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تبضید زضیبفت1394/6/1:
تبضید پصیطـ1395/2/2 :
چکیده
در ًظام بیي الولل غیزهتوزکش ٍ فاقذ اقتذار هزکشیً ،خستیي ّذف ٍ ارجحیت کشَرّا ،حفظ اهٌیت هلّی ٍ صیاًت اس هٌافغ
خَد است .دیزسهاًی تأهیي اهٌیت هلّی پایذار در گزٍ سِ ًَع آهادگی بَد-1:آهادگی ًظاهی؛  -2آهادگی سیاسی؛ -3
آهادگی اقتصادی .با پایاى جٌگ سزد ،هؤلفِّای اقتصادی اهٌیت هلّی اّویت بیشتزی یافتِاًذ .در ایي دٍراى جذیذ ،اهٌیت
هلّی کشَرّای صادرکٌٌذُ ًفت ،تحت تأثیز رًٍق ٍ شکَفایی صٌؼت ًفت قزاردارد .اهٌیت دارای ابؼاد پٌجگاًِ ًظاهی،
اقتصادی ،سیاسی ،فزٌّگی ٍ سیست -هحیطی است .درایي پضٍّش ،بُؼذ اقتصادی اهٌیت هلّی هذّ ًظز است؛ سیزا دستیابی بِ
اهٌیت هلّی در گزٍ بْبَد ٍضؼیت اقتصادی است ٍ بزآیٌذ تواهی هؤلفِّای اهٌیت هلّی در اهٌیت اقتصادی هتبلَر است .با
تَجِ بِ ایي هْن ،چٌیي بِ ًظز هی رسذ کِ هتغیز ًفت با اهٌیت هلّی ایزاى کِ اقتصاد آى در طی یکصذ سال گذشتِ ٍابستِ بِ
درآهذّای ارسی حاصل اس آى بَدُ ،پیًَذی ػویق یافتِ است .با تَجِ بِ ایي هطلب کِ رشذ اقتصادی ایزاى ٍ ًیش حجن
ػظیوی اس سزهایِگذاری ّای کالى هلّی ،بِ درآهذّای ارسی حاصل اس صادرات ایي هٌبغ اًزصی ٍابستِ استًَ ،ساىّای
درآهذّای ًفتی ،اهٌیت اقتصادی ایزاى را بِخصَص در پزتَ تحزین ّای بیي الوللی یک دِّ اخیز تضؼیف ًوَدُ است.
واژههایکلیدیً :فت ،اقتصاد سیاسی ،اهٌیت هلّی ،اهٌیت اقتصادی




 .1اؾتبزیبض ٌط ٜٚػّ ْٛؾیبؾی زا٘كٍب ٜضاظی وطٔب٘كبsh.sadeghi1971@gmail.com ٜ
 .2اؾتبزیبض ٌط ٜٚػّ ْٛؾیبؾی زا٘كٍب ٜضاظی وطٔب٘كبmak392@yahoo.com ٜ
 .3زا٘فآٔٛذت ٝوبضقٙبؾی اضقس ػّ ْٛؾیبؾی زا٘كٍب ٜضاظی وطٔب٘كبvahid.denver@yahoo.comٜ
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مقدمه

زض ٔبتطیؽ وُٙف ٚ ٚاوُٙف ٘ظبْ ثیٗإُِِّ پؽ اظ خ ًٙؾطزٟٓٔ ،تطیٗ ٚخ ٝقٙبذت
ؾیبؾت -چ ٝزضؾُح زاذّی  ٚچ ٝزض ٔمیبؼ ثیٗإِّّی ،ؾبذتبض ٙٔ ٚبفغ التهبزی ٔطتجٍ ثب
آٖ اؾت؛ ظیطا ؾیبؾت  ٚالتهبز ز ٚضٚی یه ؾى ٝاؾتٙجبَی ٞؿتٙس(ؾطیغاِمّٓ،
 .)272:1385ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔ ٟٓزض التهبز ؾیبؾی ایطاٖ٘ ،فت ٔؤِفٝای ثؿیبض ٘بفص ٚ
اثطٌصاض اؾت .اتىبی وكٛض ث ٝاضظ حبنُ اظ نبزضات ٘فت ٘ ٚیع ٘ٛؾبٖٞبی لیٕت ٘فت اظ
َطیك تغییطاتی و ٝزض ٔٛاظ٘ ٝپطزاذتٞب ٘ ٚطخ ٚالؼی اضظ ایدبز ٔیٕ٘بیس ،آثبض ٘بُّٔٛثی ضا
ثط ؾبذتبض التهبزی ایطاٖ ثطخبی ٌصاقت ٝاؾت .ث٘ٝظط ٔیضؾس وٓٞ ٝاو ٖٛٙثعضٌتطیٗ
ٔكىُ التهبز ؾیبؾی ایطاٖ ،اتىبی ثیف اظ ا٘ساظ ٜث ٝزضآٔسٞبی اضظی ٘فتی اؾت و ٝایٗ أط
٘یع ثٛ٘ٝث ٝذٛز التهبز ایطاٖ ضا زض ٌطز ٝ٘ٚػسْ ثبضٚضی  ٚتٛؾؼ٘ٝیبفتٍی لطاض زاز ٜاؾت؛
أطی و ٝزض ایٗ پػٞٚف لهس تجییٗ آٖ ضا زاضیٓ .ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٞسف ،ایٗ پػٞٚف
زضپی آٖ اؾت و ٝثطای پطؾف شیُ ،پبؾد ٔٙبؾجی ضا ثیبثسٚ :اثؿتٍی ثٛزخ ٝزِٚت ثٝ
زضآٔسٞبی اضظی حبنُ اظ نبزضات ٘فت چ ٝآثبضی ضا ثط ٚخ ٜٛالتهبزی أٙیت ّّٔی ایطاٖ
ثط خبی ٔی ٌصاضز؟ ثطای پبؾد ث ٝایٗ پطؾف ،پػٞٚف حبيط فطيی ٝشیُ ضا ث ٝؾٙدف ٔی
ٌصاضزٚ :اثؿتٍی ثٛزخ ،ٝضقس التهبزی ٘ ٚیع حدٓ ػظیٕی اظ ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ّّٔی ثٝ
زضآٔسٞبی اضظی حبنُ اظ نبزضات ٘فت ،أٙیت التهبزی ایطاٖ ضا تًؼیف ٔیوٙس.
چارچوبنظری 

