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 یداصتقا دشر اب مسیروت تعنص هطبار یسررب

 زادنا مشچ دنس هب تیانع اب
 1روپدسا یلعدمحا

 ناریا ،سابعردنب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،سابعردنب دحاو ،یداصتقا مولع هورگ رایداتسا

 36/0/1396 :هلاقم شریذپ خیرات   7/7/1396 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   لویلد هوب  دونارت ی وم     هوک  وعا حروطم یداوصتقا یاه  یلا ف نیرت مدزابری زا یکی نارنع هب  سیررت بذج و یرگشدرگ یاه  یلا ف
 ی  هوطبار    یوعررب فدوه اوب   نص نیا  یمها لیلد هب زین رضاح شهوژی .دریگ رارق شهوژی و ه لاطم دررم رمتسم ررطب نآ  یمها
 ری ثسوت    ادوتبا رد و رروظنم نیدوب  . وعا مدش ارجا ررشک یداصتقا ه عرت زادنا  شچ دنع هب  یانع اب یداصتقا دشر اب  سیررت   نص
   زا مدافتوعا اوب اهریغتم نیا نیب یا هطبار سپع و حیرشت فلتطم یاهشهوژی یرظن ینابم ساعا رب یداصتقا دشر رب یرگشدرگ ه عرت
 ناشن شهوژی جیاتن . فرگ رارق لیلحت و هیزجت دررم ARDL شور یریگراکب اب و 4331-4152 ینامز مرود رد و هنالاع یاه مداد
     بذوج نیونچمه .دراد دروجو یراد یون م ی  هوطبار      یداوصتقا دوشر و ( وسیررت   نوص) یرگوشدرگ شطب ه عرت نیب هک دهد یم
    اوفیا یداوصتقا دوشر و لاغتشا داجیا ،یلم دمآرد شیازفا رد ار یهجرت لباق شقن دنارت یم 8581 زادنا  شچ دنع ساعا رب رگشدرگ
 .دیامن
 
 یلم دمآرد ،یداصتقا دشر ،یرگشدرگ تعنص :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   ،یباذدم ،یخیرادت  دردف  هدب رصحنم و ع ونتم یاا هبذاج رظن زا ،هلاس رازا دنچ یندمت اب و لصف راهچ ینیمزرس ،ناریا
   هتدسناوتن لادحب ات ،لمع رد اما ،دراد رارق ناهج لوا روشک هد فیدر رد ،یناهج یدنب هبتر رد ،هریغ و یعیبط ،یگنارف
 نارگشدرگ دشر نازیم هک دنهن یم هحص هتکن نیا رب زین اارامآ .دروآ تسدب ،رگشدرگ بذج رد ایند رد ار هاگیاج نیا
  ردییغت اب یمالسا بالقنا یزوریپ زا دعب هک یلاح رد تسا هدوب 91/06 لداعم بالقنا زا لبق نارود رد ناریا هب یدورو
 ریس راچد روشک هب 2196-2096 ی هرود یط ،یدورو نارگشدرگ دشر خرن ،قارع و ناریا گنج ،هقطنم یسایس عاضوا
  ،یدادصتقا ی  هعدسوت لوا  هدمانرب  زادغآ اب و گنج مامتا زا سپ .تسا هتفای شااک دصرد -3/3 هب و هدش دیدش یلوزن
   یردییغت ادب و  هدتفای  ددشر  لادس رد دصرد 93/37 طسوتم هب ناریا هب نارگشدرگ دادعت (9296-3196) ناریا یعامتجا
 ی  هدمانرب  یدط رد  نازدیم نیا .،هدیسر لاس رد دصرد 63/37 مقر هب (3296-1296) هعسوت مود ی همانرب یط رد ،کدنا
  رد ددصرد 12/1 طسوتم روط هب ،مود و لوا ی همانرب یاا لاس هب تبسن دیدش یشااک اب روشک یداصتقا ی هعسوت موس
    یرگدشدرگ تعندص هدب .ش.ه 9396 لاس زا هلاس 27 زادنا مشچ دنس ندش حرطم اب .(2396 ،یفطل) .تسا هدوب لاس
  اددتبا  ردضاح شاو ژدپ ،اتسار نیا رد .دندیدرگ  خشم اهنآ فیاظو و یرگشدرگ رما نایلوتم و هدش هدیمد ون یحور
  تعندص تدمزارد هطبار سپس ،هداد رارق هجوت دروم ار ناریا و ناهج رد یداصتقا هعسوت و دشر رد یرگشدرگ شقن
  رد و هدودمن دروآرب ار ARDL شور زا یرادرب هرهب اب یدالیم 0627-0336 ینامز هرود رد یداصتقا دشر و مسیروت
 نیا فاداا هب ندیسر ،1216 هلاس تسیب زادنا مشچ دنس هب تیانع اب هک تسا لاؤس نیا هب ییوگخساپ یپ رد تیاهن
 ؟.دوب دااوخ ریذپ ناکما ،هدنامیقاب نامز تدم رد دنس
 هنیشیپ و یرظن ینابم

