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Abstract
The main purpose of this paper is studying the effects of
conduct and performance on the level of competition in
cosmetic and hearth market. To meet this and ,using data
for the period 1375-1389, a VAR model will employed.
Generally the results show that there are a significant
correlations among competition level, profitability and
advertising as conduct and performance indicators in
these industries.
The results of the interaction of structural conduct and
performance elements of market , using response
functions in the industry show that due to a unit of
momentum in profitability and advertising, level of
market concentration will be increased although its
intensity is reduced overtime.
Also, the result of analysis of variance of both
composition of concentration level in the industry
indicates that more than 50 percent of changes in
competition or concentration level of market is because
of active firms' structural and behavioral changes.
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چکیده
 مـالعه تأثیطضفتـاضوممکرطز تطســر ضباتـر زض تـاظاض لـواظ،هسف این مقاله
) و زازههـای سـالهـایVAR(  تطای این منظوضاظ،آضایشی و تهساشتی اسر
 زض مذمـو تتـایخ حـاای اظ ودـوز ضاتــه. استفازه مـیشـوز1375-1389
معنیزاض تین سـر تمطاع و سوزآوضی و تثکیغـا تـه منـواا شـاذضهـای
 تتایخ حاطل اظ تطضسی اضتثاؽ.ممکرطزی و ضفتاضی زض این طنعر توزه اسر
 ضفتـاضی و ممکرـطزی تـاظاض تـا اسـتفازه اظ تواتـ،متقاتل مناطط سـاذتاضی
 زض این طنعر تشاا میزهس اه زض اثط یک واحس تراته زض سوزآوضی،واانش
 اگط چه اظ شس آا ؿی ظمـاا، سـر تمطاع تاظاض افعایش مییاتس، و تثکیغا
 تتایخ تذعیه واضیـات ســر تمطاـع و ضباتـر زض، همچنین.ااسته میشوز
 زضطس تغییطا ســر50 طنعر موضز تطضسی حاای اظ آا اسر اه تیش اظ
تمطاع تاظاض زض ایـن طـنعر تـه مکـر تغییـط مناطـط سـاذتاضی و ضفتـاضی
.تنگاههای فعال زض طنعر موضز تطضسی توزه اسر

، ممکرطزتـاظاض، ساذتاضتاظاض،  تثکیغا، تمطاع، سوزآوضی:واصههای كلیدی
.مسل ذوز ضگطسیوا تطزاضی
.C16 ،D43 ،L13 :JELطبقٍبىذی
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 .2ادبیات ﺗحقیق

 .1مقدمه
تسوا شک زضزهههای اذیط ساذتاض تاظاض اکیسیتطین منظـط زض
مـالعا تذطتی توزه اسر .تا وضوز دهاا ته مطحکـه تـوینی اظ
توسعه ،تاظاضهای اتحظاضی و اتحظاض چنسداتثه دای ذوز ضا ته
تاظاضهای ضباتتی زازه اسر.
امطوظه ،سیاسرگصاضاا ابتظازی ،توسعه ترش طنعر ضا ته
ذاؿط توده ته تأمین مایحتاح ظتسگی مـطز و تـه زسـر آوضزا
ضفاه ابتظازی تیشتط ته منواا اهط توسعه ته ااض گطفتـهاتـس .زض
این میاا ،آتچه اوششهای طنعتی شسا ضا تقویـر مـیانـس،
تحوه اثطگصاضی و اضتثاؽ متقاتل ساذتاض و ممکرطز ترش طنعر
اظ ضهگصض مناطط ضفتاضی تاظاض اسر اـه تامـت تقویـر اـاضاطز
ســطمایهگــصاضی ،ضشــس تهــطهوضی تیـطوی اــاض و اضظا افــعوزه
طنای ااضذاتـهای 1،ایذـاز سـطضیعهای مجثـر و اتتقـال آا تـه
ترشهای زیگط ،افـعایش ابتـساض سیاسـی و اـاهش واتتـتگی
ابتظازی اشوض می شوز .اظ این ضو شناذر اضتثاؽ میاا سـاذتاض
تاظاض و مناطط ضفتاضی و ممکرطزی تـاظاض زض طـنای ااضذاتـهای
ایطاا ظمینه ساظ افعایش معیر ضباتتی ترش طنعر ذواهس تـوز.
زض دهر تحقـ آضمـاا فـوه ،هـسف تحقیـ حاػـط تطضسـی
اثطپصیطی سـر تمطاع اظ مناطط ممکرطزی و ضفتـاضی تـاظاض زض
ایطاا ،تا استفازه اظ ضوا ذوزضگطسوا تطزاضی( 2)VARاسر ،اه
امتط موضز توده بطاض گطفته اسر.
زض این ضاستا ،مقاله حاػط زض پنخ ترش تنظیم شسه اسـر.
ترش زو  ،ته تطضسی ازتیا تحقیـ  ،شـامل مثـاتی تظـطی و
سوات تذطتی تحقی میپطزاظز .زض ترـش سـو ضواشناسـی
تحقی اضائه شسه اسر اه زض آا مـسل مـوضز اسـتفازه زض ایـن
تحقی ـ و ضوا تذعی ـه و تحکی ـل تحقی ـ مــوضز تحــت بــطاض
میگیطز .ترش چهاض ته تتایخ تذطتی این پـووهش پطزاذتـه و
بتمر پایاتی تیع ته تتیذهگیـطی و اضائـه پیشـنهازا تحقیـ
اذتظاص زاضز.