ُٔبثك ضٞیبفت التهبز ؾیبؾی ،يؼف یب تٛاٖ التهبزی یه وكٛض ثطأٙیت ّّٔی آٖ وكٛض
ثؿیبض اثطٌصاض اؾت؛ ظیطا زض ٔمبثُ ٔم ِٝٛأٙیت التهبزی٘ ،بأٙی التهبزی لطاض زاضزٙٔ .ظٛض
اظ ٘بأٙی التهبزی" ايُطاة ٍ٘ ٚطا٘ی ثٚٝخٛز آٔس ٜثط اثط ػسْ أٙیت التهبزی یب ٘بتٛا٘ی
زض ثطاثط ظیبٖٞبی التهبزی ثبِم ٜٛاؾت"( .)Osberg ,2009:5ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،پبضٜای اظ
نبحجٙظطاٖ حٛظُٔ ٜبِؼبت التهبز ؾیبؾی ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝپؽ اظ ٘بٖ  ٚلجُ اظ آظازی،
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ٟٔٓتطیٗ ٘یبظ ثكط ،أٙیت اؾت(ض٘دجط .)224 : 1388 ،أٙیت پسیسٜای ویفی اؾت و ٝثط
حؿت زضخٝثٙسیٞبی ػٕستبً شٙٞی لبثُ تٛنیف اؾت .اغّت أٙیت ثٔ ٝؼٙبی ػسْ
تٟسیسٞب  ٚذُطٞب تؼطیف ٔیقٛز( .)Engerer,2009:7ثیٗ زاَ أٙیت ٔ ٚسَِٞٛبی آٖ
ضاثُٝای ثبثت  ٚػیٙی ٚخٛز ٘ساضز .اظ ایٗ ٔٙظط ،أٙیت ٔفٟٔٛی ظٔیٙٔٝٙس٘ ،ؿجی ،پیچیسٚ ٜ
ٔجٔ ٟٓحؿٛة ٔیقٛز  ٚتبو ٖٛٙثطای تٛنیف ،تجییٗ  ٚپیفثیٙی ٔٛيٛعٞبی أٙیتی،
٘ظطیٞ ٝبی ٔرتّفی ُٔطح قس ٜاؾتٔ .یبٖ ٔطاوع ٔرتّف ُٔبِؼبتی زض ٔٛضز ٔٛيٛع أٙیت
تٛافك چٙسا٘ی زض ٔٛضز چبضچٛة ٘ظطی ٔ ٚفبٞیٓ ا٘تعاػی  ٚإً٘بٔی أٙیت ٚخٛز ٘ساضز.
تٟسیسٞبٕٛٞ ،اض ٜزؾتٛضوبض أٙیت ضا  -چ ٝزض ثُؼس زاذّی یب ذبضخی -قىُ ٔیزٙٞس؛ ِٚی
أٙیت ّّٔی خٟبٖ ؾٔ ْٛؿتّعْ تٛخ ٝذبنی ث ٝتٟسیسٞبی زاذّی اؾت(ٔب٘سَ-43 :1387 ،
.)44
٘ظطیٞٝبی ٚالؼٍطاییٚٛ٘ ،الؼٍطاییِ ،یجطاِیؿٓ ،ؾبظٜاٍ٘بضی  ٚا٘تمبزی اظ ضٚیىطزٞبی
ُٔطح زض ُٔبِؼبت أٙیتی ٞؿتٙس و ٝثب اضائ ٝپیففطوٞب  ٚچبضچٛة ُٔبِؼبتی ٔتفبٚت زض
ٔٛضز أٙیت ّّٔی  ٚأٙیت ثیٗإُِّ ،افكٞبی تبظٜای ضا زض حٛظُٔ ٜبِؼبت أٙیتی ثٚ ٝخٛز
آٚضزٜا٘س  ٚزیسٌبٜٞبی ٔتفبٚتی زض ٔٛضز پطؾفٞبی اؾبؾی أٙیت؛ اظ خّٕٔ ٝطخغ،
وبضٌعاض ،اثؼبز  ٚقی ٜٛتأٔیٗ أٙیتُٔ ،طح ؾبذتٝا٘س .اظ ٘ظطیٞٝبی ُٔطح حٔ َٛجبحث
أٙیتٔ ،ىتت وپٟٙبي ثب ٘ظطیٝپطزاظ ٔكٟٛض ایٗ ٔىتت ،ثبضی ثٛظاٖ اؾت .ایٗ ٔىتت،
ضٞیبفتی ٔجتٙی ثط ُٔبِؼبت أٙیتی اؾت .ثب پبیبٖ یبفتٗ خ ًٙخٟب٘ی ز ٚ ْٚتحٛالت خسیس
زض ػطن٘ ٝظبْ ثیٗإُِّ؛ ثٝذهٛل پیكطفتٞبی التهبزی ،ضقس خٕؼیت٘ ،یبظ ثیكتط ثٝ
ا٘طغی ٙٔ ٚبثغ خسیس آٖ ،قیٛع ثیٕبضیٞبی خسیس  ٚتغییطات ظیؿتٔ -حیُی ٔكرم قس
و ٝزیٍط ٍ٘ب ٜؾٙتی ثٔ ٝم ِٝٛأٙیت وبضؾبظ ٘جٛزِ ٚ ٜع ْٚاضائ ٝتؼطیفی خسیس اظ ٔجبحث ٚ
تٟسیسٞبی أٙیتی يطٚضی قس ٜاؾت .ا٘تمبز اظ زؾتٛضوبض ؾٙتی ٚالؼٍطایبٖ زض ذهٛل
ٔم ِٝٛأٙیت و ٝآٖ ضا نطفبً أٙیت ٘ظبٔی ٔیزا٘ٙس ،ثب فطٚپبقی ٘ظبْ زٚلُجی  ٚاتحبز
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قٛضٚی ؾبثك  ٚثیتٛخٟی ث ٝالتهبز اظ ٘بحی ٝایٗ اَثطلسضت٘ ،بتٛا٘ی زیسٌب ٜأٙیتی
ٚالؼٍطایبٖ زض تٛيیح ایٗ ٔؿأِ ٝضا اثجبت ٕ٘ٛز .ثبضی ثٛظاٖ ثب ا٘تمبز اظ ثطزاقت ؾبزٜ
اٍ٘بضا٘ ٝاظ ٔف ْٟٛأٙیت و ٝزضآٖ ٚالؼٍطایبٖ ثٝز٘جبَ وؿت أٙیت اظ َطیك لسضت ٚ
آضٔبٍ٘طایبٖ ث ٝتأٔیٗ أٙیت اظ َطیك نّح ثبٚضٔٙس ٞؿتٙس ،زیسٌبٔ ٜیب٘ٝای ضا ُٔطح ؾبذت
و ٝزض آٖ ٞط زٔ ٚف ْٟٛلسضت  ٚنّح خبی زاض٘س  ٚآٖ ضا ثٝػٛٙاٖ ثٟتطیٗ تؼطیف ثطای
تجییٗ ٔف ْٟٛأٙیت يطٚضی زا٘ؿت(ثٛظاٖ.)16 -15: 1378 ،
ثٛظاٖ زض ثطاثط أٙیت ًٔیك ،ثطٔف ْٟٛأٙیت ٔٛؾّغ تأویس ٕ٘ٛز  ٚاثؼبز أٙیت ضا زض
پٙح ثُؼس ٘ظبٔی ،التهبزی ،ؾیبؾی ،فطٍٙٞی  ٚظیؿتٔ -حیُی ٌؿتطـ زاز  ٚثسیٙؿبٖ
چبضچٛة تٔ ٚ ًٙحسٚز زأ ٝٙأٙیت زض ضٚیىطزٞبی پیكیٗ انالح قس .اظ زیسٌبٔ ٜىتت
وپٟٙبيٕٛٞ ،اض ٜثبیس ثٔ ٝم ِٝٛأٙیت ث ٝػٛٙاٖ ٔٙظٝٔٛای چٙسثُؼسی تٛخٟی ٚیػٕٛ٘ ٜز .اظ
زیسٌب ٜثٛظاٖ ،التهبز  ٚؾیبؾت ثَٛٝض ػبْ  ٚثب أٙیت ثَٛٝض ذبل تؼبّٔی ٔؤثط زاض٘س ٚ
ٞط ز ،ٚثرفٞبی تحّیّی اظ یه ٚالؼیت ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .اظ ایٗ ٔٙظط ،اظ آغبظ زٝٞ
 1990ث ٝثؼس ،ز٘یب پب ث ٝػهطی ٌصاقت ٝو ٝزض آٖ اثؼبز التهبزی أٙیت ثَٛٝض فعایٙسٜای ثط
اث ؼبز ؾٙتی ؾیبؾی ٘ ٚظبٔی آٖ حبوٓ قس ٜاؾت .ثط ایٗ ٔجٙب ،تٛا٘بیی التهبزی ثبِمٚ ٜٛ
ثبِفؼُ ثب لسضت  ٚأٙیت اضتجبَی ػٕیك یبفت ٚ ٝایدبز ضفب ٜالتهبزی ث ٝیىی اظ وبضٚیػٜٞبی
اؾبؾی زِٚت تجسیُ قس ٜاؾت تب آ٘دبو ٝزِٚت ثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف ٔ٘ ٟٓبٌعیط اؾت
ؤ ٝتٛؾُ ث ٝاثعاضٞبی التهبزی قٛز  ٚضٔع أٙیت التهبزی ایٗ اؾت و ٝأىب٘بت التهبزی
یب تٛا٘بیی ٔبزی خع ٚاضظـ ٞبی اؾبؾی اؾت و ٝثبیس تؼمیت  ٚحٕبیت ٌطزز(تطیف،
 .)284-283 :1383ثب ایٗ تٛيیح ثبیس اشػبٖ ٕ٘ٛز و ٝیىی اظ ٔؤِفٞٝبی انّی اثطٌصاض ثط
أٙیت ّّٔی ایطاٖ التهبز ٔجتٙی ثط زضآٔسٞبی اضظی حبنُ اظ نبزضات ٘فت اؾت  ٚضقس
پبیساض التهبزیٔ ،ؤِفٝای ٔ ٟٓزض تأٔیٗ أٙیت ّّٔی ایطاٖ اؾت  ٚيطٚضت تٛخ ٝث ٝاثؼبز
تٛؾؼ ٝالتهبزی ایطاٖ اظ اضوبٖ ٔ ٟٓأٙیت ّّٔی ایٗ وكٛض ٔحؿٛة ٔیقٛز .ضقس  ٚتٛؾؼٝ
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ایطاٖ ثس ٖٚتأٔیٗ ؾُح ُّٔٛة  ٚویفیت لبثُ لجِٛی اظ أٙیت التهبزی ٕٔىٗ
٘یؿت(وطثبؾیبٖ .)51 :1375 ،ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔ ،ٟٓزض ازأ ٝزض چبضچٛة ضٚیىطز ٘ظطی ٚ
تحّیّی ٔىتت وپٟٙبن ث ٝثطضؾی آثبض التهبز ؾیبؾی ٔجتٙی ثط زضآٔسٞبی ٘فتی ثط أٙیت ّّٔی
ایطاٖ ثب تأویس ثط ٚخ ٜٛالتهبزی آٖ ذٛاٞیٓ پطزاذت.
نفتواقتصادسیاسیایران 

٘فت وّیسیتطیٗ  ٚؾیبؾیتطیٗ وبالی اؾتطاتػیه ایطاٖ زض َ َٛیىهسؾبٌِ ٝصقت ٝثٛزٚ ٜ
ثرف زضذٛضتٛخٟی اظ ثٛزخ ٝزِٚت ایطاٖ ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت .زض ٔٛضز تأثیط
٘فت زض التهبز ایطاٖ ثبیس ٌفت و ٝنٙؼت ٘فت ثٝتٟٙبیی 35زضنس اظ تِٛیس ٘بذبِم زاذّی
(وٕیدب٘ی  ٚاؾسی ٕٟٔب٘سٚؾتی60 ،)260: 1389،زضنساظ زضآٔسٞبی زِٚت  90 ٚزضنس اظ
زضآٔسٞبی حبنُ اظ نبزضات) ٚ )Farzanegan,2011:1-2ثیكتط اظ 80زضنس زضآٔسٞبی اضظ
ذبضخی وكٛض ضا تكىیُ ٔیزٞس30 .زضنس اظ ٘ٛؾبٖٞبی ٔیعاٖ ثیىبضی 60 ٚزضنس اظ
٘ٛؾبٖٞبی ؾُح ػٕٔٛی لیٕتٞب ٘بقی اظ ٘ٛؾبٖٞبی لیٕت ٘فت اؾت(ثٟجٛزی  ٚزیٍطاٖ،
ٔ .)8 :1388مبیؿ ٝایٗ آٔبض  ٚاضلبْ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیعاٖ اثطٌصاضی زضآٔسٞبی اضظی ٘فتی
ثطالتهبز ایطاٖ ثؿیبض ظیبز اؾت تب آ٘دبو ٝتغییط زض ٔیعاٖ نبزضات ٘فت؛ ثٝذهٛل زض پطتٛ
تحطیٓٞبی ثیٗإِّّی ،التهبز ایطاٖ ضا زچبض ثحطاٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت (CRS Report for

) .Congress. 2008:23-25زضآٔسٞبی ٘فتی زض التهبز ایطاٖ زض زٞٝٞبی ٌصقت ٝثؿیبض پُط
٘ٛؾبٖ ثٛز ٚ ٜاظ آ٘دبوٚ ٝاثؿتٍی ثٛزخ ٝزِٚت ث ٝزضآٔسٞبی اضظی ٘فتی ثیكتط اظ زضآٔسٞبی
ٔبِیبتی اؾت(ٕ٘ٛزاض٘ ،)1ظبْ ثٛزخٝثٙسی ٔ ٚربضج زِٚت ثٝقست تحت تأثیط آٖ لطاضٌطفتٝ
اؾت(ٕ٘ٛزاض.)2
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ًوَدار :1همایسِ سْن درآهذّای ًفتی ٍ درآهذّای هالیاتی در بَدخِ دٍلت
)(Source: http://irannec.com/papers/papers9/A-11-380-4-7628d59.pdf

ًوَدار :2همایسِ ًزخ رضذ درآهذّای ًفتی ٍ هخارج دٍلت
(سراءًژاد ٍ دیگزاى)121 :1393،

زِٚت ؤ ٝربضخف ضا ثٚٝؾیّ ٝزضآٔسٞبی ٘فتی تأٔیٗ ٔیوٙسٛ٘ ،ؾبٖ زض زضآٔسٞبی
٘فتی ث ٝثیثجبتی ٔربضج ٔبِی زِٚت ٔیا٘دبٔس  ٚث ٝتجغ آٖ زض تِٛیس  ٚضقس التهبزی اثط ٔی
ٌصاضز .زضػیٗ حبَ ،وبٞف زضآٔس ٘فت ٘ؿجت ث ٝافعایف آٖ تأثیط ثؿیبض فعایٙسٜتطی ثط تِٛیس
 ٚضقس التهبزی ایطاٖ زاضزُٔ .بِؼبت ثب٘ه خٟب٘ی و ٝزض ؾبَ  1996نٛضت ٌطفت ٝاؾت
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزؾتوٓ اظ ؾبَ  1351تبو ٖٛٙؾ ٟٓزضآٔسٞبی زِٚت اظ ٘فت ٞطٌع اظ 54
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زضنس وٕتط ٘جٛز ٚ ٜزض ٔٛاضزی حتی ث ٝحسٚز 70زضنس  ٚثیكتط ٘یع ضؾیسٜ
اؾت).(Sabetghadam, 2005-2006:37;Bjovan and Sevik,2005:2
ٚاثؿتٍی قسیس ثٛزخ ٝزِٚت ث ٝزضآٔسٞبی ٘فتی ،ضقس ٘مسیٍٙی ضا زضپی زاقتٝ
اؾت .ایٗ أط زض وٙبض ثٛزخ ٝا٘جؿبَی ٟٔٓتطیٗ زِیُ افعایف ٘طخ تٛضْ زض التهبز ایطاٖ ٚ
وبٞف لسضت ذطیس ػٕٔٛی؛ ثٚٝیػٌ ٜطٜٞٚبی ثب زضآٔس ثبثت اؾت .اضظ حبنُ اظ فطٚـ
٘فت ٌ ٚبظ زض ایطاٖ ٘ ٝتٟٙب زضنس ثبالیی اظ زضآٔسٞبی زِٚت ضا تكىیُ ٔیزٞس ،ذٛز ٘یع ثط
ؾبیط زضآٔسٞبی زِٚت اثطٌصاض اؾت .زض زٞٝٞبی اذیط افعایف ٚاثؿتٍی زِٚت ثٝ
زضآٔسٞبی ٘فتی ٕٞچٙبٖ تسا ْٚیبفت ٚ ٝزض ٘تید ،ٝتهسیٍطی زِٚت زض أٛض التهبزی،
ؾبذتبض ٘ظبْ ثٛزخ ٝوكٛض وٕٛٞ ٝاض ٜثب افعایف ٞعیٞٝٙبی خبضی ٕٞطا ٜاؾت ،آؾیت
فطاٚاٖ زیس ٜاؾت .افعایف تىی ٝزِٚت ث ٝزضآٔسٞبی حبنُ اظ فطٚـ اضظ ثطای تأٔیٗ
ٞعیٞٝٙبی ػٕٔٛی٘ ،ظبْ ٘بوبضآٔس ٔبِیبتی ،تسا ْٚا٘حهبضات زِٚتی ،حدٓ ثبالی تهسیٞبی
زِٚتیٌ ،ؿتطـ ثیضٚی ٝقطوتٞبی زِٚتی ٘ ٚبثٟطٜٚض ثٛزٖ آٟ٘ب ٘ؿجت ث ٝثرف ذهٛنی
 ٚلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔتٕطوع  ٚاؾتٕطاض ٘بوبضآٔسی التهبزیٛٔ ،خت تكسیس ٘بضؾبییٞبی
ؾبذتبض ثیٕبضٌ ٝ٘ٛالتهبز وكٛض قس ٜاؾت(ٕ٘ٛزاض()3ضاػی زٞمی.)42-41 : 1386،