  رودشک و  هدقطنم  ردا  دادصتقا  یاردب  کادپ و  ملادس لاح نیع رد و دمآرد رپ عیانص زا یکی ناونع هب یرگشدرگ تعنص
 ناهج یااروشک یملع و یگنارف ،یتینما ،یعامتجا ،یداصتقا یسایس تابث رگنایب تعنص نیا قنور ،ددرگ یم بوسحم
  یادضف رد ار  فددا  نیددنچ نامزما ،درف هب رصحنم تازایتما زا یرادروخرب اب یرگشدرگ تعنص رگید نایب هب .تسا
  .دنتدسا  ردظن درو دم فاداا زا یشخب هدننک نیمأت یئاهنت هب مادک را رگید عیانص هک یلاحرد دیامن یم نیمأت هقطنم کی
  یدکی هب هک یا هنوگ هب ،تسا هتشاد ناهج یداصتقا هعسوت و دشر رب یدایز تاریثات ریخا یاهلاس رد ،اپ ون تعنص نیا
  هدچ ،اا هصرع یمامت رد یرگشدرگ هعسوت هزورما .تسا هدش لیدبت ااروشک رثکا رد یداصتقا یاهشخب نیرت گرزب زا
 هتفرگ رارق یصوصخ یاا تکرش و یتلود نازیر همانرب هجوت دروم یللملا نیب حطس رد هچ و یا هقطنم و یلم حطس رد
  ،یدگنارف  ثاردیم رد  یراذدگ  هیامردس هب کمک ،یناهج حلص هب کمک ،یا هقطنم لداعت ،یروآ زرا ،لاغتشا داجیا .تسا
  ریادس و  یدتیعمج ترجاهم زا یریگشیپ و یرگشدرگ یاا هبذاج زا رادروخرب ییاتسور یحاون هعسوت ،طیحم یزاسهب
  یمودهفم   هژاو ندیا هدک  تدسا هدش ثعاب یرگشدرگ ییآراک زا عماوج یااگآ .تسا شخب نیا یایازم هلمج زا ،دراوم
 نی ردت  مدهم . دودش  یدقلت تعنص کی ناونع هب و دنک ادیپ یگنارف و یعامتجا ،یداصتقا فلتخم داعبا رد هدرتسگ رایسب
  لاغتدشا و  یراذدگ   هیامردس ،تادناکما و عبانم اناما ،تسا هدومن حرطم تعنص کی ناونع هب ار یرگشدرگ هک یتازایتما
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 و  رازادب  تارردقم و   تادغیلبت ،راادم  ینادسنا  یوردین و ینف شناد ،یرادرب هرهب و تیریدم ،تازیهجت و تاسیسات ،ییاز
 .تسا هتفای یا هدنیازف تیماا ،یداصتقا و یعامتجا یاهشخب ریاس اب طبترم و مجسنم تروص هب هک تسا تباقر
  یااددمآرد هب یکتم نآ داصتقا هک ناریا هلمج زا هعسوت لاح رد یااروشک یارب هژیو هب ،یرگشدرگ تعنص ی هعسوت
  رادچد  نادمز  لودط رد  تدفن   ینادهج تدمیق زا  یوردیپ اب نآ یداصتقا نالک یااریغتم و هدوب تفن تارداص زا لصاح
  هردیغ و یزرا  عبادنم  تیدوددحم ،نا  دب یرادکیب نازیم نوچما یتالضعم اب رگید فرط زا و دنوش یم یدیدش تاناسون
  یدادصتقا  یادهنارحب زا  جوردخ و  یدتفن  یااددمآرد هب یگتسباو زا ییاار یارب یاار ناونع هب دناوت یم ،دنتسا هجاوم
 ی هاد هس رد هریغ و هنارس دمآرد ، لاخان یراذگ هیامرس ،یلم  لاخان دیلوت دنناما ییااریغتم رب مکاح دنور .دشاب
  ددشر  عبادنم  هدب  ندیدشخب  عودنت  رودظنم  هدب ،ور نیا زا .تسا عوضوم نیا ی هدناد ناشن ینشور هب ،ناریا داصتقا ریخا
 زا  یرگدشدرگ  تعندص ی  هعدسوت  ،رودشکرد  یلغدش دیدج یاا تصرف داجیا نینچ ما و یزرا یاادمآرد و یداصتقا
 زا و دراد  راردق  نادهج لوا  رودشک هد  ءزدج  یرگدشدرگ ی ادا  هدبذاج رظن زا ناریا اریز ؛تسا رادروخرب یناوارف تیماا
  هعدسوت ی ادا  هدنیمز  ددیاب ور  ندیا زا . تدسا  رادرودخرب  یدللملا  نیدب یرگشدرگ و یدرگناهج یارب یدایز یاهلیسناتپ
 .ددرگ ماارف یداصتقا هعسوت و دشر درباار کی ناونع هب ،یرگشدرگ
   یدکی یرگدشدرگ تعنص دیدرت یب .دنا هتشاد یرگشدرگ هب یرت یدج هاگن .ش.ه 9396 لاس زا زین ناریا رد ننووسم
  هادگیاج  ددناوت      یدم ناردیا رد تعندص ندیا شرتدسگ و     تدسا یزرا ددمآرد بدسک عبانم نیرت نازرا و نیرت نئمطم زا
    یتعندص هدکلب دراد شدقن یزرا یاادمآرد و یلم داصتقا دربشیپ رد اهنت هن تعنص نیا .دنک لاغشا ار یتفن یاادمآرد
 اپورا یتعنص یااروشک هزورما هک تسین تهج یب .دراد ییناب ییازلاغتشا لاح نیع رد و تسا یگدولآ دقاف و هزیکاپ
 یرگشدرگ شخب هک دناد یم ناشن اا شاوژپ .دنرب یم راک هب رگشدرگ بذج تهج رد ار دوخ یورین مامت اکیرمآ و
   هدقطنم کدی  یتعندص راتخاس رگا .دننک یم داجیا اا شخب ریاس هب تبسن یرتشیب لاغتشا ،هفاضا دمآرد رند را یازا هب
     یکددنا لغادشم و رباربادن ددمآرد عیزوت هجیتن رد و دشاب رب هیامرس لباقم رد یلو دشاب هتشاد ناب رایسب هدوزفا شزرا
     تدسایس ،تعندص ندیا ندودب ربراک لیلد هب ار یرگشدرگ هعسوت ، ناراذگتسایس زا یرایسب تلاح نیا رد ،دشاب هتشاد
 .دنراد یکدنا یاا تصرف اا شخب ریاس رد هک دنناد یم قطانم نیا رد یراکیب شااک یارب یبولطم
  یادا    تدیلاعف و یتاغودس هدضرع ،    یراد ناروتدسر ،یراددلتا یادا   تدیلاعف درودم رد یرگشدرگ لغاشم ندوب ربراک
  ردب هیامرس ًااتبسن یلک روط هب ینادرگروت و لقن و لمح یاا تیلاعف لباقم رد .دنک یم ادیپ قادصم کچوک یرگشدرگ
   ندیا .دداد     یدم نادشن ار یرگدشدرگ شدخب یربراک هک تسا رگید یگژیو کی هنانیرفآراک یاا تیلاعف دوجو .دنتسا
   یددقن ترودص هب بلغا و دراد اهنآ تیلاعف نازیم هب یگتسب اهنآ دمآرد ، دنراد یکدنا یراذگ هیامرس ًانومعم اا تیلاعف
 رد ،   دنتدسا لادعف یرگشدرگ شخب رد راک یورین زا دصرد 26 هتفای هعسوت یااروشک رد ، دوجوم رامآ قبط رب .تسا
  وردب ور رادک یورین دازام اب هک ناریا رد هک یلاح رد دننک یم تیلاعف شخب نیا رد رفن رازا 20 اهنت ناریا رد هک یلاح
      یاردب .ددنک ذادختا ار هدطوبرم یادا    یژتارتدسا ،دودخ یتیاددا و یتراظن شقن یافیا اب تلود ات دراد ترورض میتسا
    نتدشادرب نادیم زا تدهج ییااراکاار سپس دنوش ییاسانش دوجوم عناوم لماک روط هب دیاب ادتبا یرگشدرگ شرتسگ
 ینماان ، اا لتا صوصخلا یلع و امیپاوا تیلب یناب تمیق ، اا هداج و اارهش رد یاافر تاناکما دوبمک .میاد هئارا اهنآ
   صودصخ رد تارردقم ندوب ریگاپ و تسد ،ایند رد یگدننار تافداصت زا یشان ریم و گرم لوا هبتر بسک و اا هداجرد
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    یزادسرتسب ادب لدباقم رد ، ددبای دوبهب تعنص نیا تیعضو دراذگ یمن هک تسا یعناوم هلمج زا ...و نارگشدرگ دورو
   یااادضف دادجیا ،   نارگدشدرگ یادا   هتدساوخ هدب هجوت ، مدرم و اا نامزاس هما یارب یرگشدرگ تیماا نایب ،یگنارف
   و یمودمع لدقن  و لدمح لیاسو و اا هداج نوچما ییانبریز تالیهست هئارا ،تسیز طیحم ظفح و یتماقا تمیق نازرا
  ،ردیخا  لادس  تدصش  یدط رد .   تدسا تعندص ندیا شرتسگ یارب ییااراکاار هلمج زا نکاما میمرت و یزاسزاب ،هریغ
 دشر تعرس اب یداصتقا یاهشخب زا یکی هب هک یروط هب ،تسا هدوب رادروخرب یا هتسویپ دشر زا ،ناهج رد یرگشدرگ
  هدب 2036 لاس رد رگشدرگ نویلیم 07 زا ،یللملا نیب یرگشدرگ ،2036-0627 یاا لاس یط رد .تسا هدش لیدبت ناب
  شیازدفا  ردب  یدمهم  ریثأدت هتسناوت یا هقباس یب دشر نینچ .تسا هدیسر یدالیم 0627 لاس رد رفن درایلیم 0.6 دودح
   اارودشک یدادصتقا هعسوت و دشر رب رتمهم هما زا و یتلود یاادمآرد ،یتماقا یاا ناکم اب طبترم یاادمآرد ،لاغتشا
  .ددشابرادگریثأت  یدادصتقا  ددشر رب میقتسم ریغ و میقتسم تروص ود هب هتسناوت یرگشدرگ ،هتفر ما یور .دشاب هتشاد
(Oh, 2005). 
 یداصتقا دشر رب یرگشدرگ میقتسم تارثا .فلا
 ًاامی قتدسم و  دودش یم بوسحم نابزیم روشک یلخاد  لاخان دیلوت زا یشخب ،یتامدخ عیانص زا یکی ناونعب یرگشدرگ
 زا  لدصاح  ددمآرد و  یدللملا  نیدب  رگدشدرگ دورو  داددعت کی هرامش لودج .دراذگ یم ریثأت روشک نآ یداصتقا دشر رب
    نادشن رادمآ ندیا . دداد ی دم  نادشن (0627-2336) یاا لاس یط رد فلتخم قطانم رد و یناهج حطس رد ار یرگشدرگ
   شیازدفا زدین نآ زا  لدصاح  ددمآرد ،دبای یم شیازفا ناهج حطس رد یللملا نیب رگشدرگ دورو دادعت هچ را هک داد یم
 هجیتن رد و ااروشک یارب یزرا یاادمآرد بسک یارب بسانم یراکاار دناوت یم یرگشدرگ تعنص ،ور نیا زا .دبای یم
  یااددمآرد  لدک زا دصرد تشا دودح یللملا نیب یرگشدرگ 3336 لاس رد ،لاثم ناونع هب .دشاب رتناب یداصتقا دشر
  سادسا  ردب  نیدنچما .(1396  ،یردبار) .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تامدخ شخب تارداص زا دصرد 29 و ناهج
 شزرا  هدب ،2727 لاس ات ناهج حطس رد یرگشدرگ زا لصاح دمآرد ،یرگشدرگ یناهج نامزاس یمسر یاا ینیب شیپ
 .دیسر دااوخ لاس را رد رند نویلیرت ود یبیرقت

