖ ذب٘ٛازٜ  ٕٞطاٜ اـطاز ثٝ  ايٗ  ٘رع ذطٚد  ذٛاٞس قس. اظ عطـي

 ثبقس.  ثٟطٜ ثي

   ٔفْٟٛ  ايٗ ٌٙزس؛ ثٝ ٔي  ٔٙبثع  ثٟرٙٝ  ترهرم  ـطاض ٔؽعٞب ٚرٛز زاضز زض لبِت  ثٝ  ٘ؿجت  وٝ  ضٚيىطز ؾٛٔي 

ٝ  ٌطزز، اظ ايٗ  عٛض وبضآٔس اؾتفبزٜ  ثبيس ثٝ  ٔٙبثع  لتهبزياظ ضٚيىطز ا  وٝ ٝ   ضٚ ثب تٛره ٓ   وكهٛضٞبي   قهطايظ  ثه  تهط   وه

   قٛز، زض حهبِي  ٕ٘ي  وبضآٔس اؾتفبزٜ  نٛضت ثٝ  وطزٜ  ٚ تحهرُ  اـطاز ٔترهم  ٚ تٛا٘بيرٟبي  ، اظ ٟٔبضت يبـتٝ  تٛؾعٝ

 ظهبٞط    عهٛض وبضآٔهستطي    اظ وكٛض ثٝ  ثٟتط زض ذبضد  ٚآٔٛظقي  پػٚٞف  اظ تؿٟرالت  ٌرطي تٛا٘ٙس ثب ثٟطٜ آٟ٘ب ٔي  وٝ

ٝ   زاذُ  ٔفرس آٟ٘ب ثٝ ٚ زؾتبٚضزٞبي  قٛ٘س تب آحبض وبضآٔسي  اـهطاز وكهٛض ضا ٘رهع      وكٛض ٘رع ؾطاظيط قٛز ٚ زض ٘ترزه

   زض يه  رٟبٖ  وُ  ثطاي  وكٛض )ٚ ٘ٝ  ثطاي  ٔخجت  پربٔسٞبي  زض ثطزاض٘سٜ  ضٚيىطز ظٔب٘ي ايٗ  ذٛاٞس وطز. اِجتٝ  ٔٙتفع

 آٟ٘هب    اظ ذهطٚد   ٘بقهي   ٔٙفهي   اظ پربٔهسٞبي   ثهرف   قهسٜ   ذهبضد   آحبض ؾطضيع ٘رطٚٞبي  تط(ذٛاٞس ثٛز وٝ وّي  ٔفْٟٛ

 ثطالتهبز ثبقس.

ٝ    زض ٞط حبَ  ـ   ضا ثهطاي   ظيهبزي   ٞهب ٚ ٔٙهبثع   وكٛض ٔهب، ٞعيٙه  )زض  ٔترهههف   ٘رطٚٞهبي   ٚ تطثرهت   پهطٚض

ٝ  ثٝ  ٘رطٚٞب وٝ  ايٗ  زازٖ  ٚ اظ زؾت  اؾت  وطزٜ  ( نطؾ قسيس ٔٙبثع  ٚ زض وٕربثي  قطايظ  تطيٗ ؾرت    ؾهٛذت   ٔٙعِه

 ثتٛا٘هس    وٝ  ايٗ  ثٝ  ٞط وكٛضي ٔعٙب وٝ  ايٗ  )ثٝ  ؼطٚض ّٔي  زاض وطزٖ رطيحٝ  ؾٛاي  اؾت  ٔٙبثع  اتالؾ  ٚ ٘ٛعي  ؾطٔبيٝ

ٝ   اؾهت   ( ٔرّربضزٞب زالضي1 زازٖ  اظ زؾت  ٔٙعِٝ  وٙس( ثٝ ٔي  وٙس ٔجبٞبت  ضا حفظ  اـ ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  ؾهبِٟب زض    وه