ًوَدار :3همایسِ ًزخ رضذ درآهذّای ًفتی ٍ هالیاتی
(سراء ًژاد ٍ دیگزاى)120 :1393،
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نفتوامنیتاقتصادیایران 

تأٔیٗ ثبالتطیٗ ٔیعاٖ أٙیت ّّٔی ،یىی اظ زغسغٞٝبی ػٕس ٜزِٚتٞب  ٚیىی اظ اضوبٖ اؾبؾی
ؾیبؾت ذبضخی آٟ٘ب زض ٌصقت ٚ ٝحبَ تّمی ٔیقٛز؛ أطی و ٝوكٛض ایطاٖ ٘یع اظ آٖ ٔؿتثٙب
٘یؿتٔ .ب٘سَ " أٙیت التهبزی" ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتؼطیف ٔیوٙس:
هیشاى حفظ ٍ ارتمای ضیَُ سًذگی هزدم یه وطَر اس طزیك تأهیي واالّا ٍ
خذهات ّن اس طزیك عولىزد داخلی ٍ ّن حضَر در باسارّای بیيالوللی.
اهٌیت التصادی در هیاى اهٌیتّای دیگز ،یىی اس پُزرًگ تزیي خلَُّای اهیٌت
ّز وطَر است ٍ ًمطِ همابل اهٌیت التصادی ،بحزاى التصادی است
(خْاىبشرگی.)11 :1388 ،

زض ٕٞیٗ اضتجبٌ ،ثٛظاٖ تٟسیس التهبزی ضا ؾرتتطیٗ  ٚپیچیسٜتطیٗ تٟسیس زض چبضچٛة
أٙیت ّّٔی زا٘ؿتٞ ،ٝسف أٙیت التهبزی ضا ثؿٍ ٔمطضاتی ٔیزا٘س و ٝؾجت پٛیبیی ػٛأُ
تِٛیس زضٔیبٖ التهبزٞبی ّّٔی قٛز(ثٛظاٖ  ٚزیٍطاٖ .)148 :1386،قبذم أٙیت التهبزی
زٚثُؼسی  ٚتطویجی اؾت .ثطای أٙیت التهبزی ثبیس ٔؤِفٞٝبی ٔحیُی ٔثُ أٙیت ذبَط
فؼبالٖ التهبزی ،احؿبؼ آظازی ػُٕ زض چبضچٛة لب٘ ٚ ٖٛاػتٕبز ث ٝزِٚت ٔ ٚؤِفٞٝبی
التهبزی ٘ظیط ضقس التهبزی ،پبییٗ ثٛزٖ ٘ٛؾبٖٞبی التهبزی  ٚتٛظیغ ػبزال٘ ٝالتهبزی
فطا ٓٞآیس .اظ ٘ظط ثٛظاٖٞ ،ط ػبّٔی و ٝثتٛا٘س اؾتمالَ  ٚثجبت التهبزی یه وكٛض ضا تٟسیس
وٙس ،چبِكی زض ٔمبثُ أٙیت ّّٔی تّمی ٔی قٛز ٞ ٚط ػبُٔ التهبزی ٘ظیط افعایف ضفب ٜیب
ضقس التهبزی و ٝث ٝثجبت التهبزی  ٚتحىیٓ لسضت ؾیبؾی وكٛض ٔٙدط قٛز ،ث ٝتمٛیت
أٙیت ّّٔی ٘یع ذٛاٞس ا٘دبٔیس(نحفی .)186 : 1382 ،اظ آ٘دب و ٝزض التهبز ؾیبؾی ایطاٖ
ثیكتط ٔٙبثغ اضظی  ٚزضآٔسٞبی زِٚتی اظ زضآٔس ٘فت تأٔیٗ ٔی قٛز٘ ،ظبْ ثٛزخٝثٙسی ایطاٖ
ٕٞیك ٝث ٝاضظٞبی حبنُ اظ ٘فت ثطای حفظ أٙیت ّّٔی ٔحتبج اؾت(Stern, 2006:377-

)٘ .382تیدٝای و ٝاظ ایٗ پی٘ٛس حبنُ ٔیقٛز ،ایٗ اؾت و٘ ٝمف ػٛأُ التهبزی زض
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وؿت لسضت ،زفغ ذُط ،حفظ ثجبت ،أٙیت  ٚتأٔیٗ ٔٙبفغ ّّٔی ایطاٖ ثٝقست افعایف یبفتٝ
اؾت  ٚاظ آ٘دبو ٝأٙیت التهبزی ٔدٕٛػٝای اظ ػٛأُ  ٚؾبذتبضٞبی اختٕبػی اؾت وٝ
ثبػث زٍِطٔی ،آؾبیف ذیبَ ،قٛق  ٚشٚق ٔطزْ ث ٝوبض  ٚوٛقف  ٚفؼبِیت  ٚأیس ث ٝآیٙسٜ
ٔیقٛز ،ثٙبثطایٗ ،ثب چٙیٗ پی٘ٛسی ٕ٘یتٛاٖ ا٘تظبض زاقت و٘ ٝفت ثب ایٗ ٛ٘ ٕٝٞؾب٘بت زض
لیٕت  ٚزضآٔس ،اؾجبة ضفبٔ ٜطزْ ضا فطا ٓٞوٙس(ٌطخی ٞ ٚبقٕیبٖ.)63-56 :1386 ،
بیماریهاینفتیواقتصادایران 


زضزٌ ٝٞصقتٔ ،ٝف ْٟٛفطاٌیطی ثب ػٛٙاٖ" ٘فطیٗ ٔٙبثغ " زض ازثیبت التهبزی ثٚٝخٛز آٔس.
1

ازثیبت ثالی ٔٙبثغ ث ٝثطضؾی ػُّ ٘بوبٔی وكٛض ثطذٛضزاض اظ ایٗ ٔٛاٞت زضتٛؾؼ ٝالتهبزی
 ٚثٝذهٛل قىؿت زِٚت ثط اثط ػّٕىطز يؼیف التهبزی زض پبیٌٝصاضی یه ضقس
ٔؿتٕط ٙٔ ٚبؾت التهبزی ٔیپطزاظز(اثطاٞیٕی  ٚزیٍطاٖ٘ .)134 :1387،ىت ٝلبثُ تٛخ ٝایٗ
و ٝثب افعایف لیٕت خٟب٘ی ٘فتٌ ،طفتبضی ایٗ وكٛضٞب ٘ؿجت ث ٝظٔبٖ پبییٗ ثٛزٖ زضآٔسٞب
ثیكتط قس ٜاؾت(ضحٕب٘ی ٌّ ٚؿتب٘ی .)57: 1388 ،اظ ٘كب٘ٞٝبی ثالی ٔٙبثغ ،ثیٕبضی ّٙٞسی
اؾت .ثطای تحّیُ ٚيؼیت التهبزی وكٛضٞبی نبزضوٙٙس٘ ٜفت اظ قبذم ثیٕبضی ّٙٞسی
ثٝػٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ ٔؼیبض ٔ ٚجٙبی تئٛضیه ثٟطٌ ٜطفتٔ ٝیقٛز(ٟٔطآضا ٘ ٚیىی اؾىٛیی:1388 ،
٘ .)5رؿت یٗ ٘كب٘ ٝایٗ ثیٕبضی ،تعضیك زضآٔسٞبی اضظی حبنُ اظ نبزضات ٔٛاز ذبْ،
افعایف ٘مسیٍٙی  ٚضقس ػطي ٝپ َٛزض زض٘ ٖٚظبْ التهبزی اؾت و ٝػال ٜٚثط زأٗ ظزٖ ثط
ضقس ٔهطف زض خبٔؼ ،ٝؾجت افعایف ٘ؿجت قبذم لیٕت وبالٞبی غیطلبثُ ٔجبزِ ٝث ٝلبثُ
ٔجبزِ ،ٝتمٛیت ؾبذتبضٞبی غیط ثٟی ٝٙتِٛیسٞ ،عی ٝٙثبثت ؾطٔبی٘ ٚ ٝیع افعایف ٞعی ٝٙضیبِی
تِٛیس قس ٚ ٜزضپی ذٛز ،غیط ضلبثتی ثٛزٖ ٔحهٛالت نٙبیغ زاذّی ضا تكسیس
ٔیٕ٘بیس(قىُ()1خٟب٘ی ضائیٙی  ٚزیٍطاٖ.)104-103 : 1380 ،

1. Resource Curse
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عالین بیواری ّلٌذی
وبٞف لسضت ضلبثت پصیطی
تٛؾؼۀ ٚاضزات

وبٞف نبزضات
تًؼیف نٙؼت  ٚتِٛیس

ضىل :1آثار درآهذّای ًفتی بز بخص صٌعت ٍ تَلیذ
(ضوس اردواًی.)3 : 1391 ،

زض ذهٛل ثیٕبضی ّٙٞسی  ٚالتهبز ایطاٖ ثبیس ٌفت و ٝآثبض ثیٕبضی ّٙٞسی
زضایطاٖ ٘بقٙبذت٘ ٝیؿت .اِٚیٗ قٛاٞس ثیٕبضی ّٙٞسی زضالتهبزایطاٖ ث ٝؾبَ1353
ثطٔیٌطزز؛ زٚضا٘ی و ٝلیٕت ٘فت  ٚزضآٔسٞبی اضظی حبنُ اظ آٖ چٟبض ثطاثط قس  ٚزضپی
ذٛز افعایف ٚاضزات  ٚوبٞف ؾُح تِٛیس ّّٔی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقت  ٚاظ ؾٛی زیٍط ،ث ٝزِیُ
ضقسوُٙس ثرفٞبی ظیطثٙبیی؛ اظخّٕ٘ ٝیط ،ٚحُٕ٘ٚمُ  ٚذسٔبتٕٞ ،بٍٙٞی ثیٗ ثرفٞبی
التهبزی ضا ٔرتُ  ٚالتهبز ّّٔی ضا ٚاضز زٚضٜای اظػسْ تؼبزَ ٕ٘ٛز .تدطث ٝثؼسی ٔطث ٌٛثٝ
ؾبَٞبی اِٚی ٝا٘مالة اؾت و ٝثٝزِیُ افعایف لیٕت ٘فت ذبْ ،زضآٔسٞبی اضظی فطاٚا٘ی
ػبیس وكٛض قس؛ ٞطچٙس و ٝآثبض يؼیفتطی ٘ؿجت ث ٝزٚض ٜلجُ زاقت .اظ ؾبَٞبی 1383
ث ٝثؼس ظٔی٘ ٚ ٝٙكب٘ٞٝبیی اظ اثتالی التهبزی ایطاٖ ث ٝثیٕبضی ّٙٞسی پسیساض قس .وبٞف
ؾ ٟٓاضظـ افعٚز ٜثرف وكبٚضظی  ٚنٙؼت زضتِٛیس ٘بذبِم زاذّی  ٚافعایف ایٗ ؾٟٓ
زض ثرف ذسٔبتٚ ،خٛز ٕٞجؿتٍی ٔٙفی ثیٗ ض٘ٚك التهبزی  ٚضقس التهبزی ثرفٞبی
وكبٚضظی  ٚنٙؼت زض ٔمبثُ ٕٞجؿتٍی ٔثجت ثرف ؾبذتٕبٖ  ٚافعایف ؾٚ ٟٓاضزات
وبالٞی ٔهطفی اظ ػالئٓ ثبضظ تسا ْٚایٗ ثیٕبضی زض التهبز ایطاٖ اؾت(ٕ٘ٛزاض.)4
التهبززا٘ب٘ی ٕٞچ ٖٛذٛـ اذالق ٛٔ ٚؾٛی ٚلٛع ثیٕبضی ّٙٞسی زض ایطاٖ ضا ٕٞعٔبٖ ثب
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افعایف زضآٔسٞبی ٘فتی ٔٛضز تأویس لطاض زازٜا٘س  ٚثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝایٗ ثیٕبضی ثرفٞبی
لبثُ ٔجبزِ،ٝوكبٚضظی  ٚنٙؼت ایطاٖ ضا تًؼیف وطز ٜاؾت(خس.)1َٚ
روند سرمايه گذاري در دو بخش كشاورزي و نفت و گاز
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ًوَدار :4همایسِ رضذ سزهایِگذاری در بخص وطاٍرسی ٍ ًفت ٍ گاس
()Source: https://pooya.um.ac.ir