1. Manufacturing
2. Vector Auto Regressive Regression

 .1-2مبانی نظزی ﺗحقیق
زض موضز ضاتـه تین مناطط سه گاته تاظاض ،یعنی مناطط ساذتاضی،
ضفتاضی و ممکرطزی تظطیا گوتاگوتی ودوز زاضز .این تظطیـا
زض چاضچوب اضتثاؽ میاا مناطط ساذتاضی ،ضفتاضی و ممکرـطزی
تاظاض ( 3)SCPمـطح اسر ،اه اظ زیطتاظ زض مـوضز تحـوه اضتثـاؽ
میاا مناطط تاظاض زض مراتـة مرتکـا ابتظـازی اذـتفف تظـط
ودوز زاضز .مـالعا اولیه پیطاموا ضاتـه تـین مناطـط سـهگاتـه
تاظاض زض اتتسا توسؾ ابتظازاتاا مرتة ساذتاض گطایی 4یـا مرتـة
هاضواضز مـطح شس .میتن ،)1939( 5اولین فـطزی تـوز اـه تـه
تطضسی اضتثاؽ میاا مناطط تاظاض زض بالـة یـک مـسل توطـیفی
پطزاذر .وی اظ میاا مناطط سه گاته تـاظاض تـط اهمیـر سـاذتاض
تاظاض تأایس می انس .تن ،)1959( 6تا معطفی مفهو موات وضوز و
تأثیط آا تط ضفتاض و ممکرطز ابتظازی تط پایه مـسل تووافسـیک
تنگاه ،تـط اهمیـر سـاذتاض تـاظاض طـحه گـصاضز .سـاذتاضگطایاا
معتقستس دهر مکیر اظ ساذتاض ته ضفتاض و سپ ممکرطز اسـر.
زض واب  ،ضفتاض تنگاههـا و تظـمیم آتهـا مثتنـی تـط همرـاضی و
ائتفف 7یا ضباتر تا یرسیگط ،متأثط اظ ساذتاض تاظاض اسر .سـاذتاض
و تحوه ضفتاض تنگاهها زض تاظاض مذموماً ممکرطز تاظاضی تنگاههـا و
زض تهایر ممکرطز ال تاظاض و طـنعر ضا شـرل مـیزهـس .ایـن
ابتظاززاتاا معتقستس ودـوز تمطاـع 8تـا زض یـک تـاظاض و بـطاض
زاشتن ترش باتل تودهی اظ تاظاض زض اذتیاض تعـساز محـسوزی اظ
فطوشنسگاا ،شطایؾ ضا تطای همراضی فطاهم اطزه و تنگـاههـای
فعال زض این طنعر ته ویوه تنگاههای تطتط و پیشطو متمایل تـه
همراضی و ائتفف میشوتس.
زض مقاتـــل مرتـــة ســـاذتاضگطایاا ،مرتـــة شـــیراگو
(یو .سی .ال .ای )9زض زهه  1950مـیفزی شـرل گطفـر و زض
،11
زهـه  1970مـیفزی ،تـا افــطازی چـوا اسـتیگکط ،10زمتــتع

3. Structure, Conduct and Performance
4. Structuralism
5. Mason
6. Bain
7. Collusion
8. Concentration
9. Chicago-U.C.L.A
10. Stigler
11. Demsetz
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مکگی 1و پوظتط 2این مرتة ته شهط ضسـیس .ؿطفـساضاا ایـن
مرتة دهر مکیر تین مناطط تاظاض ضا اظ ممکرطز تـه سـاذتاض و
ضفتاض مـی زاتنـس .اظ تظـط ابتظـازاتاا مرتـة شـیراگو اتحظـاض
اتعراسی اظ ممکرطز تطتط اسر ،تنگاههای تطتط تا هعینه امتـط و
ااهش بیمر تامت ذطوح تنگاههای ضبیـة اظ تـاظاض و افـعایش
موات وضوز ته تاظاض میشوتس .تنگاهها و شطارهایی اه بازض تـه
ااهش هعینهها و تطذوضزاضی اظ طـطفههـای تاشـی اظ مقیـاس
تاشنس ،تتثر ته سایط تنگاهها زض موبعیر ممتاظ و اتحظاضی بطاض
میگیطتس .تنگاههای ااضا ،ته زلیل ااهش هعینههای ذوز اظ تطخ
سوز تا تط تهطه تطزه و تا توده ته امراتا مالی مناسة ته امـط
تحقی و توسعه مثازض میتماینس و تا تهطهدویی اظ ضواهـای
تولیس دسیس ،سهم تاظاضی تیشتطی ضا ته ذوز اذتظاص میزهـس.
این تنگاهها ته زلیل پایین توزا هعینههایشاا بازضتس بیمتـی ضا
زضیافر اننس اه تتیاضی اظ تنگاههای مودـوز و تـالقوه تـا ایـن
سـر بیمر بازض ته ازامه فعالیر تثاشنس و ته این تطتیة مواتـ
وضوز ته چنین تاظاضی مطتف تط ذواهس توز .تط این اساس ،دهـر
مکیر اظ ممکرطز ته سـاذتاض تـاظاض ذواهـس تـوز .همچنـین ایـن
ابتظاززاتاا معتقستس هعینههای ادتمامی اتحظاض توسـؾ منـاف
حاطل اظ اتحظاض ذنجی میشوز و اممـال بـسض اتحظـاضی زض
تاظاض ططفاً ته واسـه همراضی و ائتفف تین تنگاهها امرااپـصیط
اسر و این بسض تـاظاضی ذیکـی ظوز محـو ذواهـس شـس ،ظیـطا
امؼــای ائــتفف همــواضه زضطــسز فطی ـة یرــسیگط و فــطاض اظ
تواف های اتذا شسه میتاشنس.
3
اظ سوی زیگط ،مرتة ضفتاضگطایی ،الگوی ضفتاضی تنگـاههـا
ضا مامل مؤثط زض شرلگیطی ممکرـطز تـاظاض مـیزاتـس .تـط ایـن
اساس ،ساذتاض زض ممکرطز تاظاض چنساا مؤثط تیتر ،تکرـه ضفتـاض
تنگاهها منظط اساسی و تعیین اننسه ممکرطز اسر .زض تظطیـا
این مرتة ،ططف ودـوز سـاذتاض متمطاـع ،منذـط تـه اتحظـاض
تمیشوز ،تکره تطوظ آا تتتگی ته ضفتاض تنگاهها زض بثال یرسیگط
زاضز .یعنی ائتفف تنگاهها منذط ته ایذاز اتحظاض شـسه و مـس
همرــاضی تنگــاههــا تامــت ایذــاز ممکرــطز ضبــاتتی مـیشــوز.
تظمیما تنگاهها زض دهر تهثوز ایفیـر یـا تغییـط محظـول،
تظمیما تنگـاه زض دهـر تحقیـ و توسـعه و سیاسـرهـای