 (رفن نویلیم) یللملا نیب رگشدرگ یدورو دادعت :1 هرامش لودج
 1627 0227 2227 0336 2336 لاس و قطانم
 097/66 231 631 661 227 ناهج
 061 17/319 31/797 16/767 33/716 اپورا
 329 22/216 67/23 22/23 21/11 هیسونایقا و ایسآ
10/16 23/96 11/33 27/31 اکیرمآ 1 227 
 30 90/67 20/26 20/3 21/1 اقیرفآ
 10 10/27 20/26 63/26 76/0 هنایمرواخ
 7/0 3/6 6/7 568/2 906/2 ناریا

 (WTO, 2015) :عبنم

  هدب تسا ااروشک یلخاد داصتقا هعسوت رد نآ تیماا رگنایب تعنص نیا رد یجراخ و یلخاد نارگشدرگ نایم هسیاقم
  رادثآ  زا هدک .تسا 6 هب 26 ،یجراخ هب یلخاد نارگشدرگ تبسن ،یناهج یرگشدرگ نامزاس رامآ ساسا رب هک یا هنوگ
 (WTO 2016) تسا یرگشدرگ تعنص زا لصاح میقتسم

                                                                                                                                                               
 .تسا یدالیم 2727 لاس یارب WTO ینیب شیپ زا رتشیب رفن نویلیم 221 دودح ،یناهج رگشدرگ دادعت نیا 6



 311 ...یداصتقا دشر اب مسیروت تعنص هطبار یسررب

 

     یتادیلام ددمآرد دادجیا و یلغدش دیدج یاا تصرف داجیا ،یروآدوس رد میقتسم شقن یاراد ناگدننکدیدزاب یاا هنیزا
   رودط هدب تاغوس دیرخ و ییاریذپ ،اذغ ،یتماقا تاسیسأت یارب ناگدننکدیدزاب هک یجراخم .تسا یمومع شخب یارب
   شیازدفا و لاغتدشا تیوقت ثعاب هجیتن رد و دوش یم تخادرپ نانکراک هب دزمتسد تروص هب دننک یم تخادرپ میقتسم
 .دوش یم اا شخب ریاس رد ناب یلام شخرچ و یداصتقا تیلاعف