خذٍل :1آثار ضَن درآهذّای ًفتی بز تَلیذ ٍ اضتغال در ایزاى
درصذ تغییزات تَلیذ
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-0/26

آة ،ثطق ٌ ٚبظ

-0/13

- 0/11

ؾبذتٕبٖ

0/55

0/58

ذسٔبت

0/09

0/14

وكبٚضظی

(خَشاخالق ٍ هَسَی هحسٌی.)105 : 1385 ،

ميليارد لاير

8000.0
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آثاردرآمدهاینفتیبراقتصادایران 

.1رشداقتصادی:یىی اظ ٚیػٌیٞبی ضقس التهبزٞبی ٔسضٖ ایٗ اؾت و ٝالتهبزٞبیِ زاضای
ٔٙبثغ َج یؼی فطاٚاٖ ٘ؿجت ث ٝالتهبزٞبی ثسٙٔ ٖٚبثغ َجیؼی ػظیٓ ،ضقس التهبزی وٕتطی
زاض٘س .ثب ایٗ حبَ اظ ثیٗ وكٛضٞبی زاضای ٔٙبثغ ٘فتی ،تؼساز ا٘سوی اظ ایٗ وكٛضٞب ٔثُ ٘طٚغ
 ٚآٔطیىب تٛا٘ؿت ٝا٘س زضآٔسٞبی ٘فتی ضا ث ٝػّت ٘ٛع ؾبذتبض ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی ذٛز
ؾبٔب٘سٞی وٙس ِٚی ثطای ثمی ٝوكٛضٞب خبی پطؾف اؾت و ٝچطا ثب ٚخٛز ایٗ ثطٚت َجیؼی
٘ ٝتٟٙب ث ٝپیكطفت  ٚتٛؾؼ ٝزؾت ٘یبفت ٝا٘س ثّى ٝزچبض ضوٛز ،تٛضْ ،ػسْ ضقس التهبزی ٚ
ویفیت تٛؾؼ ٝثٛز ٜا٘س .ؾبوؽ ٚ ٚاض٘ط زضٔمبِٚ ٝفٛض ٔٙبثغ َجیؼی  ٚضقس التهبزی ثٝ
ثطضؾی تأثیط ٔٙبثغ َجیؼی ثط ضقس التهبزی زض وكٛضٞبی ٔتىی ثط ایٗ ٔٙبثغ زض زٚض1970 ٜ
تب ٔ 1990ی پطزاظ٘س ٘ ٚتیدٔ ٝی ٌیط٘س و ٝالتهبزٞبیی و ٝنبزضات ٔٙبثغ َجیؼی ،زضنس
لبثُ تٛخٟی اظ تِٛیس ٘بذبِم زاذّی آٟ٘ب ضا تكىیُ ٔی زٞس تٕبیُ ث ٝضقس التهبزی آٞؿتٝ
تطی زاض٘س .ایٗ ضاثُ ٝیب ٚاثؿتٍی ٔٙفی حتی ثؼس اظ وٙتطَ ٟٔ ٚبض ثؿیبضی اظ ٔتغیطٞبی
ٔتٛٙع و ٝثطای ضقس التهبزی ًٔط ٔی ثبقٙس پبیساض ٍ٘ ٝزاقت ٝقس ٜاؾت( D.Sachs and

.)Warner,1997 : 1-2
زض ٚالغ ،وكٛضٞبی غٙی اظ ٔٙبثغ ٔثُ ایطاٖ ٘تٛا٘ؿتٝا٘س اظ فطنت ایدبز قس٘ ٜبقی اظ
زضآٔسٞبی حبنُ اظ ٔٙبثغ َجیؼی ،ثطای ثٟجٛز اٚيبع التهبزی ذٛز ثٟطٜثطزاضی ُّٔٛة
ٕ٘بیٙس .ایٗ تؼبضو ٔیبٖ تئٛضی  ٚػُٕ ؾجت قس تب تالـٞبی ظیبزی ثطای تجییٗ ػُّ
ضاثُٙٔ ٝفی ٔیبٖ ضقس التهبزی  ٚفطاٚا٘ی ٔٙبثغ َجیؼی ایدبز قٛز(اثطاٞیٕی  ٚزیٍطاٖ،
 .)132 :1387ثطاؾبؼ ثطآٚضز نٙسٚق ثیٗإِّّی پ ،َٛتِٛیس ٘بذبِم زاذّی ایطاٖ ؤ ٝتىی
ث٘ ٝفت اؾت ،زض ؾبَ ٔ 160 ،2013یّیبضز زالض وبٞف یبفت ٚ ٝایطاٖ زض ضز ٜثٙسی خٟب٘ی 9
پّ ٝؾم ٌٛوطز ٜاؾت(آضٔبٖ .)92/7/30 ،وبض٘بٔ ٝزِٚتٞبی ٔرتّف َی 16ؾبَ
ٌصقت٘ ) 1376-1392(ٝكبٖ اظ اثط ٔؼىٛؼ زضآٔس ٘فتی ثط افعایف ضقس التهبزی وكٛض
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زاضز؛ ثٌٝ٘ٛٝای و ٝثب ٚخٛز ضوٛضزقىٙی زضآٔسٞبی ٘فتی َی ؾبَٞبی ،1384-1392
افعایف زضآٔسٞب ٘تیدٔ ٝؼىٛؼ زاقت ٚ ٝآثبض ذٛز ضا زض چبضچٛة ثبالضفتٗ ٘طخ تٛضْ ٚ
تكسیس قطایٍ ضوٛز ٘كبٖ زاز ٜاؾت(ز٘یبی التهبز .)92/7/24 ،اظ َطف زیٍط ،ثب ثطضؾی
ٔربضج زِٚت ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ؤ ٝربضج ػٕطا٘ی زِٚت ٔؼبزَ زضآٔسٞبی ٔبِیبتی ٔ ٚربضج
خبضی ٔؼبزَ زضآٔسٞبی ٘فتی اؾت؛ أطی و ٝثب ثط٘بٔ ٝوبٞف ٚاثؿتٍی ثٛزخ ٝزِٚت ثٝ
٘فت زض تٙبلى ثٛزٜ؛ ظیطا ٞعیٞٝٙبی خبضی ثبیس اظ ضأ ٜبِیبت ٔ ٚربضج ػٕطا٘ی اظ َطیك
٘فت تأٔیٗ قٛز(ٔتفىط آظاز  ٚزیٍطاٖ.)128 :1391 ،
٘ٛؾبٖٞبی قسیس لیٕت ٘فت و ٝآٖ ضا قٛن ٘فتی ٘بٔیسٜا٘س ،آثبض  ٚتجؼبت ٔثجت ٚ
ٔٙفی ثؿعایی زض التهبز وكٛضٞب زاض٘س(وٕیدب٘ی  ٚاؾسی ٕٟٔب٘سٚؾتی٘ .)240: 1389،تبیح
پػٞٚف ٞبیی و ٝاثط ٘ٛؾبٖٞبی لیٕت ٘فت ذبْ ثطتِٛیس ٘بذبِم زاذّی  ٚتٛضْ زض ایطاٖ ضا
ثطضؾی وطزٜا٘س٘ ،كبٖ ٔیزٙٞس وٚ ٝاوُٙف ٔتغیط تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ث ٝتىب٘ٞٝبی ٔثجت ٚ
ٔٙفی٘ ،بٔتمبضٖ ثٛز ٚ ٜتٛضْظایی ؾیبؾتٞبی پِٛی  ٚوبٞف ٔبِیبت زض تىب٘ٞٝبی ٔٙفی ثیف
اظ تىب٘ٞٝبی ٔثجت اؾت(قىُ( )2ثٟجٛزی ٚزیٍطاٖ.)9 :1388 ،
واّص ٍاردات هَاد اٍلیِ صٌعتی

واّص بَدخِ عوَهی ; واّص درآهذ ًفت

واّص تَاى هالیاتی

روَد در صٌعت

ضىل  :2آثار درآهذّای ًفتی بز واّص هالیات
(ضوس اردواًی)5 :1391 ،

ٕٞچٙیٗ ،قسیس ثٛزٖ ٘ٛؾبٖٞبی لیٕت ٘فت یه ٘ٛع ٘بإَیٙب٘ی زض التهبز زاذّی
وكٛض ایدبز ٔی وٙس  ٚثب تٛخ ٝثٚ ٝاثؿت ٝثٛزٖ ثؿیبضی اظ ٔتغیطٞبی والٖ التهبزی ثٝ
لیٕت ٘فت٘ ،بإَیٙب٘ی ایٗ ٔتغیط ،آثبض ٔٙفی ثط تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ثطخبی
ٔیٌصاضز(قىُ.)3
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لیٕت ٔ ٚمساض نبزضات ٘فت ٞط
زٔٚتغیط ثط٘ٚعا ثطای التهبز ٞؿتٙس

ثطٚظ ٘بإَیٙب٘ی

ًَساًات ًفتی

تبثیط ثط ؾُح اؾتب٘ساضز
ثطٚظ ٘بإَیٙب٘ی

ظ٘سٌی  ٚضفب ٜخبٔؼٝ

ضىل :3آثار درآهذّای ًفتی بز بزٍس ًااطویٌاًی در التصاد
(خعفزی.)20 : 1386 ،

٘ىت ٝحبئع إٞیت ایٗ و ٝتىب٘ ٝلیٕت ٘فتٟٓٔ ،تطیٗ ٔٙجغ ٘ٛؾبٖٞبی تِٛیس ٘بذبِم
زاذّی ،قبذم لیٕتٞب ٚ ٚاضزات زض ایطاٖ اؾتٕٞ .چٙیٗٔ ،یتٛاٖ اظٟبض زاقت تىب٘ٝ
ٞبی ذبضخی ،انّیتطیٗ ٔٙجغ تغییطات تٕبْ ٔتغیطٞب زض ثّٙسٔست اؾت .ثٝػال ،ٜٚزضآٔسٞبی
اضظی  ٚزضآٔس ثٛزخ ٝػٕٔٛی زِٚت ٘یع تبثغ ٘ٛؾبٖٞبی لیٕت ٘فت اؾت .اظَطف زیٍط،
وبٞف لیٕت ٘فت ،اضظـ پ َٛزاذّی ضا ث ٝزِیُ ؾیبؾتٞبی اضظی ٘بنحیح زض وٛتبٜٔست
وبٞف ٔیزٞس و ٝایٗ ٘یع ثٛ٘ٝث ٝذٛز تًؼیف  ٚوبٞف ضقس التهبزی ایطاٖ ضا زضپی زاقتٝ
اؾت(قىُٟٔ()4طآضا ٘ ٚیىی اؾىٛیی.)3-2 : 1385،
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واّص لیوت ًفت