1. McGee
2. Posner
3. Behaviouralism
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اضتقای فطوا هماتنس تثکیغا  4،اظ دنثـههـای مرتکـا ضفتـاضی
تنگاهها زض تاظاض اسر(ذسازاز ااشی ،1385 ،5ص .)17
8
اــفض  ،زیــوی  ،)1979( 6اســپن  ،)1980( 7واتطســوا
( ،)1982استگکیتع ،)1982( 9اظ دمکه ابتظـاززاتاتی هتـتنس اـه
تظطیه ابتظازطنعتی دسیس ضا شرل زازهاتـس و تـطذفف زیـسگاه
تووافسیری اه معتقس ته تظطیه ایتتایی ضباتتی اسـر ،تگـاهی
متفاو زاضتس .اساساً ساذتاضگطایاا ضا میتواا زض یک اضزوگـاه و
سایط مراتة ضا زض ؿطف زیگط بطاض زاز .اظتظطآتها بسض تـاظاضی
تنگاهها اگط تطاساس ضفتاض غیط ضباتتی ته زسر آمسه تاشس ،ذیکی
سطی اظ تین ذواهس ضفر و اساسـاً چنـین بـسض تـاظاضی فابـس
اهمیر اسر و تثایس تگطاا آا توز ،چوا تسوا زذالر زولـر و
ططفاً ته زلیل وضوز سایط ضبثا ،بسض تاظاضی اظ تـین ذواهـسضفر
(یوسفی حادی آتاز ،1391،،ص.)10
11
( ،)2003تشـاا
مـالعا اکی ،)2002( 10لیو و سیوای
میزهس اه تین مؤلفههای تثکیغا و سوزآوضی و سـاذتاض تـاظاض
اضتثاؽ معنیزاضی ودوز زاضز .زض این موضز ،هعینههای تثکیغـا
زض اوتاهمس تأثیط مجثر و معنیزاضی تط زضده تمطاـع زاشـته،
ولی ضاتـهای تکنسمس تین هعینههای تثکیغا و زضدـه تمطاـع
13
تطبطاض تیتر .این تتایخ زض مـالعا یاتگ ،)2008( 12دیـاتتی
15
( ،)2008ضاتـــل و وضســـاول ،)2009( 14گطاوتیتـــع و ســـاتستط
( ،)2009تیع موضز تأییس بطاض گطفته اسر.
تثکیغا میتواتس داتشین یا مرمکی تطای اتوا فعالیرهـای
اضتقــای فــطوا تاشــس .تثکیغــا و مرــاضح اضتقــای فــطوا ضا
تمـیتــواا زض بالــة مــسلهــای ضباتــر اامــل توطـیا اــطز.
تنگاههایی اه مظـطفاننـسگاا اظ فعالیـر و ایفیـر و بیمـر
محظو آتها آگاه هتتنس ،هیچگاه حاػط تـه تحمـل مرـاضح
4. Advertising
 .5مرتة وضوزیا مناظمه تیع توسؾ ابتظاززاتاتی چوا تـامول ،تیکـی و ویکینـگ ؿـی
سالهای 1975-1982؛ پایه ضیعی شس .این مرتة هماتنس مرتة شیراگو و مرتـة
ضفتاضگطایی تطای ساذتاض تاظاض زض ممکرـطز تـاظاض تقـش مـوثطی بائـل تیتـر و وضوز
تنگاههای تالقوه اظ ذاضح طنعر ته زاذل آا ضا مهمتـطین مامـل زض تعیـین تتیذـه و
ممکرطز تاظاض می زاتس .زض این تظطیه ،هطگوته اتحظاض و ضفتاض غیـط ضبـاتتی ،تـه زلیـل
امراا وضوز تنگاههای تالقوه ته تاظاض اظ تین ذواهس ضفر.
6. Davies
7. Spence
8. Waterson
9. Stiglitz
10. Kelly
11. Liu and Siokis
12. Yang
13. Giannetti
14. Ruble and Versaevel
15. Graevenitz and Sandner
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تثکیــغ ترواهــس تــوز .تثکیغــا هنگــامی مــؤثط اســر اــه
مظطفاننسگاا فابس اؿفما اامل تاشنس.
زض تاظاضهای مرتکا میعاا و شس تثکیغا متفـاو اسـر.
زض تحکی ـل مکــر ایــن تفــاو  ،مــسهای اظ ابتظــازاتاا مرتــة
ساذتاضگطایی ته تفاو ساذتاض تاظاضها توده زاضتس و معتقستس اـه
مراضح تثکیغـاتی زض تاظاضهـای مرتکـا ضا مـیتـواا زض تفـاو
ساذتاض تاظاضها دتتذو اطز .چناتچه تمطاع ته منواا شاذظی اظ
ساذتاض زض تظط گطفته شوز ،میتواا ضاتـه ساذتاض تاظاض و تثکیغا
ضا تط اساس ضاتـه تمطاع و تثکیغا تعطیا اطز .ایثل،)1972( 1
معتقس اسر اه یـک ضاتــه زضدـه زو تـین تثکیغـا و میـعاا
تمطاع تاظاض تطبـطاض اسـر .ایـن ضاتــه تـه فطػـیه  Uمعرـوس
معطوف اسر.
تنگاهها تطای افعایش سهم تاظاض ذـوز مـیتواتنـس ابـساما
متعسزی ضا ته ااض گیطتس .این ابساما ته زو زسته ضباتر بیمتـی
و ضباتر غیط بیمتی تقتیم می شوتس .تثکیغا زض ظمطه ابـساماتی
اسر اه زض زسته زو  ،یعنی ضباتر غیط بیمتی بـطاض مـیگیـطز.
ااضتطز این ابساما هم ته وػعیر زضوتـی و هـم تـه وػـعیر
تیطوتی یا محیـی اه تنگاه زض آا فعالیر میانس ،واتتته اسر.
تطذـی اظ ابتظــاززاتاا معتقستــس زض تــاظاض اتحظــاض چنــس داتثــه،
تثکیغا تتثر ته ضباتر بیمتـی اتـعاض مـؤثطتطی تـطای اضتقـای
فطوا اسر.
تا توده ته اینره میعاا تمطاع زض تـاظاض اتحظـاض چنسداتثـه
تیشتط اظ تاظاضهای ضباتتی و امتط اظ تاظاض اتحظـاض اامـل اسـر،
میتواا ضاتـه تمطاع و تثکیغا ضا تـه طـوض  Uمعرـوس زض
تظط گطفر .تط این اساس ،هطچه ساذتاض تـاظاض اظ حالـر ضبـاتتی
ذاضح و ته تاظاض اتحظاض چنسداتثه تمایـل پیـسا انـس ،تـط شـس
تثکیغا افعوزه می شوز .اظ ؿطف زیگط ،تا گطایش تاظاض اظ حالـر
اتحظاض چنسداتثه ته تاظاض اتحظاض اامل ،اظ شس تثکیغا ااسته
میشوز .زلیل ااهش تثکیغـا زض تـاظاض اتحظـاض اامـل ضوشـن
اسر ،ظیطا اتحظاضگط اامل تمامی تـاظاض ضا زض اذتیـاض زاضز و تـطا
اضتقای سهم تـاظاضی تیـاظی تـه تثکیغـا تـساضز و تثکیغـا وی
محسوز ته تثکیغا اظ تو اؿف ضساتی و معطفی اا ذواهس توز
(ذسازاز ااشی ،1389 ،ص.)247
زض تاظاض اتحظاض چنس داتثه هطگوته تغییط زض بیمـر یرـی اظ
ضبثا ته سطمر توسؾ تنگاههای ضبیة زض میشـوز و ممرـن
اسر دنگ بیمتی تطبطاض شوز ،اـه زض تهایـر مـیتواتـس سـوز
1. Cable