 یداصتقا دشر رب یرگشدرگ میقتسم ریغ رثا .ب
  هدب   یرگدشدرگ تعندص رگا هک تروص نیا هب ؛دراذگ یم ریثأت یداصتقا دشر رب زین میقتسم ریغ تروص هب یرگشدرگ
   هدئارا تمددخ ای ناک نآ هب هک یداصتقا یاا شخب ریاس ،دوش قنور راچد ،یداصتقا یاهشخب رگید اب دایز لماعت لیلد
  ددناوت یم یرگشدرگ ینعی ،تشاد دنااوخ دشر هب ور تکرح نآ اب هارما ،دننک یم فرصم ار نآ لوصحم ای و دناد یم
 ،رگید یوس زا .دنارب ولج هب ور دوخ لابند هب زین ار اا تیلاعف ریاس هک دنک لمع یداصتقا دشر یارب یروتوم ناونع هب
  هعدسوت   ادب ،یدادصتقا  ددشر     (هدفرط ود یدتیلع هدطبار) .تدسا  رثؤدم   یرگدشدرگ تعندص ی  هعدسوت رب یداصتقا دشر
  لودپ شرتسگ ،تاطابترا و تاعالطا یروانف ی هعسوت ،اهاار و لقن و لمح هعسوت هلمج زا یرگشدرگ یااراتخاسریز
  ددناوت ی دم ،یاافر روما و یحیرفت تالیهست ی هعسوت نینچ ما و اا لتا و اا ناروتسر ،یتماقا نکاما هعسوت ،کینورتکلا
 ،یدالیم 1627 یا هرود شرازگ رد مسیروت یناهج نامزاس دروآرب ساسا رب .دوش یرگشدرگ تعنص ی هعسوت بجوم
 مسیروت تعنص نآ زا ،یلخاد  لاخان دیلوت زا %26 .تسا یرگشدرگ تعنص هزوح رد لغش کی لغاش رفن هد را زا
 زا %29  ًاانمدض .. دودش یم لماش ار یناهج تارداص %2 هک تسا مسیروت هب قلعتم تارداص رد رند نویلیرت 0/6 تسا
  ظدفح ،یناهج تینما و حلص ،یگنارف تندابت نآ رب هوالع .تسا مسیروت تعنص هدهعرب تارداص یتامدخ سیورس
 (WTO, 2016) .تسا مسیروت تعنص تانسحم رگید زا یداصتقا هعسوت و دشر ،تسیز طیحم