ٝ    رٟت ٚ زض ايٗ  وطزٜ  ٞعيٙٝ  ٚ زا٘ف  ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ  ا٘جبقت  ظٔرٙٝ ٗ   تعٛيهك   ثهب ثه ٜ   ا٘هساذت ْ   ضـهب    ـكهبضٞبي   ٔهطز

   ا٘ؿهب٘ي   بيٝؾطٔ  ضؾرسٖ  ثطزاضي ثٟطٜ  اظ ثٝ  وٝ  اي ( ٔرّربضزٞب زالضزض آٔس ثبِم2ٜٛ،  اؾت  قسٜ  ثط آٟ٘ب تحٕرُ  ظيبزي

ٝ   اي زض ٔطحّٝ  زضؾت  وٝ  وكٛض قٛز، زضحبِي  ٘هرت  تٛا٘ؿت ٔي ٗ   وه ٝ   ايه ٝ   ٔهي   ا٘ؿهب٘ي   ٞهبي  ؾهطٔبي    ذٛاٞٙهس ثه

 اظ   ذهالء ٘بقهي    پط وطزٖ  ثبيس ثطاي  ربٔعٝ  وٝ  ٞبيي ( ٞعي3ٝٙ،  آٟ٘ب ٞؿترٓ  زازٖ  ثطؾٙس قبٞس اظزؾت  ثطزاضي ثٟطٜ

 ٘رؿتٙس.  ثبظيبـت  ا٘س ٚ لبثُ ضـتٝ  اظ زؾت  وٝ  ثؿربض ثباليي  ظٔب٘ي  تعساز ٚاحسٞبي (4ثپطزاظز،   ا٘ؿب٘ي ؾطٔبيٝ  ذطٚد

  تكطيح  پركبپرف  وٝ  زض ـطآيٙسٞبيي  ٘بضؾبيي  اذرط اظ عطيك  چٙس ؾبَ  ـطاض ٔؽعٞب زض عَٛ 



ٗ  ٝ ٚ ث  ضقس التهبزي  ٚ وبٞف  التهبزي  ضـبٜ  وبٞف  نٛضت  ضا ثٝ  ظيبزي  ٞبي ا٘س، ٞعيٙٝ قسٜ  ـطآيٙهس    تبذرطا٘هساذت

 ٚ التهبز وكٛض ايزهبز    ضازض حطٚت  ظيبزي  ربيرٟبي  ٚ رب ثٝ  اؾت  وطزٜ  تحٕرُ  وكٛضٔبٖ  ثط ٔطزْ  التهبزي  تٛؾعٝ

 ٚ   ذالء زضآٔهسي   وٝ  ثٛزٜ  ٘فتي  زضآٔسٞبي  ٚاؾغٝ تطزيس ثٝ  ، ثسٖٚ ايٓ ٘ىطزٜ  احؿبؼ  آٟ٘ب ضا چٙساٖ  وٝ  اؾت  وطزٜ

ْ  اؾت  پط وطزٜ  ٚ وبضآٔس ضا تب حسٚزي  وطزٜ تحهرُ  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚٞبي  اظ ذطٚد  ٘بقي  ضـبٞي  ، ضوهٛز   ، ثرىهبضي  . تهٛض

ٝ   ، پربٔسٞبي ٔطزْ  التهبزي  ضـبٜ  ٚ وبٞف  پبيرٗ  تطاظ پطزاذتٟب،زضآٔس ؾطا٘ٝ  ، وؿطي التهبزي    آقىبض ـطاض ٔؽعٞب ثه

ٜ   ٞب ٔتعبلجبً تبحرط ـطاض ٔؽعٞب ثط ضٚي پسيسٜ  ايٗ  ب ثط ضٚيتبحرط ـطاض ٔؽعٞ  ثٝ  ثطزٖ  پي  ضٚ٘س.ثطاي قٕبض ٔي ْ   ضـهب    ٔهطز

 ذٛاٞٙس قس.  ٚتطاظ پطزاذتٟب تحّرُ

 