تمامی ضبثا ضا ااهش زهس .اما تغییط زض مراضح تثکیغا تنگاههـا
توسؾ سایط تنگاهها ته سطمر تففی تمیشوز ،ظیطا ایـن ممـل
تهسیس آتی تطای سهم تاظاض زیگطاا تیتر .اگط تنگاه تتـثر تـه
مراضح تثکیغا ضبیة مر العمل تشاا زهس ،آا گاه تـه ظمـاا
باتل تودهی تیاظ اسر تا مناف حاطل اظ دنگ تثکیغاتی ذـوز ضا
زضیافر انس .لصا زض تاظاضهای اتحظاض چنسداتثه شس تثکیغا زض
تاظاض ظیاز اسر.
مفوه تط این ،میتواا اتتظاض زاشر اه زض اتتسا تـا افـعایش
تمطاع حاشیه سوز افعایش یاتس و تنگاه تطای اتة سهم تاظاض و
تتکؾ تط تاظاض تثکیغ تمایس .لـصا تیشـتطین میـعاا تثکیـغ زض تـاظاض
اتحظاض چنس داتثه اتفاه میافتس .اما تـا افـعایش تمطاـع تـاظاض و
پ اظ آا اه تنگاهها واتتتگی متقاتل ذوز ضا تشریض زازتـس،
اظ دنگ تثکیغاتی زسـر مـیاشـنس (ذسازازااشـی .)1389 ،تـه
مقیـسه ســاتن( 2،)1979زض طــنای تــا تمطاــع متوســؾ ،امرــاا
تطذوضزاضی اظ ططفههای مقیاس تثکیغا ودوز زاضز ،لصا میتواا
اتتظاض زاشر اه زض طنای تا تمطاع متوسؾ تتثر ته طنایعی تا
تمطاع پایین یا طنایعی تا تمطاع تا  ،شس تثکیغا تیشتط تاشس
(ساتن ،1974 ،ص .)8زض اغکة مـالعا تذطتی ســر تمطاـع،
تفاو اا و شس مواتـ وضوز اظ دمکـه متغیطهـای سـاذتاضی
طنعر زض تظط گطفته شسه و ممکرـطز تـاظاض زض بیمـر ،اـاضایی،
پیشطفر فنی ،تطخ سوزآوضی و میعاا تولیس و اشـتغال مـنعر
می شوز .متغیطهای تحقی و توسعه و تثکیغـا تیـع دنثـههـای
ضفتاضی تاظاض ضا تشاا میزهنس .زض این مـوضز ،ســر تمطاـع زض
تاظاض ضا میتواا اظ شاذضهایی همچوا شاذض تتثر تمطاعn
تنگــاه 3،شــاذض معرــوس تعــساز تنگــاههــای تــاظاض ،شــاذض
6
هطفینسال -هیطشمن ،4شاذض هاتا-اـی 5و شـاذض آتتطوپـی
محاسثه اطز (ذسازاز ااشی ،1385 ،ص .)99
 .2-2سوابق ﺗحقیق
تظطیا ابتظاز طنعتی زض سالهای اذیط ااضتطزهـای مرتکفـی
زض طنای و ترشهای ابتظازی و تـاظاض زاشـته اسـر .زض ایـن
1
موضز ،لووا ،)1995( 7اضیرتوا و زیگطاا ،)1992( 8آاط و اکط
2. Sutton
3. N Firm Concentration Ratio
4. Herfindhal- Hirshman Index
5. Hannah-Kay Index
6. Entropy Index
7. Leone
8. Erickson et al.
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( ،)2007زض مـالعــا ذــوز تشــاا زازهاتــس اــه تثکیغــا اثــط
متتقیمی تط سـر فطوا و سوزآوضی تنگاهها زاضز.
همچنین ،لـوین و ضیـی  )1984( 2زض پـووهش ذـوز تـه
تطضسی اضتثاؽ میاا مناطط ساذتاضی و ضفتاضی تـاظاض ،ؿـی زوضه
 ،1963-1972زض سـر  20طنعر اظ اشوض آمطیرا ،پطزاذته اتس.
زض مذمو تتایخ ته زسر آمسه اظ این تحقی تشاا میزهس اـه
سـر تمطاع تاظاض تط توآوضی و تحقیـ و توسـعه طـنعر مـؤثط
اسر و فطػیه شومپیتط زض موضز ودوز اضتثاؽ  Uمعروس میـاا
سـر تمطاع و توآوضی و تحقی و توسعه موضز تاییس بطاض گطفته
اسر .تط اساس این تتایخ ،اشش بیمتی تقاػا تا سـر تمطاـع
تاظاض اضتثاؽ معروس زاشته ،افعایش شـس تحقیـ و توسـعه و
شس تثکغا مودة افعایش سـر تمطاع تـاظاض مـیگـطزز .امـا
افعایش اشش بیمتی تقاػـا و ســر تمطاـع مودـة اـاهش
لگاضیتم شس تثکیغا میگطزز.
گایل ،)2001( 3زض تحقیقـی زیگـط تـا اسـتفازه اظ سیتـتم
معاز همعماا تـه تطضسـی اضتثـاؽ میـاا ســر تـوآوضی و
تحقیـ و توســعه و ســـر تمطاــع زض تــاظاض ،ؿـی زوضه ظمــاتی
 ،1965-1995زض سـر  4800تنگاه زض آمطیرا ،پطزاذتـه اسـر.
تتایخ ته زسر آمسه حاای اظ آا اسر اه ساذتاض تاظاض تط ســر
توآوضی و تحقی و توسعه تنگاه مـؤثط تـوزه و تظطیـه شـومپیتط
مثنی تط ضشس توآوضی و تحقی و توسعه تا افعایش سـر تمطاع
زض تاظاض ،موضز تاییس بطاض گطفته اسر .سهم تاظاضی تنگاه و سـر
تحقی و توسعه زض طنعر تیع تـط تـوآوضی و شـس تحقیـ و
توسعه تنگاه مؤثط اسر .همچنین ،هعینه تثکیغا تیـع تـط سـهم
تاظاضی تنگاه مؤثط اسر.
تطضسی اضتثاؽ میاا سـر تمطاع و سـر توآوضی و تحقیـ
و توسعه ،اضتثاؽ میاا مناطط سـاذتاضی ،ضفتـاضی و ممکرـطزی
تاظاض زض ترش طنعر و اثط پصیطی هطیک اظ مناطـط تـاظاضی اظ
زیگط پاضامتطهای تعیین اننسه تـاظاض ،زض ایـطاا اگطچـه اظ سـاتقه
ؿو تی تطذوضزاض تیتر ،اما زض سالیاا اذیط مـالعـا متعـسزی
زض این ظمینه طوض پصیطفته اسر .زض این مـوضز ،حتـینظازه و
زیگــطاا ( ،)1383زض تحقی ـ ذــوز اثــطا ام ـی تثکیغــا تــط
سوزآوضی طنای غـصایی زض ایـطاا ضا ،ؿـی سـالهـای -1379
 1375تطای  22اس چهاض ضبمی طنای غصایی ،موضز اضظیاتی بطاض