  ،(دددجم هضرع) میقتسم ریغ ،(نارگشدرگ هلیسو هب) میقتسم جراخم بیکرت زا هک تفگ ناوت یم ثحب یدنب عمج رد
    ددننام نآ یدگژیو هدک . دودش ی دم دای داصتقا رد یرثاکت رثا ناونع هب ،نارگشدرگ (دزمتسد زا هدافتسا) ییاقلا جراخم و
    نآ لادبند هدب و جودم نیرتگرزب دیلوت ،نآ هیلوا رثا و دوش باترپ یضوح لخاد هب هک .تسا یگنس هولق یاا هصخاش
  یردس کی هب اا جوم نیا تیماا .دنوش یم شخپ هقطنم لک حطس رد نآ زا دعب هک یروط هب .تسا رتکچوک یاا جوم
      راتخادس ،یرگدشدرگ هعدسوت زا لدصاح یااددمآرد رب رثؤم لماوع .دنتسا طبترم رگیدکی هب هک دراد یگتسب لماوع
       یرگدشدرگ یادضاقت عودن و ،یراذدگ هیامردس حطدس ،تیکلام ،یرگشدرگ تالیهست تیاام ،دصقم هقطنم یداصتقا
 رد  ادا شزرا  ظدفح ،دور یم رامشب زین یسایس-یگنارف یا هلوقم یرگشدرگ تعنص هک تشاد هجوت دیاب هتبلا .دنتسا
        فدیرعت رودظنم هدب تدلود اذدل ،تدسا رادرودخرب یا هژ دیو  تدیماا زا ،ناریا یمالسا یروهمج ماظن یسایس راتخاس
      ندیا زا یدادصتقا ییارگدودس فردص هاگددید هک تسا هدوب هجاوم ییاا تیدودحم اب نآ یارجا و یگنارف یاارایعم
 هک دوب فقاو زین هتکن نیا هب دیاب ،نآ رب هوالع .(3396 ،ناراکما و شخبرون) .دنک یمن ریذپ هیجوت شیارب ار تعنص
   ارگدسپاو ادی ارگ لوحت دناوت یم هک دنک یم هیدا نابزیم روشک هب ار)یفنم و تبثم ( دوخ صاخ گنارف ،رگشدرگ را
 .دوش یم هئارا شاوژپ هنیشیپ ناونع هب عوضوم هب طبترم یاهشاوژپ زا یا هصالخ همادا رد .دشاب
  نیدب   یدسررب هدب ناریا رد یرگشدرگ یداصتقا تارثا یسررب ناونع اب ،0396 لاس رد دوخ هعلاطم رد یلع جات و نازازب
  داد نادشن  هدعلاطم نیا جیاتن .دنا هتخادرپ هدناتس هداد لودج هدافتسا اب ناریا یداصتقا رگید یاا شخب و یرگناهج شخب
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 و  ددمآرد  ،ددیلوت زا  مهدس  نیرتدشیب ،ناروتسر و لتا ،مرچ و کاشوپ ،تاجوسنم عیانص ،ییاذغ عیانص یاا تیلاعف هک
 شور زا  هدافتدسا اب (0396) یدابآورسخ .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ،نارگشدرگ جراخم رثا رد هدش داجیا لاغتشا
  جیادتن  .تدسا  هدتخادرپ 1196-9396  یرگدشدرگ یاضاقت رب رثؤم لماوع یسررب هب یلومعم تاعبرم لقادح نویسرگر
  ردب  رثؤدم و  مدهم  یاداریغتم  ناودنع  هدب گنج و بالقنا ،تاغیلبت یااریغتم هک تسا نیا رگنایب ،لدم نیمخت زا لصاح
  تدیلع  درادناتدسا نومزآ زا هدافتسا اب (2396) بسن یفجن و هدازدمحم .دنوش یم بوسحم روشک یرگشدرگ یاضاقت
 رد  یدلخاد   لادخان  ددیلوت -  هدعلاطم  ندیا ی ادا هتفای .دنا هتخادرپ و نارگشدرگ دادعت نیب یلع هطبار یسررب هب رجنرگ
   لادخان  ددیلوت زا هفرطکی یلع هطبار کی هک تسا نیا رگنایب -0336-0227 یاا لاس یط یمالسا بختنم یااروشک
  نارادکما و ی دبیط . تدسا  هدودب   راردقرب هدعلاطم دروم ینامز هرود رد ااروشک نیا هب هدراو نارگشدرگ دادعت هب یلخاد
   یدسررب هدب 3996-9396    ناردیا رد یدادصتقا ددشر و یرگشدرگ هعسوت هطبار یسررب ناونع اب یا هعلاطم رد (1396)
  نیدب یرگشدرگ هعسوت نیب هک داد ناشن قیقحت جیاتن .دنتخادرپ ناریا رد یداصتقا دشر و یرگشدرگ نیب تیلع هطبار
      زا رودشک ددشر هدچ ردا تدفگ ناوت یم هک یروط هب .دراد دوجو یا هفرط ود و لباقتم هطبار یداصتقا دشر و یللملا
    رتدشیب یدللملا نیدب رگشدرگ هچرا و تسا رادروخرب زین یرتشیب یرگشدرگ دادعت زا ،دشاب رادروخرب یداصتقا دشر
    شیازدفا ثدعاب رودشک GDP  شیازدفا قیقحت نیا جیاتن ساسا رب .دیسر دااوخ یرتشیب یداصتقا دشر هب روشک دشاب
 .دوش یم GDP رد دصرد 61/2 شیازفا ثعاب یرگشدرگ رد شیازفا دصرد کی و یرگشدرگ رد دصرد 73/2
       زا ناردیا رد یدادصتقا ددشر و یرگدشدرگ یدللملا نیدب هطبار یسررب ناونع اب یا هلاقم رد (2396) ناراکما و یبیط
 و هدازدمحم .دراد دوجو ناریا یداصتقا دشر و یرگشدرگ نیب یلع هطبار هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ 1227-0336
 2096-2396  یاهلادس  یدط  ناردیا رد یرگشدرگ یارب نایجراخ یاضاقت عبات نیمخت هب یا هعلاطم رد (3396) ناراکما
  هددش  دروآردب  ردتلیف -  نملادک  نادمز لوط رد ریغتم رتماراپ تفایار زا هدافتسا اب قیقحت لدم ،هعلاطم نیا رد .دنا هتخادرپ
  تاردییغت یاراد  ،یرادظتنا و یراتفر تاداع و یتمیق ،یدمآرد یاهششک هک دراد نیا رب تلند لدم نیمخت جیاتن .تسا
  یادضاقت   یددمآرد شدشک  نیدنچما . ددبای ی دم  شاادک نامز یط اهنآ تارییغت جیردت هب و هدوب نامز یط تباث و مظنم
   نیدمخت یددمآرد  شدشک .دشاب یم رتشیب یراتفر تاداع و یتمیق یاا ششک اب هسیاقم رد ناریا رد یرگشدرگ یجراخ
  یدتمیق  شدشک  ،ردگید فرط زا و هدوب لامرن یناک کی ناریا رد یجراخ یرگشدرگ یاضاقت هک داد یم ناشن هدش هدز
  یزادجم  ردیغتم  ادب ناریا یرگشدرگ یاضاقت ،نیا رب هوالع .دشاب یم ششک مک یناک ،ناک نیا هک تسا نآ زا یکاح زین
  شاادک ناریا رد یرگشدرگ یارب نایجراخ یاضاقت ،گنج نارحب عوقو اب داد یم ناشن هک هتشاد سوکعم هطبار گنج
 .تسا هتفای
         ددشر و یرگدشدرگ تعندص نادیم هدطبار ،هدتفای میدمعت یاارواتدشگ شور زا هدافتسا اب (3396) ناراکما و یروای
  یدبرج   ت جیادتن .ددندرک یدسررب 2336-2227   هرود رد یمالدسا سناردفنک وضع یااروشک زا یبختنم رد ار یداصتقا
  رودپ جنر .دنک یم دییأت ار ااروشک نیا رد یداصتقا دشر و یرگشدرگ جراخم نیب تبثم هطبار فقیقحت نیا زا لصاح
   نیدب هدطبار 2196-3396  یدط ناریا رد دشر هب رجنم مسیروت هیضرف یسررب ناونع اب یا هلاقم رد (2396) ناراکما و
  .ددنداد رارق لیلحت و هیزجت و یسررب دروم ار تفن نودب یلخاد  لاخان دیلوت و یرگشدرگ تعنص زا لصاح دمآرد
     یدلخاد  لادخان ددیلوت ددشر هب یرگشدرگ زا لصاح یاادمآرد فرط زا تدم دنلب تیلع هطبار هک داد ناشن جیاتن
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 دشر زین و یلخاد  لاخان دیلوت کرحم ناونع هب دناوت یم یرگشدرگ تعنص هعسوت نیا ربانب .دراد دوجو تفن نودب
 .ددرگ روشک یداصتقا
    نیدتن یادکیرمآ رودشک 67 رد یداصتقا دشر و یرگشدرگ نیب هطبار یسررب هب ،(1227) 6ناراکما و نیترام-وینجیا
     ندیا جیادتن .ددنتخادرپ ددنوب-   ودننرآ هددننز نیدمخت و ییولبات یاا هداد شور زا هدافتسا اب 3036-3336 یاا لاس رد
 66      ) طدسوتم ددمارد ادب یاارودشک رد زدین و (رودشک 9) نییاپ هنارس دمآرد اب یااروشک رد هک داد یم ناشن هعلاطم
   ددمآرد ادب یااروشک رد اما ؛دراد نآ رب یتبثم ریثأت و تسا هدوب رثؤم روشک یداصتقا دشر رب یرگشدرگ دشر (روشک
 7  یمتادا و زوددنوگ . دراذدگ ی دم   یدادصتقا ددشر رب یفنم رثا یرگشدرگ دشر و هدش سکع هطبار نیا (روشک 2) ناب
(227       یاردب تدیلع نودمزآ زا هدافتدسا ادب 9136-7227 ی ادا لاس رد ار یداصتقا دشر و یرگشدرگ تعنص هطبار (0
    ردب یرگدشدرگ تعندص زا هفرط کی هطبار کی دوجو زا یشان قیقحت نیا جیاتن .دنداد رارق یسررب دروم هیکرت روشک
 .تسا هدوب راذگرثا یداصتفا دشر رب یرگشدرگ ینعی ،تسا یداصتقا دشر
 ی ادا هداد      زا هدافتدسا ادب یدادصتقا ددشر و یرگدشدرگ هطبار یسررب هب یا هعلاطم رد (3227) 9گناا و گنچ ناو وپ
       هدب و هدردک هدافتدسا یدسررب ندیا یاردب یطخ لدم کی زا اا نآ .دنتخادرپ فلتخم روشک 33 رد 0336-0227 هنناس
  ندیا رد یداصتقا دشر و یرگشدرگ دشر نیب یتبثم هطبار هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن .دنتخادرپ عوضوم نیا لیلحت
   یرگدشدرگ تعندص و یداصتقا دشر هطبار نوسنااوی شور رآ هدافتسا اب (3227) 1ولگیوک رتاک .دراد دوجو ااروشک
      فالدخ ردب ،دودب هددش یدحارط 2136-1227 ی ادا لاس یارب هعلاطم نیا ،داد رارق یسررب دروم هیکرت روشک یارب ار
 .درک در ار یداصتقا دشر هب یرگشدرگ تعنص زا تیلع هطبار ناب تاعلاطم
 روشک تسیب و لاغترپ روشک رد 0336-3227 یاا لاس یط ار یرگشدرگ و یداصتقا دشر نیب هطبار (6627) 0وواتیل
    نآ زا یکادح هدعلاطم ندیا جیاتن .درک یسررب یمتسیس هتفای میمعت یاارواتشگ هدننز نیمخت زا هدافتسا اب شا هیاسما
  هدطبار (6627 ) نارادکما و یمیمص یرفعج .تسا هتشاد یداصتقا دشر رب یرادانعم و تبثم رثا یرگشدرگ هک تسا
        یاارودشک یاردب یرادردب نویدسرگردوخ لدناپ لددم زا هدافتدسا اب ار یداصتقا دشر و یرگشدرگ تعنص نیب تیلع
 هفرطود هطبار تدم دنلب رد هک تسا نآ زا یکاح جیاتن .دنداد رارق یسررب دروم 0336-3227 هرود رد هعسوت لاحرد
 ، دودش ی دم    یدادصتقا ددشر هدب رجنم یرگشدرگ هک لاح نیع رد رگید ترابع هب .دراد دوجو رییغتم ود نیا نیب یتبثم
 .تسا نارگشدرگ بذج رد یمهم لماع زین هعسوت حطس و یداصتقا دشر
  هرود زا ار ناردیا یارب یداصتقا دشر و یرگشدرگ تعنص فراصم نیب تدم دنلب هطبار (7627) ناراکما و یردفص
   رگنادیب .تدسا هدش ماجنا یرادرب نویسرگر دوخ ساسا رب هک هعلاطم نیا جیاتن .دنداد رارق یسررب دروم 3227-3236
    هدب دودخ هدلاقم رد (9627  ) نارادکما و لددبع .دراد ناریا یداصتقا دشر رب یتبثم رثا یرگشدرگ جراخم هک تسا نآ
   هلدصاح جیادتن دنتخادرپ ARDL شور اب 6627-7236 هرود یط ناتسکاپ رد یداصتقا دشر و مسیروت طابترا یسررب
 .تسا هتشاد یداصتقا دشر رب تبثم رثا تدمزارد رد یرگشدرگ هک داد ناشن
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      ردب یدسایس یاداداهن ییادناوت و یژردنا فرصم ،یرگشدرگ ریثأت یسررب هب دوخ هلاقم رد (1627) حالص و 6نوف رک
  جیادتن ، ددنا  هدتخادرپ GMM  شور زا هدافتدسا اب یدالیم 2627-3227 نامز تدم رد انم یااروشک رد یداصتقا دشر
  نارادکما و7 رادموک   .تدسا هتدشاد ااروشک نیا یداصتقا دشر رب یا هظحالم لباق رثا یرگشدرگ هک تسا نآ زا یکاح
 شور زا هدا  فتدسا ادب 7627-0236  ینادمز هرود یط یداصتقا دشر اب مسیروت طابترا یسررب هب دوخ هلاقم رد (0627)