وبٞف ٚاضزات وبالٞبی ٔهطفی ٚ ،اؾُٝای ٚ

وبٞف تِٛیس  ٚافت ضقس التهبزی

ؾطٔبیٝای

ضىل :4آثار ٍ ًتایح حاصل اس ضَنّای هٌفی لیوت ًفت بز التصاد ایزاى
(ضوس اردواًی.)3 : 1391 ،

اظ آثبض قٛنٞبی ٔثجت لیٕت ٘فت زض التهبز ایطأٖ ،یتٛاٖ ثٛ٘ ٝؾبٖ لیٕتٞب،
ثطآٚضز ٘بنحیح لیٕتٞب ،افعایف ذُط  ٚاؾتفبز٘ ٜبنحیح اظ ٔٙبثغ ثبزآٚضز ٜاقبضٕٛ٘ ٜز.
یه قٛن  50زضنسی افعایف زضآٔسٞبی ٘فتی ثرفٞبی لبثُ ٔجبزِ ٝوكبٚضظی  ٚنٙؼت
ضا تًؼیف  ٚثرف ؾبذتٕبٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ ثرف غیطلبثُ ٔجبزِ ٝتمٛیت ٔیوٙس؛ أطی وٝ
ثیبٍ٘ط ػالئٓ ثیٕبضی ّٙٞسی زض التهبز ایطاٖ اؾت(قىُ()5نٕسی  ٚزیٍطاٖ-12 :1388 ،
.)7
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افشایص لیوت ًفت
ضقس ذبِم زاضاییٞبی ثب٘ه ٔطوعی
ضقس ٘مسیٍٙی  ٚتٛضْ
افعایف ٞعیٞ ٝٙبی زِٚت
ا٘جؿبٌ تمبيب
ایدبز تٛضْ
وبٞف ٘طخ اضظ یب ٔتٙبؾت ٘جٛزٖ ٘طخ اضظ ثب تٛضْ
تٛؾؼ ٝپّطقتبة ٚاضزات
افعایف ؾ ٟٓوبالٞبی ٚاضزاتی ٔهطفی ٚ ٚاؾُٝای اظ وُ ٚاضزات
آؾیت خسی ث ٝتِٛیس ّٔی ث ٝنٙؼت  ٚاقتغبَ

ضىل :5آثار ٍ ًتایح حاصل اس ضَنّای هثبت لیوت ًفت بز التصاد ایزاى
( ضوس اردواًی.)3 : 1391 ،

 .2رشد منفی اقتصادی :ثطاؾبؼ پػٞٚف ٞبی ا٘دبْ قس ،ٜضقس التهبزی وكٛضٞب ثب ؾٟٓ
ؾطٔبیَ ٝجیؼی زض ثطٚت ّّٔی آٟ٘ب ضاثُٔ ٝؼىٛؼ زاضز .ثطایٗ ٔجٙب ٚاثؿتٍی ث ٝزضآٔسٞبی
ٔٙبثغ َجیؼی ثبػث ٔی قٛز و ٝزضآٔسٞب ٞ ٚعیٞ ٝٙبی زِٚت ا٘ؼُبفپصیطی الظْ ضا ٘ساقتٝ
ثبقٙس ٘ ٚتٛا٘ٙس ثٝػٛٙاٖ اثعاض ٔٙبؾجی ثطای ؾیبؾت ٌصاضی زض ؾُح وكٛض ػُٕ وٙٙس.
افعایف لیٕت ٘فت زض ز 1380 ٝٞاٌطچ ٝفطنتٞبی ثیثسیّی ضا پیف ضٚی التهبز ایطاٖ
لطاض زاز؛ ثب ایٗ حبَ ،وكٛض ٔب چٙساٖ آثبض ٔٞٛجت ٔٙبثغ ضا تدطث٘ ٝىطز .ثطضؾی تحٛالت
ض٘ٚس ضقس التهبزی زض زٚض ٜض٘ٚك زضآٔسٞبی ٘فتی اذیط(٘ )1384-1392كبٖ ٔیزٞس وٝ
ثٝضغٓ افعایف زضآٔسٞبی ٘فتی ،ضقس التهبزی ثبال ٔ ٚؿتٕط حبنُ ٘كس ٜاؾت ٕٞ ٚچٙبٖ
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ؤ ٝكرم اؾت ،التهبز ایطاٖ پؽ اظ ثجت ٘طخ ٞبی ضقس التهبزی  ٚحفظ ض٘ٚك التهبزی
زض٘یٕ ٝا َٚز( )1380-85( 1380 ٝٞثب ٔیبٍ٘یٗ 6/5زضنس ضقس التهبزی)  ٚزض ٘یٕ ٝزْٚ
ز )1386-90(1380 ٝٞثب تًؼیف ضقس التهبزی(ٔیبٍ٘یٗ 3/5زضنس) ٔٛاخ ٝقس ٜاؾت؛ زض
حبِی و٘ ٝیٕ ٝز ،ْٚز ٚثطاثط ٘یٕ ٝا َٚزضآٔس ٘فتی وؿت وطز ٜایٓ .التهبز ایطاٖ زض ؾبَ
 ، 1391ضقس ٔٙفی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝایٗ ذٛز ثیبٍ٘ط ضٚیسازی ثی ؾبثم ٝزض ؾبَ ٞبی پؽ
اظ خ ًٙاؾت(ز٘یبی التهبز  .) 92/2/8 ،ثیكتطیٗ ٘طخ ضقس التهبزی ایطاٖ زضَی ؾبَ ٞبی
 1384تب ٔ 1391طث ٌٛث ٝؾبَ  1386ثٛز ٜاؾت .زض آٖ ؾبَ٘ ،طخ ضقس التهبزی
 7/84زضنس  ٚوٕتطیٗ ٘طخ ضقس التهبزی ٘یع ٔطث ٌٛث ٝؾبَ 1391ثٛز ٜو٘ ٝطخ ضقس
التهبزی ثٙٔ ٝفی  3زضنس ضؾیس ٜاؾت .ثب اؾتٙبز ث ٝآٔبضٞبی ٔطوع آٔبض ایطاٖ اظ َی
ؾبَٞبی٘ 1384-1392طخ ضقس التهبزی وكٛض زض ٔدٕٛع 12زضنس وبٞف یبفت ٝاؾت ٚ
پؽ اظ  14ؾبَ٘ ،طخ ضقس التهبزی ٔٙفی قس ٜاؾت(خس()2َٚآضٔبٖ.)92/8/18 ،
خذٍل :2آثار واّص درآهذّای ًفتی بز ًزخ رضذ التصادی ایزاى
1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

6/9

7/3

7/84

. /83

3/1

6/3

3/2

-3

(دًیای التصاد)92/6/14 ،

خس َٚثبال ٘كبٖزٙٞسٔ ٜتٛؾٍ ضقس التهبزی ٞكت ؾبِ ٝزِٚت ٘ ٚ ٟٓز ٓٞاؾت وٝ
ٔؼبزَ  3/52ثٛز و ٝزض ٔمبیؿ ٝثب زِٚت لجّی ؤ ٝؼبزَ  5/72زضنس ثٛز ،ٜثٝضغٓ افعایف
لبثُتٛخ ٝزضآٔسٞبی ٘فتی ،وبٞف لبثُٔالحظٝای زاقت ٚ ٝثیبٍ٘ط ضقس ٔٙفی التهبزی وكٛض
اؾت(ز٘یبی التهبز٘ .)92/6/14 ،جبیس فطأٛـ وطز اظ ثبیؿتٞٝبی ٔ ٟٓضقس التهبزی ٚ
نٙؼتی ،ایدبز ٔحیٍ التهبزی ثبثجبت اؾت؛ ثٝقىّی و ٝاثط ؾیبؾتٞبی التهبز والٖ زض
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حبقی ٝلطاض ٍ٘یطز ،تٛخ ٝثٔ ٝؤِفٔ ٝصوٛض زض ضقس ثّٙسٔست ٔؤثط اؾت(وبظض٘ٚی،
ؾدٛزی.) 121 :1389،
اٌط زضآٔسٞبی ٘فتی ثٔٝیعاٖ  %1افعایف یبثس ،اضظـ افعٚز ٜثرف نٙؼت ثٔ ٝیعاٖ
 %2وبٞف ذٛاٞس زاقت(ػجبؾیبٖ  ٚزیٍطاٖ .)116 :1386 ،ایٗ ثسیٗ ٔؼٙی اؾت وٝ
تأثیطپصیطی ؾطٔبیٌٝصاضی ٞب اظ زضآٔسٞبی ٘فتیٞ ،كساض ثطای التهبز ّّٔی ٔحؿٛة
ٔیقٛز(غطٚی ٘ردٛا٘ی)251 :1379 ،؛ ظیطا زؾتا٘ساظی زِٚت ثط حٛظ ٜالتهبز  ٚػسْ
أىبٖ فؼبِیت آظاز التهبزی ثطای ثرف ذهٛنی  ٚغیطزِٚتی اظ پیبٔسٞبی التهبز ٔجتٙی ثط
٘فت اؾت(لبزضیٔ ،یطظاییٍٙٞ .)7 :1392،بٔی و ٝزضآٔسٞبی ٘فتی وبٞف ٔییبثس ،زض پی
ذٛز وبٞف حدٓ ٔٛاز ،وبالٞبی ٚاؾُٝای  ٚؾطٔبیٝای  ٚتِٛیس ثٔٛی ضا ثٕٞٝطا ٜذٛاٞس
زاقت( .)Farzanegan,2011:138زضآٔسٞبی حبنُ اظ فطٚـ ٘فت اثط ٔٙفی ثط ثرف
نٙؼت  ٚاثطی ٔثجت ثط ثرف ؾبذتٕبٖ  ٚذسٔبت زاضز(ػجبؾیبٖ  ٚزیٍطاٖ)118 :1386 ،؛ ثب
ایٗ ٚنف ،ػمتٔب٘سٌی ٘ؿجی وكٛضٞبی نبحت ٔٙبثغ َجیؼی ضا فمٍ ٕ٘یتٛاٖ ث ٝحؿبة
شذبیط ثب اضظـ آٟ٘ب ٟ٘بز؛ ثّى ٝثبیس آٖ ضا ٔتٛخ ٝچٍٍ٘ٛی ٔهطف زضآٔس حبنُ اظ آٖ
شذبیط ٘یع زا٘ؿت .نِطف ٚخٛز ضا٘تٞبی ٘فتی ػبُٔ ثطٚظ ٘ٛؾب٘بت لیٕتٞب ٘یؿت؛ ظیطا
ذٛز٘ ،تیدٛ٘ ٝؾب٘بت لیٕت اؾت(ػیٛيی .)57-56 : 1385،
.3نرختورمٚ:اوٙف ثبظزٞی ثبظاض ث ٝقٛنٞبی لیٕت ٘فت ٛ٘ ٚؾبٖٞبی آٖ زض یه وكٛض
ثَٛٝض فعایٙسٜای ثٛٔ ٝلؼیت آٖ وكٛض زض ثبظاض ٘فت ذبْ ٘ ٚیطٞٚبی ٞسایت وٙٙسٜ
قٛنٞبی لیٕت ٘فت ثؿتٍی زاضز) .(Yang,Wang and Chang Feng 2012:2لیٕت ٘فت
ثیكتطیٗ ؾ ٟٓضا زض قىٌُیطی ٘ٛؾبٖٞبی التهبزی زاضز  ٚاثطٞبی ٔٙفی حبنُ اظ وبٞف
لیٕت ٘فت اظ اثطٞبی ٔثجت لیٕت ٘فت ،ثیكتط اؾت .افعایف لیٕت ٘فت ؾجت تحطیه ٞط
زَ ٚطف ػطي ٚ ٝتمبيب زض التهبزٞبی ٚاثؿت ٝث٘ ٝفت ٔیقٛز و ٝأىبٖ وبٞف ٔدسز ضا ثٝ
ز٘جبَ زاضزٕٞ .چٙیٗ ،تغییطپصیطی لیٕت ٘فت ،اثط ٔرطثی ثط ٔتغیطٞبی وّیسی التهبز؛ اظ
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خّٕ ٝؾطٔبیٌٝصاضی ثبثتٔ ،هطف ،اقتغبَ ،تٛضْ ٘ ٚطخٞبی ثیىبضی زاضز(زالٚضی ٚ
زیٍطاٖ.)71-66 :1387 ،
یىی اظ ٘ت بیح ٔٙفی زضآٔسٞبی ٘فتی ایطاٖ ،افعایف ٘طخ تٛضِْ ثیكتط اظ حس ا٘تظبض
اؾت(ٕ٘ٛزاض .)5تٛضْ زض وكٛض ٔب ٘ٛع ذبل (تٛضْ – ضوٛزی) اؾت؛ یؼٙی زض ػیٗ حبِی
و ٝوبالٞب  ٚذسٔبت ٌطاٖ ٞؿتٙس ،ثیىبضی ٘یع ثبالؾت  ٚثبظاض وؿت  ٚوبض زض ٚيؼیت
ضوٛز ثٝؾط ٔیثطز؛ تِٛیس  ٓٞافعایف ٕ٘ییبثس ٔ ٚطزْ ٘یع لسضت ذطیس وبفی ثطای ذطیس
٘ساض٘س  ٚایٗ أط ذٛز ث ٝضوٛز ٔٛخٛز زأٗ ٔیظ٘س .ثٙبثطایٗ ،یىی اظ ػُّ انّی تسا ْٚتٛضْ
زض التهبز ایطاٖ ،تسا ْٚزضآٔسٞبی ٘فتی اؾتٍٙٞ .بٔی و ٝلیٕت ٘فت افعایف ٔییبثس ،زضآٔس
فعایٙس٘ ٜبقی اظ آٖ و ٝث ٝالتهبز تعضیك ٔیقٛز ،تٛضْ ضا زضپی ذٛاٞس زاقت؛ چطاوٝ
ثٙیبٖٞبی التهبزی وكٛض ظطفیت خصة آٖ ضا ٘ساضز(زازٌط.)231 :1377 ،