1. Aaker and Keller
2. Levin and Reiss
3. Gayle
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زازهاتس .این تتایخ تشاا میزهس اه تثکیغا تط سوزآوضی طنای
مؤثط اسر و ضاتـه میاا سـر تمطاع و تثکیغـا تـه طـوض U
معروس اسر.
ففحی و زهقاتی( ،)1389زض تحقیقی زیگط ،اثـطا زضدـه
تمطاع و هعینه تثکیغا ضا تط سـر سوزآوضی ترـش طـنعر زض
ایطاا ،ؿی سالهای  ،1374-1381موضز تطضسی بـطاض زازهاتـس.
تتایخ این تحقی تشاا مـیزهـس ســر تمطاـع تـط سـوزآوضی
طنای مؤثط توزه و تطخ سوزآوضی طنای اتحظاضی ایطاا تـا تط
اظ طنای ضباتتی اسـر .همچنـین ،تثکیغـا اثـط متـتقیمی تـط
سوزآوضی طنای زاشته اسر.
ذسازازااشی و همراضاا ( ،)1391زض تحقی ذوز ته تطضسی
اثطا متقاتل ساذتاض تـاظاض تـط تـوآوضی و تحقیـ و توسـعه زض
طنای ااضذاتهای ایطاا ؿی سالهای  1375-1386پطزاذتهاتس.
زض این تحقی اظ زازههای تطایثی طنای ااضذاتـهای ایـطاا تـا
استفازه اظ سیتتم معاز همعماا و ضوا حسابل مطتعـا زو
مطحکهای تا دعء ذـا ،استفازه شسه اسر .تتـایخ حاطـل اظ ایـن
پووهش حاای اظ آا اسر اه سـر تمطاع اثطا معنیزاضی تـط
سـر توآوضی و تحقی و توسـعه زض طـنای ااضذاتـهای ایـطاا
زاشته و ضاتـه  Uمعروس میاا سـر تمطاع و تحقی و توسعه
تطبطاض اسـر .همچنـین تتـایخ ترمـین معازلـه تثکیغـا تشـاا
میزهس اه افعایش سـر تمطاع تـاظاضی تامـت اـاهش ســر
تثکیغا شسه ،اما ضفتاض توآوضاته تنگاهها ســر تثکیغـا آاهـا ضا
افعایش زازه اسر .اظ ؿطف زیگط ،اگطچه تا افـعایش سـوزآوضی،
اظ سـر تحقی و توسعه این طـنای ااسـته شـسه ،امـا ســر
توآوضی و تحقی و توسعه تط ساذتاض این طـنای مـؤثط تیتـر.
سوزآوضی و تثکیغا تیع اثط متتقیمی تط تمطاـع طـنای زاشـته
اسر.
پوضمثــسالهاا و زیگــطاا ( ،)1393زض تحقیقــی تــه تطضســی
اضتثاؽ متقاتل تین مناطط ساذتاضی ،ضفتاضی و ممکرـطزی تـاظاض
زض طــنای فعــال زض ظمینــه مــواز غــصایی و آشــامیستی ایــطاا
پطزاذتهاتس .تطای این منظوض ،مسل سیتتم معاز همعمـاا زض
تطگیطتسه متغیطهای تمطاع ،شس تثکیغا و سوزآوضی تـطای 22
اس چهاض ضبمی طـنای مـواز غـصایی و آشـامیستی ایـطاا ؿـی
سالهای  1374 -1386تا استفازه اظ ضوا حسابل مطتعا سـه
مطحکهای( ،)3SLSترمـین ظزه شـسه اسـر .تتـایخ حاطـل اظ
ترمین مـسل تشـاا زهنـسه تـأثیط مجثـر متغیطهـای تمطاـع و
سوزآوضی تط شس تثکیغـا اسـر .وبفـه متغیطهـای تمطاـع و
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شس تثکیغا  ،تیع تأثیط مجثر تط سوزآوضی زاضتس .مفوه تط این،
تتایخ حـاای اظ تأثیطگـصاضی منفـی متغیـط شـس طـازضا تـط
سوزآوضی این طنای میتاشس.
 .3مدل و روش شناسی ﺗحقیق
تط اساس تظطیا مراتة گوتاگوا تین مناطـط تـاظاضی اضتثـاؽ
ودوز زاضز و تطضسی همعماتی تین مناطط سـاذتاضی ،ضفتـاضی و
ممکرطزی تاظاضی موضز مـالعه بطاض گطفته اسـر .زض ایـن مـوضز
استفازه اظ سیتتم معاز همعماا و تطضسی اضتثـاؽ تکنسمـس
میاا این مناطط تاظاضی اظ ؿطی الگوی ذـوز توػـیر تـطزاضی
) (VARیا الگوهای تظحیر ذـای تـطزاضی (VECM)1و اضظیـاتی
اثطا شو های آتی زض هط یک اظ آتها تط زیگط مناطط تـاظاض زض
بالة توات مر العمـل تحطیـک 2و تعیـین ضواتـؾ همذمعـی
تکنسمس میاا این مناطط متوکهای اسر اه زض مـالعا دسیـس
ابتظاز طنعتی موضز اضظیاتی بطاض می گیطز .زض سیتتم معـاز
همعماا تطذی اظ متغیطها زضواظا 3و تطذی اظ آتها تطواظا 4یـا اظ
پیش تعیین شسه 5هتتنس .ته مقیـسه سـیمع ،)1980( 6اگـط تـین
مذمومهای اظ متغیطهـا همعمـاتی حقیقـی ودـوز زاشـته تاشـس
میتایتر این همعماتی ضا زض تما متغیطهـا یرتـاا زاتتـر و
تثایس هیچگوته تمایع و تثعیغ اظ پیش شسهای تـین متغیطهـای
زضواظا و تطواظا ودوز زاشته تاشس( .توفطستی ،1378 ،ص.)109
اظ آتذا اه تین متغیطهای ساذتاضی ،ضفتاضی و ممکرـطزی تـاظاض
همعماتی ودوز زاضز ،میتواا همـه متغیطهـا ضا تـه یـک چشـم
تگطیتر و پیش بؼاو زض موضز اینره اسا یک اظ این مناطط
تطوتعا و اسامیک زضوتعا هتتنس ،طحیر تیتر .زض این مـسلهـا
مناطط تاظاضی تاتعی اظ مقازیط تا وبفـه ذـوز و سـایط متغیطهـا و
همچنین ادعای تظازفی هتتنس.
زض ممل وبتی  kمتغیط زض یک الگو ودـوز زاشـته تاشـنس،
حسااجط میتواتس ته تعساز k 1تطزاض همذمعـی متـتقل ذــی
تین متغیطهای الگو ودوز زاشته تاشس .زض این حالر میتـواا تـا
استفازه اظ مسلهای ) (VARیا ) ،(VECMاضتثاؽ تکنسمـس میـاا
مناطط ساذتاضی ،ضفتاضی و ممکرطزی تاظاض ضا موضز تطضسی بـطاض
زاز .زض اینذا ،تات مر العمل آتی ،مر العمل یـک منظـط