ARDL دنا هتخادرپ یزلام دروم رد. 
 لدم دروآرب
 0627-0336        ینادمز هرود رد یدادصتقا ددشر و مدسیروت تعندص نادیم تددمزارد هطبار و ییارگما یسررب تهج
  ینادهج کناب ،لوپ یللملا نیب قودنص تیاس زا زین اا هداد و هدش یرادرب هرهب ااریغتم یارب ARDL شور زا یدالیم
 .دنا هدیدرگ جارختسا مسیروت یناهج نامزاس و
 سپیلف دحاو هشیر نومزآ زا ااریغتم ییانام یارب .دوش ماجنا ااریغتم ییانام یاهنومزآ یتسیاب ًانوا ،وگلا نیمخت تهج
   .دردک ادنام ار ااریغتم بلغا ناوت یم یریگ لضافت شور اب ااریغتم ندوب انامان تروص رد .تسا هدش هدافتسا نورپ –
  هدب تبسن یتیساسح هک تسا نیا (ARDL) رضاح هعلاطم رد هدافتسا دروم شور یاا تیلباق زا یکی هک ییاج نآ زا
  هرامدش لودج .دوش یم لصاح ریز جیاتن ااریغتم زا یریگ لضافت راب کی اب نیاریانب ،داد یمن ناشن لوا هبترم لضافت
  ددصرد 0  حطدس رد ار نآ ی ادا  هرادمآ و -33.7 ینارحب رادقم اب نورپ – سپیلف نومزآ ساسا رب ار ااریغتم ییانام (7)
 :داد یم ناشن

 اه هداد ییانام نومزآ جباتن :2 هرامش لودج
 Pergdp Dpergdp Torism Dtorism Opeen Dopeen Ex Dex ریغتم

 -12.1 17.6 -09.1 -22.2 -61.0 -37.2 -11.0 97.6 هرامآ
 قیقحت یاا هتفای :عبنم

 :تسا هدش یرادرب هرهب ریز لومرف زا لداعت تمس هب تدمزارد یلداعت هطبار ندوب دوجوم یارب

t =: ∑(Ǿ𝑖 − 1)
�

:𝑖=1

: ∑(S Ǿ𝑖 − 1)
�

:𝑖=1

 

 ،دشاب رت گرزب (9336) ناراکما و یجرنب طسوت هدش هئارا ینارحب ریداقم قلطم ردق زا هدمآ تسد هب t قلطم ردقرگا
 .(1396 ،ینیکدشت)  دودش ی دم  هدتفریذپ تدمزارد هطبار دوجو و هدش در یگتشابنا ما دوجو مدع رب ینبم رفص هیضرف