ًوَدار :5آثار رضذ درآهذّای ًفتی بز ًزخ تَرم در ایزاى
Source: http://irannec.com/papers/papers9/A-11-380-4-7628d59.pdf
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تٛضْ ثبال زض چٙس زٌ ٝٞصقت٘ ،ٝكب٘ ٝيؼفٞبی ٕٟٔی زض ٟ٘بزٞب  ٚض٘ٚس ؾیبؾت
ٌصاضی زض وكٛض ثٛز ٜو ٝأىبٖ اؾتفبز ٜاظ زضآٔس ٘فت  ٚوبضآیی ؾطٔبیٌٝصاضی ضا ثٝقست
وبٞف زاز ٜاؾت(قبوطی .)49 : 1383،ثركی اظ زضآٔسٞبی ٘فتی و ٝاظ َطیك ثٛزخٚ ٝاضز
التهبز ٔیقٛز ،تٛؾٍ ثب٘ه ٔطوعی زض ثبظاض اضظ زاذّی فطٚذت ٝقس ٚ ٜث ٝپّّٔ َٛی تجسیُ
ٔیقٛز؛ أّب اظ آ٘دب و ٝثركی اظ ایٗ اضظ ث ٝفطٚـ ٕ٘یضؾس ،ث ٝافعایف ذبِم زاضاییٞبی
ذبضخی ثب٘ه ٔطوعی ،افعایف ٔٙبثغ پبی ٝپِٛی ٔ ٚتؼبلت آٖ حدٓ ظیبز ٘مسیٍٙی ٔٙدط
ٔیقٛز(أبٔی ،ازیتپٛض ) 4 :1388 ،و ٝزض ٟ٘بیت ا٘جؿبٌ تمبيب  ٚافعایف لیٕت ضا زض پی
ذٛاٞس زاقت(قىُ( )6نٕسی  ٚزیٍطاٖ.)9 :1388 ،

ایداد درآهذ حاصل اس فزٍش
ًفت
فطٚـ زضآٔسٞبی حبنُ اظ

فطاٚا٘ی اضظ

٘فت
ثب٘ه ٔطوعی
آظاز قسٖ اضظ ذبضخی  ٚلیٕت

افعایف ٘مسیٍٙی  ٚتكسیس

ٌصاضی ظیبز اظ حس پّٔ َٛی

تٛضْ

تكسیس تٛضْ

ضقس پبی ٝپِٛی

ضىلً :6فت ٍ اثزات آى بز درآهذ ارسی ٍ بَدخِ
(ضوس اردواًی.)4: 1391،
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ٟٔٓتطیٗ آثبضی ضا و ٝزضآٔسٞبی ٘فتی ثط ٘طخ تٛضْ زض التهبز ایطاٖ زاض٘سٔ ،یتٛاٖ ثٝ
قطح شیُ ثطقٕطز:
 .1ثب تٛخ ٝث ٝتأٔیٗ ٔٙبثغ زضآٔسی زِٚت اظ نبزضات ٔیؼب٘بت ٘فتی ،زض ظٔبٖ تىب٘ٝ
ٞبی ٔٙفی ٘فتی ،زِٚت ثب وبٞف ثٛزخٛٔ ٝاخٔ ٝیقٛز و ٝثركی ضا اظ ضا ٜاؾتمطاو اظ
ثب٘ه ٔطوعیٔ ،بِیبت  ٚا٘تكبض اٚضاق ٔكبضوت تأٔیٗ ٔیٕ٘بیس .ثب تٛخ ٝث ٝقطایٍ التهبزی
ایطأٖ ،بِیبت زض ایٗ ظٔی ٝٙخٛاثٍ٘ ٛیؿت  ٚا٘تظبض ٔیضٚز و ٝاؾتمطاو اظ ثب٘ه ٔطوعی ٚ
اٚضاق ٔكبضوت تٟٙب ضا ٜتأٔیٗ ٔبِی ایٗ وؿطی ثٛزخ ٝثبقٙس و ٝزض نٛضت تسا ْٚتىب٘ٝ
ٞبی ٔٙفی ،ض٘ٚس اؾتمطاو اظ ثب٘ه  ٚحتی ٔطزْ افعایف ٔییبثس و ٝزض ٟ٘بیت ث ٝتسا ْٚزض
افعایف پبی ٝپِٛی  ٚتٛضْ ٔیا٘دبٔس(قىُ.)7
واّص درآهذّای ًفتی دٍلت

زِٚت لبزض ث ٝوبٞف ٞعیٞٝٙب ٘كسٜ

اؾتمطاو اظ ثب٘ه ٔطوعی

ضقس پبی ٝپِٛی  ٚتكسیس تٛضْ

ضىلً :7فت ٍ اثزات آى بز درآهذ ارسی ٍ بَدخِ
(ضوس اردواًی.)4: 1391،

 .2افعایف لیٕت ٘فت ث ٝنٛضت وٛتبٜٔست ث ٝوبٞف تٛضْ ٔٙدط قس ٜاؾت .ایٗ
و ٝزِٚت ثب افعایف لیٕت ٘فت وٕتط ث ٝاؾتمطاو اظ ثب٘ه ٔطوعی ثپطزاظز ٘ ٚیع اظ ضاٜ
ٚاضزات وبالٞبٔ ،ب٘غ افعایف قسیس زض لیٕت وبالٞبی تدبضی قٛزٔ ،یتٛا٘س ؾجت وبٞف
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تٛضْ ٌطزز؛ أّب اثط ثّٙسٔست آٖ ثط تِٛیس ٔیتٛا٘س ٔكىُآفطیٗ ثبقس(ثٟطأی ٘ ٚهیطی
.)510 :1390،
 .3یىی اظ ػٛأُ افعایف تٛضْ افؿبضٌؿیرت ٝزض وكٛض ،تالـ زِٚت ثطای خجطاٖ
وؿطی ثٛزخٝاـ اظ َطیك فطٚـ اضظٞبی ٘فتی ثب لیٕتی ثبال زض ثبظاض اؾت و ٝثبػث
افعایف ٘طخ پَٞٛبی ذبضخی  ٚزضٟ٘بیت ،وبٞف اضظـ پّّٔ َٛی ٔیقٛز .ایٗ اتفبق ثٝ
٘ٛث ٝذٛز ثبػث وبٞف لسضت ذطیس ٔطزْ ثطای تٟیٔ ٝبیحتبجقبٖ ثٝذهٛل زض ٔیبٖ
وبالٞبی ٚاضزاتی قس ٚ ٜافعایف تٛضْ ضا زأٗ ذٛاٞس ظز(تٟطاٖ أطٚظ.)92/2/16 ،
 .4زضوٙبض آثبض ٘مسیٍٙی ثط تٛضْ تأثیط ضا٘تٞبی ٘فتی ٘یع ثط تٛضْ چكٍٕیط اؾت.
تٛضْ ،ثبػث تٛظیغ ٔدسز زضآٔس ثطٚت ثس ٖٚتٛخ ٝث ٝيبثُ ٝوبض  ٚوبضآیی ٔیقٛز و ٝاظ
٘ظط اختٕبػی غیطػبزال٘ ٝاؾت  ٚزضٓٞضیرتٍی ثبفتٞبی التهبزی ،اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی ضا
زض خبٔؼ ٝزضپی ذٛاٞس زاقت.
 .5ؾیبؾتٞبی پِٛی ٔ ٚبِی  ٓٞث ٝػّت افعایف تمبيب  ٚثطٚظ ثیٕبضی ّٙٞسی تٛضْ
ظاؾت؛ ِٚی تٛضْظایی ؾیبؾتٞبی پِٛی زض تىب٘ٞٝبی ٔٙفی ثیف اظ تىب٘ٞٝبی ٔثجت
اؾت(ثٟجٛزی ٚزیٍطاٖ.)9: 1388،
 .6قٛن ٔٙفی ٘فتی ث ٝوبٞف زضآٔسٞبی ٘فتی ٔٙدط ٔیقٛز  ٚوبٞف شذبیط زالض زض
ٔمبثُ پ َٛزاذّی  ٚوبٞف اضظـ پّّٔ َٛی ضا ثٕٞٝطا ٜذٛاٞس زاقت .ث ٝایٗ تطتیت ،ذبِم
نبزضات افعایف ٔییبثس  ٚثب تحطیه تمبيبی وُ ث ٝتٛضْ ٔیا٘دبٔس(وٕیدب٘ی  ٚزیٍطاٖ،
.)210 : 1389
ٍ .4ضؼیت صادرات غیز ًفتی