تاظاضی ،تتثر ته شو های واضز شـسه اظ ؿـطف زیگـط مناطـط
ساذتاضی ،ضفتاضی و ممکرـطزی تـاظاض ضا زض ؿـول ظمـاا تشـاا
میزهس .تذعیه واضیات  7تیـع امرـاا مشـرض تمـوزا سـهم
هطیک اظ مناطط تاظاضی زض تغییط زیگط منظـط تـاظای ضا فـطاهم
می انس .تط این اساس ،دهـر اضظیـاتی اضتثـاؽ متقاتـل مناطـط
ساذتاضی ،ضفتاضی و ممکرطزی تاظاض ،تا استفازه زازههای فظـکی
طنای آضایشی و تهساشتی ایطاا ،ؿی سـالهـای ،1375-1389
8
الگوی موضز استفازه ته شرل ظیط میتاشس:
()1
]

[]

[

]

[

[

]
]

[

اه زض آا  ADV tسـر هعینههـای تثکیغـا زض فظـل  tا و
معطف دنثههای ضفتاضی تاظاض Pt ،سـر سـوز و مـنعر اننـسه
ممکرطز تاظاض و  Htسـر تمطاـع زض طـنای ااضذاتـهای ،متغیـط
ساذتاضی تاظاض اسـر 9.ســر تمطاـع تـاظاض اظ ؿطیـ شـاذض
هطفینسال -هیطشمن ) (Hitمحاسثه شسه اسر .ایـن شـاذض اظ
مذمو تواا زو سهم تاظاض تمامی تنگاههای طـنعر محاسـثه
میشوز:
∑
()2
زض این شاذض اظ مذصوض سهم تـاظاض هـط تنگـاه اسـتفازه شـسه
اسر ،یعنی زض ساذتماا این شاذض ته سـهم تـاظاض هـط تنگـاه
وظته ای معازل سهم تاظاض هماا تنگاه تعک گطفته اسـر .تـسین
تطتیة مشرض اسر اه تنگاههای تعضگتط اظ اهمیر تیشـتطی
زض ساذتماا  Hتطذوضزاضتس .مقساض شاذض هطفینسال -هیطشـمن
تین طفط و یک بطاض زاضز ،اه هطچه امتط تاشس ،سـر تمطاع زض
تاظاض امتط ذواهس توز و اگط مقساض آا یک تاشس ،اتحظـاض اامـل
زض ســـر طــنعر ضا تشــاا م ـیزهــس .مقــازیط امتــط اظ ی ـک
تشاازهنسه ودوز زضداتی اظ اتحظاض اسر.
آظمواهای ایتتایی 10اظ دمکه مهمتـطین آظمـواهـا تـطای
تطآوضز یک ضگطسیوا تـا ػـطایة باتـل امتمـاز اسـر و تـطای
7. Variance Decomposition

1. Vector Error Correction Model
2. Impulse-Response Function
3. Endogenous
4. Exogenous
5. Predetermined
6. Sims

 .8اؿفما و زازههای فظکی مطتوؽ ته متغیط متغیطهای تحقی  ،تا استفازه
اظ تط افعاض فظکی ساظی  DIZاسترطاح گطزیسه اسر
 .9زض این تحقی  ,سـر سوز تا تقتیم تفاو زضآمسها و هعینه ها ته ســر
زضآمس(شس سوز)محاسثه شسه اسر.
10. Stationary
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دکوگیطی اظ ته ودوز آمسا ضگطسـیوا سـاذتگی یـا اـاشب 1،اظ
آظمواهای ایتتایی استفازه میشوز.
تا توده ته فظکی تـوزا زازههـای مـوضز تطضسـی ،زض ایـن
تحقی  ،تا استفازه اظ زیری -فولط تعمیم یافتـه ،  ADF  2پایـای
متغیطهای موضز استفازه زض مـسل تحقیـ آظمـوا مـیشـوز .زض
آظموا زیری -فولط تعمیم یافته ،تا استفازه اظ معیاضهای حنـاا-
اوئین ) ، (HQشواضتع -تیعین ) (SBCو آاایک ) ، (AICؿـول
تهینه وبفه تطای هطیک اظ متغیطها تعیین میشوز .اگط زض ؿـول
وبفه تهینه ،بسض مـک آماضه آظموا اظ بسض مـک مقساض تحطاتـی
تطای آماضه زیری  -فولط تعمیم یافته تیشتط تاشس ،فطػیه ودـوز
ضیشه واحس یا تاماتایی هطیک اظ متغیطهـا ضز مـیشـوز و متغیـط
موضز تطضسی پایا ذواهس توز .تتـایخ مطتـوؽ تـه ادـطای آظمـوا
زیری فولط تعمیم یافته تط اساس معیاض شواضتع -تیـعین SBC 
زض دسول شماضه ( )1اضایه شسه اسر.
جذيل  .1وتبيج آسمًن ريشٍ ياحذ  ADFبزای متغیزَبی
مزبًط بٍ عىبصز سبختبری ،رفتبری ي عملکزدی
متغیز

مطع اظ
مثسا

سـر
احتمال

مطع اظ مثسا
و ضوتس

سـر
احتمال

وتیجٍ

ADV

-2/93

0.038

-2.56

0.040

پایا

P

-3/41

0.024

-3.01

0.036

پایا

H

-2/52

0.044

-2.13

0.049

پایا

مأذص :تتایخ تحقی

تط این اسـاس ،تتـایخ آظمـوا ایتـتایی مناطـط تـاظاضی تـا
استفازه اظ آماضه آظموا  ،ADFتشاا میزهس اه متغیطهای موضز
تطضسی تا فطع لحاف مطع اظ مثسأ و همچنین مطع اظ مثـسأ
همطاه تا ضوتس ،زض سـر پایا توزه و لـصا مـیتـواا اظ ضوا ذـوز
ضگطســیوا تــطزاضی زض دهــر تطضســی اضتثــاؽ میــاا مناطــط
3
ساذتاضی ،ضفتاضی و ممکرطزی تاظاض استفازه تموز.
1. Spurious
2. Adjustment Dickey-Fuller
 .3اگط تتایخ آظموا ایتتایی متغیطها تشاا زهنسه تاایتتایی یا  I 1توزا متغیطها تاشس،
زض این حالر شو های واضز شسه تط ضفتاض سطیهای ظماتی اثطا پایساضی تطدای گصاشته و
ضوتس پایساض متغیطها ضا تغییط میزهس .زض این موضز ته منظوض تعیین تو مسل دهر تطضسـی و
تطآوضز ،ظ اسر اه مسل اظ تظط هماتثاشتگی موضز آظموا بطاض گیطز .اگط متغیطهای مودوز