T=-3.65 
 دصرد 5 حطس رد نورپ-سپیلف دحاو هشیر نومزآ جیاتن :3 هرامش لودج

 Pergdp Dpergdp torism Dtorism Opeen Dopeen Ex Dex ریغتم

 -4.71- 1.24 -09.1 0.76- -61.0 0.29- -11.0 1.23 هرامآ
 قیقحت یاا هتفای :عبنم

 مسیروت هیاپ رب یداصتقا دشر لدم دروآ رب جیاتن :4 هرامش لودج

Dpergdp = 212.2 + 0.00684 (Dtorism) – 1524.45 (Dex) + 145.86 (Dopeen) 
4.4571 1.1025-4.8004 2.8701  T هرامآ 

Pvalue (0.001) (0.123) (0.001) (0.023) 
R2 = 0.96123 R2 = 0.95441 DW = 2.10 

                                                                                                                                                               
1Chor FOON TANG 
2Kumar 
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      لدماوع ،ددشر یردظن ینادبم سادسا رب هتبلا ،دراد یداصتقا دشر رب یتبثم رثا تدمزارد رد مسیروت هک داد ناشن جیاتن
  زا سدپ .تسین ام ثحب دروم اجنیا رد هک دوش جتنم رتناب یداصتقا دشر هب ات دنشاب دوجوم یتسیاب زین یرگید یلصا
    لددم بیردض ردگا .در دیگ ی دم  مادجنا لدم یاطخ حیحصت یوگلا حیجرت یوگلا دروآرب ،لدم تدمزارد دروآرب ماجنا
 ،نآ بیرض ندوب راد ینعم نینچما و هدوب ناب لیدعت تعرس رگنایب ،دشاب یفنم و رادانعم یرامآ رظن زا اطخ حیحصت
  ردبارب ECM (-6 ) بیردض جیاتن ساسا رب .دشاب یم وگلا یااریغتم نایم راد ینعم تدمزارد هطبار دوجو هدناد ناشن
 .در دیگ ی دم   ترودص ینییادپ ًااتبسن تعرس اب لداعت تمس هب تکرح هک تسا نا هدناد ناشن رما نیا و تسا 11391.2
        و یروادی ،نارادکما و یدبیط هدعلاطم ادب یدسررب ندیا هک تسا نآ زا یکاح قیقحت هنیشیپ اب رضاح شاوژپ هسیاقم
  ،نارادک  ما و یردفدص ،نارادکما و یمیمص یرفعج ،وواتیل ،یمتاا و زودنوگ ،ناراکما و نیترام-ونیجیا ،ناراکما
 .دنک یم در ار ولگیوک رتاک شاوژپ و هداد رارق دییأت دروم حالص و نوف رک و ناراکما و لدبع
 4041 زادنا مشچ دنس و یرگشدرگ هعسوت
     یرگدشدرگ تعندص هدنیمز رد رودشک هعسوت یتسدارف حرط نیرت یلاع 1216 هعسوت رادنا مشچ دنس ،رضاح لاح رد
 تیماا یساسا شسرپ نیا هب خساپ اذل .دوش یم نیودت دنس نیا هب تیانع اب روشک هلاس 0 هعسوت یاا همانرب هک تسا
 رد دنک یم ینیب شیپ هک تفای تسد هنیمز نیا رد زادنا مشچ دنس رد هدش نییبت یمک فاداا هب ناوت یم ایا هک دبای یم
    نیدب رگدشدرگ ددصرد کی نازیم هب) رفن نویلیم 27 دادعت هب دیاب ناریا هب یدورو رگشدرگ تیعمج متفا همانرب نایاپ
     یاداراکاار دادجیا ادب ددیاب  تدلود ًاانمض (0 هرامش لودج) دوش غلاب رند درلیلیم 07 غلبم هی یزرا دمآرد و (یللملا
 .دنک راک رازاب دراو یرگشدرگ شخب رد ار رفن نویلیم مین و کی دودح بسانم

 (رفن نویلیم) هعسوت هلاس 5 همانرب 4 یط رگشدرگ بذج همانرب :5 هرامش لودج
 همانرب ینایاپ لاس /یزرا دمآرد همانرب ینایاپ لاس /رگشدرگ دادعت همانرب دشر خرن همانرب یاهلاس
 رند نویلیم 0/6 رفن نویلیم 1/7 %29 (13-33) 1 همانرب
 رند نویلیم 0/1 رفن نویلیم 0/1 %27 (33-93) 0 همانرب
 رند نویلیم 26 رفن نویلیم 96 %06 (13-33) 1 همانرب
 رند نویلیم 07 رفن نویلیم 27 %26 (33-9216) 2 همانرب