  زٞٙسٌبٖ  ٔبِربت  ضـبٜ  ( ـطاض ٔؽعٞب ٚ وبٞف1-7

ٝ   اؾهت   عٕٛٔي  وبالي  يه  ، آٔٛظـ ، اظ ضٚيىطز التهبزي ثؿربض ؾبزٜ  ثرب٘ي  ثٝ     زِٚهت   ٔعٕهٛالً اظعطيهك    وه

   ٔبِربتٟهبي   ضا اظ عطيك  ٚثٟساقت  آٔٛظـ  ٞبي ٞعيٙٝ  ضا، اظ رّٕٝ  عٕٛٔي  وبالٞبي  قٛز. زِٚتٟب ٘رع ٞعيٙٝ ٔي  عطضٝ

 ٔبِربتٟهب    ٘ٛ   ايٗ  ثٝ  زٚ زِرُ  ٘رع ثٝ  قٛ٘سٚ ٔطزْ ٔي  ٔبِي  تبٔرٗ  وٙٙس. ٔبِربتٟب ٘رع اظ ٔطزْ ٔي  ٔبِي  تبٔرٗ  عٕٛٔي

   ٞبي اظ ٞعيٙٝ  ظيبزي  ، ثرف ٔبِربت  وٙٙسٌبٖ  پطزاذت  ذٛاٞٙس زاز؛يعٙي  ( تٗ عبِي  آٔٛظـ  ٚيػٜ  ، ثٝ آٔٛظـ  )ثطاي

ٝ   لطاضزاز ضٕٙي  ايٗ ٞب ضا ثط اؾبؼ آٔٛذتٝ  زا٘ف  آٔٛظقي ٗ   ٚ ٘ب٘ٛقهت ٝ   ٔهي   ٔهبِي   تهبٔر  ( آٟ٘هب ثعهس اظ   1  وٙٙهس وه

ٖ  زا٘هف   ٔخجهت   زض وكٛض ذٛاٞس ٔب٘س ٚ ثطٚ٘رٟهبي   زيسٖ ٚ آٔٛظـ  قسٖ  اِتحهرُ ـبضغ ٖ   قهب    ضا ٘رهع ٔٙتفهع    ايكهب

ٗ  ثٟطٜ  زيسٜ  اـطاز آٔٛظـ  ٔخجت  ٘ىطز ٚ اظ ثطٚ٘رٟبي  وفبؾ  اٌط عٕطقبٖ  وٝ ( اي2ٗذٛاٞس وطز ٚ يب     ٔٙس ٘كس٘س، ايه

ٗ  زيسٜ  ذٛاٞس وطز ٚ آٟ٘ب )آٔٛظـ  ( ذٛاٞس ضؾرس ٚ آٟ٘ب ضا ٔٙتفع ثعس اظ آٟ٘ب )ـطظ٘سا٘كبٖ  ٘ؿُ ثطٚ٘رٟب ثٝ    ٞب( ٘رهعاي

ٖ   ثعسي  ٘ؿّي  آٔٛظقي  ٞبي ٞعيٙٝ  تبٔرٗ  ثطاي  ٔبِربت  پطزاذت  تؾٙ ٝ  )ـطظ٘سا٘كهب  ذٛاٞٙهس زاز. ثهب ـهطاض     ( ضا ازأه

ُ   زا٘ف  ا٘جبقت ضا ثطاي  ظيبزي  ٞبي ٞعيٙٝ  وٝ  ٔطزٔي  ٘هرت  ٔخجتي  ثطٚ٘رٟبي  ٔؽعٞب چٙرٗ  ا٘هس ٚ   قهسٜ   آٟ٘ب ٔتحٕه

ٜ   ا٘ساذتٝ تعٛيك  ثٝ  زض آيٙسٜثركتط   ا٘تظبض ضـبٜ  أطٚظ ذٛز ضا ثٝ  ضـبٜ    آٟ٘هب ضا قهسيساً وهبٞف     ا٘س، ٘رٛاٞس قهس ٚ ضـهب

 ذٛاٞس زاز.