زض مسل  I 1تاشنس و هم اتثاشته تثاشنس ،مسل VARزض حالر اـاضتطز متغیطهـا تـه
طوض اولین تفاػل طحیر اسر و اگط متغیطهای مودوز زض مـسل  I 1و هـم اتثاشـته
تاشنس ،یک مسل  VECمناسة ذواهس توز.
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 .4ﺗجشیه و ﺗحلیل نتایج ﺗجزبی ﺗحقیق
تطای تطآوضز الگوی ذوزضگطسیوا تطزاضی یـا  ،VARاتتـسا تایـس
تعساز وبفه تهینه الگو تعیـین گـطزز .تـه ایـن منظـوض تطاسـاس
متساول تطین معیاضهای اؿفماتی همچوا ذــای پـیش تینـی
تهایی ،) ( 4آظموا ػطیة گطاتـو ،) ( 5معیـاض اؿفمـا
) و حنــــاا
آاائیــــک ( ) 6،شــــواضتع -تیــــعین( 7
اوئین( ) 8می تواا وبفـ تهینـه ضا تعیـین اـطز (لرکوپـول،
 ،2005ص .)151زض ایــن تحقی ـ همــااگوتــه اــه زض دــسول
شماضه( )2تشاا زازه شسه اسر ،ؿول وبفه تهینه  2میتاشس.
تطاین اساس ،تتایخ ترمین الگـوی  S-C-Pزض بالـة مـسل
ذوزضگطسیوا تطزاضی زض دسول شماضه  3اضایه شسه اسر.
همچنین ،توات مر العمل آتی (IRF)9ته منـواا اتـعاضی
مناسة تطای زستیاتی ته اؿفما پیطاموا تأثیطا متقاتل تـین
متغیطها زض الگوهای پویا ته ااض میضوز .این توات متـیط پویـای
سیتتم ضا زض پاسد ته شو های واضزه ته اتـساظه یـک اتحـطاف
معیاض تشاا میزهس .ته مثاض زیگط ،ایـن تواتـ تشـاازهنـسه،
دهر ،پایساضی و پاسدهایی اسر اه متغیط زضوتعای سیتتم تـه
شو های تاشی اظ ذـاها میزهس .این توات  ،مؤلفههای مطتوؽ
ته متغیطهای زضواظا ضا ته شو ها تفریـک مـیانـس و سـپ
تأثیط تغییط زض دهـشهـایی تـه اتـساظه یـک اتحـطاف معیـاض زض
شــو هــا ،ضوی مقــازیط دــاضی و آینــسه متغیطهــای زضوتــعا ضا
مشرض میانس .زض این موضز ،توات مر العمل آتی مـیتواتـس
اثط ایذاز یک واحـس تراتـه زض شـس تثکیغـا تـه اتـساظه یـک
اتحطاف معیاض ضا تط سـر تمطاع و سوزآوضی تشاا زهس .تمـوزاض
شماضه  ،1توات واانش آتی و اثط پصیطی متغیطهـا اظ یرـسیگط ضا
تشاا میزهس.
تط این اساس ،سـر تمطاع تاظاض زض پاسـد تـه تراتـههـای
ایذاز شسه اظ سوی متغیطهای ممکرطزی و ضفتاضی تاظاض زض اتتـسا
افعایش یافته ،اما زض ؿی ظماا اظ سـر ایـن اثطپـصیطی ااسـته
شسه و ته مطوض اظ شس تمطاع تاظاض ااسته میشوز .تـه مثـاض
زیگــط ،افــعایش ســوزآوضی و تثکغــا زض اتتــسا اگطچــه مودــة
اتحظاضیتط شسا تاظاض میشوز ،اما ته مـطوض اظ شـس ایـن اثـط
ااسته شسه و مناطط ممکرطزی و ضفتاضی تاظاض اثطا تکنسمس و
4. Final Pridection Error
5. The Likelihood Ratio
6. Akaik
7. Schwartz-Baizain
8. Hanan-Quinn
9. Impulse Response Functions
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ػطیة تعیین تعسیل شسه مسل تطاتـط تـا  0/96اسـر .ایـن
تساا معناسر اـه  0/96اظ تغییـط زض متغیطهـای مـوضز تطضسـی
توسؾ متغیطهای مسل توػیر زازه می شوز و مسل موضز تطضسی
تیع اظ بسض توػیر زهنسگی تا یی تطذوضزاض اسر.

زائمی تط سـر تمطاع تاظاض تساضتس .همچنین ،شو هـای ایذـاز
شسه زض تثکیغا زض ؿول زوضه موضز تطضسی تـط ضوی متغیطهـای
سوزآوضی و سـر تمطاع اثطا مجثر و اوتاه زاشته اسر.

جذيل  .2تعییه طًل يقفٍ بُیىٍ در الگًی VAR

Lag

HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

22/462

22/538

22/417

1091939

-

-490/175

16/607

16/913

16/426

2337/064

256/976

-349/388

1

*15/144

*15/680

*14/828

*557/478

*74/258

-305/235

2

15/381

16/147

14/930

627/182

10/449

--294/474

3

15/568

16/563

14/982

680/847

11/073

290/615

4

مأذص :تتایخ تحقی

جذيل  .3وتبيج تخمیه الگًی  S-C-Pدر قبلب مذل خًدرگزسیًن بزداری VAR
ADV
)ADV(-1

)ADV(-2

)P(-1

)P(-2

)H(-1

)H(-2

P

H

1/3839

7/74E-07

3/05E-08

)(0/1423

)(6/4E-07

)(2/4E-08

][ 9/79187

][ 1/20603

][ 1/26744

-0/767500

-3/98E-07

-2/40E-08

)(0/13345

)(6/0E-07

)(2/3E-08

][-5/75115

][-0/66252

][-1/06327

19590/01

1/859341

0/006157

)(32855/9

)(0/14807

)(0/00555

][ 0/59624

][ 12/5569

][ 1/10851

38606/07

-0/967891

-0/008189

)(36448/1

)(0/16426

)(0/00616

][ 1/05921

][-5/89233

][-1/32900

-593354/6

-8/485464

1/263264

)(901854

)(4/06443

)(0/15247

][-0/65793

][-2/08774

][ 8/28489

306535/0

3/914644

-0/537363

)(917030

)(4/13284

)(0/15503

][ 0/33427

][ 0/94720

][-3/46614

-1357300

2/652458

0/050812

)(244076

)(1/09999

)(0/04126

][-5/56097

][ 2/41134

][ 1/23141

R-squared

0/973350

0/981740

0/843 025

Adj. R-squared

0/969250

0/978614

0/808490

C

مأذص :تتایخ تحقی
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جذيل  .4وتبيج حبصل اس تجشيٍ ياريبوس عىبصز سبختبری ي رفتبری
Variance Decomposition of ADV
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ADV