 قیقحت یاا هتفای :عبنم

    باذدج و یفادک تادناکما مدع دنناما) روشک دوجوم طیارش هب هجوت اب یا هدع :دراد دوجو زیامتم رکفت ود اجنیا رد
 ی ادا  هنادسر ءوس تاغیلبت دنناما) یللملا نیب طیارش و یوس کی زا (مزن یااراتخاسریز مدع ،رگشدرگ بذج یارب
  هوردگ .دنناد یم نکممان ار رگشدرگ رفن رازا 00 زا شیب هنازور شریذپ هب یبایتسد ،رگید یوس زا (ناریا هیلع یناهج
    و بآ ،یدمیلقا ،یدگنارف ،یخیرادت ی ادا  هدبذاج) دوجوم یاهلیسناتپ هب هجوت اب ار زادنا مشچ فاداا هب ندیسر رگید
  ندیا رد هدش ماجنا یاا یسررب هب هجوت اب .دنناد یمن دیعب نادنچ (یروناج و یاایگ تایح ،یعیبط طیحم عونت ،ییاوا
      مدا نادکما ندیا هدچرگا ،ددشاب رتکیدزن تیعقاو هب لوا هورگ ءارآ دسر یم رظنب هدنامیقاب نامز تدم نینچما و هلاقم
    هرامدشب ناردیزو تادیا         یودس زا یدغالبا دندس ندردک یدیارجا ادب ناودتب هدرتدسگ و دنلب یاازیخ اب هک دراد دوجو
    ادهتیلاعف و تاماددقا مادجنا ،یفاک هجدوب  یصخت اب ،رادنا مشچ دنس زا هتفرگرب 16/26/9396 خروم 21130/23269
   زا زدیرگ و یزرا ددمآرد شیازفا یارب تعنص نیا بااوم زا دناوتب روشک ،قیرط نیدب ات دوش یریگیپ یدج تروصب
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  و ددنک هدافتسا رگید یااروشک اب یزاسدنویپما و رقف ندومن نک هشیر فدا اب و هتشادرب ماگ یلوصحم کت داصتقا
 .دبای تسد زین هلاس 27 دنس فاداا هب ،متفا همانرب ینایاپ یاهلاس رد ،اتسار نیا رد
 یریگ هجیتن
 نمض تعنص نیا .تسا هتشاد یمهم شقن ااروشک یداصتقا هعسوت و دشر رد اپون یتعنص ناونعب یرگشدرگ تعنص
    رد هتدسناوت و هددش یدادصتقا ی ادا  شدخب      ریادس رد ییادیوپ و کردحت بدجوم ،هدعماج رد عونتم یاا تیلاعف داجیا
 ی ادا ت دیلاعف     ،نآ عدبت هدب و ینامتخادس شدخب ،یتسد عیانص ،یژرنا و تخوس ،ییاذغ داوم ،لقن و لمح یاا شخب
   ،یمودمع تادناکما هعسوت و یرگشدرگ عونتم یاا تیلاعف زا تایلام ذخا ،ییازدمآرد ،ییاز لاغتشا داجیا ،یرگشدرگ
        زا یریگودلج و یتدسد عیاندص هعدسوت ،یدادصتقا یازددمآرد عبادنم ناونع هب یعیبط یاا هبذاج و ،یناتساب راثآ ظفح
     تاردثا هدنیمز رد هدتفرگ مادجنا تاقیقحت .دشاب هتشاد یا هدنزاس تاریثأت زین یزرا هنزاوم رد نینچما و اهنا یشومارف
  ددااوخ لابند هب ار یرادیاپ یداصتقا دشر ،یرگشدرگ هنیمز رد یراذگ هیامرس هک دناد یم ناشن یرگشدرگ یداصتقا
   ناردیا رد یدالیدم 0627-0336 ینامز هرود رد یداصتقا دشر و مسیروت تعنص نایم تدمزارد هطبار یسررب .تشاد
   هدودب هدجاوم ییاا یتساک اب یرگشدرگ تعنص هعسوت هب هجوت ،روشک صاخ طیارش هب هجوت اب هک تسا نآ زا یکاح
 هنیمز رد هلاس تسیب زادنا مشچ دنس رد هدش نییعت شیپ زا فاداا هب ،متفا همانرب نایاپ رد دناوت یم یتروص رد اذل و
  ناردیزو تایا یوس زا یغالبا دنس ندرک ییارجا اب ناوتب هدرتسگ و دنلب یاازیخ اب هک دبای تسد یرگشدرگ تعنص
   و تاماددقا مادجنا ،یفاک هجدوب  یصخت اب ،رادنا مشچ دنس زا هتفرگرب 16/26/9396 خروم 21130/23269 هرامشب
   و یزرا ددمآرد شیازدفا یارب تعنص نیا بااوم زا دناوتب روشک ،قیرط نیدب ات دوش یریگیپ یدج تروصب اهتیلاعف
 .درادرب ماگ یلوصحم کت داصتقا زا زیرگ
 عبانم
  ،دادصتقا و یناسنا مولع هدکشناد ،دشرا یسانشراک هماننایاپ ،ناریا رد یرگشدرگ یداصتقا تارثا یسررب :(0396) .م ،یلعج ات ،ف ،نازازب

 .(س) ءارازلا هاگشناد
 216-016 ،نارگابید یرنا یگنارف هسسوم نارهت ،Microfit کمک هب یدربراک یجنسداصتقا ،(1396) دمحا ،ینیکشت
 ،2  هرامدش ،7 لاس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب هلجم ،یناسنا هعسوت رب یرگشدرگ رثا ،(7396) امیش ،هربخ ،دمحا ،یمیمص یرفعج

66-17. 
  تعندص   شرتدسگ یادهی ژتارتسا هئارا و .1196-9396 هرود یط ناریا یجراخ یرگشدرگ یاضاقت عبات نیمخت :(0396) .م ،یدابآورسخ

 یتعنص هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،رصم و روپاگنس ,یزلام رد یرگشدرگ هعسوت یاهی ژتارتسا زا هدافتسا اب ناریا یرگشدرگ
 .ناهفصا ،اا متسیس و عیانص یسدنهم هدکشناد ،ناهفصا
-3396    هرود یدط ناردیا رد ددشر هب رجنم مسیروت هیضرف یسررب :(2396) .تجح ریم ،بسن یفجن ،اراز ،ولناکت یمیرک ؛اضر ،روپ جنر

 .066-196  ص ،یداصتقا تاقیقحت همانلصف .2196
396) .یدهم ،یربار    ناتدسا هعدسوت رد یرگشدرگ تعنص شقن یرسارس شیاما نیلوا تناقم هعومجم .رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ :(1

 .شناسر تاراشتنا :نارهت ،ناردنزام
 .3996-9396        ناردیا رد یدادصتقا ددشر و یرگدشدرگ هعدسوت هدطبار یدسررب :(1396) .هللا حور ،یکباب ،ریما ،یرابج ،لیمک دیس ،یبیط
 .93-266  ص ،17 .یعامتجا و یناسنا مولع همانشاوژپ
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   بدختنم یاارودشک رد  یدلخاد   لادخان  ددیلوت و نارگشدرگ دادعت نیب یلع هطبار یسررب :(2396) .ح.م ،بسن یفجن و پ ،هدازدمحم
 .33-766 : ص ،مراهچ هرامش ،لوا لاس ،یداصتقا یزاسلدم همانلصف ،یمالسا
 و دشر یاا شاوژپ ،TVP تفایار ،ناریا یرگشدرگ یاضاقت عبات نیمخت .(3396) .س ،روپیمم و .م ،یراشف .د ،یدوبهب .پ ،هدازدمحم

 .226-796  ص ،لوا هرامش لوا لاس ،یداصتقا هعسوت
   دص ،7  ،رهدش داصتقا ،اارهش نالک یداصتقا هعسوت رد یرهش یرگشدرگ شقن :(3396) .دورناکسارس روپربکا ؛یضترم دیس ،شخبرون

19-27. 
  یاارودشک    یدادصتقا ددشر ردب مسیروت جراخم ریثأت .(3396) .نسحدمحم دیس و یوفطصم ,ییاقآ ,هیدهم ,.م ,هداز یلقاضر ,.ک ,یروای
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