   ٚ ضتهك   عٕٛٔي وبالٞب ٚ ذسٔبت  ٔبِي  تبٔرٗ  )ثطاي  رسيس ٔبِربت  ٚ ٔٙبثع  ٔبِربتي  پبيٝ  ـطاض ٔؽعٞب ثب وبٞف 

 زضآٔهس ضا ثهستط     قٛز ٚ تٛظيع ا٘سٔي ٘ىطزٜ  ٟٔبرطت  وٝ  اـطازي  زٚـ  ثٝ  ثبض ٔبِربت  ا٘تمبَ  ( ثبعج أٛض زِٚت  ٚ ـتك

ٝ   تطي وٓ (ٔربضد1  ذٛاٞس قس وٝ  ايٗ  أط ذٛز، ٔٙزط ثٝ  ذٛاٞس وطز. ايٗ ُ   )ثه  (  زِٚهت   ٔهبِي   ٔٙهبثع   وهبٞف   زِره

ٗ   قٛز وٝ  تطاضايٝ پبيرٗ  ثب ورفرت  آٔٛظـ  قٛز ٚ يه  آٔٛظـ  نطؾ ٝ      ايه    زض ا٘جبقهت   ٘بضؾهبيي   أهط ٘رهع ٔٙزهط ثه

   زِٚهت   ٔبِرهبتي   ٔٙهبثع   وبٞف  زِرُ  ( ث2ٝوبضآٔس ذٛاٞس قس.   ا٘ؿب٘ي اظ ؾطٔبيٝ  ٘بقي  ٞبي ٚ نطـٝ  ا٘ؿب٘ي  ؾطٔبيٝ

 پرسا  اـعايف  ثط ٔطزْ  ٔبِربت  ٘طخ



 ،  ضقهس التههبزي   وبٞف  آٖ  ٚ ٔتعبلت  ٌصاضي ؾطٔبيٝ  اٍ٘رعٜ  زضآٔس، وبٞف  تٛظيع  ذٛضزٖ  ٞٓ  ثٝ  ثبعج  وٙس وٝ ٔي

   ـطاض ٔؽعٞب ثبعج  ذٛاٞسقس. ٕٞچٙرٗ  زِٚت  ؾربؾتٟبي  ثٝ  ٘ؿجت  ٔطزْ  ٚ ٘بضضبيتي  ، ثسثرٙي ارتٕبعي  ؾبيرٟبي٘بض

ٗ    وبٞف  وبض ٚ ؾطٔبيٝ  ٘رطٚي  ٘ؿجي  ٚضي قٛز ثٟطٜ ٔي  ثهبال    وبالٞهب ٚ ذهسٔبت    ٘ؿهجي   ضٚ لرٕهت  پرسا وٙهس ٚ اظايه

 زٞس. تبحرط لطاض ٔي  آٟ٘بضا تحت  بٜضـ  ذطيس ٔطزْ  لسضت  ٔؿتمرٕبً ثب وبٞف  ضٚز وٝ ٔي
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ٗ     تهطاظ پطزاذتٟهبي    وؿطي  ثبعج  وٝ  اؾت  ـطاض ٔؽعٞب ايٗ  ٔٙفي  اظ پربٔسٞبي  يىي     وكهٛض ذٛاٞسقهس. ايه

ٝ   بضاييوه   وهبٞف  ثبعج  ٔترهم  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  وٙس، ٔخالً ذطٚد ٕ٘ٛز پرسا ٔي  ٔرتّفي  نٛضتٟبي  تبحرط ثٝ    ؾهطٔبي

 آيس ٚ زضآٔهس   ٔي  آٟ٘ب پبيرٗ  نبزضاتي  ،تٛاٖ تِٛرس وبالٞب ٚ ذسٔبت  ٞعيٙٝ  ثب ثبال ثطزٖ  ذٛاٞس قس ٚ ثٙبثطايٗ  ـرعيىي

ٝ    ٚ ـٙهي   نٙعتي  تبؾرؿبت ٔزٕٛعٝ  قٛز. اظ عطـي وكٛض ٔي  حبنُ  تطي وٓ  اضظي    ٚ تٛا٘هبيي   ٟٔهبضت   زض وكهٛض ثه