ثی ثجبتی زضآٔس ٘فت اظ خّٕ ٝػٛأُ ٔؤثط ثط زضآٔس نبزضات وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٝ
اؾت و ٝث ٝػّت ٘ٛؾبٖٞبی ایٗ زضآٔسٞب ،اغّت ٘طخٞبی ضقس ثط٘بٔٝضیعی قس ٜآٟ٘ب ٔحمك
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ٕ٘ی قٛزٚ .اثؿتٍی ظیبز زضآٔسٞبی نبزضاتی زِٚت ایطاٖ ث٘ ٝفت ؾجت قسٞ ٜط ٌ ٝ٘ٛتغییط
زض لیٕت ایٗ وبال ،ثط٘بٔٞٝبی التهبزی  ٚػٕطا٘ی وكٛض ثب ٔكىُ ٔٛاخ ٝقٛز  ٚضقس
نبزضات غیط٘فتی وُٙس ٌطزز٘ .تیدُٙٔ ٝمی ٘ٛؾبٖ زضآٔسٞبی ٘فتی ،ثیثجبتی زضآٔس نبزضات
غیط٘فتی اؾت  ٚایٗ ثرف ضا اظ تحطن ثبظ زاقت ٝاؾت(فرطایی  ٚاحٕسی-130 : 1390 ،
 .) 131افعایف ثیثجبتی زض نبزضات غیط٘فتی ٘یع ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ثیثجبتی زض زضآٔسٞبی
ثبظضٌب٘بٖ  ٚثرف ذهٛنی ضا زضپی زاقت ٚ ٝایٗ ثرف ضا تحت تأثیط لطاض زاز ٜاؾت.
خس َٚشیُ ثٝذٛثی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝافعایف ٚاضزات زض تٕبْ ثرفٞب زض ظٔبٖ قٛنٞبی
زضآٔس ٘فتی چٍ ٝ٘ٛنبزضات غیط٘فتی ضا ثٝذهٛل زض ثرفٞبی وكبٚضظی  ٚنٙؼت
وبٞف زاز ٜاؾت(خس.)3َٚ
خذٍل :3آثار درآهذّای ًفتی بز صادرات غیز ًفتی ایزاى
درصذ تغییز در خالص

بخص

درصذ تغییز صادرات

درصذ تغییز ٍاردات

وطاٍرسی

- 7/1

0/55

- 18/32

صٌعت

- 5/49

3/19

- 6/89

خذهات

0/09

1/12

- 0/44

صادرات

(خَش اخالق ،هَسَی هحسٌی) 106 :1385،

.5اشتغالوتوزیعدرآمدها 

تٛظیغ زضآٔس ثطٚت اظ ٔكىالت وكٛضٞبی نبزضوٙٙس٘ ٜفت اظ خّٕ ٝایطاٖ اؾت .قٛاٞس زض
التهبز ایطاٖ ایٗ اٍ٘بض ٜضا اثجبت ٔیوٙس وٙٔ ٝبثغ َجیؼی  ٚزضآٔسٞبی ٘بقی اظ آٖ٘ ،بثطاثطی
زض ایطاٖ ضا افعایف زاز ٜاؾت .ث ٝػجبضتی٘ ،ظبْ تٛظیغ زضآٔسٞبی ٘فتی ثبػث افعایف
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٘بثطاثطی زضآٔسی زض ایطاٖ قس ٚ ٜقىبف َجمبتی ضا زأٗ ظز ٜاؾتٞ .طچٙس و ٝاثطات قٛن
ٞبی ٘فتی ثط ٘ٛؾبٖٞبی يطیت خیٙی 1زض زٚضٜٞبی اِٚیٔ ٝمساضی ٔثجت اؾت؛ أّب زض ثّٙس
ٔست ایٗ ٚيؼیت ،تغییط یبفت ،ٝؾجت ٔیٌطزز و ٝزِٚت زض ٞط زٔ ٚم ِٝٛزضیبفت ٔ ٚهبضف
زضآٔسٞبی ٘فتی ث ٝنٛضت وبضآٔس ػُٕ ٘ىٙس(ؾبٔتی  ٚزیٍطاٖ٘ .)67-65 : 1391،تبیح
پػٞٚف ٞبی ا٘دبْ یبفت ٝزض ایٗ ذهٛل اثط ٔٙفی ٔؼٙبزاضی ضا ثیٗ زضآٔسٞبی ٘فتی  ٚتٛظیغ
زضآٔسٞب ٘ ٚیع تِٛیس ٘بذبِم زاذّی زض ثّٙسٔست ٘كبٖ ٔیزٙٞس(ؾبٔتی  ٚزیٍطاٖ:1388 ،
 .)55افعایف ٘بثطاثطی ٘یع ثٛ٘ٝث ٝذٛز ،ثیثجبتی ؾیبؾی  ٚاختٕبػی ضا زضپی ذٛاٞس زاقت
و ٝایٗ ٔؿأِ ٝاظ َطیك ایدبز ٘بأٙی زضفًبی ؾیبؾی ،التهبزی  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ،ضقس
التهبزی ّّٔی ضا وبٞف ٔیزٞس(خطخطظاز ،ٜالجبِی.)4 :1384،
زض ٔسَ ٘ئٛوالؾیه ضقس ،زضآٔسٞبی حبنُ اظ ٔٙبثغ ا٘طغی اظ َطیك تأثیط ثط ٘یطٚی
وبض ،اقتغبَ  ٚؾطٔبی ٝثَٛ ٝض غیطٔؿتمیٓ ثط ضقس التهبزی یه وكٛض ٔؤثط اؾت(٘بزػّی ٚ
زیٍطاٖ٘ .)114 :1391 ،تبیح یبفتٞٝبی پػٞٚفٞبی ا٘دبْ قس ٜزض ایٗ ذهٛل ٘كبٖ
ٔیزٙٞس و ٝتغییط لیٕت فطآٚضزٜٞبی ٘فتی ث ٝزِیُ افعایف ٞعیٞٝٙبی نٙؼت حُٕ ٘ ٚمُ ٚ
ضقس لیٕتٞب ،زضثّٙسٔست ؾطٔبیٌٝصاضی زض ایٗ ثرف وبٞف ٔییبثس  ٚثب وبٞف ؾطٔبیٝ
ٌصاضی اظ ٔیعاٖ افطازی و ٝقب٘ؽ اؾترساْ زض ایٗ ثرف ضا زاض٘س ،وبؾتٔ ٝیقٛز  ٚزض
٘تید ،ٝاضظـ افعٚز ٜایٗ ثرف ٘یع ض ٚث ٝافٔ َٛیٌصاضز (ٟٔطٌبٖ  ٚزیٍطاٖ.)284 :1390 ،
زض التهبز والٖ ایطاٖ ث ٝنٙؼت ٘فت ثٝػٛٙاٖ نٙؼتی و ٝثركی اظ ٘یبظٞبی خبٔؼ ٝضا
زض ظٔی ٝٙاقتغبَ  ٚاضظـ افعٚز ٚ ٜاضتجبٌ ثب ؾبیط ثرفٞبی تِٛیسی  ٚذسٔبتی تأٔیٗ
ٕ٘بیس ،چٙساٖ تٛخ٘ ٝكس ٜاؾت .ایٗ ثساٖ زِیُ اؾت و ٝاظ ظطفیت اقتغبَظایی نٙؼت ٘فت
ٌ ٚبظ ثَٛ ٝضوبُٔ اؾتفبز٘ ٜكس ٜاؾت .نٙؼت ٘فت ٌ ٚبظ ایطاٖ ثٌٝ٘ٛٝای َطاحی قس ٜوٝ
ثب التهبز وكٛضٞبی نٙؼتی پی٘ٛس یبفت ٚ ٝپطٚغٜٞبی ٘فت ٌ ٚبظ ایطاٖ ٕٞچٙبٖ ث ٝحًٛض
1. Gini Coefficient
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٘یطٚی وبض ذبضخی زض ٔمبْ پیٕب٘ىبض  ٚؾبظ٘سٔ ٜتىی اؾت  ٚاظ ایدبز اضتجبٌ ثب زیٍطثرف
ٞبی اقتغبَظای زاذّی ػبخع ٔب٘س ٜاؾت(ؾیٙبیی  ٚزیٍطاٖ  .)22 :1390 ،نٙؼت ٘فت ایطاٖ
فؼبِیتی ؾطٔبیٝثط اؾت  ٚاقتغبَظایی پبییٙی زاضز  ٚثب ضوٛز زضآٔسٞبی ٘فتی ،التهبز ایطاٖ
زائٕبً زچبض ٘ٛؾبٖ  ٚثیثجبتی قسٛٔ ،ٜخت وبٞف اقتغبَ ٔیقٛز(ٔتٛؾّی  ٚفٛالزی1385 ،
.) 67:
نتیجهگیریوپیشنهادها 


اظ آ٘دبو ٝأٙیت التهبزی ٔدٕٛػٝای اظ ػٛأُ  ٚؾبذتبضٞبی اختٕبػی اؾت و ٝثبػث
زٍِطٔی ،آؾبیف ذیبَ ،قٛق  ٚشٚق ٔطزْ ث ٝوبض  ٚوٛقف ،فؼبِیت  ٚأیس ث ٝآیٙسٜ
ٔیقٛز؛ ثٙبثطایٗ ،یىی اظ ٟٔٓتطیٗ قطایٍ الظْ ثطای ضؾیسٖ ایطاٖ ث ٝثجبت  ٚأٙیت،
زؾتیبثی ث ٝضقس التهبزی ثبالؾت .أٙیت التهبزی زض ایطاٖ ٚاثؿت ٝث٘ ٝفت اؾت؛ اٌط ایٗ
التهبز ث ٝقیٜٛای اظ زضآٔسٞبی اضظی حبنُ اظ ٘فت ٔحط ْٚقٛز ،ازأ ٝحیبت ثطای آٖ
ؾرت ذٛاٞس قس  ٚزض ایٗ قطایٍ زِٚت ثب ثحطاٖ خّسی ٔٛاخ ٝذٛاٞس قسٔ .ؿأِٟٓٔ ٝ
زیٍط زض ٔٛضز اثط زضآٔسٞبی ٘فتی ثطضقس التهبزیٛ٘ ،ؾبٖٞبی آٖ اؾت .زضآٔسٞبی ٘فتی زض
التهبز ایطاٖ زض زٞٝٞبی ٌصقت ٝثؿیبض پُط٘ٛؾبٖ ثٛز ٚ ٜثرف اػظٓ ثٛزخ ٝزِٚت ضا تكىیُ
زاز ٜاؾت ٚ ٚاثؿتٍی ثٛزخ ٝزِٚت ث ٝآٖ ثؿیبض ثبالؾتٕٞ .یٗ ػبُٔ ،ثٛزخ ٝزِٚت ضا
ثٝقست تحت تأثیط ذٛز لطاض زاز ٜاؾت.وبٞف ٘بٌٟب٘ی زضآٔسٞبی اضظی ث ٝػالٚ ٜٚاثؿتٍی
فؼبِیت ٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی ث ٝثٛزخ ٝػٕطا٘یٛٔ ،خت وبٞف ضقس تِٛیس  ٚضوٛز
فؼبِیتٞبی التهبزی زض وكٛض قس ٚ ٜزض ٘تیدٚ ،ٝاثؿتٍی ث ٝزضآٔسٞبی ٘فتیٔ ،سیطیت
والٖ ٔبِی  ٚالتهبزی وكٛض ضا ٔرتُ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثطای آٖ و ٝؾ٘ ٟٓفت زض تِٛیس ٘بذبِم
زاذّی وبٞف  ٚث ٝتجغ أٙیت التهبزی ایطاٖ تًٕیٗ ٌطزز ،تٛخ ٝث ٝاٞساف  ٚاِٛٚیتٞبی
شیُ ٔیتٛا٘س ثٔ ٝیعاٖ زضذٛضتٛخٟی ٘مفآفطیٗ ثبقس:
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 .1افعایف تِٛیس ٘بذبِم زاذّی وكٛض ثب ضقس قتبثبٖ؛
 .2وبٞف تِٛیس ٘فت  ٚزضآٔسٞبی حبنُ اظ آٖ؛
 .3ؾطٔبیٌ ٝصاضی تِٛیسی ثب ضقس قتبثبٖ افعایف یبثس؛
 .4افعایف ثٟطٜٚضی زض التهبز وكٛض(افعایف ؾٛز) زض اِٛٚیت لطاض ٌیطز؛
 .5اِٛٚیت زازٖ ث ٝؾطٔبیٌٝصاضی زض تِٛیس زاذّی ثطٍ٘ٚطا  ٚلبثُ ضلبثت زض ػطنٝ
ُٔٙمٝای  ٚخٟب٘ی.