P

0/000000
100/0000
0/041867
99/71300
2/242239
96/65372
14/09766
82/76087
35/17364
58/49108
50.96861
38/78060
57/39210
27/41118
57/46006
21/40435
54/3112
18/58040
50/62054
17/48304
Variance Decomposition of P
P
ADV
99/82832
0/171684
96/64385
1/525585
89/47175
3/542434
80/10354
5/245287
71/01644
5/990934
63/84702
5/868843
58/99760
5/363346
56/12193
4/864329
54/62242
4/515521
53/90819
4/337416
Variance Decomposition of H
P
ADV
27.94661
0.031079
33/66854
1/531915
37/49741
4/528724
39/57148
7/519032
40/17496
8/751834
39/57503
8/600936
38/21877
9/216179
36/99272
11/02700
36/66531
12/58774
37/33843
13/01883

H
0/000000
0/245128
1/103042
3/141468
6/335278
10/25078
15/19672
21/13559
27/10848
31/89642
H
0/000000
1/830567
6/985818
14/65117
22/99262
30/28414
35/63905
39/01374
40/86206
41/75439
H
72/02231
64/79955
57/97387
52/90948
51/07321
51/82804
52/56505
51/98028
50/74695
49/64274

مأذص :تتایخ تحقی

اما تا استفازه اظ ضوا تذعیه واضیات  )VD( 1مـیتـواا میـعاا
تتثی اثطا متغیطها ضا موضز مـالعه بطاض زاز .زض ایـن ضوا تعـس اظ

تطآوضز مسل موضز تظط ،میتواا سهم شو های واضزه ته متغیطهای
مرتکا الگو ضا زض تغییطا یک متغیـط زض اوتـاهمـس و تکنسمـس
تعیین اطز ،یعنی میتـواا سـهم هـط متغیـط ضا زض تغییـطا سـایط

1. Variance Decomposition
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متغیطهای الگو زض ؿول ظمـاا ،تـسوا تودـه تـه معنـیزاضی آا ضا

مــس (چهــاض وبفــه)و تکنسمــس (زه وبفــه) ،ذــوز شــو هــای

اتساظهگیطی اطز و بسض تتثی مناطط تاظاضی زض توػـیر تغییـطا

ساذتاضی تیشتطین توػیر زهنسگی ،یعنی تیش اظ  49زضطس ،زض

سـر تمطاع تاظاض ضا موضز تذعیه و تحکیل بـطاض مـیزهـس .زض ایـن

تغییطا سـر تمطاع تاظاض ضا زاضز .سوزآوضی و سـر تثکیغا زض

ضوا بسض توػیر زهنسگی هطیک اظ متغیطها تـه طـوض مذـعا

دایگاه تعسی بطاض زاضتس .تناتطاین زض تکنسمس متغیـط سـوزآوضی

تطضسی و ته منواا شاذض توسااظایی ته ااض گطفته مـیشـوز .تـه

پ

اظ ذوز سـر تمطاـع تـاظاض ،تیشـتطین سـهم ضا زض توػـیر

مثاض زیگط ،اگط شوای تـه متغیـط واتتـته واضز گـطزز ،مشـرض

تغییطا سـر تمطاع تاظاض زاضز اه تـا زیـسگاه مرتـة شـیراگو

میشوز اه چنس زضطس اظ توساتا تاشی اظ ذوز متغیط و چنس زضطس

ساظگاض اسر .ته ؿوض اکـی زض تکنسمـس متغیطهـای تثکیغـا و

تاشی اظ توساتا متغیطهای زیگط ذواهس تـوز .تـسین منظـوض تـطای

سوزآوضی ،حسوز  50زضطس تغییطا سـر تمطاع تاظاض ضا توػیر

تطضسی و تودیه این توساتا  ،تذعیه واضیات

زهنس .این تتایخ زض دسول شماضه ( )4اضائه شسه اسر.

طوض میپصیطز.

اظ میاا متغیطهای الگو زض اوتاهمس (وبفه زو زوضه) ،میـاا
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همچنین این تتایخ تشـاا مـیزهـس اـه تـیش اظ  81زضطـس

سـر تمطاع تاظاض زاضز .تتایخ حاطل اظ تطضسی اضتثاؽ متقاتل مناطط

تغییطا منظط ضفتاضی تاظاض یا تثکیغا ته مکر تغییط زض سـر تمطاع

ساذتاضی ،ضفتاضی و ممکرطزی تاظاض تا استفازه اظ توات وااـنش ،زض

و ممکرطز تـاظاض طـوض پصیطفتـه و حـسوز  45زضطـس اظ تغییـطا

این طنعر تشاا میزهس اه زض اثط یک واحس تراته زض سوزآوضی و

سوزآوضی تاظاض توسؾ تمطاع و تثکیغا توػیر زازه میشوز ،اه زض

تثکیغا  ،سـر تمطاع تاظاض افعایش مییاتس ،اگط چه اظ شس آا ؿی

مذمو حاای اظ اثطگصاضی معنیزاض مناطـط سـاذتاضی ،ضفتـاضی و

ظماا ااسته میشوز .تـا تودـه تـه یافتـههـای تحقیـ مـیتـواا

ممکرطزی تاظاض تط یگسیگط زض طنعر موضز تطضسی میتاشس.

پیشنهازاتی زض دهر تهثوز و اضتقای معیـر تتـثی طـنعر مـوزض
تطضسی تیاا تموز:

 .5بحث و نتیجهگیزی
این تحقی تا هسف تطضسی اثطپصیطی سـر تمطاع تـاظاض اظ مناطـط
ممکرطزی و ضفتاضی تـاظاض زض طـنای آضایشـی و تهساشـتی ترـش
طنعر ایطاا طوض پصیطفته اسر .زضمذمو تتایخ تحقی تشاا اظ
اثطپصیطی سـر تمطاع تاظاض اظ مناطط ممکرطزی و ضفتاضی تاظاض زاضز،
ته گوتهای اه تیش اظ  50زضطس تغییـطا ســر تمطاـع تـاظاض زض
تکنسمس توسؾ سوزآوضی و تثکیغا توػیر زازه میشـوز .زض ایـن
میاا ،منظط ممکرطزی سوزآوضی تیشتط سهم ضا زض توػیر توساتا

 .1تا توده ته اثط مجثر ،اما اوتاه مـس تثکیغـا تـط سـوزآوضی
پیشنهاز میگطزز اثط موامل زیگط مؤثط تط سوزآوضی تنگاههـا زض
تکنس مس اظ بثیل ،ایفیر ،ذـسما پـ

اظ فـطوا و غیـطه ضا

موضز تذعیه و تحکیل بطاض گیطز.
 .2سیاسرهای مناسـة تـه منظـوض تتـهیل ضباتـر و اـاهش
اتحظاضا زض ترش طنعر ایطاا ،تا توده ته اثطا معنـیزاض و
منفی افعایش سـر تمطاع تط سوزآوضی طـنعر مـوضز تطضسـی،
ادطا گطزز.
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