ٗ   ٚ تِٛرهسي   نهٙعتي   چطذٟبي  ٔفٟٛٔي بظ زاضز ٚ ثٝ٘ر  اـطاز ٔترهم  وبضقٙبؾي ٗ     ايه  ٘رطٚٞهب    وكهٛض ضا ثبيهس ايه

   ٔهٛضز ٘رهبظ ضا اظ ذهبضد     ٔترهم  ٘رطٚٞبي  آٟ٘ب، وكٛض ٔزجٛض ذٛاٞس قس وٝ  ذطٚد ضٚ زض نٛضت ثچطذب٘ٙس، اظ ايٗ

 قٛز. اضظ اظ وكٛض ٔي  ذطٚد  ذٛز ثبعج ٚاضز وٙس وٝ

ٝ   تهطي  پبيرٗ ٞبي ثطذٛضزاض ثبقٙس ٚ ثب لرٕت  ثبالتطي  اظ ورفرت  ض٘س وٝنسٚ  لبثُ  زض التهبز وبالٞبيي     عطضه

   اظ ثبظاض تزهبضت   ثركتطي  وٙس ؾٟٓ تط ضا عطضٝ پبيرٗ  ثبالتط ٚ لرٕت  ثب ورفرت  ثتٛا٘س وبالٞبي  وكٛضي  قٛ٘س ٞطچٝ

 نهسٚض٘س    لبثُ  وبالٞبيي  س. أطٚظٜوٙ وكٛض ٔي  آٖ ضا ٘هرت  ثركتطي  اضظي  ذٛاٞس زاز ٚ ٔٙبثع  ذٛز اذتهبل  ضا ثٝ

   ا٘س.وكهٛضي  ثهباليي   ذرّهي   اـعٚزٜ  اضظـ  ي زضثطزاض٘سٜ  وبالٞبٞؿتٙس وٝ  ثبقٙس ٚ تٟٙب ايٗ 1  ثط ٚ ٘ٛآٚضا٘ٝ  زا٘ف  وٝ

   تٛاٖثط ٘رٛاٞس ثٛز، ِصا   زا٘ف  ٚ تِٛرس وبالٞبي  ٘ٛآٚضي  زٞس لبزض ثٝ ٔي  ضااظ زؾت  ٘ٛآٚض ٚ ذالق  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  وٝ

َ   ثطاي  زٞٙس وٝ ٔي  وكٛض ٘كبٖ  نبزضاتي  آٔبضٞبي  زٞس. ثطضؾي ٔي  اظ زؾت  إِّّي ثرٗ  ضا زضؾغح  اـ ضلبثتي    ٔخهب

ُ   ؼرط٘فتهي   زالض نهبزضات   ٔرّرٖٛ 3487، 1379  زضؾبَ ٖ  14296  آٖ  ٚ زض ٔمبثه ٝ  زالض ٚاضزات  ٔرّرهٛ ٓ  زاقهت  .  ايه

 ٞهط    زالض ٚ اضظـ 252وكٛض  نبزضات  ٞط تٗ  اضظـ  ٔتٛؾظ  زٞس وٝ ٔي  ٘كبٖ  نبزضات  ايٗ  ـرعيىي  اضظـ  ثطضؾي

ٖ   ثطاي  . يعٙي اؾت  وكٛض( زالض ثٛزٜ نبزضات  ثطاثط اضظـ 5/2زض حسٚز   )چرعي 612  ٔعبزَ  ٚاضزات  تٗ    ٚاضز وهطز

ٝ   اؾت  زض حبِي  . ايٗ رٓثسٞ  ( تحٛيُ ثؿربض پبيرٗ  ثبضا٘سٔبٖ  ٞٓ  وبال )آٖ  چٙستٗ  ثبيؿتي  وبال ٚ ذسٔبت  ٞط تٗ    وه