ثطای آٖ و ٝؾ٘ ٟٓفت اظ زضآٔسٞبی ػٕٔٛی زِٚت  ٚزض ثٛزخ ٝػٕٔٛی وبٞف یبثس
ثبیس:
 .1ؾ ٟٓزضآٔسٞبی ٔبِیبتی زِٚت افعایف یبثس؛
 .2تِٛیس ٘بذبِم زاذّی افعایف یبثس؛
ٔ .3بِیبتٞب افعایف یبثس(افعایف يطیت ٔبِیبت زِٚت).
ثطای آٖ و ٝؾ٘ ٟٓفت زض تطاظ پطزاذتٞب  ٚتطاظ ثبظضٌب٘ی ذبضخی وكٛض وبٞف
یبثس ،ثبیس:
 .1نبزضات وبالٞبی غیط٘فتی افعایف یبثس؛
 .2ویفیت وبالٞبی نبزضاتی افعایف یبثس.
ثطای آٖ و ٝحساوثط تدٟیع ٔٙبثغ زاذّی ثطای تٛؾؼ ٝؾطٔبیٌٝصاضی تِٛیسی نٛضت
پصیطز؛ ثبیس:
ٙٔ .1بثغ ثرف ذهٛنی(قبُٔ ثبظاضٞبی پ ٚ َٛؾطٔبی )ٝافعایف یبثس؛
ٛٔ .2خٛزی نٙسٚق شذیط ٜاضظی افعایف یبثس.
ثطای آٖ و ٝحساوثط تدٟیع ٔٙبثغ ذبضخی ثطای تٛؾؼ ٝؾطٔبیٌٝصاضی تِٛیسی نٛضت
پصیطز؛ ثبیس:
 .1ؾطٔبیٞٝبی ذبضخی خصة قٛز؛
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ٙٔ .2بثغ ذبضخی(اذص ٚاْ اظ ثب٘هٞبی ذبضخی /فبیٙب٘ؽ) خصة قٛز.
راهکارهایتحققاهدافباال 

اظ ٔٙظط ؾبذتبضٞبی ؾیبؾی :ثبیس أٙیت التهبزی(قبُٔ أٙیت لًبیی ،اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی)
 ٚفًبی ٔٙبؾت وؿتٚوبض(قبُٔ فًبی تٛؾؼ ٝؾیبؾی  ٚاختٕبػی) زضوكٛض تمٛیت قٛز.
اظ ٔٙظط ؾبذتبض التهبزیٍ٘ :ب ٜث٘ ٝفت ثبیس ث ٝػٛٙاٖ ؾطٔبی ٝ٘ ٚ ٝزضآٔسٛٔ ،ضز پصیطـ ٚ
الساْ لطاض ٌیطزٕٞ .چٙیٗ ،زض تٙظیٓ ؾیبؾتٞبی التهبزی وكٛض ثبیس ٔؤِفٞٝبیی ٕٞچ:ٖٛ
ضلبثت ،حٕبیت اظ تمٛیت وبضآفطیٙبٖ زض لبِت ایدبز ثرف ذهٛنی زض ا٘ساظٞ ٜبی
ٔتٛؾٍ( زضٔمیبؼ خٟب٘ی)  ٚایفبی ٘مف غبِت تٛؾٍ ثرف ذهٛنی زض التهبز؛ اتىبی
ثٔ ٝعیتٞبی وكٛض( ٘ؿجی – ضلبثتی)؛ ثطٍ٘ٚطایی  ٚتؼبُٔ ثب التهبز خٟب٘ی زض ٘ظط ٌطفتٝ
قٛز.
ثطای تحمك چكٓا٘ساظ تطؾیٓ قس ٜزض ثرف التهبز:
 .1التهبز ایطاٖ ثبیس ثب ضقس قتبثبٖ پیف ضٚز؛  .2التهبز ایطاٖ ثطٍ٘ٚطا قٛز.
ثطای تحمك اٞساف ٔصوٛض ثبیسٙٔ .1 :بثغ ػظیٓ ٔبِیٙٔ ٓٞ ،بثغ زاذّی  ٓٞ ٚؾطٔبیٌٝصاضی
ٞبی ذبضخی ،خّت  ٚخصة قٛز؛  . 2زؾتیبثی ث ٝفٙبٚضی پیكطفت ٝزض اِٛٚیت اؾبؾی لطاض
ٌیطز؛  .3خٟتٌیطی تٛؾؼ ٚ ٝتٛٙع نبزضات زض زؾتٛض وبض لطاضٌیطز.
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پػٞٚف ٞبی ػّٕی ُٔ ٚبِؼبت اؾتطاتػیه ذبٚضٔیب٘.ٝ

قبوطی ،ػجبؼ  .)1383(.ػٛأُ تؼییٗ وٙٙس ٜنبزضات غیط٘فتی ایطاٖ .فهّٙبٔ ٝپػٞٚف ٞبی
التهبزی ایطاٖ ،ـ.21
قٕؽ اضزوب٘ی ،ػّی  .)1391(.تأٔیٗ ٔبِی پطٚغٜٞبی ظیطؾبذتی  ٚا٘طغی .لبثُ زؾتطؼ زض:
www. necom.ir

نحفی ،ؾیّسٔحٕس  .)1382(.لطاضزازٞبی ٘فتی ٔ ٚؿأِ ٝأٙیت ّّٔی .فهّٙبُٔٔ ٝبِؼبت
زفبػی اؾتطاتػیه ،ـ.17

نٕسی ،ؾؼیس  ٚزیٍطاٖ .)1388 (.تحّیُ تأثیط قٛن ٞبی لیٕتی ٘فت ثط ٔتغیطٞبی التهبز
والٖ زض ایطاٖ .فهّٙبٔ ٝپػٞٚفٞب  ٚؾیبؾتٞبی التهبزی ،ؾبَ ٞفس ،ٓٞـ.52

ػجبؾیبٖ ،ػعتاِ ٚ ٝزیٍطاٖ .)1386(.تأثیط ػسْ إَیٙبٖ لیٕت ٘فت ثط ثرفٞبی نٙؼت،
ذسٔبت  ٚؾبذتٕبٖ .فهّٙبٔ ٝپػٞٚفٞبی التهبزی ،ؾبَ قكٓ ،ـ.2

ػیٛيیٔ ،حٕسضيب  .)1385(.ثحثی زض ٘ظطیٝپطزاظی أٙیت ّّٔی :ضاثُ ٝأٙیت ّّٔی ٚ
ػّٕىطز خبٔؼٝقٙبذتی ؾیبؾی .فهّٙبُٔٔ ٝبِؼبت زفبػی اؾتطاتػیه ،ؾبَ ٞفتٓ ،ـ
.27

غطٚی ٘ردٛا٘ی ،ؾیس احٕس ٘ .)1379(.مف زضآٔسٞبی ٘فتی زض تأٔیٗ ٔٙبثغ ؾطٔبیٌ ٝصاضی
ایطأٖ .دّ ٝپػٞٚكٙبٔ ٝالتهبزی ،ـ.2

فرطایی ،ػٙبیتاهلل  ٚاحٕسی ،حٕیس .)1390(. ٜثطضؾی ػٛأُ ٔؤثط ثط ٘ٛؾب٘بت زضآٔسٞبی
اضظی نبزضات غیط٘فتی ایطاٖ .فهّٙبٔ ٝالتهبز ٔمساضی ،زٚضٞ ٜكتٓ ،ـ.2

وطثبؾیبٖ ،ػّیاوجط  .)1375(.حّمٔ ٝفمٛز ٜأٙیت التهبزی زض ایطأٖ .بٙٞبٌٔ ٝعاضـ
التهبزی ،ـ.6

وٕیدب٘ی ،اوجط  ٚاؾسی ٕٟٔب٘سٚؾتی ،اِ .)1389(. ٟٝؾٙدكی اظ تأثیط قٛنٞبی ٘فتی ٚ
ؾیبؾتٞبی پِٛی ثط ضقس التهبزی ایطأٖ .دّ ٝتحمیمبت التهبزی ،ـ .91
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ٌطخی ،اثطاٞیٓ ٞ ٚبقٕیبٖٔ ،ؿؼٛز  .)1386(.تحّیُ تُجیمی ٔؤِفٞٝبی أٙیت التهبزی.
فهّٙبُٔٔ ٝبِؼبت زفبع اؾتطاتػیه ،ؾبَ ٞكتٓ ،ـ.27
ٔب٘سَ ،ضاثطت  .)1387(.چٟطٔ ٜتغیط أٙیت ّّٔی ،تٟطاٖ :تطخٕ ٝپػٞٚكىسُٔ ٜبِؼبت
ضاٞجطزی.
ٔتفىط آظازٔ ،حٕسػّی  ٚزیٍطاٖ ٘ .)1391(.فت  ٚتأثیط آٖ ثط ضقس التهبزی زض ایطاٖ.
فهّٙبٔ ٝتحمیمبت ٔسِؿبظی التهبزی ،ـ.11

ٔتٛؾّیٔ ،حٕٛز  ٚفٛالزیٔ ،ؼه٘ .)1385 (. ٝٔٛفت  ٚتأثیط آٖ ثط ٚاضزات زض ایطأٖ .دّٝ
تحمیمبت التهبزی ،ـ.76

ٟٔطآضأ ،حؿٗ ٘ ٚیىی اؾىٛیی ،وبٔطاٖ  .)1385(.تىب٘ٞٝبی ٘فتی  ٚاثطات پٛیبی آٖ ثط
ٔتغیطٞبی والٖ التهبزی .فهّٙبٔ ٝپػٞٚكٙبٔ ٝثبظضٌب٘ی ،ـ.40

ٟٔطٌبٖ٘ ،بزض  ٚزیٍطاٖ  .)1390(.تأثیط ضقس لیٕت فطآٚضزٜٞبی ٘فتی ثط اقتغبَ زض ثرف
حُٕ ٘ ٚمُ .پػٞٚكٙبٔ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ،ؾبَ ٞكتٓ ،ـ.3
٘بزػّیٔ ،حٕس  ٚزیٍطاٖ  .)1391(.اضتجبٌ ٔیبٖ ثٟطٜٚضی  ٚضقس ثرف ٘فت زض التهبز
ایطاٖ .فهّٙبٔ ٝالتهبز ٔمساضی ،زٚض ،ٟٓ٘ ٜـ.1
٘ٚىی ،ؾؼیس ٘ .)1385(.مف التهبز زض تأٔیٗ أٙیت ّّٔی ٔبٔ .بٙٞبٔ ٝتبظٜٞبی التهبز ،ـ
.74
ضٚظ٘بٔ ٝآضٔبٖ(.)92/7/27 ٚ 91/4/21 ،92/9/4 ،92/8/18 ،92/7/30 ،92/4/2 ،92/7/10
ضٚظ٘بٔ ٝثٟبض( .)92/7/10 ،92/7/13
ضٚظ٘بٔ ٝتٟطاٖ أطٚظ( .)92/2/16 ،92/3/19
ضٚظ٘بٔ ٝخبْ خٓ(.)92/6/ 17
ضٚظ٘بٔ ٝخٟبٖ نٙؼت( )92/5/24
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،87/1/25 ،92/6/92،4/2/8 ،92/11/1 ،92/2/8 ،92/7/24 ،92/9/9( ز٘یبی التهبزٝٔظ٘بٚض
.)92/6/14
.)،92/9/23 ،92/7/10( قطقٝٔظ٘بٚض
.)92/5/24(ٖبٟ ویٝٔظ٘بٚض
.)92/2/22(ُ ٔكؼٝ٘كطی
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