  چٖٛ  وبالٞبيي  ٘رع قبُٔ  نبزضات  ايٗ
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 وهبض    .ٞعاض ؾهبعت  اؾت  آٟ٘ب ثؿربض پبيرٗ  ثبظزٜ  وٝ  اؾت  وبالٞبيي  عٛض وّي  ٚ ثٝ  ، وفف ، چطْ ، ظعفطاٖ ، پؿتٝ ـطـ

   ظٔبٖ  پبيرٗ  ٘ؿجي  ٚ لرٕت  ٔٙبثع ٚالعي  اتالؾ  ٔعٙبي ٝ ث  ـطـ  چٖٛ  وبضثطي  وبالٞبي  نبزضات  . ثٙبثطايٗ اؾت  ـطـ

 تعساز   وكٛضي  ٞط چٝ  وٝ  ٔفْٟٛ  ايٗ  ثبقس؛ ثٝ وكٛضٔي  ٘ربـتٍي  ٚ تٛؾعٝ  ـمرط ثٛزٖ  ٔفْٟٛ  ثٝ  . وٝ زض وكٛض اؾت

   ثركهتطي   ثتٛا٘س ثبظزٜ  ثطذٛضزاض ثبقس وٝ  ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚي  ثبقس ٚاظ چٙبٖ  زض اذتربض زاقتٝ  ثركتطي  ظٔب٘ي  ٚاحسٞبي

 ٘رٛاٞس قهس رهع ثهب      ٘رع ٕٔىٗ  تط ذٛاٞس ثٛز ٚ ايٗ يبـتٝ  آٚضز، تٛؾعٝ  زؾت  ثٝ زض زؾتطؼ  ظٔب٘ي  ٚاحسٞبي  اظ آٖ

ٝ      ٔترههم   ا٘ؿهب٘ي   ٘رهطٚي  ٚ ٍٟ٘ساقتٗ  حفظ  وبضآٔهستط ٚ    ا٘ؿهب٘ي   اظ ٘رهطٚي   وكهٛضي   ٚ وبضآٔهس؛ ظيهطا ٞهط چه

 پرهسا   تِٛرس اـهعايف   ثبظزٜ  ثركتط ذٛاٞس قس ٚ ٞط چٝ  ربٔعٝ  تِٛرس زض آٖ  بظزٜثطذٛضزاض ثبقس ث  ثركتطي ٔترههبٖ

 وٙهس ٚ   پرهسا ٔهي   اـعايف  ظٔبٖ  ٘ؿجي  زيٍط لرٕت  ؾرٙي  آيس، ٚ يب ثٝ ٔي  پبيرٗ  وبالٞب ٚ ذسٔبت  ٘ؿجي  وٙس لرٕت

ٝ   ثركتط ٚضطٚضت  التهبزي  پركطـت  ٔعٙي  ثٝ  ايٗ  . وٝ وكٛض ثبال ذٛاٞس ضـت  آٖ  ضلبثتي  تٛاٖ  ثركهتط    رهٛيي  نهطـ

ٗ   التههبزي   پركهطـت  ضهطٚضي   ٘ترزٝ  زض ظٔبٖ  رٛيي نطـٝ  عجبضتي  ذٛاٞس ثٛز ثٝ  زض ظٔبٖ َ   ٚ زض عهر    قهطط   حهب

 .(37)  ٘رع ٞؿت  پركطـتي  چٙرٗ  تساْٚ  ضطٚضي

 

  ٌرطي ٘ترزٝ

 قٛ٘س ٚ  ٔي عٙٛاٖ  ٌطيرتٝ  ٚ رؿتٝ ٜ عٛض پطاوٙس  ٞط چٙس ثٝ  وٝ  ٚ آٔبضٞبيي  ٚ ؼرطضؾٕي  ضؾٕي  ٞبي ٌعاضٜ 

ٗ   اظ وكٛض،اظ رب٘هت   ٚ ٔترهم  وطزٜ  اـطاز تحهرُ  ذطٚد  اذرطاً زض ٔٛضز حزٓ  وٝ  ٘رع ٍ٘طا٘رٟبيي  اثهطاظ    ٔؿهإِٚر

 ٚ   زض وكهٛض اؾهت    اؾبؾي  ٔعضُ  يه ثٝ  قسٖ  تجسيُ  زض حبَ  پسيسٜ  تب ايٗ  ا٘س وٝ ٚالعرت  اظ ايٗ  حبوي  اؾت  قسٜ

 وكٛض لطاضذٛاٞس زاز.  التهبزي  ٔؿرط تٛؾعٝ  ضا ـطاضٚي  ظيبزي  ٔعضالت

   زضوبضآٔهسي   ثهط ٘بضؾهبيي    ٚ زاَ  ؼطٚض ّٔي  زاض وطزٖ رطيحٝ  ٘ٛعي  ـطاض ٔؽعٞب ثٝ  پسيسٜ  وٝ  اظ ايٗ  ٌصقتٝ 

ٝ   قك  وبضآٔستطيٗ  ٚ ٞسايت  وكٛض زض رصة  ٚ التهبزي  ؾربؾي  ٘ظبْ ٝ   آٖ  ئٙفه   ،پربٔهسٞبي  اؾهت   اـ ؾهطٔبي    ثه

 زض وكهٛض    وٝ  اـطازي  ضـبٜ  وبٞف  عٛضوّي  تطاظ پطزاذتٟب ٚ ثٝ ، وؿطي ، تٛضْ ، ثرىبضي ضقس التهبزي  وبٞف  نٛضت

ٝ   ضٚي  آٖ  ٔٙفي  پربٔسٞب ٚتجعبت  ايٗ  ذٛاٞس قس. زأٙٝ  ؾطقىٗ  ٔب٘ٙس، ثط ٔطزْ ٔي ٝ   اؾهت   اي ا٘هساظٜ   التهبز ثه    وه

ُ   ٔترههم   )٘رطٚٞهبي   ٟٔبرط ـطؾهت  وكٛضٞبي  ظيبٖ  اٖثط رجط  ٔجٙي  اذرطاً ٘ظطيبتي    ( اظ عطيهك  وهطزٜ   ٚ تحههر

ٖ     ثهط ٔبِرهبت    ضا عهالٜٚ   ثبيس ٔجّؽهي   ٟٔبرطاٖ  وٝ ٔفْٟٛ  ايٗ  ا٘س؛ ثٝ ٌطـتٝ  قىُ  ٔبِربت    ثطزضآٔهس، زض وكهٛض ٔرعثهب

 ٔؿهتطز زاض٘هس تهب      وكٛض ٟٔبرط ـطؾت ٝ ث  ضا ٞط ؾبِٝ  ٔجّػ  ٘رع ثبيس ايٗ  وكٛض ٔرعثبٖ ٔبِربتي  ثپطزاظ٘س ٚ ٔؿإٚالٖ

ٝ   زازٖ  اظ زؾت  ٘بقي  ضـبٞي  اظ ظيبٖ ثركي  ٚؾرّٝ ثسيٗ ـ    ا٘ؿهب٘ي   ؾهطٔبي ٝ   ثؿهربض وبضآٔهس ٝ   تعجرهطي   ٚ ثه    ٞعيٙه

 وٙٙس.  ضا رجطاٖ  قبٖ ٔزب٘ي ؾٛاضي



ٖ ـطا  زٞٙس وٝ ٔي  ٘كبٖ  ٔمبِٝ  زض ايٗ  ٌطـتٝ  نٛضت  ٚ تحّرّٟبي  تزعيٝ  عٛض وّي  ثٝ     ثهبضي   ض ٔؽعٞب آحبضظيهب

ُ   أط ثب اتربشاؾتطاتػيٟبيي  ٔؿإِٚرٗ  عّجس وٝ ضٚ ٔي ٌصاضز، اظ ايٗ ٔي  ربي  التهبز وكٛض ثٝ  ضا ثطاي    زضنسز تعهسي

ٖ   تطزيس تعسيُ  ضٚ٘س ثطآيٙس. ثسٖٚ  ايٗ  وطزٖ  ٔعىٛؼ  ٚ يب حتي  ٘بپهصيط   ضٚ٘هس ـهطاض ٔؽعٞهب ارتٙهبة      ٚ يبثطٌطزا٘هس

ٝ     ذبعطي  تعّمبت عٛض وّي  ٚ ثٝ  ، زيٙي ، ّٔي ٍٞٙيـط  . ٔمٛالت ٘رؿت  اظ   تٛا٘هس زض رّهٌٛرطي   ٔهي   ٚرهٛز زاض٘هس وه

ٖ   ا٘ؿب٘ي  ٘رطٚٞبي  ذطٚد ٝ    وبضآٔس اظ وكٛضٚ ثطٌطزا٘ٙهس ُ       آٟ٘هب ثه    زض ذهطٚد   وكهٛض ثؿهربض وبضآٔهس ثبقهٙس. تعهسي

ٝ   يتٛا٘س تٍٙٙبٞهب  اظ وكٛض ٔي  ذبضد  ٔترهم  ٘رطٚٞبي ٚ رصة  ٔترهم  ٘رطٚٞبي ٝ    اي تٛؾهع ٖ   وكهٛض ضا ثه    ٔرهعا

ٗ   ثهطاي   اـطاز ٚ ايزبز ظٔرٙٝ  ٔعٙبزاضي  عمال٘رت  ؾبظ٘س. الٙب  ٔطتفع  ظيبزي  تٛا٘هس ثؿهربض وهبضٌط     ٔهي   الٙهبعي   چٙهر

ٝ   ٔب٘ٙس ثط ايٗ اظ وكٛض ٔي  ضٚ٘س ٚ يب زض ذبضد اظ وكٛض ٔي  ذبضد  ثٝ  وٝ  اظ اـطازي  ثبقس؛ثؿربضي  زض وكهٛض   ثبٚض٘س وه

   تّؿ  اٌط زضوكٛض ثٕب٘ٙس اؾتعسازقبٖ  آٟ٘ب ٚرٛز ٘ساضز ٚ ثٙبثطايٗ  ترههٟبي  ثطاي  ٚ تمبضبيي  آٟ٘ب ٘رؿت  ثٝ  ٘ربظي

 ٚ   ثؿربض ٘بوهبـي   ٚ ٔعايبي  حمٛق  ، ٘ظبْ ٚپػٚٞف  تحمرك  وبض زض حٛظٜ ٚ اٍ٘رعٜ  ٔرسٚـ  اٍ٘رعقي  ذٛاٞس قس. ٘ظبْ

 ٞهب،   عطنٝ  زض وّرٝ  زض أٛض ٔسيطيتي  ٌطايي  ترهم  ثٝ  ٘بوبـي  ،تٛرٝ ٚ تحمرك  پػٚٞف  ا٘سن  ٞبي ٘بوبضآٔس، ثٛزرٝ

   اظ وكهٛض، ٘جهٛز ـطنهتٟبي     ذهبضد   تحمرمهبتي  -  ثهب ٔطاوهع عّٕهي     ٚ پػٚٞكٍطاٖ  ٔترههرٗ ثؿربض ضعرؿ  اضتجبط

ٝ   ٔٛاضزي  ٚ  ٍٕٞي  ٚ پػٚٞكٍطاٖ  ٔترهم  اظ وكٛض( ثطاي  )ذبضد ٔغبِعبتي ُ   ٞؿتٙس وه  تكهسيس  ٚ  ٌرهطي  زض قهى

   ضٚ٘سٞب زض ٔعىهٛؼ   ايٗ وطزٖ  تطزيس ٔعىٛؼ  ا٘س. ثسٖٚ اظ وكٛض زذرُ  وطزٜ  ٚ تحهرُ  ٔترهم  ٘رطٚٞبي  ذطٚد

 ذٛاٞس قس.  ٚالع  ـطاض ٔؽعٞب حٕطثرف  پسيسٜ  ٚ تعسيُ  قسٖ
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